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Persoonlijk Voorwoord 
 
Ik ben blij je te mogen verwelkomen bij een van onze werk-/studiE-books . Naast de seminars van 
Interieurtrainingen bieden wij ook E-books aan. Wij hopen dat deze E-books een aanvulling/ondersteuning  
kunnen zijn voor opleiders of voor als je als individu verbreding zoekt. 
 
Ik zal mij even voorstellen: ik ben oprichtster en eigenaresse van Interieurtrainingen.nl, kom uit een gezin van 
woninginrichters, moeder van 2 heerlijke kinderen en getrouwd. Het vak styling is mij van jongs af aan 
bijgebracht. Het stylen van ruimtes staat nog steeds bij mij en mijn familie centraal. Ik ontwikkel voor diverse 
opleidingen lesmateriaal, ben docent voor diverse opleiders en examineer nog altijd. Ik heb zowel voor 
particulieren als voor bedrijven/ instellingen ontwerpen mogen maken. Vanuit de praktijk heb ik veel kennis en 
ervaring op mogen doen in vele stijlvormen, textiele stoffering, kleurtoepassingen, meubelopstellingen, raam- en 
vloerdecoraties, verlichting en woonsfeerdetails. Ik heb de verschillende E- books geschreven naast de seminars 
die Interieurtrainingen.nl bied, omdat ik meen iets toe te kunnen voegen aan dit mooie vak. 
 
Ik hoop dat, naast dat deze E-books leerzaam zijn je ook vooral veel plezier zult beleven aan de theoretische 
uitleg en de praktijk opdrachten. 
 
SUCCES!  
 
Voor opleiders verzorgt Interieurtraining.nl seminars, deze worden gehouden op het leercentrum in Eijerkamp 
Zutphen. Kijk voor meer informatie op www.interieurtrainingen.nl  
 
Gekleurde groet, 
Karin Overbeek-van Zeijst 
Interieurtrainingen.nl 
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1.1 Inleiding 
Vloerdecoraties zijn er in vele soorten, met elk zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. De ene vloer kan beter 
tegen krassen dan de andere. Welke eisen er aan vloeren worden gesteld, is voor elk huishouden anders. Of 
iemand alleen woont in een appartement op drie hoog, of een gezin met twee jonge kinderen en twee honden in 
een boerderij; daar zit nogal een verschil in. Het is daarom wel belangrijk om de verschillen en eigenschappen 
van diverse vloerdecoraties te onderzoeken. 
In deze les gaan we dieper in op de materie van harde vloerdecoratie. Wat de voor- en nadelen van een bepaalde 
vloer kunnen zijn of van bepaalde huishoudens. In blok 2 gaan we de zachte vloerdecoratie onderzoeken. 
 
 
1.2 Parket 
Lamelparket 
Parket is een vloerbedekking die bestaat uit houten delen in verschillende formaten die in verschillende 
parketsystemen gelegd kunnen worden. De afwerking kan gebeuren door het hout te lakken, in de was te zetten 
of te oliën. Het meest verkochte parket is vandaag de dag lamelparket. Dit zijn samengestelde delen of planken 
die vanaf de fabriek onbehandeld, geolied of gelakt zijn. Hierdoor is verdere afwerking thuis doorgaans niet 
nodig. Tegenwoordig is er een enorme diversiteit aan uitvoeringen beschikbaar. Zo onderscheiden we 
handgeschaapt, geborsteld, gerookt en gebeitst. Geoliede delen onderscheiden we in twee soorten oliën.  
 
1: oxidanten gedroogde olie heeft veelal een dunne olielaag die na installatie nogmaals dun in de olie moet 
worden gezet. 
 
2: ultraviolet geoliede delen worden met uv-licht gedroogd. De panelen zijn kant-en-klaar. Ultraviolet geoliede 
delen hebben veelal een hogere glansgraad dan oxidatief gedroogde panelen. Een uv-olie is sterk verwant aan de 
laklaag. 
 
Lamelparket heeft een minimale werking. Dit is een groot voordeel ten opzichte van massieve planken vloeren. 
Hout werkt echter altijd onder invloed van warmte en vocht, dus is het op peil houden van de luchtvochtigheid 
onontbeerlijk. 
 

 Lamelparket 
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Massief parket  
In tegenstelling tot lamelparket, bestaat massief parket uit massieve houten planken die na het leggen geschuurd 
en daarna gelakt of geolied moeten worden. Dit vereist een goede planning aangezien de vloer tijdens het drogen 
van de lak niet mag worden belopen. Massief parket is er in diverse diktes en verschillende houtsoorten waarvan 
eiken in Nederland zeer populair is. 
 
