Gefeliciteerd met uw aankoop.
Carpetlinq biedt een uitgebreide verscheidenheid aan
kwaliteitstapijten en wandkleden, verkrijgbaar in een breed
scala aan materialen zoals wol, zijde, linnen, bamboe, viscose,
polyamide en handgeweven polyester, talloze kleuropties, en
verkrijgbaar in bijna alle vereiste afmetingen.

Product specificaties
Materiaal

BALTIMORE is gemaakt 100%
Lyocell. Deze collectie is verkrijgbaar in
vijf kleuren. Lyocell is mooi glanzend en
prettig zacht in het gevoel.

Achterzijde
De achterzijde van dit karpet is gemaakt van synthetische
latex met een weerstand tegen temperaturen boven 200
°C. Deze is niet brandbaar, tenzij u het karpet op een houten
vloer heeft liggen. Wanneer een houten vloer vlam vat, zal
het karpet uiteindelijk ook gaan branden.

Onderhoud
Lyocell is gemaakt van cellulose en verdraagt geen water of
een andere vloeistof. Deze stoffen kunnen
permanente vlekken veroorzaken. Wij raden u dan ook
aan om vlekken direct te verwijderen met absorberend
keukenpapier. Lyocell is niet veerkrachtig en gaat met de
tijd plat liggen. Dit is een eigenschap van het product, in
het begin van het gebruik kunnen er pluisjes loskomen.
Regelmatig stofzuigen zorgt ervoor dat u jaren plezier heeft
van dit karpet.

Anti-slip
Antislip is los verkrijgbaar in twee verschillende vaste maten,
als rol voor installatie of op maat gemaakt voor dit karpet.
Extra informatie
Bewaar het karpet niet langer dan 3-4 weken op een rol.

Kleur
Door de kwaliteit heeft elk karpet een unieke kleur. De kleur
kan verschillen en is afhankelijk van elk verfbad. Vermijd
altijd direct zonlicht. Langere periodes van blootstelling aan
direct zonlicht zal het karpet beschadigen en tot verkleuring
leiden.

Garantie
Zie algemene voorwaarden.

Kleurechtheid
4 of hoger (schaal 1-5). Dit is zeer goed.
Grootteafwijking
Grootteafwijkingen zijn tot 3% mogelijk. Het kan zijn dat het
karpet lichtelijk gaat stretchen, dit is volkomen normaal.
Brandclassificatie
Fire classification - EN 13501-1:2007+A1:2009-en Dfl -s1
certified by LNEC
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