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Nieuwsbrief

De serie DRIFT WOOD, lijsten gemaakt van recuperatiehout.
Door gericht te gaan zoeken hebben wij oud hout van gerestaureerde huizen kunnen
recupereren. Het betreft populier van meer dan 100 jaar oud. In plaats van dit hout verloren te
laten gaan, hebben wij het opnieuw gebruikt om lijsten van te maken. Aangezien het oud hout
betreft zijn de sporen van houtwormen in gaatjes, noesten en nerven heel goed zichtbaar. Het
poeder dat zich in deze kanalen bevindt, duidt uiteraard niet op de aanwezigheid van
houtwormen, maar op de oudheid van het hout. Het hout heeft trouwens tijdens de productie
van de lijsten een waterbehandeling tegen houtwormen gekregen. Elke lengte is anders en
uniek. De lengtes variëren van 1.80 meter tot 2.90 meter.

Deze serie is verkrijgbaar in 3 profielen en
4 neutrale kleuren :
Art.

Kleur

Profiel 30x18 mm
64110
zwart
64115
wit
64130
64145

groen
grijs

Profiel 50x18 mm
64210
zwart
64215
wit
64230
groen
64245
grijs
Profiel 70x20 mm
64310
zwart
64315
wit
64330
groen
64345
grijs

De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot internationaal Jaar van het Bos en dit is voor
Eurolijsten de gelegenheid om uw aandacht te vestigen op het belang van een duurzaam beheer van
de bossen in de wereld. Hout is immers wel een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan
de meeste alternatieven, alleen dient er op een verantwoorde en duurzame manier mee
omgesprongen te worden. Steeds meer bossen worden gecertificeerd volgens de FSC- of PEFC-norm.
Dit betekent dat ze op een duurzame manier geëxploiteerd worden.

Als actieve speler in de houtsector, meer bepaald de lijstensector, hechten wij veel belang aan deze
vorm van milieubescherming en streven wij ernaar zoveel mogelijk te werken met producten die een
FSC of PEFC label verkregen hebben. Met producten bedoelen we zowel de goederen die we verkopen
(lijsten, karton, inlijstingen …) als de verpakkingsmaterialen waarin onze artikelen op een veilige
manier bij u geleverd worden. Wij hebben ons standpunt de voorbije jaren kenbaar gemaakt bij onze
leveranciers en zien tot onze tevredenheid dat al onze partners de noodzaak van een duurzaam
bosbeheer inzien en steunen.
Wat de lijsten betreft stellen we vast dat onze fabrikanten meer en meer overschakelen op
ecologische houtsoorten zoals den en abete, een evolutie die we toejuichen. Onze producenten van
rug- en passepartoutkarton zijn mede door de bestaande milieuwetgeving in Europa reeds jaren
geleden begonnen om uitsluitend ecologisch verantwoorde producten te vervaardigen en elk nieuw
type karton dat Eurolijsten aan de collectie toevoegt heeft een milieu-keurmerk. Ook de
verpakkingsmaterialen voor de goederen en alle soorten papier die we binnen de firma gebruiken
voor de administratie zijn van a tot z recycleerbaar of hebben het PEFC-label.
Ons streven naar een zo groot mogelijk pakket van ecologisch verantwoorde producten op alle
niveaus is een proces dat nog volop aan de gang is. Wij gaan ervan uit dat ook onze klanten/inlijsters
milieubewust denken en deze ontwikkeling waarderen.

De directie van Eurolijsten
Voor wie er meer over wil weten: de twee meest bekende niet-gouvernementele milieuorganisaties die het certificeren van
duurzaam bosbeheer stimuleren en labels toekennen zijn:
FSC = Forest Stewardship Council: www.fsc.be
PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes: www.pefc.be Beide organisaties zijn wereldwijd actief
en hebben nationale agentschappen.

