
Een zeer mooie A-kwaliteit stof van 1.40 meter breed.

De stof is kleurvast, kleurecht en lichtdicht. 

Standaard leverbaar in de kleur zwart en nachtblauw.

Vaste kleurnummers waardoor minimale kleurverschillen.

In diverse kleuren verkrijgbaar (tegen meerprijs en minimale afname van ca. 40 meter).

Lange levensduur.

Fabrieksmatig vlamdovend.

Bij direct zonlicht kan de stof na verloop van tijd verkleuren.

De stof mag niet nat worden en kan niet gewassen worden, zie hiervoor tevens de 
mogelijkheid van ons onderhoudscontract.
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Exclusief en uitsluitend in de verkoop bij Ron de Groot Theatertextiel-Toneelinrichting!

Athos is een A-kwaliteit velours met een luxe volwaardige uitstraling. De stof is speciaal door 
en voor ons bedrijf, in samenwerking met een door ons uiterst zorgvuldig geselecteerde 
textielfabrikant, geweven, ingeverfd en vlamdovend gemaakt.

De stof is te vinden in ons leveringsprogramma als alternatief voor de Sonata Theatervelours. 
De stof is iets lichter van gewicht, echter nog steeds lichtdicht en kleurecht. Een goed 
alternatief voor bijvoorbeeld schooltoneelinrichting. Een mooie en goede prijs/kwaliteit 
verhouding.



CONTACT
BEL ONS E-MAIL ONS BEZOEK ONS

Bel gerust! Wij adviseren  je 
graag!!

+31 (0)182-616310

Stel je vraag gemakkelijk 
via e-mail 

info@rondegroottheatertextiel.nl 

Meer informatie vindt je op onze 
website

www.rondegroottheatertextiel.nl 

In ons confectieatelier wordt de vleug van het 
velours naar boven geconfectioneerd, dit om 
de kleuren, ten aanzien van o.a. de belichting,  
zo sprekend mogelijk te verkrijgen en voor een 
optimale werking m.b.t. de akoestiek.

Door de speciale, fabrieksmatige, impregnatie 
van de stof blijft deze, bij het juiste gebruik 
door de eindgebruiker, zijn gehele levensduur 
vlamdovend en hoeft tussendoor niet meer 
behandeld te worden. 

SPECIFICATIES 

Kwaliteit : Athos Theatervelours.

Breedte : 140 cm.

Gewicht : ca. 575 gr/ lm.

Kleur  : standaard zwart en nachtblauw
    uit voorraad, overige 
    kleurnummers snel leverbaar. 

Afname : ca. 40 meter.

Certifi catie : De stof wordt fabrieksmatig vlamdovend geïmpregneerd en is voorzien van een 

    Nederlands TȔV certifi caat, te weten cnfrm. ISO6940/41.

Door onze wijze van confectie is het uiteindelijke doek, uitstekend te belichten. 
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