
ZAKORZENIONY
W INNOWACJI
SMARTSTRAND® CONTRACT, NATURALNY PRZEŁOM



INNOWACYJNY
PRZEŁOM

STWORZONE Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU.
Szybko odnawialna tkanina, która wymaga 30% mniej energii 
oraz ogranicza emisję odpadów w procesie produkcji, ma 
lepszą wytrzymałość i dłuższy okres eksploatacji bez potrzeby 
wymiany.

 
 

ZAPROJEKTOWANE ABY IMPONOWAĆ
Nieporównywalna swoboda projektowania każdego rodzaju 
wykładziny z możliwością barwienia na pełną gamę wyrazistych 
kolorów.

 
 

WYPRODUKOWANE ABY BYĆ FUNKCJONALNYM
Wbudowana dożywotnia odporność na plamy powoduje, 
że zwykła woda wystarcza w 96% przypadków, do czyszczenia 
wykładzin pracujących nawet w najtrudniejszych warunkach. 

PRZEŁOMOWA
INNOWACJA

W 37% wykonany z odnawialnego polimeru Dupont™ Sorona®, SmartStrand 
oferuje możliwości niespotykane wśród innych materiałów.

 

D uPont™ is a registered trademark of E . I . du Pont de N emours and Company
WOODLORE COLLECTION - FORGED FIBER - 981 

CAŁKIEM NOWE WŁÓKNO. Wprowadzamy  
SmartStrand® Contract, naturalne 
włókno dywanowe. Teraz dostępne w rolce 
i w płytkach. Ten nadzwyczajny, szybko odnawialny 
wynalazek łączy niezastąpioną funkcjonalność 
z nieograniczoną swobodą designu. 

 

 
 

Ekologiczne,  oszałamiające,  plamoodporne.



STWORZONE Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU 
Zastępując chemikalia na bazie ropy, łatwo 
odnawialnymi surowcami, nowy SmartStrand® 
Contract wymaga o wiele mniej energii do 
produkcji w porównaniu z innymi tkaninami 
wykładzinowymi. A kiedy nadchodzi czas 
wymiany tej pięknej wykładziny,  można poddać 
ją recyklingowi i znaleźć jej nowe życie. 

 
 
 
 
 

ZACZYNAJĄ SIĘ ZMIANY 

POWAŻNY
PRZEŁOM

NATURALNY
Ponad jedna trzecia masy wykładziny jest odnawialna 
i pochodzi ze zboża, w odróżnieniu od innych tkanin 
wykorzystujących materiały bazujące na ropie.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
SmartStrand Contract jest szczególnie wytrzymały, ma 
trwałą kolorystykę i jest odporny na plamy, co sprawia, 
że dłużej wygląda jak nowy. Dzięki temu jego żywotność 
jest jeszcze dłuższa, a materiał bardziej ekologiczny.

 

 

MNIEJ ODPADÓW
Mohawk przy współpracy z DuPont pokazuje, że SmartStrand Contract 
nadaje się do recyklingu i ponownego wykorzystania przy produkcji 
wykładzin lub innych produktów. Ze względu na wydłużoną żywotność 
SmartStrand Contract musi upłynąć dłuższy czas zanim materiał zostanie 
ponownie wykorzystany.

 

 

  
CERTYFIKATY
• CRI Green Label Plus
• SCAQMDR 11168
• CHPS 01350
• NSF/ANSI 140 Gold

OD UPRAW DO PODŁOGI

WZROST
Nasiona zaczynają swój okres 
     wzrostu trwający około 
               120-150 dni.

 
PLONY

Dojrzałe zboże jest zbierane 
i wysyłane do przetwarzania

PRZETWARZANIE
 Słód zbożowy jest przerabiany 
na naturalny produkt końcowy 
    tworzący 37% polimeru.

PRODUKT
       Polimer jest wtłaczany do włókna 
SmartStrand przez Mohawk i następnie 
              taftowany w wykładzinę.  



STWORZONE Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU ®  

SmartStrand® Contract wraz z Dupont™ Sorona® 
to połączenie, które naprawdę działa. Ta 
naturalnego pochodzenia wykładzina to rewolucja 
w wydajności, ponieważ biorąc pod uwagę energię 
i materiały, 1,7 metra SmartStrand odpowiada 
około 1 litrowi ropy Szacuje się, że w ostatnim 
roku dzięki tej technologii zaoszczędzono prawie 
40 milionów litrów ropy, nadając nowe znaczenie 
ekologii w przemyśle.

 
 

 

 

 

NATURALNE
SUROWCE

INNOWACJE ENERGETYCZNE
Produkcja SmartStrand przy użyciu o jedną trzecią mniej 
energii, zastąpienie 37% materiałów przez odnawialne surowce 
pochodzenia naturalnego oraz niesamowicie długa żywotność - 
to włókno zostało zaprojektowane dla maksymalnej efektywności 
przy minimalnym wpływie na nasze środowisko. 

NATURALNE KORZYŚCI
SmartStrand jest naturalny, zachowuje stały kolor, jest 
odporny na plamy i łatwo się go czyści, co sprawia, że dłużej 
wygląda jak nowy.

