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Comet Collection the concept

EN  By raising one loop against another coloured loop, 

we design carpet surfaces by structure. We develop with 

interior architects averagely one design every two weeks. 

These designs are added to our large collection of carpet 

tile designs, which can be used for projects. We have built 

a large colour bank of 46 finished colours and this incre-

ases frequently. Beside that we can develop and deliver 

out of a yarn colour bank of 200 single colours; meaning 

40,000 different two coloured tiles colours. We can loan 

these books to architects on a project base.

The Comet Collection is built up out of solution dyed yarns 

from Invista; the Lumena hollow fibers. This guarantees 

no colour differences in the largest projects from tile 

to tile. The whole Comet Collection meets the highest 

standard as required by ISO EN1307: extra heavy use. The 

tiles are 100% recyclable and meets the standards of BRE 

Excellent.

NL  Er wordt, door te spelen met de poolhoogte per lusje, 

steeds een ander dessin gemaakt. Wij ontwikkelen samen 

met architecten in Nederland, gemiddeld één dessin per 

twee weken. Deze worden toegevoegd aan de grote verza-

meling van dessins waaruit men kan kiezen voor projecten. 

Er wordt gewerkt aan een grote standaard kleuren bank 

waarin al deze dessins zijn te leveren. Op dit moment be-

schikken we over 46 uitgewerkte kleuren. We kunnen alle 

kleuren tonen in productie tegels. Daarnaast kunnen wij 

met onze garen kleurenbank, nog eens 40.000 verschillen-

de kleuren ontwikkelen om datgene te krijgen wat u in uw 

project nodig hebt. Wij lenen die garenboeken op project 

basis uit.

De Comet Collection is opgebouwd uit solution dyed ga-

rens en geeft binnen de grootst mogelijk projecten geen 

kleurverschil van de eerste tot de laatste tegel. Uiteraard 

voldoet de collectie aan alle gestelde eisen volgens ISO 

EN1307: klasse 33. Geschikt voor extreem projectmatig 

gebruik.
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EN  To make designs with our computer instructed 

installation in our mill (and parent company: STS in 

Scotland) we have the following options:

We have the choice out of 200 pre coloured yarns (solution 

dyed fibres). We use in one carpet colour two of these sin-

gle coloured yarns to create designs by contrasts between 

these two colours. Therefore we have potential 40,000 co-

lours available. We have colour books of this yarn system 

available and can loan them to architects on an project 

base. We already have 46 colours worked out to show and 

transfer to any design you require. If you nevertheless 

require a custom exactly for your project, we can make a 

special colour mix for you in 5-10 days.

General information about this program:

•  Tiles can be delivered in planks in the sizes: 25 x 

100 cm and 50 x 100 cm or square in the sizes: 50 x 50 

cm (standard) or 100 x 100 cm.

•  We can supply these tiles in with a Sound Blocker 

system: sound reduction up to 32 dB! Test report 

available.

•  Tiles pass the demands and standards as mentioned in 

BRE Excellent and are 100% recyclable.

•  Tiles reduce fine dust out of the air by usage of static 

fibres.

NL  Om met onze computer gestuurde installaties in 

onze fabriek (én moederbedrijf: STS te Schotland) 

dessins te maken, hebben we de volgende 

mogelijkheden: 

Men kan kiezen uit een standaard kleurenbank van > 200 

voorgekleurde garens. Wij gebruiken steeds een combina-

tie van twee kleuren voor het maken van 1 dessin. Er zijn 

dus 40.000 kleuren combinaties mogelijk. Van deze garen-

bank hebben we boeken die we op project basis uitlenen 

(zie foto hiernaast). We hebben 46 van deze kleurencom-

binaties uitgewerkt. Kleurstaal van een special leveren wij 

aan binnen 5-10 werkdagen. 

Algemene informatie over het programma:

•  Tegels kunnen worden geleverd in planken van 25 x 

100 cm of 50 x 100 cm; of in 50 x 50 cm (standaard) of 

100 x 100 cm.

•  Tegels kunnen tegen een meerprijs worden voorzien 

van een soundblocker rug om 32 dB contactgeluidsiso-

latie te verkrijgen. Testrapporten ter beschikking.

•  Tegels voldoen aan BREAAM excellent en zijn 100% 

recyclebaar.

