Najtrwalsza, najłatwiejsza w czyszczeniu
wykładzina dywanowa na świecie

Dzięki swoim innowacyjnym włóknom wykładziny dywanowe SmartStrand oferują najwyższą
z możliwych klasę estetyki, wygody i wytrzymałości.








Wyjątkowa trwałość pozwalająca zachować styl, piękno i doskonały wygląd wykładziny.
Jedyna wykładzina dywanowa z wbudowaną ochroną przed plamami i brudem, która się nie
wyciera ani nie zmywa.
Bariera Nanoloc™ chroniąca przed rozlanymi płynami i brudem, które można łatwo usunąć.
0% absorpcji. Wykładzina, która nie wchłania wilgoci, eliminując powstawanie nieprzyjemnych
zapachów.
Jedyna wykładzina dywanowa posiadająca ochronę i gwarancję obejmującą zabrudzenia
zostawiane przez zwierzęta domowe, zwłaszcza psy i koty.
Jedyna wykładzina dywanowa z odnawialnych włókien, które nie zawierają substancji szkodliwych
i pozwalają zachować zdrowe środowisko w domu oraz piękno naszej planety.
Luksusowa miękkość, w której można zanurzyć stopy.
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NA ZAWSZE TRWAŁA
Piękno zawarte w DNA włókien
Żadne inne pokrycie podłogowe nie nadaje pomieszczeniu takiej przytulności jak wykładzina
dywanowa. Z wykładziną SmartStrand możesz być spokojny, że przytulność ta nie przeminie.
Wykładziny SmartStrand Triexta wykonane są z innowacyjnego włókna, które zaprojektowano,
z myślą o wytrzymałości na matowienie i zgniatanie. Ta wyjątkowa właściwość wbudowana jest we
włókno na poziomie cząsteczkowym, dzięki czemu jest ono sprężyste i zachowuje swój piękny wygląd
przez długi czas.
Ta dodatkowa zaleta sprawia, że wykładzina SmartStrand wyróżnia się szczególną trwałością wśród
miękkich włókien wysokiej jakości, do których należy SmartStrand Silk. Co ciekawe, w testach
porównawczych SmartStrand Silk zachowała swój piękny wygląd po 60.000 kroków,* okazując się o
trzy razy bardziej wytrzymałą niż porównywalne wykładziny z miękkiego nylonu. Możesz, zatem
spokojnie wypoczywać na SmartStrand Silk, najbardziej wytrzymałej i miękkiej wykładzinie
dywanowej na świecie.

Unikalne, przypominające sprężynę cząsteczki
włókien zachowują piękny wygląd wykładziny
przez długi czas.

ZACHOWUJE PIĘKNY WYGLĄD 3X DŁUŻEJ NIŻ NYLON*
*Na podstawie niezależnego badania zużywania wykładziny dywanowej SmartStrand Silk z użyciem sześciokątnej kuli w porównaniu do
innych wykładzin z miękkiego nylonu.
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NA ZAWSZE CZYSTA
Wyjątkowy system ochrony wykładzin dywanowych

Najlepszym sposobem unikania plam w ogóle jest powstrzymanie brudu i rozlanych płynów przed
osadzaniem się w wykładzinie i stawaniem się plamą. Wykładzina SmartStrand oferuje Nanoloc™,
nowoczesną nanotechnologię, która otacza włókno SmartStrand szczelną kapsułą, tworząc doskonałą
barierę dla cieczy i brudu.

OCHRONA PRZED
ROZLANYMI PŁYNAMI
NANOLOC™

WBUDOWANA OCHRONA
PRZED PLAMAMI
SmartStrand Triexta to
jedyna wykładzina
posiadająca trwałą ochronę
przed plamami, która nie
pozwala rozlanym płynom
osadzać się w rdzeniu
włókna i stawać się plamami.

