
 

 

 Sensualité®: gloednieuwe collectie superzacht tapijt voor de 
slaapkamer  

 

Een lust voor de zintuigen! 
 

Zeer zacht garen dat tegelijkertijd ook zeer sterk is. Voor iemand met kennis van de tapijtwereld is de 
combinatie van beide elementen zeker geen evidentie. En toch is het mogelijk. Dat bewijst 
Sensualité®, een nieuw merk van superzacht tapijt voor de slaapkamer dat tegelijk ook heel sterk en 
veerkrachtig is. Het gaat om een gloednieuwe collectie van AW, vooraanstaand producent van 
kamerbreed tapijt, die in première wordt voorgesteld tijdens de vakbeurs Domotex van 11 tot en met 
14 januari 2014 te Hannover (Duitsland).    
 
iSense® 
Typerend voor Sensualité® is het iSense® garen, een uniek en extreem zacht polyamide dat 
bovendien zeer sterk en veerkrachtig is. Deze eigenschappen maken Sensualité® 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?  
 
4 kwaliteiten, 4 unieke belevenissen 
Sensualité® is  beschikbaar in 4 kwaliteiten, elk met hun eigen specifieke kenmerken op vlak van 
samenstelling en look & feel: ‘Séduction’, ‘Sensation’, ‘Silhouette’ en ‘Secret’.  
 

• ‘Séduction’: heeft alles om te verleiden: onweerstaanbare zachtheid in combinatie met een 
stevige veerkracht, en dit beschikbaar in 20 kleuren; 

• ‘Sensation’: evenbeeld van ‘Séduction’, gekenmerkt door licht gefriseerd garen, beschikbaar 
in 18 kleuren; 

• ‘Silhouette’: tapijt met ontelbare gezichten, beschikbaar in 8 kleurschakeringen; 
• ‘Secret’: pure luxe voor alle zintuigen, beschikbaar in 18 kleuren. 

 
Om deze verschillende kwaliteiten te promoten, werd per type kamerbreed tapijt ondersteunend 
promotiemateriaal ontwikkeld, waaronder een Sensualité® display en Sensualité® films en foto’s. 
 
Officiële lancering 
De officiële lancering van Sensualité® vindt plaats op zaterdag 11 januari 2014 tijdens Domotex in 
Hannover. Tijdens een speciaal evenement met unieke ervaring in the “black box” zullen klanten en 
genodigden van AW voor het eerst dit gloednieuw superzacht tapijt kunnen beleven.  



 
 
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.   
 
De Sensualité® collectie wordt in België geproduceerd. Ze wordt in première voorgesteld op Domotex 2014 van 
11 tot en met 14 januari 2014 in Hal 6, stand A20 te Hannover (Duitsland).  
 
Sensualité® en iSense® zijn geregistreerde merken van Associated Weavers Europe NV. 
 
Voor meer informatie: 
 
Sensualité 
Karl Van der Spiegel 
Tel. +32 55 23 04 86 
GSM +32 491 34 07 11 
E-mail: karl.van.der.spiegel@awe.be 
 
 


