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BEVESTIGINGSMATERIALEN
Zonder bevestigingsmateriaal geen meubels.

Daarom hebben we een zeer uitgebreid assortiment bouten, moeren, nieten, ringen,
schroeven en beslag in diverse afmetingen. Bij de fabricage van meubels is elk onderdeel
belangrijk. Wij gaan dan ook voor de hoogste kwaliteit en leveren veel artikelen uit
voorraad. Onze transportservice zorgt dat uw bestelling snel ter plekke is. Wij doen alles
alles
voor voor
een perfect
een perfect
eindproduct!
eindproduct!

BOUTEN

BOUTEN

HOUTDRAADBOUTEN DIN 571

TAFELPOOTBOUTEN

Houtdraadbouten in verzinkt staal volgens DIN norm 571.

Tafelpootbouten in verzinkt staal, zowel zeskant als torx.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

M8x50 t/m M8x80

M6x50 t/m M10x90

INBUSBOUTEN PLATKOP DIN 7991

TAPBOUTEN DIN 933

Inbusbouten met een platte kop in verzinkt staal volgens DIN norm 7991.

Tabbouten in verzinkt staal volgens DIN norm 933.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

M4x30 t/m M10x45

M4x40 t/m M16x80

INBUSBOUTEN CILINDERKOP DIN 912
Inbusbouten met een cilindrische kop in verzinkt staal volgens DIN norm 912.
Leverbaar in de maten
M5x10 t/m M10x80

SLOTBOUTEN DIN 603
Slotbouten in verzinkt staal volgens DIN norm 603.
Leverbaar in de maten
M5x25 t/m M8x200
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RINGEN

MOEREN

CARROSSERIERINGEN DIN 9021

BORGMOEREN DIN 985

Carrosserieringen in verzinkt staal volgens DIN norm 9021.

Borgmoeren in verzinkt staal volgens DIN norm 985.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

M6, 25 mm diameter

M4

M8, 25 mm en 30 mm diameter

M5

M10, 30 mm diameter

M6
M8
M10

SLUITRINGEN DIN 125A

INSLAGMOEREN

Sluitringen in verzinkt staal volgens DIN norm 125A.

Inslagmoeren in staal.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

5,3

M4 t/m M10

6,4

Tevens leverbaar in diverse lengtematen.

7,4
8,4
10,5

TANDVEERRINGEN DIN 6798A

INSLAGMOEREN MACHINE

Tandveerringen verzinkt staal volgens DIN norm 6798A.

Inslagmoeren machine staal.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

M4

M5x8

M5

M6x8

M6

M8

M8

M10

M10

Tevens leverbaar in diverse lengtematen.

INSERTS
Insert van Zamak. Deze Insert, ook wel Rampa genoemd, fungeert als een
indraaimoer. Zamak is een legering van zink, aluminium, magnesium en
koper.
Leverbaar in de maten
M4x10 t/m M10x25
Tevens leverbaar in diverse lengtematen.
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MOEREN

SCHROEVEN

ZESKANTMOEREN DIN 934

SPAANPLAATSCHROEVEN MET ZESKANTEN KOP

Zeskantmoeren in verzinkt staal volgens DIN norm 934.

Spaanplaatschroeven met zeskanten kop in verzinkt staal.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

M4

M6x50

M5

M6x60

M6

M6x80

M8

M6x100

M10

M6x140

VLEUGELMOEREN
Vleugelmoeren, Amerikaans model, in verzinkt staal.

SPAANPLAATSCHROEVEN VERZINKT MET POZIDRIVE
KRUISKOP CILINDERKOP
Spaanplaatschroeven met pozidrive kruiskop cilinderkop in verzinkt staal.

Leverbaar in de maten
M5

Leverbaar in de maten

M6

3,5x25 t/m 4,5x30

M8
M10

SPAANPLAATSCHROEVEN KRUISKOP POZIDRIVE
PLATKOP
Spaanplaatschroeven staal verzinkt met pozidrive kruiskop en platte kop.
Leverbaar in de maten
3x16 t/m 6x120

SPAANPLAATSCHROEVEN KRUISKOP POZIDRIVE
GEEL VERZINKT PLATKOP
Spaanplaatschroeven staal geel verzinkt met pozidrive kruiskop.
Leverbaar in de maten
3x16 t/m 6x110
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SCHROEVEN

NIETEN

SPAANPLAATSCHROEVEN TORX PLATKOP

ROMPEN-NIETEN TYPE 14

Spaanplaatschroeven staal verzinkt met torx.

Rompen-nieten type 14 met een breedte van 10,6 mm.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

5x30

14-25

5x40

14-35

5x50

14-38

5x60

14-45

5x70
5x80

METAALSCHROEVEN CILINDERKOP DIN 7985

STOFFEERNIETEN TYPE 71

Metaalschroeven in verzinkt staal volgens DIN norm 7985.

Stoffeernieten type 71 met een breedte van 9 mm.

Leverbaar in

Leverbaar in de maten

diverse maten

71-4 t/m 71-16

METAALSCHROEVEN LENSKOP DIN 966

STOFFEERNIETEN TYPE 80

Metaalschroeven lenskop in verzinkt staal volgens DIN norm 966.

Stoffeernieten type 80 met een breedte van 12,85 mm.

Leverbaar in

Leverbaar in de maten

diverse maten

80-4 t/m 80-16

METAALSCHROEVEN PLATKOP DIN 965
Metaalschroeven platkop in verzinkt staal volgens DIN norm 965.
Leverbaar in
diverse maten
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VERBINDINGSBESLAG

VERBINDINGSBESLAG

STALEN ELEMENTVERBINDERS

DREVELS

Stalen elementverbinder voor montage aan onderkant van het element.
Het getande deel van deze elementverbinder is wegklapbaar.

Beuken drevels geribbeld voor houtverbindingen.
Leverbaar in diverse maten.

STALEN VERBINDERS

NYLON PLUGGEN

Stalen verbinder voor montage aan de zijkant van het element.
Deze 2 elementen schuiven in elkaar.

