PERSBERICHT
Zeist, 15 juni 2010

VNTF zet koers op tapijt voor een gezond binnenklimaat
Samenwerken belangrijk sleutelwoord
Tapijt heeft een gunstig effect op het binnenklimaat in huis. Op meerdere vlakken is er een
positief effect op het klimaat in woon- en werkruimten te realiseren door het toepassen van zachte
textiele vloerbedekking. En er liggen in het verlengde veel kansen voor woning- en
projectinrichters. Belangrijk is dat we er samen in slagen de kennis en het besef binnen de keten
rondom dit onderwerp te versterken. Maar ook door meer samenwerking met partijen buiten de
eigen keten verwacht de branche flinke stappen te kunnen maken.
Tijdens de onlangs gehouden ledenbijeenkomst van de Verenigde Nederlandse Tapijtfabrikanten
(VNTF) is besloten meer te investeren in bekendheid met de effecten van tapijt op het
binnenklimaat.
“De tijd is er rijp voor. Er is steeds meer aandacht voor de effecten van het binnenklimaat op de
gezondheid en prestaties van mensen. Tapijt kan daaraan op diverse vlakken positief bijdragen.
Het gaat daarbij om verbetering van de akoestiek, energieverbruik, veiligheid, comfort en de
kwaliteit van de binnenlucht. Met betrekking tot dat laatste heeft onderzoek van onder meer DAAB
( Deutschen Allergie- und Asthma Bund) uitgewezen dat in vertrekken met tapijt op de vloer de
concentratie fijne stofdeeltjes in de lucht tot de helft minder is dan bij gladde vloeren. Tapijt houdt
neergedwarreld fijnstof beter vast. Dat zijn belangrijke wetenswaardigheden bij de aanschaf of bij
het verkopen van nieuwe vloerbedekking”. Dat het onderwerp leeft blijkt ook uit de de folder ‘Harde
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feiten over zachte vloeren’ die VNTF vorig jaar heeft uitgebracht. De volledige voorraad brochures
was in korte tijd opgevraagd. Rond de zomer wordt een nieuwe brochure uitgebracht.
Een goed binnenklimaat is uiteraard van meer factoren afhankelijk dan het gebruik van tapijt. Het
heeft ook te maken met zaken als ventilatie, verwarming, emissies, reiniging en onderhoud. En ook
het gebruiksdoel van een ruimte vraagt telkens andere eisen. Een slaapkamer vraagt weer om
andere condities dan een schoollokaal.
Daarom wil VNTF ook nieuwe samenwerkingsverbanden stimuleren, waarbij wordt gekeken vanuit
het totaalplaatje: ‘hoe zorgen we voor een goed binnenklimaat, wie hebben we daarvoor nodig en
hoe zorgen we samen voor nog betere prestaties’. Dit moet leiden tot nieuwe kennis en innovaties.
Binnen en buiten de tapijtbranche.
De uitwerking van het plan gaat nu van start, maar de contouren en de ambities zijn helder. Het
VNTF-bestuur is er van overtuigd dat zij dit jaar een flinke impuls gaat geven aan het onderwerp.
Vernieuwd bestuur
Tijdens de ledenbijeenkomst hebben ook een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Ton van
Keken (InterfaceFLOR) is benoemd als nieuwe voorzitter van de VNTF. Daarnaast zijn Alexander
Collot d’Escury (Desso) en René Fredriks (Edel) toegetreden tot het bestuur. In verband met de
overname van Enia door Desso zijn Norbert van der Nap en Hans van den Berg (Desso/Enia)
teruggetreden uit het bestuur van VNTF.
Het nieuwe VNTF-bestuur bestaat uit: Ton van Keken (InterfaceFLOR), Martin Mulder (Rinos), Yvar
Monasch (Best Wool Carpets), Alexander Collot d ‘Escury (Desso) en René Fredriks (Edel).
De brancheorganisatie Verenigde Nederlandse Tapijt Fabrikanten (VNTF) is een ledengroepering
van MODINT dé ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. De VNTF
vertegenwoordigd ruim 80% van de Nederlandse tapijtindustrie en stelt zich ten doel de
economische-, milieutechnische- en sociale belangen te behartigen van haar leden .

Meer informatie vind u op de website:
www.tapijtnet.nl / tapijt en jij / tapijt en gezondheid
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Nadere informatie: MODINT, Patric Hanselman, 030-2320928 hanselman@modint.nl of Hanneke van
Doorn, 030-2320907 of vandoorn@modint.nl

