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Innovatie die de kwaliteit 
van ons dagelijks leven verbetert
Wij bij Desso stellen onszelf altijd de vraag hoe onze tapijtoplossingen meer kunnen doen voor mensen in hun dagelijkse leven. De ontwikkeling van producten die 
een verschil maken, vormt de kern van ons bedrijf.

Desso legt zich toe op het leveren van superieure producten en het ontwikkelen van baanbrekende oplossingen door voortdurende innovatie.
Onze innovatiestrategie concentreert zich op drie pijlers:
Creativiteit   Onder aanvoering van Desso’s ontwerpfilosofie CARPETECTURE® en ons internationale concept Circles of Architects®

Functionaliteit   Baanbrekende oplossingen die een verschil maken, zoals DESSO SoundMaster®, DESSO AirMaster®, DESSO Light Reflection Master®
Cradle to Cradle®   Ontwikkeling van producten en processen die bijdragen aan een betere omgeving en binnenkwaliteit

Onze tapijtoplossingen dragen nu al bij aan het bieden van eigenschappen die het welzijn van de mens vergroten. We zijn echter voortdurend op zoek naar 
verbeteringen om nog een stapje verder te gaan. DESSO AirMaster® is een goed voorbeeld van een innovatieve oplossing die ontwerp en functionaliteit naar een 
hoger niveau brengt en bijdraagt aan betere werk- en leefomstandigheden in kantoren, scholen, zorgcentra en andere commerciële omgevingen.
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De lucht die we inademen is van grote invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Omdat we gemiddeld meer dan 90% van onze tijd binnen 
doorbrengen1), is een gezond binnenklimaat van het grootste belang. De aanwezigheid en de grootte van stofdeeltjes zijn bepalend voor de luchtkwaliteit en 
kunnen een directe oorzaak zijn van gezondheidsproblemen2). Eenmaal ingeademd kunnen deze deeltjes besmettingen veroorzaken met bacteriën, schimmels, 
pollen en allergenen. Bovendien kunnen deze stofdeeltjes het hart en de longen aantasten en ernstige fysiologische problemen veroorzaken (zoals een veranderde 
longfunctie en ontstekingen)3).
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft heldere richtlijnen opgesteld voor luchtverontreiniging door fijnstof (binnen en buiten) en stelt dat fijnstof met een 
aerodynamische diameter van 10 μm of minder (PM10) schadelijk is voor de gezondheid. Deze kleine stofdeeltjes zijn onzichtbaar voor het blote oog en produceren 
niet altijd een waarneembare geur. Daarom kan de lucht in een op het oog schone kamer toch verontreinigd zijn. De WHO heeft onomstotelijk aangetoond 
dat concentraties van fijnstof in de meeste steden van ontwikkelde landen een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid2).

Zuivere lucht is van 
levensbelang

1) U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air and Radioantion. Report to Congress on Indoor Air Quality, Volume II: Assessment and Control of Indoor Air Pollution.

2) World Health Organization Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005.

3) Pima County, Department of Environmental Quality.
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Wat is 
fijnstof?
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90 µm in diameter
Fijn strandzand

Menselijke haar
70 µm gemiddelde diameter

PM 10
<10  µm in diameter

PM 2.5
<2.5  µm in diameter

Fijnstof is de verzamelnaam voor zeer kleine stofdeeltjes. De grootte van deze deeltjes bepaalt in welke mate ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Hoe 
kleiner de deeltjes, des te schadelijker zijn ze voor de gezondheid. Fijnstof kan worden onderverdeeld in twee categorieën:  

PM10
  In te ademen deeltjes met een aerodynamische diameter van maximaal 10 μm (daaronder vallen alle deeltjes die kleiner zijn). Deeltjes van deze omvang

 veroorzaken gezondheidsproblemen, omdat ze via de keel de longen kunnen bereiken4).

PM2.5 Kleine deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 2,5 μm. Deeltjes van deze omvang of nog kleiner kunnen de ademhaling en het 
 cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) aantasten4).

4) World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005.
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1 Fijnstof dringt ons ademhalingssysteem (de longen) binnen via neus en keel.

2l3 Grotere stofdeeltjes verdwijnen door te hoesten, niezen of slikken.

4 Kleinere stofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen. Ze kunnen zelfs de longblaasjes bereiken, waardoor long- en hartproblemen ontstaan en 
 schadelijke chemicaliën in de bloedsomloop kunnen terechtkomen.

