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DECOREER JE VLOER IN ART DECO STIJL 
 

De grandeur van de Art Deco stijl is de inspiratiebron voor de nieuwe tapijtcollectie Art 
Deco van Desso Tarkett. Geometrische patronen zoals de beroemde visgraat - en 

honingraatstructuur worden in deze collectie gemixt met natuurlijke effecten in warme 
kleuren van vijf edelstenen: amber, smaragd, robijn, amethist en grafiet. De kleuren en 

dessins zijn onderling met elkaar te combineren voor een unieke, decoratieve en rijke 
woonsfeer. Verrijk je huis en maak een juweeltje van je interieur! 

 

 
Foto: Tapijtcollectie Art Deco, Smaragdgroen 7844 en Ancares visgraat vinylcollectie beide van dessotarkett.nl  

 

 

SMARAGDGROEN 

Met een smaragdgroen kleed uit de Art Deco tapijtcollectie van Desso Tarkett ontstaat een klassieke 
en luxe sfeer in het interieur. In combinatie met rijke materialen zoals fluweel en messing komt de 

nostalgische Art Deco stijl tot leven. Modern design uit  die tijd zijn de klassiekers van nú en deze 
designobjecten combineren mooi met het decoratieve tapijt op de vinyl visgraat vloer.  
  

STYLINGTIP 
In deze modern-klassieke zitkamer maak je de Art Deco sfeer compleet door op het kleed een ronde 
glazen salontafel te combineren met een groen fluwelen poefje. Zo versterk je de beleving van 

smaragdgroen als chique accentkleur in het interieur!   
 

Press release 
____________ 
 
Tarkett  Nederland 
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Foto: Tapijtcollectie Art Deco, Grafiet 9544 & 9522 en Ancares visgraat vinylcollectie beide van dessotarkett.nl  

    

 

GRAFIET  

Creëer sfeer door een lichte naturelle basis te verrijken met een groot kleed. Hoe groter de kamer, 

hoe meer je kunt variëren met verschillende dessins uit de tapijtcollectie Art Deco van Desso Tarkett. 

De edelsteenkleur grafiet is zachtgrijs en werkt rustgevend in het all-over patroon dat natuurlijk 

overkomt. Door dit kleed te combineren met een tweede grafietkleurig tapijt in een opvallender 

patroon krijgt de totale sfeer een verrassende trendy draai. Dankzij de gelaagdheid in dessins en de 

accentkleur goud voeg je een vleugje glamour toe en dat past helemaal in de Art Deco sfeer van toen 

én van nu. 

 

 

STYLINGTIP: VLEUGJE GLAMOUR! 

De zachtgrijze kleur van het grafietkleurige tapijt combineert 

mooi met een visgraat vloer in eiken look, crèmekleurige 

zitmeubelen en accenten in goud voor een vleugje glamour! 

 
Foto: Tapijtcollectie Art Deco, Grafiet 9544 & 9522 en Ancares 
visgraat vinylcollectie beide van dessotarkett.nl  

 

 

file:///C:/Volumes/Algemeen/Tarkett-Desso/Persberichten/2019_Persberichten/albersw/Downloads/dessotarkett.nl
file:///C:/Volumes/Algemeen/Tarkett-Desso/Persberichten/2019_Persberichten/albersw/Downloads/dessotarkett.nl


 
3 

 
Foto: Tapijtcollectie Art Deco, Robijnrood 4044 & 4033 van dessotarkett.nl 

 

ROBIJNROOD  

Heb je je ooit afgevraagd waarom rood zo’n populaire kleur is voor restaurants? Rood is een 

stimulerende kleur en wekt de eetlust op. Robijnrood is dan ook een van oudsher klassieke basiskleur 

in de eetkamer van de meeste landhuizen en paleizen van weleer. Anno 2020 breng je de chique Art 

Deco stijl weer terug in het interieur met de nieuwe tapijtcollectie van Desso Tarkett. Het robijnrode 

tapijt in een gelaagdheid van klassieke en natuurlijke dessins verrijkt de sfeer en zorgt ervoor dat 

iedereen smakelijk eet. 
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Foto: Tapijtcollectie Art Deco, Amethist 3933 van dessotarkett.nl 

 

AMETHIST 

Slapen in weelde doe je zo! Kies het amethist blauwe tapijt uit de nieuwe Art Deco collectie van Desso 

Tarkett en leg het kamerbreed in de slaapkamer. Zelfs op de trap kan je het decoratieve tapijt 

doorleggen voor optimaal comfort, warmte en luxe. Vooral in oude klassieke huizen met hoge 

plafonds is een kamerbreed tapijt de uitkomst voor een goede akoestiek. De demping van het geluid is 

een ongelooflijk luxe detail dat vaak over het hoofd wordt gezien maar wel het verschil maakt in de 

beleving van een luxe sfeer.  
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Foto: Tapijtcollectie Art Deco, Amber 2033 en Smaragd 7822 van dessotarkett.nl 

 

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 proberen hoe het staat. De Art Deco collectie is verkrijgbaar vanaf januari 2020 en 

de verkoopadviesprijs bedraagt €209,95 (400 cm breed). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Noot voor de redactie 

Bij publicatie de fotobijschriften en s.v.p. de bron vermelden:  

Tapijtcollectie Art Deco 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 “Do ing 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.  

http://www.tarkett.com/

