The Floor is Yours

Om Desso®

Desso är en europeisk tillverkare av textilplattor, heltäckningsmattor och konstgräsmattor av hög kvalitet. Desso finns i 110 länder och
kan se tillbaka på 80 års bevisad prestanda. Desso har fyra fabriker, ett stort distributionscenter i Europa samt kundtjänstcenter i hela
Europa, i USA, Asien, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Australien. Huvudkontoret ligger i Waalwijk, Nederländerna. Innovation är
hjärtat i allting som Desso gör. Dessos innovationsstrategi är koncentrerad till tre nyckelområden: kreativitet, funktionalitet och Cradle
to Cradle®.
Desso fokuserar i första hand på överlägsen golvdesign och Cradle to Cradle®, genom att tillhandahålla textilplattor och
heltäckningsmattor av hög kvalitet. Vårt produktutbud för offentliga miljöer finns på kontor, banker, i butiker, offentliga byggnader,
skolor, på universitet och vårdenheter.

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® är en proaktiv strategi för hållbar utveckling och är avgörande för allting Desso gör. Mattor är mer än en produkt – vi
ser mattor som en tillgång. Sociala utvecklingar är krafter som driver oss att ta ansvar för samhällets behov. Det är även en möjlighet att
bidra till en bättre värld. Det gör vi genom tidlösa kollektioner, transparenta förhållanden med intressenter och Cradle to Cradle®-design
– produkter tillverkade av tydligt definierade* material som är säkra för användning av människor och kan återvinnas ekologiskt eller
tekniskt i slutet av sin livslängd.
* Uttryckligt definierad = alla delar har utvärderats som antingen gröna (optimal) eller gula (tolerabla) enligt utvärderingsprinciperna i Cradle to Cradle®.

Desso® Dialogue App

1 000 mattprover från fler än 60 kollektioner. Ordnade efter färg och alltid inom räckhåll på din iPad och iPhone. Det är nu enklare och
mer intuitivt än någonsin tidigare att hitta den perfekta mattan till ditt projekt tack vare våra färgflödeskataloger.
Ladda ned kostnadsfria Desso Dialogue App via App Store.

Patterns@Play

Visions of Flowers 7452

Visions of Flowers 6117

Denna kollektion handlar helt om identitet och att ta bort anonymiteten i stora utrymmen. Den låter byggnader och interiörer ”berätta
en historia” och bryta sig igenom konstruktioners ringa bild för att ge en starkare personlighet utrymme. Tillämpade mönster hjälper
till att synligt dela in stora utrymmen, definiera funktionella områden och gångvägar, skapa visuellt intresse och en yta användare kan
associera till. På detta sätt blir mönsterdesignen lika funktionell som den är dekorativ.
Patterns@Play, som är en del av vår kollektion CARPETECTURE®, erbjuder en blandning mellan struktur och mönster i en ny, innovativ
mattdesign. Vilket erbjuder någonting helt nytt.
Desso har fått utmärkelsen ”red dot product design” för mattkollektionen ”Visions of”. ”Red dot” är en kvalitetsmärkning för estetiska
former och hållbara trender, som delas ut varje år under en av världens mest renommerade designtävlingar.

DESSO AirMaster ®

AirMaster® 9502/4406/4208

AirMaster® 4406

DESSO AirMaster® garanterar ett hälsosammare inomhusklimat.
• Med DESSO AirMaster® är partikelkoncentrationen i luften åtta gånger lägre än vid hårda golvlösningar (PM10)*
• Med DESSO AirMaster® är partikelkoncentrationen i luften fyra gånger lägre än med standardmattlösningar (PM10)*
* Baserat på tester utförda av GUI, där DESSO AirMaster® jämfördes med hårt PVC-standardgolv och standardmattor med strukturerad öglelugg.

Besök www.desso.com för mer information.
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