Nylon pluggen met ribbels met een dikte van 8,5 mm en een lengte van
30 mm. Ten behoeve van het monteren van o.a. voorplakken.

BLADACHTEN

PAPERSTRIP

Bladachten in staal verzinkt.

Paperstrip voorzien van spijkers met een lengte van 16 mm, ten behoeve
van het monteren van o.a. voorplakken.
De lengte van de strip is
76 cm

DRAADEINDEN

STOELHOEKEN

Draadeinden in verzinkt staal met metrische draad.

Stoelhoeken staal verzinkt met een breedte van 15 mm voorzien van
4 schroefgaatjes.

Leverbaar in de maten
M6x30 t/m M10x150

Lengte is
25 mm
40 mm
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VERBINDINGSBESLAG
TAFELBLADKLEMMEN
Tafelbladklemmen met gleuf en schroefgat.
Gleuf in lengte of breedte van het blad te verkrijgen.
Leverbaar in de maat
20 mm x 20 mm

GISPEN STOFFEERKLEMMEN
Speciale klem (Gispen) ten behoeve van de bevestiging van rug- en zittingdelen van Gispen stoelen.

ZAMAK KLOBEN
Voor o.a. het bevestigen van tafelpoten aan de regel van een tafel.
Geschikt voor M8 bouten/draadeinden.
Diameter ten behoeve van montage is
38 mm

Ons assortiment bevestigingsmaterialen voor de fabricage van meubels is zeer uitgebreid: tafelpootbouten, inslagmoeren, elementverbinders, draadeinden etc. in diverse afmetingen. Veel artikelen zijn uit voorraad leverbaar en
heeft u snel in huis.
Staat het artikel dat u zoekt niet in de catalogus of op onze website? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.
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BIEZEN & PROFIELEN
Alles voor een perfecte afwerking van uw meubelen.
Katoenkoord, blindnaadprofielen, puntstrips en paspelbuis in diverse afmetingen.
Stuk voor stuk van de hoogste kwaliteit en uit voorraad geleverd.

BIEZEN & PROFIELEN

BIEZEN & PROFIELEN

BLINDNAADPROFIEL

PUNTSTRIP

Profiel van polyethyleen ten behoeve van het stofferen van perfecte blinde
naden.

Metalen strip ten behoeve van het blind afwerken van stof en leer.
Deze strip heeft een lengte van 1,5 meter.

Wordt geleverd op rol van

Leverbaar met

300 meter

puntjes voor aan de strip
puntjes in het midden van de strip

BLINDSTRIP KARTON

BLINDSTRIP

Kartonnen strip ten behoeve van blind stofferen.

Plastic strip ten behoeve van blind stofferen in de kleur zwart.
Deze blindstrip is 1,6 mm dik en 10 mm breed.

Wordt geleverd op rol van
200 meter

Wordt geleverd op rol van
800 meter

NONWOVEN MET HARDE KERN

BIESKOORD VAN KATOEN

Non woven harde kern met een vleugel van 15 mm en een kern van 5 mm.

Soepel katoenkoord.

Wordt geleverd op rol van

Leverbaar in

200 meter

3 mm, 4 mm en 5 mm op rollen van 500 meter.
6 mm op rol van 250 meter.
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PLASTIC BIESKOORD

PASPELBUIS

Plastic bieskoord van polyethyleen met holle kern. Ten behoeve van het
maken van gestoffeerde biezen.

Plastic strip ten behoeve van blind stofferen in de kleur zwart.
Deze blindstrip is 1,6 mm dik en 10 mm breed.

Geleverd in de kleur wit

Leverbaar in

3 mm – 400 meter per rol

Ø8 mm en lip van 15 mm op rol van 200 meter

4 mm – 250 meter per rol

Ø10 mm en lip van 20 mm op rol van 150 meter

5 mm – 150 meter per rol

Ø12 mm en lip van 23 mm op rol van 100 meter

BIEZEN & PROFIELEN

BIEZEN & PROFIELEN
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BIEZEN & PROFIELEN
PLASTIC KOORD MET VLEUGEL
Plastic koord met vleugel van polyethyleen met vaste kern.
Ten behoeve van het maken van plastic biezen.
Leverbaar in
3 mm – 600 meter per rol
4 mm – 400 meter per rol
5 mm – 250 meter per rol

STOFFEERPROFIEL
PVC profiel 12,5 x 6 mm in de kleur zwart.
Wordt geleverd op rol van
200 meter
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CLIPS
Clips zijn onmisbaar bij de bevestiging van nosag (zigzag) veren.

Wij hebben zowel geplastificeerde buishaken voor metalen frames als plastic clips voor
houten frames in het assortiment. En natuurlijk ontbreken ook de clipstrips niet. Deze
leveren wij in diverse afmetingen.

CLIPS
GEPLASTIFICEERDE CLIPS
Geplastificeerde clips ten behoeve van het bevestigen van nosagveren op
een houten frame. Voorzien van een kunststof coating, deze voorkomt
geluid van wrijving.

CLIPSTRIP
Strip voorzien van plastic clips. Deze strips zijn leverbaar met verschillende
hart-afstanden tussen de clips.
Leverbaar in
80 mm per rol = 1800 stuks
100 mm per rol = 1500 stuks
110 mm per rol = 1300 stuks
120 mm per rol = 1200 stuks

BUISHAKEN
Deze buishaken zijn speciaal ontwikkeld ten behoeve van het bevestigen
van nosagveren in een metalen frame. Voorzien van een kunststof coating,
deze voorkomt geluid van wrijving.
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DOEKEN
Wilt u alleen het beste voor de afwerking van uw meubelen?

Dan vindt u bij ons het doek wat u zoekt. Gelamineerd dek, zowel glad als velours,
nonwovens en vesatex in verschillende grammages en kleuren en natuurlijk vilt.
Alles van de hoogste kwaliteit.

DOEKEN

DOEKEN

DACRON

NONWOVEN 50 GRAMS (WIT)

Dit product is te gebruiken als vulling of als toplaag op polyether en schuim.

Deze 50 grams nonwoven is zeer geschikt voor de productie (sier-) binnenkussens.

