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Geef je interieur een natuurlijke basis met de nieuwe tapijtcollectie Soft Sense. 

Kamerbreed gelegd in de slaapkamer heb je een relaxte sfeer en een gevoel van 

wellness, dankzij de prachtige natuurlijke kleuren en de zachte textuur. Door de 

kort gesneden pool heeft dit tapijt de luxe look & feel van zijde. 

 

 
Fotobijschrift: De nieuwe tapijtcollectie Soft Sense van Parade is geïnspireerd op de natuur en voelt zijdezacht aan. 

www.dessotarkett.nl. 
 
 

 
 

Parade Soft Sense:  

Super zacht en puur natuur 
 



 

9 kleuren uit de natuur 

Het kleurenpalet van de Soft Sense collectie bestaat uit negen aardse tinten, van zand en 

klei tot kiezel en leisteen. Met deze extra zachte vloerbedekking creëer je een natuurlijke 

woonsfeer in huis. Kies jij voor een bruine of zandkleurig kleed? Combineer dit met grijze 

gordijnen en bedtextiel. Geef je de voorkeur aan koel grijs als tapijt, dan maak je het 

modern met witte en lichtgekleurde houten meubelen. 

 
 

 
Fotobijschrift: Parade Soft Sense is extra zacht en verkrijgbaar in negen naturellen. www.dessotarkett.nl 
 

 

Interieurtip: lekker slapen 

Een goede nachtrust is essentieel, vooral voor opgroeiende kinderen belangrijk om goed te 

kunnen presteren op school en in sport. Rustgevend voor de kinderkamer is een natuurlijk 

kleurenpalet en voldoende zachte materialen voor optimaal comfort, gezelligheid en een 

goede akoestiek. Inhakend op de Scandinavische woonstijl combineer je een zandkleurig 

kamerbreed tapijt met wit, grijs en de modische kleuraccenten in pastelgroen en zalmroze. 

Zo kunnen kids lekker slapen én studeren in hun eigen kamer 

 

 

http://www.dessotarkett.nl/


 

 

Fotobijschrift:  Soft Sense van Parade is extra zacht tapijt voor optimaal comfort in de slaapkamer www.dessotarket.nl 

 

Sterk staaltje 

Probeer de extra zachte textuur van Parade Soft Sense zelf uit en vraag gratis een 

tapijtstaaltje aan. Door de hoogwaardige en gerecyclede synthetische garens is dit tapijt niet 

alleen superzacht en duurzaam maar óók geschikt voor intensief gebruik. Vooral in de 

slaapkamer zorgt het Soft Sense tapijt, kamerbreed gelegd, voor behaaglijkheid. 

Parade Soft Sense kost €109,- per strekkende meter (op een rol van 400 cm breed).  

Kijk voor het aanvragen van tapijtstaaltjes op www.dessotarkett.nl.  

 

 

Bronvermelding bij publicatie:  

www.dessotarkett.nl of www.wat-is-jouw-stijl.nl  
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Noot voor de redactie: 

Media contact voor hoge resolutie beelden:                                                              

Dutch Style Company 

Tel: +31 – (0)10 - 4368808 

Email: maxie@dutchsc.nl 

 

Voor meer productinformatie en aanvraag stalen: 

Wilna Albers 

Tel: +31 4 16 68 54 66 

Email: wilna.albers@tarkett.com 

 

 

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. 