1
2l3

4

Hoe fijnstof 
ons lichaam 
binnendringt
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Een onderzoek van de Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB)5) toonde in 2005 al aan dat de schadelijke werking van fijnstof aanzienlijk minder is als er, in 
plaats van een harde vloer, tapijt wordt gelegd. 

In de nieuwe DESSO AirMaster® is deze eigenschap nog verder ontwikkeld. De gepatenteerde6) technologie is speciaal ontwikkeld om schadelijk fijnstof op 
te vangen en vast te houden. DESSO AirMaster® is zelfs acht keer effectiever in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en viermaal 
effectiever dan standaard tapijt (PM10)7). Daarmee is het de meest effectieve oplossing voor het opvangen van fijnstof.

5) Onderzoek uitgevoerd door de Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. in 2005.
6) Patent is in sommige landen nog in aanvraag.
7) Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer en een standaard gestructureerd lussenpooltapijt.

De belangrijke 
rol van 
DESSO AirMaster®
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DESSO AirMaster®

Gepatenteerde8) 
technologie voor het 
opvangen van fijnstof

8) Patent is in sommige landen nog in aanvraag.
9) Zie paragraaf: DESSO AirMaster® - constante luchtfiltering.

Dit product met Desso-technologie vangt fijnstof op zonder gebruik te maken van chemische hulpmiddelen. De structuur van het tapijt maakt een mechanische 
oplossing mogelijk, wat zorgt voor een permanente werking zonder neveneffecten. De hoge pool bestaat uit zeer dun garen (DESSO AirFiltersTM), dat de kleinste 
deeltjes fijnstof kan opvangen en vasthouden (< 10 μm).

Het grovere stof wordt opgevangen in het dikkere garen van de lage pool (DESSO DustCollectorsTM). De open structuur van het product zorgt ervoor dat het stof 
eenvoudig kan worden verwijderd, voor een optimaal herstel9) van de filteringfunctie van het tapijt.
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DESSO AirMaster®

Gepatenteerde8) 
technologie voor het 
opvangen van fijnstof

Fine dust (< 10µm)
Coarser dust (> 10µm)

Zeer fijne stofdeeltjes worden 
opgevangen en vastgehouden 
door het dunne garen van de 
DESSO AirFiltersTM.

Grovere stofdeeltjes worden 
opgevangen door het dikkere garen 
van de DESSO DustCollectorsTM.

De unieke structuur van DESSO 
AirMaster® voorkomt dat stof weer in 
de lucht terechtkomt.

Zo werkt het
Uitvergroot profiel van DESSO AirMaster®

Fijne stofdeeltjes (< 10 μm)
Grovere stofdeeltjes (> 10 μm)
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DESSO AirMaster® is getest in het laboratorium van het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI, dat gespecialiseerd is in het analyseren van de luchtkwaliteit van 
binnen- en buitenklimaat. Daar is de superieure filterfunctie van het tapijt vastgesteld. Tijdens de testen blaast men een bepaalde hoeveelheid fijnstof in een 
simulatiekamer, die is voorzien van een bepaalde vloer (harde vloer, standaard tapijt of DESSO AirMaster®). De simulatiekamer wordt 
vervolgens met rust gelaten, zodat het fijnstof kan neerdalen op de vloer. Na een bepaalde tijd wordt de luchtstroom in de kamer 
weer op gang gebracht, waarmee wordt gesimuleerd dat iemand de kamer betreedt of een deur opent. Daarna wordt de 
vermindering van de fijnstofconcentratie  in de lucht gemeten.

Op basis van deze testresultaten is DESSO AirMaster® het eerste product ter wereld dat gecertificeerd is met 
een GUI Gold logo10).

10) Het gouden logo van GUI wordt toegekend als een product meer dan 80% (PM10) effectief is in het vasthouden van fijnstof.

DESSO AirMaster®

Bewezen effectiviteit 
bij het zuiveren van 
de lucht
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Met DESSO AirMaster® is de concentratie fijnstof in de binnenlucht acht keer lager 

dan bij harde vloeren (PM10)11)

Met DESSO AirMaster® is de concentratie fijnstof in de binnenlucht vier keer lager 

dan bij standaard tapijt (PM10)12)

Hard floor DESSO AirMaster®

Breathing zone

10
Start circulation

30 60                        

131,4

0

DESSO AirMaster® laboratory test - Particulate Matter (PM10)

16,8

With DESSO AirMaster® the 
concentration of particulate 
matter drops significantly 
faster than with hardfloors.

