PREM.6
Vital
CarpetsTM
VitalSpaceTM
Aandacht voor ons eigen binnenklimaat
VitalFittersTM
Aandacht voor álle mensen die met onze producten werken
VitalEnvironmentTM
Aandacht voor de wereld om ons heen
VitalCommoditiesTM
Aandacht voor de gebruikte grondstoffen

PREM.6
VitalCarpetsTM
PREM.6 is de verzamelnaam voor de Van Besouw
projectkwaliteiten. De vier letters P.R.E.M. staan voor de
kernwaarden van deze collectie:
Product:		
		
		
		
Re-Usable:		
		

kwalitatief worden aan deze tapijten
de hoogste eisen gesteld optisch
een verrassende mix van kleur en
structuur
cradle-to-cradle is het idee. De circel
is rond: van een nieuwe product van

		
		
Environment:		
		
		
		
		
Multi-applicable:		
		
		

gebruikte materialen naar een 100%
re-usable product
verantwoord zakendoen in de
breedste zin van het woord. Het
milieu is een kernactiviteit 		
geworden die meespeelt in elke
beslissing
voor elke toepassing geschikt. Zoals
van de projectcollectie verwacht mag
worden.

Het communicatie raakvlak met “Benno Premsela” is een
aardige bijkomstigheid.

Milieu
Het milieu is van ons allemaal. Dat schept een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Van Besouw introduceert als eerste
het polyamide 400 cm brede tapijt wat volledig re-usable is.

The Circle-of-Carpetlife

Eigenlijk door een eenvoudig procede. We lijmen pool en
rug niet meer aan elkaar, maar versmelten deze mét elkaar.
Dat is pas goed voor het milieu.
Geen lijm, geen latex; alleen het materiaal waar het om gaat.

Snijafval en (later)
eindproduct
worden
teruggebracht
in het
productieproces

Econyl garen
(er worden geen
nieuwe grondstoffen
aangeboord)

PREM.6 carpets
(premium products in
gebruik en onderhoud)

Schone lucht = van levensbelang
De markt kent heel veel “verhalen” over tapijt in combinatie
met schone lucht. En deze verhalen zijn waar! Merken geven
hier een eigen invulling aan.
De kern van het verhaal is dat de bouclé tapijten stof heel
goed vasthouden en daarmee een gezonder leefmileu
creeëren.
De PREM.6 projectcollectie noemen we VitalCarpets.
Doordat het garen getwijnd is met twee types garens in
het tapijt in staat verschillende grofheden van stof vast te
houden.

Goed onderhoud is en blijft belangrijk. Het stof wordt dan
wel vastgehouden door het tapijt. Twee keer per week goed
stofzuigen is een vereiste voor een Vital-Leefomgeving.
Van Besouw adviseert een roterende borstel in de
stofzuigermond. Eenvoudig om ervoor te zorgen dat al het
stof opgenomen wordt.
Tip:
Allergische reacties worden vaak veroorzaakt door dierlijke
vezels en uitwerpselen van huismijt. Door de stofzuiger te
voorzien van een HEPA filter (High Efficiency Paritculate
Absorbing) wordt de uitgeblazen lucht gezuiverd tot 99,9%
van de stofdeeltjes tot 0,3 micrometer
(0.3 Micrometer [µm] = 0,0003 Millimeter [mm])

The Cricle-of-Carpetlife

Econyl garen
(er worden geen
nieuwe grondstoffen
aangeboord)

Snijafval en (later)
eindproduct
worden
teruggebracht
in het
productieproces

Grondstoffen
De hele wereld heeft het over re-usable en tweede levens
van producten. Prachtige iniatieven komen voorbij. Top! Wij
dragen er graag een steentje aan bij.
Toch stellen we onszelf een extra vraag: realiseren we ons
eigenlijk wel waar we de grondstoffen vandaan halen. Van
Besouw gebruikt voor de projectcollectie “Econyl-garens”.
Dat wil zeggen: garens waar geen grondstoffen voor
gewonnen zijn, maar die al in een tweede leven zitten. Daar
komen we samen verder mee!

PREM.6 carpets
(premium products in
gebruik en onderhoud)

Rekening houden met ...
Heel veel zaken komen aan de orde tijdens het
ontwikkelingsproces. Behalve diegene die stoffeert. En
laat dat nu juist de persoon zijn die het succes van het
totaalplaatje bepaalt.
Het Van Besouw Tapijt moet goed te verwerken zijn; er
moeten mooie naden te maken zijn. Tapijt bestaat voor 3040% uit lijm en latex. Juist dat hebben we eruit gehaald.
“Een genot om te verwerken” zei een stoffeerder recent. En
dat kan iedereen zich wel voorstellen als je je realiseert dat
het eindproduct maar liefst 40% lichter is.

Van Besouw Tapijt
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