
i-did | Interieur



Sociaal in de kern
Wij geloven in een sociale en circulaire samenleving. Een
samenleving waar iedereen een bijdrage levert om de
cirkel draaiend te houden en waar niemand wordt
buitengesloten.
Bij ons werken mensen die, om wat voor reden dan ook,
lang niet of nog nooit gewerkt hebben. Samen ontdekken
we kansen, werken we aan werknemersvaardigheden en
begeleiden we onze deelnemers naar werk. In de periode
van 2016 tot 2020 is 70% van onze deelnemers
uitgestroomd naar een nieuwe baan.



Over i-did
Mireille heeft in 2009 i-did opgericht met het doel: sociale
inclusie door middel van werk. Toen eind 2012 Michiel erbij
kwam, werd er al snel gesproken over de enorme textiel
afvalberg. Hoe mooi als wij hierbij kunnen helpen om dit
beetje bij beetje op te ruimen?

Hierdoor is ons prachtige gerecyclede vilt ontstaan en
maken we duurzame impact. We maken deze impact niet
alleen in onze i-did ateliers in Utrecht en Den Haag.
Dankzij onze eigen, unieke fabriek voor vervezeling en
vervilting (ook in Den Haag), kunnen we ons vilt nu
helemaal in eigen regie maken en nog meer impact maken.

Samen met onze klanten hebben wij meer dan 10 miljoen
liter water en 600 ton CO2 bespaard.



Onze duurzame impact
Voor elke liter water dat wij besparen met onze producten,
doneren wij liter voor liter aan Made Blue. Tot nu toe
hebben wij al 13.910.731 liter water gedoneerd. Dat
betekent water voor minimaal 191 mensen gedurende 10
jaar of langer.

Met één vierkante meter vilt, besparen wij al meer dan 400
liter water. Deze enorme waterbesparing wordt
gerealiseerd door de levensduur van bestaande
materialen simpelweg te verlengen. Door een gerecycled
multipaneel van ons te bestellen, in plaats van een
product van nieuw textiel, bespaar je enorm veel water.

Zo hebben wij, samen met onze klanten, indirect een
besparing van ten minste 600 ton CO2 (380 keer retour
Amsterdam - New York)*.

*Bron: greenseat.nl



i-did | multipanelen



i-did showroom, Den Haag



Multipanelen

Modulair systeem, verschillende composities
mogelijk (horizontaal en verticaal te plaatsen)

Dikte: ± 4,7 cm (+/- 0,1 cm)

Materialen: Ecoplex, Ecor, Metisse,
hotmelt lijm, i-did vilt

Standaard met brandvertragend vilt

Optioneel: bevestigingsmateriaal voor wand
of plafond

Uitbreidbaar met o.a. LCD-lijst, wandplank en
whiteboard

Akoestische waarde: 1,0 Aw



De panelen
Op locaties met veel mensen, zoals werkplekken, horeca
en openbare gebouwen, is vaak veel geluid. Door de
harde bouwmaterialen van gebouwen ontstaat er een
slechte akoestiek en daarmee een onprettige omgeving.
Onze akoestische panelen bieden een duurzame en
circulaire oplossing.

Onze multipanelen worden geproduceerd met ons
gerecyclede vilt. Vilt dat gemaakt wordt van afgeschreven
bedrijfs- of consumentenkleding. Beetje bij beetje helpen
wij met het opruimen van de enorme textielafvalberg
terwijl wij mensen begeleiden naar werk. Sociaal in de
kern, met een duurzame buitenkant.



The Green House, restaurant,
Utrecht, Architect: Coster design



Modulair systeem
Onze panelen zijn te gebruiken als modulair systeem en daarmee
flexibel om toe passen in verschillende opstellingen. Met toevoeging
van een LCD-frame, wandplanken of een whiteboard kan er een
akoestische wand worden gecreëerd voor conference calls,
presentaties, displays en meer. Hierdoor is de wand praktisch en wordt
de nagalm in de ruimte maximaal gedempt.

