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Woven Tiles 2010 
trendsetter in vloeren
De vraag naar PVC-tegels zit duidelijk in de lift. Werd er aanvankelijk nog wat vreemd aangekeken tegen een kunststof-

basis van vloerproducten, inmiddels hebben de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden ervan veel particulieren en ook  

bedrijven overtuigd.

Kwaliteit maakt het verschil 

 ‘Alleen het beste is goed genoeg’ klinkt als een uitgesleten gemeenplaats, 

maar raakt wel de kern. De vloer bepaalt het beeld en de sfeer van een 

ruimte. Het is het grootste oppervlak en de basis van uw interieur. 

Een goede vloer is daarom belangrijk. Met de keuze voor een PVC-

vloer bent u verzekerd van materialen van topkwaliteit. ‘de slijtvastheid 

van ons product kunnen we ten minste 15 jaar garanderen’, aldus Dhr. 

En Mevr. Toonen eigenaren van TFD Floor Tile. De geluidsreductie en 

indrukgevoeligheid van de TFD vloeren zijn onderscheidend. “Geklos” 

van hakken zult u minder horen. De best denkbare beschermlaag 

wordt al bij de fabricage aangebracht en voorkomt dat bijvoorbeeld uw 

trouwe viervoeter ongewenst blijvende indrukken achterlaat. Kwaliteit 

en comfort gaan daardoor aangenaam samen.

 

Vriendelijke klasse

De combinatie van klasse uitstraling en vriendelijkheid in gebruik en 

onderhoud maken de PVC-vloer tot een aantrekkelijk alternatief voor 

tapijt, hout of steen. De vloeren zijn ongevoelig voor vocht. Dat maakt 

toepassing in natte ruimten ook mogelijk en het is heel eenvoudig te 

onderhouden. De praktische en eenvoudig te reinigen vloer is daarmee 

ook prima geschikt voor intensief gebruik. Niet voor niets wordt deze 

vloer ook toegepast in de zakelijke projectinrichting zoals in kantoor- en 

winkelpanden, welness- en horecagelegenheden. Ook de combinatie 

met vloerverwarming heel goed mogelijk.

Voor elke sfeer de juiste vloer

Hout, steen, leer, geweven tapijt of modern design, de TFD-vloeren 

zijn in veel variaties beschikbaar. Van klassiek tot modern, van sfeervol 

tot speels, de mogelijkheden zijn onbegrensd. Dat betekent ook dat 

creatieve combinaties binnen uw bereik liggen. Tapijt in uw badkamer? 

Een grasveld in de kamer van uw voetbalgekke zoon? Het kan 

allemaal.

 

Woven Tiles 2010 trendsetter in woonvloeren

Eén van de meest recente producten in het assortiment is 'Woven 

Tiles'. Een mooie combinatie van het praktische van een harde vloer en 

de uitstraling van een geweven tapijt. De collectie bestaat uit prachtige 

dessins met een warme uitstraling. De ontvangst van deze nieuwe lijn 

is veelbelovend. Goed ontvangen op beurzen en een trendsetter voor 

2010, zo verwacht de interieurvakpers.

Zelf ervaren

Natuurlijk krijgt u de beste indruk van de kwaliteit en uitstraling als u 

de TFD producten met eigen ogen kunt zien, het materiaal kunt voelen 

en uw wensen en vragen kunt bespreken met de woonadviseurs van 

Ardesch Interiors.

Zet de trend met Eijffinger!
Eijffinger is het merk voor trendy behang en decoratieve stoffen. Vrolijk en opvallend behang gecombineerd met bijpassende 

stoffen zorgen voor een verrassend resultaat. Ook dit voorjaar presenteren wij u diverse nieuwe collecties:

Gràcia

Deze luxueuze collectie is een parel voor het interieur. Sierlijke dessins 

met vogels en vlinders afgewisseld met strakke patronen, strepen en 

uni’s. Dit alles uitgevoerd in zeer bijzondere kwaliteiten als bijvoorbeeld 

glass beads (glasparels), foliedruk en zeer matte lijmdruk. Ingetogen 

kleuren als oester en parelmoer worden afgewisseld met uitgesproken 

tinten als petrol, oranje, fuchsia en groen.

Belle de Jour

Een collectie met op planten en bloemen geïnspireerde dessins. Van 

zeer groot bloemornament, tot een all-over print met kleine blaadjes. 

In uiteenlopende, op natuur gebaseerde tinten. De kleuren zijn extra 

sprekend door de matte uitstraling van het materiaal, dat doet denken 

aan vilt. In combinatie met glanzende metallic lak, komt dit nog extra 

naar voren.

Amore di Colore

De liefde voor kleur staat centraal in deze collectie. Vrolijke felle kleuren 

gecombineerd met wit. Naast kleur, is wit een net zo’n belangrijke factor.  

 

Wit is als het ware de “accentkleur”. De dessins zijn bloemrijk en deels 

ornamentaal en soms geïnspireerd op tegels. Met Amore di Colore zijn 

heel diverse sferen te creëren: Als je de meer blauwe turquoise reeks 

neemt dan waan je je in de Caraïben. Met pastel combinaties krijg je 

juist een tere brokante sfeer. Dan is het meer folk, dan weer vintage.. 

dan weer serieus Italiaans design, dan weer ideaal voor een meisjes 

kinderkamer….

Salisbury

Een luxueuze collectie waarin klassieke dessins gecombineerd worden 

met moderne eigentijdse ontwerpen. Ornamenten, guirlandes, maar 

ook hedendaagse ‘klassiekers’ als een chinees aandoend takje, paisleys, 

retro - ovalen en bladsilhouetten maken van Salisbury een zeer 

gevarieerde collectie.

Eijffinger is een echte blikvanger in elk interieur!

Kijk op www.eijffinger.com voor de nieuwste trends en collecties.


