
Blauwe Engel 
gecertificeerd.
Composure Graphlex®

Composure CQuest™Bio



Exacte en erkende normen
De Blauwe Engel garandeert dat een product of dienst 
aan hoge eisen voldoet als het gaat om zijn milieu-, 
gezondheids- en prestatiekenmerken. Daarbij worden deze 
producten en diensten altijd over hun hele levenscyclus 
geëvalueerd. Voor elke individuele productgroep worden 
criteria ontwikkeld waaraan moet worden voldaan door 
de producten en diensten die met de Blauwe Engel 
zijn bekroond. En om de technologische vooruitgang te 
weerspiegelen, herziet de Federal Environmental Agency 
deze criteria om de drie tot vier jaar. Dit proces vereist 
dat bedrijven de milieuvriendelijkheid van hun producten 
voortdurend verbeteren.

Transparantie en onafhankelijkheid
De Blauwe Engel is een Type-1 milieulabel volgens 
ISO 14024. Het voldoet dus aan de hoogste eisen als 
het gaat om de gestelde normen, de relevantie van de 
gunningscriteria en de onafhankelijkheid, het beheer en de 
transparantie van de ontwikkel- en gunningsprocessen.

Hoge eisen 
stellen aan 
milieuvriendelijk 
productontwerp. 

De Blauwe Engel is het label van de 
Duitse regering voor milieuvriendelijke 
producten en diensten. Als eerste 
milieulabel wereldwijd staat het al meer 
dan 35 jaar voor onafhankelijkheid en 
geloofwaardigheid. De Blauwe Engel 
stelt hoge eisen aan milieuvriendelijk 
productontwerp en heeft zichzelf bewezen 
als een betrouwbare gids voor een 
duurzamere consumptie.
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Onze wereldwijde bestseller, Composure, heeft 
de Blauwe Engel-certificering ontvangen met zijn 
Graphlex en CQuest™Bio-backings. Het is bewezen 
dat Composure een lage emissie en geur, een lage 
verontreiniging heeft en geen negatieve invloed heeft op 
het welzijn in de leefomgeving.

Onze 
gecertificeerde 
producten. 
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Composure 

De natuurlijke inspiratie van Composure komt tot uiting in het ontwerp en 
de praktische voordelen. Het vernieuwde palet krijgt meer kleur, met zowel 
krijtachtige pastelkleuren als klaprooskleuren die afzonderlijk kunnen worden 
gebruikt of tonale kleuren samen kunnen gebruiken om een overgangseffect van 
licht naar donker te creëren.

Onze standaard Graphlex-rug biedt een geweldige mix van comfort, slijtvastheid, 
duurzaamheid en akoestische prestaties.

CQuest™Bio biedt de best CO2-negatief mogelijke milieuprestaties. De 
gebruikte biobased content biedt een CO2-negatief alternatief voor bestaande 
backingmaterialen, waardoor de totale ecologische voetafdruk van de 
afgewerkte tapijttegel aanzienlijk wordt verkleind en het totale gerecyclede en 
biobased gehalte wordt vergroot.

Composure met Graphlex backing  

75% gerecycled garen

Een tijdloos, bio-geïnspireerd ontwerp in 32 
neutrale, heldere en natuurlijke kleuren

Niet-directionele installatie (tijd- / kostenwinst)

Composure met CQuest™Bio backing

Alle voordelen van Composure met Graphlex

69.77% totaal gerecyclede en biobased content

CO2-negatief alternatief voor bestaande 
backingmaterialen
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