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ONS VERHAAL

Hallo,
wij zijn modulyss
Leuk je te leren

WE ONTWERPEN,
VERVAARDIGEN EN LEVEREN
UNIEKE TAPIJTTEGELS
VOOR DE INTERNATIONALE
CONTRACTMARKT.

kennen!

We streven altijd naar een combinatie van creativiteit, functionaliteit,
prestaties en duurzaamheid in al
onze producten.
Vanessa Van Overmeeren, hoofd van Product Development

25

HQ

jaar
modulyss

designmogelijkheden

+

JAAR
ERVARING

IN BELGIË

±250

werknemers in 2017
ONZE WAARDEN
We beantwoorden aan de
marktbehoeftes.

Actief in

95 landen

We zijn trots op
onze milieubewuste aanpak.
We streven steeds naar
uitmuntendheid.
We komen
onze beloftes na.
We zijn trendsetters
en leggen de lat hoger.

GREAT BRITAIN - FRANCE - NETHERLANDS - POLAND - BELGIUM - GERMANY - CZECH - REPUBLIC - INDIA - SPAIN - PORTUGAL - TURKEY - ROMANIA - RUSSIAN FED. - USA-SUBCONTRACTING - IRELAND -

- KAZAKHSTAN - KUWAIT - SOUTH KOREA - ALGERIA - ISRAEL - SLOVENIA - GREECE - BOLIVIA - LATVIA - PANAMA - KENYA - FILIPIJNEN - GEORGIA - TUNISIA - LAOS - MACEDONIA - SINGAPORE JAPAN - ALBANIA - LIBYA - MOLDAVIA - GUATEMALA - ICELAND - BELARUS - EGYPT - PUERTO RICO - MALTA - CANADA - ECUADOR - MONTENEGRO - KIRGHISTAN - VENEZUELA - PERU - TANZANIA
- URUGUAY - TAIWAN - BRUNEI - CHANNEL ISLANDS - AZERBAIJAN - MOROCCO - LIECHTENSTEIN - ARMENIA - KOSOVO - SURINAME - VIETNAM - SENEGAL - NICARAGUA - GIBRALTAR - NIGERIA
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AGENDA

EVENT

Delight pre-launch in Boekarest
Op 31 mei 2018 hebben we samen met onze Roemeense partners de pre-launch van
de Delight collectie gevierd in de Tapo Club in Roemenië. Met energieke livemuziek en
tal van hapjes en drankjes maakten we er een onvergetelijke avond van. Maar het absolute
hoogtepunt was de oogverblindende lichtperfor
mance door Mindscape Studio! Op Facebook kan
je alle foto's bekijken om je een beeld te vormen
van deze geweldige avond.
31 MEI 2018 – BOEKAREST, ROEMENIË

ONS DEBUUT @
CLERKENWELL
DESIGN WEEK
2018
Clerkenwell Design Week is een van
de belangrijkste events voor architecten, ontwerpers en bestekschrijvers
in Londen. We maakten er ons debuut
en trakteerden de bezoekers op een
exclusief voorsmaakje van de Delight
collectie.
Uit onze aanwezigheid op CDW blijkt dat
we vastberaden zijn om verder te groeien
tot een van de meest veelbelovende
merken in de sector, met producten die
opvallen qua ontwerp maar tegelijk ook
fantastisch presteren.
Mocht je ons gemist hebben... Geen
zorgen! We hebben al een plaatsje
geboekt voor de editie van 2019!

LICHTPERFORMANCE DOOR
MINDSCAPE STUDIO

NeoCon 2018

22-24 MEI 2018 — LONDEN,
VERENIGD KONINKRIJK

Architect@work

Tijdens onze allereerste editie van NeoCon onthulden we
onze Blaze collectie in de showroom van Bentley in Chicago.
Deze collectie van minituft tapijttegels is uniek in de Verenigde
Staten en was genomineerd voor 'Best of NeoCon'.
Blaze werd prachtig
geïntegreerd in Bentley's
nieuwe productreeks,
The Drawing Room.

