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DUURZAAM VLOERKLEED VERRIJKT HET INTERIEUR
Meer dan ooit ligt de focus op duurzaam design en zijn organische dessins en gelaagde
structuren in vloeren een nieuw trendsignalement. In het eclectische interieur is de hang
naar romantiek en nostalgie in opkomst. Inspiratie uit een rijk verleden zien we doorvertaald naar een hedendaagse sfeer. Een nieuwe eyecatcher op dit front is vloerkleed
Precious gemaakt van 100% gerecyclede Econyl® garens die afkomstig zijn van o.a. oude
visnetten uit de oceaan. Dit vloerkledenontwerp is geïnspireerd op authentieke kleuren uit
de tijd van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV: van groene koperen daken van het paleis
van Versailles tot modisch blauw met goud uit de luxe slaapkamer van Marie Antoinette.

Foto: Vloerkleed Precious Moments 8117 uit de collectie Precious van Dessotarkett.nl

PRECIOUS: VERSTILD EN AARDS
Het Precious vloerkleed is verkrijgbaar in twee dessins en vier kleuren met een standaard formaat van
200 x 300 cm. De vloerkleden zijn tijdloos en toe te passen in elke woonstijl dankzij de natuurlijke
uitstraling. De gelaagdheid in de structuur van het kleed geeft extra comfort en tactiliteit. De subtiele
glans zorgt voor een gevoel van ingetogen luxe. De Precious kleden zijn duurzaam gemaakt van
gerecyclede Econyl® garens die ook nog eens bestand zijn tegen (zon)licht en ijzersterk zijn.
Bijkomend voordeel is dat dit vloerkleed minder vlek- en vuilgevoelig is en zich zeer goed laat reinigen
met alle schoonmaakmiddelen. Voor meer informatie www.dessotarkett.nl.

Foto: vloerkleed Precious Moments 2935 uit de collectie Precious van Dessotarkett.nl

VLOERKLEED PRECIOUS MOMENTS: NATUURLIJK VERLOOP
Precious Moments 2935 heeft aardse kleuren en het dessin doet denken aan ertsaders. Het ontwerp
is erg verrassend door het natuurlijke verloop van donkerbruin naar mineraal grijs. Uiteraard is de
Precious zeer geschikt om er meubels op te zetten omdat het vloerkleed ijzersterk is, maar je kunt het
ook neerleggen in een vrijwel lege hal of doorloopruimte voor een kunstzinnig en akoestisch effect.

Foto: vloerkleed Precious Day 1851 uit de collectie Precious van Dessotarkett.nl
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VLOERKLEED PRECIOUS DAY: ODE AAN DE AARDE
Van bovenaf lijkt het vloerkleed Precious Day een door de zon opgewarmd stuk woestijngrond met
opengebarsten zand- en steenlagen die op natuurlijke wijze een prachtig grafisch patroon maken. De
hoog-laag structuur voelt heerlijk comfortabel en maakt de sfeer van het interieur landelijk. De nude en
perzik tinten zijn ook nog eens trendkleuren die een ‘verzachtende’ werking creëren in het decor van
steen, beton en hout.

Foto: vloerkleed Precious Day 1702 uit de collectie Precious van Dessotarkett.nl

GOUDZOEKER
De beroemde slaapkamer van Marie Antoinette - decadenter werd het in die tijd niet – is overladen
met goud en de opmerkelijke kleur blauw. Een paar eeuwen later komt deze kleurencombinatie terug
in het vloerkleed Precious Day 1702 van Desso Tarkett. De vervaagde patronen doen denken aan
goud in zijn natuurlijke vorm.

VRAAG EEN TAPIJTSTAAL AAN
Kijk voor inspiratie eens op de website dessotarkett.nl. Hier vind je de nieuwste vloerentrends en je
kunt gratis en vrijblijvend tapijtstalen aanvragen. De Precious collectie is verkrijgbaar vanaf
15 augustus 2020 en de adviesverkoopprijs bedraagt € 699,95.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Noot voor de redactie
Bij publicatie de fotobijschriften en s.v.p. de bron vermelden:
Vloerkledencollectie Precious 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 of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net
sales of €3 billion in 2019. 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
12,500 employees and 33 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 change the game with circular economy, the
Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, with the ultimate goal of
contributing to people’s health and wellbeing, and preserving natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris
(compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is included in the following indices: SBF 120 and CAC Mid
60. www.tarkett.com.
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