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Hello Holiday!

Jouw duurzame levensstijl voor elk seizoen

Zon, zee, strand en delicious seafood, laat C_BILT (SEA BILT)
je meenemen naar een pure belevenis waarin duurzame
linnen producten centraal staan. Zeeland, Ibiza of Frankrijk,
het luxe gevoel kent geen tijd of plek indien de belevenis
behouden kan worden. Indien je nou heerlijk wakker wordt
in een Zeeuwse hotelkamer, volledig gemaakt van
duurzaam vlas. Of de dag begint met een geweldige
lijnzaad smoothie in je linnen badjas, je waant je in
een totale fairtrade luxe leefstijl. De koelheid van
linnen in de zomer, en de warmte in de winter. Linnen kent
geen seizoen. C_BILT maakt duurzame producten die
geschikt zijn voor elk seizoen. Vlas voor de duurzaamste
scooter ter wereld tot aan een prachtige stijlvolle fashion
collectie, wellness producten en voedingsmiddelen.
Behoud de belevenis met behulp van deze luxe collecties voor
zowel thuis, onderweg, in het hotel of zelfs in de spa.
Laat je inspireren door de eindeloze mogelijkheden en
voordelen die het duurzame en fairtrade product vlas
kan bieden.

 C_BILT
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Ecological And Flax

Vlasscooter
De duurzaamste scooter is 
gemaakt van Nederlandse 
vlasvezel en natuurlijk harsen 
(product uit de naaldboom). Deze 
materialen zijn extreem sterk 
en licht in gebruik. Het is voor 
het eerst dat een vervoersmiddel 
gemaakt van deze veelbelovende 
en duurzame materialen op de 
markt is gebracht. De scooter 
heeft ten eerste een verbeterd en 
duurzaam technologisch ontwerp 
dankzij de bio-composieten 
monocoque (de natuurlijkste 
kunststof van vlasvezel en 
harsen). Ten tweede maakt de 
elektromotor het gebruik van 
alternatieve brandstof mogelijk. 
Naast het feit dat de body 
van planten (bio-composiet) 
is gemaakt, leveren planten 
(biomassa) ook de groene stroom 
voor de accu’s van de elektrische 
scooter.

Het zadel is te bestellen in de 
kleuren: zwart, bruin leder of 
multicolor.
De scooter zelf is in de volgende 
kleuren beschikbaar:

Vlasfi ets
Deze fi etsen zijn gemaakt van 
vlasvezel. De integratie van vlas in 
carbonframes is comfortabeler voor 
het lichaam dan een carbonfi ets 
omdat de trillingen beter 
opgevangen worden. De duurzame 
fi ets kan op aanvraag worden 
besteld. In verschillende kleuren en 
modellen.

Flaxsurfi ng
Surfplanken en vlas, dat is niet 
de eerste combinatie waar aan 
gedacht word. Juist vlas is het 
ideale materiaal voor surfplanken. 
Het is belangrijk dat een surfplank 
erg stevig is om de klappen op 
het water te kunnen opvangen. 
Daarnaast is vlas licht, wat 
belangrijk is om het gewicht 
van deze surfplank te kunnen 
optimaliseren.

Tennisrackets
Licht van gewicht, enorm sterk 
en daarom volledig vervaardigd 
van vlascomponiet. Hierdoor is de 
racket comfortabel om een langere 
tijd vast te houden en je te kunnen 
focussen op het spel. 

Tuinmeubilair
Stoelen en banken moeten stevig 
zijn, hierdoor is vlas het meeste 
geweldige natuurproduct om 
te gebruiken. Het is stevig, kan 
prachtig worden vormgegeven en 
is niet te vergeten, ook nog eens 

biologisch afbreekbaar. Eerlijk en 
duurzaam loungen in de tuin dus.

