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Nowa wykładzina dywanowa SmartStrand Forever 
Clean. Pierwsza wykładzina z trwale wbudowaną 
odpornością na plamy i zerową absorpcją wilgoci, 
płynów i zapachów. Idealna do hoteli, domów, biur, 
restauracji. Jedyna wykładzina z 25 letnią gwarancją 
na użytkowanie i zaplamienie.

NAJBARDZIEJ PONADCZASOWA 
WYKŁADZINA NA ŚWIECIE Najlepsza wykładzina dywanowa, jaką 

kiedykolwiek stworzono … 

Od czasu jej wprowadzenia na rynek w 2005 r. SmartStrand  
zdobyła sobie uznanie konsumentów, którzy poszukują innowa-
cyjnych alternatyw dla tradycyjnych wykładzin dywanowych, jak 
możliwość usunięcia pospolitych plam przy użyciu samej wody!

• Pierwszy nowy rodzaj włókna wprowadzony od ponad 50 lat.

• Pierwsza wykładzina produkowana z odnawialnych włókien naturalnych a nie ropopochodnych. 

• Wykładzina dywanowa, która może pochwalić się trwale wbudowaną plamoodpornością.

• Jedyna wykładzina przeznaczona dla domów, w których mieszkają psy i koty.

• Najwyżej oceniana wykładzina dywanowa pod względem satysfakcji konsumentów, łatwości 

czyszczenia i trwałości.

25 lat
GWARANCJI



• Idealna dla rodzin z dziećmi i zwierzętami domowymi.

• Nowa technologia Nanoloc™ chroniąca przed mokrymi plamami.

• Jedyna wykładzina dywanowa o niezużywającej się wbudowanej 

odporności na plamy i brud.

• Niezwykle trwała elegancja i piękno.

• Luksusowa miękkość, którą pokochają twoje stopy.

• Najnowsza technologia odnawialnych włókien zachowujących  

piękno naszej planety.

Wykładziny dywanowe SmartStrand – 
najwyższa klasa trwałego piękna
i komfortu.

Życie bez trosk
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NA ZAWSZE · TRWAŁA
 SmartStrand Forever Clean produkowana jest z innowacyjnych włókien, 

które opracowano specjalnie, aby zapobiegać matowieniu i zgniataniu. 
Ta wyjątkowa właściwość wbudowana jest w poszczególne włókna 
na poziomie molekularnym, dzięki czemu są one sprężyste i się nie 
odkształcają, co sprawia, że wykładzina na długo zachowuje swoje piękno.

NA ZAWSZE · MIĘKKA
 Bardziej niż jakiekolwiek inne pokrycie podłogowe, wykładzina dywanowa 

wnosi do pomieszczenia piękno, ciepło i komfort, którymi dzięki Smart-
Strand Forever Clean możesz cieszyć się przez wiele lat długo. Smart-
Strand Forever Clean to wykładziny niezwykle przyjemne w dotyku – 
miękkie i gładkie.

NA ZAWSZE · CZYSTA

SmartStrand Forever Clean z Nanoloc ™ to: 

 Zaawansowana nanotechnologia od DU PONT
 która na etapie produkcji całkowicie i trwale zamyka włókno Triexta® 

tworząc doskonałą barierę przed zalaniem i zabrudzeniem, czyniąc wy-
kładziny z kolekcji Smarstrand® idealnym rozwiązaniem do  hoteli, biur, 
restauracji, szkół, naszych domów i wszystkich pomieszczeń narażonych 
na częste zabrudzenia także ze strony psów i kotów

 Jedyna wykładzina/dywan z trwale wbudowaną odpornością na plamy
 wbudowaną aż po rdzeń samego włókna dzięki 0% absorbcji wilgoci, pły-

nów, a nawet zapachów. Inne dywany używają miejscowych, zewnętrz-
nych powłok jako tymczasowych zabezpieczeń, które z czasem zmywają 
się i ścierają.