Leverbaar in
diverse grammages, afmetingen en diktes

Leverbaar in de breedtes
65 cm / 160 cm
Wordt geleverd op rol van
250 meter

GELAMINEERD DEK GLAD

NONWOVEN 70 GRAMS

Doek en behoeve van de afwerking van de bovenkant van zitting of rug,
dit product is dubbel gelamineerd met tricot.

Deze 70 grams nonwoven is zeer geschikt voor de afwerking van de onderkant van meubels.

Leverbaar in

Leverbaar in de breedtes

verschillende afmetingen en diktes

60 cm / 65 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm / 140 cm / 160 cm
op rol van 300 meter
En in de breedte
105 cm op rol van 250 meter

GELAMINEERD DEK VELOURS

NONWOVEN 100 GRAMS

Doek ten behoeve van de afwerking van de bovenkant van zitting of rug.
Dit product is dubbel gelamineerd met tricot heeft een goede hechting
met klittenband.

Deze 100 grams nonwoven is zeer geschikt voor de afwerking van de
onderkant van meubels.
Leverbaar in de breedtes

Leverbaar in

60 cm / 90 cm / 100 cm / 105 cm

verschillende afmetingen en diktes

Wordt geleverd op rol van
250 meter

NONWOVEN 15 GRAMS

VESATEX

Deze nonwoven 15 grams is zeer geschikt als glijdoek.

Naaldvilt doek ten behoeve van onderkantafwerking van zitmeubelen,
als doek voor over nosagveren en bij gebruik van niet-keerbare kussen.

Leverbaar in de breedtes
30 cm / 35 cm / 40 cm / 55 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 160 cm
Wordt geleverd op rol van

Leverbaar in
verschillende grammages, breedtes en kleuren

1000 meter

30

DOEKEN

DOEKEN

31

DOEKEN
VILT
Stevige witte soepele vilt, op 60 cm breed, ter bescherming voor over de
veren.

TREKSTROKEN
Soepele stevige trekstrook 125 grams, 30 cm breed in de kleur zwart.

TRICOT KOUS
Tricot kous. Dit product wordt ook wel Sitinet genoemd.
Leverbaar in de breedtes
35 cm
50 cm
Wordt geleverd op rol van
ca. 5 kg

Mocht de door u gewenste maat of breedte hier niet bij staan, neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.
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ELASTIEK
Voor de productie van meubelen zijn degelijke onderdelen nodig.

Elastiek wat jaar in jaar uit stevig blijft. Ook bij intensief gebruik. Wij hebben zowel plat
als rimpelelastiek in diverse kwaliteiten op voorraad. Ook vindt u hier rubberringen om
nosag (zigzag) veren gelijkmatig bij elkaar te houden.

ELASTIEK
PLAT ELASTIEK
Plat elastiek van 25 mm breed in de kleur zwart.
Wordt geleverd op rol van
50 meter

RIMPEL ELASTIEK
Rimpel elastiek in de kleur wit.
Leverbaar in de maten
6P 9 mm breed
10P 11 mm breed
13P 13 mm breed
Wordt geleverd op rol van
250 meter

RUBBER RINGEN
Rubber ringen ten behoeve van het gelijkmatig bij elkaar houden van de
nosagveren.
Leverbaar in de maat
40x10 mm
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GARENS
Stevig machinegaren in een verscheidenheid aan kleuren.

Neutrale tinten als wit, grijs, bruin en zwart, maar ook uitgesproken kleuren als limegroen,
rood en geel. In de meubelbranche is dikte nr. 40 de meest gebruikte dikte garen. Van deze
dikte zijn de meeste kleuren uit voorraad leverbaar.
Garens met een ander dikte of kleur zijn op verzoek leverbaar. Natuurlijk hebben we
ook basics als lockgaren en barbobs op voorraad. Afgebeelde garens op de volgende
pagina zijn van het merk Liberty.

LIBERTY KLEURNUMMERS

LIBERTY KLEURNUMMERS

De kleuren komen niet geheel overeen met de werkelijke kleuren.
Wilt u de kleuren in het echt bekijken? Dan bent u van harte welkom bij ons op Energieweg 12, 4104 AH Culemborg.
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LOCKGAREN

BARBOBS

LOCKGAREN WIT

BARBOBS ZWART

Eén cone is 10.000 yards (9.144 meter) voor het afwerken van de randen
van de stof.

Kleurnummer U9700.
Leverbaar in

Leverbaar in dikte

dikte 61 op spoeltjes van 81 meter

120 denier

LOCKGAREN ZWART

BARBOBS BRUIN

Eén cone is 10.000 yards (9.144 meter) voor het afwerken van de randen
van de stof.

Kleurnummer U8864.
Leverbaar in

Leverbaar in dikte

dikte 61 op spoeltjes van 81 meter

120 denier

BARBOBS BEIGE
Kleurnummer U8251.
Leverbaar in
dikte 61 op spoeltjes van 81 meter

BARBOBS WIT
Kleurnummer U1702.
Leverbaar in
dikte 61 op spoeltjes van 81 meter
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TOUW
KOPPELTOUW
Ten behoeve van het koppelen van veren.
Leverbaar op klossen van
500 gram

NAAITOUW
Met nylon versterkt naaitouw, o.a. bestemd voor het naaiwerk in klassieke
stofferingen.
Leverbaar in cone van
500 gram
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GEREEDSCHAPPEN
Alles wat u nodig heeft voor de fabricage van meubels vindt u in ons assortiment.

Natuurlijk ontbreken daar ook de gereedschappen niet in. Artikelen als afbreekmesjes,
stoffeerhamers, naalden en scharen hebben wij standaard op voorraad. Ook voor de Astor
knopenmachines kunt u bij ons terecht. Wij leveren verschillende modellen, matrijzen en
stansmessen.

AFBREEKMESJES

AFBREEKMESJES

AFBREEKMES OLFA L5-AL

NAVULVERPAKKING OLFA AFBREEKMES 9MM

OLFA afbreekmes L5-AL met auto-lock, met X-design grip.

