
Solution Dyed Nylon
Steeds meer tapijtkwaliteiten worden geproduceerd met een speciaal soort garen, de zogenaamde 
Solution Dyed Nylon kwaliteiten. Maar wat houdt SDN nu eigenlijk in en nog belangrijker, wat zijn de 
voordelen van Solution Dyed Nylon? 

De kracht van Solution Dyed Nylon
Doordat bij Solution Dyed garens de kleur helemaal door de vezel loopt en in de kern van het garen 
zit, is deze niet alleen kleurecht maar ook nog eens UV- en bleekmiddelbestendig. Zonlicht kan vrijwel 
geen schade aanrichten en zelfs bij het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen blijft het tapijt 
nagenoeg kleurvast. Bovendien kan vuil zich minder goed hechten wat uiteraard een aangenaam                 
bijkomend voordeel is. Een perfecte oplossing dus voor ruimtes als een keuken of de woonkamer. 
Een ander voordeel is het ontbreken van kleurverschillen op de naden. Ideaal, want hierdoor blijft het 
snijverlies beperkt. 

Woon- en projectgeschikt
Door het gebruik van kwalitatieve, hoogstaande garens kom je steeds vaker SDN tapijtkwaliteiten           
tegen. Het is niet alleen ideaal voor woongebruik inmiddels veroverd SDN ook de projectmarkt. SDN 
tapijt is een duurzame investering en door de combinatie met de luxe uitstraling en de bleekmiddelen-
bestendigheid een ideaal tapijt voor uiteenlopende projectinvullingen. Tel hierbij de eigenschap slijtvast 
op en je hebt niet alleen een ideale oplossing voor kantoren, maar ook voor bijvoorbeeld scholen en 
zorginstellingen. 

Naast SDN kwaliteiten, die specifiek voor de woningmarkt zijn ontwikkeld, is onze tapijtcollectie inmiddels 
uitgebreid met diverse projectgeschikte SDN kwaliteiten. Wij leveren niet alleen SDN als kamerbreed 
tapijt maar ook als tapijttegel en schoonloop. Door deze multi-toepasbare invulling kunnen wij, geheel 
volgens de wensen van de klant, alle projecten van A tot Z volledig inrichten.

Alle ijzersterke voordelen op een rij:
 Kleurecht & kleurvast          Duurzaam
 UV- en bleekmiddelbestendig        Onderhoudsvriendelijk
 Geen kleurverschillen op de naden        Vuil- en vlekbestendig
 Uitermate geschikt voor projectmatig gebruik       Slijtvast

Radijs versus wortel
Het grote verschil zit eigenlijk in het productieproces. De meeste tapijten in 
Nederland worden geproduceerd met normale, polyamide tapijtgarens, 
die na de productie worden geverfd. Op deze manier wordt alleen de    
buitenkant van het garen geverfd. Denk aan een radijs: de binnenkant is 
wit, de buitenkant rood.  

Bij Solution Dyed Nylon wordt eerst de vezel geverfd, pas daarna worden 
van deze vezels de garens geproduceerd. Hierdoor is het garen door en 
door gekleurd. Stel je in dit geval een wortel voor: in tegenstelling tot een 
radijs, die alleen aan de buitenkant kleur heeft, is een wortel zowel van de 
binnen- als buitenkant oranje. Zo is het ook met Solution Dyed Nylon. 
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