Ophanging
Bij een systeemwand adviseren wij onze beugels waarmee de panelen
geschakeld en waterpas kunnen worden opgehangen.

Voor plafonds hebben wij een bevestigingssysteem met verstelbare
staalkabels tot 3 meter lengte inclusief papieren boormal.

Voor bevestiging van losse panelen adviseren wij het gebruik van onze
stelschijven inclusief papieren boormal. Hiermee kan iedereen zelf
eenvoudig en snel waterpas installeren.



i-did Den Haag



Uitgebreide beschrijving | panelen
Afmetingen 32x32 cm 32x64 cm 32x128 cm 32x192 cm

64x64 cm 64x128 cm 64x192 cm

Dikte 4,7 cm 4,7 cm 4,7 cm 4,7 cm

Akoestische waarde* 1,0 Aw 1,0 Aw 1,0 Aw 1,0 Aw

Aantal ophangpunten 4 plafond
2 muur

4 plafond
2 muur

4 plafond
2 muur

4 plafond
2 muur

Brandvertragende werking Ja Ja Ja Ja

Achterkant gesto!eerd Nee Nee Nee Nee

Vilt kleuren Alle voorraad kleuren Alle voorraad kleuren Alle voorraad kleuren Alle voorraad kleuren

Gewicht (netto) 32 cm 64 cm 128 cm 192 cm

32 cm 1,3 kg 2,1 kg 3,1 kg 4 kg
64 cm 2,1 kg 3,1 kg 5,3 kg 6,9 kg

* Testrapport op aanvraag



LCD Frame
- Stand-alone of onderdeel modulair systeem
- Horizontaal of verticaal
- 2 maten
- Materialen: Ecoplex, eiken fineer, olie
- Kabelgoot aan de achterkant
- Standaard in de kleur eiken naturel

Bevestiging: 4 beugels per frame (zie wandbevestiging systeem)

Afmetingen buitenmaat 96x160x12,4 128x192x12,4

Dikte rand rondom 18 mm 18 mm

Ophangpunten 4 4

Geschikt voor
beeldscherm maat 50”-65” 75”-84”

Kleur Eiken naturel geolied Eiken naturel geolied

Installeren Met twee personen Met twee personen

Gewicht (netto) 17 kg op aanvraag



Whiteboards
- Stand-alone of onderdeel modulair systeem
- Horizontaal of verticaal
- 2 maten
- Materialen: Ecoplex, eiken fineer, olie

Bevestiging: 4 beugels per frame
(zie wandbevestiging systeem)

Afmetingen buitenmaat 64x128x3,4 96x128x3,8

Magnetisch Ja Ja

Ophangpunten 4 4

Materiaal

Abet laminati 406
Bianco Primavera
Lucida Magnetico

Ecoplex

Abet laminati 406
Bianco Primavera
Lucida Magnetico

Ecoplex

Installeren Met één personen Met twee personen



ABN Amro, Greene retail concept, Eindhoven,
Architect: Coare architecten ism Koppes bouwkunde,
Foto: Hannie Verhoeven



i-did | islands





Islands

Diameter: 70 | 90 | 110 | 130 cm

Dikte: 4,6 cm

Materialen: Ecoplex, Ecor, Metisse, i-did vilt en
afwerking met eikenfineer

Standaard brandvertragend

Voor aan het plafond of muur.
(excl. Bevestigingsmateriaal)



Akoestische islands
Om de akoestiek in een ruimte te verbeteren, kan er vaak
e!iciënt gebruik gemaakt worden van het plafond. Naast
onze ba!les en multipanelen hebben we hiervoor ook
islands met geheel ronde vormen. Niet alleen circulair in
design, maar ook in materialen en productie.

De islands zijn beschikbaar in vier verschillende
afmetingen, zodat het mogelijk wordt creatief te spelen
met de verschillende groottes. Ook met de drie meter
lange ophangkabels om de hoogte speels aan te kunnen
passen. Hierdoor kan de nagalm precies daar
gereduceerd worden waar het meeste geluid wordt
geproduceerd.

