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ORGANISCHE VORMEN IN HUIS
VLOERKLEDENCOLLECTIE IN ORGANISCHE VORMEN VAN DESSO TARKETT
Vloerkleden in je interieur geven warmte en gezelligheid. Inhakend op de nieuwste
woontrend waarin organische vormen in opkomst zijn, introduceert Desso Tarkett een
nieuwe vloerkledencollectie in een organische vorm in actuele kleuren en in verschillende
formaten. Door twee of drie kleden met elkaar te combineren, naast elkaar of zelfs óp
elkaar, krijg je een verrassend effect. Als zachte eilanden geven ze op een natuurlijke
manier vorm aan de zitkamer of slaapkamer.

Foto v.l.n.r. Parade Paradiso 228 - 229, Parade Paris 192-191-195, Parade Paradiso 269-260
vloerkledencollecties in een organische vorm van dessotarkett.nl

VLOERKLEDEN IN EEN ORGANISCHE VORM
Net als in de natuur geven organische vormen en natuurlijke kleuren in huis een prettig gevoel. Je
hoeft maar door het bos of de duinen te lopen om de weldaad van de natuur te voelen. In het interieur
werkt dat net zo. Nieuw zijn de vloerkleden in organische vormen van www.dessotarkett.nl die je als
eilanden op de vloer neerlegt. Comfort verzekerd!

Foto: Parade Paradiso 292-293 vloerkledencollectie in een organische vorm van dessotarkett.nl

COOL GREY
Voor minimalisten is kleurtoepassing in het interieur vaak lastig maar de nieuwe trendkleur grijs
combineert perfect in een witte ruimte. De monumentale sfeer wordt ermee versterkt. De markante
vormen van designobjecten in het interieur komen mooi tot hun recht op vloerkleden in een
organische vorm, die nonchalant in de ruimte liggen. Minder stijfjes en een stuk spannender voor de
sfeerbeleving.

Foto: Parade Paris 192-191-195 vloerkledencollectie in een organische vorm van dessotarkett.nl
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Foto: Parade Paradiso 269-260 vloerkledencollectie in een organische vorm dessotarkett.nl

OPWARMER VOOR DE VLAKKE VLOER
De nieuwe Desso Tarkett kleden in organische vorm in de kleuren terra en burgundy hebben een tijdloos
karakter, maar werken in combinatie met elkaar ook goed voor een trendy kleuraccent. In de meeste huizen
zijn vlakke vloeren met een betonlook of steenoptiek gebruikelijk maar voor een betere akoestiek, een
warm kleuraccent en het verhogen van het comfort, zijn deze vloerkleden perfect om neer te leggen zonder
dat er persé iets op moet worden neergezet.
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Foto: Parade Paris 172 vloerkledencollectie in een organische vorm van dessotarkett.nl

ONDER DE RONDE TAFEL
De ronde eettafel is zowel gezellig als functioneel omdat je er minder ruimte mee in beslag neemt.
Zet de ronde tafel op een vloerkleed in een organische vorm van Desso Tarkett voor optimale
akoestiek en een comfortabele basis. Door deze nieuwe vloeiende lijnen van de organische vormen
wordt de totale sfeer zachter en meer ontspannen.
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Foto: Paradiso 282-280 vloerkledencollectie in een organische vorm van dessotarkett.nl

EXTRA COMFORT IN DE SLAAPKAMER
Well-being in de slaapkamer heeft alles te maken met de toepassing van zachte materialen. De
zachte tactiliteit van wol, katoen en tapijt is de beste manier om meer warmte en comfort te creëren.
De nieuwe Desso Tarkett vloerkleden in organische vorm zijn er in actuele trendkleuren die toon-optoon met elkaar worden gecombineerd. Je legt ze als eilandjes naast of zelfs op elkaar voor nog meer
luxe. Ook heel praktisch om oefeningen op te doen of je dagelijks yoga.
STYLINGTIP:
Laat de kleuren van de kleden ook weer terugkomen in je bedtextiel want zo ontstaat een mooie
balans in de beleving van kleur in de slaapkamer.
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 Parade Paradiso vloerkledencollectie is nu
verkrijgbaar met een adviesverkoopprijs vanaf € 103,95 per m². De Parade Paris vloerkledencollectie
in nu verkrijgbaar met een adviesverkoopprijs vanaf € 100,95 per m².
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Noot voor de redactie
Bij publicatie de fotobijschriften en s.v.p. de bron vermelden:
Vloerkledencollectie Parade Paradiso 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
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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