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Aanbod marlin contract voor specifieke projecten  

Milieu is een belangrijk aspect voor de bouw, hergebruik en gebruik van recyclet 

materiaal speelt hierin een hoofdrol; ook voor uw project. 

Wij zijn hier reeds jaren, met eigen productie van STS te Schotland, mee begaan. Dit 

heeft geresulteerd in de volgende resultaten anno 2014; 

Tapijt is opgebouwd uit: 

1. Garen aan de oppervlakte 

2. Tuftmedium waar het garen in getuft wordt 

3. Rugafwerking die gebruikseigenschappen mee geeft en waar het formaat 50 x 

50 cm uit wordt gehaald 

 

Garens: 

Wij gebruiken veelal de Invista Lumina® garens; deze hebben fractioneel betere 

gebruik eigenschappen dan andere merk-garens. Men kan echter ook kiezen voor de 

Econyl garens, waarmee men de gebruiksklassen binnen de EN1307 ook haalt; 

klasse 33. Reden om Econyl garens te kiezen is dat deze garens een 100% recyclet 

content hebben in plaats van de 25% bij Lumena garens. Voordelen van beide opties 

zijn: 

1. Geen belasting van oppervlakte water door gebruik van verfbaden 

2. Welhaast alle vlekken te reinigen 

3. Extreem goede lichtechtheden 

4. Langere gebruikstermijn; product life circle is langer 
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Tuftmedium: 

Wij werken reeds vele jaren samen met Colbond uit Arnhem. Wij gebruiken op dit 

moment Colback SMR tuftmedium; voordelen: 

1. Door bipolymeer uitstekende dimensiestabiliteit en zeer goede hechting aan 

de rug van de tapijt tegel; wand van de versmolten nylon wand heeft beste 

dimensiestabiliteit en is uitstekende absorptie van de rug afwerking; 

uitstekende hechting. 

2. 100 % recycled; zie bijlage I: Colback SMR. 

 

Rug afwerking: 

Onze rug bevat op moment van schrijven 70% recycled content. Wij sterven naar 

100% en verwachten dit in 2017 te bereiken. Een verhoogde terugname van te 

recyclen tapijt zal ons in 2014 naar 80% brengen. 

Onderstaand de afbeelding van onze recycling installatie in Nijkerk. Hierin kan zowel 

kamerbreed tapijt als tapijttegels 100% worden verwerkt tot onze tegel rug. (PVC 

tegels uitgesloten). 

Het geshredde materiaal wordt volledig hergebruikt in onze rug afwerking. Deze 

installatie staat in Nijkerk en is te bezichtigen op afspraak.  
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Terugname garantie: 

 

Men kan er voor kiezen om een terugname garantie te vragen. Wij nemen het tapijt 

dan bij einde technische levensduur retour en garanderen dat het voor 100% wordt 

recycled in onze tegellijn.  

 

Recycled content: 

Voorbeeld: kwaliteit Balance: 

Optie Econyl: 

Garen 800 gr./m² 100% recycled (Econyl)      800 gr./m² 

Tuftmedium 100 gr./m² 100 % recycled      100 gr./m² 

Rugafwerking 3455 gr./m² 70% recycled* 2418,5 gr./m² 

Totaal 4355 gr./m² 76,2 % recycled content 3318,5 gr./m² 

 

Optie Lumena: 

Garen 800 gr./m² 25% recycled (Lumena)   200 gr./m² 

Tuftmedium 100 gr./m² 100 % recycled   100 gr./m² 

Rugafwerking 3455 gr./m² 70% recycled*   2418,5 gr./m² 

Totaal 4355 gr./m² 62,4 % recycled content 2718,5 gr./m² 

 

Milieu labels en certificaten: 

Onze productie is CE en BRE gecertificeerd. Zie bijlage II en III. 

Met het BRE certificaat voldoen wij aan de eisen als gesteld in document SD028 en 

zijn bevoegd het BRE Global Mark te voeren en te publiceren. Tevens voldoen wij 

daarbij aan de strengste eisen als gesteld binnen MTS-4, MTS-5 en HEA-9 specifiek 

voor de bouw. 

Onze producten zijn getoetst en gecertificeerd door TFI (Teppich Forschungs Institut) 

voor de DIBt (Deutsche Industrie Bauaufsichtliche Zulassung).DIBt en TFI certificaat:  

Z-1.156.601-1225 en Z-1.156.601-1142: Ü-zeichen. Zie bijlagen IV en V. 

Onze tegelproductie draait voor 100% uitsluitend uit wind- en zonne-energie. 
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Bijlage I 
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Bijlage II 
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Bijlage III 
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Bijlage IV 
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Bijlage V
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bijkage VI
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