Onderhoud parket 
Als de toplaag te veel beschadigd is moet deze compleet worden afgeschuurd en weer in de lak of olie gezet 
worden. Een parket dat in de was is gezet, moet regelmatig worden voorzien van een nieuwe waslaag, omdat een 
waslaag slijt door het gebruik van de vloer. Wanneer dit moet gebeuren is voor elk huishouden verschillend. Bij 
een gezin met twee kinderen en een hond zal dit sneller moeten gebeuren dan bij een eenpersoons huishouden. 
Vraag aan een expert wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor een klant. 
 
 
 
Afwerking parket  
Omdat parket er in diverse houtsoorten is en elk met zijn eigen kenmerken, is het moeilijk om een klant voor te 
leggen welke vloer deze zou willen. Geolied, geborsteld of gelakt. Ook moet er gekeken worden naar de 
ondervloer waar een parket op gemonteerd moet worden. Is deze wel goed uitgehard, geëgaliseerd, en hoe zit het 
met de luchtvochtigheid? In welke richting komt een parket te liggen? In de lengte of breedte en wat voor 
ondervloer moet er onder een parket? Het bepalen van de houttextuur evenals de kleur, kun je uiteraard met een 
klant overleggen. Maar bij het vaststellen van een bepaalde soort vloer, heb je echt hulp van een expert nodig. 
 

  Massief parket 
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1.3 Laminaat 
Laminaat is een composiet die uit verschillende laagjes is opgebouwd. Laminaat bestaat meestal uit vier lagen: 
 
* een kunststof toplaag (overlay) 
* decorpapier (foto) 
* een spaanplaatdrager, MDF of HDF 
* een kunststof onderlaag 
 

 
 
 
De kwaliteiten van laminaatvloeren liggen ver uit elkaar. Zo zal een laminaat met een spaanplaatdrager sneller 
slijten dan een laminaat met een MDF- of HDF-drager. Een aantal jaren geleden bestond er nog maar één 
decorpapier voor een laminaat; dat is tegenwoordig wel anders. De verbeterende foto- en productietechnieken 
hebben ertoe geleid dat laminaat haast niet meer te onderscheiden is van parket. Dat komt door de knoesten, 
nerven en spijkergaten die in fotopapier gemaakt worden; tevens zijn laminaatvloeren meestal ook voorzien van 
een zichtbare en voelbare houtstructuur. Hierdoor is het ook mogelijk geworden om andere laminaatvloeren te 
maken zoals beton(look), plavuizen(look), visgraat(look), kerkvloeren(look) enzovoort. Laminaatvloeren zijn in 
verschillende texturen, kleuren en groeven te leveren. Door de kunststof toplaag (overlay) is laminaat 
gebruiksvriendelijk. Het grote voordeel van laminaat is dat deze slijtvast, sterk en hygiënisch is. 
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Bron: Quickstep (afbeeldingen) 
 
 
 
 
Afwerking  laminaat 
De plinten moeten aansluiten bij het te leggen patroon. Op die manier ontstaat er een mooie overgang naar de 
wand. Een overgang naar andere vloeren met verschillen hoogten is met diverse strips mogelijk. Het is wel 
belangrijk om een goede en bijpassend schoonmaakmiddel voor een laminaatvloer te hebben. Indien dit niet zo is 
dan zullen er waslagen op de vloer ontstaan. 
 
Conclusie parket en laminaat 
Dat er echt wel verschil is tussen een laminaat- en parketvloer is wel duidelijk. Parket is gevoeliger voor krassen 
dan laminaat. Het prijsverschil tussen parket en laminaat is interessant te noemen; laminaat is een stuk 
voordeliger dan parket. De afwerking bij beide vloeren is ook anders. Vloeren met een clicksysteem zijn 
verhuisbaar en vervangbaar als er een deuk in een vloer zit. Laminaat heeft nagenoeg geen onderhoud nodig en 
parket wel. Mensen vinden laminaat nog wel eens hol klinken ten opzichte van parket. Als een klant aangeeft 
welke vloer deze wil, bespreek dit dan met een expert. Maak een dossier met folders van verschillende typen 
laminaat- en parketvloeren. 
 
 
1.4 Linoleum 
Marmoleum is een duurzaam, comfortabel en stijlvol natuurproduct dat gemaakt is van lijnolie, houtmeel, hars, 
jute en kalksteen. De vloerbedekking is leverbaar is vele verschijningsvormen: als banenmateriaal, als tegels en 
als marmoleumclick (panelen met een eenvoudig kliksysteem). Het aantal kleurschakeringen is nagenoeg 
eindeloos. Linoleum is een slijtvaste vloerbedekking van enkele millimeters dik.  
 