•  Tegels reduceren actief fijnstof uit de lucht door 

gebruik van statische garens.

AT THE LEFT: Example of usage of different colours in one line on 
our production installation for this program. AT THE RIGHT: example 
of different colour banks produced  at the same time. Installation is 
200 cm wide, typical for specific installation for production of tiles. 

Flexible and no tension in the width of the cloth for tiles.

LINKS: Voorbeeld van verschillende kleuren die naast elkaar 
zijn ingeregen in de scroll installatie. RECHTS: Voorbeeld van 

verschillende banen kleuren die naast elkaar worden geproduceerd. 
Productie is meer dan 200 cm breed voor het maken van tegels van 

50 x 50 cm. Tegels worden gestanst uit banen van 200 cm breed.

Comet Collection features
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EN  The design of the Comet Africa  is based on zebra 

stripes and partly on jungle stripes. Africa is known for its 

outrageous colours.

NL  Het dessin van de Comet Afrika is deels op zebra stre-

pen en deels op oerwoud strepen gebaseerd.

De kleuren mogen best sterk zijn, Afrika staat bekend om 

zijn uitgesproken kleuren.

Comet AfricaComet Africa Jabbah
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Comet Cloudy Lines

Comet Cloudy Lines Titan

EN  The Comet Cloudy Lines is a variation of the Comet 

Shadow Lines. In this design we have used more shadow 

effects to creating more depth with the deeper colour 

effects in the carpet.

NL  De Comet Cloudy Lines is een variant van de Comet  

Shadow Lines. Er is echter meer gebruik gemaakt van drie 

kleur dieptes om de vlakken te versterken en meer op 

plassen water te laten lijken.

1110
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Comet Crystal

EN  The design of the Comet Crystal is based on the optic 

of broken glass. The many parts of this design give a 

random impression; tiles are hardly visible on the floor.

NL  Het ontwerp van Comet Crystal is gebaseerd op gebro-

ken glas. De vele blokjes geven een random beeld aan de 

tegels; er zijn geen duidelijke tegel patronen te zien.

 

Comet Crystal Titan
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Comet Bamboo Ali 

EN  The Comet Bamboo is a mix of a perspective of a 

bamboo wood with mountains on the background. The 

design reflects a mix of graphic design and a more textile 

structure.

NL  De Comet Bamboo is een mix van doorkijk in Bamboo 

bossen, als ook berglandschappen.  Dessin geeft een mix 

van grafisch dessin en textiele structuren weer.

Comet Bamboo

1514
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EN  The Comet Bubbles design is based on foam structu-

res. A very optical design that shows a joyous design.  It 

gives smaller and larger areas that stand side by side in 

the surface design. In this tile, clear tiles patterns will be 

visible.

NL  Het dessin Comet Bubbles is gebaseerd op schuim 

structuren.  Er ontstaan vlakken van verschillende groot-

tes, waardoor er ook kleur eilanden ontstaan. Door het 

combineren van deze vlakken zal er een patroon ontstaan 

waarin ook het tegel patroon duidelijk naar voren zal 

komen.

Comet BubblesComet Bubbles Chara
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Comet Big Blocks Titan

EN  The Comet Big Blocks is designed to created massi-

ve random spread blocks on the floor. This design has 

several advantages. In case of stains, you can replace 1 tile, 

without noticing, that there is one new tile in that place. 

The tiles can be installed randomly; every floor has its own 

unique design. The design also covers stains quite well.

NL  De Comet Big Blocks is ontworpen om stevige aan-

wezige blokken op de vloer te tonen. Random verlegde 

tegels met een goede vuil verbergende werking. Tegels 

zijn 1 op 1 te vervangen, zonder dat dit direct opvalt. 

Comet Big Blocks
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EN  The Comet Contrast has a mix of barcode design and 

wooden floor impressions. By reducing the contrasts 

between the two colours in the carpet, you can make more 

subtle colours. A more dominant design can be achieved 

by using black and silver yarns. 

NL  De Comet Contrast geeft een mix weer van barcode 

dessins en parket vloeren impressies. Door het reduceren 

van kleurcontrasten of die juist te versterken zijn subtiele-

re of dominantere impressies te bereiken.

Comet Contrast

Comet Contrast Titan
2120
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Comet Crazy Zebra

Comet Crazy Zebra Hagler

EN  The Comet Crazy Zebra is a result of wide lanes mixed 

and shaken in to wild structures. A strong graphic design.