Interieur & raamdecoratie
C_BILT heeft een ruim assortiment 
linnen weefsel voor de aankleding 
van het interieur. Niet enkel tafel- 
en bedlinnen bepalen de uitstraling 
van uw onderneming, ook de 
aankleding van het interieur 
bepaalt mede uw stijl. Wenst u 
raamgordijnen en decoratiekussens 
die passen bij uw tafellinnen? Of 
bent u opzoek naar zetelbekleding 
en overgordijnen in dezelfde stijl 
als uw bedlinnen? Dan bieden wij 
het passende weefsel aan. Onze 
stoffen zijn door de breedte, ideaal 
voor de confectie van kamerhoge 
raamdecoratie. Al onze linnen 
weefsels voor interieur – en 
raamdecoratie zijn uitvoerig 
getest in externe laboratoria en 
alle waarden zijn vastgelegd in 
technische fi ches.

Meer informatie over onze 
producten? Neem vrijblijvend 
contact met ons op.

More outdoor
C_BILT  Lifestyle. collection 

say yes 
to new 

adventures
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Kitchen - Restaurant

Maak een statement met 
linnen voor een modern en 

veelzijdig restaurant dat stijl en 
persoonlijkheid ademt.

Restaurant 
Restaurant en hotellinnen 
is fantastisch materiaal met 
eindeloos veel voordelen. Het 
heeft een kwalitatieve uitstraling, 
absorbeert vocht, ventileert, is 
onderhoudsvriendelijk, authentiek 
en het wordt op milieuvriendelijke 
wijze geproduceerd. Met andere 
woorden; het is goed voor mens 
en milieu. 

Als specialist van tafellinnen 
heeft C_BILT collecties voor iedere 
gelegenheid, stijl en interieur. 
Bent u opzoek naar klassiek 
tafellinnen voor uw restaurant of 
wenst u uw brasserie een trendy 
uitstraling te geven? Wij hebben 
wat u zoekt. Een rijk kleurenpallet 
van traditionele tot hippe 
kleuren en daarnaast een ruime 
collectie weefsels in zuiver vlas. 
Ook is er een mogelijkheid tot 

gecombineerde stoffen zoals vlas 
met katoen of vlas in combinatie 
met polyester. Al ons tafellinnen is 
ontworpen voor intensief gebruik 
en is onderhoudsvriendelijk.

Maatwerk 
Wenst u een extra breed 
tafelkleed, een extreem lange 
loper, servetten inclusief een 
borduursel of een tafelset met uw 
logo? U noemt het en wij maken 
samen met de desbetreffende 
fabriek, het product in de 
gewenste stof, de gekozen kleur, 
de exacte maat en de gepaste 
afwerking. C_BILT confectioneert 
uw tafellinnen met de grootste 
zorg en oog voor detail.

2 2 2
Luxueuze uitstraling 
De exclusieve uitstraling van 
linnen wordt in de weverij 
versterkt door de toevoeging van 
edele materialen, zoals zijde, 
mohair en kasjmier. Dit resulteert 
in stoffen met een uiterst luxueuze 
beleving.

Keukenlinnen
Niets kan linnen glazendoeken 
overtreffen want er kan 
afgedroogd worden zonder 
pluisjes. Daarnaast absorbeert het 
linnen erg veel vocht en is het een 
prachtig mooie aanwinst aan een 
haakje in de keuken. 

Bedrijfskleding
Wij leveren bedrijfskleding op 
ieder niveau in heel Nederland. 
Maar wij leveren vooral 
bedrijfskleding dat mooi zit, sterk 
is en van duurzame materialen 
gemaakt is. 
Representativiteit staat bij ons 
hoog in het vaandel aangezien 
de werknemers het visitekaartje 
van uw onderneming zijn. Met 
meerdere specialisaties onder één 
dak kunnen wij u nog beter van 
dienst zijn. Of het gaat om een 
mantelpak, een maatpak of een 
koksschort, bij ons is het mogelijk. 
Wij maken gezamenlijk met u 
en onze designers een ontwerp 
en bieden de mogelijkheid om 
elke werknemer individueel af te 
passen. 

C_BILT  Luxury linen & wellness. collection 

The new luxury linen
 Collection 

happiness 
is 

homemade
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Hotellerie 
beddengoed

Linnen is gezond
Bij de Egyptenaren was al 
bekend dat het slapen onder 
linnen beddengoed goed voor 
je gezondheid is. De linnen stof 
is warmte-regulerend en voelt 
koel aan in de zomer en warm 
in de winter. Tevens heeft een 
linnen dekbedovertrek een goed 
absorberend vermogen zodat het 
nooit klam aanvoelt. De linnen 
stof is hypoallergeen, zodat 
mensen die allergisch zijn ook een 
voordeel hebben bij het slapen 
onder een linnen dekbedovertrek.

