Ponuka Textilných podlahových krytin TECSOM S.A.S., Sedan, Francúzsko.
Medzinárodne preslávený francúzsky výrobca vytvorený zo SOMMER dynastie,
(neskôr Tarkett Sommer, potom Tarkett), TECSOM zaistí vám vysoké technické riešenia
pre každé objektové využitie. Viac ako 120 rokov, vyrábame nové podlahové krytiny založené na
nových trendoch trhu.
Naše produkty ponúkajú široký farebný rozsah, konštrukciu a dizajn,
dávajú vám výnimo nú možnos vytvori ve kolepé a vysoko individuálne interiéry. Kombinujú skvelé
estetické vlastnosti s technológiami na vysokej úrovni. K na túto technickú prevahu je náš
tím oddelenia Výskum&Vývoj, ktorý h adá h adajúc nové integrované, udržate né a estetické
podlahové riešenia.
Kancelárie, sociálne domovy, obchody&predajne, logistiky&letiská, vzdelávací sektor, obytné
domovy sú príklady oblastí kde TECSOM výrobky dôsledne ukázali svoje profesionálne kvality v
priebehu dlhých rokov.
TECSOM: Kobercové štvorce, tkané s PVC podkladom
so zabudovyným sklenným vláknom na rozmerovú stálos
http://www.tecsom.com/catalogue/tecsom,1
Rada výrobkov s ozna ením :
Prima, Camera – akciové výrobky
2xxx - slu kové koberce na povrchu farbené vlasy (piece
dyed) zo 100% PA
3xxx - slu kové koberce v hmote farbené vlasy (solution
dyed) zo 100% PA
4xxx – koberce so strihaným vlasom zo 100% PA
Decostructure, Linear Spirit 2 – dizajnové slu kové
koberce zo 100% PA s h bkovou dizajnovou štruktúrou
Design Collection Privee, Linear Fever II - dizajnové
slu kové koberce zo 100% PA s h bkovou potla ou dizajnu
(chromojet overprint)
TAPISOM: Vpichované Koberce v pásoch (needlepunch)
s podkladom z vrstvy PES na rozmerovú stálos
http://www.tecsom.com/catalogue/tapisom,2
Rada výrobkov s ozna ením :
300 - 900 - Forte – rôzne hrúbky a gramáže kobercov
jednofarebného prevedenia z Vlasov z 30% ÷ 100% PA
(zvyšok PP, PES). Vlasová hmota je horizontálne.
Design – ako hore ale s h bkovou potla ou dizajnu
(chromojet overprint)
Modul – prevedenie vo štvorcoch na PVC podklade
Aquadry - vpichované koberce v pásoch na PVC
podklade ako nepremokavý podklad
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TUFTLINE: Tkané Koberce v pásoch, sluškový aj strihaný vlas,
s podkladom z vrstvy juty (AB- action back) na rozmerovú
stálos
http://www.tecsom.com/catalogue/tuftline,3
Rada výrobkov s ozna ením :
Paris ,Disco. Loft,Metal – 100% PA na povrchu farbené
(piece dyed) slu kové koberce
Sweet, Delicate, Caresse – 100% PA na povrchu farbené
(piece dyed) koberce so strihaným vlasom
Class – 100% PA na povrchu farbené (piece dyed)
koberce so štrukturovaným vlasom
Rivoli, Colorado – 100% PA v hmote prefarbené (solution
dyed) strihaný vlas
Honfleur ÷ Palma – 100% vlna
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vysvetlivky:
Materiál vlasov: - PA (polyamid) – vyzna uje sa vysokou oderuvzdornos ou, preto koberce pre
objektové ú ely (verejné budovy) by mali ma vlasy zo 100 PA (tým aj vyššia cena).
- PP (polypropylén) – vyzna uje sa nižšou oderuvzdornos ou, vhodné pre nižšiu
frekvenciu, ako na bytové ú ely (tým aj nižššia cena).
- PES (polyester) – vyzna uje sa nižšou oderuvzdornos ou, vyššou cenou, avšak pre
svoju výbornú rozmerovú stálos sa používa hlavne do podkladových vrstiev.
- WOOL (vlna) – vyzna uje sa nižšou oderuvzdornos ou, malou odolnos ou na
zašpinenie, avšak je príjemný na dotyk, má teplý povrch, vhodné pre nižšiu
frekvenciu, ako na luxusné bytové ú ely (majú vyššiu cenu). V exkluzívnych
hoteloch sa jeho parametre vylepšujú pridaním 20% PA.
Tvar vlasov:

Slu kové koberce (loop pile) - sú ur ené na vysokoza ažené objektové priestory, ke
deformácia kobercového vlasu po zá aži nie je tak vidite ná, ke že je zahnutá.
Koberce so strihaným vlasom (cut pile, velour) - sú ur ené na nízkoza ažené
objektové priestory, kde sa kladie dôraz na vyššiu exkluzivitu interiéru. Deformácia
kobercového vlasu po zá aži je zna ne vidite ná, preto je ahké rozozna vyšlapané
a nevyšlapané zóny. Koberec nie je zni ený, len vlas deformovaný, preto vyžaduje
va šiu a astejšiu údržbu, najlepšie vysáva s rota nou kefou.

Ochrana pod koleskovými kole kami: Najlepšia ochrana je Polykarbonátová doska rozmeru cca. 1,0 x
1,5 m, prieh adná, ktorá nenaruší vzh ad koberca
Sumarizácia:

Doporu ený koberec na vysokú zá až – Slu kový koberec s nízkym vlasom zo 100%
PA, melírová (miešaná) farba stredného odtie a, hmotnos vlasovej hmoty cca. 500 600 g. Podobne je vhodný vpichovaný koberec (needelpunch), ktorý má vlasy
horizontálne na lepšie odva ovanie kolies a ahšiu údržbu (špina zostane na povrchu).
Najluxusnejší koberec: Koberec so vysokým strihaným vlasom zo 100% vlny až cez
2000 g/m2, dizajn s ve kými vzormi, na mäkkom podklade, inštalácia technológiou
napínania (pružná podlaha). Typická aplikácia v exkluzívnych hoteloch a palácoch.
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