NL  De Comet Crazy Zebra is ontstaan door een stevig 

lijnen spel te mixen en brede strepen te combineren met 

opbrekende patronen. Een grafisch sterk dessin.

2322
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Comet Waves

Comet Waves Sputnik

EN  The design of the Comet Waves is based on the foam 

on retreating waves on the beach. On the foam on the 

water can be seen as the lighter colour on these waves. 

NL  Het dessin van de Comet Waves is gebaseerd op het 

schuim op het terugtredende water van golven in de bran-

ding.  Het schuim van de golven is te zien als de lichtere 

kleur op de onderliggende fondkleur.

2524
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Comet Resonance Comet Resonance Titan  

EN  The Comet Resonance has coming and going wrinkles 

in the water. The colour contrasts can strengthen the 

design. Small colour differences will create a very subtle 

line effect.

NL  De Comet Resonance geeft de komende en gaande 

rimpels in water weer. Door de kleur contrasten te verster-

ken of te verminderen ontstaat een sterker of subtieler 

dessin. Random lijnenspel met subtiel dessin.

26 27
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Comet Rounds

EN  The Comet Rounds is a reflection of many circles which 

surprisingly link quite well to the other tiles. The extra 

depth in block shape through the circle design created a 

3D effect in the carpet. 

NL  De Comet Rounds is een spel met vele cirkels die won-

derwel redelijk doorlopen.  Door tevens dwarsblokken te 

maken met diepere en lichtere patronen ontstaat een 3D 

effect op de vloer.

 

Comet Rounds Magma
2928
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Comet Marble

Comet Marble Titan

EN  The Comet Marble is developed with marble as an 

inspiration. This is done by using three different surface 

structures. Strong colours, as well as dark grey and silver 

colours create surprising effects.

NL  De Comet Marble is ontwikkeld om een associatie op 

te roepen met marmeren vloeren. Een subtiele vormge-

ving in drie kleurdieptes maakt daarvan deel uit. Sterke 

kleuren als ook effecten van grijs en zilver geven mogelijk-

heden tot verrassende vloeren.

3130
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EN  The Comet Circles is a strong design with clear wide li-

nes in circles. The lines are a reflection of the Maja culture 

and structures. The Circle lines will never fit properly with 

the tiles next to it. As shown in the picture. 

NL  De Comet Circles is een pittig dessin met een duidelijk 

lijnen spel. De lijnen zijn terug te vinden in de Maja cultu-

ren en bouwstructuren. De cirkels zullen nooit op elkaar 

aansluiten en weergeven een duidelijk tegelpatroon.

 

Comet CirclesComet Circles Apollo
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Comet Ghost Comet Ghost Altair  

EN  The Comet Ghost is developed at the same time as 

the Comet Lines. The design is close to the Comet Lines, 

but more subtle and based on the impressions of wooden 

floors.

NL  De Comet Ghost is tegelijk met de Comet Lines ontwik-

keld. Het dessin geeft hetzelfde speelse beeld als houten 

vloeren. Dat is de inspiratie geweest voor het Comet 

Ghost dessin.
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EN  The Comet Art is also a reference to circles in the wa-

ter as well as the lines in the ice behind  a figure ice-skater. 

This design creates a better random design than origi-

nally intended. This strong design might be combined 

with more subtle furniture colours. It is possible to make 

colours that match well with the furniture to create a 

balanced combination.

 

NL  De Comet Art geeft zowel de kringen in water weer, 

als ook de sporen van een kunstschaatster. Er is een dessin 

ontstaan dat de aandacht trekt en ongetwijfeld eerder 

met wit / grijs en zwarte meubelen zal worden gecom-

bineerd. Kleuren kunnen ook op de meubelstof worden 

afgestemd, om op die wijze een harmonieus beeld te 

creëren.

 

Comet Art

Comet Art Altair
3736
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Comet Cobble Stones Chara  

EN  The Comet Cobble Stones is of course a reflection of a 

coble stone street. But now in strong colours with a textile 

structure.

NL  De Comet Cobble Stones is uiteraard gebaseerd op 

cobble stones. Maar dan in textiele vloerbedekking en in 

warme en felle kleuren.

