
Szczęścia nie można zatrzymać,

ale można mu nieco dopomóc...

Nowa generacja

wykładzin dywanowych

Tajemnicą wysokiej jakości SmartStand są®

markowe włókna, przenoszące wyobrażenie
o jakości, wygodzie i trwałości na całkiem inny
poziom.

Funkcja Easy Care jest niezawodna. Oznacza
prostotę czyszczenia i łatwość utrzymania.
Gwarantowane jest, że odporność na plamy
i antystatyczność powierzchni pozostają
niezmienne przez cały okres użytkowania.

W zależności od produktu, firma Mohawk
zapewnia do 15 lat gwarancji na trwałość
koloru, miękkość w dotyku i trwałość
wykładziny dywanowej.
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Bezpieczeństwo i komfort w domu...

To właśnie zapewnia jakość SmartStrand , a także:®

!przyjemne odczucie w dotyku, niezwykła miękkość i komfort
użytkowania,
!efektowne i trwałe kolory,
!wykładzina nie blaknie pod wpływem działania światła

słonecznego,
!najlepsza jakość powietrza w pomieszczeniu potwierdzona

certyfikatem „Green Label Plus”,
!odporność na duże obciążenia,
!czysty luksus dzięki ciężarowi runa do 2500 g/m2.

SmartStrand to idealne pokrycie podłogowe, zapewniające relaks®

i odpoczynek.

®

Dla spokoju sumienia

naprawdę trwała wykładzina podłogowa.

Dzięki wykładzinie SmartStrand firma Mohawk jest liderem®

w branży wykładzin ekologicznych. Opracowane w Mohawk włókno
Triexta sprawia, że po raz pierwszy luksusowo miękka wykładzina
jest tak trwała i odporna na plamy, a przy tym jest mniej szkodliwa
dla środowiska.
!Włókna Triexta składają się w 37% z surowców odnawialnych.
!W ich skład wchodzą skrobia i cukier kukurydziany,

wykorzystywane jako odpady z przetwarzania kukurydzy.
!Produkcja włókien Triexta pochłania o 30% mniej energii niż

produkcja włókien tradycyjnych.
!Podczas produkcji przędzy Triexta do wykładzin SmartStrand

®

emisja CO jest mniejsza o 60%.2

Uprawa Zbiory

Przetwarzanie Najlepsze właściwości produktu

®
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Ups. Plama już przyschła?

Nie szkodzi!

Nawet zaschnięte plamy można łatwo wyczyścić wodą, ponieważ
brud nie wnika w głąb włókien. W celu poprawy odporności na

zabrudzenia włókien SmartStrand nie potrzeba stosować zatem
®

żadnych dodatkowych środków chemicznych. Przekonaj się sam:

CZYSZCZENIE WYŁĄCZNIE WODĄ

®

czerwone wino/

sok owocowy

musztarda/

kawa

SmartStrand
® SmartStrand

®

Najczęstsze plamy usuwane wodą Intensywne plamy usuwane wodą

Więcej wolnego czasu: prostota utrzymania

przez cały okres użytkowania.

Komfort również podczas czyszczenia. Na wykładzinie

SmartStrand nie pozostają na dłużej żadne zabrudzenia.
®

!Stała plamoodporność.
!Czerwone wino, musztardę i inne plamy usuwa się tylko wodą,

bez mocnych detergentów.
!Nie ma niebezpieczeństwa naruszenia struktury włókna

podczas czyszczenia plam, ponieważ plamoodporność stanowi

ich cechę naturalną, nadaną podczas produkcji.
!Nie ma zagrożenia wyblaknięciem włókna podczas

czyszczenia.

®