Navulverpakking AB-50, voor OLFA afbreekmes 9 mm.

Leverbaar in breedte

Aantal per verpakking

18 mm

50 stuks

AFBREEKMES OLFA SVR-2

NAVULVERPAKKING OLFA AFBREEKMES 18MM

OLFA afbreekmes SVR-2 met auto-lock, 9 mm breed.

Navulverpakking LB-50, voor OLFA afbreekmes 18 mm.

Leverbaar in breedte

Aantal per verpakking

9 mm

50 stuks

AFBREEKMES OLFA PL-1
OLFA afbreekmes PL-1 met herlaadbaar magazijn voor 6 mesjes.
Leverbaar in breedte
18 mm

AFBREEKMES OLFA PA-2
OLFA afbreekmes PA-2 met herlaadbaar magazijn voor 5 mesjes.
Leverbaar in breedte
9 mm
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KNOPENMACHINE

KNOPENMACHINE

KNOPENMACHINE ASTOR A5

STANSMACHINE ASTOR A100

Basismodel knopenmachine voor het maken van gestoffeerde knopen.
Ook geschikt om mee te stansen.
Te gebruiken in combinatie met een duplex matrijs.

Voor het stansen van stof en leer.

Rendement
ongeveer 200 knopen per uur

KNOPENMACHINE ASTOR A51

DUPLEX MATRIJS ASTOR

Voor het maken van gestoffeerde knopen.
Ook geschikt om mee te stansen. Voorzien van een hefboommechanisme.
Te gebruiken in combinatie met een duplex matrijs.

Voor het maken van gestoffeerde knopen.
Leverbaar voor stof en voor leder.
Te gebruiken in combinatie met

Rendement

knopenmachine Astor A5

ongeveer 200 knopen per uur

knopenmachine Astor A51
knopenmachine Astor A52

KNOPENMACHINE ASTOR A52

TRIPLEX MATRIJS ASTOR

Voor het maken van gestoffeerde knopen.
Met regelbare schijf. Ook geschikt om mee te stansen.
Te gebruiken in combinatie met een duplex matrijs.

Voor het maken van gestoffeerde knopen. Door de draaibare schijf is het
mogelijk om makkelijk en snel knopen te maken.
Te gebruiken in combinatie met

Rendement

knopenmachine Astor A53

ongeveer 200 knopen per uur

KNOPENMACHINE ASTOR A53

STANSMES COMPLEET ASTOR

Voor het maken van gestoffeerde knopen.
Niet geschikt om mee te stansen, hiervoor is een aparte stansmachine
beschikbaar.
Te gebruiken in combinatie met een triplex matrijs.

Voor het stansen van stof en leer.
Inclusief drukschijf en drukstift.

Rendement
ongeveer 500 knopen per uur

Te gebruiken in combinatie met
knopenmachine Astor A5
knopenmachine Astor A51
knopenmachine Astor A52
knopenmachine Astor A100
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KNOPENMACHINE

NAALDEN

STANSMES ASTOR

HAARTREKKER

Voor het stansen van stof en leer.
Exclusief drukschijf en drukstift.

Wordt o.a. gebruikt om hoekjes scherp in te kunnen vouwen en
onregelmatigheden te corrigeren.

Te gebruiken in combinatie met

Leverbaar in de lengte

knopenmachine Astor A5

25 cm

knopenmachine Astor A51
knopenmachine Astor A52
knopenmachine Astor A100

DRUKSCHIJF VOOR ASTOR STANSMES

INTREKNAALD

Drukschijf geschikt voor Astor stansmes.

Voor het intrekken van koordjes van knoopdelen door o.a. polyether.

DRUKSTIFT VOOR ASTOR DRUKSCHIJF

KROMME NAALD

Drukstift / Adaptor voor Astor Drukschijf.

De afstand is gemeten over de hele lengte van de kromme naald,
dus niet van de ene naar de andere punt.
De kleine kromme naalden zijn om naden onzichtbaar dicht te naaien.
De grote kromme naald (no. 100) wordt gebruikt om bij klassieke stoffering
de rand af te naaien.
Leverbaar in
diverse afmetingen

STANSPLAATJE

RETOURNAALD

Te gebruiken als beschermplaatje bij het stansen van stof of leer.

Naald met 2 scherpe punten van 45,8 cm lang. Deze naald is uitstekend
geschikt voor het intrekken van knopen.
Leverbaar in de lengte
45,8 cm
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NAALDEN

SCHAREN

STOFFEERSPELD MET KNOP

STOFSCHAAR

Een doosje met 100 stoffeerspelden, voorzien van een kunststof knop.

Deze professionele stoffeerdersschaar is zeer geschikt voor het knippen
van stof en leder. Voorzien van microvertanding.

Leverbaar in de lengte
6 cm (inclusief kop)

Leverbaar in
verschillende lengtes

STOFFEERSPELDEN MET OOG

STOFSCHAAR MET SCHERPE PUNT

Een doosje met 100 stoffeerspelden, voorzien van een oogje.

Deze schaar heeft een scherpe punt.
Ideaal voor het knippen van garen.

Leverbaar in de lengte
6,5 cm (inclusief kop)

STOFSCHAAR FINNY 8 DUIMS
Professionele stoffeerdersschaar.
Ideaal voor het knippen van stof en leder.
Deze scharen zijn zowel rechts- als linkshandig te gebruiken.
Leverbaar in de lengte
21 cm

STOFSCHAAR FINNY 10 DUIMS
Zware professionele stoffeerdersschaar.
Ideaal voor het knippen van stof en leder.
Deze scharen zijn zowel rechts- als linkshandig te gebruiken.
Leverbaar in de lengte
25 cm
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SCHAREN

SCHAREN

DUIMSCHAAR

KAI SCHAAR 7250

Ideale schaar voor het snel knippen van garen.

Roestvrij stalen stofschaar.
Deze schaar is zowel rechts als linkshandig leverbaar.

Leverbaar in de lengte
12 cm

Leverbaar in de lengte
25 cm

ZIP ZAP SCHAAR

KAI SCHAAR 7280

Kleine, zeer handzame schaar.

