
 

 

AW laat u opnieuw kennismaken met tal van nieuwigheden op 
Domotex 2015 

 

 

Van 17 tot en met 20 januari 2015 neemt AW, Europa's toonaangevende producent van kamerbreed 
tapijt, opnieuw deel aan de vakbeurs Domotex te Hannover. In het kader van deze deelname stelt AW 
graag een aantal nieuwigheden aan u voor:  

• Invictus®: AW's nieuwste merk van kamerbreed tapijt maakt gebruik van sensationeel 
iVinci® SDO garen, en wordt gekenmerkt door een onovertroffen comfort.  
Invictus ... alleen bestemd voor winnaars. Kom het in primeur ontdekken in onze Black 
Box in Hal 6, stand A20. 
 

• Bilan na 1 jaar Sensualité®: het ondertussen in BtoB kringen genoegzaam bekende merk 
van superzacht tapijt voor de slaapkamer dat tegelijk ook heel slijtvast is, kende in 2014 
een eclatant succes. Niet alleen werden het merk en de bijhorende producten 
wereldwijd zeer vlot verkocht, maar tegelijkertijd ontving AW voor "Sensualité" ook nog 
twee prestigieuze internationale awards. In 2015 wordt de "Sensualité"-collectie met 
maar liefst 6 kwaliteiten uitgebreid. 

• Sensualité®: intussen de officiële partner van de BMW Masters, een golftoernooi van 
wereldformaat dat een beroep doet op "Sensualité" om de VIP lounges en alle andere 
ruimtes van luxueus tapijt te voorzien. 

 

Voor elk van bovenstaande nieuwigheden vindt u in de persmap een specifieke tekst die meer details 
onthult. Tekst- en beeldmateriaal (in hoge resolutie) kan worden gedownload via FTP-server: 

FTP:  ftp://ftp.awe.be 
Login:   aw@domotex2015 
Paswoord:  aw2015 
 



 

 

AW is een Europees toonaangevend 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. Het bedrijf exporteert naar meer dan 55 landen, met als belangrijkste markten het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Centraal-Europa.   

  

Bezoek ons van 17 tot en met 20 januari 2015 op Domotex te Hannover (Duitsland). U vindt ons terug in Hal 6, 
stand A20.  

 

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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