Ultradrobne nanocząsteczki
łączą się na poziomie
molekularnym, zamykając
włókna za całkowicie
szczelną barierą chroniącą je
przed rozlanymi płynami i
brudem, dzięki czemu
SmartStrand to wykładzina,
którą najłatwiej się czyści.

PODWÓJNA OCHRONA OD ŚRODKA I NA ZEWNĄTRZ

3x łatwiejsze czyszczenie*
Na wykładzinie SmartStrand brud po prostu się
nie trzyma. Niezależne badania wykazały, że
podczas czyszczenia odkurzaczem uwalnia ona
trzy razy więcej brudu niż inne wykładziny
dywanowe. Oznacza to, że możesz odetchnąć,
wiedząc, że Twoją podłogę czyści się szybciej,
lepiej i łatwiej niż zwykłe wykładziny.

ŁATWE CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ ZOSTAWIANYCH PRZEZ PSY I KOTY, W TYM SIERŚCI I ŁUPIEŻU
ZWIERZĘCEGO
*Na podstawie CRI XRF, badania opracowanego przez NASA, które określa dokładną ilość brudu usuwanego z wykładziny dywanowej
podczas czyszczenia.

Kolekcje wykładzin hotelowych z włókien SmartStrand dostępne są w sieci dystrybucji Polflor sp. z o.o www.smartstrand.pl

Żyj beztrosko!
Niezrównana ochrona przed rozlanymi płynami i plamami

NAPÓJ POMIDOROWY

GAZOWANY NAPÓJ
WINOGRONOWY

GAZOWANY NAPÓJ
WINOGRONOWY

NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY

BIAŁE WINO

SOK ŻURAWINOWY

HERBATA MROŻONA
BRZOSKWINIOWA

JODYNA

OLIWA Z OLIWEK

NAPÓJ TYPU COCA COLA

KAWA

NAPÓJ WIŚNIOWY

NAPÓJ IZOTONICZNY

CZERWONE WINO

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
MUSZLI KLOZETOWYCH

MLEKO CZEKOLADOWE
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NA ZAWSZE BEZ PLAM
Trwale wbudowana ochrona przed plamami
SmartStrand to jedyna wykładzina dywanowa, której wbudowana w rdzeń włókna odporność na
plamy trwa przez całe życie produktu. W innych wykładzinach dywanowych stosowane są
powierzchniowe zabezpieczenia o ograniczonym czasie działania, które wraz z upływem czasu zostają
zmyte lub starte, przez co wykładzinę trudno się czyści.

OCHRONA PRZED
PLAMAMI W RDZENIU
WŁÓKNA

OCHRONA PRZEZ 100%
ŻYCIA PRODUKTU
Wbudowana w rdzeń
włókna ochrona przed
plamami nigdy nie
zostanie zmyta ani starta.

W SmartStrand® po
zabarwieniu w procesie
produkcji włókna ze
względu na swoją
specyficzną budowę nie
przyjmą już żadnych
innych płynów i zabrudzeń
mogących trwale
poplamić wykładzinę. .
Trwała ochrona
wbudowana jest we
włókno, co zabezpiecza
wykładzinę przed plamami
i sprawia, że łatwo się ją
czyści.
TRWAŁA OCHRONA

SMARTSTRAND
NA ZAWSZE CZYSTA

Plamoodporna alternatywa dla nylonu
W nylonie nawet po zabarwieniu w procesie produkcji, występują niezabezpieczone przed absorpcją
płynów i brudu powierzchnie i nie posiada on wbudowanej w rdzeń włókna ochrony przed plamami.
W wykładzinie SmartStrand Triexta włókna są tak gęste, tak zwarte, że po zabarwieniu w procesie
produkcji nie przyjmą już żadnych innych płynów i zanieczyszczeń, co zapewnia ochronę przed
plamami przez całe życie produktu. Ta rewolucyjna różnica oznacza, że SmartStrand zawsze będzie
najłatwiejszą wykładziną do czyszczenia.