Roestvrij stalen stofschaar.
Leverbaar in de lengte
28 cm

KAI SCHAAR 7205

KAI SCHAAR N5210

Roestvrij stalen stofschaar. Deze Kai scharen zijn ergonomisch gestilleerd
en voorzien van een zachte plastic greep voor een aangenaam comfort.

Deze stofschaar is speciaal ontworpen om stoffen mee te knippen.
De stofschaar heeft een “soft handle”, wat het mogelijk maakt om ook
langere tijd achter elkaar te knippen. Ligt erg fijn in de hand.

Leverbaar in de lengte
20,5 cm

Leverbaar in de lengte
21 cm

KAI SCHAAR 7230
Roestvrij stalen stofschaar.
Leverbaar in de lengte
23 cm
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DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

BITHOUDER MAGNETISCH 73MM

INDRAAIER VOOR TAFELPOOTBOUTEN

Magnetische bithouder voor standaard maat bitjes.

Indraaier ten behoeve van het monteren van tafelpootbouten.
Deze indraaier is te gebruiken in combinatie met een aansluitstuk 1/4.
Leverbaar voor tafelpootbouten
M8
M10

BITS

AANSLUITSTUK

Bits voor magnetische bithouder.

Aansluitstuk ten behoeve van o.a. indraaier van tafelpootbout.

Leverbaar in
PZ1 – Schroeven 3,0
PZ2 – Schroeven 3,5 – 5,0
PZ3 – Schroeven 6,0
Torx Tx25 – Schroeven 5,0

CAPITONNAALD

MAGNETISCHE ZESKANTDOP

Capitonnaald (Osborne 417) ten behoeve van het inbrengen van ijzeren
pennetjes voor het bevestigen van knopen.

Magnetische dop ten behoeve van het indraaien van zeskantschroeven met
een zeskante kop van 10 mm.

INBUSSLEUTELS

NIETENWIPPER

Inbussleutels van verzinkt staal.

Hoogwaardige nietenwipper van het merk Osborne voor het verwijderen
van nieten.

Leverbaar in de maten
M4
M5
M6
M8
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DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

KLEERMAKERSKRIJT

PLAKBANDAPPARAAT LUSMODEL

Leverbaar in blauw en wit.

Stalen plakbandapparaat.
Leverbaar voor
25 mm plakband
50 mm plakband

KRIJTPEN STAEDTLER

PLAKBANDAPPARAAT 50MM

Drukpen voor krijtvullingen.

Stalen plakbandapparaat.
Geschikt voor
50 mm plakband
25 mm plakband

KRIJTVULLING ROOD STAEDTLER

POLYETHERBOOR

Vullingen geschikt voor staedtler krijtpen.

Ten behoeve van het maken van gaten in polyether voor het capitonneren.

Aantal per doosje

Leverbaar in

12 stuks

verschillende maten

KRIJTVULLING WIT STAEDTLER

SINGELSPANNER

Vullingen geschikt voor staedtler krijtpen.
Deze vullingen zijn ook leverbaar in geel.

Kunststof singelspanner voor het op spanning brengen van (elastisch)
singelband.

Aantal per doosje
12 stuks

60

GEREEDSCHAPPEN

GEREEDSCHAPPEN

61

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
SINGELTANG
Ten behoeve van het op spanning brengen van (elastisch) singelband.

STOFFEERHAMER
Ten behoeve van het inslaan van sierspijkers. Voorzien van een
koevoetkant.
Leverbaar met een kopdiameter van
10 mm
12 mm
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KNOPEN
Knopen, knopenkoord op rol en op lengte, Swarovskiknopen, Astor knoopdelen etc.

Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het op voorraad. Bij de fabricage van
meubels is elk onderdeel belangrijk. Wij gaan dan ook voor de hoogste kwaliteit. Onze
transportservice zorgt dat uw bestelling snel ter plekke is. Alles voor een perfect
eindproduct!

KNOPEN

KNOPEN

BOVENDELEN ASTOR

PAR-KNOPEN P28 ASTOR

Bovenste gedeelte van de knoop. Verpakt per 1000 stuks.

Stalen Par-knopen P28 met geribbelde spijker. Te gebruiken in combinatie
met Astor bovendelen P28 en Astor Par-schijven. Verpakt per 1000 stuks.

Leverbaar in
P24, 15 mm staal

Leverbaar in de lengtes

P28, 18 mm staal en aluminium

17 mm

P32, 20 mm staal

40 mm

P36, 23 mm staal
P44, 28 mm staal
P60, 38 mm staal

ONDERDELEN ASTOR

SPIJKERKNOPEN P28 ASTOR

Astor onderdelen zijn te gebruiken in combinatie met bovendelen.
Deze onderdelen zijn leverbaar met oog, stalen of plastic haak.
Verpakt per 1000 stuks.

Stalen spijkerknopen te gebruiken in combinatie met Astor bovendelen
P28. Verpakt per 1000 stuks.
Leverbaar in de lengte

Leverbaar in

25 mm

P24, 15 mm

P36, 23 mm

P28, 18 mm

P44, 28 mm

P32, 20 mm

P60, 38 mm

ACHTERKANTKNOPEN P36 ASTOR

SPLITPENKNOPEN P28 ASTOR

Plastic tegenknoop met haak.

Stalen splitpenknopen te gebruiken in combinatie met Astor bovendelen
P28. Verpakt per 1000 stuks.

Verpakt per
1000 stuks

Leverbaar in de lengte
47 mm

PAR-SCHIJVEN ASTOR

SWAROVSKIKNOOP P28 MET OOG

Stalen par-schijven te gebruiken in combinatie met Par-knopen.

Originele Swarowski knoop ingezet in een Astor onderdeel voorzien van
een oog.

Verpakt per
1000 stuks
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SWAROVSKIKNOOP P28 MET HAAK

NYLON PENNETJES

Originele Swarowski knoop ingezet in een Astor onderdeel voorzien van een
haak.

