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Mulighederne med DESSO tæppefliser er nærmest
uendelige. Innovative formater, farver, strukturer
og mønstre giver arkitekter og designere mulighed
for at slippe kreativiteten løs og lave spændende
gulvløsninger.
Nu ser to nye DESSO designs lyset: Traverse og Fuse
Create. Begge designs har det spændende nye plankformat 100 x 25 cm, der giver rig mulighed for at kombinere farver på en helt ny måde og derved lave innovativt
design på gulvet.
Traverse er en tæppeflise, i plankformatet 100 x 25
cm, med enkle diagonale linier, som let kan bruges til
at skabe det klassiske sildebensmønster. Eller man kan
lege med retninger og bruge linierne til at skabe unikke
personlige gulve. Traverse fås i 15 farver, fra de klassiske
grå til de mere iøjnefaldende farver som blå, rød, gul og
grøn. Plankformatet, mønstret og farverne betyder, at
kreativiteten kan få frit spil.
Fuse Create er en overgangstæppeflise som gør, at
man ubesværet og smukt kan skifte mellem to farver
og derved let kan afgrænse zoner og opdele rum. Fuse
Create fås både i det traditionelle fliseformat 50 x 50 cm,
men også i plankformatet 100 x 25 cm. Her er 17 farver
at vælge imellem, som åbner en verden af muligheder i
forhold til at skabe et levende gulvdesign.
DESSO har i foråret 2016 fået tildelt designprisen ”Red
Dot Award” for netop Fuse Create – en international
anerkendelse for innovativt tæppedesign, der kombinerer kreativitet, funktionalitet og æstetik.

Både Traverse og Fuse Create er sølvcertificeret i henhold til Cradle
to Cradle. Det betyder, at bæredygtighed går hånd i hånd med et
godt indeklima, funktionelle fordele og innovative løsninger. Så her
er tale om langt mere end bare et tæppe!

For yderligere information, kontakt venligst:
Pia Gregersen, Tarkett, +45 43 95 83 72, pia.gregersen@tarkett.com
eller Anne Louise Sørensen, Per:PR, 20 82 09 63, annelouise@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank
Om Desso
Desso, som er en del af Tarkettkoncernen, fremstiller og leverer tæpper, tæppefliser og kunstgræs til kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner, pleje- og
sundhedsinstitutioner, hoteller, krydstogtskibe, fly og store fodboldklubber i mere end 100 lande. Dessos mission er at lave unikke produkter, som giver
et væsentligt forbedret indeklima og forbedrer menneskers sundhed og velbefindende. Denne mission er drevet af virksomhedens innovationsprogram,
som er baseret på tre grundpiller: kreativitet, funktionalitet og Crade to Cradle, som understreger overgangen til bæredygtig, cirkulær økonomi. For mere
information, besøg www.desso.dk.
Om Tarkett
Med en omsætning på 2,7 millarder euro i 2015 er Tarkett en af de største producenter af innovative og bæredygtige gulvløsninger. Tarkett har produceret
gulve i Norden siden 1886 og markedsfører i dag gulv- og vægprodukter til hjemmemiljøer samt hele funktionsløsninger til erhvervsområder. Tarkett tilbyder
et rigt udvalg af trægulve, vinylgulve, laminatgulve, linoleumsgulve, tæpper, vådrumsgulve samt vægbeklædning. Med 34 produktionsanlæg og cirka 12.000
ansatte i over 100 lande sælger Tarkett hver dag cirka 1,3 millioner m2 Tarkett gulve til hospitaler, skoler, beboelse, hoteller, kontorer, forretninger og sportsfaciliteter. Tarkett arbejder med en langsigtet bæredygtighed i overensstemmelse med pricipperne om cirkulær økonomi. Siden 2013 har Tarkett været noteret på
Euronext Paris. For mere information, besøg www.tarkett.dk.

