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TECHNISCHE specificaties
    Bouclé Bouclé 3D Bouclé flame panama structure HDesign

Gebruiksklasse  EN 15114 33, zwaar project 33, zwaar project 33, zwaar project 33, zwaar project 33, zwaar project 33, zwaar project

Gewicht  ISO 1765 1.443 gr./m² 1.443 gr./m² 1.443 gr./m² 1.473 gr./m² 1.240 gr./m² 1.407 gr./m²

Dikte  ISO 8543 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Breedte   400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

Rollengte   30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m

Brandklasse  EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

trapgeschikt  EN 1963 Continue gebruik Continue gebruik Continue gebruik Continue gebruik Continue gebruik Continue gebruik

Zwenkwielgeschikt EN 985 A, continue gebruik A, continue gebruik A, continue gebruik A, continue gebruik A, continue gebruik A, continue gebruik

Vloerverwarming ISO 8302 0.04 m² K/W 0.04 m² K/W 0.04 m² K/W 0.06 m² K/W 0.05 m² K/W 0.05 m² K/W

anti-statisch  ISO 6356 permanent anti-statisch permanent anti-statisch permanent anti-statisch permanent anti-statisch permanent anti-statisch permanent anti-statisch

Lichtechtheid  ISO 105B02 6 6 6 6 6 6

Geluidsabsorbtie  ISO 354 0,10 aW 0,10 aW 0,10 aW 0,10 aW 0,10 aW 0,10 aW

Geluiddemping  ISO 717-2 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Garen   Econyl® Polyamide 6 Econyl® Polyamide 6 Econyl® Polyamide 6 Econyl® Polyamide 6 Econyl® 6 Polyamide 6 Econyl® Polyamide 6

Backing   SBR-vrije latex SBR-vrije latex SBR-vrije latex SBR-vrije latex SBR-vrije latex SBR-vrije latex

Verfmethode   stukverven stukverven stukverven stukverven stukverven stukverven

productiemethode  geweven geweven geweven geweven geweven geweven

Land van oorsprong  Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland

certificering   ISO 9001 & ISO 14001 ISO 9001 & ISO 14001 ISO 9001 & ISO 14001 ISO 9001 & ISO 14001 ISO 9001 & ISO 14001 ISO 9001 & ISO 14001

M.I.D. Carpets BV voldoet aan de certificering volgens ISO 9001 en ISO 14001



contract Base is geïnspireerd door vakmanschap op 

het gebied van geweven tapijt. Ontworpen voor project 

gebruik en een ideale oplossing voor kantoren, hotels, 

winkels en andere druk belopen ruimtes. Het M.i.D. 

design team heeft een kleurselectie samengesteld, welke 

veelzijdige en creatieve mogelijkheden biedt voor uw 

interieurplan.

Met moderne weeftechnologieën hebben we een sterk en 

duurzaam projecttapijt gecreëerd, met een unieke textiel 

uitstraling en comfort. Hoogste project gebruiksklasse 

(klasse 33) in textiel tapijt en met een project brandklasse 

(Bfl). Geweven met 100% gerecyclede polyamide garens 

en voorzien van een innovatieve sBR-vrije latex backing. 

contract Base is ontwikkeld voor architecten, ontwerpers, 

projectinrichters die op zoek zijn naar creatief, duurzaam 

en innovatief geweven tapijt, welke bijdraagt aan de 

bescherming van onze aarde! 

contract Base, een verantwoorde keuze voor uw interieur!
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contract Base is geclassificeerd voor intensief gebruik in projecten zoals kantoren, hotels, winkels, etc. 

contract Base heeft de Bfl brandklasse en is dus uitstekend geschikt voor gebruik in projecten.

contract Base is geschikt voor continue gebruik met bureaustoelen met zwenkwielen.

contract Base is geschikt voor continue gebruik op trappen.

contract Base heeft anti-statische eigenschappen.

contract Base kan worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming.

contract Base is ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in onze tapijtweverij in Nederland, ISO 9001 en 

ISO 14001 gecertificeerd.

contract Base is geweven met Econyl ®, 100% gerecycleerd, polyamide garens (www.econyl.com).

contract Base heeft een innovatieve, SBR-vrije, latex backing.

M.I.D. is lid van de USGBC en heeft een sterk belang in duurzaam bouwen volgens LEED.

