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Als het stof niet gaat liggen

De moderne wereld raast verder, maar vergaart ook 
(fijn)stof. Fijnstof (PM), een bont allegaartje van micro-
scopische stoffen, doordringen onze 21ste-eeuwse 
lucht en er valt niet te ontkomen aan de invloed en 
effecten ervan. 

Sommige stofdeeltjes zijn organisch en gewoon 
natuurlijk, zoals zand of zeezout dat van verre kusten 
door de wind wordt aangevoerd. Andere zwevende 
deeltjes zijn door de mens gemaakt en potentieel 
schadelijk; ze zijn afkomstig van het verkeer en de 
industrie. Deze omvatten chemicaliën, zuren, metalen 
en vluchtige organische stoffen (VOS), die de vorm van 
fijnstof of kleine druppels kunnen aannemen. 

PARTICULATE  
MATTER 
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Waarom zuivere lucht zo belangrijk is

Fijnstof ontstaat door wrijving, verbranding, uitstoot, 
verdamping en moleculaire migratie. Als fijnstof in de 
lucht terechtkomt, zorgt dat voor vervuiling. De vuist-
regel bij luchtvervuiling luidt als volgt: hoe kleiner de 
aërodynamische diameter van de stofdeeltjes, hoe 
groter het risico voor onze gezondheid. 

Hoge concentraties fijnstof kunnen schade toebrengen 
aan:

➜➜ De lucht, die het zwaarst te lijden heeft  
onder de vervuiling.

➜➜ Het klimaat, dat steeds neveliger en  
wispelturiger wordt. 

➜➜ Onze volksgezondheid, die onmerkbare 
klappen krijgt. 

(*) Wereldgezondheidsorganisatie, Global Update of Air Quality Guidelines for 
Particulate Matter, 2006.
Zie onder andere ook Concerted European Research Action (CRA), Particulate 
Matter: Properties related to Health Effects; EU Focus on Clean Air Programme  
(Beleidspakket Schone lucht, 2013), Directoraat-Generaal Milieu, nucleaire 
veiligheid en civiele bescherming.

Fijnstof is dus reëel en vormt ook een reëel probleem. 
Dit treft mensen. Dit schaadt de planeet. Je hoeft ons 
niet op ons woord te geloven. Het zijn oorspronkelijke 
gegevens uit de internationale richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Haar bevindingen en 
waarschuwingen worden bevestigd en herhaald door 
onderzoekers over de hele wereld*. 

4







Boontje komt om zijn loontje 

In totaal brengen we meer dan 85% van onze tijd 
binnenshuis door. De kwaliteit van de binnenlucht 
is echter vijf tot tien keer slechter dan die van de 
buitenlucht, en vertoont een exponentiële toename in 
de niveaus van luchtvervuilende stoffen en allergenen. 
Waarom? Meer bedrijvigheid, minder vierkante meters 
oppervlakte, en ventilatie. Muren en ramen bieden 
verbazingwekkend weinig bescherming: zonder 
dat de meesten van ons het beseffen, is fijnstof ons 
dagelijks leven binnengeslopen.
 
Gemiddeld krijgen we twee theelepels fijnstof binnen. 
Per persoon. Per dag. Jonge kinderen, bejaarden, 
mensen die aan astma of andere chronische aandoe-
ningen lijden..., ze kunnen die theelepels best missen. 
Fijnere deeltjes (Ø 10 - 2,5 µm) dringen moeiteloos 

door in het ademhalingsstelsel. Daar kunnen ze 
ernstige schade toebrengen: hoofdpijn, vermoeidheid, 
kortademigheid, irritatie, ontsteking, allergieën en de 
lijst gaat maar door. Bovendien kan langdurige bloot-
stelling aan ultrafijn stof ernstige ademhalingsziekten 
en hart- en vaatziekten veroorzaken, zelfs kanker. 

Ook binnenshuis worden we dus belaagd door 
onzichtbare indringers. Hoe kunnen we onze binnen-
huisomgeving beschermen tegen dit zwevende gevaar 
– behalve dan met stofmaskers? Of: hoe houden we 
fijnstof buiten? 

(*) Zowel Hyla, IQAir als CleanAir Plus, internationale producenten van respec-
tievelijk high-performance stofzuigers en luchtzuiveraars, bevestigen deze 
stelling. Zie www.hyla-us.com, www.aeropure.be en www.cleanairplus.com.