Architect@work is een unieke tentoonstelling met uniforme
stands in verschillende steden over de hele wereld.
Onze luxueuze Velvet& collectie deed dienst als inspiratie
bron bij het ontwerpen van het concept voor onze stand.
Om een betoverend 3D-effect te bekomen, speelden we met
verschillende dieptes en hingen we kleine stalen met draad
aan het plafond op.

Beide collecties hebben
een edgy en trendy look
die een volledig nieuwe
invulling geeft aan het
begrip kantooromgeving
zoals we het op heden
kennen.
11-13 JUNI 2018
CHICAGO, USA
Blaze in de Bentley-showroom tijdens
NeoCon

BEURZEN & EVENTS
KALENDER 2018-2019
 ORGATEC
23-27 oktober 2018
Keulen, Duitsland
 ARCHITECT@WORK ISTANBUL
23-24 november 2018
Istanbul, Turkije
 SIMI
5-7 december 2018
Parijs, Frankrijk
 BAU
14-19 januari 2019
München, Duitsland

ARCHITECT
MEETS INNOVATIONS

 STOCKHOLM FURNITURE FAIR
5-9 februari 2019
Stockholm, Zweden
 MATERIAL DISTRICT
12-14 maart 2019
Rotterdam, Nederland

ArchiFlix
Samen met onze lokale verdeler, Gibbon Group,
zijn we trotse Platinum-sponsors van het ArchiFlix
Architecture & Design Film Festival in Australië.
Dit evenement combineert een gecureerde selectie
van films, evenementen en panelgesprekken over
architectuur en design. Bijzondere aandacht gaat
dit jaar naar de toekomst van architectuur, en
gezondheid en welzijn in de werkplek.

ENTERTAIN,
INSPIREER, ENGAGEER

www.modulyss.com

 CLERKENWELL DESIGN WEEK
21-23 mei 2019
Londen, Verenigd Koninkrijk
 NEOCON
10-12 juni 2019
Chicago, VS
 ARCHITECT@WORK 2019
Verschillende edities wereldwijd
----------------------------------------------Kijk voor meer beurzen en events op
www.modulyss.com/events
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Afspraak op
ORGATEC

Aan welk soort omgeving zal de werkcultuur in de toekomst
behoefte hebben? Hoe kunnen vrijheid en structuur evenveel
ruimte krijgen? Met 'culture@work' als centraal thema stelt
ORGATEC 2018 visionaire concepten voor de hele
werkwereld voor.
Voor ons debuut op Orgatec zijn we heel blij om onze oog
verblindende tapijttegels aan het publiek te laten zien en hopen
we een creatieve vonk naar ontwerpers, architecten en voorbij
gangers te doen overslaan.
23-27 OKTOBER 2018 — KEULEN, DUITSLAND

Hal 9.1 — Stand A021

Een
vleugje
natuur

Spiegeltje, spiegeltje aan de
wand ... wie is de mooiste
van het land ...

01
03

01
03
02

02
Plattegrond

01

arc edition — commerciële kamerbrede
tapijten — hier is de e-ssential collectie
te zien: een oase van inspiratie en comfort in vijf
verschillende stijlen met 100% PA solution-dyed
garens.
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modulyss — commerciële tapijttegels
— hier is de Delight collectie te zien:
een gesofisticeerd antwoord op de mixed metallic
trend. De collectie bestaat uit 5 verschillende tapijt
tegeldesigns die aansluiting bij elkaar vinden door
het glansaccent en het kleurenpalet.

03

Delight Infinity Room – kom binnen in
deze betoverende Delight installatie, gevuld
met ledlampen en oogverblindende taptijttegels die
eindeloos reflecteren in een spiegelruimte.

www.modulyss.com

ONLINE

TADAA! DIT IS ONZE BLOG

squared.
Met onze blog willen we je het verhaal achter modulyss
vertellen. Dit doen we door dieper te gaan dan het commer
ciële en productgerichte niveau, om te verkennen wat er écht
leeft in onze sector. Ons voornaamste doel is architecten,
interieurontwerpers en eigenlijk alle tapijtliefhebbers te inspi
reren en te informeren door content te delen over actuele
trends, fascinerende projecten, how to's, evenementen,
duurzaamheid en welzijn op kantoor.
een sterke naam
die verwijst naar het
vierkante
formaat van onze
tapijttegels

blader door onze
hoofdtopics
een link naar
onze website

inspirerende
beelden

een vleugje
kleur

een cleane,
minimalistische
look

Elke Wuytack is de Digital Marketeer
van modulyss. Haar liefde voor woorden
en haar creativiteit maakten haar tot de
hoofdschrijfster van onze blog.