 
Vanwege de samenstelling mogen er geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt worden, omdat de lijnolie 
dan verwijderd wordt, terwijl dat een onderdeel van het linoleum is. Er zijn daarom ook speciale 
schoonmaakmiddelen die ervoor zorgen dat het een beetje vettig blijft. Linoleum en marmoleum worden vaak 
door elkaar heen gehaald. Linoleum is echter de algemene productnaam. Marmoleum echter is de merknaam 
waaronder Forbo-Krommenie gemarmerd linoleum op de markt brengt. Linoleum is een natuurlijke en 
biologische vloer. De vloeren zijn hygiënisch en in verschillende dessins te verkrijgen. In ziekenhuizen en 
scholen wordt linoleum gebruikt omdat het bacteriostatische eigenschappen heeft en makkelijk in onderhoud is. 
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  Bron: afbeeldingen Forbo 
 
Afwerking linoleumvloer 
De afwerkingen van linoleumvloeren zijn net zoals parket en laminaat door middel van linten in verschillende 
kleuren. Een linoleumvloer is niet breder dan twee meter en moet daarom meestal voorzien worden van een 
lasnaad. De ondervloer bij linoleum is afgezien van het clicksysteem erg belangrijk. Voor deze vloeren moet de 
ondergrond altijd vlak zijn. Het leuke aan linoleum is dat er vele leuke creatieve applicaties in gemaakt kunnen 
worden.  
 
Conclusie linoleum 
Linoleum is een verzamelnaam en is er in verschillende kleuren en patronen. De vloeren zijn sterk en ook 
verkrijgbaar in click. De vormgeving van linoleumvloeren is zeer divers. Er is van alles mogelijk; kijk voor meer 
informatie op Forbo. 
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1.5 Vinyl 
Vinyl is een kunststof vloerbedekking van een hard materiaal, in de volksmond ook wel novilon genoemd. 
Novilon is echter een merk een geen vloertype. Vinyl is makkelijk schoon te maken. Vinyl bestaat uit meedere 
lagen. De bovenste laag is meestal een slijtvaste, doorzichtige, glimmende of doffe laag. Vinyl kan bedrukt 
worden met een fantasiepatroon maar ook met een houtstructuur, alsof het uit parket of houten vloerdelen bestaat. 
De toplaag van vinyl geeft de sterkte aan. Project-vinylsoorten hebben een sterkere toplaag dan vinylsoorten 
voor huishoudens. 
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Afwerking vinyl 
Vinyl kan bijna op elke vloer gelegd worden en heeft geen speciale ondervloer nodig. Tevens hoeft een 
vinylvloer niet geëgaliseerd te worden; dat maakt het minder duur dan een marmoleumvloer. Vinyl heeft geen 
plinten die meegeleverd kunnen worden in dezelfde kleur als het vinyl, wat laminaat wel heeft. 
 
Conclusie vinyl 
Vinyl is een vloersoort dat uit verschillende soorten en diktes bestaat. Vinyl bestaat uit een aantal lagen. De 
onderlaag maakt het vinyl wat zachter en vangt zeer kleine oneffenheden in de vloer op. Vinyl wordt afgewerkt 
met een PU-toplaag. Hoe dikker deze laag, hoe slijtvaster het vinyl. 
 
1.6 Plavuizen en tegels 
Plavuizen en tegels zijn moeilijk uit elkaar te houden. Plavuizen zijn groter van formaat en meestal vierkant, ze 
zijn dikker en hebben een gladde oppervlakte. Tegels zijn zowel vierkant als rechthoekig en hebben een glad 
oppervlak en veelal lichte kleuren. Plavuizen worden geassocieerd met oude, nostalgische vloeren zoals in 
kastelen en andere oude gebouwen. Het is geen rechte vloer maar hobbelig omdat de stenen allemaal krom zijn.  
 
 

   plavuizen 
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  tegels 
 
 
Afwerking plavuizen en tegels 
De ondervloer, waar beide vloeren op gelegd moeten worden, is belangrijk. Komt er nog een vloerverwarming 
onder dan zullen de vloeren hoger liggen dan normaal. De vloeren zijn niet zomaar even te leggen een tegelzetter 
kan hierbij helpen. Tegels kunnen in verschillende verbanden gelegd worden. Bijvoorbeeld in hoekverband, 
wildverband, blokverband, molenverband enzovoort. Vraag aan een expert wat wel of niet mogelijk is. 
 