Linnen bevordert slaap
Wetenschappelijk bewezen: in 
linnen lakens/dekbedden slaapt 
u sneller in, de slaap is dieper en 
meer verkwikkend.

Linnen is duurzaam 
Linnen heeft de stevigste 
natuurlijk textielvezel, hierdoor 
is het duurzaam, vormvast en 
pluisvrij. Linnen wordt zachter en 
soepeler bij elke wasbeurt. 

Wellness & Omega 3

Wellness
Badlinnen van vlas is super 
absorberend en sterk. Het is van 
nature antibacterieel en absorbeert 
20 procent van zijn eigen gewicht 
aan water. C_BILT biedt een 
exclusief assortiment aan linnen 
badtextiel voor uw badkamer. 
Wij leveren zowel badjassen als 
handdoeken in verschillende 
maten en kleuren. Het linnen is 
van oudsher een typisch Zeeuws 
streekproduct. Slechts uitgelezen 
hotels gebruiken badhanddoeken in 
linnen. 

Badjas in linnen badstof
De badjas kan niet ontbreken bij 
het ultieme wellness gevoel. Lekker 
de dag beginnen met een uurtje 
naar de Spa, dat begint met een 
heerlijk zachte badjas gemaakt van 
puur linnen in combinatie met het 
natuurlijke katoen. De badjassen 
zijn standaard wit van kleur en 
zijn voorzien van 2 heupzakken en 
een kraag. De lengte is standaard 
140cm. Maatwerk is mogelijk. 
Zowel andere materialen, kleuren 
en modellen. Hierbij kan gedacht 
worden aan een uitvoering met 
capuchon of als een kimono. 

Extra service
Laat uw bad textiel borduren met 
uw naam en logo. Onze 
borduurservice is van hoge 
kwaliteit. Een logo borduren is al 
mogelijk bij kleine aantallen. 

Omega 3
Naast vezel voor textiel worden 
nog een aantal producten uit de 
plant gehaald. Lijnolie uit de zaden 
(zeep, cosmetica). Op deze manier 
ontstaat er een pure belevenis in 
onze luxury linen collectie.

Custom made soap
De zeep is gemaakt op basis van 
omega 3 en vlas olie. Ze zijn in 
verschillende kleuren en maten te 
bestellen. Wilt u er en persoonlijke 
touch aan geven? U heeft de 
mogelijkheid om uw eigen logo er 
in te laten graveren. Daarnaast zijn 
er ook verschillende verpakkingen 
verkrijgbaar. We gaan graag 
opzoek naar uw speciale wens.

Badschuim
Door de vele mogelijkheden, is er 
ook badschuim verkrijgbaar op 
basis van dezelfde bestandsdelen 
als de custom made soap. Heerlijk 
ruikend en op een duurzame 
manier geproduceerd. 

Douche olie
Als we spreken over vlas olie 
kan natuurlijk douche olie niet 
achterblijven. Voedend voor de huid 
en geproduceerd uit natuurlijke 
ingrediënten. 

En meer
Naast voorgaande producten 
heeft C_BILT ook gastendoekjes, 
washandjes en badmatten in de 
collectie. Alle producten zijn in 
diverse maten en afwerkingen 
(wafelstructuur of klassiek badstof) 
beschikbaar. Onderling zijn de 
producten perfect te combineren. 
Neem vrijblijvend contact met ons 
op voor de mogelijkheden. 

All the ingredients  
for a good night’s 

sleep
for a pure holiday experience. 

[Beautiful dream] 

of joy and happiness for 

everyone [relaxed]

C_BILT  Luxury linen & wellness. collection 

Linnen bevordert 
slaap

Wellness 
bevat 

omega 3.

