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Het mixen van woonstijlen past goed in het interieur van nu. Maak je eigen 

persoonlijke woonstijl met creatieve combinaties van modern met vintage en 

industrieel met design. Met de nieuwe Patterns & Shades collectie van Desso Home 

haal je een tapijt met een persoonlijk en doorleefd karakter in huis. Het is chique 

maar ook stoer! Je kunt de Patterns vloerkleden met vervaagde klassieke dessins 

perfect combineren met de Shades vloerkleden die een betonlook hebben. Deze 

collectie is duurzaam gemaakt van ECONYL® garens, afkomstig van gewonnen 

visnetten uit de oceaan. Zo draagt Desso bij aan het opschonen van de oceaan. 

 

 

Fotobijschrift: Met de Desso Patterns & Shades tapijtcollectie maak je een uniek kleed op maat, www.dessotarkett.nl 

 

Desso Patterns & Shades:  

Mix & Match 

 

http://www.dessotarkett.nl/


 

Mix & Match  

Breng je vloer tot leven met de Patterns & Shades collectie door te spelen met 

verschillende kleuren of door de vervaagde dessins te combineren met de rauwe 

betonlook. Zo verdeel je optisch de ruimte of loopt de slaapkamer naadloos over in de 

gang met behoud van het behaaglijke sfeer.  

Dit tapijt is een eyecatcher in de slaapkamer door de unieke samenstelling van dessin 

en kleur. Voor een klassiek gevoel in een modern jasje kies je voor het Patterns tapijt. 

Door de vilten rug afwerking ontstaat extra comfort, warmte- en geluidsisolatie. 

Zodoende ook ideaal voor een geruisloze omgeving waar je ongestoord kunt slapen of 

werken. De Patterns & Shades collectie is verkrijgbaar als kamerbreed tapijt of als 

kleed-op-maat. Bij deze laatste optie kun je kiezen tussen twee verschillende 

afwerkingen: blindband of feston.   

 

 

Fotobijschrift: Desso Patterns & Shades tapijt geeft je interieur een persoonlijk karakter, www.dessotarkett.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dessotarkett.nl/


 

 

Industriële woonstijl 

Voor een industriële look in huis is de Patterns & Shades collectie ideaal. Je kunt kiezen 

voor een denim blauw of beton grijs tapijt en dit mixen met meubelen en accessoires 

van metaal, leer en glas. Het dessin verzacht de stoere elementen wat een huiselijke 

sfeer veroorzaakt, maar de industriële basis geeft het ook een edge. 

Met het Shades tapijt dat een stoere beton look heeft, kun je grote ruimtes goed 

kamerbreed stofferen en nog steeds een eigentijdse uitstraling creëren; perfect voor 

optimale akoestiek in een industriële of grote hoge ruimte. Het tapijt is eenvoudig te 

reinigen en geschikt voor intensief gebruik.  

  

 

Fotobijschrift: Patterns & Shades collectie is een tapijt met stoere look en vervaagde klassieke patronen, www.dessotarkett.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dessotarkett.nl/


 

Modern klassiek  

De New Classic woonstijl is een mix van moderne en klassieke elementen in één 

interieur, waardoor de sfeer een verrassende uitstraling krijgt. De trendkleur goud 

zorgt daarbij voor een vleugje glamour! Kies je voor een in het oog springende bank 

met klassiek patroon, dan zorgt een op maat gemaakt kleed uit de Shades collectie 

voor een mooie balans. Dankzij de speciale hoog-laag tuft techniek ziet de lussenpool 

er verweerd uit en voelt verrassend zacht aan. Het ‘shades’ kleed op de chique houten 

vloer zorgt ervoor dat het zitgedeelte net wat meer behaaglijkheid en gezelligheid 

heeft, zonder te veel de aandacht te trekken. 

 

 

Fotobijschrift: Een modern klassiek interieur met het Shades tapijt en de trendkleur goud, www.dessotarkett.nl 

 

 

 

 

  

http://www.dessotarkett.nl/


 

Geel als sfeermaker  

In een strak design interieur is een op maat gemaakt kleed uit de nieuwe Patterns & 

Shades collectie een echte sfeermaker. De trendkleur geel komt goed tot z’n recht 

dankzij de verweerde uitstraling van het kleed en de klassieke patronen. De moderne 

meubels gecombineerd met accessoires zoals leren kussens en plaids en vazen in 

hetzelfde kleurenpalet maken van het interieur een geheel.  

 

 

Fotobijschrift: Gebruik het Desso Patterns & Shades tapijt als kleuraccent in je interieur, www.dessotarkett.nl 

 

Staal aanvragen? 

Je kunt bij Desso een gratis staal aanvragen van dit nieuwe tapijt, via dessotarkett.nl 

Het Shades tapijt kost €119,95 per strekkende meter (vier meter breed). Het Patterns 

tapijt is er in 8 verschillende kleuren en kost €149,95 per strekkende meter (4 meter 

breed). 

 

http://www.dessotarkett.nl/
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Over Tarkett en Desso 

Met een netto-omzet van meer dan 2,7 miljard euro in 2016 is Tarkett een internationale marktleider in innovatieve 

en duurzame oplossingen voor vloerbedekking en sportveldbekleding. Met een breed scala van producten, 

waaronder 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 vierkante meter aan vloeroppervlak voor ziekenhuizen, scholen, woningen, hotels, kantoren, winkels 

en sportvelden. De Groep zet zich in voor duurzame ontwikkeling; ze heeft een eco-innovatiestrategie 

geïmplementeerd en bevordert de circulaire economie. Tarkett is genoteerd op Euronext Parijs (compartiment A, 

ISIN: FR0004188670, ticker TKTT) en is opgenomen in de volgende indices: SBF 120, CAC Mid 60. www.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 voor kantoren, onderwijs- en overheidsinstellingen, gezondheidszorg en 

particulieren, hotels, cruiseschepen en luchtvaartmaatschappijen. Het merk Desso heeft een missie: het ontwikkelen 

van unieke producten die zorgen voor een veel beter binnenmilieu, wat de gezondheid en het welzijn van mensen 

ten goede komt. De drijvende kracht hierachter is een innovatieprogramma, met de drie pijlers Creativiteit, 

Functionaliteit en Cradle to Cradle® (C2C) als fundament, dat moet leiden tot een verschuiving naar een 

regeneratieve, circulaire economie. 
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