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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.



Islands

Diameter: 70 | 90 | 110 | 130 cm

Dikte: 4,6 cm

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

Standaard brandvertragend

Optioneel: in hoogte verstelbare
plafondbevestiging van 3 meter lang



Akoestische islands
Om de akoestiek in een ruimte te verbeteren, kan er vaak
efficiënt gebruik gemaakt worden van het plafond. Naast
onze baffles 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
Wij adviseren om ons ophangingsysteem bij de island 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 island met een diameter van 130cm heeft 5 bevestigingspunten
voor een betrouwbare ophanging.

Wij leveren wij altijd een papieren sjabloon mee waarmee de gaten
foutloos geboord kunnen worden. Hierdoor is de installatie een stuk
eenvoudiger! De kabels kunnen door de haakjes in het plafond worden
verder getrokken om de juiste hoogte te bereiken en ook waterpas te
installeren.



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 ofWELL
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!



Specificaties vilt
Dikte
De dikte van ons vilt is ongeveer 2 tot 3 mm en deze zal niet helemaal
uniform zijn. Meer of minder dik op bepaalde plaatsen is zeker te
beschouwen als normaal.

Kleuren
Al onze kleuren hebben een zekere mate van melange-effect in zich,
doordat verschillende soorten (kleding) zijn verwerkt. Dit effect 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 uitWest-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!



Prijzen en uitgebreide beschrijving

Prijzen (excl. BTW)

Uitgebreide beschrijving

Afmetingen Prijs per stuk Transport per pakket in NL
(excl. waddeneilanden)

Transport per pallet in NL
(excl. waddeneilanden) Ophang beslag

Ø 70 155 Euro 14 Euro (1 t/m 3 stuks) 55 Euro (10 t/m 20 stuks) 19 Euro (set van 3)
Ø 90 206 Euro 14 Euro (1 t/m 3 stuks) 55 Euro (10 t/m 20 stuks) 19 Euro (set van 3)
Ø 110 271 Euro 14 Euro (1 t/m 2 stuks) 55 Euro (7 t/m 20 stuks) 19 Euro (set van 3)
Ø 130 344 Euro 14 Euro (1 t/m 2 stuks) 55 Euro (7 t/m 20 stuks) 31 Euro (set van 5)

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 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.



do it with i-did shop.i-did.nl
www.i-did.nl