 

 
 
 
 
 
Conclusie plavuizen en tegels 
Er zijn verschillende typen tegels, zoals Bicottura-, monucottura- of corrotegels. Allemaal hebben deze 
verschillende tegels andere grondstoffen en verschillende bakrituelen. Omdat tegels glad zijn is het 
gemakkelijker in onderhoud dan plavuizen; dat komt omdat plavuizen krom en geen gladde oppervlakte hebben 
waardoor vuil gemakkelijk vast kan komen te zitten. De meeste plavuizen kunnen zowel binnen als buiten 
gelegd worden. 
 
1.7 Woonbeton en gietvloer 
Bij woonbeton denk je logischerwijs meteen aan cement of beton. Woonbeton is niet te vergelijken met deze 
materialen. Woonbeton wordt op een ambachtelijke manier gestort. Door de strakke uitstraling zien we deze 
vloeren steeds meer bij consumenten. Het is een trend die in de moderne en trendy woonwereld veel voorkomt 
zoals in een loft-inrichting. Het is niet kil en koud zoals echt beton, maar voelt lekker warm. Vloerverwarming is 
niet per definitie noodzakelijk omdat woonbeton, door de combinatie van de gebruikte materialen in de opbouw 
en afwerking, al een warme uitstraling en warmtegeleidende eigenschappen heeft. De slijtvastheid en 
krasvastheid is veel sterker dan een gietvloer.  
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 Woonbeton 
 
 
Gietvloer 
Een gietvloer wordt aangebracht in afzonderlijke lagen. De vloer wordt gegoten, waardoor een strak en naadloos 
oppervlak ontstaat. Gietvloeren worden in meer kleuren geleverd dan woonbeton. Een gietvloer is wel aan te 
raden met vloerverwarming. Let wel op met krassen en verkleuring van gietvloeren.  
 

  Gietvloer 
 
 
Afwerking woonbeton en gietvloeren 
Wat belangrijk is om te weten is dat het aanbrengen van woonbeton anders is dan het aan brengen van 
gietvloeren. Een expert kan u vertellen hoe de vloeren het beste gelegd kunnen worden. 
 
 
Conclusie woonbeton en gietvloeren 
Het zijn verschillende vloeren maar nagenoeg wel met hetzelfde uiterlijk. Betonvloeren hebben een matte 
uitstraling en gietvloeren zijn er in vele mogelijkheden. De prijs tussen woonbeton en gietvloeren liggen nogal 
uiteen. 
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1.8 Natuursteen 
Er is een groot assortiment aan natuurtegels. Zo zijn er gladde, antislip- of leistenen met onbewerkte, geslepen of 
getrommelde zijkanten. Ook is er een grote keus in soorten, zoals de diverse travertin uitvoeringen, verschillende 
soorten marmertegels, diverse hardsteen typen en verschillende soorten graniet- en portiertegels, die allemaal 
weer op een andere manier bewerkt zijn. Zo is er voor elke situatie wel een mooie passende tegel te vinden. De 
diverse soorten hebben wel verschillende eigenschappen. En vragen deze allemaal om hun specifieke onderhoud; 
laat u daarom goed informeren wat er allemaal mogelijk is. 
 
 
 

  Diverse natuurstenen  
 

   Verschillende marmersoorten 
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 Belgische hardsteen 
 
 
Afwerking 
De afwerking hangt van de vloer af en zal bij elk huishouden anders zijn. Uiteraard moet er bij deze hardstenen 
vloeren een expert komen. Met schoonmaakproducten moet worden uitgekeken dat deze de vloeren niet 
aantasten; ze kunnen te agressief zijn voor deze vloeren omdat het natuurproducten zijn. 
 
Conclusie  
De afbeeldingen die je in deze les hebt zien staan, zijn slechts een kleine greep uit de hardsteensoorten. De 
onderlinge verschillen van hardstenen vloeren zijn eveneens zeer divers. Kijk eens op internet naar de 
verschillende hardstenen vloeren. Er zal een wereld voor je opengaan. 
 
 
 
 
1.9 Woongrind 
Siergrindvloeren zijn mooie decoratieve vloeren gemaakt van siergrind. Het grind kan in diverse kleuren en 
verhoudingen worden gemengd. Ook is er een keuze tussen verschillende korrelgroottes. De mogelijkheden om 
te spelen met grindvloeren zijn enorm. Er kunnen dessins en figuren in gemaakt worden en zelfs logo’s voor een 
winkelstyling. 
 