 Podczas czyszczenia nie zatrzymuje w sobie brudu
 i uwalnia go nawet 3 razy więcej niż w przypadku innych dywanów. Ozna-

cza to, że możesz swobodnie oddychać, wiedząc, że twoją podłogę sprzą-
ta się dokładniej, szybciej, i łatwiej niż każdy inny zwykły dywan

 NanolocTM

 3x szybsze i łatwiejsze czyszczenie dzięki udoskonalonej technologii 
ochrony przed rozlaniem.

 Triexta®
 włókno o 3x podwyższonej trwałości na kruszenie i matowienie z 25 letnią 

gwarancją na użytkowanie i plamienie

Ultradrobne nanoczą-
steczki łączą się na 

poziomie molekularnym, 
całkowicie zabezpiecza-

jąc poszczególne włókna 
barierą dla mokrych 

plam i brudu, dzięki cze-
mu SmartStrand Forever 

Clean czyści się łatwiej 
niż jakąkolwiek inną 

wykładzinę dywanową.

BARIERA DLA 
MOKRYCH PLAM 

NANOLOC

SmartStrand Forever 
Clean to jedyna wykła-
dzina dywanowa posia-
dająca trwałą ochronę 
przed plamami, która 
wbudowana jest we 
włókna, przez co mokre 
plamy nie wnikają trwale 
w wykładzinę i łatwo się 
je usuwa.

WBUDOWANA 
PLAMOODPORNOŚĆ 
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Nowa generacja
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
WYKŁADZIN DYWANOWYCH
SmartStrand Forever Clean wykonana jest częściowo z odnawialnych włókien naturalnych 
pochodzenia roślinnego a nie ropopochodnych. 

Włókna SmartStrand wykonane są w 37% z naturalnej skrobi kukurydzianej, przez co są obec-
nie najbardziej przyjaznymi dla środowiska włóknami na rynku. Ilość energii potrzebna do 
wyprodukowania włókien SmartStrand Triexta jest o całe 30% niższa niż w przypadku innych 
materiałów. W rezultacie cały proces produkcji emituje o 63% mniej dwutlenku węgla niż pro-
dukcja innych włókien syntetycznych. 

Kolekcja SmartStrand produkowana jest w Belgii przez Lano Carpets zgodnie z najbardziej 
rygorystycznymi wymaganiami i systemami zarządzania środowiskowego ISO i śladu ekolo-
gicznego.  

Dzięki używaniu odnawialnych surowców oraz znacznemu ograniczeniu energii zużywanej 
w procesie wytwarzania wszystkich wykładzin dywanowych SmartStrand Forever Clean mo-
żesz być pewien, że piękno, miękkość i trwałość tej wykładziny nie szkodzą pięknu naszej 
planety.
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Bardziej niż jakiekolwiek inne pokrycie podłogowe, wykładzina dywanowa wnosi do pomieszczenia 
piękno, ciepło i komfort, którymi dzięki SmartStrand Forever Clean możesz cieszyć się przez wiele lat. 

SmartStrand Forever Clean produkowana jest z innowacyjnych włókien, które opracowano specjalnie, 
aby zapobiegać matowieniu i zgniataniu. Ta wyjątkowa właściwość wbudowana jest w poszczególne 
włókna na poziomie molekularnym, dzięki czemu są one sprężyste i się nie odkształcają, co sprawia, że 
wykładzina na długo zachowuje swoje piękno.

Miękkość włókien jest jeszcze bardziej odczuwalna w przypadku włókien premium, takich jak Smart-
Strand Silk i SmartStrand Reserve.

MIĘKKIE WŁÓKNA PREMIUM

Trwałość wpisana w DNA włókien

A teraz wyobraź sobie wszystkie zalety SmartStrand Forever 
Clean w połączeniu z jeszcze większą miękkością. Każda nić wy-
kładziny dywanowej SmartStrand Silk składa się z 700 podob-
nych do jedwabiu plamoodpornych włókien – o 3x więcej niż 
w wykładzinie tradycyjnej.