Nooit meer kromme spielatten of wachten op aparte formaten !
Al onze spielijsten zijn noestvrij en verlijmd, en dus nooit krom of scheef. Door deze manier van fabricage zijn ze ook zwaarder
belastbaar, zodat er minder snel dwars– en kruislatten nodig zijn. Ze zijn bijzonder maatvast en hebben één schuin aflopende
kant om direct contact tussen het doek en het raam te vermijden. U heeft keuze uit 3 profielen die uit voorraad leverbaar zijn.
Met deze 3 profielen kunt u zelf - met uw eigen hakmachine - professionele spieramen maken in elk gewenst formaat ! U bent
dus nooit meer gebonden aan standaardformaten.

Onze drie profielen zijn: (meer info op pagina 41 van de prijslijst)
Art. 64802 : spielijst 35x17 mm

→ Art. 64902 : dwarslat 35x14 mm

Art. 65002 : spielijst 47x17 mm

→ Art. 65102 : dwarslat 47x14 mm

Art. 65202 : spielijst 61x19 mm

→ Art. 65302 : dwarslat 61x16 mm

Onze spietjes zijn:
Art. 974005

: spie 90x40 mm (12 €/100 stuks)

Art. 974006

: spie 130x60 mm (15 €/100 stuks)

Type hout: den, verlijmd om kromtrekken tegen te gaan.

Verkrijgbaar in lengtes, en in verstek.
Bij bestelling in verstek dient u de exacte buitenmaat van het spieraam door te geven !

De dwarslatten worden enkel op aanvraag meegeleverd.
Bij bestelling in verstek worden de spietjes gratis meegeleverd :
- 1 gratis spietje per spielat of 4 gratis spietjes per compleet raam
- 4 gratis spietjes per dwarslat.

buitenmaat

De polystyreenplaat is wit en aan een zijde
zelfklevend, anti-statisch en van zeer hoge
kwaliteit.

Artikelnr

Omschrijving

CE870W
CE832W

Schuimkarton 3 mm
Schuimkarton 3 mm

80x120 cm
102x152 cm

CE840W
CE882W

Schuimkarton 5 mm
Schuimkarton 5 mm

80x120 cm
102x152 cm

CE885W
CE900W
CE896W

Schuimkarton 10 mm
Schuimkarton 10 mm
Schuimkarton 10 mm

50x65 cm
80x120 cm
102x152 cm

CF840WSA

Schuimkarton zelfklevend 5 mm

80x120 cm

CF900WSA

Schuimkarton zelfklevend 10 mm

80x120 cm

Art.

Formaat

Dikte

PS182122

82x122 cm

1 mm

PS180100

80x100 cm

1 mm

PS280100

80x100 cm

2 mm

Formaat

®

Het schuimkarton Fome-Cor is geschikt voor fotogravure, affiches, plakken en lamineren van
prenten en foto’s, inlijstingen.
®

Fome-Cor kan gebruikt worden met foto’s, kunst en posters van papier of karton,
technische tekeningen, folie, textiel.

KOOL TACK
→ wordt gebruikt in de warme vacuümpers

→ is het enige karton dat kleeft bij een lage temperatuur van + 65°, wat o.a. noodzakelijk is
voor Ink Jet prints van de nieuwste generatie

→ werkt in 15 tot 20 seconden, wat 4 tot 12 keer sneller is dan andere materialen
→ kan tot 3x geherpositioneerd worden
Art.

Omschrijving

Formaat

8074/3
8074/4

Drymount Board (zuurvrij karton) 2,5 mm
Drymount Board (zuurvrij karton) 2,5 mm

8074/5

Drymount Foam (schuimkarton) 5 mm

81x102 cm

8074/6

Drymount Foam (schuimkarton) 5 mm

102x152 cm

81x120 cm
102x152 cm

8074/7 Drymount Board (zuurvrij karton) 1,5 mm

81x102 cm

8074/8 Drymount Board (zuurvrij karton) 1,5 mm

102x152 cm

Profiel 271
003 : zilver glanzend
004 : zilver mat
027 : wit mat
250 : geanodiseerd zwart mat
Montageset 51004

Profiel 272
003 : zilver glanzend
004 : zilver mat
027 : wit mat
250 : geanodiseerd zwart mat
Montageset 51001

Profiel 273
003 : zilver glanzend
004 : zilver mat
027 : wit mat
250 : geanodiseerd zwart mat
Montageset 51404

Profiel 034
511 : esdoorn
514 : eik
515 : wengé
516 : wenge donker

Wist u dat Eurolijsten ook tal van accessoires in haar collectie heeft ?
Hieronder enkele voorbeelden. Een overzicht van alle accessoires vindt u in de prijslijst vanaf pagina 125.