 

   Woongrind 
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Woongrindvloeren kunnen in verschillende patronen gelegd worden. 
 
Afwerking 
Grindvloeren kunnen bijna op elke ondergrond gelegd worden. Een woongrind is gemakkelijk in onderhoud. De 
vloer heeft circa 24 uur nodig om te drogen en is dan niet beloopbaar. Na 48 uur kun je meubels plaatsen in het 
vertrek waar woongrind is gelegd. 
 
Conclusie 
Woongrind is een mooi product voor in een huis. Maar zeker ook voor winkelstyling zeer geschikt. De 
combinaties met kleur en dessins zijn zeer uitgebreid. Laat je voor meer informatie voorlichten door een expert 
op het gebied van woongrind. 
 
1.10 Pvc-vloeren 
Een pvc-vloer is een type vinyl maar dan veel zwaarder van kwaliteit. De vloer is afkomstig van de 
projectwereld. Grote gebouwen waar veel mensen komen, moeten vloeren hebben die niet alleen sterk en 
gemakkelijk in onderhoud zijn, maar moeten tevens een lange levensduur hebben. Er zijn nogal wat typen en 
soorten in de pvc-vloeren. En er worden strenge eisen aan de ondervloeren gesteld. Deze moeten vlak, schoon en 
blijvend droog zijn. De vloer wordt volledig gelijmd.  
 
 

 
 
 
Afwerking 
Ook pvc-vloeren zijn er in verschillende patronen en hout(look)soorten. Om een mooie vloer te hebben is een 
goede ondervloer heel belangrijk, elke oneffenheid wordt gezien. Net zoals linoleum is een gladde vloer heel 
belangrijk voor de levensduur van een pvc-vloer.  
 
Conclusie  
De pvc-vloer zien we steeds meer in het interieur van een particulier. Pvc-vloeren zijn ook verkrijgbaar met een 
clicksysteem met een HDF-onderplaat.  
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1.11 Kurk 
Kurk is een natuurproduct en komt voornamelijk uit Spanje en Algarve. Dit komt weer omdat de 
weersomstandigheden voor de beste kwaliteiten kurkproducten zorgen. Kurk komt van de kurkeik af. Als de 
boom eenmaal vijfentwintig jaar oud is, wordt de barst erafgehaald; dat is de eerste laag van de schors van de 
kurkeik. Het duurt zeven tot negen jaar voordat er weer een nieuw laagje schors van de kurkeik afgehaald kan 
worden.  
 
 

   
 
 
Afwerking 
Een kurkvloer is nagenoeg op elke ondervloer aan te brengen. De kurktegels worden met contactlijm op de vloer 
verlijmd en een kurkvloer moet drie maal worden afgelakt.  
 
Conclusie  
Kurkvloeren zijn comfortabel en isoleren akoestische klanken. Tegenwoordig zijn kurkvloeren er in vele kleuren 
en tinten; van wit naar zwart en van rood naar blauw. 
 
1.12 Samenvatting 
De vloeren die je in deze les hebt zien voorbijkomen, zijn allemaal verschillend en allen hebben ze voor- en 
nadelen. Het is aan de klant wat deze van een vloer verwacht. Moet een vloer gemakkelijk in onderhoud zijn, 
natuurlijk zijn of een bepaalde uitstraling hebben? Er zijn veel mensen die graag een houten vloer willen hebben 
maar deze moet dan wel over een plavuizen vloer gelegd worden. Als stylist kun je dan verschillende opties 
aangeven, zoals: laminaat met groef, een pvc-vloer met houtlook of massief parket en wellicht kun je een klant 
een lamelparket adviseren. Neem je klant mee naar een woonzaak waar ze deze de vloeren verkopen. Deze 
kunnen je helpen om samen met jou een keuze te maken voor de klant. Van een vloer wordt verwacht dat deze 
een lange levensduur heeft; echter zijn er ook bij harde vloeren verschillende kwaliteiten mogelijk met diverse 
ondervloeren die de levensduur van een vloer verlengen of juist verkorten. 
 
1.13 Praktijkopdracht 
Zoek een vloer voor een keuken die een natuurlijk is en gemakkelijk in onderhoud. 
De keuken wordt strak, licht van tint en krijgt een betonnen aanrechtblad. Het keukenapparatuur wordt afgewerkt 
met aluminium (de oven, magnetron, koelkast enzovoort) en de klant heeft als wens dat de vloer wel een kleur 
maar geen houten uiterlijk mag hebben, en de vloer moet gemakkelijk in onderhoud zijn.  
 