With hard flooring the amount of 
airborne particulate matter stays 
consistently higher than the peak 
level of DESSO AirMaster®. 

With DESSO AirMaster® the 
amount of airborne particulate 
matter is 8 x lower than with 
hard floors.
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Hard Floor
Standard carpet solution
DESSO AirMaster®

Measurements are carried out at a height of 80 cm and 110 cm (in the breathing zone)

11) Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer.
12) Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® werd vergeleken met een standaard gestructureerd lussenpooltapijt.

Met DESSO AirMaster® is de 
hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht 
acht keer zo klein als met harde 
vloeren.

Met DESSO AirMaster® neemt de 
concentratie stofdeeltjes aanzienlijk 
sneller af dan met harde vloeren.

Met harde vloeren is de hoeveelheid 
stofdeeltjes is de lucht consistent 
groter dan het hoogste niveau met 
DESSO AirMaster®.

Laboratoriumtest DESSO AirMaster® - fijnstof (PM10)

Harde vloer

Standaard tapijt

DESSO AirMaster®
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Metingen zijn uitgevoerd op een hoogte van 80 cm en 110 cm (in de ademzone)
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Onderzoek van 
TNO bevestigt 
eerdere bevindingen

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft een verkennend onderzoek13) uitgevoerd naar de relatie tussen fijnstof in het binnenklimaat en de aanwezigheid 
van zachte of harde vloerbedekking in de betreffende ruimten. Eén van de onderzoeksresultaten was dat een zachte vloerbedekking meer stofdeeltjes uit de lucht 
opneemt dat een hard oppervlak. Dat is te danken aan het grotere micro-oppervlak van een dergelijke vloerbedekking en het betere contact tussen het oppervlak 
en de lucht. Dat leidt ertoe dat een zachte vloerbedekking de concentratie van stofdeeltjes in de lucht in het binnenklimaat kan beperken. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Dr. Jan Duyzer van TNO. Noch in Europa, noch in de Verenigde Staten is er wetgeving van kracht over de kwaliteit 
van het binnenklimaat in relatie tot stofdeeltjes. Dat is opvallend, vooral omdat mensen in het noordwesten van Europa de meeste tijd binnenshuis doorbrengen. 
In de literatuur vermelde metingen bevestigen dat de concentratie van fijnstof in de lucht van gebouwen en huizen met zachte vloerbedekking lager is dan op 
vergelijkbare locaties met harde vloerbedekking. Duyzer: “In hoeverre de concentratie in specifieke gevallen verminderd is als gevolg van de aanwezigheid van 
zachte vloerbedekking, hangt af van de gebruikte ventilatie. In de meeste gevallen lijkt de vermindering echter significant te zijn.”

13) TNO-rapport / TNO-060-UT-2011-01978.
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DESSO AirMaster®

Minder fijnstof in 
de ademzone 
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Zoals gezegd, bepaalt de grootte van stofdeeltjes in welke mate ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Stofdeeltjes met een aerodynamische diameter 
van 10 μm of kleiner (PM10) kunnen de longen binnendringen en deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 μm (PM2.5) kunnen zelfs het cardiovasculaire systeem bereiken. 
Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid14). De grootte van de stofdeeltjes is ook bepalend voor de tijd dat ze in de atmosfeer aanwezig blijven. Deeltjes van 
PM10 blijven urenlang in de lucht hangen. Kleinere deeltjes kunnen er zelfs nog langer blijven, afhankelijk van de luchtcirculatie15).

Met DESSO AirMaster® wordt fijnstof opgevangen en vastgehouden, zodat er een schonere ademzone ontstaat16).

Hard floor DESSO AirMaster®

Breathing zone

10
Start circulation

30 60                        

131,4

0

DESSO AirMaster® laboratory test - Particulate Matter (PM10)

16,8

With DESSO AirMaster® the 
concentration of particulate 
matter drops significantly 
faster than with hardfloors.

With hard flooring the amount of 
airborne particulate matter stays 
consistently higher than the peak 
level of DESSO AirMaster®. 

