
Lano SmartStrand szőnyegek



TISZTÁBB
Állandó, a szálakba beépített így teljes termékéletciklus alatt tartó folt- és kosz 

elleni védelem

A foltok sima vízzel eltávolíthatók

A SmartStrand fonalak – ellentétben az idővel elkopó felületkezelésekkel- egy zárt sejtszerű struktúrát képeznek, ezáltal 
lehetetlenné teszik, hogy bármely folyadék vagy szennyeződés beszívódjon a rostokba. Egyszerűen nem tartja magában a koszt. 
Ezért sokkal gyorsabban, jobban és könnyebben tisztítható, mint bármely más szokványos szőnyeg. Ez a jellegzetessége a 
rostoknak állandó és idővel sem gyengül vagy változik meg.  Ezáltal biztonsággal állítható, hogy a SmartStrand szőnyeg a teljes 
termék élettartam alatt folt – és szennyeződésellenálló, sőt, együtt élvezheti a kényelmet házikedvencével akár felügylet nélkül.



TISZTÁBB

Ha a szőnyeg véletlenül koszos lesz a legtöbb esteben tiszta vízzel kimosható úgy, hogy egyáltalán semmilyen folt nem marad 
utána. A szennyeződés alkotóelemeitől és erősségétől függően néhány esetben egy mérsékelt háztartási tisztítószer szükséges 
lehet ahhoz, hogy teljesen megszabaduljunk a folttól. A SmartStrand minőség klór-ellenálló. (10%-os oldat).



ZÖLDEBB
Megújuló növény alapú anyagok

 ISO-Green tanúsítvány

A SmartStrand fonál, amely 37%-a természetes keményítőből készült (évenként megújuló takarmánynövényből), ma a leginkább 
környezetbarát a piacon, így vezető szerepet tölt be. Az energia, amely a SamrtStrand Triexta fonál gyártásához szükséges, 30%-al
kevesebb, mint más fonalaknál. A teljes gyártási folyamat során a CO2 kibocsájtás 63%-al kevesebb, mint más szintetikus fonalaknál.

A SmartStrand kollekciót a Lano Carpets gyártja Belgiumban a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően, illetve követve 
a megfelelő ISO/Green szabványok ellenőrző rendszerét.



PUHÁBB
Luxus kényelem 

Természetes UV-ellenállás 

A SmartStrand selymes puhaságát és fényességét erősíti, hogy minden egyes fonálban magas a rosttartalom. Ezek a luxus 
megjelenésért és komfortérzetért felelősek, amit nehezen találunk meg más szőnyegekben, amelyek más fonalból készültek.

Biztosan állíthatjuk, hogy a SmartStrand az egyetlen olyan szőnyeg a piacon, amely egyesíti a rugalmasságot ezzel a nagyfokú 
puhasággal és komfortossággal.

A SmartStrand fonál egy különösen magasfokú UV-ellenálló tulajdonsággal rendelkezik, ami példa nélküli színtartósságot 
eredményez, megakadályozza a kimosott és elhasznált megjelenését a szőnyegnek.

A szőnyeg több éves használat után is újnak tűnik.



ERŐSEBB
Rendkívüli anyagtulajdonságok 

Kivételes rugalmasság

Forradalmian új fonál

A DuPont cég fejlesztette ki a Triexta SmatrStrand-t, a forradalmian új fonalat, amely egy sajátos molekuláris szerkezettel és 
összetétellel rendelkezik így eredményezve egy egyedülálló rugalmasságot.

A nehéz tárgyak, bútorok okozta besüppedés gyakorlatilag kizárt, mivel a szőnyegszálak mindig visszanyerik eredeti formájukat és
pozíciójukat.

Ennek köszönhetően néhány lakossági SmartStrand kollekció is rendelkezik rendhagyó módon a 32-es vagy akár 33-as közületi 
besorolással, így eredményezve teljes élettartamra szóló befektetést.



További információval, mintákkal 
készséggel állunk rendelkezésükre
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