
 
LEIDRAAD ZELFGELEVERD(E) STOF/KUNSTLEER/LEER 

Raadpleeg deze leidraad, zodat het proces voor u zo snel mogelijk verloopt. 

1. STAAL VOOR VERWERKINGSCONTROLE  
Per bekleding verzoeken wij u 1 staal van A3-formaat als franco levering te versturen naar:  
 

Rolf Benz AG & Co KG 
CONTRACT_Projectnaam  
Haiterbacherstrasse 104 
D-72202 Nagold 
Tel. +49 (0)7452 601-126 
 

Houd er rekening mee dat wij pas na goedkeuring kunnen beginnen. 

2. FORMULIER TOESTUREN 
Wij verzoeken u het formulier “Verwerking van zelfgeleverd(e) stof/kunstleer” ingevuld te 
retourneren. 

3. BENODIGDE HOEVEELHEID 

1/  EFFEN STOFFEN/KUNSTLEER _ 140 CM BREED: 2/  AFWIJKENDE BREEDTE / MOTIEVEN / LEER: 
Zie prijslijst:  
 
Voor het betreffende product onder "Benodigde 
stofferingshoeveelheid..." onder de prijzen. 
Gegevens zonder rekening te houden met rapport! 
 
Gestoffeerde freistil-meubels worden standaard 
verwerkt zonder rekening te houden met rapport. 
Op verzoek en tegen meerprijs kan rekening 
worden gehouden met rapport! 

Gelieve aan te vragen. 
 
Hier worden de strekkende meters door  Rolf 
Benz berekend na ontvangst van het formulier 
„Verwerking van zelfgeleverd(e) stof/kunstleer“.  

Eventueel kan daardoor de hoeveelheid 
benodigde stof aanzienlijk toenemen!  

4. LEVERINGSADRES  VOOR ZELFGELEVERDE MATERIALEN 
Stofferingen als franco levering naar het volgende adres versturen, absoluut onder vermelding van 
de opdrachtgever en de projectnaam  
 

Rolf Benz AG & Co KG 
T.a.v. Mw. Spitzer / CONTRACT_PROJECTNAAM 
Iselshauser Str. 60  
D-71159 Mötzingen 
Tel. +49 (0)7452 601-653 

 
Nagold, 05/2019 
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Verwerking
Het verwerken van de bekleding vindt zonder kontrole op foutenen van de geschiktheid voor het beoogde doel plaats. Stoffen
met een zeer grote rekbaarheid kunnen ongeschikt zijn voor verwerking; datzelfde geldt voor stoffen met een losse weeftechniek
waarbij niet kan worden gegarandeerd dat de naadafwerking stabiel is.
Ongeschikte stoffen/kunstleer die zonder voorafgaande controle zijn opgestuurd, worden niet verwerkt en ongefrankeerd naar de
afzender geretourneerd.

Garantie
De garantie conform onze algemene voorwaarden geldt bij orders met stoffen/kunstleer uitsluitend
voor de totale verwerking zonder bekleding.

PROJECT: DATUM:

PLANNER:

CONTACTPERSOON (NAAM, TELEFOON, E-MAIL):

PRODUCT AANTAL:

Om te kunnen bepalen hoeveel stof/kunstleer er nodig is voor de opdracht, zijn enkele gegevens nodig over de referentie en de
gewenste verwerkingswijze:

VERWERKING VAN ZELFGELEVERD STOF/KUNSTLEER

o Stof o Kunstleer Rolbreedte: _____________ cm

o GEEN EFFEN VERWERKING/AFWIJKENDE BREEDTE
De volgende vragen moeten worden beantwoord om het correcte aantal strekkende meters te bepalen om een correcte ver-
werking mogelijk te maken.

VERWERKING VAN PATRONEN

o Verwerking op patroon (daarvoor is in de regel meer stof nodig)

Patroonrapport in kettingrichting _____________ cm

Patroonrapport in inslagrichting _____________ cm

o Bij de verwerking ook rekening houden met motieven (figuren, bloesemmotieven, etc.), bijv: het hoofdmotief moet steeds
in het midden van elk rugkussen komen. Daarvoor kan afhankelijk van de afmetingen van het rapport, evt. ook meer
stof nodig zijn.

Standaard wordt de stof bij Rolf Benz zo verwerkt, o Hier aankruisen als de verwerking vanwege het dessin
dat de zelfkant parallel aan de voorkant van de zitting loopt
en de stof van links naar rechts wordt gerold.

(richting van strepen, staand motief, etc.) in verticale
richting moet worden uitgevoerd. In de regel zijn daarbij
deelnaden nodig.

VERWERKINGSRICHTING

Inslagdraden Kettingdraden
Inslagdraden
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o EFFEN VERWERKING/BREEDTE 140 CM
Effen stof of verwerking als effen stof, zonder rekening te houden met patronen (optimale benutting van het stofoppervlak).
Ú Het benodigde aantal strekkende meters staat in de prijslijst aangegeven.
Geen verdere informatie noodzakelijk.
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