
 

 

 Invictus®: Invincible Comfort 
 

For winners only! 
 

Invictus® is de nieuwste revelatie in het aanbod van AW, toonaangevend Europees producent van 
kamerbreed tapijt.  
De Invictus® tapijtcollectie bestaat uit zes kwaliteiten met een onovertrefbaar comfort dankzij de 
unieke combinatie van “body”, textuur, zachtheid en glans. De inspiratie voor de naamgeving en het 
concept werd gevonden bij het Latijnse “Invictus” wat “onoverwinnelijk” betekent. Deze collectie 
straalt namelijk onoverwinnelijke kracht en grootsheid uit.  
De combinatie van onovertrefbaar comfort en onoverwinnelijke kracht geeft ons:  Invincible Comfort. 
 
The story  
In de story-telling van de brand en het concept spelen de Maori (de oorspronkelijke inwoners van 
Nieuw-Zeeland) met hun traditionele Haka (ceremoniële dans om de tegenstander uit te dagen) een 
belangrijke rol. Maar ook hun sterren en sterrenbeelden, die hen begeleidden op hun reizen.  
 
Het logo 
Het logo van Invictus® bevat ook een dubbele verwijzing. De buitenste cirkel staat voor een 
sterrencirkel. Daarbinnen staat een masker van de Maori afgebeeld. Samen verwijzen zij opnieuw 
naar het ‘Invincible Comfort’ van deze collectie.  
 
iVinci® 
Alle Invictus®-kwaliteiten zijn gemaakt met het nieuwe iVinci®-garen. Deze nieuwe generatie 
Solution Dyed Olefins-garens (SDO) bezitten een superieure zachtheid, glans, bulk en een 
uitmuntende vlekbestendigheid.  
iVinci® werd ontwikkeld in samenwerking met garenproducenten op wereldniveau, die gebruik 
maken van state-of-the-art extrusiemethodes en beschikken over een grondige kennis op vlak van 
SDO-chemie en -technologie om deze unieke garens te kunnen produceren.  
 
De Invictus®-kwaliteiten 
De verschillende kwaliteiten van Invictus® dragen de namen van sterren en sterrenbeelden:  
 

Sirius    /   Canopus   /   Orion   /   Pegasus   /   Scorpius   /    Perseus       



Ze werden ontwikkeld om elk met hun eigen karakteristieken het hemels comfort tegen een 
correcte prijs aan te bieden. Hun kleurgamma’s zijn afgestemd op de laatste trends, maar verschillen 
onderling om een passend kleurbeeld per kwaliteit te kunnen brengen.    
 
AW heeft opnieuw gekozen om deze nieuwe collectie de ondersteuning te geven die ze verdient. 
Hiervoor werden modulaire Invictus®-displays en uiterst aantrekkelijk fotomateriaal ontwikkeld, 
naast een Invictus®-film. 
 
Kom proeven van de onoverwinnelijkheid van Invictus® op Domotex 
Op de beurs Domotex in Hannover van 17 tot en met 20 januari 2015 stelt AW de nieuwe collectie 
Invictus®  voor via een unieke ervaring in “the black box”. Klanten en genodigden van AW kunnen er 
Invictus® ontdekken aan de hand van een unieke multimediale show die het onovertroffen 
comfort en alle andere unieke karakteristieken van deze collectie in de spotlights zal zetten.  
 
Invictus®: let this carpet show you the way to heavenly comfort. 
 

 
AW is een Europees toonaangevend producent van kamerbreed tapijt, met productievestigingen in Ronse 
(België) en Liberec (Tsjechië). Het bedrijf draait een omzet van ca. 150 miljoen euro (2014) en stelt 500 mensen 
tewerk. Het bedrijf exporteert naar meer dan 55 landen, met als belangrijkste markten het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Centraal-Europa.   
 
De Invictus® collectie wordt in België geproduceerd. Invictus® en iVinci® zijn geregistreerde merken van 
Associated Weavers Europe NV. 
 
Voor meer informatie: 
 
Invictus® 
Erik Deporte 
Tel. +32 55 23 03 90 
GSM +32 477 69 33 15 
E-mail: erik.deporte@awe.be 
 


