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IMPROVISEER EENS MET NIEUWE
‘VLOERBEDEKKING’. MET DEZE OPTIES,
VAN BAMBOE TOT POLYESTER, STEEL
JE ZEKER DE SHOW.

Groovy dessins, niet van echt te
onderscheiden houten vloerdelen
van kunststof, ja, zelfs tapijttegels
mogen weer

productie en tekst EVELIEN REICH
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4 Tegelwijsheid

De meeste mensen krijgen bij het woord
‘tapijttegel’ meteen de kriebels. Hoeft
niet, want het kan ook heel esthetisch
verantwoord, getuige de supergave
Wing van Bolon. Deze tegel is er in een
breed scala aan kleuren en texturen,
dus je kunt er je eigen unieke vloer mee
samenstellen.
Wing-tapijttegels, va € 80/m2,
bolon.com/wing, info@brandtbv.nl
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5 Vogeltjesdans
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1 Caleidoscoop

Spaans designbureau MUT ontwierp voor het merk Entic de tegelserie
Keidos. Het wiebertjesachtige patroon heeft een speels karakter, alsof
iemand de gekleurde stukjes over de vloer heeft uitgestrooid. De tegels
zijn bedoeld om caleidoscopische taferelen na te bootsen.
mutdesign.com

2 Kleedster

Jürgen Dahlmanns noemt zichzelf een rug addict. Voor hem is een
kleed een volwaardig meubelstuk in plaats van een accessoire; zijn
designs zijn daarom ook navenant uitbundig. Bijna twintig jaar geleden
raakte hij tijdens een trektocht door Nepal in de ban van de handgeknoopte kleden en nam zich voor om ooit zijn eigen ontwerp daar te
laten maken. Inmiddels is zijn label Rug Star een gerenommeerd merk
dat geroemd wordt om zijn innovatieve designs, maar ook om de verantwoorde productiewijze. Zo heeft zijn werkplaats in Bhaktapur zijn
eigen crèche, school en ziekenhuis.
De kunstwerkjes van Dahlmanns zijn zeker niet goedkoop, maar bedenk dat er aan elk kleed door vijf mensen soms wel vier maanden wordt
gewerkt. Zo bezien valt die prijs reuze mee!
Eden nr. 21, € 10.875, rugstar.com

3 Terug van weg

Hoera, het Britse woonmerk Habitat is na vijftien jaar weer in
Nederland verkrijgbaar! Je vindt de Habitat-meubels en -accessoires
exclusief bij Loods 5 in Zaandam. Gelukkig is het merk in de tussentijd
trouw gebleven aan zijn roots; het blinkt nog steeds uit in betaalbaar en
functioneel design met een geheel eigen stijl. Goed voorbeeld daarvan
is dit kleed. We rijden er met alle liefde voor naar de Zaanstreek.
Kleed Peto, adviesprijs € 410, habitat.co.uk
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Chic hoor, dit ingetogen design; op het
eerste gezicht zie je alleen een gracieus
lijnenspel maar bij nadere inspectie
blijkt het te wemelen van de vogeltjes.
Nicolette Brunklaus tekende voor het
design van dit kleed, chapeau!
Kleed, va € 180/m2, behang, € 79/baan
van 3 m, brunklaus.nl

6 Toneelspel

De Allura Form Oak XL van Forbo is een
kunststof vloer (pvc), maar geeft zich uit
voor eikenhout. Die rol speelt hij goed,
want met zijn levensechte tekening en
natuurlijk aanvoelend reliëf is hij bijna
niet van echt te onderscheiden. Wordt
geleverd in stroken van anderhalve
meter, kan in diverse patronen gelegd
worden en heeft het comfort en gemak
van vinyl. Wel de lusten, niet de lasten,
zullen we maar zeggen.
Allura Form Oak XL, € 49,95/m2,
forbo-flooring.nl

TIP
Vlek gemaakt op je tapijt?
Geen paniek; vrijwel elke
vlek kun je met gewoon
kraanwater verwijderen,
mits je er snel bij bent.
Laat zout, spawater en
alle schoonmaakmiddelen
achterwege en pak in
plaats daarvan een
schone handdoek. Maak
die nat en wring hem uit
voordat je hem zachtjes
op de vlek drukt. Niet
hard gaan boenen, dat
werkt alleen maar averechts. Herhaal dit net zo
vaak totdat de handdoek
niet meer verkleurt en
laat het tapijt vervolgens
rustig drogen.
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7 Groovy

Met de Turnabouts van Florence
Broadhurst haal je de sixties in huis.
Een trend die waarschijnlijk meer van
zich zal laten horen.
Turnabouts kleed, € 6480,
knotsrugs.co.uk