Koel, en 
isolerend 

in de winter
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Beach Wear

Het kan soms lastig zijn om met 
warm weer er toch stijlvol uit te 
zien. De dames hebben het op dit 
vlak ietwat gemakkelijker dan 
de heren met een bredere keuze 
voor luchtige kleding, zoals leuke 
jurkjes en rokken. Kleding moet 
kunnen ademen om je lichaam 
koel te houden. Hierdoor is 
linnen de meest geweldige stof. 
Het is licht, ademt, en heeft een 
unieke textuur dat maakt dat 
het opvalt in een ensemble. Het 
houdt daarnaast geen vocht vast 
en droogt snel. Niet te vergeten 
dat het de meest sterke stof is, 
waardoor je kleding erg lang mooi 
blijft. Een duurzame keus voor 
zowel de dames als de heren, voor 
elk seizoen.

Dameskleding
Rokjes, topjes, shirts, broeken, 
rokken en jurken. Voor zowel 
de zomer als de winter is er een 
andere collectie beschikbaar. Niet 
alleen voor het zomerseizoen 
maar ook de andere seizoenen is 
linnen perfect om te dragen. Koel 
en luchtig in de zomer en warm en 
isolerend in de winter.

Herenkleding
Ondanks dat het assortiment iets 
kleiner is dan voor vrouwen, is 
er genoeg keuze. Van luchtige 
overhemden, tot korte en lange 
broeken. Casual t-shirts, vesten 
en truien zijn natuurlijk ook een 
must. Een mooi maatpak? Ook 
dat is mogelijk inclusief linnen 
stropdas. 

Vind hier je nieuwe  
beach look!
De nieuwste items zijn er! We 
hebben ons laten inspireren 
op Zeeland, de Parijse catwalk 
en de grondstof vlas, die op 
duurzame (fair trade) wijze wordt 
geproduceerd. Fashion is altijd in 
ontwikkeling en wordt nog steeds 
interessanter als internationale 
duurzame ideeën voor iets nieuws 
worden gebruikt. Dit seizoen 
hebben we ons laten inspireren 
door de speelse manier waarop 
onze ontwerper basics combineert 
met meer persoonlijke en 
eigentijdse items zoals een linnen 
blauw overhemd, een flared 
jeans en een blazer met veel 
details. Voeg daar sandalen in 
verschillende tinten goud en een 
gewaagde linnen sjaal aan toe en 
je hebt de basis voor onze Beach 
Fashion special.

C_BILT  Fashion. collection 

LIFE ISN’T 
PERFECT 

BUT YOUR 
OUTFIT 
CAN BE

Sjaals: diverse kleuren en maten, 100% linnen

VOEG DIT TOE ONDErkant van de BLADZIJDE VAN LINKS NAAR RECHTS TYPEN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sjaals: diverse kleuren en maten, 100% 
 
1.Overhemd lichtblauw, linnenmix. 2. Shirt met lange mouwen, 100% linnen. T-shirts 
met borstzak, 100%  linnen. 3. Lichtbeige colbert, van linnenmix. 4. Linnen bont 
Top 
5. Doorschijnend hemd, linnen en polyster, Colbert en linnenbroek, linnen mix. 6. 
Marine streep, 52% katoen en elastaan, 40% linnen. 7. Rode cocktailjurk met kant, 
40% zijde en 50 % linnen. 8. Blauwe overhemd, linnenmix Chino-Skiny fit, 98% 
linnen, 2% elastaan ook in korte broek. 

VOEG DIT TOE ONDErkant van de BLADZIJDE VAN LINKS NAAR RECHTS TYPEN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sjaals: diverse kleuren en maten, 100% 
 
1.Overhemd lichtblauw, linnenmix. 2. Shirt met lange mouwen, 100% linnen. T-shirts 
met borstzak, 100%  linnen. 3. Lichtbeige colbert, van linnenmix. 4. Linnen bont 
Top 
5. Doorschijnend hemd, linnen en polyster, Colbert en linnenbroek, linnen mix. 6. 
Marine streep, 52% katoen en elastaan, 40% linnen. 7. Rode cocktailjurk met kant, 
40% zijde en 50 % linnen. 8. Blauwe overhemd, linnenmix Chino-Skiny fit, 98% 
linnen, 2% elastaan ook in korte broek. 
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Slippers
Eindelijk. De zomer is daar, nu 
alleen nog wachten op het mooie 
weer om uw slippers, gemaakt van 
duurzaam hennep met optimaal 
comfort te kunnen dragen. Voor 
zowel mannen als vrouwen 
zijn er verschillende modellen 
verkrijgbaar. 