Nylon pennetjes voor het bevestigen van knopenkoordjes aan de onderdelen van de knopen.
Verpakt vanaf
1000 stuks

SWAROVSKIKNOOP P28 MET GERIBBELDE SPIJKER
VAN 40 MM
Originele Swarowski knoop ingezet in een Astor onderdeel voorzien van
een spijkerdeel.

IJZEREN PENNETJES
IJzeren pennetjes voor het bevestigen van knopen.
Verpakt vanaf
1000 stuks

GEVLOCHTEN KNOPENKOORD OP ROL
Gevlochten knopenkoord.
Wordt geleverd op rol van
700 meter

KNOPENKOORDJES
Knopenkoordjes met een vaste lengte voor het bevestigen van knopen.
Verpakt per 1000 stuks.
Leverbaar vanaf
25 mm
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LINT EN (SINGEL)BAND
Bij Verrips grijp je nooit mis

Stevig lint voor perfect strakke stiknaden, zelfklevend en naaibaar klittenband, zitsingels,
rugsingels en zelfs jute singelband voor het traditionele stoffeerwerk. We hebben alle
artikelen op voorraad, dus u heeft uw bestelling altijd snel in huis.

KLITTEBAND
KLITTENBAND HAAK
Dit naaibaar klittenband is aan beide zijden voorzien van een platte kant
(weefkanten) om het naaien te vereenvoudigen. Geschikt voor verwerking
m.b.v. de naaimachine. Tevens leverbaar als zelfklevend klittenband.

SINGELBAND
ELASTISCH ZITSINGEL / SINGELBAND
Leverbaar in de maten
1023/70 mm breed met +/- 40% rek

Standaard leverbaar in de kleuren zwart, bruin en wit in de breedtes

1036/60 mm breed met +/- 30% rek

20 mm op rol van 25 meter

2003/60 mm breed met +/- 65% rek

25 mm op rol van 25 meter

1026/60 mm breed met +/- 65% rek

30 mm op rol van 25 meter

Wordt geleverd op rol van

38 mm op rol van 25 meter

100 meter

50 mm op rol van 25 meter

KLITTENBAND LUS

ELASTISCH RUGSINGEL / SINGELBAND

Dit naaibaar klittenband is aan beide zijden voorzien van een platte kant
(weefkanten) om het naaien te vereenvoudigen. Geschikt voor verwerking
m.b.v. de naaimachine. Tevens leverbaar als zelfklevend klittenband.

Dit product is uitstekend geschikt om te verwerken in de rugleuning.

Standaard leverbaar in de kleuren zwart, bruin en wit in de breedtes
20 mm op rol van 25 meter
25 mm op rol van 25 meter
30 mm op rol van 25 meter
38 mm op rol van 25 meter
50 mm op rol van 25 meter

Leverbaar in de maten
1018/120 mm breed met +/- 100% rek
2001/60 mm breed met +/- 100% rek
2005/60 mm breed met +/- 100% rek
2010/60 mm breed met +/- 85% rek
Wordt geleverd op rol van
100 meter

JUTE SINGELBAND AA70
1200 grams jute singelband AA70.
Leverbaar in de breedte
70 mm
Wordt geleverd op rol van
25 meter

NYLON SINGELBAND
Dit type singelband heeft geen rek.
Leverbaar in de breedte
60 mm
Wordt geleverd op rol van
100 meter
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SINGELBAND

LINT

STROKENSINGEL

LINT WIT

Dit type singelband heeft geen rek.
De kleur van dit singelband kan per zending verschillen.

Lint voor onder de stiknaden tevens te gebruiken als treklint.

Leverbaar in de breedte
50 mm
Wordt geleverd op rol van
50 meter

Leverbaar in de breedtes
13 mm
18 mm
Wordt geleverd op rol van
750 meter

LINT ZWART
Lint voor onder de stiknaden tevens te gebruiken als treklint.
Leverbaar in de breedtes
16 mm
18 mm
Wordt geleverd op rol van
750 meter
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RITS EN SCHUIVERS
Ritsen op rol, schuivers en deelbare ritsen.

En alles leverbaar in verschillende kleuren en afmetingen.
Staat het artikel wat u zoekt niet in deze catalogus of op onze website?
Neem dan gerust contact met ons op.

RITS

RITS

RITS OPTILON WIT EN GEBROKEN WIT

RITS OPTILON BORDEAUX

Kleurnummer 1712 en 2710.

Kleurnummer 3983.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

4 mm, op rol van 300 meter

4 mm, op rol van 300 meter

6 mm, op rol van 150 meter

6 mm, op rol van 150 meter

RITS OPTILON ZWART

RITS OPTILON BRUIN

Kleurnummer 9700.

Kleurnummer 8975.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

4 mm, op rol van 300 meter

4 mm, op rol van 300 meter

6 mm, op rol van 150 meter

6 mm, op rol van 150 meter

RITS OPTILON LICHTGRIJS

RITS OPTILON BEIGE

Kleurnummer 9389.

Kleurnummer 8542.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

4 mm, op rol van 300 meter

4 mm, op rol van 300 meter

6 mm, op rol van 150 meter

6 mm, op rol van 150 meter

RITS OPTILON MIDDENGRIJS
Kleurnummer 9492.

Getoonde ritsen op rol is een selectie van de kleuren die wij doorgaans op voorraad hebben.
Mocht de door u gewenste kleur hier niet bij staan neem dan contact met ons op.

Leverbaar in de maten
4 mm, op rol van 300 meter
6 mm, op rol van 150 meter
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SCHUIVERS

SCHUIVERS

SCHUIVERS OPTILON WIT EN GEBROKEN WIT

SCHUIVERS OPTILON BORDEAUX

Kleurnummer 1712 en 2710.

Kleurnummer 9383.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

4 mm, 1000 stuks

4 mm, 1000 stuks

6 mm, 500 stuks

6 mm, 500 stuks

SCHUIVERS OPTILON ZWART

SCHUIVERS OPTILON BRUIN

Kleurnummer 9700.

