
Een topkwaliteit gebreide vezel, te weten 
Gobelintule Trevira CS, exclusief in de verkoop bij 
Ron de Groot Theatertertextiel-Toneelinrichting!

Een doek gefabriceerd met deze stof wordt gebruikt voor o.a. zgn. 
verdwijn- en/of verschijntrucs, echter ook als projectieoppervlak. 
Afhankelijk van de lichtinval kun je spelers en decorelementen laten 
verdwijnen en/of laten verschijnen. 

Gobelintule is ondoorzichtig zolang de stof langs voor wordt belicht. 
Het gebied achter het doek zal zichtbaar worden zodra er licht op 
valt. Wanneer het gaasdoek op dat moment niet langer langs voor 
wordt belicht, zal de gobelintule onzichtbaar worden. De combintie 
van lichteff ecten zowel voor als achter het gaasdoek en projectie 
leidt tot een uniek driedimensionaal decor. 

Het unieke van Trevira CS is dat het doek kan worden gewassen met 
(schoon)water, zonder dat het de vlamwerendheidsfactor verliest. 
De garens zijn van een kunstvezel waardoor deze niet verteren. Dit 
in tegenstelling tot de katoenen variant. Een doek gemaakt van deze 
stof heeft, bij normaal gebruik, een onbedperkte levevensduur. 
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Holland

SPECIFICATIES:

Kleur: wit of zwart

Stofbreedte ca. 10.97 meter 

Gewicht ± 100 gram/m². 

Vlamdovend volgens TŰV ISO 6940:2004 en ISO 6941:2003

Voorzien van certifi caat

Lange levensduur (in verhouidng tot de  katoenen variant)

Hangt snel uit, door rek in de vezels

Kan worden gewassen met (schoon)water



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 

Exclusief in de verkoop bij Ron de Groot 
Theatertextiel - Toneelinrichting! 

Een A-kwaliteit stof, te weten Gobelintule   
Trevira CS.

Een doek gemaakt van Trevira CS hangt snel   
uit doordat er wat rek in de vezel zit.

In ons confectieatelier kunnen wij, op elke 
gewenste hoogte, breedte en naadloos een 
doek voor u confectioneren.

Tevens leveren en adviseren wij, afgestemd op 
uw wensen en mogelijkheden op uw locatie, in 
de perfecte ophangconstructie. Bij eventueel 
niet gebruik, leveren wij een bijbehorende 
opbergzak.
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