NIEUW: GLASCLEANER,
een zeer efficiënt product voor het reinigen van

NIEUW : SPIERAAM HANGER
voor het ophangen van doeken op spieraam zonder

glas en spiegels. Verwijdert snel, veilig en

lijst. Art. 7200/19 : 3,95 €/10 stuks
Art. 7200/20 : 35,50 €/100 stuks

vervuilingen. Laat oppervlakken glanzend,

gemakkelijk vuil, vet, nicotine en andere
streeploos en met een frisse geur achter.
Biologisch afbreekbaar. Werkt zonder
drijfgassen. Spuitbus 400 ml.
Art. 1002 : 5,95 €/stuk of
5,25 €/stuk bij afname van 12 stuks

NIEUW: FIXEERVEREN,
nu ook voor spieramen van 30 mm en van 60 mm:
Art. 744/30: 17,97 €/1000 stuks
Art. 744/60: 18,71 €/500 stuks

De zeer dunne dubbelzijdige plakband is
nu ook verkrijgbaar op een rol van 10 meter :
art. 640 335 : 9 mm x 10 meter (1,19 €)
art. 640 336 : 12 mm x 10 meter (1,47 €)
art. 640 337 : 15 mm x 10 meter (1,74 €)
art. 640 338 : 19 mm x 10 meter (2,19 €)

BEVESTIGING VOOR DOEK OF PANEEL - Z-CLIPS

Art. 7200/11 : hoogteverschil 3,2 mm : 3,65 €
Art. 7200/12 : hoogteverschil 6,4 mm : 3,65 €
Art. 7200/13 : hoogteverschil 9,6 mm : 4,85 €
Art. 7200/14 : hoogteverschil 12,7 mm : 4,85 €
Verpakking : 100 stuks, incl. schroefjes.

STITCHERY TAPE
is het ideale dubbelzijdige plakband
voor het opspannen en bevestigen van
borduur– en ander handwerk op karton.
Zuurvrij.
Ref. 644 25 57 : 25 mm x 56,7 m : 19,65 €
Ref. 644 38 57 : 38 mm x 56,7 m : 29,50 €

FRAMER’S TAPE II
is een witte, niet-poreuze kunststoftape
die sterker is dan papier en dunner dan linnen.
Zuurvrij.
Kan verwijderd worden door te verwarmen (met föhn).
Dezelfde toepassing als Filmoplast P90.
Ref. 643 25 55 : 25 mm x 54,6 m : 13,95 €

REGELBARE BESCHERMHOEKEN
Verstelbare kartonnen beschermhoeken voor
alle lijsten van 12,7 mm tot 38,1 mm hoog.
Art. 8105 127 381 : 11,95 €/200 stuks

ANTI-DIEFSTALSYSTEEM VOOR HOUTEN LIJSTEN

Voor het beveiligd ophangen van houten lijsten of het ophangen op schuine
wanden. Kan enkel met een speciale sleutel vast– en losgemaakt worden.
Art. 6601 100 1 : 1,55 €/set

OPHANGDRAAD
art. 7702 84 252 :
art. 7702 91 191 :

0,84 mm Ø,
0,91 mm Ø,

max. 13,5 kg
max. 15,5 kg

39,95 €
39,95 €

art. 7702 99 168 :

0,99 mm Ø,

max. 18 kg

39,95 €

art. 7702 111 142 :

1,11 mm Ø,

max. 22,5 kg

39,95 €

art. 7702 121 114 :

1,21 mm Ø,

max. 27 kg

39,95 €

art. 7703 132 259 :

1,32 mm Ø,

max. 11 kg

39,95 €

art. 7703 173 152 :

1,73 mm Ø,

max. 20 kg

39,95 €

art. 7703 211 84 :
art. 7703 241 38 :

2,11 mm Ø,
2,41 mm Ø,

max. 27 kg
max. 45 kg

39,95 €
39,95 €