8 Old school

Ouderwets of niet, iedereen weet dat je
een kleed af en toe even flink met de
mattenklopper te lijf moet gaan. Dan
vliegt het dieper gelegen vuil eruit en
gaat het kleed langer mee.
Mattenklopper, € 8,95, dille-kamille.nl
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Kleurrijk of ingetogen, robuust of
aaibaar, met je vloer leg je de
basis voor de sfeer in huis

TIP
Denk je erover om laminaat, parket of vinyl
aan te schaffen maar vind je het lastig om in
te schatten hoe een bepaalde vloer er bij jou
uit gaat zien? Quick-Step heeft de oplossing:
je kunt op hun site een foto van je eigen
kamer uploaden. Het programmaatje Floor
Advisor zorgt er vervolgens voor dat je elke
vloer uit hun uitgebreide assortiment in je
eigen interieur kunt bekijken. quick-step.nl
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1 Beregoed

De Roadkill-karpetten, ontworpen door
Roderick Vos en Marieke Staps, hebben
wel de organische vorm en uitstraling
van een pels maar zijn gemaakt van
polyester. De ‘haren’ zijn maar liefst acht
cm lang, waardoor de kleden behaaglijk
zacht zijn. Dat noemen we een beregoed
kleed zonder dierenleed.
Roadkill-karpet, va € 1795, roderickvos.nl
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2 Stoffig

Raw Edges Design Studio in Londen
ontwierp deze geometrische Tex-tegel
voor het Italiaanse bedrijf Mutina. Wat
meteen opvalt zijn de wonderschone
texturen die in de vlakken aangebracht
zijn. De tegels zijn van keramiek, maar
even lijkt het wel textiel, vandaar de
naam Tex. Ook het chique, romige
kleurenpalet vinden we erg mooi.
Tex-tegels, va € 273/m2, mutina.it,
verkrijgbaar bij intercodam.nl

5 Outside in

Paola Lenti is de outdoorkoningin maar haar producten komen binnen
ook uitstekend tot hun recht. Dit nieuwe kleed bijvoorbeeld is toch veel
te leuk om buiten te laten liggen?
Kleed Cosmo, diameter 250 cm, € 6360, xfactoragencies.com

TIP
Een onderkleed, moet dat nou echt?
Ja, dat moet. Wil je dat je karpet op
zijn plek blijft, dan is zo’n antislipmat
onmisbaar. De boel stofzuigen wordt er
ook een stuk eenvoudiger door.
Ondertapijt Stopp Filt, € 8,99, ikea.com/nl

6 Marmermeester

Ooit geprobeerd om papier te marmeren? Verdunde olieverf in een bak
water, roeren, papier erop en dan maar hopen dat het mooi wordt.
Meestal niet, want de techniek vergt nogal wat handigheid. Des te
moeilijker is het als je het probeert te doen op houten vloerdelen. De
Deense designer Pernille Snedker Hansen kan dat inmiddels heel erg
goed, waarvan akte. Haar planken zijn bespoke; ze worden alleen op
bestelling gemaakt.
Planken van Pernille Snedker Hansen, prijs op aanvraag,
snedkerstudio.dk

7 Pop art

3 Maak je eigen patroon

Tegels van hout? Jazeker. Een
Amerikaans designduo dat werkt onder
de naam Moonish bedacht een ingenieus
systeem; je krijgt bij de tegels een metalen stickervel en de tegels zelf zijn voorzien van magneetjes. Zo kun je een eigen
patroon maken. Vind je het toch niet
helemaal geslaagd, dan probeer je het
gewoon nog eens. Modulair, snap je wel?
Ze doen het leuk aan de wand maar
kunnen volgens Moonish, mits voorzien
van een laklaag, ook uitstekend op de
vloer gebruikt worden.
Modular Wall Decor, € 193 voor een doos
van 36 stuks, moonishco.com
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Nee, dit is geen geschilderd hout, dit zijn keramische tegels. De
Uonuon-collectie van 14OraItaliana is geïnspireerd op het werk van
Andy Warhol; het houtnerfdessin lijkt er op te zijn gezeefdrukt door
een paar The Factory-medewerkers on acid.
Keramische tegels, € 99,95/m2, via house-of-ceramics.nl,
14oraitaliana.com

8 Dauw onder je voeten

De kleden van Van der Hurd zijn stuk voor stuk om op te vreten, maar
moeten we kiezen, dan kiezen we Dew Drops. Vooral in een strak
interieur komt dit kleed prachtig tot zijn recht. Voor de prijs hoef je het
trouwens ook niet te laten.
Dew Drops en andere kleden, va € 650, vanderhurd.com
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4 Krachtdier