 
Zoek via Google naar afbeeldingen van de vloer die je zou adviseren. En plak deze op een A4, met een korte 
beschrijving waarom je deze vloer zou adviseren. 
 
TIP! Denk goed na en maak een lijstje van de wensen van de klant. 
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BLOK 2 
 
2.1 Inleiding 
Zachte vloerdecoratie wordt nou niet het meest opwindende deel van een interieur gevonden. Welke 
vloerbedekking er gekozen wordt heeft echter grote consequenties voor de uitstraling van een woning. Daar 
komt bij, dat een vloerbedekking meestal behoorlijk lang ligt, omdat het een aardige klus is om een nieuwe vloer 
te leggen. 
 
2.2 Tapijtsoorten 
Bouclé  
Ook wel lussentapijt genoemd. Hierbij wordt het poolmateriaal gevormd door poollussen die wisselen in gelijke 
en ongelijke hoogte. In het laatste geval spreken we van een hoog/laag-structuur. 
 

 
 
 
 
Geschoren bouclé  
Een lussentapijt met een hoog/laag-structuur. Hierdoor ontstaat een afwisselend patroon van polen. 
 

 
 
Gesneden pool 
Bij dit tapijt zijn alle poollussen in het poolmateriaal tijdens het weven of tuften doorgesneden. 

 

 
 
Velourstapijt 
In principe bestaat een velourstapijt uit een gesneden pool met een lage poolhoogte en dicht op elkaar gezette 
polen. Het garen is gemaakt van fijn vezelmateriaal, waardoor het tapijtoppervlak gekenmerkt wordt door een 
fluwelig en glad oppervlak. 

 

 
 
 
Frisé 
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Bij een friséstructuur zijn de polen eveneens doorgesneden maar is het tapijtgaren overtwijnd. Getwijnd garen 
bestaat uit een aantal in elkaar gedraaide garens. In het pooloppervlak is in tegenstelling tot de moquettestructuur, 
vrijwel iedere pool afzonderlijk van de andere pool te onderscheiden. Frisétapijt heeft een levendige 

oppervlaktestructuur. 
 

 
 
Saxony 
Saxony is een frisétapijt, maar dan met langere polen. Het ziet er daardoor wat minder compact uit. Door de 
hoge polen heeft het een luxueuze uitstraling. 

 

 
 
Shag of semi-shag 
Wanneer men de polen langer maakt en de pooldichtheid gering blijft, zullen polen omvallen. Het 
tapijtoppervlak dat als gevolg hiervan ontstaat, wordt shagstructuur genoemd en heeft een warrige en speelse 
uitstraling. Afhankelijk van de poolhoogte spreekt men van shag of semi-shag. Shag heeft langere polen dan 
semi-shag. 

 
 

 
 
De garens die voor tapijt gemaakt worden verschillen allemaal. Als we een goedkopere en duurdere versie naast 
elkaar leggen met hetzelfde uiterlijk, zal nader onderzoek uitwijzen dat de goedkopere versie andere garens heeft 
dan de duurdere versie. Wat in de praktijk betekent dat de goedkopere versie een mindere levensduur heeft. Om 
een voorbeeld te geven: je hebt synthetische garens en je hebt synthetische garens die sterk, beter van kleur, 
vuilafstotend en gemakkelijk in onderhoud zijn. Dat ligt aan het proces van de garens. De breedte van een tapijt 
is vier of vijf meter.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Argumenten voor tapijt: 
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- warm; 
- behaaglijk; 
- comfortabel; 
- zacht; 
- sfeervol; 
- luxe uitstraling; 
- decoratief; 
- eigentijds; 
- in veel soorten, kleuren en dessins leverbaar; 
- akoestiek verbeterd; 
- veilig; 
- slijtvast; 
- geluiddempend; 
- warmte-isolerend/energiebesparend. 
 

De laatste tijd zijn harde vloeren erg in trek. Aan de ene kant is dat begrijpelijk. Harde vloeren zijn 
gemakkelijker en hygiënischer. Op een slaapkamer is een zachte vloerdecoratie erg comfortabel, en op een trap 
is een zachte vloerdecoratie ook nog eens geluiddempend. Dat er met zachte vloerdecoratie zeer mooie dessins 
mogelijk zijn is wel duidelijk. Maar er zijn ook diverse ontwerpmogelijkheden. Bekijk de volgende afbeeldingen 
maar eens! 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Heuga 
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2.4 Natuurlijk tapijt 

Wol                                                                                                                                                                        
Wollen tapijten bieden een groot voordeel. Wol is van nature zeer gemakkelijk in onderhoud; vlekken laten zich 
verwijderen met water en schoonmaakazijn, en wol is veerkrachtig. Een wollen tapijt heeft bovendien een heel 
natuurlijke uitstraling. 