Sleehakken
Tijd voor een beach chiq feestje 
of een etentje in Ibiza? Deze 
elegante sleehakken zijn de 
droom voor iedere vrouw. 
Duurzaam, stevig en zacht 
materiaal (100% hennep) met 
een optimaal loopcomfort. De 
ideale hak voor een chique feestje 
aan het strand.

Regenlaarzen
Wie dacht dat regenlaarzen 
alleen maar gemaakt worden van 
rubber heeft het flink mis! Deze 
regenlaarzen zijn geproduceerd 
van duurzaam vlas materiaal dat 
comfortabel aanvoelt rondom 
de voet. Dit materiaal gaat 
langer mee en biedt goede 
ondersteuning. Beschikbaar in 
groen, rood, zwart en lak voor 
zowel dames als heren.

Accessoires

Zonnebril
Dit keer gaan we op de eco tour. 
Wij zorgen er namelijk voor dat er 
een zonnebril op de markt is van 
100% hennep. Weg met al dat 
plastic! Om de brillen te maken 
wordt de hennep gecomprimeerd 
en vervolgens onder hoge 
temperaturen gevormd. Tenslotte 
wordt de bril met een speciale 
hars waterdicht gemaakt. Stijlvol, 
trendy en duurzaam.

Linnen omslagdoek
De hele ochtend lekker liggen 
zonnen op het strand en het is tijd 
voor een heerlijke lunch. Sla deze 
heerlijk luchtige, bedekkende 
linnen omslagdoek om je heen en 
je ziet er op en top uit om even 
lekker te gaan genieten bij het 
beach restaurant. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en dessins. 

Linnen sokken
Het is belangrijk je voeten droog 
te houden. Draag sokken van 
een combinatie van katoen en 
linnen. Linnen weert bacteriën 
en schimmels en geeft vocht 
gemakkelijk af aan de lucht, zodat 
het koel en droog blijft aanvoelen. 
De sokken zijn gemaakt van een 
combinatie van linnen en katoen. 
Set van 2 paar. 

C_BILT  Fashion. collection 
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Every
day 

=
 a pure day

quinoa smoothie

maanzaadbroodje

Healthy Holiday Start

Lijnolie
De olie die uit vlaszaad geperst 
wordt, heet lijnolie. De olie is 
rijk aan alfa-linoleenzuur, een 
essentieel [ Omega-3 ] vetzuur, 
dat onmisbaar is voor de 
gezondheid. Essentiële vetzuren 
worden in het gehele lichaam 
gebruikt ter bescherming van 
de celmembranen en ze spelen 
vooral een belangrijke rol bij 
de groei en ontwikkeling van 
het centrale zenuwstelstel. Ze 
worden ook als bron van energie 
gebruikt en maken deel uit van 
de verbinding die de bloeddruk, 
en de vetafbraak reguleren. Ook 
als geneeskrachtige kruid heeft de 
vlasplant een lange geschiedenis, 
vooral bij de bestrijding van 
ontstekingen en verstoppingen. 

Lijnzaad 
Onlangs is ontdekt, dat lijnzaad 
beschermt tegen hart- en 
vaatziekten. In Noord-Europa 
is het trouwens een traditie 
lijnzaad te strooien op muesli, 
slaatjes, brood en gebak. Volgens 
wetenschappelijk onderzoek 
geschikt voor langdurige, stabiele 
energie zonder suikerpieken en 
dips.

Quinoa 
Van Nederlandse bodem en een 
bron van eiwit met belangrijke 
aminozuren. Vezelrijk, rijk 
aan ijzer, foliumzuur, fosfor en 
magnesium. Daarnaast is het ook 
een bron van vitamine B1, B6 en E.

Onze quinoa is tot stand gekomen 
dankzij de samenwerking met 
de Universiteit van Wageningen 
& de vlasfabriek: Van de Bilt 
Zaden. Daar zijn de quinoa-
rassen ontwikkeld (op natuurlijke 
wijze) zonder bitterstoffen in het 
buitenlaagje. Dit betekent dat 
onze quinoa in tegenstelling tot de 
reguliere quinoa zijn buitenlaagje 
kan behouden (volkoren dus) en 
niet door de consument vooraf 
gespoeld moet worden. Deze 
volkoren quinoa is smaakvoller en 
heeft een natuurlijke kleur.

Blauwmaanzaad 
Afkomstig van de papaver 
plant en biologisch geteeld 
zonder gebruik van pesticiden 
of herbiciden. Hierdoor komt de 
smaak van het maanzaad beter 
tot zijn recht. Maanzaad smaakt 
heerlijk nootachtig en een beetje 
zoet. 
Het ondersteunt de 
gezonde werking van de 
spieren en de bloeddruk, 
spijsverteringsenzymen, huid 
en haar, vermoeidheid en een 
normaal testosterongehalte.

Van de Bilt Zaden en Vlas 
collecteert blauwmaanzaad, maar 
koopt ook partijen op bij de boer/
handelaar.

Meer interesse in eetbare 
akkerbouw producten? Neem 

vrijblijvend contact met ons op.

3Vlasproducten zijn 
verkrijgbaar in kleine en grote 
hoeveelheden.

3Bekende topkoks 
experimenteren graag met onze 
producten. 

3Samenwerking 
gespecialiseerde bedrijven.

Wij werken samen met een aantal 
gespecialiseerde bedrijven die 
gezond en lekker eten belangrijk 
vinden en hiermee de Nederlandse 
akkerbouw stimuleren. 

Delicious 
food

a meal that is 
very pleasing 
to the sense 

of taste

C_BILT  Food. collection 
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Endless possibilities

Zoals al eerder vermeld; met vlas 
kan bijna alles. Van het maken 
van kleding, surfplanken, scooters 
en zelfs meubilair! C_BILT is 
altijd bezig met innovatie en zou 
het duurzame product vlas dan 
ook op alle mogelijke manieren 
willen inzetten. Zo is er zelfs 
de mogelijkheid om er gehele 
hotelkamers van te produceren. 
Van de wanden, tot de bedden, 
de gordijnen en het textiel. 
Duurzaamheid is 1 van onze 
belangrijkste kernwaarden en 
staat dan ook hoog in het vaandel.

Hotelkamer of Strandcabine
Door gebruik van 
bouwmaterialen; glasvezel en 
biobased hars in plaats van hars 
op basis van aardolie, kent het 
een zeer lage CO2 voetafdruk. 
De volledige vlasplant wordt 
gebruikt; de vezels voor de 
isolatie en composietdelen en de 
lemen (houtdelen) voor de platen 
binnen. 

Kwaliteit en uitstraling
De hotelkamer wordt gemaakt 
van duurzame, sterke 
materialen en kent een hoog 
afwerkingsniveau. De buitenzijde 
heeft een natuurlijke uitstraling 
en de binnenzijde wordt geheel 
naar uw wensen en volledig 
instapklaar opgeleverd. Van 
vloer tot bureau. Van verlichting 
tot opbergfaciliteiten. Alles is 

mogelijk. Gebruikt u liever uw 
eigen inrichting? Geen enkel 
probleem.

Snel!
Geen eindeloze bouwperiode 
met alle ongemakken van dien? 
Plaatsing van een mobielkantoor 
of strandcabine is in één dag 
mogelijk. Het wordt kant-en-klaar 
opgeleverd. 

Subsidies voor een biobased 
brug van en door de 
zuidwestelijke Delta
De mogelijkheden van vlas zijn 
legio. Zo is het onder andere 
mogelijk om een brug van op 
bio gebaseerde materialen te 
bouwen, zoals in Terneuzen. 
Door het gebruik van duurzame 
materialen is het in bepaalde 
gevallen mogelijk om hier 
subsidie voor te krijgen. Bio 
composiet constructiemateriaal 
biedt in potentie grote voordelen 
op het gebied van milieu en total 
cost of ownership. Daarnaast is 
bio composiet een mooie kans 
voor het stimuleren van de lokale 
economie door onder andere de 
lokale teelt en verwerking van vlas 
als basismateriaal voor het bio 
composiet. 

Dit project kan daadwerkelijk 
iconisch en innovatief genoemd 
worden aangezien tot op heden 
nergens ter wereld een dergelijke 
biobased composietbrug is 
ontworpen en geconstrueerd. 