Een gezellige viervoeter in huis? Dan is
geregeld stofzuigen noodzakelijk. Daar
zit natuurlijk niemand op te wachten,
dus maak het jezelf zo makkelijk mogelijk en schaf een echt krachtige stofzuiger
aan. Dyson heeft in zijn nieuwste stofzuiger niet alleen de zak achterwege gelaten,
ook het filter is passé. Dat komt de zuigkracht op lange termijn schijnbaar alleen
maar ten goede, terwijl die bij andere
machines vaak al rap achteruit holt.
Dyson Cinetic, va € 479, dyson.nl
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Wie zijn vloer met
aandacht kiest, heeft
verder niet zo heel veel
meer nodig

2

1 Lekker

5

Tracey Reinberg is het brein achter
Kismet Tile, een collectie cementtegels
waar Austin Powers een moord voor zou
doen. Wij ook trouwens, want wat ziet
dat er lekker uit. Reinberg werkte jaren
als dessinontwerper voor onder andere
Knoll en Maraham, tot ze een aantal
jaren terug besloot een eigen product op
de markt te brengen. Met haar tegellijn
ging een lang gekoesterde wens in vervulling. De tegels worden op traditionele
wijze in Marokko gemaakt.
Kismet Tile-tegels, prijs op aanvraag,
kismettile.com

5 Muy natural

De Spaanse Nani Marquina grossiert in handgemaakte kleden van
natuurlijke materialen. Haar nieuwe Natural-lijn onderstreept dat nog
eens, want jute, wol, hennep, brandnetel; het zit er allemaal in. En in de
capabele handen van Nani levert dat prachtige kleden op.
Kleden uit de Natural-collectie, prijzen op aanvraag, nanimarquina.com

6 Exotisch

Bamboe vloeren zijn niet nieuw, maar we kennen toch vooral de lichte
vloerdelen, opgebouwd uit dunne repen. Dan is Moso’s Bamboo Forest
wel een ander verhaal. Voor deze vloer worden de ronde bamboestammen vlak gemaakt, met als resultaat een vloer die niet ‘bikramyogastudio’ uitstraalt, maar eerder ‘luxe strandvilla op Bali’. De buitenschil van
bamboe is zo stevig en slijtvast dat een afwerking met olie of lak overbodig is.
Bamboo forest, prijs op aanvraag, moso-bamboe.nl
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2 Altijd actueel

Knappe prestatie: tegels ontwerpen die
tijdloos zijn en tegelijkertijd helemaal
on-trend. Popham Design lukt het keer
op keer, zoals ook deze veelkleurige
stippenvloer à la Damien Hirst maar
weer bewijst. Of wat dacht je van die met
pied-de-poulemotief?
Tegels, € 100/m2, pophamdesign.com

3 Geintje

De Reservoir Rug van ontwerper Dean
Brown is niet om op te klimmen of aan te
hangen, maar gewoon voor de leuk.
mrdeanbrown.co.uk

7 Rimboeriet

Tropisch bamboe, het blijft een lekker motiefje.
Kleed Japanese Bamboo, € 2604, knotsrugs.co.uk

TIP

8 In de knoop

Is je woonkamer ook je kantoor? Door
de vloer deels te verhogen en een andere kleur te geven, creëer je een kamer
binnen de kamer, zonder afscherming.
6

4 Tangram

The Rug Company en Paul Smith, dat is
een lekker stel. De modeontwerper heeft
wederom een aantal prachtige kleden
voor het label bedacht, waarvan deze
handgeknoopte wollen Cubes wat ons
betreft de topper is. Wie het Chinese spel
Tangram kent, ziet het: zelfde vormen.
Cubes-kleed, € 1040/m2,
therugcompany.be

Je kunt er niet meer omheen; de traditionele Boucherouite-kleden uit
Marokko zijn een hit. Ze worden freestyle geknoopt van textielrestanten en daardoor is elk kleed net weer even anders. El Ramla Hamra
heeft een ruime collectie vintage kleden die ook nog eens een lief
prijsje hebben.
Boucherouite-kleden, va € 280, elramlahamra.nl
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TIP
Bedenk dat je in plaats van één soort te kiezen, ook verschillende vloeren
kunt mixen. Dat hoeft helemaal niet altijd van dik hout zaagt met planken;
een vloer deels vervangen is ook een optie. Designer Paola Navone liet al
eens zien dat een combinatie van tegels en hout bijvoorbeeld heel goed kan
werken. Laat je fantasie de vrije loop, er kan vaak meer dan je denkt.

158 ELLE DECORATION

ELLE DECORATION 159

