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DESSO CANVAS  
KUNSTWERK OP DE VLOER 
 
Denk aan een sereen canvas dat met abstracte en botanische patronen is beschilderd; de 
nieuwe Desso Canvas collectie werkt als een natuurlijk kunstwerk op de vloer. Deze vloer is 
hightech gemaakt in verschillende structuren en lagen waardoor een extra dieptewerking 
ontstaat. De Canvas Collectie bestaat uit 2 dessins; de Canvas ‘Weave’ is beschikbaar in 8 en 
de Canvas ‘Botanical’ in 4 warme, natuurlijke tinten. Met de uitstraling van een luxe 
geweven stof creëer je met deze vloer een rijke sfeer in het interieur met een tijdloos en 
ingetogen chic karakter.  
 

 
Foto: Vloerencollectie Desso Canvas Weave van dessotarkett.nl 
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CANVAS WEAVE 
De natuur is een inspiratiebron in elk hedendaags interieur waarbij er gespeeld wordt met 
verschillende texturen, lagen en organische vormen. Met de Canvas ‘Weave’ collectie maak 
je een kleed op maat in een vorm naar keuze. Dit dessin doet denken aan de structuur van 
textiel, beton en natuursteen en coördineert goed met deze architectonische materialen. 
Het contrast tussen de donkere en lichtere garens die gebruikt, zijn geeft diepte en een 
doorleefde look & feel. Deze collectie is Cradle to Cradle®, zeer sterk en praktisch in gebruik 
omdat je er geen vuil op ziet. 
 

 
Foto: Vloerenconcept Desso Canvas Weave van Dessotarkett.nl 

 
ZANDSTRAND 
De warme, neutrale tonen en structuren van zandstranden zijn een bron van inspiratie voor 
het interieur. De nieuwe Canvas Waeve collectie van Desso Tarkett vertaalt dit naar een 
strakke, zachte vloer die als vloerkleed of kamerbreed gelegd, zorgt voor comfort en een 
optimale akoestiek in de ruimte. De geluiddempende werking van het tapijt is een verademing 
om in te wonen en werken.  
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Foto: Vloerencollectie Desso Canvas Weave van Dessotarkett.nl 

 
OASE VAN RUST 
Blauw in de slaapkamer heeft een natuurlijke, rustgevende en verkoelende werking. Door 
deze blauwe Canvas Weave vloer ‘kamerbreed’ te leggen is de zachtheid en ‘verademing’ 
van dit interieur optimaal. De wat ruwe en robuuste look van het tapijt maakt de vloer 
natuurlijk en draagt bij aan het gevoel van well-being.  
 
 

 
Foto: Vloerenconcept Desso Canvas Botanical van Dessotarkett.nl 
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CANVAS BOTANICAL 
De Canvas Botanical collectie is een ode aan de nieuwste botanische sferen in het 
hedendaagse interieur. Met planten en veel natuurlijke materialen waarbij alles duurzaam is 
gemaakt, ontstaat de basis. Deze serene ambiance creëer je met een Canvas Botanical 
vloerkleed. Het grafische patroon bestaat uit grote Monstera bladeren die in toon-op-toon 
tinten de vloer ‘bedekken’; illustratief en tijdloos. De Canvas Botanical collectie past zowel in 
een modern als in een klassiek interieur en is een natuurlijke sfeermaker die meteen 
bijdraagt aan een goede akoestiek in huis. 
 
 

 
Foto: Vloerenconcept Desso Canvas Botanical van dessotarkett.nl 

 
TOON-OP-TOON NATUREL 
We zoeken allemaal een rustige, naturelle vloer voor een warme en tijdloze basis. Voeg er 
een subtiel en natuurlijk dessin aan toe en er ontstaat een enorme booster voor de sfeer. De 
Canvas Botanical collectie met bladerdessin kan als vloerkleed of kamerbreed tapijt worden 
toegepast en combineert mooi met hout, beton, rotan en natuursteen. 
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Foto: Vloerenconcept Desso Canvas Weave van dessotarkett.nl 
 

ORGANISCH 
Met de nieuwe Desso Canvas collectie kun je een organisch gevormd kleed (er zijn meerdere 
vormen mogelijk) laten maken op elke gewenst formaat. Groot voordeel is dat de zitkamer 
of de werkplek op een meer open en natuurlijke wijze optisch gekaderd wordt. Het zijn juist 
de zachte materialen en organische vormen waardoor de sfeer ‘verzacht’ en het totale 
interieur natuurlijker wordt en aangenamer aanvoelt. 
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Foto: Vloerenconcept Desso Canvas Botanical van dessotarkett.nl 

 
ZONNIG 
De trendkleur geel uit de Desso Canvas Botanical collectie geeft het interieur een zonnige en 
warme uitstraling. In combinatie met zwart, bruin, staal en leemstuc blijft de sfeer stoer en 
wordt de werkplek een gezellige ruimte voor creativiteit, want geel stimuleert. 
 
 
EEN STAAL OP AANVRAAG 

Vraag gratis en vrijblijvend tapijt- en PVC stalen aan via de website dessotarkett.nl. De Desso 
Canvas vloerencollectie is nu verkrijgbaar en de adviesverkoopprijs is vanaf € 47,49 per m². 
 

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

 

Noot voor de redactie 

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

Desso Canvas Weave & Botanical vloerenconcept van dessotarkett.nl  

 

Voor HR-beeldmateriaal en het leveren van een vloer voor eigen fotografie kunt u contact opnemen 

met wilna.albers@tarkett.com tel: 0416-685466  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Volumes/Algemeen/Tarkett-Desso/Persberichten/2019_Persberichten/albersw/Downloads/dessotarkett.nl
mailto:wilna.albers@tarkett.com


 
7 

About Tarkett 
With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sport surface 
solutions, with net sales of €2.8 billion in 2021. Offering a wide range of products including vinyl, 
linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turn and athletic tracks, the Group serves 
customers in more than 100 countries across the globe. Tarkett has 12,000 employees and 34 
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 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 (Compartment B, ISIN FR0004188670, ticker: TKTT). www.tarkett-group.com 
 

http://www.tarkett-group.com/