With DESSO AirMaster® the 
amount of airborne particulate 
matter is 8 x lower than with 
hard floors.
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Hard Floor
Standard carpet solution
DESSO AirMaster®

Measurements are carried out at a height of 80 cm and 110 cm (in the breathing zone)

14) United States Environmental Protection Agency (US EPA).
15) Wereldgezondheidsorganisatie, Europees factsheet EURO/04/05.
16) Metingen worden uitgevoerd in de ademzone (PM10) op een hoogte van 80 en 110 cm.

Metingen zijn uitgevoerd op een hoogte van 80 cm en 110 cm (in de ademzone).

Harde vloer

Ademzone
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8412

DESSO AirMaster®

Constante 
luchtfiltering
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Een regelmatig en grondig schoonmaak- en onderhoudsprogramma is voor elk type vloer belangrijk. Voor DESSO AirMaster® is het een garantie dat het opvangen 
en vasthouden van fijnstof uit de lucht optimaal blijft functioneren. 

Dankzij de geribbelde structuur en de ruimte tussen het dikke en het dunne garen ontstaat er een optimale luchtcirculatie tijdens het stofzuigen. Testen tonen aan 
dat daarbij meer dan 80% van het stof uit het tapijt wordt verwijderd, 16% meer dan bij standaard tapijten17). Aanvullend onderzoek wijst uit dat de luchtsnelheid in 
de kern van de tapijtstructuur tijdens het stofzuigen 55% hoger is dan bij standaard tapijten18), waardoor het stof sneller loslaat19). 

17) Testen uitgevoerd door Philips Floorcare, met 350W zuigkracht en een Tri-active mondstuk (getest volgens 60312). 
18) Testen uitgevoerd door BOND Textile Research, waar DESSO AirMaster® is vergeleken met een standaard gestructureerd lussenpooltapijt.
19) Desso adviseert een borstelroller als mondstuk voor professioneel gebruik. Stofzuigen met de pool mee garandeert een optimale reiniging.
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Maak uw eigen 
ontwerp, creëer 
uw eigen sfeer

1958 2914 9504

3923 9084 9522

9502 9091 91048811 8902 9511

3211 4208 44067311 8412 8501

Kleuren en patronen bepalen het aangezicht en het karakter van een 
gebouw of een kamer. DESSO AirMaster® is leverbaar in 24 kleuren, 
zodat er talloze mogelijkheden zijn. Door kleuren en structuren met elkaar 
te combineren, ontstaan bijzondere designs die kunnen worden gebruikt 
om bepaalde locaties of zones in een kamer of gebouw beter te laten 
uitkomen. Desso biedt nu de mogelijkheid om je eigen AirMaster® te 
ontwerpen.
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6    Meer dan     miljoen       
         mogelijkheden!

Met het ‘Create Your Own AirMaster’ concept ben je in staat om de   vijf accentlijnen  in de tapijttegel zelf te 

kiezen uit een collectie van 16 kleuren. Bovendien kun je een van de  zes achtergrondkleuren 
selecteren om jouw kleurencombinatie optimaal te laten uitkomen.

         Nieuwsgierig? Ga dan naar www.desso.com

8508 8208 72184407 4307 3118
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De gemiddelde werknemer brengt maar liefst 1880 uur per jaar in de werkomgeving door. Dat is meer dan 21% van zijn of haar tijd. Het binnenklimaat op het werk 
heeft dus een grote invloed op gezondheid en welzijn van werknemers. De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) noemt het binnenklimaat zelfs een 
van de vijf belangrijkste gezondheidsbedreigingen in onze omgeving. Onderzoekers stelden bovendien vast dat de financiële voordelen van een beter klimaat op 
het werk (door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim) acht tot zeventien keer hoger zijn dan de kosten van deze verbeteringen20). 

Schonere lucht draagt bij aan een gezondere werkomgeving. DESSO AirMaster® vangt schadelijk fijnstof in de lucht effectiever op dan welke andere vloeroplossing 
dan ook.

Bijdrage aan 
een betere 
werkomgeving

20) William J. Fisk en Arthur H. Rosenfeld van het Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, Californië, Verenigde Staten.
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Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het gebruik van tapijt in de gezondheidszorg veel voordelen heeft. Steeds meer beleidsbepalers zien dit ook in. Tapijt zorgt 
voor meer comfort en door de rustige en plezierige omgeving voelen patiënten zich meer op hun gemak. Dit leidt in veel gevallen tot een betere nachtrust en een 
sneller herstel. Bovendien zorgt het minder gladde oppervlak van tapijten voor minder ongevallen. Als een patiënt al valt, is de kans op letsel veel kleiner dan bij een 
val op een harde vloer (1,5% in plaats van 4%)21).

