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Koncepcja produktu Monasch opiera się na harmonii: zdrowia, równowagi, kunsztu i komfortu.

Zdrowie
Wykonane wyłącznie z naturalnych surowców, dywany wełniane są z natury zdrowe. Przekonanie, że dywan wełniany lub wogóle dywan może 
być szkodliwy dla osób cierpiących na alergie lub astmę, jest mitem. Przeciwnie, dywan z wełny czyni przestrzeń otaczającą człowieka 
zdrowszą. Cząsteczki, takie jak kurz i pyłki, są "złapane" przez naturalną strukturę wełny i można je łatwo usunąć za pomocą odkurzacza.

Dywany wełniane neutralizują niezdrowe zanieczyszczenie spowodowane przez lotne związki organiczne. Związki te są uwalniane przez 
elementy mebli, niektóre farby i (podłogi) lakiery oraz twarde podłoża syntetyczne.

Równowaga
Dywany Monasch nadają się do recyklingu dzięki podkładowi Niaga. Podłoże i klej są wykonane z poliestru, jednego z najczystszych i 
najbardziej nadających się do recyklingu materiałów na świecie. Po podgrzaniu ten elastyczny podkład można łatwo oddzielić od wełnianego 
dywanu, po czym oba materiały można poddać recyklingowi oddzielnie.

Kunszt
Techniki rzemieślnicze i kunszt są teraz doceniane - i nie bez powodu. Wełna, w zetknięciu z dłońmi i wiedzą: od pasterzy i przędzarek po 
rzemieślników, staje się doszlifowanym do granic elementem aranżacji. Wszystkie dywany Monasch są produkowane w Holandii przez Best 
Wool. Best Wool produkuje wełniane dywany w Best od 1982 roku. Best Wool jest jednym z trzech światowych specjalistów od wełny.

Komfort
Dywany wełniane są uosobieniem komfortu. Są niesamowicie miękkie i ciepłe. Wełna ma luksusowy wygląd i długą żywotność. Co więcej, 
wełniane dywany izolują dźwięk i ciepło, są ognioodporne i hipoalergiczne. Dzięki strukturze kamienia wełna jest odporna na zabrudzenia i 
plamy, dzięki czemu jest bardzo łatwa do czyszczenia.

Koncepcja:



ź Masai. Kolekcja kolorowa jak Masajowie. Żywe kombinacje tworzą atrakcyjny wzór w paski.
ź Hi-Low. Dywan o rytmicznej strukturze wysokich i nieco niższych pętelek.
ź The Sweater. Dywan o optyce dzianinowego swetra.
ź Let's Twist. Sruktura dywanu tworzy mocno skręcona przędza. Swobodne skrętki nadają zabawny charakter podłożu.
ź Bad Hair Day. Pętelki dywanu wydają się być pomieszane i nierówne i na tym polega jego urok. Wątek wełniany jest filcowany, dzięki 

czemu dywan jest nieco grubszy.
ź Fat Cat. Dywan, który chcesz pogłaskać.
ź Chalk. Motyw klasycznego prążka w przełożeniu na nowoczesny dywan wełniany.
ź Knot my style. Gruby dywan dający złudzenie ręcznie tkanego. 
ź Let it Rib. Regularna struktura grubych pętelek ułożonych w rzędy. 
ź Crayons. Jasnoszare wyższe pętle przeplatane kolorowymi paskami. 
ź Spaced Out. Jedna z najbardziej wielobarwnych propozycji. Przędza do produkcji dywanów wybarwiana została odcinkowo. 
ź Flashback. Nowoczesne podejście do klasycznej jodełki. Wszystko to w eleganckiej pastelowej palecie.

Paleta produktów:



ź Dla Ciebie: kolor, rozmiar, kształt i obramowanie.
ź Oferujemy 12 różnych jakości w wielu kolorach, rozmiarach i z dowolnym obramowaniem, wszystkie dywany Monasch można dostosować 

do indywidualnych życzeń klienta.
ź Każdy dywan jest wykończony obramowaniem. Dostępne opcje to wykończenie taśmą, lniane, filcowe i skórzane.
ź Minimalny rozmiar dywanu to 120 x 120 cm, maksymalny rozmiar to 400 x 500 cm.
ź Oprócz kwadratowych i prostokątnych dywanów oferujemy również dywany okrągłe (maks. średnica 400 cm) oraz - na życzenie - inne 

nieregularne kształty. Są one dostępne wyłącznie obramowane taśmą.
ź Dostępne są chodniki o szerokości od 70 do 120 cm i maksymalnej długości 700 cm. Będzie to wiązało się z dodatkową opłatą.

Harmonia możliwości:


