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Met een creatief vloerontwerp komt je interieur meteen tot leven. In de nieuwste
woontrends is de vloer hét uitgangspunt voor de rest van de inrichting.
samenwerking

met interieurarchitect

Odette Ex ontwikkelde

In

Desso de unieke

Desso&Ex tapijtcollectie met vier actuele kleurgroepen; Botanical green, Denim Blue,
Industrial Grey en Bohemian Red. Mix & match de kleuren en maak spannende
combinaties met geweven dessins, betonlook en hippe patchwork patronen. Met dit
kamerbrede tapijt of vloerkleed krijg je een originele sfeer en comfortabele leefruimte.
Laat je inspireren door de vier kleurgroepen en kies jouw favoriete woonstijl!

Kleurgroep Denim Blue
De kleur blauw werkt rustgevend in het interieur. Kies een vloer in de trendkleur denim blauw en
je nieuwe woonstijl voelt al snel zo relaxed als jouw favoriete jeans! Varieer met verschillende
dessins in dezelfde blauwtinten uit de Desso&Ex tapijtcollectie. Zo verras je in elke ruimte met een
andere look. Voor optimaal comfort in het zitgedeelte kies je voor een kamerbreed kleed met
geweven look. Leg in de slaapkamer een kamerbreed tapijt met een vervaagd oosters motief. Voer
het kleurenpalet door in het bedtextiel en decoreer met sierkussens in denim en naturel tinten.

Kleurgroep Industrial Grey
Goed nieuws voor liefhebbers van een interieur met rustige kleuren, die mooi combineren met de
karakteristieken van het huis. Pure materialen als hout, glas, staal en beton maken de sfeer
authentiek. Met de betonlook dessins uit de tapijtcollectie Desso&Ex geef je de ruimte een
doorleefd karakter en een warme sfeer. Tapijt verbetert de akoestiek en dat is niet alleen in de
eetkamer, maar zeker ook voor een thuiswerkplek een prettige bijkomstigheid. Kies voor
kamerbreed om een ruimtelijk effect te benadrukken of laat een vloerkleed op iedere gewenste
afmeting maken.

Kleurgroep Botanical Green
Haal de natuur in huis en kies voor groen als verfrissende ‘buiten’ kleur. Met een verzameling
tropische planten en natuurlijke materialen als hout, leer, steen en linnen krijg je een botanische
woonstijl die pas af is met groene vloerbedekking. De Botanical Green kleuren uit de Desso&Ex
tapijtcollectie hebben met de gelaagdheid in dessins een levendige uitstraling, zonder dat ze teveel

de aandacht opeisen. Bijzonder is het groene tapijt met bamboe print, waarmee je het buiten écht
naar binnen haalt. Breng luxe en warmte in de grote zit- of eetkamer met een groot vloerkleed.
Het ruitmotief met de versleten look uit de Botanical Green kleurgroep geeft een hedendaagse
draai aan de landelijke sfeer.

Kleurgroep Bohemian Red
De kleurgroep Bohemium Red uit de Desso&Ex tapijtcollectie haakt perfect in op de nieuwste
woontrends. Door de warme roodtinten in combinatie met oosterse dessins en patchwork patronen
krijg je een mysterieuze, tikkeltje oosterse sfeer. Je krijgt meer dynamiek in het interieur door de
‘Bohemian Red’ kleden te combineren met een zalmroze bijzettafel, steenrood kussen en een
cognackleurige plaid. Het is een spannende combinatie van hippe kleuren en dessins, die past bij
jouw persoonlijke woonstijl!
www.dessotarkett.nl
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A bout Desso
Desso, a Tarkett company, is a leading carpets and carpet tiles business, active in more than 100 countries. Its
products are supplied to corporate offices, education, healthcare, government, homes and also hotels, cruise
liners and airlines. Desso’s mission is to develop unique products that deliver a much improved indoor
environment, helping to maximise people’s health and wellbeing. This is driven by the company’s innovation
programme based on the three pillars of Creativity, Functionality and Cradle to Cradle® design which underpins
the shift to the regenerative circular economy. For more information please visit: www.desso.com
A bout Tarkett
With net sales of 2.7 billion euros in 2015, Tarkett is a global leader in innovative and sustainable solutions for
flooring and sports surfaces. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, carpet, rubber, wood &
laminate, synthetic turf and athletic tracks, the Group serves customers in more than 100 countries wo rldwide.
With 12,000 employees and 34 industrial sites, Tarkett sells 1.3 million square meters of flooring every day, for
hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to sustainable development, the
Group has implement ed an eco‐innovation strategy and promotes circular economy. Tarkett is listed on Euronext
Paris (compartment A, ticker TKTT, ISIN: FR0004188670). www.tarkett.com.