Sinds de introductie van DESSO AirMaster® heeft een tapijtoplossing nog meer voordelen. Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat 
stofdeeltjes die kleiner zijn dan 10 μm kunnen leiden tot acute gezondheidsproblemen, zoals longontstekingen, ademhalingsproblemen, een ongunstig effect op 
het cardiovasculaire systeem en een verhoogd medicijngebruik. Bovendien resulteert langdurige blootstelling aan deze deeltjes in een aanzienlijke verkorting van de 
levensverwachting. DESSO AirMaster® kan fijnstof uit de lucht filteren, waardoor het risico op het inademen van stofdeeltjes aanmerkelijk kleiner wordt22).

Verbeteren van de 
luchtkwaliteit in de 
gezondheidszorg 

21) Lussenpooltapijt met 4 mm poolhoogte (bron: Booth et al, 1996, BR Orth. Res. Soc. Proc., sept.)
22) Test uitgevoerd door het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI.
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Frisse lucht in 
klaslokalen

Desso-tapijten zorgen voor een betere leeromgeving. Tapijt draagt niet alleen bij aan een smaakvolle schoolinrichting waarin scholieren en docenten graag leren en 
lesgeven, maar maakt de omgeving ook veiliger voor kinderen. Tapijt is minder glad dan harde oppervlakken en leidt minder snel tot letsel bij een val. Bovendien 
zorgt tapijt voor een betere akoestiek, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van DESSO SoundMaster®23). Akoestiek is een eigenschap die steeds belangrijker 
wordt voor scholen. Het draagt bij aan een productievere leeromgeving, omdat de klaslokalen comfortabeler en rustiger zijn.

Het is bekend dat een slechte luchtkwaliteit in klaslokalen grote gevolgen kan hebben voor het comfort en de gezondheid van scholieren, wat weer van invloed 
is op de concentratie, de aanwezigheid en de studieprestaties. Ook kan het op de lange termijn leiden tot gezondheidsproblemen als astma. Kleinere kinderen 
hebben vaak nog meer last van een slechte luchtkwaliteit, omdat ze lichamelijk actiever zijn en op die manier zorgen voor een constante circulatie van stofdeeltjes. 
Hetzelfde effect kan zich voordoen in grotere klassen. 

DESSO AirMaster® verbetert het binnenklimaat, zodat onze kinderen in een schonere en veiligere omgeving kunnen leren.

23) Neem voor meer informatie over DESSO SoundMaster® contact op met de vertegenwoordiger van Desso of ga naar www.desso.com.
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Op drukke locaties als winkelcentra of vliegvelden bevinden zich dagelijks honderden of zelfs duizenden mensen. Tapijt verbetert niet alleen het comfort, de 
geluidsdemping en de akoestische prestaties van deze locaties, het draagt ook bij aan een schonere lucht. 

Met DESSO AirMaster® wordt fijnstof opgevangen en vastgehouden. Dit voorkomt een grootschalige verspreiding van besmettelijke deeltjes (zoals schimmels, 
pollen en allergenen) onder bezoekers, passagiers en personeel.

Voor gezonde 
lucht op drukke 
locaties
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Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat steeds meer schadelijke gezondheidseffecten het gevolg zijn van stofdeeltjes in de lucht24). 
Desso richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van mensen door een bijdrage te leveren aan een beter binnenklimaat. 

Of het nu op het werk is, op school, in winkelcentra, op vliegvelden of in de gezondheidszorg, DESSO AirMaster® is een uitstekende oplossing voor het opvangen 
en vasthouden van fijnstof, waardoor de binnenluchtkwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd. 

c l e a r s  t h e  a i r
AirMaster®

24) World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005.

DESSO AirMaster®

Het tapijt dat 
de lucht zuivert
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Projectpartners
GUI (Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik GmbH) is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut dat microbiologische, 
immunologische en chemische onderzoeken uitvoert voor individuele huishoudens, maar ook grootschalige projecten voor 
wetenschap en industrie.

Koninklijke Philips Electronics NV is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en 
welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van innovaties. Als toonaangevende 
onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens 
gerichte oplossingen, gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en de merkbelofte van “sense 
and simplicity”.