NYLON NIE MA OCHRONY
WBUDOWANEJ W RDZEŃ
WŁÓKNA

OCHRONA PRZEZ 100% ŻYCIA
PRODUKTU
W wykładzinach nylonowych
stosowane są
powierzchniowe
zabezpieczenia przed
plamami. Nylonowe
wykładziny dywanowe tracą
średnio aż do 50% tej ochrony
już po trzech czyszczeniach.

Rozlane płyny wchłaniane są
przez wolne powierzchnie
barwione i są przez nie
zatrzymywane, tworząc
plamy, co sprawia,
że nylon trudno się czyści.

TYMCZASOWA OCHRONA

PLAMA NA NYLONIE
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BARWIONYM NA WSKROŚ

NA ZAWSZE BEZ PLAM
Cała prawda o ochronie przed plamami
SmartStrand Triexta to jedyna wykładzina dywanowa posiadająca wbudowaną w rdzeń włókna
ochronę przed plamami i brudem, która nigdy nie zostanie zmyta ani starta.
Zabezpieczenie przed plamami i brudem w innych wykładzinach dywanowych jest jedynie
tymczasowe i należy je ponownie nałożyć, gdy zostanie ono zmyte lub starte. Co więcej, w jednym z
niezależnych badań wykładzina nylonowa straciła średnio prawie 50% swojej ochrony przed plamami
i brudem już po trzech czyszczeniach parowych. Dlatego też utrzymanie czystości innych wykładzin
dywanowych staje się z czasem coraz trudniejsze. Wykładzina SmartStrand Triexta eliminuje ten
problem, zapewniając 100% ochrony przez całe życie produktu.

W wykładzinie dywanowej SmartStrand Triexta wykorzystuje się zupełnie inny system ochrony przed
plamami wbudowany w rdzeń włókna. Oznacza to, że SmartStrand Triexta nigdy nie traci odporności
na plamy i nigdy nie przestaje być łatwa do czyszczenia.

Nowa wykładzina
Poplamiona i wyczyszczona
samą wodą wykładzina
SmartStrand Triexta

100% OCHRONY

100% OCHRONY

100% OCHRONY

Po jednym czyszczeniu

Po dwóch czyszczeniach

Po trzech czyszczeniach

Nawet po trzech czyszczeniach SmartStrand jest w 100% wolna od plam.
Ponieważ odporność na plamy wbudowana jest w rdzeń włókna, nie zostanie ona nigdy wymyta ani
starta, co oznacza, że jest to najłatwiejsza wykładzina dywanowa do utrzymania w czystości.

Konkurencyjny nylon z nakładaną powierzchniowo ochroną przed plamami
40% utraty ochrony

Nowa wykładzina
Poplamiony i wyczyszczony
samą wodą nylon

70% utraty ochrony

90% utraty ochrony

Po jednym czyszczeniu

Po dwóch czyszczeniach

Po trzech czyszczeniach

Po jednym profesjonalnym
czyszczeniu wykładzina
nylonowa utraciła 40% ochrony
przed plamami.

Po dwóch profesjonalnych
czyszczeniach wykładzina
nylonowa utraciła 70% ochrony
przed plamami.

Po trzech profesjonalnych
czyszczeniach wykładzina
nylonowa utraciła 90% ochrony
przed plamami.
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NA ZAWSZE BEZ SKAZY
Łatwo poplamić, jeszcze łatwiej posprzątać
Każdemu może zdarzyć się „nieszczęśliwy wypadek”, ale nikt nie lubi problemów, których nie można
się pozbyć. Dlatego właśnie SmartStrand Triexta stanowi tak ogromne ulepszenie w stosunku do
tradycyjnych wykładzin dywanowych. W rozlanych płynach znajdują się zanieczyszczenia, które mogą
powodować nieprzyjemne, stęchłe zapachy. Żaden „wypadek” ani rozlany płyn nie znajdzie
schronienia w wykładzinie SmartStrand Triexta, toteż łatwo się ją czyści, a jej włókna zawsze
pozostają nieskażone.

