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Artikelnummer

Omschrijving

1 01 01 10 x x x * INTERLAND

Afmeting

Adviesverkoop m2

200 cm breedte

€ 53.30 m2

Banen met jute rug. Poolmateriaal: 80% geitenhaar, 20% scheerwol - 40 kleuren + trendkleuren.

2 01 01 10 x x x * INTERLAND tegels

€ 59.00 m2

ca. 50 x 50 cm

Zelf te leggen tegels. Poolmateriaal: 80% geitenhaar, 20% scheerwol – 40 kleuren + trendkleuren.

2 02 01 10 x x x * ECO tegels

€ 58.64 m2

ca. 50 x 50 cm

Zelf te leggen tegels. Poolmateriaal: 80% geitenhaar, 20% scheerwol, recyclebare vliesrug – 40 kleuren.
Geschikt voor vloerverwarming.
ECO-tegels en Interland tegels kunnen niet gecombineerd worden i.v.m. hoogteverschil.

1 01 01 17 x x x * PLUS 7 (trap & project)

€ 56.60 m2

200 cm breedte

Banen met jute rug. Poolmateriaal: 40% geitenhaar, 60% nylon – 40 kleuren.

2 01 01 17 x x x * PLUS 7 tegels (project)

€ 62.04 m2

ca. 50 x 50 cm

Zelf te leggen tegels. Poolmateriaal: 40% geitenhaar, 60% nylon – 40 kleuren.

1 01 01 14 x x x * EVER

€ 56.00 m2

200 cm breedte

Banen met jute rug, zonder toevoeging van een mottenbeschermingsmiddel, lijmbed van
natuurlijke latex. Poolmateriaal: 80% geitenhaar, 20% scheerwol - 40 kleuren.

70 40 213 x x x *

TRAPTREDE PLUS

56 * 17 * 3,5

€ 24.00

70 40 113 x x x *

TRAPTREDE PLUS

65 * 23 * 3,5

€ 26.00

Halfrond met verstevigd hoekprofiel. Zelfklevend - 40 kleuren.
Prijs per stuk. Tredes per stuk te bestellen. Levertijd +/- 4 weken.

7 10 02 999*

INTERART KARPET made by Interland

oa

Tailor made karpetten van 70x70 tot ca. 300x400 cm, per 10 cm in lengte en breedte te bepalen.
De levertijd bedraagt ca. 8 – 12 weken.

* Vult u uw bestelling aan met de met een x aangemerkte getallen. Deze staan voor elke willekeurige kleur.
De ondergrond waarop het tapijt gelegd wordt moet schoon, droog, vlak en vormvast zijn. Zie onze leginstructies voor meer informatie.
Belangrijk voor uw natuurlijke tapijt en uw gezondheid is een kamertemperatuur van 18-22 ° C met een rel. luchtvochtigheid van 50-70%.
De kwaliteit Tretford Plus 7 kan worden doorgestoffeerd op de trap (met halfronde latten, ribbel haaks op voorzijde trede).
De kwaliteit Interland altijd voorzien van trapprofielen of strips.
Op elk Tretford ribbeltapijt geven wij 5 jaar garantie, mits vakkundig en volgens de voorschriften van Tretford gelegd.
Op de traptreden geven wij 2 jaar garantie. Raadpleeg de leginstructies en voorschriften van tretford.
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te Arnhem

De tretford ribbeltapijten bestaan uit natuurlijk poolmateriaal. Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van een staal
en/of voorgaande producties kunnen voorkomen.
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