Onze Islands worden geproduceerd met ons gerecyclede
vilt. Vilt dat gemaakt wordt van afgeschreven bedrijfs- of
consumentenkleding. Beetje bij beetje helpen wij met het
opruimen van de enorme textielafvalberg terwijl wij
mensen begeleiden naar werk. Sociaal in de kern, met een
duurzame buitenkant.





Ophangen
De Islands zijn zowel aan het plafond als aan de muur te hangen.
Voor plafondbevestiging adviseren wij om ons ophangingsysteem bij
de island mee te bestellen. Dan weet je zeker dat je passende en
sterke bevestiging hebt voor aan het plafond.

De islands met de diameter van 70, 90 en 110cm worden opgehangen
aan drie bevestigingspunten.

De islands met een diameter van 130cm heeft 5 bevestigingspunten
voor een betrouwbare ophanging.

Wij leveren wij altijd een papieren sjabloon mee voor de te boren
gaten. Hierdoor is de installatie een stuk eenvoudiger! De lengte van
de kabels is gemakkelijk te stellen om de juiste hoogte te bereiken en
de panelen mooi recht te hangen.



Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Afmetingen Ø 70 Ø 90 Ø 110 Ø 130

Dikte 4,6 cm 4,6 cm 4,6 cm 4,6 cm

Gewicht (netto) 2,7 kg 6,3 kg 7,4 kg 9,1 kg

Gewicht (bruto) 3,0 kg 6,6 kg 7,7 kg 9,5 kg

Aantal ophangpunten
plafondophanging 3 3 3 5

Lengte staalkabel
ophangpunten

3 meter
(in te korten met kniptang)

3 meter
(in te korten met kniptang)

3 meter
(in te korten met kniptang)

3 meter
(in te korten met kniptang)

Hoogte verstelbaar 0,5 - 3 meter 0,5 - 3 meter 0,5 - 3 meter 0,5 - 3 meter

Brandvertragend behandeld Ja Ja Ja Ja

Vilt kleuren Alle voorraad kleuren Alle voorraad kleuren Op aanvraag Op aanvraag

Voor overige informatie verwijzen we graag naar onze algemene verkoopvoorwaarden.



i-did | desk dividers





Desk Divider recht

Inclusief twee stalen poten, zwart

Afmetingen: 49x 140

Materialen: Ecoplex, Ecor, Metisse, i-did vilt

Dikte: 4,5 cm



Desk Divider Flex

Afmeting middenstuk: 55 cm | 80cm

In twee maten leverbaar

Dikte: 4,5 cm

Totale afmetingen: 48 x 138cm | 48x 158cm

Materialen: Ecoplex, Ecor, Metisse, i-did vilt





Desk Dividers
Tijdens het werken of studeren is het fijn een beetje ruimte
voor jezelf creëren waar je minder afleiding hebt.
Daarnaast geeft het ook een signaal naar je omgeving
dat je niet gestoord wilt worden. Op een open bureau of
tafel creër je die ruimte gemakkelijk met een desk divider.

i-did heeft twee varianten desk divider in de collectie.
Een rechte variant die doormiddel van metalen pootjes
op het bureau gezet kan worden. En de desk divider flex,
door het omvouwen van de hoeken blijft deze staan en
heb je ook van de zijkant afscherming.

Onze desk dividers worden geproduceerd met ons
gerecyclede vilt. Vilt dat gemaakt wordt van afgeschreven
bedrijfs- of consumentenkleding. Beetje bij beetje helpen
wij met het opruimen van de enorme textielafvalberg
terwijl wij mensen begeleiden naar werk. Sociaal in de
kern, met een duurzame buitenkant.

