Persinformatie
Rust in huis met textiele materialen
Stilte is tegenwoordig pure luxe. Maak van uw huis een oase van rust met
zachte materialen: royaal geplooide gordijnen, gestoffeerde meubelen,
kussens en tapijt.
We leven in een hectische wereld. Geluid is dagelijks om ons heen. Op het werk, op straat,
zelfs in winkels is er vaak niet aan te ontkomen. Op de lange termijn wordt geluid een vorm
van milieuvervuiling. Thuis kan dan een veilige haven zijn, een relaxte plek waar de zintuigen
tot rust kunnen komen. Zo’n interieur moet dan wel comfortabel worden ingericht; een kaal
huis klinkt onrustig. Getik van hakken of geschuif van stoelpoten is niet wat je verwacht van
behaaglijk woongenot.
Omgevingsgeluiden
In sober ingerichte interieurs weerkaatst elk geluid. Textiele vloerbedekking is dan de
aangewezen oplossing. Hoogpolig ‘kamerbreed’ kan omgevingsgeluiden met de helft
reduceren. Tapijt is er in een scala aan modieuze kleuren en structuren. Van streelzachte
moquette tot weelderige frisé. Uit testen blijkt dat de mate van geluidabsorptie niet zozeer
afhangt van het pooltype (lus of gesneden), maar vooral van de totale dikte van het
tapijtpakket. In combinatie met ondertapijt kunnen loopgeluiden met zo’n 34 decibel
verminderd worden – het verschil tussen een normale woonkamer en de stilte van een
bibliotheek. Ondertapijt is trouwens om meer redenen een voltreffer: het verlengt de
levensduur van uw vloerbedekking én werkt extra warmte-isolerend, dus bespaart in uw
portemonnee.
Slaapomgeving
Luxueus tapijt geeft sfeer en nodigt uit om languit voor de open haard te liggen. Maar ook in
slaap- en kinderkamers staan rulle oppervlakken garant voor een rustige, geborgen
omgeving. En dat is nodig ook, want al te harde geluiden hebben een negatieve invloed op
de zogenaamde REM-slaap. In deze periode slaapt u het diepst en worden indrukken in het
brein verwerkt. Slim dus om ook de gehorigheid van gang en trappenhuis tot een
aanvaardbaar niveau terug te brengen. Bijvoorbeeld met zo’n klassieke traploper, helemaal
terug van weggeweest. Voor de ultieme liefhebbers van het zachtaardige wonen is er
tegenwoordig zelfs waterbestendig tapijt, speciaal voor badkamer en keuken.
TIP
De eigenschappen van tapijt worden aangegeven met PIT-symbooltjes op de tapijtstalen.
Nieuwe Europese symbolen zijn ‘Akoestisch’ en ‘Geluiddempend’.
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.