Legadvies, lijmadvies en reiniging- en onderhoudsadviezen zijn vrijblijvend op te vragen bij M.I.D.

WAAROM  
cOntRact Base?





WiJ WeVen De tOeKOMst 
MET HET GAREN UIT HET VERLEDEN
Zet oud afval om in iets nieuws en moois! M.I.D. maakt gebruik 

van Econyl ® garen voor de Contract Base collectie.

Econyl ® gaat over regeneratie, regeneratie van nylon afval 

tot grondstoffen voor nieuwe producten. Het gaat over de 

regeneratie van ons milieu. Het gaat over de regeneratie voor 

het leven. Stel je voor dat je oud afval kan omzetten in iets 

nieuws en moois. Dit is wat Econyl ® doet!

Het innovatieve Econyl ® regeneratiesysteem is gebaseerd op 

duurzame chemie. Als onderdeel van dit proces wordt nylon 

in afvalstoffen zoals tapijt, kleding of visnetten omgevormd tot 

nieuw ruw materiaal, zonder enig verlies van kwaliteit. Zoals 

we allemaal weten is afval een bijproduct van industriële 

productie. De hoeveelheid afval op onze aarde is verminderd 

door het verzamelen van afval van stortplaatsen en uit 

oceanen en door het terug te brengen in de productiecycli. 

Deze grondstoffen worden nu gebruikt voor onze Contract 

Base collectie.

Duurzame textiele materialen spelen een belangrijke rol in het 

duurzaam en groen bouwen. Econyl ® garens zijn daarom 

opgenomen in de lijst van materialen die in aanmerking komen 

voor LEED ® punten (Leadership in Energy and Environmental 

Design) als onderdeel van de definitie van wereldwijde 

normen voor milieuvriendelijke gebouwen.

Contract Base is ontwikkeld voor architecten, ontwerpers, 

projectinrichters die op zoek zijn naar creatief, duurzaam en 

innovatief geweven tapijt, welke bijdraagt aan de bescherming 

van onze aarde! 

Contract Base, een verantwoorde keuze voor uw interieur



MinDeR eMissie | REUKLOOS
BeteRe BRanDnORMeRinG

sBR-vrije latex backing

M.I.D. Carpets is trots om voor Contract Base een nieuwe 

innovatieve SBR-vrije latex backing te gebruiken, ‘s Werelds 

eerste tapijtbacking die geen Styreen Butadieen bevat. In 

plaats daarvan is de latex een samenstelling die volledig 

gebaseerd is op Vinylacetaat Ethyleen (VAE). VAE biedt een 

aantal voordelen voor het eindproduct en is de oplossing voor 

iedereen die milieubewust is.

Backing is een essentieel onderdeel van Contract Base en is 

de laatste stap in het creëren van een geweven tapijt. Het doel 

van het backingproces is tweeledig; de latex backing fixeert 

de garens en verbetert de levensduur van het tapijt .

De voordelen van deze nieuwe latex backing:

•  sterke vermindering van geur: het gebruik van een latex 

backing met VAE zorgt ervoor dat de karakteristieke geur 

van nieuw tapijt nu tot het verleden behoort.

•  verminderde ontvlambaarheid: proeven met tapijtbacking 

samengesteld uit VAE en SBR lieten zien dat de backingen 

met VAE veel minder brandbaar zijn dan de backingen met 

SBR. De nieuwe SBR-vrije latex backing is daarom ideaal 

om te gebruiken in druk belopen projectruimtes zoals hotels, 

kantoren, winkels, enz., waar brandveiligheid een hoge 

prioriteit heeft.

•  lagere uitstoot van VOC’s: VOC´s (vluchtige organische 

componenten) zijn stoffen die worden gebruikt als 

conserverings- en bindmiddel in de industrie. Ze komen niet 

alleen voor in honderden huishoudelijke producten, maar 

ook in meubels en stoffen. VOC’s verdampen in de lucht en 

de concentratie ervan ligt binnenshuis hoger dan erbuiten. 

Het Duitse Textiles & Flooring Institute GmbH (TFI ) heeft 

zowel backingen getest met VAE als SBR, op uitstoot van 

VOC’s. Op basis van de strenge normeringen volgens het 

GUT label, zijn de VOC-emissies, vrijgegeven door tapijten 

met een VAE backing, veel lager gebleken dan die van 

tapijten met een SBR backing.

