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Ege tæpper
- for eksempel Highline 11 WT.
Væg-til-væg tæpper
- eller profilskårede tæpper med logo og budskab.
Stil, farve og mønster er vigtigt, når De skal vælge det helt rigtige tæppe.
Vi tilbyder et bredt udvalg af væg til væg-tæpper i forskellige materialer og design.
Der er derfor altid et produkt, der passer til netop de flestes behov.

Atelier by Monsieur Christian Lacroix.
Atelier kollektionen omfatter 16 design og tre designtemaer - Textile, Mineral og Gravure - som hver især er
inspireret af Monsieur Christian Lacroix' passioner. Textile-designene har tydelige referencer til mode og er
skabt ud fra en personlig samling af etniske tekstiler, der er forvandlet til patchworkmønstre. Draperet fløjl og
paisley-mønstre har altid været nogle af Monsieur Christian Lacroix’ foretrukne designelementer. Monsieur
Christian Lacroix er fascineret af sten og har bragt skønheden ved dette naturelement ind i kollektionen med
designtemaet Mineral, som omfatter smukke mosaikker af strandsten, chaussésten og stenfliser. Til sidst er
der Gravure-temaet med fantasifulde graverede motiver, som er inspireret af Monsieur Christian Lacroix’
hjemby, mode fra 1900-tallet med fugle og sommerfugle samt bjerglandskaberne i Provence. 16 unikke
designs. Rekoloreringsmulighed. Broadloom. 9 standard kvaliteter. Woven Textile (WT) som standard
bagside. 4 yderligere bagside muligheder (CL, LL, AB, IP). Ingen minimumsordre på WT, CL and AB.
Levering 2 uger efter ordremodtagelse og betaling.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/301.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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Figura.
8 former - 18 kvaliteter - 400 farver: Giver gulvdesign en helt ny drejning. Med Figura konceptet kan De med
former, materialer og farver frit skræddersy gulvet, så det bliver en helt unik oplevelse. Ved at kombinere
fleksibiliteten og de miljømæssige fordele ved tæppefliser med kreative og legende former i forskellige materialer og farver kan Figura skabe opsigtsvækkende design, som passer til et hvilket som helst rum og behov.
Mix størrelser, farver og materialer til fascinerende udtryk med dybde og struktur. Eksperimentér med dine
egne kombinationer for at definere områder og fokuspunkter. Udforsk rummet ved at bruge stærke farvekontraster, eller skab en rolig og sofistikeret stemning ved hjælp af forskellige materialer i samme farvenuance. Figura åbner op for en ny designdimension, der vækker kreativiteten og skaber helt nye gulvdesigns. Alle
Figura fliser har den patenterede Ecotrust 350 filtbagside baseret på en innovativ produktionsteknik, der
omdanner brugte vandflasker til en blød, men stærk og holdbar PET filt med enestående akustiske egenskaber. Ecotrust bagsiden er Cradle to Cradle certificeret og dermed én af de mest miljøvenlige flisebagsider
på markedet. Nogle af de 15 kvaliteter i Figura konceptet er desuden lavet af 100% regenereret ECONYLRgarn.
Produkter i Figura-konceptet.
Highline Modular
Highline 630 Ecotrust 350
HL Loop Ecotrust 350
Epoca Modular
Epoca Classic Ecotrust
Epoca Profile Ecotrust
Epoca Knit Ecotrust
Una Modular
Una Tempo Ecotrust
Una Tempo Stripe Ecotrust
Una Crystalline Ecotrust
Una Grano Ecotrust
Una Tinta Ecotrust
ReForm Modular
ReForm Memory Ecotrust
ReForm Legend Ecotrust
ReForm Foss Ecotrust
ReForm Matrix Ecotrust

Andre Modular
Rawline Scala
Carré Modular Ecotrust 350
Barcode Ecotrust 350
Contra Ecotrust 350
Contra Stripe Ecotrust 350

Tekniske specifikationer.
Figura konceptet består af 8 forskellige former, hver i 15 kvaliteter. Farver og materialer kan bruges alene
eller i kombination med andre. Mix fliser og planker i forskellige størrelser og opnå unikke gulvløsninger.
Figura formerne er skåret på en sådan måde, at der opnås helt perfekte samlinger.






Minimumsordre fra 40 m2 pr. form/kvalitet/farve.
Kvalitetssikret gennem EN 1307-klassificering.
Brugsklassifikation til ethvert behov.
Afsendelse inden 4 uger fra ordremodtagelse ved ordrer under 200 m 2.
Kontakt os vedrørende leveringstid på ordrer over 200 m2.
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- alt efter Deres idé, behov og budget.
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