Belangrijkste kenmerken
(intensiteit gebruik en comfort)

HET UNIFORM EUROPEES SYSTEEM
VOOR PRODUCTINFORMATIE

Een tapijt moet beantwoorden aan bepaalde vereisten inzake slijtage,
behoud van uiterlijk en comfort. De minimumvereisten zijn afhankelijk
van de gebruiksomgeving en verschillen ook bij huiselijk en commercieel
gebruik.
Huiselijk gebruik
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Doorheen deze categorieën kunnen tapijten variëren in comfort, hetgeen
wordt weergegeven door onderstaande pictogrammen. Zo geeft een eenvoudig
systeem, gaande van één tot vijf kronen, het comfortniveau weer.
Comfort
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Bijkomende eigenschappen
Naast deze basiskenmerken kunnen tapijten ook voldoen aan tal van
andere vereisten, op maat van een installatie en een gebruik in verschillende
omgevingen. Elk van deze bijkomende eigenschappen wordt weergegeven
door een specifiek symbool.
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Stoelen op wieltjes
(occasioneel / geregeld)

Antistatisch

Trappen
(occasioneel / geregeld)

Doorgangsweerstand
elektriciteit

VloerVochtige
verwarming ruimtes

Resistent tegen Geluidsuitrafelen
dempend

Brandgedrag (brandcategorieën voor tapijten)

Contactgeluidsisolatie

Antislip

Dimensionele stabiliteit

Alles
wat u moet
weten!

Wat is PRODIS?

PRODIS staat voor:
• Kwaliteit volgens Europese normen
• Getest voor de veiligheid en de
		 gezondheid van de consument
• Gecontroleerd door onafhankelijke
		 testlaboratoria

A

Het uniform PRODuct Informatie Systeem
van de Europese tapijtindustrie

Tapijt getest voor
een beter leefmilieu

PRODIS is het eerste consumentgerichte informatiesysteem
dat niet alleen informatie integreert over milieukwesties en
over de gezondheid en de veiligheid van de consument, maar
ook over de gebruiksomgeving en over bijkomende eigenschappen van textiel vloerbedekkingen.

Meer dan ooit weegt de milieuproblematiek door in het aankoopgedrag
van consumenten. Ze willen er zeker van
zijn dat een product milieuvriendelijk in
gebruik is én dat het ook geproduceerd
werd met respect voor het milieu.
En dat geldt ook voor tapijten. Ongeacht
de kleur van het tapijt is een ‘groen’ tapijt
steeds de betere keuze.

PRODIS reikt betrouwbare informatie aan voor consumenten
en ondernemingen door zich te baseren op twee elementen:
het GUT-testsysteem voor VOS-uitstoot en chemische producten en de Floor Covering Standard Symbols (FCSS).
PRODIS is meer dan een nieuw tapijtlabel, het symboliseert
een vernieuwd vertrouwen in tapijt. Tapijt is niet enkel een
manier om de vloer te bedekken, het is ook de beste keuze.
Met Prodis beantwoorden alle kwaliteiten aan de voorschriften.

D
B

PRODIS is een initiatief van ECRA (European Carpet and
Rug Association) ondersteund door GUT.

C

Het PRODIS label
A

De FCSS-symbolen werden ontworpen met het oog op
herkenbaarheid en duidelijkheid. Ze geven het gebruik en
de slijtage van tapijten weer, alsook tal van bijkomende
productkenmerken. Daarnaast duiden ze ook aan dat het
product tegemoet komt aan de Europese productnormen
van toepassing.

B

Het registratienummer toont aan dat het product geregistreerd
is in het PRODIS-systeem en dat het tegemoet komt aan alle
vereisten. Het laat toe het product te identificeren en vergemakkelijkt de marktcontrole.

C

Door het registratienummer op de PRODIS-website in te geven,
krijgen consumenten up-to-date informatie over het product.

D

Producten die gelijktijdig geregistreerd werden in nationale
systemen als PIT, ETG of ICC, en die beschikken over een GUTlicentie, kunnen optioneel het logo van het nationale systeem
weergeven in de witte ruimte.

Tapijten van verantwoordelijke
producenten herkent men aan het
PRODIS-label!
GUT ijvert sinds het begin van de jaren
‘90 voor meer eenvoud en respect
voor het milieu doorheen de volledige
levenscyclus van tapijten, van bij de
productie tot de plaatsing en van bij het
gebruik tot de recycling.
GUT hanteert normen voor grondstoffen,
additieven en productieprocessen die
uniek zijn in Europa. Door de fabrikanten
te verzamelen die respect tonen voor het
milieu reikt GUT de consumenten een
beter leefmilieu aan.

www.gut-ev.de

