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KLEUR & STRUCTUUR OP DE VLOER
Vloerkledencollectie Silky Shades, Silhouettes, Colour & Structure
Met een vloerkleed uit de nieuwe DessoTarkett vloerkleden collectie breng je snel en
gemakkelijk kleur en sfeer in huis. Van bovenaf zie je meteen de gelaagdheid en de structuren
die zo uit de natuur lijken te komen. De dessins zijn geïnspireerd op top-down views van
landschappen, zeeën en gebergtes; van droge opengebarsten kleigrond tot rimpelstructuren
van wind op water. De verweerde look en de organische en grillige hoog-laag patronen zijn
verrassend anders en voelen natuurlijk aan. Deze kleden hebben tegelijkertijd wel een luxe en
moderne uitstraling. Sfeermakers die ook functioneel en sterk zijn want gemaakt van Econyl:
duurzaam nylon gemaakt van onder andere achtergelaten visnetten uit de oceaan die op deze
wijze worden gerecycled.

foto: Vloerkleden collectie Silky Shades van Dessotarkett.nl

VLOERKLEDEN COLLECTIE MET 3 THEMA’S
De kleden in deze collectie hebben een standaardformaat van 3 x 2 meter en zijn direct leverbaar. Er
zijn drie thema’s: Silky Shades, Silhouettes en Colour & Structure in diverse aardse en kruidige
kleuren.

Foto: Vloerkleden collectie Silky Shades van Dessotarkett.nl

DESSO SILKY SHADES
De naam Silky Shades refereert naar de glans en luxe look van zijde. Van bovenaf doet de
onregelmatigheid en en de subtiele reflecties van de structuur in dit kleed denken aan een luchtfoto
van een oceaan. Je ziet zelfs een schaduweffecten in het kleed alsof het licht ermee speelt. Dankzij
het Econyl garen is dit kleed geschikt voor intensief gebruik en kan overal in huis worden toegepast.
Je kunt ook goed twee kleden met elkaar combineren in één kamer waarbij twee verschillende kleuren
dan weer net iets meer dynamiek geven aan de sfeerbeleving.
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Foto: Vloerkleden collectie Silhouettes Curve van Dessotarkett.nl

DESSO SILHOUETTES
De Silhouettes kleden zijn organisch en onregelmatig van structuur. De drie verschillende Silhouettes
dessins hebben de meest ‘versleten look’ en doen denken aan een top-down view van een
woestijnlandschap. Natuurlijk mag je er zelf in zien wat je wilt! Waar het om gaat, is dat de Silhouettes
kleden op elke vlakke vloer mooi staan of je nou een betonnen, houten of stenen ondergrond hebt.
Het kleed coördineert geweldig met harde, natuurlijke materialen zoals baksteen en hout.

Foto: Vloerkleden collectie Silhouettes Curve, Shadow en Prisma van Dessotarkett.nl
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STYLINGTIP
Door een kleed met een verweerde en versleten look in de zitkamer te leggen krijgt het interieur een
doorleefd karakter. Modern design tot een ambachtelijk en landelijke stijl; je kunt er alle kanten mee
op. Bij het combineren van twee of meer kleden in één kamer kun je óf hetzelfde dessin in meerdere
kleuren kiezen of je kiest twee verschillende dessins in dezelfde kleur voor optimale coördinatie.

Foto: Vloerkleden collectie Colour & Structure van Dessotarkett.nl

DESSO COLOUR & STRUCTURE
Het Colour & Structure kleed heeft veel weg van een luxe geweven stof. Er zijn drie verschillende
dessins in deze collectie; een ruit, een patchwork en een streep motief. Prachtige met elkaar te
combineren in één ruimte. Inhakend op de nieuwste trends leent dit kleed zich ook goed als
wanddecor waarmee de akoestiek meteen aanzienlijk verbeterd. Functioneel én sfeervol voor in het
kantoor, de eetkamer of de keuken. In deze Colour & Structure kleden zit ook een bijzonder verloop
van donker naar licht.
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Foto: Vloerkleden collectie Colour & Structure van Dessotarkett.nl

STYLINGTIP
Combineer twee dessins uit de Colour & Structure collectie met hetzelfde kleurenpalet in één ruimte.
Hang 1 kleed aan de wand als decoratie en verbeter zo de akoestiek.
DUURZAAM
De vloerkleden collectie is verkrijgbaar vanaf september 2019 en de verkoopadviesprijs bedraagt €
xxx per stuk (200 x 300 cm). Alle vloerkleden hebben een antislip rug.
De Silhouettes en Colour & Structure kleden zijn gemaakt van 100% gerecycled Polyamide (100%
Econyl). De Silky Shades kleden zijn gemaakt van 100% Polyamide en bevat deels Econyl.
Kijk voor meer inspiratie en de nieuwste vloerentrends op dessotarkett.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Bij publicatie de volgende bron vermelden: Desso vloerkleden collectie dessotarkett.nl
Voor HR-beeldmateriaal en het lenen van een kleed voor fotografie kunt u contact opnemen
Wilna.Albers@tarkett.com tel: 0416-685466 en Dutch Style Company tel: 010-4368808
About Tarkett
With a history going back 135 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions,
with net sales of more than €2.8 billion in 2018. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber,
carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across
the globe. Tarkett has 13,000 employees and 36 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every
day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to “Doing Good. Together.”,
the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles and promotes circular
economy, with the ultimate goal of contributing to people’s health and wellbeing, and preserving natural capital.
Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment A, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is included in the
following indices: SBF 120 and CAC Mid 60. www.tarkett.com.
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