


Textil hátoldalú, 130 cm
széles vinil tapéták. Tartó-
sak, ütésállóak és esztéti-
kusak. A vinil tapéta továb-
bá fény- és kopásálló, ned-
vesen  tisztítható/fertôtlenít-
hetô és javítható. A kollek-
ció egy része ezen túlme-
nôen különleges felületke-
zelést kap, mely a mecha-
nikai ellenálló képességet és
a baktériumállóságot fokoz-
za. Több száz szín és minta
áll rendelkezésére. A vinil ta-
pétákon kívül széles a vá-
laszték szövött és nemszö-
vött textil (len, selyem, pa-
mut, viszkóza, poliészter,
stb.) tapétákból is.

Marmoleum®: Fantáziadús
és igazán természetes, al-
lergiamentes linóleum
burkolatok a világ elsôszá-
mú gyártójától.  2 méter
széles tekercsek, valamint
50x50 cm-es modul lapok
177 színben. Lábazatként
felhajtható, hézagmente-
síthetô. Felhasználási terü-
letek: oktatási, szociális és
egészségügyi intézmé-
nyek, irodák, lakások. 
ColoRex®: Az elektronikai
ipar, tisztaterek, mûtôk
nemzetközileg elismert
vezetôképes burkolata.

Kül- és beltéri gumi sport-
burkolatok, szintetikus
sport pázsitok, sportléte-
sítmény felszerelések, (le-
látó ülések, kosárlabda pa-
lánk, bírói emelvény, stb.)
Felhasználási területek: 
tornatermek, fitness, bel-
és kültéri atlétikai ver-
senypályák, általános lab-
dajáték pályák, pl. röplabda,
kézilabda, tenisz, labdarú-
gás, golf stb.

Brit buklé, velúr és tûfilc
szônyegek, modul és
tekercses kiszerelésben.
Alkalmazási területek:
irodák, kulturális létesít-
mények, valamint szállo-
dák, vendéglátó-ipar, ela-
dóterek. Minôség, ked-
vezô ár-érték arány, széles
választék

Piacvezetô brit design
burkolat gyártó termékei
elegáns üzletekbe, étter-
mekbe, irodákba, igényes
enteriôrökbe. Fa, fém, kô,
kerámia stb. padlóbur-
koló anyagok természet-
hû, szintetikus másolata,
igen széles minta és szín-
választékban. 
Nagy kopásállóságú me-
legburkoló lapok, melyek
mérete az eredeti burkoló
anyagok természetéhez
igazodik. 

Egyedülállóan gazdag szín-
világú, exkluzív design szô-
nyegpadlók és modul szô-
nyegek 8 különbözô közü-
leti minôségben (630-tól
1400g/m2 súlyig), 100%
poliamid, illetve 80/20%
gyapjú/poliamid összeté-
telben. A több mint ezer
mintát és színállást felö-
lelô kollekcióban egya-
ránt megtalálhatóak a
klasszikus és modern min-
ták, az irodai és a szállodai
rendeltetésû termékek.
Lehetôség egyedi mintá-
zással történô gyártásra.

A Flotex szônyeg elektro-
sztatikus„flocking”eljárás-
sal készül: egy négyzetmé-
terre 70 millió egyedi szál
kerül beültetésre. Ennek
köszönhetôen kiemelkedô
mechanikai és tisztítható-
sági tulajdonságokkal ren-
delkezik. Atka- és allergia-
mentes, vízálló, baktéri-
um- és gombaálló. Szabá-
sa, fektetése egyszerû,
nem foszlik.
Alkalmazási területek: ven-
déglátó-ipar, egészségügyi,
szociális- és oktatási intéz-
mények, irodák, szállodák,
üzletek, áruházak, stb.

Biztos lépés Az életrevaló szônyeg

Itt minden lehetséges

-és a falak megszólalnakA természetes megoldás

Minden, ami sport A modern padlószônyeg

2 méter széles, tekercses,
csúszásmentes biztonsági
burkoló anyagok, típustól
függôen alumínium-oxid,
kvarc, és szilícium-karbid
erôsítéssel. Vinil alapa-
nyagból üvegszálas szövet
hordozó rétegre épülnek,
így formatartóak, nagy
kopásállóságúak, érdesí-
tett felületük csúszásgátló.
A burkolat anyaga bak-
térium- és gombaálló, he-
gesztéssel hézagmentes-
sé tehetô, vízálló, vízzáró
felületet alkot.

MINÔSÉGI PADLÓ- ÉS FALBURKOLATOK

A Brit Allergia Társaság 
ajánlásával.
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Minôség és design kompromisszumok nélkül

Szônyegalátétek, parketta alátétek
Ragasztók, kiegyenlítôk, melegburkolási segédanyagok

FLOORING SYSTEMS


