Külső borító:
Indifelt
Ipari célú nemezek

Belső oldalak:

MERINO
1db minta beragasztva

Technikai adatok/Technical specification
Összetétel/Ingredients:

100% gyapjú/wool

Vastagság/thickness:

2-100 mm

Sűrűség/Density:

0.22-0.6 g/cm3

szélesség/width:

110 cm

Vég hossz/band length:

7-14 m

Egyéb/Other:

Nyers színű/Nature colour

Kezelés/Handling:

nem mosható, nem centrifugálható, csak vasalható, vegyileg
tisztítható egy aláhúzással

A Merino nemez 100%-ban nyers színű magyar gyapjúból készül. Remekül használható
alátétként, rezgéscsillapításra, ultra magas hőmérsékletű termékek, melléktermékek
szállítására, mozgatására, gépjárműiparban ülések és a test szigeteléséhez. Tűzálló.
Rusztikus textúrája alkalmassá teszi design célú felhasználásra is, akár festett formában is.
The Merino fleece made from 100% Hungarian, colored wool. It is perfect as
pad, vibration dampening, transport line of ultra-high-temperature
products, by-products, seats and body insulation in automotive industry.
Fireproof.
Because of Merino natural, rustic texture is is also applicable for design
purposes, even in painted form.

VARIO
1 db minta beragasztva

(Korábban bőrnemez/Previously leather felt )
Összetétel/Ingredients:

80% gyapjú/wool 20% viszkóz

Vastagság/thickness:

2-40 mm

Sűrűség/Density:

0.36-0.42 g/cm3

szélesség/width:

110 cm

Vég hossz/band length:

7-14 m

Egyéb/Other:

Natur/Nature color

Kezelés/Handling:

nem mosható, nem centrifugálható, csak vasalható, vegyileg
tisztítható egy aláhúzással

A VARIO nemez nyers színű magyar gyapjúból készül, egy kevés viszkózzal keverve, így a
Merino nemeznél valamivel puhább. Remekül használható alátétként, porvédőként
csapágyakhoz és más helyeken, gépjárműiparban ülések és a test szigeteléséhez.
VARIO felt is made from natural colour Hungarian wool mixtured with some viscose, to get a
sligthly smoother textile than the MERINO. VARIO is perfect as pads, as dust proof layer for
bearings and other mechanical parts, as isolation of seats and corpus in automotive industry.

NATURAL
1db minta beragasztva
NATURAL
(Jurta/Jurta)

NATURAL MAX
NATURAL SOFT
(Technikai/Technical) (Nyereg/Saddle)

Összetétel/Ingredients

100% színes magyar
gyapjú/Color wool

100% színes magyar
gyapjú/Color wool

100% színes magyar
gyapjú/Color wool

Vastagság/thickness
Sűrűség/Density
szélesség/width
Vég hossz/band
length:

6,8,10
0.18-0.2
110cm
7-14m

2-100mm
0.36-0.42
110cm
7-14m

14,16
0.3-0.32
110cm
7-14m

Kezelés/Handling:
aláhúzással

nem mosható, nem centrifugálható, csak vasalható, vegyileg tisztítható egy

A NATURAL termékcsalád 6, 8 és 10mm-es vastagságban készül. Ez az anyag a fekete és
szürke juhok gyapját is vegyesen tartalmazza, rendkívül érdekes textúrájú, igazi természetes
anyag. A NATURAL család termékei egymástól vastagságban és keménységben
különböznek.
Igény esetén festhető is, de a sötét színű gyapjú erősen dominál a végtermékben.

NATURAL products are available with 6, 8 and 10mm thikness. This material contains the
wool of black and brown sheeps as well, so it has a very interesting texture, it is a real natural
felt. The products of NATURAL family differ in thickness and hardness.
It is dyeable, but the dark wool fibers stronly dominate the final product.

REMIX

1 db minta

REMIX (Táblatörlő)
Összetétel/Ingredients
Vastagság/thickness
Sűrűség/Density
szélesség/width
Vég hossz/band
length:

Kezelés/Handling:
aláhúzással

100% Hulladék
gyapjú/Reused wool
8 mm

REMIX FORMA
(GS nemez)
100% Hulladék
gyapjú/Reused wool
8-50mm

REMIX ISOLA
(Csőszigetelő)
100% Hulladék
gyapjú/Reused wool
2mm

0.16-0.17 g/cm3

0.16-0.17 g/cm3

0.16-0.17 g/cm3

160cm
7-14m

140cm
7-14m

8cm
2,5m

nem mosható, nem centrifugálható, csak vasalható, vegyileg tisztítható egy

A REMIX család termékei újrahasznosított gyapjúból készülnek. A REMIX elsősorban a
whiteboard táblák tisztitására készül, a REMIX FORMA általában speciális formára stancolva
készül porzűró réteg, rezgés, hang és hőszigetelő céllal. A REMIX ISOLA csövekre tekerve
hőszigetelésként alkalmazható belső terekben.
The REMIX family is prepared from reused wool. REMIX is for cleaning whiteboard tables,
REMIX FORMA generally prepared with special cutting and used as soundproofing, dust
proofing and vibration damper layer. REMIX ISOLA is a special felt fot isolation of pipes
inside.

Hátuljára
Az ipari nemezek katalógustól eltérő elkészítése az alkalmazási területnek megfelelően egyedi
egyeztetés alapján lehetséges. Örömmel elkészítjük az Önnek leginkább megfelelő anyagot!
A nemezeket igény szerint festjük, formára vágjuk, apretáljuk, illetve ellátjuk ragasztós,
csúszásgátló, tűzálló, vagy más bevonattal.
A termékek alapjául szolgáló kártolt paplan gyapjú és mind a dekorációs, mind az ipari célú
termékeink gyártása során keletkező színes gyapjú hulladék is megvásárolható.
We are ready to prepare the proper felt for you, to meet the best for your purposes.
We can dye, cut, appretate as your request, we can add self-adhesive, non-skid, fireproof or
other final layer ont he felts.
The base carded wool of our felts is also available and we are selling the oddments of all our
products.

MultiFelt Factory
9730 Kőszeg
Rőti völgy 3.
+36 94 360 060

+36-94/563-149
+36 30 934 2300
sales@multifelt.com
www.multifelt.com