0% ABSORPCJI
SmartStrand na zawsze
pozostaje bez skazy,
ponieważ jej włókna nie
wchłaniają płynów.

POŻEGNAJ SIĘ ZE SKUTKAMI „NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW”
Pożegnaj się z tradycyjną wykładziną i nieprzyjemnym zapachem
przypominającym o dawno minionych „nieszczęśliwych wypadkach”. Dzięki
wbudowanej ochronie przed nieprzyjemnymi zapachami włókna wykładziny
SmartStrand zawsze są nieskażone.

WŁÓKNA SMARTSTRAND TRIEXTA ELIMINUJĄ NIEPRZYJEMNE ZAPACHY POWODOWANE PRZEZ PSY I
KOTY.
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Nieskażona alternatywa dla nylonu
W średniej wielkości mieszkaniu włókna nylonowej wykładziny dywanowej mogą wchłaniać do 1400
gramów wilgoci, gromadząc z biegiem lat coraz więcej nieprzyjemnych zapachów. SmartStrand
zatrzymuje rozlane płyny na powierzchni, z której łatwo jest je usunąć, dzięki czemu dom pozostaje
bez skazy.
DO 5% ABSORPCJI
Włókna nylonowe wchłaniają
rozlane płyny, gromadząc
trudne do usunięcia
zanieczyszczenia.

WCHŁANIANA WILGOĆ POWODUJE NIEPRZYJEMNY ZAPACH
Na nylonowej wykładzinie dywanowej „nieszczęśliwe wypadki” i rozlane płyny
wchłaniane są we włókna. Gdy płyn odparowuje, znajdujące się w cieczy
zanieczyszczania zatrzymywane są we włóknach, powodując powstawanie
nieprzyjemnego, stęchłego zapachu.

NA ZAWSZE BEZ PLAM

NA ZAWSZE CZYSTA

NA ZAWSZE BEZ SKAZY

WBUDOWANA OCHRONA PRZED
PLAMAMI

NANOLOC™

0% ABSORPCJI

NA ZAWSZE BEZ PLAM
W wykładzinie SmartStrand włókna w
procesie produkcji są trwale
zabezpieczone przed absorpcją . Nawet
jeżeli Twojemu pupilowi przydarzy się
„wypadek”, wykładzinę będzie można
łatwo wyczyścić.

NA ZAWSZE CZYSTA
Zaawansowana bariera przed
rozlanymi płynami i brudem Nanoloc
otacza włókno szczelną kapsułą, dzięki
czemu z wykładziny trzy razy łatwiej
usuwa się sierść, zabrudzenia i łupież
zwierzęcy.

NA ZAWSZE BEZ SKAZY
Na wykładzinie SmartStrand skutki
„wypadków” naszych zwierzaków nie
zostaną wchłonięte przez włókna. Taka
dodatkowa ochrona eliminuje
nieprzyjemne zapachy powodowane
często przez zwierzęta domowe.
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JUŻ JEST!
JEDYNA NA ŚWIECIE OCHRONA I GWARANCJA OBEJMUJĄCA
ZABRUDZENIA WYKŁADZINY DYWANOWEJ PRZEZ PSY I KOTY
PRZEZ CAŁE ŻYCIE PRODUKTU
MohawkFlooring.com/SmartStrand
WSZYSTKIE
POZOSTAŁE
WYKŁADZINY
WINYLOWE

