Persinformatie
Tapijt: voelbaar zachter, hoorbaar beter
Met tapijt (optimaal) genieten van geluid
Sommige geluiden hoort u liever niet, andere geluiden liever beter. Met tapijt
slaat u twee vliegen in één klap: tapijt dempt geluid én verbetert de akoestiek in
huis. Optimaal genieten van uw favoriete muziek en mooie films op TV. Dát
klinkt u ongetwijfeld als muziek in de oren!
In huizen met een goede akoestiek versta je elkaar beter. Gesprekken zijn makkelijker te
voeren. Zelf hoeft u minder hard te praten, en de ander verstaat u 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. Zeker 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.
Geluiden worden gevangen
Dan kennen we natuurlijk allemaal van die vervelende, harde geluiden: de hoge hakken van
de (boven)buurvrouw, spelende kinderen, het schuiven met stoelen, het ‘lompe’ traplopen
van je puber, de auto’s op straat en andere leefgeluiden. Vergelijken we tapijt met harde
vloeren, dan weerkaatsen dit soort geluiden op harde vloeren dubbel zo lang. Met tapijt in
huis is het dus eerder stil. Nare omgevingsgeluiden worden met ongeveer de helft
gereduceerd. 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. En met ondertapijt erbij wordt het effect nog eens extra versterkt.
Genieten van geluid? Tapijt maakt het mogelijk!

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.

