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styles in carpet tiles
modulyss® is een toonaangevende, 
markt-georiënteerde, Belgische 
fabrikant van tapijttegels voor de 
contractmarkt.

modulyss®

01
White&BlAck 
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03
Beste slijtvastheid
Al onze tapijttegels halen de hoogste 
classificatie voor slijtvastheid van 
textiele vloerbekleding, klasse 32 
of 33. Dat betekent dat ze uiterst 
bestand zijn tegen slijtage.

02
Duuuuuuuuurzaamheid
Onze tapijttegels halen het hoogste 
niveau inzake duurzaamheid. 
Al onze producten worden door 
onafhankelijke laboratoria getest 
volgens de europese norm en 1307.

FG
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Europese norm
Al onze producten zijn ce-gecer-
tifieerd, zoals vereist in alle landen 
van de europese Gemeenschap. 
Ze voldoen zelfs aan de strenge 
europese norm en 14041.

Onze tapijttegels voldoen aan de 
strengste europese voorschriften 
inzake brandveiligheid. Onder 
de europese norm en 13501-1 
halen ze allemaal een Bfl-s1 
classificatie.R

04
Bureaustoelen met 
zwenkwielen
Al onze tapijttegels worden getest 
voor het gebruik van bureaustoelen 
met zwenkwielen. Ze halen de 
norm en 986, A – intensief gebruik, 
en kunnen dus ook in veeleisende 
kantooromgevingen gebruikt 
worden.

5



Gezondheid
Al onze producten zijn vrij van 
schadelijke stoffen, emissies en 
geuren. Onze tapijttegels worden 
daarvoor gecertifieerd door het 
gespecialiseerde en onafhankelijke 
instituut GUt.

09
Recyclage
Bij elk nieuw ontwerp streven we 
ernaar om bij de productie een 
zo groot mogelijke hoeveelheid 
gerecycleerde grondstoffen te 
kunnen gebruiken. 

08
Onderhoudsvriendelijk
Omdat wij bij modulyss® enkel 
gebruik maken van de beste 
materialen, zijn onze tapijttegels 
makkelijk te onderhouden en 
eenvoudig schoon te maken.
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CARE
voor tapijttegels die aan het einde 
van hun levenscyclus zijn gekomen, 
hebben we in januari 2009 samen 
met vanheede environment group 
het cAre-programma opgestart. 
Door 1.000 m² oude tegels te 
verwerken tot secundaire brandstof, 
verminderen we de cO2-uitstoot 
met 8 ton.

11
Kwaliteitscertificaat
kwaliteit is voor modulyss® een 
topprioriteit. voor de ontwikkeling 
en de productie van onze tegels 
werd reeds jaren geleden een 
iSO 9001-kwaliteitscertificaat 
uitgereikt.

12
REACH
modulyss® voldoet aan de strenge 
europese reAch-normen.

Minimum70*
in oktober 2008 slaagden wij erin om als eerste europese fabrikant 
een ecologische tapijttegel op de markt te brengen, Minimum70. 
het gebruikte econyl70 garen wordt nu ecOnYl®, waardoor voortaan 
alle eco-tapijttegels bij modulyss® 100% ecologisch zijn.

13
(*) Dit product is niet langer beschikbaar in de modulyss® tapijttegelcollectie.
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Energie
Bij modulyss® streven we ernaar om 
zo zuinig en efficiënt mogelijk om te 
springen met onze grondstoffen en 
energiebronnen.

Kwaliteitsgarantie
Wij zijn bijzonder trots op de 
kwaliteit en de duurzaamheid van 
onze modulyss®-tapijttegels, en 
maken onze belofte hard met een 
kwaliteitsgarantie van 15 jaar.
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Industrieel afval
Al het industrieel afval dat 
modulyss® genereert wordt 
gerecycleerd of verwerkt tot 
secundaire brandstof,  
in de vorm van pellets.
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back2back
modulyss® is het enige bedrijf 
in europa dat het snij-afval, dat 
ontstaat uit het versnijden van onze 
tapijttegels, volledig verwerkt in de 
rugzijde van de producten.

18
Innovatie
Bij modulyss® innoveren wij elke 
dag. Wij zijn terecht fier op ons 
marktgericht aanbod dat het resultaat 
is van voortdurende vernieuwing en 
productontwikkeling.