Kleurnummer 8975.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

4 mm, 1000 stuks

4 mm, 1000 stuks

6 mm, 500 stuks

6 mm, 500 stuks

SCHUIVERS OPTILON LICHTGRIJS

SCHUIVERS OPTILON BEIGE

Kleurnummer 9389.

Kleurnummer 8542.

Leverbaar in de maten

Leverbaar in de maten

4 mm, 1000 stuks

4 mm, 1000 stuks

6 mm, 500 stuks

6 mm, 500 stuks

SCHUIVERS OPTILON MIDDENGRIJS
Kleurnummer 9492.

Getoonde schuivers is een selectie van de kleuren die wij doorgaans op voorraad hebben.
Mocht de door u gewenste kleur hier niet bij staan neem dan contact met ons op.

Leverbaar in de maten
4 mm, 1000 stuks
6 mm, 500 stuks

80

RITS EN SCHUIVERS

RITS EN SCHUIVERS

81

MEUBELPOTEN & WIELEN
Meubelpoten- en wieltjes hebben we al vanaf de start in ons assortiment.

Waren het vroeger vooral koperen wieltjes, tegenwoordig zien we veel meubelpoten in
kunststof of in tijdloos chroom. Naast meubelpoten leveren we ook verschillende (parket)
wielen. De finishing touch voor uw meubelen.

POTEN

POTEN

KUNSTSTOF MEUBELPOOT ROND

GERIBBELDE SCHIJVEN

Kunststof meubelpoten voorzien van schroefgat. Deze pvc poot heeft een
diameter van 5 cm.

Kunststof geribbelde schijven met een doorsnede van 50 mm, 3 mm dik
met een gat van 10 mm doorsnede. Ook wel pvc schijven genoemd.

Leverbaar in de maten
15 mm

45 mm

25 mm

50 mm

35 mm

60 mm

40 mm

65 mm

KUNSTSTOF MEUBELPOOT VIERKANT

POOT NICO

Kunststof meubelpoten voorzien van schroefgat.

Poot, uit eigen productie, van geborsteld aluminium voorzien van M8 en
M10 draadstiften. Deze poot heeft een diameter van 6 cm.

Leverbaar in
hoogte 55 mm, vierkant 70x70 mm

Leverbaar in
verschillende hoogtes

KUNSTSTOF MEUBELPOOT DRIEHOEK

POOT MARICA

Kunststof meubelpoten. Te bevestigen door middel van nieten.

Poot, uit eigen productie, van geborsteld aluminium voorzien van M8 en
M10 draadstiften. Deze poot heeft een diameter van 4 cm.

Leverbaar in de maat
20 mm

Leverbaar in
verschillende hoogtes

ANTI-SLIP DOP

POOT FRECCIA

Deze rubber dop wordt over de ronde plastic voeten van 50 mm diameter
geschoven waardoor deze op een gladde vloer niet kan glijden.

Poot, uit eigen productie, van geborsteld aluminium met een schijf van
6 cm en een buis van 4 cm voorzien van M10 draadstift.
Leverbaar in
verschillende hoogtes
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POTEN

WIELEN

POOT ELENA

PARKETWIELEN 36MM

Chromen poot met diameter van 40 mm, de diameter van de voet is
70 mm, met een schroefdraad M8.

Wielen met een diameter van 36 mm voorzien van een grijs zacht loopvlak.
Bevestiging via draadstift of aanschroefplaat.

Leverbaar in de hoogtes

De draagkracht bedraagt

100 mm

50 kg per wiel

120 mm

POOT MITCH

PARKETWIELEN 60MM

Chromen poot.

Wielen met een diameter van 60 mm voorzien van een grijs zacht loopvlak.
Voorzien van aanschroefplaat.

Leverbaar in de hoogtes
100 mm
130 mm

De draagkracht bedraagt
50 kg per wiel

150 mm

PARKETWIELEN 36MM
Wielen met een diameter van 36 mm voorzien van een zwart zacht loopvlak. Bevestiging via draadstift of aanschroefplaat.
De draagkracht bedraagt
50 kg per wiel
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WIELEN

GLIJNAGELS EN PLAKVILT

DRAADSTIFTEN

NYLON GLIJNAGELS WIT

Draadstiften in verzinkt staal. Bedoeld voor parketwielen met een wieldiameter van 36 mm.

Wit kunststoffen glijnagel voorzien van een spijker.
Leverbaar met een diameter van

Leverbaar in de maten
M8x15
M8x20

Ø16 mm
Ø20 mm
Ø25 mm

M8x30

AANSCHROEFPLAAT

NYLON GLIJNAGELS ZWART

Aanschroefplaat voor parketwielen.

Zwart kunststoffen glijnagel voorzien van een spijker.

Leverbaar in de maat

Leverbaar een een diameter van

36,5x36,5 mm

Ø20 mm
Ø25 mm
Ø30 mm

NYLON GLIJNAGELS WIT OVAAL
Wit kunststoffen glijnagel voorzien van twee spijkers.
Leverbaar in de maat
20x45 mm

NYLON GLIJNAGELS MET VILT
Kunststof dopje met spijker voorzien van vilt.
Leverbaar met een diameter van
Ø24 mm
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GLIJNAGELS EN PLAKVILT
PLAKVILT WIT
Leverbaar met een diameter van
Ø22 mm
Ø24 mm
Leverbaar in vierkant
25x25 mm

PLAKVILT BRUIN
Leverbaar met een diameter van
Ø22 mm
Ø24 mm
Ø28 mm
Ø40 mm
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SIERNAGELSTRIPS & NAGELS
Voor de afwerking van meubelen bieden we een enorm assortiment.

Siernagels en siernagelstrips. Deze leveren wij in vele afmetingen en diverse kleuren
zoals vernikkeld en doorgeschuurd. In de meubelbranche is elk onderdeel belangrijk.
Daarom gaan we alleen voor de hoogste kwaliteit. We leveren veel uit voorraad en onze
transportservice zorgt ervoor dat uw bestelling snel ter plekke is.

SIERNAGELSTRIPS

SIERNAGELSTRIPS

SIERNAGELSTRIPS DOORGESCHUURD

SIERNAGELS OUD GOUD GEVLEKT

Siernagelstrips 100 1/3 met een diameter van 9,5 mm.
Te bevestigen met losse siernagels, 20 nagels per strip.

