
Behaaglijk
Wie houdt er nu niet van linnen, met z’n 
mooie oneffenheden en rijke uitstraling? 
Juist! Een linnenlook tapijt, met de naam 
Chambray, mocht dus zeker niet ontbreken in 
deze collectie. In een heerlijk dikke uitvoering, 
voor dat luxe hotelgevoel in huis. 

> 
 Vloerkleed Chambray Mustard, ook in Lead,  

Pitch Black, Concrete en Sea Green, op maat gemaakt 
met gefestonneerde rand, prijsvoorbeeld 200x300 cm  
€ 479,40. Tapijt per strekkende meter € 189,95.

M.m.v. bolia.com (vloerlamp), bepurehome.com (daybed), 
hetkabinet.nl (dienblad, boekje met leren omslag, kussens), 
restored.nl (vaas, tijdschriften), hm.com (bruin plaid), 
pantoufle-design.nl (mok), overig privébezit. 

Subtiel verloop
Een vloerkleed met een kleurverloop van diep 
antraciet naar lichtgrijs. En dan ook nog eens 
in superzachte uitvoering waar je voeten zo 
heerlijk in wegzakken. Liever iets meer basic? 
Naast de degradé uitvoering is dit tapijt er 
ook in drie betonkleuren.

< 
 Vloerkleed Dip Dye Degradé, ook in Dip Dye Light 

Grey, Dark Grey en Concrete, op maat gemaakt Dip Dye 
Degradé met gefestonneerde rand, prijsvoorbeeld 
200x300 cm € 479,40. Tapijt Dip Dye Light Grey,  
Dark Grey en Concrete per strekkende meter € 229,95, 
tapijt Dip Dye Degradé per strekkende meter € 189,95.

M.m.v. vtwonen.nl/vtwonen-collectie (glazen vaas, fauteuil, bank), 
bepurehome.com (tafeltjes), bolia.com (kussens), selected.com 
(schoenen), stories.com (vest), overig privébezit. 

Hier wordt je huis gelukkig van! Na jaren maakt zachte vloerbedekking een grootse comeback  

en dat is niet voor niets. Het geeft instant sfeer en warmte, én voelt heerlijk zacht aan. Gaat kamerbreed 

tapijt je nog iets te ver, dan laat je van je favoriete vtwonen tapijt een vloerkleed op maat maken.
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IT’S ALL IN THE DETAILS
Je vloerkleed op maat kun je op  

verschillende manieren laten afwerken: 

FESTONNEREN • de zijkant van het 

vloerkleed wordt afgewerkt met garen in 

een bijpassende kleur.

LUXURY BLIND • de zijkant van het 

vloerkleed krijgt een luxe band in een 

bijpassende kleur die nauwelijks zicht-

baar is.

ANTI-SLIP 5 MM • als extra optie kun  

je je vloerkleed laten voorzien van  

een anti-sliplaag. Dit zorgt ervoor dat je 

vloerkleed niet gaat schuiven. Het geeft 

ook extra loopcomfort.

 Vloerkleed Pinstripe Concrete op maat gemaakt 
met gefestonneerde rand, prijs op aanvraag

 Vloerkleed Dip Dye Degradé, op maat  
gemaakt met luxury blind, prijs op aanvraag

 Tapijt Padded Moss, ook in Concrete, Zinc en 
Mustard, 400 cm breed, per strekkende meter  
€ 199,95, vloerkleed op maat gemaakt prijsvoor-
beeld 200x300 cm € 499,40. M.m.v. hm.com (sloffen).

> 
 Vloerkleed Pinstripe Concrete, ook in Zinc, op  

maat gemaakt prijsvoorbeeld 200x300 cm met 
gefestonneerde rand € 439,40. Tapijt per strekkende 
meter € 169,95.

M.m.v. vtwonen.nl/vtwonen-collectie (bed, kast), archive-store.nl 
(beddengoed), bepurehome.com (messing palm), overig 
privébezit. 

>> 
 Vloerkleed Chambray Concrete, ook in Lead, Pitch 

Black, Mustard en Sea Green, op maat gemaakt  met 
gefestonneerde rand, prijsvoorbeeld 200x300 cm  
€ 479,40. Tapijt per strekkende meter € 189,95.

M.m.v. vtwonen.nl/vtwonen-collectie (bank), bepurehome.com 
(zwarte kruk), restored.nl (tafellamp, glazen vaas met 
goudkleurig kapje, zwarte theepot), hetkabinet.nl (schaal van 
papierpulp, metalen ring, kussens, plaid), bolia.com (terra vaas), 
vtwonen.nl (houten olifant van kaj Bojesen), hm.com (bolvaasje 
en kaars in glazen potje), kringloop (marmeren vaasje), overig 
privébezit.
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Doorleefd
Stonewashed heeft door z’n verwassen look 
een industriële sfeer. Door de combinatie van 
een gesneden én een lussenpool, krijgt het 
tapijt precies dat doorleefde waarmee je je 
interieur die unieke vtwonen twist geeft. 

<
 Vloerkleed Stonewashed Zinc, ook in Pebble en 

Washed Black, op maat gemaakt met gefestonneerde 
rand, prijsvoorbeeld 200x300 cm € 499,40. Tapijt per 
strekkende meter € 199,95. 

M.m.v. misterdesign.nl (Wishbone Chair Hans J. Wegner), 
hetkabinet.nl (zwarte bijzettafel), fishonthemoon.com (tas), 
stories.com (vest), overig privébezit.

Elegant
De visgraat is een ware klassieker. Door de 
aangenaam zachte uitvoering in ton sur ton 
tinten is dit tapijt niet té opvallend en geeft 
het een unieke, bijna chique touch aan elke 
ruimte. 

>
 Tapijt Herringbone Mud Grey, ook in Zinc,  

400 cm breed, per strekkende meter € 169,95, 
vloerkleed op maat gemaakt met gefestonneerde 
rand, prijsvoorbeeld 200x300 cm € 439,40.

M.m.v. vtwonen.nl/vtwonen-collectie (plant en pot), vtwonen.nl 
(zwarte Eames vogel van Vitra), bepurehome.com (zwarte stoel, 
houten stoel, krukje), stories.com (vest), overig privébezit. 
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VTWONEN VLOERKLEDEN & 
TAPIJT: comfortabel en behaaglijk 

• slijtvast • geluiddempend • warmte-

isolerend, dus energiebesparend • 

te combineren met vloerverwarming 

• veilig, want slipvast • geschikt voor 

op de trap • kamerbreed verkrijgbaar, 

maar ook op maat als vloerkleed

VTWONEN TAPIJT IS VERKRIJGBAAR BIJ 
SPECIAALZAKEN  KIJK VOOR ADRESSEN OP 
VTWONEN.NL/VERKOOPADRESSSEN

>
 Tapijt Herringbone Mud Grey, ook 

in Zinc, 400 cm breed, per strekkende 
meter € 169,95, vloerkleed op maat 
gemaakt met gefestonneerde rand 
prijsvoorbeeld 200x300 cm € 439,40.

M.m.v. vtwonen.nl/vtwonen-collectie (poef, 
fauteuil), bepurehome.com (houten stoel), 
hetkabinet.nl (zwart metalen dressoir), 
stories.com (vest). 
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