Delen is
de essentie
van sociale
media.
www.modulyss.com

Elke Wuytack, Digital Marketeer

Digitale media zijn essentieel om een
kijkje achter de schermen van een
merk te bieden. Van de moodboards
die nieuwe collecties inspireren, tot
afgewerkte projecten en beursstands.
Met onze blog willen we nog een
stapje verder gaan door interessante

casestudy's te maken en door onze
bevindingen over duurzaamheid, welzijn
en commerciële interieurtrends te delen.
"Bij modulyss willen we inspireren
en geïnspireerd worden. Delen is de
essentie van sociale media en dat is
precies wat we willen bereiken met deze
blog", verduidelijkt Elke. We willen onze
zoektocht delen en de identiteit van ons
merk uitdiepen.
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Dusk 99B, 99M

COLLECTIE

DELIGHT

deel van de

INTERVIEWS

DESIGN

glinsterend
gadget

DESIGNER JUSTINE
ONTRAFELT DE DELIGHT COLLECTIE
— Dag Justine, kan je ons eerst en
vooral even wat meer over jezelf
vertellen?
Justine Huysman, designer

Delight is ons
gesofisticeerde
antwoord
op de mixed
metallic trend.

Ik ben Justine Huysman, en ik werk
nu zo’n 5 jaar als productdesigner bij
modulyss. Daarvoor heb ik textielontwerp gestudeerd aan de LUCA
School of Arts in Gent. Voor mijn job
is heel wat creativiteit, trend-watching en innovativiteit nodig. Ik geniet
enorm van het proces om creativiteit
in tapijttegels om te zetten en laat me
daarvoor vaak inspireren door trends
uit het dagelijkse leven. Voor elke
collectie gaan we op zoek naar een
andere benadering tot het ontwerpen
en we ontwikkelen telkens een nieuw
concept. De grootste uitdaging in ons
creatieve proces is het vinden van
het perfecte evenwichtspunt tussen
creatieve vrijheid en het voldoen aan
de nodige technische specificaties
om een hoogwaardige tapijttegel te
kunnen vervaardigen.
— Wat inspireerde je om de Delight
collectie te ontwerpen?

Spark 398

Delight is ons gesofisticeerde
antwoord op de mixed metallic trend.
Verschillende metaaltexturen en
metallic kleuren combineren is al een
tijdje een edgy interieur- en modetrend.
Onlangs hebben we gemerkt dat de
lijn tussen residentiële en
commerciële ruimtes aan
het vervagen is. Daarom
wilden we op deze tendens
inspelen met een nieuwe
collectie. Maar in plaats van te
kiezen voor een metaalglans die
erg nadrukkelijk aanwezig is in een
interieur, vertaalden wij dit naar een
subtiele gloss die de Delight collectie
een tijdloos en luxueus karakter geeft.
— Hoe wordt het metallic effect in
de tapijttegels bekomen?

Delight mood video:
www.modulyss.com/delight

8 — MM#6 ◆ EDITIE 2018

We experimenteerden met matte en
glanzende garens om een gesofisticeerde glans te creëren. De combinatie
van beide types garen maakt het voor
ons mogelijk om het metallic effect
subtieler en nog aanlokkelijker te
maken. Het was ons plan om dit
voor verschillende producten te doen
en die elk een eigen look te geven. De
5 designs vinden aansluiting bij elkaar
door hun gelijkaardige kleurenpalet en
verschillende, maar combineerbare
texturen. Daardoor kan je ze mixen en
matchen, een van de sterke punten
van onze collecties.
Blaze is geïnspireerd op een digitale
pixelregen. Dit design combineert
het minimalistische ontwerp van een
minituft met een subtiele glans en
onregelmatig garenpatroon. We wilden
heel graag een minituft aan de Delight

