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Desso Denim:
Stoer kleed met jeans look

Waalw ijk, April 2017

Denim verovert het interieur en net als je favoriete jeans, past het overal
bij! De relaxte, stoere en ‘onverwoestbare’ uitstraling van denim is
functioneel en trendy. Inhakend op deze trend lanceert Desso de nieuwe
tapijtcollectie Desso Denim met zeven verschillende denim kleuren die de
look hebben van een gebleekte stonewashed jeans tot een chique indigo
geweven denimstof.

Red de oceaan
Desso Denim is gemaakt van gerecyclede garens, afkomst ig van onder andere oude
visnet t en die zijn t erug gewonnen uit de oceaan. Goed voor het milieu én goed voor
int ensief gebruik in huis. Dit duurzame t apijt is geschikt voor het ‘zware werk’ en je
kunt er bijvoorbeeld de t rap mee bekleden of het t oepassen in je kant oor of de
t huiswerkplek. Het onregelmat ige effect van de bouclé st ruct uur verst erkt het
doorleefde karakt er en dankzij het gemêleerde effect is dit t apijt zeer prakt isch.

Sfeer maken met Desso Denim
Geef je int erieur een t rendy updat e; een Desso Denim kleed past met z’n verweerde
uit st raling goed in een indust riële woonst ijl. Door het denim kleed t e combineren met
st rakke design meubelen ont st aat er een moderne, minimalist ische sfeer. Je kunt deze
t apijt collect ie ook mooi mixen met nat uurlijke kleuren en mat erialen.

Luxe 2.0
De nieuwe luxe st aat voor een duurzaam int erieur met comfort abele meubelen,
vint age, kunst en innovat ief design. Maar de sfeer is vooral persoonlijk en casual. Met
denim blauw creëer je met een een rust gevend gevoel, want deze werking heeft blauw
op jou. De Desso Denim t apijt collectie is de perfect e basis voor een zacht e vloer met
een doorleefd karakt er. Dit ant ist at ische tapijt is geschikt voor vloerverwarming, is
leverbaar op 400 cm breed en kost € 37,49 per vierkant e met er.
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O ver T ar kett en Desso
M et een netto-omzet van meer dan 2,7 miljard euro in 2016 is Tarkett een internationale marktleider in innovatieve
en duurzame oplossingen v oor v loerbedekking en sportv eldbekleding. M et een breed scala v an producten,
w aaronder vinyl, linoleum, tapijt, rubber, hout en laminaat, kunstgras en atletiekbanen, bedient de Groep klanten
in meer dan 100 landen wereldwijd. Met 12.500 medewerkers en 34 productielocaties, verkoopt Tarkett elke dag
1,3 miljoen v ierkante meter aan vloeroppervlak voor ziekenhuizen, scholen, w oningen, hotels, kantoren, winkels
en sportv elden. De Groep zet zich in v oor duurzame ontw ikkeling; ze heeft een eco-innov atiestrategie
geïmplementeerd en bevordert de circulaire economie. Tarkett is genoteerd op E uronext P arijs (compartiment A,
IS IN: F R0004188670, ticker TKTT) en is opgenomen in de v olgende indices: S BF 120, C A C M id 60.
w w w .tarkett.com
Desso, dat deel uitmaakt van de Tarkett-groep, is een vooraanstaand merk in duurzame en innovatieve tapijtvloeren
met een sterke positie in tapijt v oor kantoren, onderw ijs- en ov erheidsinstellingen, gezondheidszorg en
particulieren, hotels, cruiseschepen en luchtvaartmaatschappijen. Het merk Desso heeft een missie: het ontwikkelen
v an unieke producten die zorgen voor een veel beter binnenmilieu, wat de gezondheid en het welzijn van mensen
ten goede komt. De drijv ende kracht hierachter is een innovatieprogramma, met de drie pijlers C reativiteit,
F unctionaliteit en C radle to C radle® (C 2C ) als fundament, dat moet leiden tot een v erschuiving naar een
regeneratiev e, circulaire economie.

