MINÔSÉGI PADLÓ- ÉS FALBURKOLATOK
Minôség és design kompromisszumok nélkül

®

Itt minden lehetséges

Egyedülállóan gazdag színvilágú, exkluzív design szônyegpadlók és modul szônyegek 8 különbözô közületi minôségben (630-tól
1400g/m2 súlyig), 100%
poliamid, illetve 80/20%
gyapjú/poliamid összetételben. A több mint ezer
mintát és színállást felölelô kollekcióban egyaránt megtalálhatóak a
klasszikus és modern minták, az irodai és a szállodai
rendeltetésû termékek.
Lehetôség egyedi mintázással történô gyártásra.

Piacvezetô brit design
burkolat gyártó termékei
elegáns üzletekbe, éttermekbe, irodákba, igényes
enteriôrökbe. Fa, fém, kô,
kerámia stb. padlóburkoló anyagok természethû, szintetikus másolata,
igen széles minta és színválasztékban.
Nagy kopásállóságú melegburkoló lapok, melyek
mérete az eredeti burkoló
anyagok természetéhez
igazodik.

Az életrevaló szônyeg

Biztos lépés
2 méter széles, tekercses,
csúszásmentes biztonsági
burkoló anyagok, típustól
függôen alumínium-oxid,
kvarc, és szilícium-karbid
erôsítéssel. Vinil alapanyagból üvegszálas szövet
hordozó rétegre épülnek,
így formatartóak, nagy
kopásállóságúak, érdesített felületük csúszásgátló.
A burkolat anyaga baktérium- és gombaálló, hegesztéssel hézagmentessé tehetô, vízálló, vízzáró
felületet alkot.

A Flotex szônyeg elektrosztatikus„flocking”eljárással készül: egy négyzetméterre 70 millió egyedi szál
kerül beültetésre. Ennek
köszönhetôen kiemelkedô
mechanikai és tisztíthatósági tulajdonságokkal rendelkezik. Atka- és allergiamentes, vízálló, baktérium- és gombaálló. Szabása, fektetése egyszerû,
nem foszlik.
Alkalmazási területek: vendéglátó-ipar, egészségügyi,
szociális- és oktatási intézmények, irodák, szállodák,
üzletek, áruházak, stb.

A Brit Allergia Társaság
ajánlásával.

-és a falak megszólalnak

A természetes megoldás

FLOORING SYSTEMS

Textil hátoldalú, 130 cm
széles vinil tapéták. Tartósak, ütésállóak és esztétikusak. A vinil tapéta továbbá fény- és kopásálló, nedvesen tisztítható/fertôtleníthetô és javítható. A kollekció egy része ezen túlmenôen különleges felületkezelést kap, mely a mechanikai ellenálló képességet és
a baktériumállóságot fokozza. Több száz szín és minta
áll rendelkezésére. A vinil tapétákon kívül széles a választék szövött és nemszövött textil (len, selyem, pamut, viszkóza, poliészter,
stb.) tapétákból is.

Marmoleum®: Fantáziadús
és igazán természetes, allergiamentes
linóleum
burkolatok a világ elsôszámú gyártójától. 2 méter
széles tekercsek, valamint
50x50 cm-es modul lapok
177 színben. Lábazatként
felhajtható, hézagmentesíthetô. Felhasználási területek: oktatási, szociális és
egészségügyi intézmények, irodák, lakások.
ColoRex®: Az elektronikai
ipar, tisztaterek, mûtôk
nemzetközileg elismert
vezetôképes burkolata.

Minden, ami sport

A modern padlószônyeg
Kül- és beltéri gumi sportburkolatok, szintetikus
sport pázsitok, sportlétesítmény felszerelések, (lelátó ülések, kosárlabda palánk, bírói emelvény, stb.)
Felhasználási területek:
tornatermek, fitness, belés kültéri atlétikai versenypályák, általános labdajáték pályák, pl. röplabda,
kézilabda, tenisz, labdarúgás, golf stb.

Szônyegalátétek, parketta alátétek
Ragasztók, kiegyenlítôk, melegburkolási segédanyagok
1142 BUDAPEST, Erzsébet királyné útja 125.
Telefon: 383-2131, Fax: 383-2935
e-mail: toptrade@toptrade.hu
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Brit buklé, velúr és tûfilc
szônyegek, modul és
tekercses kiszerelésben.
Alkalmazási területek:
irodák, kulturális létesítmények, valamint szállodák, vendéglátó-ipar, eladóterek. Minôség, kedvezô ár-érték arány, széles
választék
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