Gleam gecombineerd met Spark

reeks toevoegen omdat dit een van
de kenmerkende ontwerpen van
modulyss is.
Dusk en Dawn hebben de meest
expressieve dessins. Allebei hebben
ze een gelaagd effect dat de metallic
glans slechts hier en daar prijsgeeft,
op verschillende plekken en pas na
enkele lagen. Dusk vertaalt dit effect
naar een geometrische structuur die
doet denken aan het verouderingsproces van bepaalde materialen,
zoals verf die afbladdert. Dawn heeft
dan weer een meer organische
marmerlook.
Gleam laat zich inspireren door
de luxueuze en weelderige tapijten
in woningen en biedt een rijke en
dikke tapijttegel. Hij nodigt je uit om je
schoenen uit te trekken en te voelen
hoe zacht hij is. Als je erop loopt,
liggen de lange polen in verschillende
richtingen, wat een diepe textuur
en een prachtig schrijfeffect geeft.
Door zwart garen aan de matte en
glanzende garens toe te voegen is er
zelfs nog een dieper, meer vergrijsd
kleureffect.
Voor de Spark collectie vertrokken
we van een kleurlaag en legden
we daar een subtiel metallic effect
bovenop. Het is een perfecte
vervanger voor de Metallic collectie,
maar overtreft die zelfs nog qua
elegantie. Met dit kleurenpalet kan
je voor een ‘ton-sur-ton’-look gaan
of een gedurfde kleurencombinatie
creëren.

— Kan je ons iets vertellen
over het kleurenpalet?

hielden we in gedachten dat het de
bedoeling was om de 5 producten te
mixen en matchen. Daarom hebben we
ze in gelijkaardige kleuren ontworpen.
Weetje: als je de staalboeken onder
elkaar schikt, zie je dat het kleurenpalet
naadloos op elkaar aansluit.
— Waarom zijn Dusk en Dawn
opgedeeld in een matte en glanzende
versie?

We wilden architecten en ontwerpers
creatieve vrijheid bieden. De matte
versie heeft een minimum aan glanzend
garen en de glanzende versie heeft een
minimum aan mat garen. Zo kunnen
ontwerpers deze combineren, maar
ook afzonderlijk gebruiken zonder dat
het metallic effect verloren gaat. Door
beide versies te combineren kan je heel
wat diepte creëren met één enkele kleur
of design.
— Hoe stel jij je voor dat deze
collectie zal worden gebruikt
in een project?

Dankzij de diversiteit van de designs en
het kleurenpalet dat ze verbindt, kijken
we er enorm naar uit om te zien hoe
ontwerpers en architecten hun creativiteit zullen gebruiken om de 5 designs
te mixen en matchen. In het ideale geval
zouden ze in verschillende ruimtes in
één gebouw geplaatst worden.

inspiratie? Meer op
www.modulyss.com

Metallic chic draait om rijke en diepe
kleuren. Voor Delight baseerden we
ons kleurenpalet op de belangrijkste
metaaltinten als goud, koper, zilver en
roségoud en daar voegden we dan
rijke en trending kleuren aan toe. Al
van bij de start van het ontwerpproces

www.modulyss.com

INTERVIEWS

MARKETING

Nieuwe en verbeterde
modulyss designer
Evelien Surgeloose,
Marketing Manager

De modulyss designer is een superhandige tool waarmee
je vanaf nul heel gedetailleerde vloerplannen kunt maken.
Mix en match naar hartenlust kleuren, structuren en
patronen. Als je alle stappen doorlopen hebt, kan je zelfs
berekenen hoeveel tapijttegels je nodig hebt en stalen
bestellen.
We lanceerden de designer in 2016 en vonden het dit
jaar de hoogste tijd om er een stap verder mee te gaan.
We wilden vooral het gebruiksgemak vergroten via verschillende updates. Zo zal je bijvoorbeeld een JPEG-bestand
in hoge resolutie kunnen exporteren en vervolgens importeren in andere programma's en softwaretoepassingen.
Bovendien zal het ook
mogelijk zijn om tegels van
50x50cm en New Shapes
planken in je vloerplan te
combineren.
En volgend jaar, wel, dan
krijgt het geheel een andere
dimensie ...