 
 

EKOROZWÓJ, KTÓRY SIĘ SPRAWDZA

37% chemikaliów bazujących 
na ropie zastąpione przez  

składniki naturalne

30% mniej energii przy produkcji, 
emisja dwutlenku węgla

zredukowana o 63% ¹

96% plam usuwanych czystą wodą; 
mniejsze koszty utrzymania

Wyjątkowa odporność zapewnia 
 dłuższą żywotność, rzadsze wymiany, 

mniej transportu, mniej odpadów,  
o wiele mniej zużywanej energii

40 MILIONÓW LITRÓW

1 W porównaniu z tkaniną nylon 6



ZAPROJEKTOWANY ABY ZACHWYCAĆ   
Contract zachowuje niepowtarzalną  żywość
kolorów zarówno jako farbowane w masie na 
całej długości włókno o wysokim lub niskim 
połysku, jak i w postaci drukowanych lub 
hybrydowych dywanów. Co więcej, SmartStrand 
to włókno o trwałym i odpornym na blaknięcie 
kolorze, który przez całe, długie życie produktu 
zachowuje ten sam kolor, który otrzymało w 
dniu produkcji.
Więc czy zaczynasz projektować pomieszczenie od podłogi, czy też dopasowujesz 
ją do reszty, teraz istnieje znakomite oraz naturalne rozwiązanie.

 

NADCHODZI NOWA GWIAZDA 

NATURALNE 
PIĘKNO
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STWORZONE ABY BYĆ FUNKCJONALNYM  

SmartStrand® Contract nie tylko zaliczył test 
GSA odporności na plamy, lecz uzyskał w nim 
bezprecedensowy wynik 10 punktów. Ten 
rygorystyczny test symuluje 100 cyklów użytku 
i czyszczenia, po czym wykładzinę plami się 
i zostawia na dobę przed kolejnym czyszczeniem. 
Poprzeczka jest teraz zawieszona niemożliwie 
wysoko.

 

 

SPRAWDZONE
W PRAKTYCE

NATURALNA OCHRONA 

BARDZIEJ EKOLOGICZNA CZYSTOŚĆ
Łatwość utrzymania redukuje całkowite zużycie chemikaliów oraz 
ogranicza koszty. Rezultat? Zdrowsze powietrze wewnątrz 
pomieszczeń oraz mniejszy wpływ na środowisko.

REWOLUCJA JONOWA
Kwaśne plamy mają ujemny ładunek, więc tradycyjny, pozytywnie 
naładowany nylon, jest znacznie trudniejszy do czyszczenia. 
SmartStrand Contract ma neutralny ładunek, co sprawia, że plamy 
nie stawiają żadnego oporu.

WYŻSZA PÓŁKA
Teraz istnie włókno pochodzenia naturalnego, które jest łatwe 
w utrzymaniu, oszczędza energię, a zachowuje się tak samo jak 
każdy nylon.

NYLON SMARTSTRAND

Tradycyjny nylon posiada dodatni ładunek który przyciąga  96% 
najczęstszych plam (kwaśnych, ujemnie naładowanych). Kwaśne 

plamy nie trzymają się SmartStrand® Contract, rewolucyjnego 
włókna mającego neutralny ładunek elektryczny.



STWORZONE ABY BYĆ FUNKCJONALNYM  
 

PO PROSTU UŻYJ WODY 

SPŁUCZ
PLAMY

TRWAŁY KOLOR
Nawet przy najtrudniejszych plamach, wymagających 
specjalnego traktowania, kolor pozostaje żywy - barwa
jest częścią włókna i nie wyblaknie.

 

GOTOWE NA WYZWANIA
Wygląda lepiej i starcza na dłużej niż konkurencyjne wykładziny, 
bez względu na to jak wymagające są warunki.
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JAK ROSNĄ OSZCZĘDNOŚCI. PO PROSTU UŻYJ WODY..

Dłużej wygląda jak nowe Jest bardziej odporne na eksploatację Nadaje się do recyklingu Znaczne oszczędności 

= $

SmartStrand® Contract oferuje proste i świeże 
podejście do dbania o wykładzinę: wodę. Kiedy 
do czyszczenia nie trzeba używać nic innego 
poza zwykłą wodą - żadnych detergentów, 
środków czyszczących czy chemikaliów - 
utrzymanie staje się o wiele łatwiejsze i wymaga 
znacznie mniej wydatków. Ponadto, zmniejszenie 
wykorzystania silnych chemikaliów oznacza, 
że podłoga wygląda jak nowa o wiele dłużej.



WIĘCEJ EKOLOGII. WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. 
ŻADNEJ KONKURENCJI.

  

To przełom w dziedzinie naturalnych włókien 
produkcyjnych. Bez żadnych strat jakościowych 
SmartStrand® Contract cechuje lepsza odporność 
na plamy, więcej korzyści dla środowiska 
i niedościgniona swoboda w projektowaniu.

 

Odwiedź MOHAWKGROUP.COM/SMARTSTRAND aby dowiedzieć się więcej.

BADANIA

ZIARNA

INNE

POMYSŁ

PRODUKCJA

   MATERIAŁ 
 NATURALNY

INSTALACJA

RECYKLING

Zadanie: stworzyć włókno dywanowe z szybko 
odnawialnych zbóż. Wyzwanie: sprawić, aby 
włókno było wydajne. A przy okazji ,żeby było 
lepsze niż cokolwiek aktualnie dostępnego na rynku.

Wynik: po wielu latach badań, rozwoju oraz ciężkiej pracy, 
udało się. Czasem wręcz nie sposób powstrzymać się od uśmiechu.

INNOWACJA REALIZACJA

*   Mohawk przy współpracy z DuPont pokazuje, że SmartStrand Contract nadaje się do recyklingu i ponownego 
wykorzystania przy produkcji wykładzin lub innych produktów. Ze względu na wydłużoną żywotność 
SmartStrand Contract ,musi upłynąć dłuższy czas zanim materiał zostanie ponownie wykorzystany.
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