Social Impact Factory
Architect: Studio Fabrick



Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Product Desk divider Flex small 138cm Desk divider Flex large 163 cm Desk Divider recht 140 cm

Afmetingen 138 x 48 cm 163 x 48 cm 140 x 49 cm

Dikte 4,5 cm 4,5 cm 4,65 cm

Gewicht (netto) 4,3 KG 5 KG 5,7 KG

Gewicht (bruto) 4,8 KG 5,5 KG 6,2 KG

Aantal pootjes NVT NVT 2 stuks

Brandvertragend behandeld Niet standaard Niet standaard Niet standaard

Vilt kleuren Alle voorraad kleuren Alle voorraad kleuren Alle voorraad kleuren

Voor overige informatie verwijzen we graag naar onze algemene verkoopvoorwaarden.



i-did | lamellen





Lamellen

Breedte lamel: 15 of 30cm

Lengte lamel: op maat

Breedte rails: op maat

Materialen: Vilt en ECOR, Homelt lijm,
kunststof lamelldrager

Brandvertragend optioneel



Lamellen
Lamellen kennen we al langer als functionele zonwering.
De lamellen van i-did zijn naast functioneel ook nog erg
mooi en zijn een prachtige toevoeging aan jouw interieur.

Een extra voordeel van onze lamellen is dat deze net als
gordijnen een geluidsdempende functie hebben. Het
ophangen van de lamellen zal dus ook ten goede komen
aan het akoestische comfort.

Naast raambekleding overigens ook goed in te zetten als
roomdivider!

Onze lamellen worden geproduceerd met ons
gerecyclede vilt. Vilt dat gemaakt wordt van
afgeschreven bedrijfs- of consumentenkleding. Beetje bij
beetje helpen wij met het opruimen van de enorme
textielafvalberg terwijl wij mensen begeleiden naar werk.
Sociaal in de kern, met een duurzame buitenkant.





Inmeten
Wij vragen je de bestelmaten aan ons door te geven.
Dit is de breedte en de hoogtemaat van het complete
systeem (bovenkant rails tot onderkant lamellen).
- Meet twee keer ter controle
- Houd rekening met uitstekende delen zoals handgrepen.

Op het kozijn

Meet de gewenste breedte en hoogte, wij raden een extra
overlap van 10 cm buiten het kozijn aan als dit mogelijk is.
Bestelbreedte = gewenste breedte
Bestelhoogte = gewenste hoogte

In het kozijn

Meet de breedte en hoogte tussen het raamkozijn of de
muren op minimaal drie plekken. Noteer de kleinste maat.
Trek hier dan 1 cm vanaf.
Bestelbreedte = kleinste breedtemaat - 1 cm
Bestelhoogte = kleinste hoogtemaat - 1 cm

Let op plaatsingsdiepte:
30 cm lamellen: minimaal 16 cm vanaf het raam
15 cm lamellen = minimaal 8,5 cm vanaf het raam

Bediening
Geef bij de bestelling door aan welke kant de bediening
moet komen als u met het gezicht naar de lamellen toe
staat. De pakketrichting komt altijd aan dezelfde kant als
de bediening.

Raam

Breedte

Breedte

H
oo

gt
e

H
oo

gt
e

10 cm10 cm

In het kozijn

Op het kozijn



Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving
Breedte rails op maat 1 - 6 meter

Hoogte rails 5 cm

Breedte lamel 15 of 30 cm

Hoogte lamel op maat 1 - 4 meter

Bevestiging Plafond(standaard) of met muurbeugel(meerprijs)

Aantal bevestigingspunten Aantal meters + 1

Bediening
Links of rechts, zelfde kant als pakketrichting

Met parelkoord en nylonkoord
Pakketrichting Links of rechts, zelfde kant als bediening

Dikte pakket wanneer open 2 cm per lamel + 1 x 5 cm voor de bediening

Brandvertragend behandeld Optioneel

Viltkleuren Alle voorraad kleuren

Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd. i-did is niet aansprakelijk voor verkeerd
doorgegeven afmetingen. Voor overige informatie verwijzen we graag naar onze algemene verkoopvoorwaarden.



