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met EPD's
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Onze innovatieve 
tapijttegels kunnen vrij 
en zonder richting gelegd 
worden, het installatieafval 
is dan minder dan 

2%

 

                      
 

 

    
  Marmoleum gemaakt 

van natuurlijke grond-
stoffen en de basis voor 
CE filosofie.    

Tessera, heeft nu 
ProBac™,een backing 

van gerecycelde filler en 
een laag gehalte 

gemodificeerd bitumen, 
met een polyester vlies. 
De backing bevat meer 

dan 76% 
gerecycled content.

Lassen Marmoleum 

niet meer nodig. 
Beter voor de mens mbt 

ergonomie en beter voor 
het milieu.

tegels kunnen eenvoudig 
verwijderd en 

gerecycled aan het einde
van de levensduur

matten zijn aan beide 
zijden te gebruiken, 
daarmee verdubbelt dus 
de levensduur

vloeren zijn 100%
 waterdicht en kunnen 
worden gereinigd met 

weinig water en een 
neutraal reinigingsmiddel

is zelfs C02 negatief 
doordat het meer CO2 
opslaat dan nodig was 
om deze te maken 

Kijkend naar de ruimte, creëren wij de
 ideale vloer. Met oogstrelend design 

en de juiste eigenschappen. 
Ontworpen en gemaakt in ons 

mooie Nederland

 AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

& HET PRESTEERT
ONZE VOETAFDRUK

100%

3 fabrieken

creating better environments

COMMITTED 
TO THE HEALTH 
OF ONE
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