100%

ÅTERVUNNET
GARN

Entrématta Cosmos

100%

ÅTERVUNNET
GUMMI

2,4 l/m²

Absorberande (2,4 liter/m2) entrématta av 100%
återvunnet material. Tvättbar i 30 grader. Zoom

CO

Finns i 2 olika färger, storlek 80x150 cm.
2,4 l/m²

Art.nr. Beige
Art.nr. Grå

79471
79473

Ytmaterial

Velour tillverkad av 100%
återvunnen polyester
Zoom

Baksida

COSMO

Backside

100% återvunnet gummi/
vinyl

Mattans totala höjd

ca 8,5 mm
2,4 l/m²

Storlek

80x150 cm

Zoom

Backside

Ovansida

8,5 mm

Se nästa sida
för mer information
Surface aspect · Poolstructuur
om mattansVELOURS
Aspect de surface · Oberflächenstruktur
återvunna material!
Manufacturing process · Fabricatiemethode

Baksida

Backside

8,5 mm hög

(1)
Tolerance: 6%
Tolerance: 1,5 cm
(3)
Minimum run - contact us

S

8,5 mm

Technique de fabrication · Produktionverfahren

Grå 00000

04

8,5 00000
mm
Beige

01

(2)

Pile composition · Poolmateriaal
Composition du velours · Polmaterial

TUFTING 5/32”

100% RECYCLED P

onditions may apply. Mogelijk zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
onditions peuvent s’appliquer. Es können allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.

80 x 150 cm (3)
40 x 120 cm (3)
0 x 90 cm (3)

· Dimensions standard (2) · Standardmaße (2)

57039080

YES

ca. 85.000/m²

ca. 8,5 mm

ca. 7 mm

ca. 3.000 gr/m² (1)

100% RECYCLED RUBBER + VINYL

100% RECYCLED POLYESTER

TUFTING 5/32”

VELOURS

Backing · Rug
100% RECYCLED R
Surface aspect · Poolstructuur
Dossier · Rückenausrüstung
VELOURS
Aspect de surface · Oberflächenstruktur
Total weight · Totaalgewicht
ca. 3.000 gr/m² (1)
Manufacturing process
· Fabricatiemethode
Poids
total · Gesamtgewicht
TUFTING
5/32”
Technique de fabrication · Produktionverfahren
Pile height · Poolhoogte
ca. 7 mm
Pile composition · Poolmateriaal
Hauteur de poil · Polhöhe
100% RECYCLED POLYESTER
Composition du velours · Polmaterial
Total height · Totale hoogte
ca. 8,5 mm
Backing · Rug
Hauteur totale · Gesamthöhe
100% RECYCLED RUBBER + VINYL
Surface aspect · Poolstructuur
Dossier · Rückenausrüstung
VELOURS
Aspect de surface · Oberflächenstruktur Tuft density · Tuft densiteit
ca. 85.000/m²
Total weight · Totaalgewicht
Nombre de points · Noppenzahl
ca. 3.000 gr/m² (1)
Manufacturing process
· Fabricatiemethode
Poids
total · Gesamtgewicht
TUFTING 5/32”
Border · Rand
Technique de fabrication · Produktionverfahren
YES
Pile height · Poolhoogte
Bord · Rand
ca. 7 mm
Pile composition · Poolmateriaal
Hauteur de poil · Polhöhe
100% RECYCLED POLYESTER
Intrastat
Composition du velours · Polmaterial
01
57039080
Total height · Totale hoogte
N°
ca.
8,5
mm
Backing · Rug
Hauteur totale · Gesamthöhe
100% RECYCLED RUBBER + VINYL
Dossier · Rückenausrüstung
Hygienteknik Tuft
Sverige
AB • Långängsvägen
2 • 721 32 Västerås • 021-10 41 00 • order@hygienteknik.se • www.hygienteknik.se
density
· Tuft densiteit
ca. 85.000/m²
Total weight · Totaalgewicht
(1)
Nombre de points · Noppenzahl
3.000 gr/m²
Standard sizes (2) ·ca.
Standaard
afmetingen (2) · Dimensions standard (2) · Stan
Poids total · Gesamtgewicht

Rena golv i en
ren värld
Rena golv i en
ren värld

En ny serie dörrmattor gjorda av återvunna PET-flaskor, vilket
minskar plastavfallet runt om i världen och ökar hållbarheten i
tillverkningsprocessen.

Rena golv i en
ren värld
Cirka

60%

En ny serie dörrmattor gjorda av återvunna PET-flaskor, vilket
minskar plastavfallet runt om i världen och ökar hållbarheten i
tillverkningsprocessen.

En ny serie dörrmattor gjorda av återvunna PET-flaskor, vilket
minskar plastavfallet runt om i världen och ökar hållbarheten i
tillverkningsprocessen.

=1m²
Cirka

av PET-flaskorna i Europa
tvättas, smälts och mals till
små plastkorn eller flingor.

60%

Tack vare den moderna tillverkningen
förvandlas detta garn till en
fläckbeständig, absorberande dörrmatta.

60%

70% & 85%

mindre energi

mindre vatten

av PET-flaskorna i Europa
tvättas, smälts och mals till
små plastkorn eller flingor.
krävs för att producera polyestergarnet vilket ger

lägre CO₂e-utsläpp

Tack vare den moderna tillverkningen
förvandlas detta garn till en
fläckbeständig, absorberande dörrmatta.

garnet är tillverkat av

100%
=1m²
återvunnet material

Tack vare den moderna tillverkningen
förvandlas detta garn till en
fläckbeständig, absorberande dörrmatta.

70% & 85%

mindre energi

mindre vatten

krävs för att producera polyestergarnet vilket ger

70% 85%
Cosmos.
mindre energi

&

mindre vatten

Ger plastavfall ett nytt syfte

krävs för att producera polyestergarnet vilket ger

lägre CO₂e-utsläpp

=1m²

av PET-flaskorna i Europa
tvättas, smälts och mals till
små plastkorn eller flingor.

Cirka

lägre CO₂e-utsläpp

garnet är tillverkat av

100%
återvunnet material

garnet är tillverkat av

100%
återvunnet material
Finns i 2 färger:

Cosmos.

Beige
Ger plastavfall
ett nytt syfte

Grå

Cosmos.

Finns i 2 färger:

Ger plastavfall ett nytt syfte
✓
✓
✓
✓

Torkar snabbt
Fläckbeständig polyester
Mjuk
Baksida med halkskydd

Grå
Finns i 2 färger:

Grå

Beige

✓
✓
✓
✓

Torkar snabbt
Fläckbeständig polyester
Mjuk
Baksida med halkskydd
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✓

Torkar snabbt

Beige