Nie wierzysz? Jest jeszcze lepiej. Nowa wykładzina Smart-
Strand Silk Reserve to jeszcze większa miękkość i trwałość dla 
osób o wyrafinowanym smaku, które oczekują od życia tego 
co najlepsze.
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Finishing style ELEGANCE

Wykończenie PURE

Wykończenie ELEGANCE

Brzegi wykładziny wykończone są do-
pasowaną kolorystycznie taśmą. Również 

i w tym przypadku na spodzie znajduje 
się przeciwpoślizgowa i odporna na 

wilgoć warstwa. Taśma wykończeniowa 
jest wąska i prawie jej nie widać, co już 

na pierwszy rzutu oka nadaje dywanowi 
wyjątkowej elegancji.

Brzegi dywanu są podwinięte 
a na jego spodzie znajduje się 
przeciwpoślizgowa i odporna na 
wilgoć warstwa, którą można 
kłaść na ogrzewaniu 
podłogowym.

Wykładziny mogą być również wykonane 
jako dywany w indywidualnych kolorach 
na zamówienie.
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Większość brudu, czy nawet kurzu, przybiera postać twardych cząsteczek. Takie ostre cząsteczki pozostawione 
w wykładzinie ścierają jej okrywę.

Regularne odkurzanie nie tylko wydłuża żywotność wykładziny, ale również poprawia jej wygląd. Większość zabru-
dzeń wykładziny to właśnie suche cząsteczki, które można usunąć odkurzaczem. Powierzchnie o wysokim natężeniu 
ruchu należy odkurzać codziennie, o średnim do wysokiego – dwa razy w tygodniu, a cały dom – co najmniej raz 
w tygodniu.

Używaj odkurzacza ze szczotką obrotową lub trzepaczką. Często wymieniaj worki i sprawdzaj, czy na trzepaczce 
nie pojawiły się zadziory lub wgięcia, aby zapobiec niszczeniu powierzchni wykładziny. Należy jednak pamiętać, że 
wykładziny z okrywą o grubych pętlach i długich włóknach (typu „shag” albo „cable”) mogą się mechacić lub wy-
cierać pod wpływem stosowania końcówki odkurzacza z trzepaczką, dlatego w przypadku tego rodzaju wykładzin 
zalecamy stosowanie samej końcówki ssącej.

Codzienna pielęgnacja · ODKURZANIE

Usuwanie zabrudzeń · INSTRUKCJA 

WYKŁADZINA, KTÓRĄ MOŻESZ WYCZYŚCIĆ CZYSTĄ WODĄ! 

1. Osuszaj płyny suchą, białą, chłonną ścierką lub białym ręcznikiem papiero-
wym bez nadruku. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się rozlanego płynu, 
postępuj od brzegu do środka plamy. Kontynuuj do czasu, gdy na ścierce 
lub ręczniku papierowym przestanie pojawiać się jakiekolwiek zaplamienie.  
W przypadku upuszczonej na wykładzinę żywności i innych substancji niebę-
dących płynami zbierz je ostrożnie najpierw łyżką lub ostrzem noża, a następ-
nie odkurzaczem aż do całkowitego usunięcia.

2. Używaj nowej, czystej, białej ścierki zwilżonej bardzo letnią wodą i zawsze 
postępuj od brzegu do środka plamy. Ważne: Nie dopuszczaj do zbytniego 
przemoczenia wykładziny i nigdy nie chodź po czyszczonej powierzchni aż do 
jej całkowitego wyschnięcia.

3. W zależności od charakteru i intensywności substancji plamiącej w niektórych 
przypadkach, aby pozbyć się plamy, konieczne może być użycie łagodnego 
środka czyszczącego – np. wybielacza. Wymieszaj go w proporcjach 50/50 
z wodą, powstałą mieszanką skrop wilgotną ścierkę i usuwaj plamę, postępując 
od jej brzegu ku środkowi. Przy uporczywych plamach zalecane jest użycie 
profesjonalnych środków czyszczących np. Dr Schutz. 

4. Powtarzaj kroki 2-4 aż do usunięcia plamy.
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Po więcej informacji zapraszamy na 
www.smartstrand.pl



colours
living

2edit ion

  

FOREVER CLEAN
TM