 

 
Sisal 
Sisaltapijt wordt gemaakt van plantaardige garens die worden gevormd uit bastvezelmaterialen. Ze hebben 
vochtbestendige eigenschappen. Een nadeel van sisal is dat deze hard aan de voeten is, en dat vlekken niet 
gemakkelijk te verwijderen zijn.  
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Naaldvilt-tapijt 
Dit soort tapijten wordt met behulp van de techniek ‘vernaalden’ gemaakt. Bij deze techniek worden 
vezelvliezen in lagen op elkaar gelegd en in elkaar vervlecht door een reeks naalden met haakjes die op en neer 
steken door het basisdoek.  
 

 
 
 
2.5 Vloerkleden 
Vloerenkleden zijn er in diverse standaardmaten en kunnen op maat gemaakt worden. De keuze in vloerkleden is 
enorm, er is van alles mogelijk. Er kunnen ook vloerkleden gemaakt worden van tapijt met een breedtemaat; 
deze kunnen in elke gewenste maat gesneden en gefestonneerd worden. Ook kunt u bij de firma Heuga met 
verschillende tapijttegels een kleed laten maken. Het mooie hiervan is dat er leuk gespeeld kan worden met 
verschillende poolhoogten zoals een hoge en een lage pool. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden van verschillende patronen 
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           Bron: Heuga 
 
 
 
 
 
2.6 PIT-symbolen 
De PIT-symbolen geven eenvoudig en duidelijk aan waarvoor het betreffende tapijt geschikt is. Je vindt deze 
informatie altijd op de achterzijde van het tapijt in combinatie met het PIT-beeldmerk. Zo kunt u controleren of 
het om objectieve en betrouwbare PIT-informatie gaat. 

Het PIT-systeem heeft de symbolen in drie groepen verdeeld: 
1. De toepassingsgebieden 
2. De eigenschappen 
3. De comfortklassen 
  

De toepassingsgebieden 
De symbolen voor de toepassingsgebieden zijn gebaseerd op een serie proeven waarin wordt bepaald hoe 
intensief een tapijt kan worden gebruikt. De toepassingsgebieden lopen van licht tot zeer intensief gebruik die 
worden weergegeven in onderstaande symbolen. 
 
  

Licht woongebruik 
Tapijt geschikt voor slaapkamers en logeerkamers. 
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Normaal woongebruik 
Tapijt geschikt voor gebruik in woonkamers, woonkeukens, kinder- 
en hobbykamers. 

Normaal tot zwaar woongebruik 
Tapijt geschikt voor intensief gebruik in woonkamers, gangen en 
woonkeukens. 

Zwaar woongebruik 
Tapijt geschikt voor zeer intensief gebruik zoals werkkamers in de 
privésfeer. 

Projectstoffering 
Deze laatste twee symbolen worden gebruikt op tapijt dat geschikt 
is voor stoffering van (bedrijfsmatige) projecten. Deze symbolen 
zijn dus niet zozeer bestemd voor de consument. 

Omdat u deze symbolen wel kunt tegenkomen op de tapijtstalen, 
worden zij hier ter informatie vermeld. 

 
 
 
De eigenschappen 
Tapijt heeft naast de verschillende toepassingsgebieden tevens symbolen voor speciale eigenschappen, 
zoals geschiktheid voor de trap, te gebruiken in vochtige ruimten etc. 
Deze zijn gebaseerd op specifieke testen. 
 
 

Trappen 
Tapijt dat in woonsituaties geschikt is voor gebruik op 
trappen met afgeronde treden.  
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Trappen (intensief gebruik) 
Tapijt dat in werksituaties geschikt is voor gebruik op 
trappen met afgeronde treden. 

Zwenkwielen 
Tapijt dat in woonsituaties geschikt is voor ruimten waar 
gebruik wordt gemaakt van (zit)meubelen met zwenkwielen 
(wielbreedte minimaal twee centimeter). 

Zwenkwielen (intensief gebruik) 
Tapijt dat in werksituaties geschikt is voor ruimten waar 
gebruik wordt gemaakt van (zit)meubelen met zwenkwielen 
(wielbreedte minimaal twee centimeter). 
 

Antistatisch tapijt 
Tapijt waarbij de kans op statische schokken minimaal is. 

Brandgedrag 
Tapijt dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand. Het 
symbool geeft aan in welke brandklasse het tapijt valt. 

