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Voordelen van tapijt 

Negen op tien woningen beschikken over tapijten en dat is niet verwonderlijk! Tapijten zijn namelijk 

beschikbaar in onuitputtelijke kleuren en designs. Bovendien beschikken ze over ontelbare 

praktische voordelen: 

Keuze: Een eindeloze waaier van kleuren, texturen, designs en kwaliteiten. Tapijten zijn bijzonder 

decoratief. Als u kiest voor handgeknoopte tapijten zijn ze bovendien op maat en zelfs in 

verschillende vormen te verkrijgen. Bijna alles kan! 

Luxe: Zacht, comfortabel en gezellig knus, niets gaat boven wandelen op een zacht somptueus tapijt. 

Een ware luxe voor onder onze voeten! Een kamer met tapijten heeft meer sfeer. 

Geluid: Tapijten absorberen geluid. Ze elimineren geluiden en zorgen voor een rustigere en 

stressvrijere leefomgeving.   

Veiligheid: Zacht en anti-slip is het een veilige omgeving, niet in het minst voor de allerkleinsten en 

de niet meer zo jongsten onder ons. Als je valt is de kans op verwondingen kleiner. Senioren die een 

stok of looprek gebruiken nemen best een kortpolig tapijt. Wollen tapijten zijn bovendien niet 

ontvlambaar.  

Isolatie: Languit op de grond liggen voor de open haard.. Op blote voeten door het huis lopen.. 

Kinderen die op hun kamer op de grond een spelletje spelen.. Met tapijten op de vloer is dit allemaal 

heel comfortabel. Dit komt doordat tapijt warmte isoleert. Hoe langer de polen, hoe meer lucht er 

vastgehouden wordt. Omdat tapijt warmte isoleert kan de thermostaat een stukje lager en bespaart 

u bovendien energie. 

Duurzaamheid: Praktisch, robuust en slijtvast beschermen ze onze vloeren tegen krassen en onze 

voeten tegen splinters. 

Moeiteloos onderhoud: Tapijten zijn makkelijk te onderhouden. Eenmaal per week  stofzuigen is 

voldoende. Bij vlekken zijn ze makkelijk schoon te maken en ze blijven er goed uitzien met weinig 

moeite. 

Hygiene: Tapijten werken als een filter waarbij ze stof vasthouden totdat het verwijderd kan worden 

met de stofzuiger. Dit in tegenstelling tot volledig gladde vloeren. Bij gladde vloeren waait het stof op 

bij elke luchtverplaatsing. Kamers met tapijten hebben merkelijk minder stofdeeltjes in de lucht dan 

kamers zonder. De stofdeeltjes zitten stevig verankerd tot de volgende stofzuigbeurt.  

Gezondheid: Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat tapijt een gezonde leefomgeving 

creëert. 

Waar voor uw geld: Relatief goedkoop in vergelijking met andere meubelstukken en 

interieuraccesoires. Tapijten worden gemaakt in verschillende prijsklassen zodat er voor iedereen 

wat wils is! 
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Kleur en design van uw tapijt 

De vloer is het startpunt van elke kamer. Het is als het ware als een vijfde muur. Een nieuw tapijt kan 

het uitzicht van een volledige kamer veranderen. Dezelfde basisregels inzake kleur gelden ook voor 

tapijtkleuren: een lichtgekleurd tapijt zal een ruimte groter doen lijken, donkere kleuren zullen een 

ruimte kleiner doen lijken maar zullen minder het vuil tonen. 

Met uw kleurkeuze maakt u een persoonlijk statement en met zo'n ruim kleurenassortiment 

voorhanden kan u een duidelijk 'fashion statement' maken. Daarnaast blijven verschillende kleuren 

beige en grijs de meest populaire kleur voor tapijten. 

Door een tapijt in een bepaalde kleur te kiezen kan je een eethoek, zithoek of werkplek aangeven. 

Bovendien geeft zo'n kleurvlak houvast aan de meubels. Tapijten met borderranden brengen de 

juiste proporties en lijnen een plek mooi af. 

Als u bleke neutrale meubels hebt dan kan u opteren voor een 'druk' patroon of een hevige kleur in 

uw tapijt zodat het het focuspunt van de kamer wordt. Zijn uw meubels net heel kleurrijk dan is het 

beter om u te houden aan effen neutrale kleuren voor uw tapijt. 

Een groter gevoel van ruimte en een betere overgang tussen verschillende kamers kan u bekomen 

door de verschillende tapijten in één kleurtint of design te kiezen. Verschillende texturen kunnen dan 

voor een interessante toets zorgen in een anders 'dood' kleurschema. 

Warme aardekleuren geven een gevoel van intimiteit en luxe en zijn erg geschikt voor grote ruimten 

en ruimten waar noorderlicht binnenvalt. 

Neutrale kleuren blijven het populairst omdat ze het makkelijkst zijn om een schema rond op te 

bouwen. Een natuurlijke kleur is mooi en simpel maar zullen wel het vlugst vlekken of andere sporen 

vertonen. Wilt u toch kalm zonder oubollig te zijn, koel maar niet koud overkomen dan kiest u best 

voor neutrale kleuren, zachte kleuren en natuurlijke woltinten. Vooral daar waar u een gevoel van 

ruimte wil geven. 

Effen tapijt of tapijt met een patroon? 

De meest veilige optie is kiezen voor een effen tapijt; het is een tijdloze passe-partout. Het gaat 

vrijwel in elke kamer met vrijwel elke stijl. Het geeft u een grote flexibiliteit wat behang, verf of 

gordijnen betreft. Het 'opent' een kamer en geeft een gevoel van ruimte. 

Een kleurrijk tapijt met veel patronen is echter weer aan een opmars bezig en maakt van uw vloer de 

focus van de kamer. Praktisch gezien verbergt het veel beter occassionele vlekken. Of het nu 

hedendaagse designs, klassieke bloemen of kleine motiefjes zijn, het trekt sowiezo de aandacht. Let 

wel: een groot patroon werkt beter in een grote ruimte. Kiest u er toch voor om een 'druk' tapijt én 

'druk' behang, gordijnen of salon te nemen dan zorgt u er best voor dat er tenminste één 

gezamenlijke kleur inzit om toch een ietwat harmonieus geheel te krijgen. 

Een trend die veel opgang maakt is effen tapijten mixen met tapijten met patronen 


