Tapijt
je hoort het verschil!

voelbaar zachter,
hoorbaar beter
• stille sfeermaker
• onbekommerd spelen op zachte ondergrond
• vriendelijk voor de buren
• beste basis voor akoestisch comfort

Stille sfeermaker
We kennen ze allemaal: van
die vervelende leefgeluiden in
huis waar je je vroeg of laat aan
gaat storen. Het gebonk van
de kinderen op de trap, het
verschuiven van de eetkamerstoelen, de hoge hakken van de
buurvrouw op haar harde vloer.
De oplossing is heel simpel:
leg tapijt. Met name in ruimtes
waar het stil moet zijn. Tapijt is
namelijk zeer geluiddempend en
draagt zo in hoge mate bij aan
het wooncomfort in huis.
Het comfort van tapijt zit ‘m niet alleen in de warmte en zachtheid, maar
zeker ook in de geluiddempende
werking. Wie kiest voor tapijt als
vloerbedekking, zal direct het verschil merken. Vervelende loopgeluiden worden hoorbaar minder. Tests
hebben uitgewezen dat tapijt loopgeluiden met maar liefst zo’n 25 à
30 decibel kan verminderen. Zeker in
combinatie met ondertapijt.

Huizen onnodig
gehorig
Natuurlijk, leefgeluiden horen er bij.
Maar dat neemt niet weg dat ze af en
toe behoorlijk hinderlijk kunnen zijn.
Van alle geluiden in huis wordt 
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Kindvriendelijk
Rennen door de kamer, klauteren
op de trap. Spelende kinderen wil je
graag de ruimte geven. Zonder constant te hoeven vermanen – rustig
aan, zachtjes, denk aan de buurtjes.
Een harde vloer mag dan praktisch
zijn, wat comfort betreft staat tapijt
onbetwist op nummer één. Warm
voor rondkruipende peuters, zacht
aan blote kindervoetjes en lekker om
op te zitten. Wat is er mooier dan de
hele vloer als speelterrein te kunnen
beschouwen? Maar misschien nog
belangrijker dan de warmte-isolerende eigenschappen zijn de akoestische
kwaliteiten. 
het geluid dat via de vloer komt, als
meest storend ervaren. Zeker als dat
geluid bij de (boven)buren vandaan
komt. In flats en appartementen zijn
vooral de zogenaamde contactgeluiden berucht. Dit betreft geluid dat
via de vloer van de bovenburen via
het plafond doorklinkt in de eigen
woning. Ook in eengezinswoningen,
waarbij de trap van de buren tegen
de zijmuur is gebouwd, is het vaak
onnodig gehorig. Met tapijt in huis
worden dergelijke hinderlijke leefgeluiden goed gedempt. 

Akoestiek

Geluiddempend

Let op de PIT-symbolen ‘akoestiek’ en ‘geluiddempend’ (Produkt
Informatiesysteem Tapijt) op de
achterzijde van de tapijtstalen.
Het symbool ‘akoestiek’ geeft aan
dat het geluid absorbeert en bijdraagt aan een betere akoestiek.
Het symbool ‘geluiddempend’
betekent dat het tapijt bijdraagt
aan de demping van geluid en
contactgeluid vermindert.

Meer tapijt inspiratie?
Kijk snel op tapijtnet.nl

Optimaal genieten van geluid
In huizen met een goede akoestiek versta je elkaar beter. Gesprekken zijn makkelijker te voeren. Zelf hoef je minder hard te praten, en
de ander verstaat jou beter.
Tapijt draagt de woorden als het ware verder. Ook muziek klinkt vele malen
mooier; warmer vooral. Op een harde vloer kunnen geluiden nogal eens galmen of hard en blikkerig overkomen. Met name wie als aanvulling op de TV
zo’n hightech Home Cinema Systeem in huis heeft, zal dankzij tapijt zeer realistisch en oorstrelend mooi geluid te horen krijgen. Alsof je live bij een optreden
bent, alsof je thuis in de bioscoop zit.

Genieten van geluid? Tapijt maakt het mogelijk! 
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Oorcomfort
Schreeuw niet zo! Of juist: praat eens wat harder, ik
versta je niet. Mensen verstaan elkaar vaak niet door
storende omgevingsgeluiden of slechte akoestiek door
harde materialen in huis. Met
tapijt worden gesprekken weer
verstaanbaar, een genot voor je
oren.

Decibellen
Van alle geluiden in huis worden
vooral contactgeluiden via
vloer of trappenhuis als
meest hinderlijk ervaren.
Met een zacht gestoffeerde trap nemen de
decibellen aanzienlijk
af. Vriendelijk voor je
oren en die van de
buren!

Rust in huis
Stilte is tegenwoordig pure luxe. Maak van jouw huis een oase van rust
met zachte materialen: royaal geplooide gordijnen, gestoffeerde meubelen,
kussens en tapijt!

Voelbaar zachter, hoorbaar beter
Sommige geluiden hoor je liever niet, andere liever beter. Met tapijt sla je
twee vliegen in één klap. Tapijt dempt geluid en verbetert de akoestiek in
huis. Optimaal genieten van jouw favoriete muziek en mooie films. Dát klinkt
ongetwijfeld als muziek in je oren! Tapijt weerkaatst het geluid niet zoals
andere vloeren, maar absorbeert het. Dit is te danken aan de open structuur
van tapijt, waarin de geluiden als het ware ‘gevangen’ worden en geen kans
krijgen om onnodig lang na te klinken. Hoe dikker het tapijt, hoe groter het
effect.

Lekker spelen
Kinderen zitten niet stil. Maar dat
hoeft ook niet. Op zacht tapijt kunnen ze zich helemaal uitleven. Het is
stroef, dus veilig, warm en comfortabel. Bovendien vermindert tapijt de
alledaagse leef- en speelgeluiden.
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