comfortBack
Schokabsorberende backing

comfortBack
voor een verbeterd
welzijn & vloercomfort
op uw werkplek.

WAT IS
COMFORTBACK?

comfortBack, een backing die zorgt
voor een verbeterd voetcomfort,
is net zo comfortabel als
uw favoriete paar sneakers.

comfortBack is gemaakt van gerecycleerd polyestervilt. Het bestrijdt vermoeide spieren en geeft de
vloerbedekking een langere levensduur. Als je het
welzijn en comfort op jouw werkplek wilt verbeteren,
dan is comfortBack de ideale manier om de vloer
langdurig comfortabeler te maken door meer vering
en een betere geluidsdemping.
comfortBack is standaard op bepaalde modulyss
collecties, maar kan ook gekozen worden
voor andere collecties vanaf een bepaalde
minimumhoeveelheid.
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1. Poolmateriaal + primaire backing
+ precoat (latex)
2. Glasscrim voor superieure
dimensionele stabiliteit
3. Back2Back gemodificeerde
bitumenlaag met gerecycleerde
content voor extra stevigheid
4. comfortBack van 90% gerecycleerd
vilt voor meer comfort en een
langere levensduur

90%
gerecycleerde content
polyester vilt
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HOE WERKT
COMFORTBACK?
comfortBack maakt gebruik van een speciaal
ontwikkeld polyestervilt dat voor 90% uit gerecycleerd materiaal bestaat om het benodigde comfort
te leveren. Het is lichtgewicht en toch stevig genoeg
om voetstappen keer op keer te absorberen en
daarvan te herstellen.
Doordat het grotendeels is gemaakt van gerecycleerd materiaal, zonder chemicaliën, is comfortBack
niet alleen beter voor de directe omgeving van uw
werkplek, maar ook voor de planeet als geheel.
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Welk hechtmiddel moet ik gebruiken
voor comfortBack?
Er is geen permanente lijm nodig om de met
comfortBack uitgeruste tapijttegels te leggen.
Wij raden een antislip- en hechtmiddelcoating
aan, zoals UZIN U 2100. Dit soort oplosmiddelvrij en emissiearm kleefmiddel heeft een
langdurig, niet uithardend kleefeffect als het
is opgedroogd.
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UITSTEKENDE PRESTATIE
Dankzij comfortBack hoeven de vezels niet langer
de voortdurende druk van voetstappen op te
vangen. Hierdoor blijven de modulyss tapijttegels
slijtvaster en mooier en krijgen ze een nog langere
levensduur, terwijl ze gemakkelijk te leggen zijn,
stiller en, uiteraard, prettiger om op te lopen.

Geluiddempend
comfortBack draagt bij aan het algehele comfort.
Het dikke vilt helpt het geluid van achtergrondgesprekken en lopende mensen te verminderen
in vergelijking met de standaard Back2Back
(bitumen) backing.

Duurzaam
De veerkracht en samenstelling van de gerecycleerde polyestervilten backing van comfortBack
zorgen ervoor dat de tapijttegels de langdurige
bestendigheid en stevigheid hebben die nodig
is op de huidige drukke werkplekken, zelfs bij
intensief gebruik.

Hoogwaardig
modulyss tapijttegels met Back2Back (bitumen)
staan al bekend om hun onberispelijke prestatie
en dat blijft ook met comfortBack zo: brandwerendheid, perfecte naden, dimensionele stabiliteit
en nog veel meer: tapijttegels met comfortBack
hebben het allemaal.

DSGN Tweed 912
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ASSORTIMENT
3 COLLECTIES,
18 KLEUREN

DSGN Tweed

930

comfortBack is standaard op onze First Absolute,
DSGN Cloud en DSGN Tweed tapijttegel collecties.
Deze zijn uit voorraad leverbaar in zes handige
kleuren, meteen uitgerust om meer comfort en een
langere levensduur te bieden.
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First Absolute

912

965

989

993

DSGN Cloud

930

930
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SPECIALS
OP AANVRAAG
comfortBack kan ook gekozen worden voor
andere modulyss tapijttegels, vanaf een bepaalde
minimum-orderhoeveelheid.
Neem contact op met uw plaatselijke modulyss
vertegenwoordiger voor meer informatie.
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