
MoreThanHip vrachtwagenzeil:  

uniek, sterk en waterdicht 
Gebruikt vrachtwagenzeil is ideaal materiaal om prachtige tassen, laptophoezen, 

portemonnees en nog veel meer van te maken. Het is zeer sterk, slijtvast en     
natuurlijk waterdicht. MoreThanHip is fan van dit materiaal en heeft een breed 

assortiment tassen en accessoires van gerecycled vrachtwagenzeil ontwikkeld.    
In deze flyer lees je meer over de achtergrond van jouw aankoop.  

 

Hergebruikte vrachtwagenzeilen 
Na vele jaren en honderdduizenden 
kilometers trouwe dienst is het op  

een gegeven moment tijd om het zeil 

op een vrachtwagenhuif te vervangen. 
Deze zeilen zijn doorgaans nog te 

goed voor de verbrandingsoven of de 
stortplaats, maar juist uitstekend  

geschikt voor een tweede leven als 

designtas of accessoire.  
 

Stoer en uniek 
Bij het ontwerp van de tassen van 

vrachtwagenzeil staan zowel de  

degelijkheid van de constructie, het  
gebruiksgemak als een aantrekkelijk 

uiterlijk centraal. Zo is er veel aan-
dacht voor kleurencombinaties en 

decoraties. Je kunt meestal  

duidelijk zien dat het zeil gebruikt is en 
dat zorgt voor een stoere uitstraling.  

 
Door de grote variatie in kleuren en bedrukking zijn geen twee artikelen van  

vrachtwagenzeil exact hetzelfde. Zeg nu zelf, hoe leuk is het om een tas te dragen 

die echt niemand anders heeft? En bovendien, 100% recycling & duurzaam. 



Voor meer informatie: 
MoreThanHip 

Keizerstraat 28A 

3417 EB Montfoort 
T. 0348 - 470 140 

E. info@morethanhip.nl 
I. www.morethanhip.nl 

Upcycling in optima forma 

 
Voor deze collectie werken wij samen met een atelier waar afgedankte zeilen   

worden getransformeerd tot nieuwe tassen en accessoires. Dit is grotendeels 

ambachtelijk handwerk, waardoor de productie zeer arbeidsintensief is. 
 

Het materiaal wordt eerst schoongemaakt. 
Daarna volgt het selecteren van de stukken 

die het leukst zijn voor op de voorkant van 

de tas. De volgende stap is het op maat 
snijden van de banners met behulp van 

patronen. Pas dan wordt de tas zelf in el-
kaar gezet.  

 

Ook andere gerecyclede materialen worden 
gebruikt in deze tassen. Zo zijn de schou-

derbanden van echte gebruikte autogor-
dels. Ook wordt in enkele modellen fietsbinnenband gebruikt om randen af te bie-

zen en onder andere airbags voor de voering van tassen. 

 

Spatwaterdicht en slijtvast 
Vrachtwagenzeil is erg praktisch  

materiaal. Het is waterdicht, zodat de 
tassen niet doorweekt raken van een 
buitje of opspattend water. En het is 

erg sterk en niet erg gevoelig voor 
slijtage. Daar heb je dus nog heel lang 

plezier van.  
 

Onderhoudsvrij 
Over onderhoud kunnen we kort zijn: 

dat is niet nodig. Behalve dan dat je 
vlekken en vuil gemakkelijk verwijdert 

met een vochtige doek of een sopje. 
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