Health – policy en uitvoering
Het binnen klimaat speelt een belangrijke rol voor de gebruikers van die gebouwen;
ook voor uw project.

Onze weverij, Fletco te Denemarken, heeft gezondheid met betrekking tot
vloerbedekking al decennia op de agenda staan.

Dit resulteerde allereerst in afval water van de productie met eenzelfde kwaliteit als
drinkwater, zoals dat bij u uit de waterkraan komt. Hier is geen certificaat voor, maar geeft
wel aan hoe schoon de productie is.

De productie van geweven tapijt vind plaatst met de modernste air loom state installaties;
Het garen wordt met luchtdruk in inslag richting ingeschoten, om met de ketting garens een
weefsel te vormen.
De garens die aldus gebruikt kunnen worden, zijn eindeloos gesponnen polyamide garens;
deze garens hebben geen kleine lossse deeltjes waaruit klassiek gesponnen garens bestaan.
Hierdoor komen er geen fijne garens vrij bij gebruik van de vloerbedekking. Er komt geen
stof vrij.
De rugafwerking bestaat uit een egale gesmolten lijmlaag die een hechte solide rug vormt.
Deze rug kan geen stofresten los laten, wat bij klassieke tapijt ruggen wel kan gebeuren: er
komt krijt vrij in de vorm van stof of poeder.
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In de jaren tachtig zijn bij Fletco alle weef kwaliteiten getoetst op de geschiktheid voor het
gebruik voor mensen met aanleg voor allergie: als eerste fabrikant kreeg Fletco daarop het
certificaat van TüV; “Für Allergiker geeignet”. Dit is voor gebruikers van vloerbedekking een
belangrijk argument; die gebruikers die hier voor in aanmerking komen zullen geen hinder
ondervinden van deze vloerbedekking.

Afgelopen jaar hebben wij alle vloerbedekkingen ook laten toetsen volgens de GUI eisen:
heeft de vloerbedeking daadwerkelijk een actieve bijdrage aan het verwijderen van fijn stof
in het binnenklimaat van gebouwen? Hierop heeft het GUI alle weef kwaliteiten het GUIcertificaat verleent.

De combinatie van beide certificaten, “Für Allergiker empfolen” en “Effectively reduces fine dust in
indoor air”; heeft geresulteerd in de certificatie met een nieuw label, dat alleen aan die productuien
wordt gegeven die beide componenten combineren: life balance.
De kroon op jarenlang structureel werken aan een leefbaar binnenklimaat, met een positive bijdrage
aan de gezondheid voor de gebruikers van die gebouwen.
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