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A mais recente inovação da Durkan em tecnologia 
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Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site. www.atec.com.br
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Certificações

• LEED®

• CRI Green Label
and Green Label Plus

• NSF 140 - 2007

• ISO 9001:2000

• ISO 14001:2004

SmartStrand Contract Fiber é feito com DupontTM Sorona,®  
um polímero de origem renovável contendo bio-recursos.

PERFORMANCE EXCEPCIONAL
Durabilidade – devido a sua exclusiva estrutura molecular,
o SmartStrand não desgasta facilmente. Isso mantém a
aparência e aumenta  a sua durabilidade.

resiste ao ozônio, aos raios solares e UV.

PROTEÇÃO CONTRA CLORO E MANCHAS
Proteção Permanente –Proteção PermanenteProteção Permanente
haja desgaste no uso ou nas lavagens. Nenhum tratamento
químico é necessário.
Resistência contra Manchas – demonstra uma resistência
melhor contra manchas comuns ajudando na remoção.
Manutenção & Limpeza –
que também secam mais rápido. Para uma manutenção fácil
e rápida, as manchas podem ser removidas apenas com água.

O milho inicia seu ciclo de
vida de aproximadamente
120-150 dias.

,

BENEFÍCIOS SUSTENTÁVEIS
Recursos Renováveis -
recursos renováveis (milho) na composição, reduzindo os
ingredientes com base de petróleo.

Reciclável – na Mohawk’s Greenworks, o material do carpete
pode ser reciclado e transformado em outros produtos.
LEED® - Devido a rapidez em renovação material, o carpete

CONFORTO 
Conforto –

nenhum carpete comum é capaz de oferecer.
Estética - os carpetes são tingidos em pedaços, o que oferece

layouts e ambientes

FLEXIBILIDADE DE CORES
Opção de Cores – 
você tem mais opções nas escolhas das cores.
Vibrante –
vibrantes por mais tempo e resistem contra descoloração. 

,

Um carpete de alta qualidade com várias opções em  cores e um t