i-did | gerecycled vilt



Studio Vix
Product: Blad



Gerecycled vilt

Breedte: 60-200 cm (afhankelijk van kleur)

Lengte: min. 1 meter, max. 100 meter per rol

Dikte: ± 2,5 mm

Netto gewicht: 0,4kg per m2

Materiaal: i-did vilt (zie pagina over specificaties van vilt)

Optioneel brandvertragend te maken



Dutch Design Week | World Design Embassies |
Architect: Overtreders W



Behangen met vilt
Met ons gerecyclede vilt als behang, creëer je direct een
warme en kleurrijke sfeer in een ruimte. Doordat ons vilt
gemaakt is van gerecyclede kleding, is het ook zacht,
aaibaar en is het een eye-catcher in een ruimte.

Voor de meeste behang-applicaties is ons vilt zeer
geschikt, omdat het geheel inelastisch is. Hierdoor is het
eenvoudiger glad te strijken en zal het ook glad blijven.

Ons vilt heeft een akoestische werking, zeker als het op
grote vlakken wordt aangebracht (bijvoorbeeld in grote
kantoorruimtes of een vergaderruimte). Indien je het
akoestische e!ect wilt versterken, kan je ook akoestische
vulling, zoals bijvoorbeeld Metisse, aanbrengen achter
ons vilt. Daarvoor raden we aan om professionele
behangers in te huren.



Social Impact Factory Utrecht
Architect: Studio Fabrick



Zelf behangen
We geven je graag wat handige tips om het vilt zo goed mogelijk te
bevestigen. Een gladde muur werkt daarbij uiteraard het beste. Mocht
je een muur met structuur hebben, raden we aan om eerst een stukje
van het vilt of een stalensetje te behangen. Zo weet je zeker of het vilt
te gebruiken is als behang op jouw muur.

Daarnaast is het belangrijk om te voorstrijken, dus een laag grondverf
aanbrengen, zodat de muur niet te droog zal zijn. Neem het liefst niet
te brede stroken, want die zijn minder makkelijk te behangen. Vilt van
60cm tot max 100cm breed is wat dat betreft echt het beste.

De twee meest gebruikte manieren om ons vilt aan te brengen zijn
behangen met lijm of met dubbelzijdig tape.

Lijm
Met lijm bevestig je het vilt vrij stevig op de muur. De lijm waar wij
goede ervaringen mee hebben is Perfax universele wandlijm, maar er
zijn uiteraard ook andere soorten lijm die goed werken. Je kan ook een
behangexpert vragen om met je mee te denken. Je kunt het beste de
wand eerst inrollen en deze laten drogen. Vervolgens rol je het vilt in
met lijm en plak je dit vrijwel direct op de wand. Doordat je eerst al
een laag op de wand hebt aangebracht, heb je hiermee een
supersterke hechting.

Dubbelzijdig tape
Een andere optie is dubbelzijdig tape. Het voordeel van tape is dat het
veel eenvoudiger is om het vilt aan het einde van zijn cyclus te
verwijderen en opnieuw te recyclen, of mee te nemen naar een andere
locatie. Wij hebben goede ervaringen met Tesa Dubbelzijdig
Tapijttape (Extra Sterk). Je maakt een “frame" op de muur en plakt
vervolgens het vilt strak op de wand; zie ook dit filmpje: https://
youtu.be/pttvWyAnsek

Ben je toch onzeker of je alles naadloos zelf kunt behangen? of is het
technisch iets complexer? (zoals een schuin dak, of als je er metisse
achter wilt plakken), vraag dan je lokale behangspecialist of
contacteer ons voor een suggestie.



En nog meer...

Ronald van der Kemp | RVDK
The Student Hotel | Delft |Architect:
The Invisible party | Project Fiction Factory

Mensen kopen ons vilt niet alleen om te behangen. Ook
voor een onbeperkt aantal andere doeleinden kan ons
vilt op interessante manieren worden toegepast. Van het
drukwerk van Imprimerie du Marais en de Haute Couture
kleding van Ronald van der Kemp tot horloge hoesjes
van Shinola Detroit en laarzen.