Comet Cobble Stones
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Comet Repeat

EN  Comet Repeat has a design with small strips. This leads 

to a classic pattern in larger areas.

NL  De Comet Repeat is een dessin met smalle stroken. 

Geeft op een groter vlak een klassiek patroon. 

Comet Repeat Titan
4140
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Comet Skating

Comet Skating Titan

EN  The Comet Skating design is a wild mix of designs that 

gives a complete random design. Anarchic design, funky if 

you like.

NL  De Comet Skating is een wilde mix van dessins die 

samen een kris kras dessin vormen. Anarchistisch dessin.

4342
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Comet SidewaysComet Sideways Oberon

EN  The Comet Sideways is a mix of graphic lines and a 

more moiré effect  as seen in curtains. Design that tones 

down in larger areas.

NL   De Comet Sideways is een mix van grafische lijnen en 

een moiré effect zoals men dat ook wel ziet in gordijnen. 

Resultaat is een verrassend dessin dat er rustig uitziet op 

een groter vlak.

44 45
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Comet Shake

EN  The Comet Shake is created by literally shaking the 

design of the Comet Lines. It creates a more quite design 

with wider lines. This design gives the floor a broadloom 

optic; tiles are hardly visible.

NL  De Comet Shake is ontstaan door het Comet Lines des-

sin letterlijk door elkaar te schudden. Hierdoor is er een 

rustiger beeld ontstaan zonder de scherpe lijnen van de 

Comet Lines. Ook is het patroon van de tegels niet meer te 

zien en geeft dit dessin een fraai “kamerbreed” optiek.

Comet Shake Polaris  

4746
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Comet StippleComet Stipple Titan

EN  The Comet Stipple is made on request of many 

architects, and to also have a plain tile available. The 

colour is the presence of one colour on the surface of 

this structure. The second colour is at the bottom of the 

carpet and therefore hardly visible. The Stipple can be 

used solitaire, but also to have a border for designs in the 

Comet Collection with a stronger design. 

NL  Op verzoek van velen is er ook een uni kleurige uitvoe-

ring gemaakt: de Comet Stipple. Eén van de twee kleuren 

wordt hoger geproduceerd dan de andere kleur en daar-

door ontstaat er een uni kleurige tegel met een dieper 

liggende kleur er onder. In het voorbeeld is de donkere 

kleur in de kleur Titan als hoogste pool geproduceerd. Bij 

de 46 kleuren kan men dus kiezen welke kleur men boven 

wil hebben liggen. 
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Comet Wallpaper

Comet Wallpaper Titan

EN  The Comet Wallpaper shows a mix of snake skin and 

silkish impressions. Very posh design that can get chic by 

using strong colours in combination with silver colours.

NL  De Comet Wallpaper laat een impressie zien van slan-

genhuid en zijdeachtige tussen vlakken. Zeer fraai dessin 

dat in verschillende kleuren zeer fraai oogt.

5150
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EN  The Comet Shadow Lines has a shadow effect that 

created depth or a shadow effect in the carpet. The lines 

gives a liny effect in large areas.

NL  De Comet Shadow Lines heeft een schaduw dessin dat 

diepte of schaduw reflecteert. De komende en gaande 

streep vlakken geven een lijnig effect in grotere ruimtes. 

Comet Shadow LinesComet Shadow Lines Titan

52 53
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EN  Tree trunk designs are translated into this carpet tile 

design. By using stronger or more subtle colour combi-

nations it can be shown stronger or nature look present. 

The plank versions (25 x 100 cm or 50 x 100 cm)  with the 

combinations in different tiles colours, can create a clear 

floor design.

It can also be combined with for example the Comet 

Stipple to create walking areas in the middle of fitting 

borders.

NL  Boomstammen in vele kleuren en lengtematen is de 

basis geweest voor het dessin van de Comet Wood. Door 

gebruik te maken van minder of meer contrastrijke kleuren 

is het dessin sterker of subtieler aanwezig. In dit dessin 

is ook de mogelijkheid om tegels in lange rechthoeken 

te gebruiken, zoals 25 x 100 en 50 x 100 cm planken. Dit 

accentueert het boomnerf (of boomstam) dessin. 

Uiteraard is het dan ook aantrekkelijk om kleuren te 

combineren die dicht bij elkaar liggen, om zodoende een 

speels lijnenspel op de vloer te krijgen. 

