
 

 

AW zet voordelen van kamerbreed tapijt  
met kortfilmpjes in the spotlights 

      
Tapijt: zoveel meer dan een mooie vloerbedekking 

 
 
Geluidsabsorberend, veilig, energiebesparend, warm en comfortabel. Het zijn slechts een paar van de 
vele voordelen die kamerbreed tapijt kan bieden. En net om die voordelen in de kijker te zetten, 
ontwikkelde AW, vooraanstaand producent van kamerbreed tapijt, een reeks korte inspirerende 
filmpjes.  
 
Bedoeling van de filmpjes is om op een originele manier te communiceren rond de typische 
voordelen van kamerbreed tapijt. In elk filmpje wordt een professional geconfronteerd met een 
bepaalde problematiek in zijn/haar professionele omgeving. Daarna wordt er getoond hoe deze 
persoon deze problematiek in zijn/haar privéomgeving oplost door middel van tapijt. Elk filmpje van 
100 seconden is bijgevolg een combinatie van beelden, gekoppeld aan een interview met een 
professional. Volgende scenario’s komen aan bod: de geluidstechnicus heeft het over akoestiek, de 
veiligheidsadviseur gaat dieper in op de veiligheidsaspecten van tapijt, de energiespecialist heeft het 
over energiebesparing en de binnenhuisdecoratrice gaat in op de sfeeraspecten van kamerbreed 
tapijt.  
 
De filmpjes zullen via de website en de sociale media worden verspreid. Ook zullen ze ingezet 
worden tijdens beurzen en evenementen en als in-store communicatietool om consumenten te 
helpen kiezen voor kamerbreed tapijt.  
 
Voor de liefhebbers zetten we hierna alvast een aantal voordelen van tapijt op een rijtje:  
 
Tapijt klinkt als muziek in de oren 
Je lievelingsmuziek klinkt veel mooier en voller in een ruimte met tapijt. Of waarom dacht je dat 
zowat alle concertzalen en bioscopen ter wereld uitgerust zijn met kamerbreed tapijt? In vergelijking 
met een harde vloer halveert tapijt immers de nagalmtijd van de geluidsgolven die worden 
weerkaatst door muren en meubels. Dit zorgt ervoor dat je luisterplezier niet verstoord wordt door 
vervormde toonhoogtes of nagalmende klanken. 
 
Tapijt: beter voor lijf en leden, voor jong en oud 
Heb je jonge kinderen in huis die kruipen of leren lopen? Ze zullen het sneller proberen op de zachte 
ondergrond van tapijt. En bij de onvermijdelijke valpartijen treden er minder schaafwonden of 
blauwe plekken op dan bij andere vloerbekledingen. Beter voor baby’s lijf en leden én voor de 
gemoedsrust van de ouders. 



 
Senioren bij wie het stappen al wat moeilijker gaat, voelen zich een stuk zekerder en veiliger op 
tapijt. De kans op uitglijden is immers te verwaarlozen. Een gladde trap wordt minder gevaarlijk door 
hem met tapijt te bekleden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat op een voldoende 
dik tapijt de impact bij een val veel beter gedempt wordt dan op harde vloeren. Dit zorgt ervoor dat 
er bij tapijt in huis beduidend minder botbreuken en andere letsels voorkomen. 
 
Tapijt, en je zit er warmpjes bij 
Heb je warme voeten, dan heeft de rest van je lichaam het ook warm. Door de isolerende werking 
van tapijt gaat er minder warmte via de vloer verloren in vergelijking met harde vloeren. Hierdoor 
kan je de thermostaat van de centrale verwarming een paar graden lager instellen. Dat is niet alleen 
goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.  
 
Met tapijt op de vloer kan je flink besparen op je verwarmingskosten en op die manier verdient tapijt 
zichzelf dubbel en dik terug. 
 
Tapijt doet je genieten 
Bij de (her)inrichting van je woning kan je gewoonweg niet voorbij aan de talrijke voordelen van 
kamerbreed tapijt. Tapijt is niet alleen trendy, het is bovendien nog comfortabel, sfeervol en warm 
ook. Blootvoets in huis rondlopen zorgt voor die unieke sensatie van zachtheid onder je voeten. Dat 
wil je toch niet missen? 
 
De kortfilmpjes kan u eveneens terugvinden onder: 
 
http://www.youtube.com/user/AssociatedWeavers/videos  
 
 
AW is een vooraanstaand producent van kamerbreed tapijt, met productievestigingen in Ronse (België) en 
Liberec (Tsjechië). Het bedrijf draait een omzet van 135 miljoen euro en stelt 450 mensen tewerk. De 
belangrijkste markten zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Centraal-Europa.   
  
 
Voor meer informatie: 
 
AW, 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.carpetyourlife.com 
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