BEAUTY UPDATE VOORJAAR 2017
Hallo allemaal,
Het is weer bijna voorjaar, voor velen tijd voor de
voorjaarsschoonmaak.
Zo ook voor ons, wij hebben onze catalogus
opgeschoond en de website aangepast zodat die allebei
weer up to date zijn.
Er zijn nieuwe artikelen, producten die terug zijn van
weggeweest en sommige artikelen zijn uit de collectie.
In de categorie tornmessen is er eentje toegevoegd, verderop in deze update meer
informatie hierover. Ook bij de naaimachinenaalden is er een nieuwe aanwinst, de
jersey naalden van systeem Elx705.

NIEUWE ARTIKELEN:
Extra grove blinde rits – Gevraagd door een klant en helemaal uit Japan
gekomen...
We hebben een paar extra besteld zodat we onze klanten op beurzen deze soort
kunnen laten zien en peilen of er genoeg interesse in is om ze in ons assortiment op
te nemen.
Voordeel van deze extra grove blinde
rits: bij strakke bruidskleding willen de
gewone blinde ritsen snel stuk gaan door
de spanning die op de rits komt. Deze
extra grove kunnen gewoon meer
hebben.
We hebben er een paar in offwhite van
60cm lang en goudbruin van 60cm lang.

Vraag op de beurzen dit voorjaar
om ze te zien want ze staan niet
in de catalogus!

Elx705 SUK – Dit zijn naalden voor lockmachines en vooral voor
coverlock zijn deze handig want dit zijn naalden voor
tricot/jersey. Dikte 80, pakje van 5 naalden.
In de catalogus onder Naald → Machine → Normaal
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Tornmes groot – Het standaard tornmesje dat iedereen wel kent is een klein
tornmes met een fijn scherp puntje. Dit kleintje heeft een grote broer, het grote
tornmes. Hij is helemaal wat groter, zijn handvat en ook het torn-gedeelte. Voor
grover tornwerk zeer geschikt en het grotere handvat is ook lekker tegen “lamme”
handen bij veel tornen.

Zie hier de soorten tornmessen in
ons assortiment:
1. tornmes groot
2. tornmes klein
3. minicut inklapbaar tornmes
4. clover tornmes
In de catalogus onder
Gereedschap → tornmessen

TERUG VAN WEGGEWEEST:
Pincet recht en gebogen – Door de lengte van 16cm ligt hij goed in de hand en
kun je gemakkelijk de draad door de overlock rijgen.
Neem je een rechte of een gebogen? Dat is net wat je handig vindt al verkopen wij
de gebogen meer dan de rechte...

In de catalogus onder Schaar → Pincet
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Centimeter met 10cm verhard – Deze heeft nu een metalen 10cm verhard stukje
met centimeter-aanduiding erop. Ook te gebruiken als loodcentimeter, het gewicht
van het 10cm beslag mag dan niet loodzwaar zijn, hij hangt wel glad naar beneden...

Ons centimeter-assortiment is weer op volle sterkte, uit voorraad leverbaar dus...
In de catalogus onder Gereedschap → centimeter

Metermaatjes – Er is nieuwe voorraad. De laatste uit de oude voorraad hadden wat
last van ruwe randen, deze nieuwe zijn weer prachtig glad!

½ schaal
¼ schaal
1/5 schaal
1/8 schaal
gemaakt van
stevig kunststof
In de catalogus onder
Gereedschap →
Metermaatje zoommaatje
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UIT DE COLLECTIE:
Bij het sluiten van de winkel aan de kerkstraat hebben wij de volgende producten
achtergelaten:
Voering, modestoffen, sierband en biaisband.
Alleen de voering verkochten wij ook online, modestoffen, sierband en biaisband
waren alleen in de winkel te koop.
Wij verkopen ook geen bremsilkvoering meer, dat komt omdat we daar geen plaats
voor hebben helaas. Maar we hebben een stoffenwinkel in Alkmaar gevonden die
het online verkoopt, even googlen dus...

BEURZEN:
Ook dit voorjaar staan er weer een aantal beurzen gepland, zie de lijst. Wij zijn daar
aanwezig met een stand zodat onze klanten onze producten in het echt kunnen zien
in plaats van op een beeldscherm. Vooral bij de tussenvoeringen en vlieselines is het
kunnen zien en voelen toch wel belangrijk, daarom nemen we die ook mee naar dit
soort dagen.
Instituut Cuppens Geurs – 24 maart
Dankaerts Modevakscholen – 1 april
BMA – 8 april
Staat jouw dag er niet bij? Neem contact met ons op of laat de organisatie contact
op nemen. Wij komen graag met een stand, een lezing of beide...

ONS NIEUWE STEKKIE:
Ons nieuwe afhaalpunt van de webshop/catalogus is inmiddels geopend. Wij zijn op
dinsdag en vrijdagmiddag te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur.
Je kunt je bestelling komen halen op die dagen. Graag wel even van te voren
aangeven dat je het wilt afhalen.
Heb je kleine wensen zoals een klosje garen of een pakje naalden?
Dan hoef je die niet vooraf te bestellen, het gaat meer om de grotere bestelling wat
meer werk is om op te zoeken of af te meten. Het is handig als het klaarligt,
nietwaar?
Ook gaat de verstuurafdeling daar heen binnenkort zodat we alles weer op 1 plek
hebben.
Het adres van het afhaalpunt: Tussenkoelen 1, 9753 KX Haren(gn)
Vragen over wat er is op het afhaalpunt? Bel Henny: 06-51116151 of
beautyvofhenny@gmail.com
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Nog even ter sprake:
-de twee nieuwe stretchvlieselines: G700 en H609
De G700 is stevig voor jasjes en rekt alleen in

de breedte

De H609 heet extreem elastisch en dat is niet voor niets! Deze soort rekt in de
lengte en de breedte en is heerlijk voor dunnere
rekbare stoffen.
Samen met de dunne G785 die lichtelijk rekt in de
breedte en de Tricotplak die voor bijna alle rekbare
stoffen geschikt is hebben we nu een totaalassortiment voor alle rekbare wensen!
In de catalogus onder
Tussenvoering → Vlieseline → Plakbaar
-Paardehaar: In de vorige update beloofd, hij is er nu,
de TK2000! Deze dunne paardehaar heeft een soepele
greep en is geschikt voor de soepele stoffen van nu,
voor zowel dames als heren.
Samenstelling: 22% katoen, 43%
viscose, 27% multifilament, 8% wol
Je ziet dat er veel natuurlijke grondstoffen in dit
doek zijn verwerkt, een voordeel bij een natuurlijke
bovenstof!
In de catalogus onder Tussenvoering → Haardoek → Paard
Heb je vragen over onze artikelen? Dat horen wij graag!
Telefoonnummer: 06-30746623 is het nummer van Annette,
zij is van de verkoopafdeling.
Je kunt haar bellen, sms-sen of appen,
wat je het handigste vindt.
Liever mailen? Sales@beautyvof.com

Wij danken je voor het lezen van onze Beauty Update en zien
je graag op een beurs!
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