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Vifloor Non-Wovens B.V.
Milieuvriendelijke
en recyclebare matten
Vifloor Non-Wovens B.V. brengt milieuvriendelijk
geproduceerde naaldviltmatten en -lopers op de markt.
De matten – met een rubber of rubbercrum backing – zijn
gemaakt van gerecycled materiaal, volledig recyclebaar
na gebruik en zijn concurrerend geprijsd. Het zijn ware
marktveroveraars.

Vifloor Non-Wovens B.V. brengt milieuvriendelijk geproduceerde
naaldviltmatten en -lopers op de markt. De matten – met een rubber
of rubbercrum backing – zijn gemaakt van gerecycled materiaal,
volledig recyclebaar na gebruik en zijn concurrerend geprijsd.
Het zijn ware marktveroveraars.
Naaldviltproducent Vifloor – gevestigd in Hasselt (NL) – produceert
naaldvilttapijten en -matten voor zowel de contract- als de huishoudelijke markt wereldwijd en maakt hierbij gebruik van de
nieuwste technologieën op het gebied van naaldvilt. Prijstechnisch
en vanuit milieuoogpunt bezien zijn het zeer goed concurrerende
artikelen die niet mogen missen in een goed tuincentrum.
Het moderne machinepark van Vifloor is uitgerust met bijzonder
technisch vernuft, waardoor de firma in staat is om naaldvilt te
produceren in veel kleuren en dessins. Voor de naaldviltproductie
gebruikt Vifloor 100% polypropyleen vezels van gekwalificeerde
toeleveranciers. Zodoende staat de firma garant voor producten van
hoge kwaliteit.
De milieuvriendelijk geproduceerde matten en lopers die Vifloor op
de markt brengt zijn als gezegd voorzien van een rubber of rubbercrum backing. De rubber backing bevat reeds 30% gerecycled rubber
en de rubbercrum backing is in het geheel opgebouwd uit gerecycled
rubber. Na gebruik zijn de matten – dus zowel het tapijt als de
backing – weer in hun geheel recyclebaar.
De Vifloor-matten met rubberbacking worden met rand geleverd,
de matten met rubbercrum zonder rand. Deze laatste soort matten
zijn machine-wasbaar op 30 °C en blijven dus altijd schoon en mooi.
De producten voor buiten zijn bovendien voorzien van speciale
UV-vezels om een lange levensduur te garanderen. De voordelen
blijven zich opstapelen…
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