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PRODUCTnieuws
Weet u echt alles
van gordijnen?
Sprei met stonewashed
finishing
Sprei Denver is een nieuwe sprei van Town &
Country, die geproduceerd is in de EU. De zachte
stonewashedfinishing geeft deze sprei een mooie
en nonchalante uitstraling. De sprei is op de hoek
afgewerkt met een stoer leren label. Verkrijgbaar in
de kleuren, wit, zand, oudgroen en antraciet.
Prachtig te combineren met de stonewashed
overtrekken van Town & Country, en talrijke andere
dessins zoals de Lincoln in mint, beige en grijs.
Kijk voor ideeën en andere collecties spreien, dekbedovertrekken, lakens en hoeslakens op
www.town-and-country.nl of op www.vandeweerdbedtextiel.nl.

Heritage Fauteuils
Heritage Fauteuils legt zich toe op de productie en
verkoop van replica-fauteuils. Het concept is een
initiatief van kunsthistoricus Bart Assies. Na een
grondige studie heeft hij een stijlvolle collectie van
zes comfortabele fauteuils samengesteld, gemodelleerd naar 18de en 19de eeuwse voorbeelden
uit Engeland en Frankrijk. De collectie van Heritage
Fauteuils bestaat niet uit kopieën van prestigieuze
stijlmeubelen. Er is gekozen voor eenvoudige,
comfortabele stoelen die ook in een eigentijds interieur niet misstaan. Voor een dergelijk concept is
de stoffering sterk mede stijl- en beeldbepalend.
Qua stoffen kan er gekozen worden voor ribfluweel, velours, damast, leer of paardenhaar. Nieuw
is de optie voor de decoratieve stoffen van het Engelse William Morris & Co. De fauteuils van Heritage Fauteuils worden in kleine oplagen in Nederland geproduceerd. De zes standaardmodellen
kunnen aan de wensen van de klant worden aangepast: er is keuze uit verschillende poten en afwerkingen.

Bent u als gordijnverkoper op de hoogte van
nieuwe en toekomstige stoffen? Weet u nog
alle eigenschappen van de gordijngrondstoffen? Of zou u alle kennis nog eens willen herhalen en op de hoogte gebracht worden van de
nieuwste stoffen? Gordijnadvies.nl is het trainingscentrum voor de interieur- en gordijnconfectiebranche. Zij bieden vaktrainingen aan,
voor uzelf en uw personeel. Zelfs als u maar
één persoon wilt sturen.
In september en oktober zijn er de volgende
trainingen: 18 september; Basiskennis textiele
grondstoffen, 25 september; Productkennis tapijt, 2 oktober; Productkennis gordijnen, 16 oktober; Meten en berekenen van gordijnen en 30
oktober; Opfriscursus gordijnen.
Nieuw in het pakket is de opfriscursus voor
vakhandelaren en verkopers met jarenlange ervaring. In één dag weer helemaal up-to-date,
de stofeigenschappen vertaald naar gordijngebruik, klachtbehandeling, herkennen van weefsels, toekomstige gordijnen en nog veel meer.

10 procent korting INretail
Er zijn dit jaar opnieuw afspraken gemaakt met
INretail. Leden van INretail krijgen na verificatie
van hun lidmaatschap 10 procent van hun cursusgeld terug.
U wilt toch ook dat uw klanten naar de winkel
komen vanwege de vakkennis die u en uw
mensen in huis hebben? Zorg dan ook dat
deze vakkennis aanwezig blijft. En voor wie in
september of oktober niet kan komen: in maart
en april 2018 zijn er weer nieuwe inschrijfmogelijkheden. Ook kunt u het hele jaar door vragen
stellen via vraag@gordijnadvies.nl. Sommige
van deze vragen leest u in de column van
vraag@gordijnadvies in Mobilia.
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