
 

 

Te veel keuze op Domotex 2016? AW maakt kiezen makkelijk. 

 

Van 16 tot 19 januari 2016 verzamelt de vloerenwereld in Hannover voor een nieuwe editie van Domotex. 
AW, Europa’s toonaangevende producent van kamerbreed tapijt, toont zijn innoverende kant in hal 6, stand 
A20: 

 Wie op zoek gaat naar kamerbreed tapijt, ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Met 
AWESOME² van AW kiest de klant snel en eenvoudig net dat tapijt, dat het best bij zijn smaak en 
levensstijl past. Herontdek zelf het plezier van kiezen in de AW Black Box. 

 Schöner Wohnen en AW, dat is expertise in het kwadraat. Europa’s grootste woonmagazine en 
de meest innoverende tapijtproducent brengen een collectie op maat van de trend- en 
prijsbewuste klant. Waarom de Schöner Wohnen-Kollektion het resultaat van een perfecte 
‘match’ is, vertelt het AW-team u in hal 6.  

 U dacht dat designtapijt per definitie oubollig is? Laat u overtuigen van het tegendeel. Het 
trendteam van AW geeft een eigenzinnige kijk op de actuele interieurtrends. Streelzacht 
marmer, hip keramiek en subtiel beton vinden elkaar in de AW Design Box.  

 Je eigen tapijt creëren op maat, tot op de centimeter precies en stijlvol passend in je interieur? 
Het kan met à la Carte³, een uniek concept voor de interieur- en meubelwinkel. 

 

In de persmap vindt u meer informatie over de hoogtepunten die AW op deze editie van Domotex brengt. 
Tekst- en beeldmateriaal (in hoge resolutie) kan worden gedownload via FTP-server ftp://ftp.awe.be – login: 
aw@domotex2016 – paswoord: aw2016 

 

AW is een Europees producent van kamerbreed getuft tapijt, met productievestigingen in Ronse (België) en Liberec 
(Tsjechië), en met een omzet van ca. 152 miljoen euro (2014). Dankzij een focus op innovatie en de expertise van 600 
medewerkers behoort AW tot de meest toonaangevende spelers op de tapijtmarkt. AW bouwt duurzame 
partnerschappen op met businessklanten in meer dan 60 landen, met als belangrijkste markten het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Centraal-Europa.                                                
Alles over AW: www.carpetyourlife.com  
 
Meer informatie: 
Lynn Van de Wiele, Persverantwoordelijke 
Tel. +32 55 230 313 – GSM +32 498 52 99 92 – E-mail: lynn.van.de.wiele@awe.be 
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