Verder worden er met ons vilt meubelbekleding,
lampenkappen, schaaksets en plantenbakken gemaakt.

En er is nog veel meer mogelijk. Wij adviseren graag
persoonlijk over jouw project en helpen graag! Mail naar
sales@i-did.nl.



Groenendijk | Arch. Edwin den Hertog



Condities
Wij houden vilt op voorraad in verschillende breedtematen. Op dit 
moment van 60 cm tot 140 cm en in de toekomst ook tot 200 cm. 
Check het liefst altijd vooraf of de door jou gewenste kleur in de door 
jou gewenste breedte op voorraad is.

De rollen zijn 100 meter lang en wij kunnen daarvan per hele meter 
afsnjiden. Wij snijden niet per kleinere maten en niet per centimeter of 
andere eenheden.

Kleinere bestellingen van minder dan 10 meter kunnen worden 
geplaatst in de webshop. Mocht dit toch niet de voorkeur hebben dan 
zullen wij voor kleinere bestellingen via telefoon of mail 
administratieve kosten van 30 euro in rekening brengen. Voor 
bestellingen boven de 10 meter kan je contact met ons opnemen via 
sales@i-did.nl.

Ons vilt is niet automatisch brandvertragend, maar kan wel 
geïmpregneerd worden. De kosten van een brandvertragende 
behandeling zijn per vierkante meter.

Voor overige informatie verwijzen we graag naar onze algemene verkoopvoorwaarden.



Fedex hoofdkantoor, Amsterdam,
Architect: Ruwe Bolster by Sheryl Leysner,
Foto: Nizar Bredan



Fedex hoofdkantoor, Amsterdam,
Architect: Ruwe Bolster by Sheryl Leysner,
Foto: Nizar Bredan



Ecolution, diverse projecten



i-did | specificaties



Specificaties vilt
Dikte
De dikte van ons vilt is ongeveer 2,5 mm. Omdat het gerecycled
materiaal is kan deze echter niet helemaal uniform zijn; afwijkingen
op bepaalde plaatsen zijn mogelijk binnen een marge van maximaal
20%.

Kleuren
Al onze kleuren hebben een zekere mate van melange-e!ect in zich,
doordat verschillende soorten (kleding) zijn verwerkt. Dit e!ect is niet
overal evenredig verdeeld; dit versterkt het gerecyclede karakter van
ons vilt.

De kleur van het specifieke vilt zoals u dat zult ontvangen wijkt
mogelijk af van het sample op basis waarvan u gekozen heeft.
Aangezien het bij i-did altijd gaat om afgedragen textiel zal de
kleurechtheid over de tijd wel extreem hoog liggen; de kleuren zijn
namelijk al verkleurd in hun eerdere functie, voor de recycling.

Brandwerend
Wij kunnen ons vilt impregneren t.b.v. brandwerendheid; de prijzen
hiervoor staan vermeld op de prijzenpagina. Na behandeling is het
mogelijk om een certificaat van behandeling te ontvangen. Het
geïmpregneerde kan als moeilijk ontvlambaar worden geclassificeerd
in de zin van de Nederlandse Norm NEN EN ISO 6941 (Tnavlam < 15 s,
Tnagloei < 60 s). Daarmee kan het dus volgens bouwbesluit overal
zonder problemen worden ingezet, behalve bij vluchtwegen en “onder
3m hoge ruimtes met een bijeenkomstfunctie (zoals kerken, theaters) ”
bestemd voor meer dan 50 personen.

Bewerkingen
Wij kunnen ook allerlei bewerkingen doen in onze ateliers, zoals
laseren, stansen en bedrukken. Vraag naar de mogelijke oplossingen
voor jouw uitdaging bij sales@i-did.nl

Onderhoud
Ons vilt kan eenvoudig worden gereinigd door te stofzuigen. Gebruik
geen water en ga niet wrijven. Als er water op het vilt is gekomen,
wacht dan tot het helemaal droog is geworden alvorens te stofzuigen.