Zonne-energie 
in februari 2010 nam modulyss® zijn 
nieuwe zonnepanelen in gebruik. 
het park heeft een capaciteit van 
467.500 kWh, 12% van ons totale 
elektriciteitsverbruik.
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Keep it simple
Door met gezond verstand zaken te 
doen en onze taken holistisch aan 
te pakken, kunnen we 100% ten 
dienste staan van onze klanten.

21
Flexibiliteit
modulyss® wil zich onderscheiden 
door een oprechte dienstverlening 
waarbij flexibiliteit onze leidraad 
is. Wij maken deze stelling hard, 
elke dag opnieuw.

22
Eco-tegels
De voorbije vijf jaar lanceerde 
modulyss® vijf nieuwe 
ecologische tapijttegelcollecties:  
eco100 c, reverse100, 
converse100, Alternative100 en 
Millennium100.

23
HQE 
Haute Qualité Environnementale
in 2005 haalde modulyss® het 
hQe-certificaat, omdat onze 
tapijttegels voldoen aan de Franse 
milieunormen. het certificaat wordt 
door een onafhankelijke instelling 
uitgereikt. FDeS volgens de norm 
nF P01-010.
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Antistatisch
Al onze tapijttegels zijn permanent 
antistatisch volgens de iSO 6356-
norm. Ze halen daarbij een waarde 
die kleiner of gelijk is aan 2kv.

25
Ervaring
Bij modulyss® hebben we al 
meer dan 20 jaar ervaring met 
het produceren van tapijttegels. 
Die ervaring helpt ons om dag in, 
dag uit de beste producten te maken.

Ecologische  
mini-tufttegel 
in januari 2010 lanceerden wij 
reverse100, de eerste ecologische 
mini-tuft tapijttegelcollectie.

27
Dimensionele  
stabiliteit
Onze tapijttegels hebben een 
performante stabiliteit die kleiner is 
dan 0,2%. De stabiliteit werd getest 
volgens de europese norm en 986.

reverSe100
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Solventvrij
De bitumen die gebruikt wordt in 
de backing van onze tapijttegels 
is niet geoxideerd en niet bewerkt 
met solventen, wat een soepele, 
slijtvaste en solventvrije rugzijde 
oplevert.

29
Zuinig met water
het water dat nodig is bij de 
productie van onze tapijttegels, 
is uitsluitend regenwater. 
in vergelijking met 2008 hebben 
we het waterverbruik met 46% 
gereduceerd. 

30
Recyclage van 
grondstoffen
Bij modulyss® springen we 
zuinig om met onze grondstoffen. 
Alle rest- en afvalgarens die tijdens 
de productie worden verzameld, 
worden volledig gerecycleerd tot 
een nieuw garen.

31
Vlakke organisatie
Door onze vlakke organisatie-
structuur en onze open ingesteld-
heid willen wij een aangename 
partner zijn om zaken met te doen 
of om voor te werken.

MiniMUM100

32
UPEC
voor ons gamma Millennium100, 
Step en First behaalden wij 
het UPec-garantiecertificaat. 
Dit certificaat, dat uitgereikt wordt 
door het cStB, maakt onze 
modulyss®-producten geschikt voor 
de Franse markt. 
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Sustainable  
Solution Certificate
voor de implementatie van het cAre-
programma, waarbij tapijttegels na 
hun gebruik tot secundaire brandstof 
worden verwerkt, ontvangt de klant 
een certificaat dat garandeert, dat 
de tegels op een duurzame manier 
verwerkt worden.

33
Abz
Allgemeine bauaufsichtliche 
zulassungen
Onze tapijttegels zijn gecertifieerd 
volgens de normen van het DiBt 
(Deutsches institut für Bautechnik), 
waardoor ze kunnen gebruikt 
worden in de Duitse markt. 

34
Vrij van zware metalen
modulyss®-tapijttegels bevatten 
geen zware metalen. Ze zijn 
bijgevolg vrij van schadelijke 
stoffen zoals lood, cadmium, 
kwik of chroom.
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Groene stroom
Al de elektriciteit die we bij 
modulyss® verbruiken, is groene 
stroom, dus opgewekt uit duurzame 
energiebronnen.

