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Vloerbedekkingen van textiel creëren 
een comfortabele leefomgeving.

Gezelligheid binnenshuis, in de directe werk- en leefom-
geving, speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven en 
verbetert aantoonbaar de levenskwaliteit. 

De individuele perceptie van gezellige warmte is dan wel 
verschillend van persoon tot persoon en wordt door een 
groot aantal factoren (zoals bv. kleding, warmteverlies door 
zweten, acclimatisatie, kleuromgeving, luchtvochtigheid of 
tocht) in positieve of negatieve zin beïnvloed.

Beslissend is echter altijd een zo gelijkmatig mogelijke 
temperatuurverdeling in de kamer.  

Het temperatuurverschil tussen de omgevingslucht en 
de oppervlakken van de vlakken die de kamer omsluiten 
(zoals plafond, muren en vloer) zou niet meer dan 2-3°C 
mogen bedragen. 

Koude wanden, plafonds of vloeren veroorzaken anders 
een hogere warmtestraling bij personen die zich in de 
kamer bevinden. Dat is merkbaar als een onaangename 
“tocht” of rechtstreeks in de vorm van koude voeten.
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gemeten kamertemperatuur 18°C
voel kamertemperatuur 20°C

warme, geïsoleerde buitenwanden
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voel kamertemperatuur 20°C

koude buitenwanden



Vloerbedekkingen van textiel gaan dankzij hun structuur 
en de verwerkte materialen tegen deze warmtestraling 
in. De gedetecteerde oppervlaktetemperatuur van vaste 
vloerbedekking is door deze verminderde warmteafvoer 
aanzienlijk hoger dan die van een vloerbedekking die niet 
van textiel is.

Een vaste vloerbedekking vermindert, omwille van haar textiel- 
structuur haar isolerende eigenschappen, warmtestraling en 
beïnvloedt daardoor in ruime mate het gezelligheidsgevoel in 
vergelijking met kamers zonder vaste vloerbedekking.

Een vaste vloerbedekking verbetert effectief zowel de fysio-
logische als psychologische waarneming van gezelligheid: 
in een kamer met vaste vloerbedekking voelen bewoners 
zich ook nog goed wanneer de kamertemperatuur 1-2°C 
lager is dan in kamers zonder vaste vloerbedekking.

De optimale kamertemperatuur hangt ook af van het  
gebruiksdoeleinde en de activiteiten.

Bij zittende activiteiten en lichte kleding mag de kamer-
temperatuur niet lager dan 20°C en niet hoger dan 22°C 
zijn. Bij toegenomen lichamelijke activiteiten of goed iso- 
lerende kleding kan de kamertemperatuur dienovereen-
komstig worden verlaagd.

Vanuit bouwfysisch oogpunt is er een duidelijk afgebakend 
gebied, waar de mens zich het best in gesloten kamers 
voelt: de “comfortzone”! 

Deze “comfortzone” wordt door de reeds genoemde  
optimale kamertemperaturen en de temperatuur van de 
omringende oppervlakken bepaald.
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THE UNIFIED EUROPEAN
PRODUCT INFORMATION SYSTEM

Carpets tested for a better living 
environment

The aim of GUT (Gemeinschaft umweltfreund-
licher Teppichboden e.V.) is to continuously  
improve all environmental and consumer protec-
tion aspects throughout the life cycle of a textile 
floor covering (from production to installation, to 
use phase and recycling).

In Cooperation with officially recognised Euro-
pean test houses PRODIS registered products 
are regularly controlled on the basis of GUT’s 
test criteria.

The intensive product testing on chemicals and 
emissions is the basis for ensuring consumer 
safety. Detailed information on testing methods 
and testing criteria can be found on the GUT 
webpage.

The European Carpet and Rug  
Association

The Brussels based association can count on 
extensive support from the carpet industry,  
which takes direct membership into ECRA. 
ECRA’s membership is primarily made of produ-
cers of textile floor cover-ings with production  
sites in the EU or in countries with an economic 
status defined within EU agreements. These today  
companies represent more than 85% of the EU-
production volume of textile floorcoverings.

ECRA has been given a twofold mission: to pro-
mote a positive image for carpet and to work 
closely with the European Authorities to actively 
provide adequate answers to new EU policies 
and regulations. ECRA will deal with a diversity of 
interests: economic, social, legal, environmental, 
or health and safety-related. In all environmental 
or health and safety related aspects ECRA will 
draw on GUT’s extensive expertise in environ-
mental and health issues.

PRODIS means:
• Quality made according to EU standards
• Tested for the consumer’s health and safety 
• Controlled by independent test houses

PRODIS is the first comprehensive consumer 
information system that integrates information 
on environmental issues, consumer health and 
safety topics as well as information on use areas 
and additional characteristics of textile floor  
coverings. PRODIS provides reliable information 
for consumers and businesses and is based on 
two elements: the GUT test system for VOC 
emissions and chemicals and the Floor Covering 
Standard Symbols (FCSS) for use classification. 
PRODIS is more than a new label of carpets. It is 
the visible sign of a renewed confidence in car-
pet. Carpet is not simply a solution for covering 
a floor, it is also the best choice.

www.pro-dis.into

Contact details:
GUT - www.gut-ev.org
+49 241 96843 411
mail@gut-ev.de
Schönebergstr. 2
D-52068 Aaschen

ECRA - www.ecra.eu
+32 22 801 813
ecra@ecra.eu
Rue Montoyer 24
B-1000 Brussels