3Het vlas dat wordt gebruikt, is 
afkomstig uit Zeeland. Namelijk 
van het familiebedrijf Van de Bilt 
zaden en vlas. Dit bedrijf bestaat 
al ruim 100 jaar en is, mede 
dankzij continue vernieuwing 
en innovaties, een begrip in de 
West-Europese zaaizaad- en 
vlasindustrie.

C_BILT  The World Of Flax

Heeft u een geweldig 
project voor ogen, 

waar vlas het 
hoofdbestanddeel is? 

Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op om 

de mogelijkheden te 
bespreken.

WHEN NOTHING 
IS SURE, 

EVERYTHING 
IS POSSIBLE

De Otheense Kreek Terneuzen.
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About

Wie zijn we? 
De veelzijdige mogelijkheden van 
vlas zijn legio. Door een bundeling 
van tradities, vakmanschap en 
creatieve innovaties, weten we 
duurzame kwaliteitsproducten 
te leveren die gemaakt zijn van 
linnen en vlasvezel. Ook werken 
we veel met duurzame producten 
zoals Hennep en Ramie. Evengoed 
staan ze volop in de belangstelling, 
omdat ze dienen als grondstof 
voor vele producten, zoals textiel, 
composieten en bouwmaterialen.
Daarbij werken we samen met 

diverse vermaarde leveranciers 
en zijn het aanspreekpunt voor 
bedrijven en onderzoekinstituten 
die vlas en hennepproducten 
toepassen. Vanaf jongs af aan 
is Martine betrokken bij het 
productieproces. Hierdoor heeft 
ze veel ervaring opgedaan. We 
zijn altijd gedreven om de beste 
kwaliteit prijs- verhouding te 
verkrijgen.

Met het product linnen slagen we 
er elk seizoen in, om de grenzen 
te verleggen ten opzichte van 
tradities, die al eeuwen in de 
westerse cultuur verankerd liggen. 

Het vakmanschap en 
de innovatiedrang van alle 
gecontracteerde partijen, hebben 
geleid tot internationale erkenning. 
Uniek is ook dat het gehele 
productschap – van landbouw via 
spinnen en weven tot de afwerking 
– ter plekke in eigen beheer 
verloopt. U bent van harte welkom 
om onze vlasfabriek te komen 
bezoeken. Naast de vlasproducten, 
kunt u ook de geproduceerde 
quinoa en lijnzaad producten 
bezichtigen. Wij nodigen u hiervoor 
uit en verwelkomen u graag met 
een heerlijk glas vlaswijn! Dit is 
een enorme smaakervaring.

C_BILT  About. 
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Martine van de BILT
CEO Creative Director

Willem van Overveld
CEO Financial Director

Bryan Flederus
Assistent manager PR 

en Promotie

Samenwerkingspartner
Michelangelo Winklaar

Fashion Designer 

Volg ons op: 

C_BILT Langeweg 26, 4541 PC Sluiskil, 
Tel. 06-17452838, 0115-471922, Fax: 0115- 472229, E-post: info@C_BILT.nl 
Vragen over bouwmaterialen en composieten kunt u terecht bij van de Bilt Zaden

© Copyright C_BILT. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, 
video, etc.) die u in deze catalogus aantreft bij C_BILT of zijn gelicenceerd aan C_BILT. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op 
andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door C_BILT.

Prijzen Alle prijzen van de producten en omschrijvingen in deze catalogus zijn op aanvraag bij C_BILT. Het kan zijn, dat artikelen die 
door C_BILT aan u worden aangeboden, door allerlei redenen niet altijd verkrijgbaar zijn. Mochten deze dan ook uit voorraad en/of 
uitverkocht zijn, dan vragen wij hiervoor uw begrip. Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

Wij werken samen met een Europees promotiebureau 
voor linnen en hennep

*  Voor vlasboeren, spinners, weverijen en detailhandel
*  Het ontwikkelen van nieuwe innovaties op Europees vlak
*  Het ondersteunen van promotionele activiteiten voor vlas en linnen 

producten
*  CLC EUROPA: confederatie voor Europese vlasboeren
*  Het ontwikkelen van sponsor projecten binnen Europa
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