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Elti komt met nieuwe Exclusive Confectie – voor een
perfect gordijn!
Alle Exclusive geconfectioneerde gordijnen worden vanaf 1 januari 2012 voorgevormd in
een speciale 'finishing machine'

Hiermee wordt het gordijn door het inblazen van stoom (op variabel in te stellen
temperatuur en snelheid) van boven tot beneden voorgevormd in de plooival. Het gordijn
ziet er na deze behandeling perfect uit.
Om dit prachtige eindresultaat tot bij uw klant te behouden worden de gordijnen in korte
slagen (ter grootte van de plooival) gevouwen, met bandjes bij elkaar gehouden, op een
smalle hanger gehangen en verpakt in een luxe gordijnhoes met rits.
Ook in de confectie zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Er wordt extra hoog
band gebruikt van 12,7 cm. Daarnaast worden het garen, het band en de verzwaring
afgestemd op de kleur(en) van de stof.
Het Exclusive gordijn is een ‘groen’ gordijn. Er worden geen loodjes of loodkoord meer
gebruikt maar verzwaringen van edelstaal, milieuvriendelijk. En de plastic verpakking is
vervangen door een herbruikbare gordijnhoes.
Al onze klanten worden met een demonstratiefilm op de hoogte gebracht van ons nieuwe
‘Exclusive’ geconfectioneerde gordijn.

Nieuw! Kralenfranjes & Garnituren om uw gordijnen te
verfraaien
Elti heeft een assortiment samengesteld van acryl- en glazen kralenfranjes met een
gevarieerde selectie van afwerkingen, vormen, maten en kleuren in een unieke collectie.
Daarnaast zijn er mooie katoenen garnituren opgenomen voor een prachtige afwerking.

Hiermee kunt u uw klant nog meer van dienst zijn door een gordijn, een kussen of een
stof van een extra verfraaiing te voorzien.
Binnenkort gaan we bij onze klanten langs om er alles over te vertellen en de
bijbehorende produktinformatie af te geven.

Binnenkort ontvangt u het nieuw aangevulde
assortimentsoverzicht van Elti
Alle vernieuwingen en introducties van 2011 zijn nu
in ons Assortimentsoverzicht opgenomen. In
nieuwe hoofdstukken met fraaie fotovoorbeelden
wordt u compleet geïnformeerd over uitvoering,
prijzen en bestellen.
Zo is er een nieuw hoofdstuk Cosmo Gordijnen,
waarover u in de vorige nieuwsbrief al bent
geïnformeerd. Een prachtig in regelmatige golven
verdeeld gordijn in combinatie met een 10 cm
brede, voor dit gordijn ontworpen, brede designrail
van aluminium.
Ook is opgenomen de Elektrische Gordijnrail van Somfy, waarop Elti de confectie
precies heeft afgestemd. De voordelen van 2 in 1! De gemakkelijk te installeren (plug &
play) elektrische rail met bijbehorende confectie zonder u druk te hoeven maken over de
juiste uitvoering, kunt u in één keer bestellen bij Elti!
Verder is er een nieuw hoofdstuk
Voeringstoffen.
Daarin
worden
beschreven onze voeringstoffen De Dag,
een nagenoeg krimpvrije voeringstof van
polyester/katoen en De Nacht, een
geweven dim-out verduisteringsstof in
ca. 30 kleuren. Sinds kort hebben wij
een
nieuwe
100%
verduisterende
voering De Maan in 18 verschillende
kleuren uit voorraad leverbaar á € 8,95
per meter.
Al onze klanten zullen in de komende maanden worden bezocht om uitleg te krijgen over
de nieuwe produkten. Tevens ontvangen zij dan het nieuw aangevulde
Assortimentsoverzicht.
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