DUURZAAMHEID

CO2 terugdringen

Katrien De Cooman,
Sustainability Manager

De opwarming van de aarde is een
van grootste uitdagingen waarmee
onze planeet geconfronteerd wordt.
Bij modulyss pakken we dit mondiale
probleem aan met ons CO2RE-initiatief.
Via het Paradigm Project zorgt CO2RE
voor compensatie van de uitstoot van
broeikasgassen. Dit is standaard voor
de Handcraft collectie en op aanvraag
beschikbaar voor al onze tapijttegelcollecties. Op dit moment is CO2RE ons
beste antwoord op de uitdagingen die
ons te wachten staan, maar we blijven
zoeken naar alternatieven die ons kunnen
helpen onze impact te verminderen.

Ontwerpen met Motion /// Vision

PRODUCTIE

Investeren in nieuwe
technologieën

PRODUCTONTWIKKELING

Eigen garens in
Motion /// Vision
Vanessa Van Overmeeren,
hoofd van Product
Development

Bart Dhaene,
Operations Manager

Motion /// Vision is een belangrijke stap vooruit
voor ons. Als eerste modulyss collectie met
garen dat intern ontwikkeld werd, is het een
sterk staaltje van onze productiebekwaamheid
als onderdeel van de Balta Group, Europa's
grootste tapijtfabrikant.
Dankzij onze gespecialiseerde garenafdeling,
ITC in Tielt, konden we een hoogwaardig garen
ontwikkelen dat bestand is tegen vlekken en
verkleuring, en ons levendige kleuren en nieuwe
designmogelijkheden biedt.

Bij modulyss investeren we enorm in nieuwe productie
technologieën om onze efficiëntie, kwaliteit en creatieve
mogelijkheden te vergroten.
Zo namen we onlangs een ultrasone snijmachine in gebruik
waarmee we onze capaciteit verdubbelden en de naden
van onze tapijttegels nog verbeterden. Onze – nu – continue
productielijn, van de bitumenpost tot aan de verpakkings
machines, is iets dat ons uniek maakt. We zijn er dan ook
erg trots op.

SALES

CPD-presentatie
rond welzijn
Alistair Shove,
Sales Manager A&D

www.modulyss.com

De idee van welzijn en welbevinden is cruciaal in elk goed
kantoorontwerp. Om dit concept toe te lichten en te laten
zien hoe het kan bijdragen tot de productiviteit, absenteïsme
kan terugdringen en het comfort en de ervaring voor de
werknemers kan verbeteren, hebben we een CDP-presentatie
met RIBA-goedkeuring samengesteld. 'Introduction to
Wellbeing' laat zien hoe je vloerkeuze een invloed kan hebben
op het welzijn. Daarnaast wordt de vergelijking gemaakt tussen
BREEAM en SKA om te zien wat beter is voor het welzijn, en
wordt de WELL-certificering verduidelijkt die het International
Well Building Institute toekent.

ultrasone
snijmachine
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2016
Scandinavian

Retro

Fashion&
De Fashion& collectie introduceert actuele tapijttegellooks in 36 kleuren.
We combineerden kleurpaletten tot 6 mode-persoonlijkheden die elk op een
verschillende macrotrend geïnspireerd zijn. Retro is een mix van pittige geel-, beigeen bruintinten. Pop biedt levendige primaire kleuren. Het is een gedurfde look die
garandeert dat je vloer niet onopgemerkt blijft. Hou je het liever naturel met de
mysterieuze groentinten van New Natural? Of is de onverholen weelde van Grey en
New Luxury meer jouw ding? Tot slot is er ook nog Scandinavian, dat een cleane en
serene look creëert aan de hand van zachte pasteltinten.
Grey

Luxueus ontspannen
met de &-collecties

De &-collectie is onze gecoördineerde langetermijnbenadering tot
de manier waarop we tapijttegels ontwerpen. Elk jaar voegen we één product
aan de &-collectie toe. We zorgen ervoor dat elk nieuw product perfect
combineerbaar is met de vorige collecties en interessante variaties biedt op het
vlak van design, textuur of kleur.