INDOOR 
AIR QUALITY
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RELAX. 
BREATHE EASY. 
The solution is pure and simple. 
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Innovatief schone lucht, adembenemende ontwerpen

Zeg fijnstof vaarwel. modulyss introduceert 
Pure Air100, de innovatieve en milieuvriendelijke op-
vol ger van ons In-groove gamma tapijttegels.

Pure Air100 biedt efficiënte oplossingen die duur-
zaam, comfortabel, functioneel en modieus zijn. De 
makkelijk te plaatsen tapijttegels zijn beschikbaar in 
zeven unieke variaties en looks. Het resultaat? Een 
vloerpatroon dat je omverblaast.

Pure Air100 werd ontworpen om het fijnstof vast te 
houden en de binnenlucht te zuiveren. 

Pure Air100 streeft naar schonere binnenlucht en 
verbetert zo de kwaliteit van je dagelijkse lucht / leven / 
werk / spel / stijl / projecten. 

Zo eenvoudig is het.

PURE AIR100
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7 colour variations, 
countless opportunities

PURE AIR100 224

PURE AIR100 314

PURE AIR100 900

PURE AIR100 322

PURE AIR100 609

PURE AIR100 316

PURE AIR100 504
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PURE AIR100 609



kleine lussen terechtkomen, raken ze verstrikt en zien 
ze het daglicht nooit meer.

Een dynamisch duo 

Antistoftechnologie gepaard met milieuvriendelijke 
innovatie in een adembenemend design? In de vloer-
bekledingsindustrie staat dit gelijk met een voltreffer.

Een magische mix van hoogwaardige vezels. Dat 
is Pure Air100. Vezels met een ECONYL®-samen-
stelling, ontworpen door Aquafil, de belangrijkste 
producent van PA6-tapijtvezel in Europa. Met verschil-
lende technologieën en voordelen aan de basis, 
beantwoorden deze garens perfect aan de strengste 
standaarden van hedendaagse commerciële interieurs.

ECONYL®: duurzaamheidskampioen

ECONYL®-garens zijn vervaardigd uit 100% her- 
 nieuwde materialen, afkomstig van de afvalstromen 
voor en na consumptie. De kwaliteit van deze garens is 
even goed als die van conventioneel nylon. Bovendien 
is hun positieve impact op het milieu veel groter. Door 
afvalstromen te hergebruiken in het productieproces, 
vervaardigt Aquafil garens die veel minder fossiele 
brandstoffen, energie en grondstoffen vergen.

ECONYL® HD: stop stof!

HD is een dikke, elastische en duurzame vezel. Zijn 
ruwe, zaagvormige oppervlak werkt als een miniscule 
en minitieuze stofval. Als de stofdeeltjes in de reeks 

SUSTAIN ABLE 
INNOVATION
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Strikte tests

GUI is een onafhankelijk onderzoeksinstituut in 
Duitsland dat verschillende vloerbedekkingen test 
en hun rechtstreekse invloed op de kwaliteit van 
de binnenlucht analyseert. GUI heeft ook onze 
Pure Air100-tapijttegels getest: om dagdagelijks 
gebruik te simuleren, hebben de testers van GUI een 
stofwolk losgelaten in een gesloten omgeving, zodat 
de deeltjes op de vloer konden neerslaan. Het stof 
wordt dan opgewaaid met een gecontroleerde lucht-
stroom, een proces dat periodiek wordt herhaald. 
De luchtkwaliteit wordt gemeten om de vermindering 
in zwevende deeltjes en de stofbindingscapaciteit van 
de onderzochte vloer te bepalen.

Opmerkelijke resultaten

Wat konden de GUI-ingenieurs meten? De test toonde 
een indrukwekkende daling met 90% en 75% in de 
concentratie van fijnstof (respectievelijk voor PM10 en 
PM2,5), wat leidde tot een merkbare verbetering van 
de luchtkwaliteit. De hoogste score van Pure Air100 
overtrof die van harde vloeren met een respectievelijke 
factor 10 en 4*. Vergeleken met conventionele tapijten 
was de stofbindingscapaciteit van Pure  Air100 
bovendien dubbel zo efficiënt. Het resultaat? Een 
gegarandeerd succes en de trotse ontvanger van het 
GUI Gold Certificate** (PM10 en PM2,5) voor uitmun-
tendheid op het vlak van binnenlucht!