Comet Wood

Comet Wood Mars
5554
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Z-156.601-1225

Marlin Contract
Marketing 3
6921 RE Duiven
The Netherlands

Comet Collection specifications

PRODUCTION METHOD ISO 2424 TUFTED, 1/12" LOOPPILE

PRIMARY BACKING ISO 2424 PA/PES NONWOVEN; COLBACK 

SECUNDARY BACKING ISO 2424 BITUMEN WITH GLASSFIBERS

PILE COMPOSITION ISO 2076 100% SOLUTION DYED POLYAMID 6.6

FIBER BRAND ANTRON® LUMENA

NUMBER OF KNOTS /M² ISO 1763 ± 227,000 

PILE HEIGHT ISO 1766 ± 1,9 MM.

TOTAL THICKNESS ISO 1765 ± 5,8 MM.

PILE WEIGHT ISO 2424 ± 730 GR./M²

TOTAL WEIGHT ISO 8543 ± 4255 GR./M²

PILE DENSITY ISO 8543 ± 0,186 GR./CM³

PRODUCT DIMENSION ISO 3018 50X50 CM.

TILES PER BOX 20 (5 M²)

COLOURS  46 AND MTO > 250 M²

WEAR RATING EN 1307 CLASS 33

COMFORT CLASS EN 1307 LC2

CASTOR CHAIR EN  985 / A YES

IBM/ICL TEST EN 1963 / B PASS

PERMANENT ANTISTATIC YES

WALK ON TEST ISO 6356 < 2 KV

HORIZONTAL RESISTANCE ISO 10965 ≤ 109  Ω

VERTICAL RESISTANCE ISO 10965 ≤ 109  Ω

IMPACT NOISE REDUCTION ISO 140-8 23 DB

SOUND ABSORPTION ISO 354 HZ 0,2 ΑW 0,2

DIMENSION STABILITY ISO 2551 < 0,2%

FIRE RETARDANCY ISO13501-01 BFL-S1

FIRE RETARDANCY BS 4790 LOW RADIUS OF CHAR

THERMAL RESISTANCE ISO 8302 0,09 M².K/W

DIRT REPELLANT FINISH I-PROTECT®

LIGHT FASTNESS ISO 105 B02 ≥ 6

WATERFASTNESS ISO 105 E01 5

RUBFASTNESS ISO 105 X12 5

FACTORY GUARANTEE 10 YEARS

FABRICAGE METHODE ISO 2424 GETUFT, 1/12" LUSSENPOOL

DRAAGDOEK ISO 2424 PA/PES NONWOVEN; COLBACK 

RUGAFWERKING ISO 2424 BITUMEN MET GLASVEZEL

POOLMATERIAAL ISO 2076 100% SOLUTION DYED POLYAMIDE 6.6

GAREN MERK ANTRON® LUMENA

AANTAL NOPPEN ISO 1763 ± 227,000 

POOLHOOGTE ISO 1766 ± 1,9 MM.

TOTALE DIKTE ISO 1765 ± 5,8 MM.

GARENINZETGEWICHT ISO 2424 ± 730 GR./M²

TOTAAL GEWICHT ISO 8543 ± 4255 GR./M²

POOLDICHTHEID ISO 8543 ± 0,186 GR./CM³

AFMETING VAN DE TEGELS ISO 3018 50X50 CM.

AANTAL TEGELS/DOOS 20 (5 M²)

AANTAL KLEUREN 46 AND MTO > 250 M²

GEBRUIKSKLASSIFICATIE EN 1307 KLASSE 33

COMFORTWAARDE EN 1307 LC2

ROLSTOELGESCHIKT EN  985 / A JA 

TRAPPENGESCHIKT EN 1963 / B JA

PERMANENT ANTISTATISCH JA

PERSOONSOPLADING ISO 6356 < 2 KV

HORIZONTALE WEERSTAND ISO 10965 ≤ 109  Ω

VERTICALE WEERSTAND ISO 10965 ≤ 109  Ω

KONTAKTGELUIDSISOLATIE ISO 140-8 23 DB

GELUIDSISOLATIE ISO 354 HZ 0,2 ΑW 0,2

DIMENSIESTABILITEIT ISO 2551 < 0,2%

BRANDGEDRAG ISO13501-01 BFL-S1

WARMTEWEERSTAND ISO 8302 0,09 M².K/W

VUILWEREND FINISH I-PROTECT®

LICHTECHTHEID ISO 105 B02 ≥ 6

WATERECHTHEID ISO 105 E01 5

WRIJFECHTHEID ISO 105 X12 5

FABRIEKSGARANTIE 10 JAAR

EN  NL  

GlRLaegipqrs27

We reserve the riight to amend the technical specifications. Subject to slight color and strcutural deviations. Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.
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EN  The Comet Colour bank is specific developed 