Velvet& 346 + Fashion& 819

Velvet& 541 + 573

2018
gewonnen!
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Velvet&
Velvet& brengt de on-trend look van vintage ogend fluweel in
commerciële interieurs binnen. De collectie biedt weelderige contrasterende texturen in 18 rijke kleuren. Dankzij de willekeurig geschoren bouclétextuur wordt een opmerkelijk 3D-effect bekomen dat op velours lijkt.
Hoera! Onze Velvet& collectie heeft de
‘Special Mention’ award gewonnen in de
Building & Elements categorie van
de German Design Awards 2019.
Deze award wordt uitgereikt aan bijzonder
succesvolle of innovatieve producten.

www.modulyss.com

NIEUWS

COMING SOON - BEGIN 2019
Fluid&
Een verbluffende collectie die een gedurfd staaltje kleur in je commerciële ruimte binnenbrengt. De perfect
uitgedachte benadering van de patronen van deze collectie zit hem in de imperfectie ervan. Creëer een geweldig
gevoel van vloeiendheid en beweging en til het uitzicht van je kantoor of hospitality-ruimte naar een hoger niveau.
Het kleurenpalet van Fluid& zal verschillende verleidelijke tinten bieden.

Velvet&

YOU LIKE?

Velvet& 573

SNEAK PREVIEW Fluid&

Fashion& 595

fashion&

MIX EN MATCH: zowel Velvet& als Fluid& kunnen op zichzelf gebruikt worden, maar je kunt ze
ook combineren met de subtiele lijnentextuur van Fashion& voor een prachtig ‘ton-sur-ton’-effect.

UPDATES

Millennium Nxtgen

In-groove

NIEUWE KLEUREN

Om onze toewijding aan het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit van werkruimtes nog eens in de verf te zetten, hebben
we onze In-groove collectie uitgebreid met 4 gloednieuwe kleuren
die extra designmogelijkheden bieden voor druk belopen commerciële ruimtes als kantoren, scholen, luchthavens, inkomzones enz.

Goed nieuws! Voortaan kan je alle kleuren van Millennium Nxtgen
bestellen vanaf 5 m².

stofdeeltjes

In-groove

4 nieuwe
stofvrije kleuren

First Absolute
De twee First Absolute kleuren uit onze White&Black collectie, die gaat
verdwijnen, zijn nu toegevoegd aan het First Absolute assortiment.
In-groove 989

NIEUW

NIEUW

First Absolute 039

www.modulyss.com

NIEUW

NIEUW

First Absolute 990
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DE WERELD ROND
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HAPPY WORKPLACES

We combineerden de organische
patronen van Moss, Leaf en Willow
met vintage uitziende Patchwork tegels
om een huiselijke bedrijfsomgeving te
creëren.

KPMG
België

– INGRID SITTERS, FACILITY MANAGER KPMG

Dit project werd bekrachtigd
met CO2RE.

Oppervlakte: 14.320 m²
Collecties: Moss, Leaf, Willow, Patchwork
Architect: Alternativ, Jaspers Eyers

Eset
Polen

OfficeScape
Verenigd Koninkrijk

Regionale Sociale Dienst
Nederland

meer projecten op
www.modulyss.com

Let's get social
modulyss
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele

je vindt ons op instagram

T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com

We hebben onlangs onze Instagram-account gelanceerd.
Neem snel een kijkje...

www.modulyss.com

INSTAGRAM.COM/MODULYSS_OFFICIAL

FACEBOOK.COM/MODULYSS
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LINKEDIN.COM/MODULYSS

PINTEREST.COM/MODULYSS

check onze gloednieuwe blog
DESIGNER.MODULYSS.COM

BLOG.MODULYSS.COM

www.modulyss.com

