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A Top Trade szeretné elérni azt, hogy a fenntarthatóság jegyében készült minőségi
burkolatok a lehető legszélesebb körben elérhetőek legyenek.

Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság fontossága idővel előtérbe kerülhet a
padlók viszonylatában is és a jó ár/érték fogalma új értelmet nyer majd ezen
szempontok természetessé válásával. Célunk, hogy a termékek ára elérhetővé
tegye azokat sokak számára hosszú távon. Szeretnénk eljutni minden releváns
szereplőhöz a lehető leggyorsabb és hatékony módon minden lehetséges fórumon
és csatornán. Padló- és falburkolatok forgalmazása által azon dolgozunk, hogy a
fenntarthatóság jegyében készült burkolatok egyedüli megoldások legyenek.



Elégedettség

Avagy mit is akar az ügyfél?

Szállodások jobban tudják!!!



Top Trade Kft

AkusztikaFenntarthatóság

Elégedettség

Design



Fenntarthatóság

„A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti 
erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével együtt.”

❑ Alapanyag
❑ Gyártási folyamatok
❑ Take Back
❑ C2C – Cradle to Cradle

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek szükségleteit, hogy 
az nem sérti az elkövetkező generációk lehetőségét, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.”

Mit is jelent mindez?















1100 grammos tekercses szőnyeg – Jelenleg
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Raw material Transport Manufacturing Installation Use (10 years) End of life, incineration

AS-IS Karbonlábnyom(kg CO2 eq)
12,81 kg 
CO2/m2

in total



1100 grammos tekercses szőnyeg – Jövőben

Precoat and Adhesive

Pile material
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Raw material Transport Manufacturing Installation Use (10 years) End of life, take back (expected)

TO-BE Karbonlábnyom(kg CO2 eq)

9,22 kg 
CO2/m2

in total



Akusztika

Szerkezeti akusztika

Építészeti feladat – Top Trade nem kínál 
közvetlen megoldást

Lépéshangcsillapítás és komfort

❑ Szőnyeg ☺
❑ Tekercses
❑ Modul
❑ Alátét
❑ Szigetszőnyeg?

❑ Mobíliák
❑ Függöny
❑ Bútor
❑ Kárpit



Lépéshangcsillapítás és komfort

❑ Szőnyeg ☺
❑ AB backing – C2C, nincs alátét – magas komfort
❑ Modul szőnyeg kompromisszumok árán de gazdaságosabb megoldás –

magas recycled content
❑ ECT 750

❑ Mobíliák
❑ Akusztikus függöny
❑ Akusztikus panelek
❑ Tapéta
❑ Bútorok



Tekercses megoldások



Tekercses megoldások



Tekercses megoldások



Tekercses megoldások



Modul megoldások



Modul megoldások



Modul megoldások



Egyedi megoldások



Köszönöm a figyelmet!

Fehérvári Tamás
Fehervari.t@toptrade.hu
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