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Tarkett Nederland

NIEUW: MOZAIC & FRESCO COLLECTIE VAN DESSO
Mozaïek is al zo oud als de weg naar Rome. De Grieken en Romeinen maakten van hun
vloeren ware kunstwerken samengesteld van kleine stukjes marmer en glas die in
decoratieve patronen handmatig werden ingelegd. Deze iconische mozaïeken zijn vandaag
een bron van inspiratie voor de nieuwste trends in vloeren.
De nieuwe tapijtcollectie Mozaic & Fresco van Desso heeft de look van een traditioneel
mozaïek in een modern jasje!

Foto: Tapijtcollectie Mozaic & Fresco van dessotarkett.nl

KAMERBREED & KLEED
Het heden en het verleden smelten samen in één interieur met de nieuwe tapijtcollectie Mozaic &
Fresco. Elke woonsfeer krijgt met deze decoratieve tapijtcollectie een moderne en kleurrijke update.
Je kunt kiezen uit 7 trendy kleuren in twee verschillende dessins. Het ‘Mozaic’ en ‘Fresco’ patroon
kunnen ook met elkaar worden gecombineerd omdat ze qua kleur coördineren en qua dessin perfect
bij elkaar passen. In het ‘Fresco’ patroon is aan het mozaïek dessin een bloemmotief toegevoegd
waardoor je eindeloos kan mixen & matchen met deze nieuwe collectie. Beide patronen zijn geschikt
voor kamerbreed gebruik of voor een op maat gemaakt vloerkleed.
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GROTE RUIMTE: KLEED OP MAAT
In grotere ruimtes is een kleed op maat ideaal. De denimblauwe variant van dit Fresco kleed heeft een
doorleefde uitstraling en past hierdoor goed in een moderne en stoere woonsfeer. In combinatie met
kruidige kleuren zoals kerriegeel, metallics en gekleurd glas ontstaat een trendbeeld dat jarenlang
meegaat. Omdat in de meeste huizen beton, glas en staal de basis vormen geef je het interieur met
een kleed uit de Mozaic & Fresco collectie een decoratief en luxe kleuraccent. Klein maar fijn detail:
Je ziet op dit tapijt niet snel vuil en vlekken en het is gemakkelijk in onderhoud.
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STYLINGTIP: MIX & MATCH
Niet alleen in de zitkamer maar ook als basis voor een werkplek is een Mozaic of Fresco kleed
geschikt. Je kadert met de kleden de verschillende functies in de ruimte en de akoestiek wordt
aanzienlijk verbeterd. Of je nu in een industriële loft, een architectonische villa of een oude kerk
woont; met dit zachte en strakke tapijt creëer je luxe en comfort op een duurzame manier. Stylingtip:
Maak twee kleden die verschillen in kleur, patroon en formaat maar in de breedte even groot zijn. Zo
mix & match je met deze tapijtcollectie.

Foto: Tapijtcollectie Mozaic & Fresco van dessotarkett.nl
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STYLING VAN DE SLAAPKAMER
Op het eerste gezicht denk je misschien aan een stenen mozaïekvloer maar dit is toch écht een
kamerbreed tapijt uit de Mozaic & Fresco collectie. De mix van klassieke en moderne elementen in
één interieur creëert de eclectische sfeer. In de slaapkamer zijn zachte materialen essentieel voor dat
ultieme gevoel van luxe en comfort. Met kamerbreed tapijt leg je hiervoor snel en gemakkelijk de
perfecte basis.

VRAAG EEN TAPIJTSTAAL AAN
Kijk voor inspiratie eens op de website dessotarkett.nl. Hier vind je meer inspiratie over trends in
vloeren en het toepassen van kleuren en dessins in het interieur. Je kunt ook tapijtstalen aanvragen
zodat je thuis kunt bekijken en voelen hoe het staat. De Mozaic & Fresco collectie is verkrijgbaar
vanaf juni 2019 en de verkoopadviesprijs bedraagt €209,95 (400 cm breed).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie
Bij publicatie de volgende bron vermelden:
Tapijtcollectie Desso Mozaic & Fresco van, dessotarkett.nl
Voor HR beeldmateriaal en het leveren van een vloer voor eigen fotografie kunt u contact opnemen
Wilna.Albers@tarkett.com tel: 0416-685466 of Dutch Style Company tel: 010-4368808
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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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