Siernagels 100 1/3.
Leverbaar met een diameter van

Leverbaar in

Ø9,5 mm

lengtes van 1 meter

SIERNAGELSTRIPS OUD GOUD GEVLEKT

SIERNAGELS VERNIKKELD

Siernagelstrips 100 1/3 met een diameter van 9,5 mm.
Te bevestigen met losse siernagels, 20 nagels per strip.

Siernagels 100 1/3.
Leverbaar met een diameter van

Leverbaar in

Ø9,5 mm

lengtes van 1 meter

SIER NAGELSTRIPS VERNIKKELD
Siernagelstrips 100 1/3 met een diameter van 9,5 mm.
Te bevestigen met losse siernagels, 20 nagels per strip.
Leverbaar in

SIERNAGELS 1505 DOORGESCHUURD
Leverbaar met een diameter van
Ø16 mm

lengtes van 1 meter

SIERNAGELS DOORGESCHUURD

SIERNAGELS 1505 VERNIKKELD

Siernagels 100 1/3.
Leverbaar met een diameter van
Leverbaar met een diameter van

Ø16 mm

Ø9,5 mm
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VEREN
Goede vering is essentieel voor een aangenaam zitcomfor

Met onze nosag- of zigzagveren zit u altijd goed. De veren zijn leverbaar in vele afmetingen
en zowel in de bolle als ronde variant. Materialen als koppeltouw en rubberringen om de
veren met elkaar te verbinden leveren we natuurlijk ook uit voorraad.

VEREN
ZIGZAG VEREN BOL
Hoge kwaliteit zigzag veren.
Deze veren zijn over het algemeen verpakt per 50 stuks.
Leverbaar in de maten
3,8x300 mm t/m 3,8x820 mm

ZIGZAG VEREN ROND
Hoge kwaliteit zigzag veren.
Deze veren zijn over het algemeen verpakt per 40 stuks.
Leverbaar in de maten
3,8x400 mm t/m 3,8x570 mm

RUBBERRINGEN
Rubber ringen ten behoeve van het gelijkmatig bij elkaar houden van de
nosagveren.
Leverbaar in de maat
40x10 mm

KOPPELTOUW
Ten behoeve van het koppelen van veren.
Leverbaar op klossen van
500 gram

98

VEREN

99

VERPAKKINGSMATERIALEN
Alles om uw meubelen goed en veilig te verpakken en te vervoeren.

Kunststof meubelhoezen in diverse maten, noppen- en stretchfolie, karton op rol in diverse
maten en nog veel meer. U vindt het allemaal in ons assortiment. Staat wat u zoekt er niet
bij? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

VERPAKKINGSMATERIALEN

VERPAKKINGSMATERIALEN

MEUBELHOEZEN

NOPPENFOLIE

LDPE kunststof meubelhoezen. Geleverd op rol met afscheurperforatie.
Wij beschikken over een zeer ruime uit voorraad. Onder andere geschikt
voor het verpakken van stoelen, fauteuils, banken en matrassen.

Verpakkingsfolie.

Leverbaar in de maten
1200x1200 mm tot 1500x4000 mm
Leverbaar in de diktes
0.05 t/m 0.10

Leverbaar in de breedtes
100 cm
120 cm
150 cm
Wordt geleverd op rol van
100 meter

PLAKBAND - PVC (POLYVINYLCHLORIDE)
Transparant plakband, uitstekend geschikt voor het dichtplakken van
kartonnen dozen en meubelhoezen.
Leverbaar in de maten
25 mm à 72 rollen per doos, op rol van 66 meter
50 mm à 36 rollen per doos, op rol van 66 meter

PLAKBAND - PP (POLYPROPYLEEN)
Transparant plakband, uitstekend geschikt voor het dichtplakken van
meubelhoezen.
Leverbaar in de maten
50 mm à 36 rollen per doos, op rol van 66 meter

STRETCHFOLIE
Verpakkingsfolie met dikte van 20my.
Leverbaar in de breedtes
15 cm
50 cm
Wordt geleverd op rol van
300 meter
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DIVERSEN
Bij Verrips vindt u alles voor de fabricage van meubels.

Niet alleen meubelonderdelen, maar ook artikelen als silkfilm, siliconenspray en dacron.
Zoekt u iets specifieks wat niet in deze catalogus of op onze website staat? Neem dan
gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

DIVERSEN

DIVERSEN

LIJMSPRAY

BINNENKUSSENS

Deze lijmspray geeft een uitzonderlijk krachtige hechting op vele
materialen zoals kunststof, textiel, papier, bekleding, schuim op stof enz.
Zeer geschikt voor meubelstoffering en autobekleding.

Donskussens op aanvraag in verschillende maten leverbaar.
Gevuld met Europese eendenveertjes.
Leverbaar in de maten

Leverbaar in een inhoud van
500 ml

40x40 cm, vulgewicht 300 gram
50x50 cm, vulgewicht 600 gram
55x55 cm, vulgewicht 850 gram
80x80 cm, vulgewicht 1050 gram
90x90 cm, vulgewicht 3750 gram
100x100 cm, vulgewicht 4500 gram

SILICONENSPRAY
Glijmiddel voor het verwerken van schuimen en verschillende textielsoorten.
Leverbaar in een inhoud van
400 ml

DACRON
Dit product is te gebruiken als vulling of als toplaag op polyether en
schuim.
Leverbaar in
verschillende grammages, afmetingen en diktes

TRICOT KOUS
Tricot kous op rol van ca. 5 kg. Dit product wordt ook wel Sitinet genoemd.
Wordt geleverd op rollen van
35 cm breed
50 cm breed
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NOTITIES

Energieweg 12
4104 AH Culemborg
The Netherlands

Gespecialiseerd in de in- en verkoop van
T. +31(0)345 - 512 961
F. +31(0)345 - 516 323
www.verripsbv.nl
info@verripsbv.nl

materialen voor de meubelindustrie