Vloerverwarming 
Tapijt geschikt voor goed geïsoleerde ruimten waar 
vloerverwarming is toegepast als hoofdverwarming. Mits 
deze laag een temperatuurverwarming heeft met een 
maximale aanvoerwatertemperatuur van 40°C. 
Vloeroppervlak mag niet warmer zijn dan 28°C. 

Vochtige ruimten 
Tapijt geschikt voor gebruik in ruimten waar het tapijt 
incidenteel nat wordt. 

Elektrische weerstand (doorlaatweerstand) 
Tapijt met een doorlaatweerstand van ≤ 10.6 Ω (geleidend) 
of .≥ 10.9 Ω (dissipatief). Deze symbolen zijn van 
toepassing bij specifieke projecttoepassingen. 
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Elektrische weerstand (doorlaatweerstand) 
Deze symbolen zijn van toepassing bij specifieke 
projecttoepassingen.  

 
Antislip 
Tapijt is slipbestendig. 

 
Lichtechtheid 
Tapijt dat kleurecht is. 

Akoestiek 
Tapijt dat geluid absorbeert en bijdraagt aan een betere 
akoestiek. 

 
Geluiddempend 
Tapijt dat bijdraagt aan de demping van geluid, en 
contactgeluid vermindert. 

Vormvast (tegels) 
Tapijt dat vormvast is en dimensionaal stabiel. 

  
 
Snijvast 
Tapijt dat niet gaat rafelen bij het versnijden. 

De comfortklassen 
Tapijt heeft van zichzelf een luxe en comfortabele uitstraling. Hiervoor zijn de 
comfortsymbolen en voor deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het 
poolgewicht. De hoogte van het poolgewicht bepaalt het comfort van het tapijt. Het 
symbool met de vijf kroontjes geeft aan dat het tapijt het hoogste poolgewicht heeft en 
dus de meest luxe en comfortabele uitstraling.  
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De vijf nieuwe Europese PIT-symbolen voor de comfortklassen van tapijt zijn: 

 klasse 1 klasse 2 klasse 3 

klasse 4 klasse 5 

 

 

Bron: Tapijtnet 
 
 
 
 
 
 
2.7 Afwerking  
Zachte vloerdecoratie heeft een goede ondergrond nodig. Ondervloeren zijn er in veel soorten. Speciaal voor 
akoestiek, demping, isolering en om pletvorming tegen te gaan. Als je een klant hebt die voor zachte 
vloerdecoratie kiest, is het ook weer zaak om dit goed te bespreken met een expert. Wat kan wel en wat kan niet, 
wat zijn de wensen van een klant en hoe kun je dat het beste laten uitvoeren?  
 
2.8 Samenvatting 
Zoals je hebt kunnen lezen zijn er veel verschillen in zachte vloerdecoratie. De kwaliteiten zijn eveneens 
verschillend, dat heeft te maken met het materiaal van een tapijt. Twee tapijten kunnen hetzelfde ogen maar toch 
heel verschillend zijn. Dat heeft te maken met de garens en de rug die in een tapijt verwerkt worden, hoe sterk 
deze is en wat de functie van een tapijt is. Particulieren hebben lang niet zo’n sterk tapijt nodig als een project. Je 
zult begrijpen dat als er in een gebouw veel mensen door een hal/lobby lopen daar ook een specifiek tapijt voor 
nodig is. Laat altijd een stoffeerder met je plan meekijken. Een stoffeerder is dagelijks bezig met vloeren leggen 
en weet hoe vloeren in de praktijk liggen en hoe deze zich houden. 
 
 
2.9 Praktijkopdracht 
Onderzoek wat volgens jou een zeer comfortabele en zachte vloerdecoratie is voor een slaapkamer. 
 
Ga op zoek naar tapijten met een comfortabele uitstraling en leg uit waarom je dat vindt. Ook is het belangrijk 
om te weten welke ondervloer hiervoor het beste is. Kleur is niet belangrijk. 
 
Zoek op internet naar zachte vloerdecoratie en ondervloeren. Plak hiervan een afbeelding op een A4. En 
beschrijf waarom jij vindt dat deze vloer aan de opdracht voldoet. Noteer ook het PIT-symbool en uit welk 
materiaal het tapijt en ondervloer bestaat.  
 
SUCCES! 
 
Wil jij je meer verbreden? Interieurtrainingen heeft meerdere werk/studiE-books geschreven. Kijk op 
www.interieurtrainingen.nl naar de overige e-books.  
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Gekleurde groet, 
 
Karin Overbeek-van Zeijst 
Interieurtrainingen 
 
 


