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Fraai Textiel

VASTE HAND, OOG VOOR DETAIL, LIEFDE VOOR TEXTIEL

Fraai Textiel
Bent u ooit begonnen aan een merklap, een geborduurd kussen
of een ander ambitieus handwerk?
Maar kwam het er niet van om het te voltooien?
Het blijkt een veel groter karwei dan u van te voren had
gedacht.
Het is misschien te ingewikkeld of het kost gewoon te veel tijd.
Terwijl u wel investeerde in kostbare materialen.
En er al vele uren arbeid aan besteedde.
Misschien wilde u het handwerk maken ter ere van de geboorte
van een kind of kleinkind.
Het zou geweldig zijn als u uw handwerk eindelijk cadeau kunt
geven!
Fraai kan u helpen uw geschenk te voltooien.
Wij geven u duidelijke adviezen of nemen het werk zelfs van u
over.

Fraai helpt u graag weer op weg.
Fraai maakt van uw werkstuk een waardevol geschenk.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.Fraaitextiel.nl
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Fraai Restauratie

VASTE HAND, OOG VOOR DETAIL, LIEFDE VOOR TEXTIEL

Fraai Restauratie
Textiel is een kwetsbaar materiaal. Kleuren verbleken en
weefsels slijten onder invloed van licht, stof, vocht, en
schimmels. Maar ook zuren uit lijm of papier, roestige
spijkertjes, nietjes en andere materialen kunnen uw objecten
ernstig beschadigen. Uw kostbare textiele erfstukken, soms al
generaties lang familiebezit, zullen langzaam maar zeker
vergaan. Conserverende zorg kan dat proces vertragen en
voorkomen.

Fraai is gespecialiseerd in de restauratie en preventieve
conservering van uw kostbare textiel. Zodat u nog lang kunt
genieten van uw kostbare en kwetsbare objecten. Is uw antieke
textiel door de tijd deels beschadigd, dan kunnen wij
beschadigingen onzichtbaar herstellen en het object behoeden
voor verder verval.
Wilt u een merklap of andere textiele objecten inlijsten, dan
zorgt Fraai voor alle voorbereidingen.
Wij restaureren ook kralenwerk. Uw halssnoeren, maar ook
kralenbeursjes zijn bij ons in goede handen.
Bovendien maakt Fraai opbergdozen en hangers op maat
waarin uw textiel optimaal wordt ondersteund en beschermd.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.Fraaitextiel.nl