for architects, to give them the opportunity to have 

maximum influence on design, colour and combinations 

of these parameters. This program has hardly limits as 

a source for designs, colour combinations and different 

sizes of tiles.

The computer can make any design required, as long as it 

is a random design. We have the potential availability of 

40,000 colours. The usage of different tile sizes makes it 

possible to design and combine colours in sizes 25 x 100 

cm, 50 x 100 cm 505 x 50 cm and 100 x 100 cm.  

The Comet Collection is made of two different plain 

colours in one tile. This makes it easy to develop and 

communicate about colours in the finished tile and to link 

them to furniture colours. We have 200 different yarn 

colours available. 

Ton-sur-ton

We advise to combine colours ton-sur-ton to create a ba-

lanced colour combination. The contrast between the two 

colours must be quite strong to keep the designs clear and 

to avoid a plain looking carpet tile. 

NL  De Comet collectie is specifiek ontwikkeld voor 

architecten om hen optimaal in de gelegenheid 

te stellen invloed op dessin, kleur en combinaties 

uit te oefenen. Het programma kent een welhaast 

onuitputtelijke bron voor dessins , dessincombinaties 

en kleurcombinaties, als ook combinaties van 

verschillende afmetingen van tegels.

De Comet collectie is opgebouwd uit twee verschillende 

uni kleuren naast elkaar. Dit is gedaan om het maken van 

eigen kleuren te vergemakkelijken. Er kunnen vele (200) 

kleuren naast elkaar worden ingezet, maar dit zal de kleur 

ontwikkeling verder compliceren. Er is gekozen voor twee 

kleuren om dit deel van de ontwikkeling en specials over-

zichtelijk te houden.

Ton-sur-ton

Wij raden veelal aan de kleuren ton-sur-ton te combineren 

voor een uitgebalanceerde kleuropbouw. De contrasten 

van de twee kleuren onderling moeten stevig zijn, om een 

uni kleurig tapijt te voorkomen, of om te voorkomen dat 

het gewenste dessin niet meer duidelijk zichtbaar is. 

Comet Collection colour bank

forest articvolcano ocean

5958
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Forest Volcano

Obsidian Steed

Jupiter Mars MercuryAtlas

JonesTyson

Castor

Barrera

HyperionCapella Sirius

Ali

Proteus Denabola Sputnick

Jabbah Holyfield

Matar

Liston

Magma Enchanted

Polaris

60 61
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Artic Ocean

Dione

Duran

Pulsar

CygnusAltair

Europa

Hagler

Ceti

Vega Antares

Oberon Leonard

Gamma Dempsey

Callisto

Titan

Robinson

Mayweather

Chara

Apollo Nabulae

Moonraker

Asteroid
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The yarns we use in the Comet Collection are 25% recy-

cled, the primary backing for the yarn is 100% recycled 

PES, our complete tiles are 100% recyclable, we work 

without production of any CO2. Except for our employees, 

they breath out CO2.

Our mill works dry; we get solid products in our mill, we 

use no dye stuff or dye bathes to colour our carpet. The 

yarn comes in with a colour, solution dyed, and therefore 

already has it's colour. 

We use wind energy from the biggest wind mill park in 

Scotland. All our equipment works on this energy that is 

massively available due to the typical weather in Scotland.

Comet Collection sustainability

RIGHT (3x): Our recycling installation to shredder 
carpet and carpet tiles. This enables us to reuse carpet 
by 100% in our production.

Environmental labels and certificates

Our production is CE, Ü and BRE certified. 

With the BRE  certificate we meet the demands as menti-

oned in document SD028 and we are licenced to use the 

BRE global mark and publish this. With this we pass the 

strong demands as mentioned in MTS-4, MTS-5 and HEA-9 

specifically for the building industry.

