
Med Tiles & Planks kan du skabe behagelige kontormiljøer, hvor mennesker har lyst til at være 
og ikke blot skal være. I takt med at gulvets udformning og materialevalg får stadig større 
betydning for den arkitektoniske og interiørmæssige designproces, cementerer tæppefliser og 
-planker sig i den grad som relevante, brugbare og inspirerende elementer med stor betydning 
for fremtidens kontor.

Med tidløse teksturer, gradueringer og meleringer imiterer kollektionens mønstre de naturlige 
overflader og fremmer det personlige velvære igennem følelsen af at være tættere på naturen. 
Med en bred pallette af grålige toner og andre diskrete klassikere kombineres new neutrals i 
et æstetisk farveskema, som er nemt at elske og passe ind i moderne kontormiljøer og andre 
designkrævende rum.

Kollektionen optimerer kontormiljøer, funktionaliteter og sågar historiefortællinger, samtidig 
med at den imødekommer brugernes behov for designmuligheder, der aktiverer både følelser 
og sanser.

Mix dem, match dem, drej dem rundt
Alle design fås i kvadratiske 48x48 cm og 96x96 cm fliser samt i den rektangulære 24x96 cm 
planke, som kan kombineres på utallige måder. De forskellige mønstre og farver passer perfekt 
sammen, uanset hvordan de kombineres.

Med flise- og plankekonceptet skabes imponerende udtryk med stor variation, alt afhængig af 
installationsmetode. Lægges mønsteret i samme retning, opnås det rene væg-til-væg udtryk, 
hvorimod mønsterbrud og forskellige luvretninger bidrager med et helt nyt look, hvis fliserne 
installeres i skak. For plankernes vedkommende er halvforbandt eller tilfældig lægning de mest 
anvendte metoder med vidt forskellig effekt.

Nyhed: Tiles & Planks
Designet til at optimere arbejdsmiljø, funktionalitet og historiefortælling på kontoret 



Men fleksibiliteten rækker langt ud over det! Med tæppefliser og -planker kan du også 
eksperimentere med brugen af rummet. Forskellige mønstre, farver og teksturer kan fx bruges 
til at definere mødeområder, aktivitets- og stillezoner samt vejfinding, hvilket gør kollektionen 
ideel til at sikre social distance.

Det grønne valg: Seks kvaliteter til ethvert behov
Alle Tiles & Planks design kan rekoloreres og produceres i seks kvaliteter, der varierer fra 440 
til 1400 g/m2, og som fås i regenereret ECONYL® polyamid, ny polyamid eller en 80/20 New 
Zealandsk uld/nylonblanding, som er kendt for dens formidable kvalitet og performance ift. at 
skabe sunde og behagelige indendørsmiljøer.

Tre Highline-kvaliteter er lavet af ECONYL® garn, som er fremstillet af efterladte fiskenet og andet 
industrielt affald. Kombineret med Ege Carpets patenterede Ecotrust-bagside, der produceres 
af brugte vangflasker, giver kollektionen rig mulighed for at specificere en bæredygtig 
designløsning. Alle kvaliteter er Cradle to Cradle- og Air Comfort Gold-certificerede.

Om Ege Carpets
Ege Carpets, som blev grundlagt i 1938 og konsekvent anvender den mest avancerede 
teknologi i branchen, har udviklet sig til én af Europas førende tæppeproducenter. Ege Carpets 
er drevet af en strategi om at designe smukke tæpper til en bæredygtig fremtid og fremstiller 
unikke gulvbelægninger på bæredygtig vis ved at omdanne affald til ressourcer, samtidig med 
at virksomheden stræber efter at holde komponenterne i lukkede kredsløb og blive CO2-positiv.



Fra flasker til tæppebagsider
En vandflaske indeholder naturligvis vand, som er vigtigt for vores velbefindende. Selve 
flasken har dog mange forskellige anvendelsesmuligheder, og en af dem udnyttes, når 
brugte vandflasker genbruges i den patenterede Ecotrust-bagside til tæppefliser. En innovativ 
fremstillingsteknik forvandler flaskerne til et blødt, men stærkt PET-filtmateriale, som er yderst 
holdbart og har rigtig gode akustiske egenskaber. Filten er både genbrugt og regenererbar.

Fra fiskenet til tæppefronter
Efterladte fiskenet udgør en tiendedel af affaldet i havet og kan drive rundt i flere måneder eller 
år og være til fare for havlivet. Ege Carpets anvender ECONYL®-garn af brugte fiskenet. Når 
nettene er blevet indsamlet og renset, nedbrydes de mekanisk og kemisk og forvandles til et 
solidt og slidstærkt tæppegarn. Garnet er både regenereret og regenererbart.

Fakta

Fra vandflasker til flager til fibre til Ecotrust filtbagsider

Fra fiskenet til chips til ECONYL® garner til tæppeforsider



Stone Surface

Link til billeder og pressemeddelelser
https://image.egecarpet.com/shared/5B9QGCvY5G7Xoy9zYlDvWA4olCFT5iTA

Træd ud på bløde og beroligende gulvdesign med nedtonede men interessante og raffinerede 
udtryk. Udforsk tidløse teksturer, gradueringer og meleringer og fordyb dig i nænsomt 
producerede naturmaterialer, stenoverflader og vævede tekstiler, som tiden har patineret. 
Allesammen gengivet i new neutrals, der bringes til live i et delikat spil imellem lys og skygge. 
Med Tiles & Planks kombineres fleksibilitet og æstetik ganske ubesværet for at levere høj 
komfort og smukke gulve til det krævende interiørprojekt.

Kollektionens design

Texture

Crafted Urban Woven

Faded Lines
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