collectie tapijt op
maat
www.gea-interieurtextiel.be

Kies de kwaliteit, vorm en maat en wij laten
uw persoonlijk tapijt produceren.

Giro

Giro rond

Minimum bestelhoeveelheid = 1,60 m² per kwaliteit/kleur.
•

Leverbaar in volgende vormen : vierkant, rechthoek, rond en ovaal.
Bij rond en ovaal het vierkant of rechthoek errond gebruiken voor de berekening
van m².
Voor afwijkende vormen komt er een surplus van 20% bij.
Voor ovaal of andere vormen graag een mal of tekening op rasterpapier.

•

Keuze uit standaard uitvoering of de deluxe uitvoering (meer info onderaan).

•

Levering is franco huis.

•

Levertijd is ca. 4 weken.

Verklaring symbolen van de tapijtstalen
Symbolen
!

decoratief gebruik

!

weinig gebruik

!

algemeen gebruik

!

intensief gebruik

!

!

!

!

!

schaal van 1 tot 5 voor aaibaarheid van het tapijt, waarvan 1 basis

en 5 hoogwaardig.

!

het tapijt kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming.

!

lichtechtheid > 5, voor pastel kleuren > 4, testmethode EN ISO 105-B02.

brandnorm, classificatie B-C-D zijn onderverdeeld in S1 en S2, bij S1 is de “smoke density” lager
dan bij S2. Efl is toepasbaar voor residentieel gebruik maar niet voor project toepassing. Brandattesten
leverbaar op aanvraag.
!

De voordelen van “deluxe” uitvoering:
-

Comfortabel en luxueus gevoel
Antislip
Geen rand
Naast het esthetische aspect van geen rand te hebben: combinatiemogelijkheden (verschillende
tapijten tegen mekaar leggen om zo een uniek tapijt te creëren).
Dikker: de trend naar hoogpolige tapijten is verdwenen, alles moet nu korter en glanzender zijn,
maar door de comfortonderlaag heb je wel nog dat dikke gevoel.

I Sense garens:

De iSense garens zijn synthetische garens. Micro-organismen kunnen niet in een synthetische omgeving
overleven, dus zaken als huisstofmijt en andere onaardige beestjes kunnen al geen thuis zoeken in de
tapijten.
Verder zijn er voor stofallergie alleen maar voordelen verbonden aan het leggen van een tapijt,
aangezien er dan geen los dwarrelend stof de neus kan prikkelen. Het tapijt houdt het losse stof vast tot
de volgende stofzuigbeurt.

Voor meer info contacteer uw persoonlijke GEA contactpersoon.
U kan ook terecht bij:
GEA NV Stroveld 6a 3630 Maasmechelen info@gea-interieurtextiel.be
www.gea-interieurtextiel.be

