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Marmer look in huis met Desso Sense of Marble  
  
Stel je even voor om de luxe uitstraling van een marmeren vloer te combineren met het comfort en 
warmte van een zacht tapijt. De nieuwe Sense of Marble collectie doet precies dat! Met een ruime 
keuze uit wel tien verschillende kleuren en dessins haal je de monumentale look van marmer in huis. 
Leg dit tapijt kamerbreed zodat het net lijkt alsof er een eeuwenoude marmeren tegelvloer op de 
grond ligt of maak een kleed op maat in een hippe geometrische vorm.  
 

 

  
 
10 Shades of Marble 
Door de ruime keuze uit tien verschillende ‘marmer soorten’ is de Sense fo Marble tapijtcollectie toe te 
passen in diverse woonstijlen en sluit het naadloos aan bij de nieuwste trends in interieur design. 
Creëer een klassieke sfeer met wit ‘carrara’ marmer of ga voor retro groen met het ‘green onyx’ of 
‘emerald’ dessin. Met zwart marmer ‘nero’ en het grijskleurige ‘grigio’ geef je de kamer een stoere 
basis voor een moderne werkkamer of chique slaapkamer. Voor een landelijke uitstraling is het 
‘mocca crema’ en het ‘breccia’ dessin als marmer print mooi toon-op-toon te combineren met 
natuurlijke materialen in het interieur. Met de pastelkleuren ‘rosa’ en ‘breccia’ marmer geef je een 
modische draai aan de sfeer. Het meest theatrale effect krijg je met een marmeren kleed in volcano 
red; prachtig in de zitkamer als warm en uitgesproken decor.  
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Stylingtip 
Combineer Sense of Marbe tapijt met meubelen en accessoires gemaakt van écht marmer. Dit 
versterkt het monumentale en natuurlijke gevoel van marmer in de totale ruimte. Ook het mixen met 
beton, glas, hout en metalen zoals messing en aluminium zorgt voor meer sfeerbeleving. Laat een 
kleed op maat maken in een markante geometrische vorm zoals een grote cirkel of hexagon. Het 
kunstzinnige effect is meteen zichtbaar en het comfort van het zachte tapijt is direct voelbaar.  
 

   
 
Luxe marmeren tegel 
De marmer look van Sense of Marble is nog realistischer dankzij het tegelmotief dat als print in het 
tapijt zit. Door het grote tegelformaat van 133,3 cm hoog en 66,6 cm breed oogt de vloer optisch rijk 
en luxe. Een kleed kan blind worden afgewerkt, met een linnen band worden afgebiesd of je kunt het 
laten festonneren. Door een contrasterende kleur te kiezen voor de randafwerking krijg je nog meer 
een persoonlijke en unieke look.   
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Zacht en sterk 
Door de vlakke structuur van de kort gesneden pool ziet het Sense of Marble tapijt er altijd strak uit en 
is het tegelijkertijd zeer functioneel. Het is geschikt voor zwaar en intensief gebruik. Dus als 
vloerbedekking in de werkkamer, als stoffering op de trap en in de hal en ook als kleed ónder de 
eettafel is het Sense of Marble tapijt een goede keuze. Dankzij de zachte tactiliteit en akoestische 
eigenschappen van het tapijt is het comfort compleet. De verkoopadviesprijzen van de Sense of 
Marble collectie €199,95 per strekkende meter (400 cm) of €49,95 per m2.  
 
 

     
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie 
Bij publicatie van de beelden dient de volgende bron vermeld te worden:  
Collectie Desso Sense of Marble van dessotarkett.nl ,dessotarkett.nl  
 
Voor HR beeldmateriaal en het leveren van een vloer voor eigen fotografie kunt u contact opnemen 
met Joyce de Haas van Dutch Style Company: 010-4368808 of info@dutchsc.nl  
Voor rechtstreeks contact met Tarkett kunt u bellen of mailen met Wilna Albers: 
Wilna.albers@tarkett.com, tel: +31 (0)416-685 466  
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About Tarkett 
With net sales of more than €2.8 billion in 2017, Tarkett is a worldwide leader of innovative flooring and sports surface solutions. 
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 worldwide through its major brands: Tarkett, Desso, Johnsonite, Tandus Centiva, 
Tarkett Sports, FieldTurf and Beynon. With approximately 13,000 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 “Doing Good. 
Together”, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles and promotes circular 
economy, with the ultimate goal of contributing to people’s health and wellbeing, and preserving the natural capital. Tarkett is listed 
on Euronext Paris (compartment A, ISIN: FR0004188670, ticker TKTT) and is included in the following indices: SBF 120, CAC Mid 60. 
www.tarkett.com.  
 


