Persinformatie
Kinderen kiezen tapijt
Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven op tapijt. Ze hoeven niet stil te zitten en mogen
lekker geluid maken tijdens het spelen. Tapijt vermindert namelijk de alledaagse
speelgeluiden en is warm, veilig en comfortabel. Ideaal voor in de kinderkamer maar
ook prettig in de woonkamer.
Kinderen weten vaak precies wat ze willen; óók als het gaat om de inrichting van hun eigen
slaapkamer. Op de vloer kiezen ze dan voor tapijt. Hun lievelingskleur zit er namelijk
gegarandeerd bij en bovendien voelt tapijt zo lekker. Bijkomend voordeel voor ú is dat tapijt
op de kinderkamer de speelgeluiden van uw kids aanzienlijk dempt. En natuurlijk is zacht,
verend tapijt vooral ook een veilige keuze. Kortom: zij blij, u blij.
Gezellig
Lekker met autootjes racen over de baan (lees: vloer), een bak lego die om gaat, knikkeren,
springen en dansen. Kinderen maken behoorlijk wat lawaai als ze spelen. ‘Zachtjes doen’ is
er vaak niet bij. Dat is nu eenmaal zo. Maar daar hoeft ú geen last van te hebben. Het is
goed te weten dat tapijt in de kinderkamer leef- en speelgeluiden enorm dempt. En zo houdt
tapijt het gezellig in huis; voor iedereen.
Comfortabel zacht
De geluiddempendheid van tapijt zegt kinderen natuurlijk niet zo veel. Zij kiezen voor tapijt
omdat het zo zacht en comfortabel aanvoelt. Heerlijk dus om op te spelen. En ook
aangenaam warm voor blote voetjes bij het opstaan en naar bed gaan. Daarbij is tapijt stroef,
wat de kans op uitglijden veel kleiner maakt dan op een harde vloer. Desondanks zullen
baby’s die net gaan kruipen of peuters die leren lopen, regelmatig vallen. Het gezegde luidt
niet voor niets dat je iets leert door vallen en opstaan. Maar tapijt geeft hen, en u, de
zekerheid van een comfortabel zachte en verende ondergrond, met minder kans op blauwe
plekken en andere verwondingen. Een zeker en veilig gevoel.
Kiezen voor kleur
Geen ander vloerbedekking is in zoveel kleuren verkrijgbaar als tapijt. Nóg een belangrijk
punt waarom kinderen voor tapijt kiezen. Hun lievelingskleur zit er namelijk altijd bij. Kinderen
durven kleur aan. Tapijt daagt ze uit om te spelen en combineren; met kleuren, structuren en
motieven. Bedenk samen met uw kind leuke strepen, blokken of borderranden. Ook met
tapijttegels zijn heel makkelijk de meest verrassende patronen te leggen. En wordt het
allemaal wat té ingewikkeld, dan helpt uw tapijtadviseur u graag met het bedenken én
uitvoeren van uw tapijtontwerp. Succes verzekerd!

Meer informatie?
Kijk op www.tapijtnet.nl en www.zachtaanjevoeten.nl voor uitgebreide informatie over de
pluspunten van tapijt in huis. Of maak een afspraak met een tapijtadviseur bij u in de buurt.
Ook kunt u het boekje ‘Alles over tapijt’ aanvragen via www.tapijtnet.nl.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de Stichting
Imagocampagne Tapijt via telefoonnummer (030) 232 09 05, of kijk op www.tapijtnet.nl,
www.zachtaanjevoeten.nl en www.kieswijzervoortapijt.nl.