37
Ecologische 
verpakking
modulyss® hanteert de filosofie van 
recylage ook voor zijn verpakkingen. 
We gebruiken enkel kartonnen 
dozen die voor 100% gemaakt zijn 
uit gerecycleerd materiaal.

38
Centralisatie
modulyss® heeft één enkele productie-
vestiging, wat de mogelijkheid biedt om 
te besparen op intern transport en wat 
onze uitstoot aan cO2 drastisch beperkt. 

39
Afvalpreventie
modulyss® streeft ernaar om 
de hoeveelheid restafval uit de 
productieprocessen maximaal te 
beperken. in vergelijking met 2008 
hebben we de hoeveelheid restgarens 
met 9% en de hoeveelheid snij-afval 
met 12% gereduceerd.

40
Elektriciteitsbesparing
Bij modulyss® hebben wij oog voor 
ons eigen elektriciteitsverbruik. 
Door verscheidene maatregelen 
slaagden we erin om dat verbruik in 
vier jaar tijd met 17% terug te dringen. 

(2008: 4.497.596 kWh - 2009: 3.402.718 kWh -  
2010: 3.851.835 kWh - 2011: 3.737.275 kWh)
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Gerecycleerd tuftdoek
het tuftdoek dat we gebruiken 
voor het volledige modulyss®-
gamma is voor 100% gemaakt uit 
gerecycleerde Pet-flessen.

42
Kwaliteitsvolle 
grondstoffen
Bij de productie van onze 
tapijttegels gebruiken wij 
gerenommeerde garens van 
de hoogste kwaliteit, wat mee 
garant staat voor de uitzonderlijke 
levensduur van het tapijt.

43
Eenvoudige plaatsing
Onze tapijttegels zijn op zeer 
eenvoudige wijze te plaatsen. 

44
Gasverbruik
Bij modulyss® springen we spaar-
zaam om met onze energiebronnen. 
De hoeveelheid aardgas die door 
ons bedrijf wordt verbruikt, is in vier 
jaar tijd met 24% gedaald. 

(2008: 10.273,84 Mwh - 2009: 6.905,01 Mwh - 
2010: 7.868,35 Mwh - 2011: 7.803,28 Mwh)

45
Milieuvriendelijke 
staalboeken
Onze staalboeken zijn zo 
ontworpen, dat ze een minimaal 
verbruik van papier, inkt en karton 
vergen. Door hun kleinere formaat 
vragen ze ook minder energie bij 
transport en verzending.
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in 2009 werden onze doorgedreven 
inspanningen inzake milieuzorg 
en welzijn bekroond met het 
internationaal gerenommeerde  
iSO-14001 certificaat.

ISO-14001

  Milieu-
  certificaat
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48
Stoombeperking
De hoeveelheid stoom die bij 
onze productie noodzakelijk is, 
kon door een optimalisatie van onze 
processen tijdens de drie jaar met 
23% worden teruggebracht.

(2009: 36.055 m³ - 2010: 41.114 m³ - 2011: 
27.631 m³)

49
Kleur
Onze producten scoren bijzonder 
goed op het vlak van kleurvastheid 
en voldoen dan ook aan de 
geldende iSO 105-norm inzake 
kleur- en lichtechtheid.

50
Akoestiek
Onze tapijttegels zijn sterk geluids-
absorberend, verminderen de 
contactgeluiden met 20 tot 30 dB en 
zorgen voor een perfecte akoestiek. 
in tests door onafhankelijke 
laboratoria haalden onze producten 
de iSO 354-norm.

47
Toewijding
Onze medewerkers geven elke dag 
het beste van zichzelf om kwalitatief 
hoogstaande tapijttegels op de 
markt te brengen. 
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LEED 
Leadership in Energy and 
 Environmental Design
De Amerikaanse standaard voor 
Green Building Design. commerciële 
bouwprojecten kunnen via gebruik 
van modulyss® tegels kredieten 
winnen die positief bijdragen tot 
deze certificering.