Our production is tested and certified by TFI (Teppich 

ForschungsInstitut) for the DIBt (Deutsche Industrie 

Bauaufsichtliche Zulassung). DIBt and TFI certificates 

Z-1.156.601-1225 to licence us to use the Ü mark. 

Our production works for 100% on renewal energy; we 

work CO2 neutral.

Environment is an essential issue in the building industry. We must reduce the pressure on the environment to possible 

0, or even a reduction of waste. We have invested many years in reduction of solid, liquid and gas pollution. We have 

at this stage no solid, liquid or gas waste anymore. We use all solid waste of production again. We produce 100% on 

renewal energy (wind) and we are a “dry” mill. 

EN  

Recycled content 

QUALITY COMET COLLECTION

YARN   765 GR/M² 25% RECYCLED (LUMENA) 191 GR/M²

PRIMARY BACKING 100 GR/M² 100 % RECYCLED 100 GR/M²

BACKING 3455 GR/M² 70% RECYCLED* 2418,5 GR/M²

TOTAL  4320 GR/M² 62,9% RECYCLED CONTENT 2718,5 GR/M²

Our backing contains 70% recycled content. We hope to 

progress to 100% in 2020.

The usage of recycled carpet and carpet tiles still grows. 

It could be by far more, if everyone in the building industry 

would offer their carpet waste for recycling. 

Taking back carpet for recycling

We do have a shredder installation to shredder carpet to 

dust and to use it again in our production facility. We can 

make appointments in advance to re-use carpet and carpet 

tiles, also of our competitors. PVC backing excluded, this 

cannot be mixed with our components.
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Tapijt is opgebouwd uit:

1. Garen aan de oppervlakte

2. Tuftmedium waar het garen in getuft wordt

3.  Rugafwerking die gebruikseigenschappen meegeeft en 

waar het formaat 50 x 50 cm uit wordt gehaald

Garens

Wij gebruiken voor de Comet 500 collecties de Invista 

Lumena® garens; deze hebben betere gebruik eigenschap-

pen dan andere merk-garens. Voordelen van de Lumena 

garens zijn:

1.  Geen belasting van oppervlaktewater door gebruik van 

verfbaden

2. Welhaast alle vlekken te reinigen

3. Extreem goede lichtechtheden

4.  Langere gebruikstermijn; product life circle is langer

5. Verven niet aan met zure kleurstoffen

6. Verbergen vuil beter met de zogenaamde hollow fibers

7.  Zijn voorzien van een beschermende Teflon coating.

Comet Collection sustainability

Tuftmedium

Wij werken reeds vele jaren samen met Colbond uit Arn-

hem. Wij gebruiken op dit moment Colback SMR tuftmedi-

um; 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 di-

mensiestabiliteit en is uitstekende absorptie van de rug 

afwerking; uitstekende hechting.

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

Rugafwerking

Onze rug bevat op moment van schrijven 70% recycled 

content. Wij steven naar 100% en verwachten dit in 2017 

te bereiken. Een verhoogde terugname van te recyclen 

tapijt zal ons in 2014 naar 80% brengen.

Het geshredderd materiaal wordt volledig hergebruikt in 

onze rugafwerking. Deze installatie staat in Nijkerk en is te 

bezichtigen op afspraak.

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.

RECHTS (3x): onze recycling installatie in Nijkerk. 
Hierin kan zowel kamerbreed tapijt als tapijttegels 
100% worden verwerkt tot onze tegelrug. (PVC tegels 
uitgesloten).

Milieulabels en certificaten

Onze productie is CE en BRE gecertificeerd. Zie bijlage II 

en III.

Met het BRE certificaat voldoen wij aan de eisen als ge-

steld in document SD028 en zijn bevoegd het BRE Global 

Mark te voeren en te publiceren. Tevens voldoen wij daar-

bij 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 In-

dustrie 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 op wind- 

en zonne-energie: CO2 neutraal.

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.

NL  

Recycled content 

KWALITEIT COMET 500

GAREN  765 GR/M² 25% RECYCLED (LUMENA) 191 GR/M²

TUFTMEDIUM 100 GR/M² 100 % RECYCLED 100 GR/M²

RUGAFWERKING 3455 GR/M² 70% RECYCLED* 2418,5 GR/M²

TOTAAL 4320 GR/M² 62,9% RECYCLED CONTENT 2718,5 GR/M²
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