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WONDERFUL WOOL
De tijdloze luxe van wol op de vloer
Een wollen kleed geeft het ultieme gevoel van comfort en luxe in huis. Laat je inspireren
door de nieuwe WONDERFUL WOOL collectie van Desso waaruit je zelf een wollen
vloerkleed of kamerbreed tapijt op kleur en dessin kunt kiezen en op maat kunt laten
maken. Creëer zo een duurzame en warme basis in je interieur met keuze uit vier
sfeergroepen: Influences of Red, Touch of Green, Hint of Blue, Tones of Grey.

Foto: Wollen vloerkleed DESSO Ravèl 1268 van dessotarkett.nl

WOL BRENGT JE DICHTER BIJ DE NATUUR
Bij de inrichting van ons huis zijn we milieubewust en omarmen we duurzaamheid, ambacht
en eerlijke materialen. Wol staat dan met stip op 1 als natuurlijk materiaal dat authentiek,
zacht en warm is. Met een wollen tapijt creëer je dé basis voor een huiselijke en veilige
sfeer. Dankzij de diversiteit aan structuren en kleuren in de nieuwe Wonderful Wool
collectie, is er voor elke woonstijl een geschikte vloer die de persoonlijke smaak van de
bewoners versterkt. Haal de natuur naar binnen en kies voor wol.
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Foto: Wollen vloerkleed DESSO Puccini 9990 van dessotarkett.nl

WOL OP DE WERKPLEK
Op de werkplek is een wollen vloerkleed een perfecte akoestische oplossing wat belangrijk is
als je veel online meetings hebt. Daarnaast geeft wol een gevoel van warmte en gezelligheid
en werkt rustgevend door het natuurlijke materiaal en de textuur. Voor de thuiswerkers
verlaagt dit de werkstress. De Wonderful Wool collectie is geschikt voor een kamerbreed
tapijt of een vloerkleed dat op maat wordt gemaakt in een geometrische of organische
vorm. Je kunt ook verschillende wolstructuren en dessins met elkaar combineren voor een
verrassend effect. Voor elke woonstijl is er een wollen kleed dat past bij jouw persoonlijke
smaak.
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Foto: DESSO Ravèl 1268 van dessotarkett.nl

KIES EEN VORM!
Ronde en organische vormen spelen de hoofdrol in de nieuwste woontrends. Maar welke
vorm vloerkleed past bij jouw persoonlijke woonstijl? In de Wonderful Wool collectie kun je
een keuze maken uit een ronde, ovale, geometrische en zelfs een organische vorm voor je
vloerkleed op maat. In de eetkamer wordt het met een kleed meteen een stuk warmer en
behaaglijker. Het voordeel van wol is dat het vuilafstotend is en gemakkelijk schoon te
maken; vlekken haal je er met lauwwarm water uit door voorzichtig te deppen.
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Foto: DESSO Vivaldi 2925 van dessotarkett.nl

OPWARMEN MET INFLUENCES OF RED
De Wonderful Wool collectie is opgebouwd uit 4 sfeergroepen met in de basis lichte
naturelle tinten en vier kleuraccenten in rood, groen, blauw en grijs. Van de trendkleur rood
heb je maar een paar accenten in het interieur nodig, om de sfeer op te warmen. In de
sfeergroep Influences of Red worden nieuwe design meubelen met vintage gecombineerd
voor een eclectische woonstijl.

Foto: DESSO Puccini 8801 van dessotarkett.nl

MAAK SFEER MET TOUCH OF GREEN
De kracht van wol is ongeëvenaard voor het ultieme gevoel van natuur en well-being in huis.
Door een vleugje groen toe te voegen versterk je de natuurlijke sfeer. Het ovale vloerkleed is
gemaakt in de Puccini 8801 wol kwaliteit en brengt de visgraatvloer tot leven. Het hippe
streepdessin blijft heel subtiel omdat het uit toon-op-toon groentinten is opgebouwd.
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Foto: DESSO Ravèl 9524 van dessotarkett.nl

VERSTILDE SFEER MET TONES OF GREY
De sfeergroep Tones of Grey uit de Wonderful Wool collectie bestaat uit meerdere
grijstinten in verschillende structuren die bijdragen aan een verstilde sfeerbeleving in het
interieur. Door met een grijze wollen bouclé structuur - zoals de Ravèl 9524 – een organisch
gevormd vloerkleed te maken, geef je de open leefkeuken een duurzame, natuurlijke en
warme basis.

Foto: PARADE Excellent 220 tapijt uit de Wonderful Wool collectie van dessotarkett.nl
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MEER COMFORT MET HINT OF BLUE
Een blauw accent werkt als een verademing in het interieur. Vooral in de slaapkamer is de
trendkleur blauw een grote favoriet om toe te passen in bedtextiel, dekens, poefjes en
accessoires. Combineer dit met een kamerbreed wollen tapijt uit de Wonderful Wool
collectie zoals de Excellent 220 kwaliteit. Pure luxe, comfort en zachtheid!

Foto: Organisch vloerkleed uit de Wonderful Wool collectie van dessotarkett.nl

100% NEW ZEALAND WOL
Wist je dat de sterkste, witste en schoonste wol ter wereld uit Nieuw-Zeeland komt en dat
de nieuwe Wonderful Wool collectie daar grotendeels van is gemaakt. Vandaar de heldere
kleuren en de veerkracht van een wollen tapijt. Maak je interieur warm en natuurlijk met
wol voor optimaal comfort, warmte en een relaxte sfeer. Kies je favoriete kwaliteit, kleur,
vorm, afmeting én afwerking. Alle vloerkleden worden uitgevoerd met een origineel Desso
label dat staat voor een duurzaam productieproces, kwaliteit en garantie.
VRAAG EEN STAAL AAN

Kijk voor inspiratie eens op de website dessotarkett.nl. Hier vind je de nieuwste
vloerentrends en je kunt gratis en vrijblijvend wollen stalen uit de Wonderful Wool collectie
aanvragen. Verkrijgbaar vanaf heden en de adviesverkoopprijs is vanaf € 69,99 per m².
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Noot voor de redactie
Bij publicatie de fotobijschriften en s.v.p. de bron vermelden:
Wonderful Wool collectie 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
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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 € 2.6 billion in 2020. 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 more than 12,000 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 and to reducing its carbon 3 footprint, the Group has implemented an eco-innovation
strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious
Design™ approach. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment B, ISIN: FR0004188670,
ticker: TKTT). www.tarkett.com.
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