Viltkleuren
Al onze viltkleuren zijn gemaakt van gerecycled textiel. Zo
besparen wij water en CO2 door textiel te recyclen tot
prachtig vilt. Een hoogwaardig kwaliteit vilt, waarin de
oorsprong van het textiel is terug te zien. Bijvoorbeeld
KLM Cabin Crew uniformen worden ons prachtige, helder
blauwe KLM Sky Blue vilt en oude Efteling outfits worden
sprookjesachtig bruin en blauw vilt.

De kleuren en producten kunnen iets afwijken van de foto,
omdat het gesorteerd textiel is.

Op de volgende pagina vind je al onze viltkleuren.



Defence Green
Defensie textiel

Defence Desert
Defensie textiel

KLM Sky Blue
KLM Cabin Crew uniformen

KLM Cockpit
KLM piloten uniformen

KLM Turbulence
KLM piloten uniformen

Care White
Witte ziekenhuis uniformen

Red Kiss
Consumenten textiel

Efteling Fairy Blue
Efteling uniformen

Efteling Forest Brown
Efteling uniformen

Power Green
Sjorbanden

Chalkboard Black
Consumenten textiel

Banking Grey
ABN werkkleding

Samenstelling
Bij i-did recyclen we textielstukken die anders weggegooid of verbrand
zouden zijn geweest. Elke i-did kleur heeft een specifieke herkomst en
materiaal compositie. In de meeste gevallen bestaan de textielstukken
(vaak werkkleding of post-consumer kleding) uit een mix van katoen en
polyester, bij sommige kleuren kan er ook wol tussen zitten. Bij katoen zal
meer polyester of wol worden bijgemengd, bij andere textiel soorten
minder. Dat varieert van 0 tot 30%.Het bijgemengde polyester zijn 2⁄3
gerecycled polyester vezels en zijn afkomstig uit West-Europa).

In de toekomst willen we deze vezels vervangen door biologisch
afbreekbare vezels. Daarnaast moet er (nu nog) een spinvlies worden
gehecht aan het vilt om het sterker te maken.

In onze nieuwe Factory, waar we zelf de textielstukken openen en tot vilt
transformeren, kunnen we nu flexibel zijn met het testen van kleine
hoeveelheden textiel en de bijbehorende toevoeging van polyestervezels
en het spinvlies om samen een heel mooi vilt te kunnen maken!



Materialen
Bij de productie van onze panelen worden de volgende materialen
gebruikt:

Metisse: dit hoofdbestanddeel van onze panelen zijn gebruikte/
afgedragen jeans die vervezeld zijn. Metisse is dus redelijk
vergelijkbaar, ook qua ecologische meerwaarde, aan i-did vilt.
Brandwerend getest klasse B/s1/d0.

Ecor: plaatmateriaal van gerecyclede cellulose.

Ecoplex NAF: wordt gebruikt voor het frame en is virgin-hout. Gemaakt
van lokaal populierenhout, gecertificeerd FSC, formaldehyde vrij
volgens amerikaanse normering en daarmee ook uitstekend gebleken
voor LEED, BREAM of WELL certificering.

Brandvertragende zoutoplossing: onze panelen worden
brandvertragend gemaakt door impregnatie van ons vilt met een
ecologisch volledig onschadelijke zoutoplossing.

Harslijm: onze lijm, waarmee de verschillende materialen aan elkaar
worden bevestigd, bestaat voor een deel uit natuurlijke harslijm. Deze
lijm laat los door verwarming met een strijkbout. Hierdoor wordt
scheiden van de materialen mogelijk en dus is recycling aan het einde
van de gebruiksduur realistisch.

De ambitie is van i-did om ons eigen vilt in de toekomst, na gebruik,
ook weer als input te gaan gebruiken voor nieuwe productie van
nieuw vilt. Zo maken we de cirkel weer rond!
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