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PERSBERICHT – februari 2022  
 
 
DESSO & EX NATURE  
VLOERENCONCEPT GEINSPIREERD OP DE NATUUR 
 
 
Haal de verweerde look en imperfecties van de natuur in huis en creëer een persoonlijke 
woonstijl met het nieuwe textiele vloerenconcept Desso & Ex Nature. In samenwerking met 
Odette Ex van Ex Interiors ontwikkelde DESSO dit unieke vloerenconcept met een natuurlijk 
kleurenpalet dat bestaat uit zes basiskleuren: Aarde, Zon, Mos, Heelal, Houtskool en Violet. 
De gelaagdheid van de patronen is geïnspireerd op doorleefde structuren van materialen 
zoals natuursteen, travertin, stucco en linnen in combinatie met een meer gestileerd 
patroon dat doet denken aan zwerfkeien. Deze collectie is toe te passen als kamerbreed 
tapijt en als op maat gemaakte vloerkleden, die in kleuren en texturen naadloos op elkaar 
aansluiten en eenvoudig met elkaar kunnen worden gecombineerd. 
  

 
Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
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DOORLEEFDE STRUCTUREN 
Het nieuwe Desso & Ex Nature vloerenconcept vindt zijn inspiratie in de natuur met structuren 
die lijken op door weersinvloeden doorleefde steen- en linnen optieken. De vloerkleden 
creëren een zachte en warme basis in het moderne interieur met een tijdloos en natuurlijk 
karakter.  
 
 

Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
 
 
NATUURLIJKE KLEUREN 
De natuurlijke kleuren van Desso & Ex Nature hebben diepe donkere varianten die overgaan 
naar zachte, sobere pasteltinten. De collectie leent zich dan ook goed voor de toepassing van 
meerdere vloerkleden in één ruimte waarbij je kunt spelen met contrast in kleur en 
structuur met de zekerheid dat er een mooie coördinatie is. De Desso &Ex Nature collectie 
kenmerkt zich door zijn puurheid. Door de combinatie van de vormen en kleurgebruik 
ontstaat er een gelaagdheid in het interieur.  
 

 
Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
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ZONNIG 
Met de kleur ‘Zon’ uit de Desso & Ex Nature collectie geef je het interieur een zonnige draai, 
helemaal als je voor een ronde vorm kiest voor het op maat gemaakte vloerkleed. De basis 
van beton, staal en glas, die je in veel moderne huizen ziet, maak je meteen zachter met een 
vloerkleed dat kleur, textuur en comfort toevoegt aan de beleving. Het positieve effect op de 
akoestiek is een functioneel en essentieel element waarom je kiest voor een tapijt of 
vloerkleed. 
 
 

  
Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
 
 
RUST OP DE WERKPLEK 
De thuiswerkplek krijgt een steeds prominentere plek in ons huis. Met uitzicht op de natuur 
verlagen we stress en verhogen we het gevoel van well-being. Door de toepassing van de kleur 
‘Mos’ uit de Desso & Ex Nature tapijt- en vloerkledencollectie versterk je dit gevoel, want 
groen heeft direct een rustgevende werking. Door de variatie en de gelaagdheid van de 
patronen in deze collectie, kun je enerzijds iets moderner gaan door te kiezen voor een ovale 
of andere bijzondere vorm van het vloerkleed of het juist simpel houden door een rechthoekig 
kleed op maat te laten maken met een uni-kleurige, onregelmatige structuur van mos. 
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Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
 
 
KAMERBREED COMFORT 
Niets zo comfortabel als een kamerbreed tapijt in de slaapkamer. Nu we meer thuis zijn 
ontstaat de behoefte aan textiele vloeren die warmte en sfeer brengen over de volle breedte 
en lengte van de ruimte. De nieuwste woontrends laten dan ook kamerbrede tapijten in 
interieurs zien voor meer textuur en comfort. De kleur ‘Heelal’ uit de Desso & Ex Nature 
collectie heeft meteen een verfrissend effect dankzij de toon-op-toon blauwtinten die doen 
denken aan kleuren van de lucht, wolken en het heelal. 
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Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
  
 
COOL HOUTSKOOL  
Met de nieuwe Desso & Ex Nature collectie zijn ook bijzondere vormen mogelijk om een 
vloerkleed op maat te laten maken. Creëer als het ware een spannend ‘landschap’ van kleden 
in de kleur ‘Houtskool’ waarbij je varieert met de vorm in een uni-kleurige kwaliteit en één 
met een gelaagd gestileerd patroon. Het interieur wordt zo speelser en creatiever. 
 
 

 
Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
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VERWEERDE LOOK  
Met de Desso & Ex Nature collectie haal je de voordelen van een zacht tapijt in huis met de 
stoere look van natuurlijke materialen als natuursteen, travertin en stucco. Door de 
gemêleerde structuur is dit tapijt of vloerkleed ook nog eens heel praktisch omdat je er niet 
zo snel vuil of vlekken op ziet. Het doorleefde karakter van deze collectie draagt bij aan een 
tijdloze uitstraling. 
 
 

  
Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
 
 
STYLINGTIP: DOE DE TRAP 
Desso & Ex Nature is de ideale collectie om de trap mee te bekleden; veilig, kleurrijk en perfect 
voor de akoestiek, want je hebt geen last van galmend gestamp op de trap. De verweerde look 
van deze collectie in de kleur “Violet’ maakt van de trap een sfeervol element in de ruimte en 
een echte eyecatcher in de hal bij binnenkomst.  
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Foto: Vloerenconcept Desso & Ex Nature van dessotarkett.nl 
 
EEN STAAL OP AANVRAAG 
Kijk voor inspiratie eens op de website www.dessotarkett.nl. Hier vind je de nieuwste 
vloerentrends en je kunt gratis en vrijblijvend tapijt- en PVC stalen aanvragen. De Desso & Ex 
Nature vloerencollectie is nu verkrijgbaar en de adviesverkoopprijs is vanaf €59,99 per m². 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noot voor de redactie 
Bij publicatie de fotobijschriften en s.v.p. de bron vermelden:  
Desso & Ex Nature vloerenconcept 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  
 
Colofon 
Ontwerp: Ex Interiors, Odette Ex ism Suzan Jorritsma 
Fotografie: Alexander van Berge 
Concept & Styling: Bregje Nix 
Kunst: Job Wouters 
 
 
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. 