BRE Global 
Building Research Establishment
europees leider in milieu certifice-
ring voor gebouwen via BreeAM 
& levenscyclus analyses van bouw-
producten. De modulyss® green 
claims werden door hen onafhan-
kelijk geanalyseerd en gecertifieerd, 

elk product kreeg een ePD  
(environmental Product Declaration) 
en werd gescoord volgens het Bre 
eco-point score systeem. modulyss® 
tapijt tegels hebben over de ganse 
productlijn de laagste milieu impact 
t.o.v. vergelijkbare producten.51

InterfaceFlor (*)

(NL)
Desso
(NL)

modulyss® 

(BE)

tufted carpet tiles with  
graphlex bitumen backing

tufted carpet tiles with  
bitumen backing

tufted carpet tiles with  
bitumen backing

kantoren kantoren kantoren

ECO: EP = 0,26 - 0,29
PA 6 EP = 0,33 - 0,38

PA 6.6 EP = 0,40 - 0,47
PA 6 EP = 0,38 - 0,62

PA 6.6 EP = 0,43 - 0,58

ECO: EP = 0,25 - 0,29
PA 6 EP = 0,29 - 0,35

PA 6.6 EP = 0,35 - 0,42

Best BRE-
ratings 
for carpet tiles

Bron: www.greenbooklive.com - 29 oktober 2013.
(*) Met uitzondering van één PA 6 product, met score 0,53 als gevolg van een hoger poolgewicht.
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ECNZ 
Environmental Choice  
of New Zealand
het ecnZ certificaat is een labelpro-
gramma ter stimulatie van duurzame 
productontwikkeling dat o.a. een 
minimum aan gerecycleerde content 
in de backing vereist. Alle eco-pro-
ducten van modulyss® behaalden dit 
certificaat sinds juli 2011.

dBack
De dBack viltrug verbetert de 
geluidsisolatie- en geluidsabsorptie-
eigenschappen van onze tapijttegels. 
vergeleken met back2back met zijn 
100% bitumen, biedt dBack een 
minimale verbetering van 50% in 
geluidsabsorptie en een gemiddelde 
verbetering van 15% in geluids-
isolatie. De ideale oplossing voor 
gebouwen met extra akoestische 
eisen. Dit werd getest conform de 
iSO 354 en iSO 10140-norm.
 

53
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GUI 
Gesellschaft für Umwelt-  
und Innenraumanalytik
in-groove is ontwikkeld om de con-
centratie aan fijn stof in de lucht te 
reduceren en werd getest door GUi. 
Dit onafhankelijke Duitse testinstituut 
is gespecialiseerd in de analyse van 
de binnenluchtkwaliteit.

in-GrOOve

55
In-groove, carpet tiles 
that capture dust
in-groove tapijttegels zijn zes keer 
beter in het opvangen en vasthou-
den van fijn stof dan harde vloeren. 
Ze dragen bij tot een zuivere binnen-
lucht in de werk- en leeromgeving.
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70% wordt 100%
Alle modulyss® eco-producten ma-
ken gebruik van ecOnYl® garen van 
Aquafil, waarvan het gerecycleerd 
materiaal nu verhoogd is van 70% tot 
100% post-industrieel en postconsu-
mer polyamide 6 afval.

58
MVO 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen
iSO 26000 is de eerste internationale 
norm die de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van 
organisaties omschrijft en een aantal 
criteria voorschrijft. Wereldwijd wordt 
deze norm als leid raad gebruikt 
voor het ontwikkelen van de MvO 
aanpak binnen bedrijven. modulyss® 
werkt sinds eind 2010 conform de 
iSO 26000-norm.

59
Lichtreflectiewaarde 
(LRV) van tapijttegels
De lichtreflectiewaarde is de hoe-
veelheid licht die weerkaatst wordt 
door het tapijt wanneer deze verlicht 
wordt door een lichtbron. De waarde 
wordt bepaald door de kleur en de 
structuur van het tapijt. hoe hoger, 
hoe meer licht gereflecteerd wordt. 
Alle modulyss® tapijttegelcollecties 
werden getest door het cStB (Fr) 
en behalen uitmuntende waarden, 
daardoor dragen ze bij aan een lager 
energieverbruik in een kantoorruimte.

70%100%
ECONYL®

recycled
22



60
Converse100
Deze ecologische, mini-tuft tapijt-
tegel is extreem sterk, stijlvol en 
slijtvast en bestaat voor 100% uit 
gerecycleerd nylon (ecOnYl®). 
een meerwaarde voor elke ruimte 
én voor het milieu.

cOnverSe100
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