Contract Base, een verantwoorde keuze voor uw interieur

 







M.I.D. Carpets is een Nederlandse tapijtweverij, internationaal erkend voor haar creativiteit, ontwikkeling, duurzaamheid 

en hoogwaardig geweven tapijt. Opgericht in 1932, M.I.D. is gespecialiseerd in maatwerk, met een unieke individuele 

service, kwaliteit en flexibiliteit voor onze klanten wereldwijd.

Wij vinden het mede onze verantwoordelijkheid om duurzame materialen te kiezen voor onze kwaliteiten en met trots 

gebruiken wij daarom onder meer 100% gerecycled garen.

Bezoek www.mid.nl voor meer informatie over M.I.D., ons verhaal, onze collecties en onze mogelijkheden.

VAKMANSCHAP sinDs 1932





M.I.D. Carpets heeft een rijke historie als het gaat om 

creatie van kleuren. Kleuren die passen in elk interieur.  

De Contract Base collectie wordt gepresenteerd in een 

selectie van eigentijdse kleuren, geïnspireerd door de 

laatste ontwikkelingen en trends in interieur en de input  

van toonaangevende ontwerpers.

De Contract Base kwaliteiten kunnen tevens geleverd 

worden in uw eigen kleur (tegen minimale afnames).  

Wij horen graag welke kleur u wilt voor uw project!

 

DE KLeURRiJKe WeReLD 
VAN M.I.D





ONZE RefeRenties
M.I.D. Carpets is trots haar klanten wereldwijd te bedienen met mooi en hoogwaardig geweven tapijt. Wij waarderen 

onze klanten over de hele wereld en met trots noemen wij enkele:

executive offices
abn-amro bank, amsterdam
deutsche bank, düsseldorf
deutsche bank, stuttgart
banque agricol, paris
national investment company, kuwait
alliance versicherung, berlin
lloyds verde, london
philips, amsterdam
panasonic, london
nokia, finland
shell oil company, rotterdam
royal dutch mail, amsterdam
jp morgan, london
hsbc bank, london
hsbc bank, düsseldorf
kpn telecom, groningen
royal ahold, zaandam
wehkamp, zwolle
wedgewood, united kingdom
mannesmann ag, düsseldorf
daimler benz, stuttgart
stock exchange aex, amsterdam
ernst & young, amsterdam

government & palaces
former house of parliament, the hague
dutch embassies, worldwide
embassy of kuwait, the hague
royal palace noordeinde, the hague
japanese embassy, south africa
palace “eikenhorst”, wassenaar
palace “het loo”, apeldoorn
red runner for royal wedding of prince 
maurits and princess marilène
raad van state, the hague
buckingham palace, “belgium room”, 
london

celebrities
madonna, popstar
u2, the edge, guitarist
jon bon jovi, popstar
sting, popstar
marc jacobs, fashion designer
mr bean (rowan atkinson), actor

fashion
cartier, boutiques worldwide
burberry, europe
ralph lauren, new york
louis vuitton, london
frattelli rossetti, italy
sergio rossi, paris, milano, london
gucci, london
armani, london
chanel, frankfurt
emilio pucci, new york
valentino, new york
rolex, geneve
debeers jewellery, worldwide
hacket, london
maison de bonneterie, amsterdam
escada, boutiques worldwide

various
luxury yacht, “princess”, donald trump
luxury yacht, major of the city new york, 
mr. bloomberg
luxury yacht, “dragonfly”
luxury sailing yacht “ph3”
vip area’s manchester united stadium
various rugs for the queen of jordan
various luxury rooms on the vessel of the 
holland - america line
private airplanes, for example for the 
president of argentina
supreme court, ottawa, canada
schiphol airport, various areas
qatar airways vip lounge, heathrow 
airport
royal concert hall, amsterdam
palace of peace, the hague
showrooms royal auping beds, europe
showroom leolux seating, venlo
showrooms mercedes, europe
showroom bentley, beijing
van der valk hotel, suites
bentley, mulsanne model
national theatre of bahrain
l’oreal, paris
rijksmuseum, amsterdam
frans hals museum, haarlem
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