
Easy  
 to clean

Het unieke SmartStrand® tapijt

Uw dealer:

Normale vlekken
SmartStrand                 met water verwijderd

Rode wijn

Vruchtensap

Intensieve vlekken

Mosterd

Koffie

SmartStrand                 met water verwijderd

•  optimale prijs/ 
kwaliteit-verhouding 

• easy to clean

•  luxueuze  
uitstraling

Gebrs. Willard BV

Nikkelstraat 29
1411 AG Naarden

Tel.  035 69 96 000 
Fax  035 69 96 016 

info@willard.nl
www.willard.nl
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DE DUURZAME OPLOSSING
Door de unieke productiemethode biedt 
de SmartStrand collectie duurzaam tapijt 
dat ook nog eens helemaal vlekbestendig 
is. Daarnaast wordt ook de ‘ecologische 
voetstap’ (de impact van de productie op 
het milieu) aanzienlijk verminderd.  
Maïs kan immers steeds weer opnieuw 
worden geteeld. En dankzij de snelle groei 
vormt maïs een snel herwinbare, natuurlijke 
grondstof.

LUXUEUS TAPIJT IN VELE KLEUREN
Bovendien is SmartStrand tapijt luxueus  
in gevoel en in uitstraling. Een verrijking  
van elke woonruimte. En altijd met een  
hele interessante prijs/kwaliteit-verhouding.

De gehele SmartStrand collectie van  
Mohawk bestaat uit diverse kwaliteiten 
in een uitgebreid, eigentijds kleurenpalet. 
Meerdere kwaliteiten zijn verkrijgbaar zijn  
in verschillende dikten. Zo biedt deze on-
derscheidende SmartStrand tapijtcollectie 
écht voor elk wat wils.

SmartStrand tapijt is de revolutionaire ontwikkeling van de  
Amerikaanse marktleider Mohawk. Want SmartStrand is een unieke, 
duurzame vloerbedekking. Met name omdat het wordt vervaardigd 
met een ijzersterk garen gemaakt van de suikers uit maïs en van  
polyester.

Revolutionair tapijt: SmartStrand®

OogstTeelt

Verbeterde
produkteigenschappen

Produktie

EASY TO CLEAN 
Door deze superieure grondstoffen en  
technologie biedt SmartStrand tapijt u  
het gemak van ‘easy to clean’. Want zelfs 
moeilijke vlekken zoals mosterd en rode 
wijn kunnen eenvoudig worden ver  wijderd 
met warm water en een klein beetje  
vloeibare handzeep. 

Met de SmartStrand collectie van  
Mohawk kiest u voor een tapijt dat  
een warme, luxueuze uitstraling  
koppelt aan duurzaamheid.  

En door het ‘easy to clean’ concept 
hoeft u zich in ieder geval nooit meer 
zorgen te maken over vlekken op uw tapijt. 
Gemak dient immers de mens! 

Welke SmartStrand tapijtkwaliteit kiest u 
voor uw woning?
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