Colors for life

Het garen
Deze tapijtcollectie is gemaakt van speciale
garens. De polyamidevezel die gebruikt wordt,
heeft unieke eigenschappen. Het tapijt is 100%
UV-lichtbestendig, 100% onderhoudsvriendelijk
en 100% chloorbestendig.
Door-en-door gekleurd
Bij dit garen is de vezel door-en-door gekleurd en zijn
er geen kleurverschillen. Bij ander tapijt ligt de kleur
als een laagje om het garen heen (als bij een appel),
terwijl bij de garens die in deze Resistanz-collectie
gebruikt worden, de vezel door-en-door geverfd is
(zoals bij een wortel).

Standaard tapijt

Door de tri-lobale vorm
van de vezel blijft vuil
aan de oppervlakte
waardoor schoonmaken makkelijker is.
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Colors for life

UV-lichtbestendig
Onderhoudsvriendelijk
Chloorbestendig

Resistanz doet zijn naam eer aan:
het biedt weerstand aan invloeden
van buitenaf en verlengt zo de
levensduur van het tapijt.

Solution Dyed Nylon
tapijt

Duurzaam
Doordat het garen direct in de juiste kleur
geproduceerd wordt, is er weinig afval. Het
waterverbruik is minimaal en er wordt geen gebruik
gemaakt van milieuverontreinigende stoffen. Door
de vuilwerende eigenschappen van dit speciale garen
is geen extra vuilwerende finish nodig. De productie
van Resistanz-tapijt is dus zeer milieuvriendelijk.

Tapijt dat tegen
een stootje kan…
Ontdek de unieke eigenschappen van de
Solution Dyed Nylon tapijtcollectie van Belakos Flooring.
Geschikt voor woon- en projectgebruik!
Maak kennis met deze unieke Resistanz- collectie.
Kijk op www.belakosflooring.com of kom langs bij
een verkooppunt bij u in de buurt.
www.belakosflooring.com

Colors for life

UV-lichtbestendig
Verkleuring door zonlicht is bij dit tapijt niet
mogelijk. Ideaal wanneer het tapijt achter grote
ramen komt te liggen.
Dus geen verkleuring bij het
verplaatsen van uw meubelen!
Onderhoudsvriendelijk
Qua onderhoud is Resistanz-tapijt uniek. Vuil
blijft op de vezel zitten en trekt er niet in. Het
schoonmaken is makkelijker en bovendien tasten
gangbare schoonmaakmiddelen de kleur en de
vezel niet aan.
Chloorbestendig
Mocht een vlek erg hardnekkig zijn, dan kan
reiniging met een mengsel van water en
bleekmiddel het tapijt weer als nieuw maken.
Een uitgebreid onderhoudsadvies vindt u op
onze website www.belakosflooring.com.

LET OP: Bij toepassing van chloor op normaal tapijt
zal het tapijt onherstelbaar beschadigd raken.

Tapijt dat tegen
een stootje kan…

www.belakosflooring.com

