
KODE 1 – BUDGET AFWERKING: 

Katoenen BA band en stiksel

Budget karpetafwerking met ca. 1cm zichtbaar 
bijpassende kleur katoenen BA band (niet erg 
slijtvast). Zonder antislip en met zichtbaar bij-
passende kleur stiksel.

KODE 2 – BREDE BANDEER AFWERKING: 

Linnenlook katoenen band en stiksel

Brede bandeerafwerking met ca. 6 cm zichtbaar 
bijpassende kleur (linnenlook) katoenen band.
Zonder antislip en met zichtbaar bijpassende 
kleur stiksel.

KODE 3 – BLINDBAND AFWERKING:

Linnenlook katoenen band blind gestikt

Blindband afwerking met circa 1 cm zichtbaar 
bijpassende kleur (linnenlook) katoenen band, 
fraai blind gestikt (zonder antislip).

KODE 4 – LUXE VOLUME AFWERKING: 

Zonder zichtbare rand met 5 mm softvilt

Exclusieve luxe volume afwerking met ca. 5 cm 
omgevouwen tapijt. Aan de onderzijde voorzien 
van 5 mm antislip softvilt voor extra comfort.

(NB: hiervoor dient 10 cm extra tapijt boven op de  
gewenste afmeting besteld te worden.).

KODE 5 – LUXE BLINDBAND AFWERKING: 

Linnenlook band blind gestikt met 2 mm softvilt

Exclusief luxe blindband afwerking met ca. 1 cm 
zichtbaar bijpassende kleur linnenlook katoenen 
band. Blind gestikt en aan de onderzijde voorzien 
van 2 mm antislip softvilt voor extra comfort.

AFWERKINGEN:
Door gebruik te maken van diverse soorten afwerkband, materialen 
en verwerkingen krijgt het karpet zijn eigen uitstraling. Karpetten 
van Interfloor tapijt zijn verkrijgbaar in onderstaande afwerkingen:

Z.O.Z. –  Voor prijzen en overige informatie » 

Creëer nog meer sfeer, eenheid en comfort met een stijlvol karpet op 
maat gemaakt. Realiseerbaar in vrijwel ieder denkbaar formaat en vorm: 
XXL, vierkant, rond tot een uniek organische ontwerp! Laat u adviseren 
ook omtrent de mogelijke afwerkingen van de betreffende tapijtkwaliteit.

KARPET OP MAAT GEMAAKT

« Zie andere zijde label voor prijzen en meer info  |  www.interfloor.nl



PRIJSBEREKENING MAATWERK KARPET

1. De benodigde kortste* lengte van uw gekozen Interfloor tapijt 

vermenigvuldigen met de advies verkoopprijs op 400 cm breed.

*Indien men de poolrichting in dezelfde richting wenst als lengte tapijt: de langste lengte 
nemen en dit melden bij uw bestelling. Het restant tapijt wat niet gebruikt wordt uit de 
breedte of lengte wordt onafgewerkt meegestuurd met het gemaakte karpet op maat.

+
2. Het aantal strekkende meter omtrek van uw gewenste maatwerk  

karpet vermenigvuldigen met de advies verkoopprijs van uw gekozen 

afwerking. (Kode 1-2-3-4-5 )

=
ADVIES VERKKOOPPRIJS KARPET (1)

(1) NB: De adviesverkoopprijs incl. afwerking kan ook bepaald worden 
aan de hand van de losse PDF karpet prijstabellen van Interfloor karpet 
kwaliteiten. Deze prijscouranten staan online onder de downloads op de 

dealerlogin van onze site.

ADVIESPRIJZEN V/D DIVERSE AFWERKINGEN

• Kode 1 afwerking   € 11,00   per strekkende meter omtrek

• Kode 2 afwerking   € 22,00   per strekkende meter omtrek

• Kode 3 afwerking   € 28,00   per strekkende meter omtrek

• Kode 4 afwerking   € 36,00   per strekkende meter omtrek

• Kode 5 afwerking   € 40,00   per strekkende meter omtrek

Prijzen voor karpetten met specifieke vorm en afwerking of groter dan 400 x 400 cm
zijn op aanvraag (incl tekening en/of sjabloon met uitgebreide maatvoering).

MATEN EN LEVERTIJD

De karpetten worden speciaal voor u op maat gemaakt.  

Er wordt door ons een bijpassende kleur afwerking gekozen.  

Indien u speciale wensen heeft dient u dit duidelijk aan te geven. 
De levertijd is standaard 10 werkdagen. 

TECHNISCHE GEGEVENS

Vrijwel elke Interfloor kwaliteit is geschikt om maatwerk karpetten 

van te maken, houd echter rekening met het gewenste toepassings- 

gebied en andere eigenschappen. Kijk hiervoor op de technische 

gegevens van de tapijthanger of bij de productpagina’s op onze 

website: www.interfloor.nl

MAATWERK KARPET  
Creëer nog meer sfeer, eenheid en comfort met een 
stijlvol vloerkleed speciaal voor u op maat gemaakt.  

« ZIE ANDERE ZIJDE LABEL VOOR MOGELIJKE 
 AFWERKINGEN OF SCAN QR CODE »
 
 