Wybierz wykładzinę
najlepszą do Twojego domu!
Wykładzina ma zintegrowaną odporność na
zabrudzenia i w 100% trwałą wbudowaną ochronę
przed plamami, która nigdy się nie zmywa
ani nie ściera.
Brak powierzchni barwionych na włóknach
wykładziny, co oznacza, że NIGDY nie straci ona
swojej ochrony przed plamami.
Włókno zapewnia 0% absorpcji wilgoci
i „odpycha” rozlane płyny.
Włókno nie zawiera szkodliwych substancji,
co potwierdza certyfikat OEKO-TEX Standard 100.
Ochrona i gwarancja obejmująca zabrudzenia
wykładziny dywanowej przez zwierzęta domowe
przez całe życie produktu.
Nowoczesna bariera Nanoloc™ przeciwko
rozlanym płynom i brudowi sprawiająca,
że wykładzinę czyści się 3x łatwiej.























































Podkłady SmartCushion przeznaczone są specjalnie
do wykładzin dywanowych Mohawk Premium

0% absorpcji wilgoci, co eliminuje
zatrzymywanie się we włóknach
nieprzyjemnych zapachów powodowanych
przez zwierzęta domowe
3X łatwiejsze czyszczenie zabrudzeń, sierści i
łupieżu zwierzęcego
Wbudowana ochrona przed plamami na całe
życie produktu
Jedyna na świecie ochrona i gwarancja
obejmująca zabrudzenia wykładziny
dywanowej przez zwierzęta domowe przez
całe życie produktu

POSZERZ SWOJĄ GWARANCJĘ I WYELIMINUJ NIEPRZYJEMNE ZAPACHY POWODOWANE PRZEZ PSY I
KOTY STOSUJĄC PODKŁAD MOHAWK SMARTCUSHION
* „Running Ribbon” (Biegnąca wstążka) jest zastrzeżonym znakiem towarowym Susan G. Komen.
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NA ZAWSZE MIĘKKA
Zupełnie nowa kategoria luksusowych wykładzin dywanowych
Jedną z unikalnych zalet wykładziny dywanowej jest jej naturalna miękkość, jednak nie wszystkie
wykładziny są tak przyjemne w dotyku, że ma się ochotę zanurzyć w nich stopy. Jeżeli szukasz
supermiękkiej wykładziny, SmartStrand Silk przewyższy Twoje oczekiwania.
Uzyskanie delikatnej i luksusowej miękkości SmartStrand Silk wymaga nowej przędzy, która ma trzy
razy więcej włókien jedwabiopodobnych niż przędza stosowana w zwykłych miękkich wykładzinach
nylonowych.

ZWYKŁY MIĘKKI
NYLON
3X WIĘCEJ WŁÓKIEN NIŻ W ZWYKŁYM MIĘKKIM NYLONIE

Wybierając miękkość nie musisz rezygnować
z wytrzymałości. Efektem upakowania
ponad
700
podobnych
do jedwabiu włókien w jednej nici jest
zarówno
niesamowita
miękkość,
jak i wyjątkowa trwałość.

NA ZAWSZE PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Piękno bez kompromisów
Wykładziny SmartStrand są częściowo wytwarzanie z użyciem naszych własnych źródeł zakładowych,
które odnawiają się w ciągu jednego roku i minimalizują nasze zużycie zasobów naturalnych.
Umożliwia to również obniżenie zużycia energii potrzebnej do produkcji wszystkich naszych
wykładzin dywanowych SmartStrand Triexta. Dobrze jest wiedzieć, że piękno, miękkość i trwałość,
których szukasz w wykładzinie, powstają bez uszczerbku dla naszej pięknej planety.

Potwierdzony certyfikatem OEKO-TEX® brak zawartości szkodliwych substancji
Wykładziny SmartStrand Triexta wytwarzane są z przędzy Dupont™ Sorona®, która posiada certyfikat
OEKO-TEX® potwierdzający brak zawartości substancji szkodliwych. Z wykładziną SmartStrand możesz
być spokojny, że zawarte w niej włókno dywanowe jest bezpieczne i zdrowe dla Twojego domu.
Przędza Dupont™ Sorona® wytwarzana jest ze składników, które odnawiają się w ciągu roku w miejscu produkcji.
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