www.mohawkflooring.com
Official Representative for Bulgaria

1839, Sofia - Bulgaria
348, Botevgradsko Shose Blvd.
tel. +359 2 9898894 - 5
e-mail: info@biokarpet.bg
web site: www.biokarpet.bg

W O R RYFREE

Scan the QR code for more on SmartStrand Silk
Free mobile app at: http://getmhk.mobi

MOHAWK INDUSTRIES
508 EAST MORRIS STREET
DALTON, GA 30721
800-2-MOHAWK

CARPET
© 2012 SILK3 SMART BROCHR LT (SLT0003585)

JOB# 5683

|

HARDWOOD

|

LAMINATE

|

TILE

|

AREA RUGS

™

Представяме Ви SmartStrand Silk

Най-луксозния и
мек мокет в света
• Единствения висококачествения
мек мокет с вградена защита против
петната и износване която никога
не се изнася или измива
• Луксозната мекота се постига с 3
пъти повече нишки във влакното в
сравнение с обикновенни nylon
мокети
• Мокета остава красив във времето 3
пъти по-дълго в сравнение с
обикновени меки nylon мокети*
• Предпочитан 5 пъти повече в
сравнение с останалите луксозни
меки nylon мокети**

Устойчив на замърсяване и лесен за почистване
*Тестовете са базирани на независим hexapod wear testing of SmartStrand Silk със сравними меки nylon мокети.
**Резултат от независимо изследване члез случаен подбор на хора.

Истината за защитата от петната и замърсяването
SmartStrand е единствения мокет който има перманентна вградена защита против
петната и замърсяването която никога не се измива или износва.
Защитата против петна и замърсяване при другите мокети е временна и трябва да се
нанесе отново когато се износи или измие. Фактите, от независимо изследване
показват, че nylon мокети средносатистически губят 50% от тяхната защита против
петната и замрасяване едва след 3 изпирания. Точно за това другите мокети стават
трудни за подръжка и почистване във времето. SmartStrand Silk елеминира този
проблем и Вие можете безпроблемно да се насладите на 100% доживотна защита.
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Изцяло нова категория луксозно меки мокети

ОБИКНОВЕН
МЕК nylon

3x

ПОВЕЧЕ НИШКИ ОТ
ОБИКНОВЕН МЕК nylon

Невероятно, всяко едно влакно
съдържа повече от 700 луксозно
меки,“копринено-подобяващи”
нишки.

най луксозния и мек мокет в света

Остава красив 3x по-дълго*
Забележително различен мокет
Този пробив при меките мокети може да се постигне само със
структурата на SmartStrand Silk заради “еластичността”
естественно вградена във влакната му. Уникалната му структура го
прави далече по издръжлив на начупване от всеки друг мек мокет от
polyester или nylon.

SmartStrand и
уникалната му
пружиноподобяваща
молекула на
влакното

Това удивително постижение означава, че SmartStrand Silk мокети
остават красиви три пъти по-дълго време от другите меки nylon мокети.
В експлотационни тестове, SmartStrand Silk издържа еквивалента на
60,000 стъпки преди да започне на показва забележимо изхабяване от
експлотация.

ОСТАВА КРАСИВ СЛЕД

60,000
СТЪПКИ

МЕК NYLON

20,000
СТЪПКИ

луксозно мек и изключително издръжлив
*Тестовете са базирани на независим hexapod wear testing of SmartStrand Silk със сравними меки nylon мокети.
**DuPont™ Sorona® направен, в части от периодично възобновяеми растителни съставки
SmartStrand® е търговска марка на Mohawk. The DuPont Oval Logo, DuPont™, and Sorona® са търговки или регистрирани търговски марки на DuPont използвани под лиценза на Mohawk.

SmartStrand е класиран за #1 задоволяващ
потребителите продукт
SmartStrand Silk е предпочитан 5 към 1 над конкурентните луксозно меки мокети
от nylon.

Чудесен за семейства с домашни любимци

Clackamas, OR
Бях чела статия за този продукт и имам една приятелка която има такъв мокет в
тях. Влюбих се в начина по който изглеждаше на визия и допир мокета и. Учудих се
колко лесно се почистват петната от мокета и. Нашето семейство има куче и живеем
в Орегон, затова бях притеснена, че кучето носи с краката си мръсотия в дома ми.
Нямаше нужда от притеснения, продукта е невероятен!

Луксозен, мек и плътен

Подходящ за домашни любимци
Bellaire, MI

Обичам този мокет до момента. Избрах го заради цвета му (същият е като на кучето
ми) и заради защитата против петната. Използвам всеки ден прахосмукачка просто
защото знам, че космите на кучето ми са там въпреки, че не ги виждам. Изглежда, че
отблъсква мръсотията която кучето ми носи всеки ден. С други думи съм тотално
доволна и щастлива с този мокет!

Майка на четирима които обичат да лежат по пода
Ohatchee, AL

Обичам новия си мокет. Като на майка на четири малки деца, исках много устойчив
и издръжлив на петна мокет. Този мокет има всичко който исках и повече.

Indiana

Обичам си мокета със SmartStrand Silk. Не мога да Ви кажа колко луксозен и мек е.
Застава перфектно и изглежда и е много плътен!

“обичам smartstrand silk мокет”