(*) Zie de grafieken op pagina 15, gebaseerd op de resultaten van één test 
uitgevoerd door GUI. 
(**) GUI Gold Certificate wordt toegekend aan producten met een efficiën-
tiescore voor fijnstofbinding van > 90% en ≥75% (PM10 en PM2,5) na een 
sedimentatiefase van 3 uur.

PM10 & PM2.5

GOLD STANDARD(S) 
IN CLEAN AIR

Proven efficiency 
against

14



Pure Air100 tapijttegels zijn tot 10 keer efficiënter in het 
opvangen en het vasthouden van fijnstof dan harde vloeren (PM10).

Pure Air100 tapijttegels zijn tot 4 keer efficiënter in het 
opvangen en het vasthouden van fijnstof dan harde vloeren (PM2,5).
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PURE AIR100 314, XTRA CAMBRIDGE 41F



Onze trendy collectie van Pure Air100-tapijt-
tegels is perfect geschikt voor plaatsen en ruimtes 
die bijzonder kwetsbaar of gevoelig zijn voor de 
negatieve gevolgen van vervuiling met fijnstof. Vooral 
druk belopen zones in publieke en professionele 
sectoren zullen de vruchten plukken van een vloer-
bekleding die voor zuivere lucht kan zorgen. 

Pure Air100 garandeert de kwaliteit van de binnen-
lucht en is een elegante en weloverwogen keuze voor: 

➜➜ Kantoren
➜➜ Scholen en onderwijsinstellingen
➜➜ Luchthavens
➜➜ Ziekenhuizen en gezondheidsdiensten 
➜➜ Sociale woningen
➜➜ Horeca 
➜➜ Kleinhandel (lobby’s, gangen, ingangen, ...)

PURE AIR100  
ACROSS THE BOARD 
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Mix & match

Een vleugje zuivere lucht in combinatie met pure 
schoonheid. Stof vasthouden. Kleuren en designs 
mixen & matchen. modulyss is gespecialiseerd in 
stijlvolle tapijttegels, waarin de praktische elegantie 
van klassieke tonen wordt gecombineerd met de 
speels heid van levendige kleuren. 

Pure Air100-tapijttegels bieden keuze uit zeven trendy 
en subtiele designs die kunnen worden gecombineerd 
en gerangschikt voor elke interieurstijl. 

Combineer dat met het karakter, de charme en de 
kleuren van onze aanvullende In-groove, Millennium 
Nxtgen of Xtra Cambridge-collecties en je krijgt een 
spectaculair en stofvrij aanbod aan designmogelijk-
heden dat schier eindeloos is.

Vierkant is hip.

BEAUTY & FUNCTION. 
SQUARED.
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MIX & 
MATCH

PURE AIR100 224

XTRA CAMBRIDGE 21F

XTRA CAMBRIDGE 30F

XTRA CAMBRIDGE 60F

XTRA CAMBRIDGE 55F

XTRA CAMBRIDGE 41F

XTRA CAMBRIDGE 25F

MILLENNIUM NXTGEN 965

IN-GROOVE 966

PURE AIR100 900

PURE AIR100 322

PURE AIR100 609

PURE AIR100 316

PURE AIR100 504

PURE AIR100 314
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PURE AIR100 224, MILLENNIUM NXTGEN 965



Duurzame prestaties

Pure Air100 verbetert niet alleen de kwaliteit van de 
binnenlucht. Het boezemt ook vertrouwen in en 
verhoogt de productiviteit.

Om een blijvende efficiëntie te waarborgen, raden we 
echter aan onze Pure Air100-tapijttegels regelmatig 
schoon te maken.

Door de tapijttegels met een conventionele stofzuiger te 
stofzuigen, wordt een optimale luchtstroom ge creëerd 

dankzij de geribbelde microstructuur en ruimte-
lijke spreiding van de HD-vezels. De vastgehouden 
stofdeeltjes worden door de luchtstroom verwijderd. 
Op die manier is het tapijt klaar voor de volgende 
ronde luchtzuivering.

Deze eenvoudige routine verzekert langdurige 
schoonheid en optimale prestaties, houdt onze tapijt-
tegels in hun oorspronkelijke conditie en zorgt steeds 
voor zuivere lucht.

KEEPING IT FRESH
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Carpet tiles 
for healthy indoors. 



modulyss
Zevensterrestraat 21

B 9240 Zele

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

www.modulyss.com



www.modulyss.com/pure-air100
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