Stap mee in de circulaire economie
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Steeds meer bedrijven laten met
hun professionele interieur zien
wie ze zijn en waarvoor ze staan.
Inspireer uw klanten om lef te
tonen. Om duidelijk te kiezen
voor later.
Met circulair tapijt. Want
daarmee maak je pas een écht
statement. Een statement voor
een mooiere toekomst.
VERANDER MEE
Het is tijd voor verandering, voor
een nieuw systeem.
Want produceren, consumeren
en weggooien, dat werkt niet
meer. Aan de ene kant van de
keten komen we grondstoffen en
fossiele energie tekort. En aan de
andere kant stapelt het
afvalprobleem zich op.
Het is tijd voor een nieuwe
wereld: de circulaire economie.
Waarin we de cirkel rondmaken.
Zuiniger met grondstoffen en
producten omgaan en opnieuw
kijken naar wat we produceren en
consumeren. Meer hergebruiken.
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Een wereld waarin we
zorgdragen voor de toekomst, ook
in de tapijtindustrie.

Een game changer.
Een Donkersloot.
TAPIJT IN DE REMAKE
Donkersloot neemt hierin het
voortouw. Want voor ons is dit
geen trend of toekomstdroom.
De circulaire economie, dat is de
nieuwe werkelijkheid.
Met trots introduceren wij BT40:
circulair tapijt met de unieke
Niaga®-technologie. Het eerste
tapijt dat volledig te recyclen is
tot een nieuw tapijt. Keer op keer,
in dezelfde topkwaliteit.
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Een doorbraak voor de tapijtindustrie!

100% RECYCLEBAAR
DANKZIJ NIAGA®-TECHNOLOGIE
Tot vandaag was tapijt nog niet
volledig te recyclen. Het
tapijtgaren werd stevig verlijmd
in de latexonderlaag. Scheiden
was praktisch onmogelijk.

NIAGA® DUO
Ons circulaire tapijt bestaat uit:

Maar nu is er Niaga® Duo,
ontwikkeld door DSM en Niaga.
Dit component maakt het gebruik
van latex overbodig.
Het mooie van de Niaga®technologie? De lijm werkt
eigenlijk als een soort schroef.
Muurvast zo lang het moet. En
simpelweg uit elkaar te halen voor
een optimale recycling. Tapijtrug,
lijm en tapijtgarens, alles is te
scheiden. Tot op de laatste draad.

•

Polyamide 6.0 tapijtgaren

•

Niaga®-component

•

Onderlaag van gerecycled vilt

•

Onafscheidelijk tijdens het
gebruik

•

Volledig uit elkaar bij de
recycling

BT40 CIRCULAIR TAPIJT MET
NIAGA®-TECHNOLOGIE
Trots stellen wij u voor aan BT40.
Een stoere bouclé met een stone
washed look. In breed tapijt
verkrijgbaar in 14 kleuren. Ook
verkrijgbaar als karpet, in de kleur
Denim.

VOLLEDIG CIRCULAIR
Van het gerecyclede
materiaal maken we weer een
nieuw circulair tapijt. Dat we ook
weer volledig kunnen recyclen.
Keer op keer. Steeds weer in de
vertrouwde topkwaliteit van
Donkersloot.
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FUTURE PROOF
Stap in de circulaire economie.
EINDELOOS HERGEBRUIK
100% recyclebaar, keer op keer.
MILIEUVRIENDELIJKE
PRODUCTIE
Sterk energie- en waterbesparende
productiemethode van het
Niaga®-component.
EEN STATEMENT IN IEDER
INTERIEUR
Een stoer design, opvallend
anders.
GESCHIKT VOOR HEAVY-USE
In de zware kwaliteit die u van
Donkersloot gewend bent.
GEMAK
Lichter dan tapijt met latex.
Eenvoudig te transporteren,
leggen en verwijderen.
GEURVRIJ
Geen geuremissie, wel zo prettig
voor de stoffeerder en de klant.
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Dit is ons circulaire tapijt.

VEILIG
Geen rookontwikkeling bij brand.

WIJ

ZIJN
DONKERSLOOT
INNOVATOR
Vernieuwing zit ons in de genen.
INSPIRATOR
Onze creativiteit werkt
aanstekelijk.
REBELS
Wij maken tapijt spannend.
BEVLOGEN
Een goed interieur, daar raken wij
niet over uitgepraat.
AUTHENTIEK
Een Donkersloot herken je direct.
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Nijverheidswerf 37
1402 BV Bussum
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T. +31 (0)88 2400 800
E. info@donkersloot-tapijt.nl

