
  
 
Sensualité® by AW, officiële tapijtpartner van de BMW Masters 
2014 

 

We zijn trots te kunnen aankondigen dat Sensualité® by AW de officiële tapijtpartner is van de BMW 
Masters, een golftoernooi van wereldformaat met de beste spelers van de hele wereld. 
Het partnerschap tussen BMW Golfsport en Associated Weavers maakte dat Sensualité® by AW de 
“Official Carpet Partner” van de BMW Masters 2014 was. Dit gerenommeerde golftoernooi  - met 
een prijzengeld ter waarde van 7.000.000 US dollar - vond plaats in Sjanghai, China, en was het 
eerste evenement van de “final series” naar de “Race to Dubai”. Elke editie kon rekenen op de steun 
van vele bekende internationale high-end merken. Vanaf nu is Sensualité® by AW dus één van hen. 
 
AW staat voor vakmanschap, pure innovatie, extreme kwaliteit en service en respect voor het milieu. 
Waarden die AW onmiskenbaar gemeen heeft met BMW. Dat is de reden waarom we meer dan 
gelukkig waren om onze prestigieuze Sensualité® collectie te presenteren in de VIP-ruimte tijdens de 
BMW Masters van 29 oktober tot 2 november 2014 in de Lake Malaren Golf Club te Sjanghai.  
 
“Sensualité by AW is een superzacht en hoogwaardig tapijt, het typische product waar we naar op 
zoek zijn voor de BMW Masters en dat perfect past bij andere merken van dit evenement, zoals 
onder andere Rolex, Hugo Boss en Ballantine’s”, zegt Moritz Holst, Manager International Sales & 
Marketing Rights bij UFA Sports GmbH. 
 
Sensualité® is niet alleen superzacht tapijt, maar tegelijkertijd ook heel sterk en veerkrachtig. Dit 
komt door het iSense® garen, een uniek en extreem zacht polyamide. Deze eigenschappen maken 
Sensualité® tapijt bijzonder geschikt voor de slaapkamer. Want wie wil er nu niet gewoon blootvoets 
uit bed kunnen stappen op een superzacht, warm en comfortabel aanvoelend tapijt dat bovendien 
tegen een stootje kan?  
 
Sensualité® is beschikbaar in 4 kwaliteiten, elk met hun eigen specifieke kenmerken op vlak van 
samenstelling, look & feel: ‘Séduction’, ‘Sensation’, ‘Silhouette’ en ‘Secret’.  
 

 ‘Séduction’  
Séduction heeft alles om te verleiden: onweerstaanbare zachtheid gecombineerd met een 
discrete glans in een groot aantal betoverende kleuren. Raak Séduction aan en u zult 
betoverd worden door haar fascinerende textuur. Twintig zijdezachte tinten, die puur tactiel 
genot bieden. Superzacht… en sterk tegelijk. De schoonheid en het comfort van Séduction 
zullen niet gauw uitdeinen. 



 ‘Sensation’ 
Sensation is het elegante evenbeeld van Séduction, gekenmerkt door licht gefriseerd garen, 
frivool en sierlijk tegelijk. Het is beschikbaar in achttien onderscheiden kleuren, elk 
benadrukt met een satijnachtige glans. Als u op zoek bent naar opwinding die u nog nooit 
eerder heeft ervaren, probeer “Sensation”. Ze zal u niet teleurstellen. 

 ‘Silhouette’ 
Het samenspel van kleuren maakt dat ze er elke keer anders uitziet. Even behoudt ze de 
sporen van de persoon die haar aanraakt. Dan wist ze elke spoor. Beschikbaar in acht kleuren 
heeft Silhouette ontelbare gezichten. Raak haar aan en ontdek hoe gelaagd haar karakter is: 
licht en speels op het eerste gezicht; maar diep vanbinnen schuilt een ander donkerder en 
meer mysterieuze kant. Silhouette: prachtig veelzijdig tapijt. 

 ‘Secret’ 
Secret is luxueuze weelde… dat is de eerste indruk die u krijgt van deze prachtige creatie. 
Verwen uzelf door erop te lopen op blote voeten, of languit te liggen op haar weelderige 
oppervlak. De sensuele textuur van Secret nodigt u uit om haar aan te raken, haar te strelen 
en haar eindeloos te aaien. Secret: achttien tinten van ongeëvenaard genoegen. 

 
Omwille van de vele mogelijkheden beantwoordt de Sensualité® collectie aan ieders verwachtingen, 
zelfs de meest veeleisende. Want uiteindelijk heeft iedereen een zachte kant. 
 

Het vinden van een superzacht tapijt dat goed bij u past. Dat is waar Sensualité® helemaal om draait. 
Het wordt een lust voor al uw zintuigen!  

 

 
Sensualité® is een splinternieuwe collectie van superzacht tapijt, geproduceerd in België door AW, een 
toonaangevende producent van kamerbreed tapijt. Sensualité® en iSense® zijn geregistreerde merken van 
Associated Weavers Europe NV. 
 
AW is een Europese vooraanstaande producent van kamerbreed tapijt, met productievestigingen in Ronse 
(België) en Liberec (Tsjechië). Het bedrijf draait een omzet van ca. 150 miljoen euro (2014) en stelt 500 mensen 
tewerk. De belangrijkste markten zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Midden-
Europa.  
 
Voor meer informatie over Sensualité® of AW neem contact met: 
 
Karl Van der Spiegel 
Tel. +32 55 23 04 86 
GSM +32 491 34 07 11 
E-mail: karl.van.der.spiegel@awe.be 
 
Website: www.sensualite.eu 
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