DoornZeilmakerij
Maatwerk, Kwaliteit,
Ervaring, Persoonlijk.

DoornZeilmakerij

We werken met de beste doekleveranciers van Europa,
Contender voor Fibercon jachtzeildoek en Swela voor
polyesterdoek voor tent, zonnewering en dekzeilen.

DoornZeilmakerij en Zonen
Van Hoornlaan 57
7207 JJ Zutphen
+31 (0)575 775624
+31 (0)6 23255360

Fibercon Sailcloth is de beste vervanger voor Dacron.
Polyesterdoek is de beste vervanger voor Canvas.
Uit milieu oogpunt is de coating van Dacron en Canvas
uit de handel genomen, hierdoor is de
weerbestendigheid van deze, voor u zo vertrouwde,
producten sterk achteruit gegaan.
Onze doekleveranciers geven 5 jaar garantie op
UV-bestendigheid, kleurechtheid en vormvastheid.
De medewerkers van DoornZeilmakerij
adviseren u graag.

Modern in
Traditioneel
Zeilen Maken

Openingstijden
Dag

Uren

Opmerking

Maandag

Overdag op afspraak 18h00 – 21h00

Dinsdag

09h00 – 21h00

Woensdag

09h00 – 21h00

Donderdag 09h00 – 21h00
Vrijdag

Op afspraak

Inmeten

Zaterdag

10h00 – 17h00

Zondag

Gesloten

Urgente situaties

Ma-Do

18h00 – 21h00

Brengen - Halen

Tot Ziens
in ons Atelier
http://www.facebook.com/doornzeilmakerij
@doornzeilmaker

info@doornzeilmakerij.nl
http://www.doornzeilmakerij.nl

Aanhanger Bedrijf Boot Camping Paard Tuin/Terras

Jachtzeilen

Reparatie

Af-dek-tenten-zeilen

“Verleng de levensduur van uw zeil/tent”, is ons motto bij
reparaties. In veel gevallen is de reparatie van uw
eigendom de moeite waard én goedkoper dan nieuw. Dit
kan zijn het vervangen van een ritsschuiver, complete rits,
extra versterkingen tot het compleet doorstikken van uw
zeil of tent. Na de reparatie krijgt u advies over hoe u
voortaan schade kunt voorkomen.

“Cruiser Line” zijn onze basiszeilen en ontwikkelt voor
toerzeilers die degelijkheid wensen in combinatie met een
lange levensduur. Deze zeilen worden gemaakt van FiberconContender-Zeildoek in een horizontale (crosscut) of radiale
(voorzeil) snit. Deze snit wordt berekend met een
geavanceerd computerprogramma en zeer nauwkeurig
uitgesneden door een laser-snijtafel.

Traditionele Zeilen

De tenten en afdekzeilen worden vervaardigd uit de hoogste
kwaliteit doek. Zo wordt Swela37+ en Seasilk gebruikt voor
veranda, boot, loungebank, Ten Cate tentdoek voor(voor)tent,
Ferrari-doek voor gebruik in de medische sector en
foodindustrie. Alle knipranden worden voorzien van zoom en
versterkt met PE-doek (vrachtwagenzeil).

De zeilen worden vervaardigd uit Contender zeildoek. De
zeilen worden standaard uitgevoerd met radiale
hoekversterkingen, 2 bindreven, 4 zeillathoezen met Velcro
sluiting, reguleerlijn met Clamcleats (ook op de reven),
ingelijkt lijktouw en afhankelijk van de uitvoering voorzien
van glijleuvers.
Het zeil wordt voorzien van de beste hardware: Rutgerson
persgrommers, topplank, leuvers en schootglijder. Standaard
worden duurzame RBS-Epoxy verjongde onbreekbare
zeillatten meegeleverd met zachte top zodat er geen
drukpunt in het zeil ontstaat.

Het maken van dektenten is altijd maatwerk. Onze dektenten
worden ontwikkeld voor handzaam en duurzaam gebruik. De
tenten worden gemaakt van Swela-Maritime polyester
geweven doek en met Engelse naden gestikt. De patronen
worden bij u op locatie ingemeten, met geavanceerde
software ontworpen en zeer nauwkeurig gesneden door een
tangentiële snijplotter. In het ontwerp wordt rekening
gehouden met afspankracht, -richting en worden er
voorzieningen aangebracht voor scheerlijnen, landvasten en
uitstekende delen.

Wij zijn geschoold in het restaureren en vervaardigen van
authentieke zeilen zoals deze honderden jaren geleden
werden gemaakt. De producten kunnen in zowel
authentieke materialen als moderne materialen worden
uitgevoerd.

Het product wordt voorzien van de beste hardware: YKKritsen, originele Duitse Tenaxknopen en Expedit RVSzeilkousen /ogen. Voor vensterfolie wordt minimaal 0,5 mm
dikte toegepast en bij voorkeur uitgevoerd met afdekluik aan
de buitenzijde ter bescherming tegen UV en regenwater.

Geen concessies op kwaliteitsmaterialen en een hoog afwerkingniveau waar u jarenlang plezier van heeft.