De expertise en onderzoeken van het onafhankelijke onderzoeksinstituut TNO leveren een belangrijke bijdrage aan het concur-
rentievermogen van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de maatschappij als geheel. De unieke 
positie van TNO is toe te schrijven aan hun veelzijdigheid en het vermogen om hun kennis te integreren. Doelgerichte innovatie 
is waar TNO voor staat. We ontwikkelen geen kennis als doel op zich maar voor praktische toepassingen. Voor het creëren 
van nieuwe producten die het leven prettiger en waardevoller maken en bedrijven helpen met innoveren. Voor het vinden van 
creatieve antwoorden op vragen die de maatschappij stelt.

TNO
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Contact informatie

Showrooms

Hoofdkantoren

Belgium
Robert Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde
Belgium

France
Parc du pont de Flandre 
11 Rue de Cambrai 
F-75 019 Paris 
France

Middle East
Sultan Ali Al - Owais Building
SATWA
PO Box 24310
Dubai

Netherlands
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

Poland
Plac Piłsudskiego 2 
00-073 Warszawa 
Poland

T: +32 522 62 480
F: +32 522 62 489
service-be@desso.com

T: +33 155 26 39 39
F: +33 155 26 39 40
service-fr@desso.com

T: +971 439 859 00
F: +971 439 859 08
service-mea@desso.com

T: +31 (0)416 684 100 
F: +31 (0)416 335 955 
info@desso.com

T: +48 22 331 32 22
F: +48 22 331 32 23
service-pl@desso.com

Russia
Pokrovka Street 33/22
Office 418
Moscow 105062
Russia

Spain
Torre de Valencia
C/ O’donnell, 4 - 1ra. Planta - Of. 19 -20
28009 Madrid
Spain

Switzerland
Türliackerstrasse 4
8957 Spreitenbach
Switzerland

United Kingdom
23-25 Great Sutton Street 
London EC1V 0DN 
United Kingdom

T: +7 495 225 9408
F: +7 495 225 9409
service-ru@desso.com

T: +34 914361805
F: +34 914314678
service-es@desso.com

T: +41 55 645 21 11
F: +41 55 645 23 43
service-ch@desso.com

T: +44 20 7324 5500 
F: +44 20 7324 5510
service-uk@desso.com

Headquarters Desso 
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

Hospitality, Marine, Aviation
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
The Netherlands 

Address (Production)
R. Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde
Belgium

T: +31 (0)416 684 100
F: +31 (0)416 335 955
www.desso.com

T: +31 (0)416 684 100
F: +31 (0)416 335 955

T: +32 (0)52 262 411
F: +32 (0)52 221 767

Consumer Carpets 
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
The Netherlands

Desso Sports
R. Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde
Belgium

T: +31 (0)416 68 42 45 
F: +31 (0)416 68 42 67

T: +32 (0)52 262 411
F: +32 (0)52 221 767
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Verkoopkantoren en dealers 
(ga naar www.desso.com voor de volledige adressen van onze verkoopkantoren over de hele wereld)

Albania, Croatia & Balkans 
T: +385 1615 55 50
service-hr@desso.com

Argentina
T: +54 11 4342 3345
service-latam@desso.com

Asia
T: +31 416 685 402
service-asia@desso.com

Australia
T: +617 3881 1777
sales@gibbongroup.com.au

Austria
T: +43 1 716 44-0
office@ambiente-textil.at

Belgium & Luxembourg
T: +32 522 62 480
service-be@desso.com

Brazil
T: +55 11 99600 3864
service-br@desso.com

Bulgaria
T: +48 660 490 160
service-bg@desso.com

Central America/Andean/
Carribean
T: +57 1 618 0537
service-latam@desso.com

Chile
T: +55 11 99600 3864
service-chile@desso.com

China (Northern)
M: +86 13 501 064 621
service-china@desso.com

China (Southern)
M: +86 13 801 884 918
service-china@desso.com

Colombia
T: + 57 (1) 6180537
service-co@desso.com

Czech Republic
T: +42 0774 993 723
service-cz@desso.com

Denmark
T: +45 32 71 36 56
service-dk@desso.com

Finland 
T: +358 (0)10 6665 170
service-fi@desso.com 

France
T: +33 155 26 39 39
service-fr@desso.com

Germany
T: +49 6122 58 73 410
service-de@desso.com

Hungary
T: +36 1 250 1420
service-hu@desso.com

Italy
T: +80 007 650 765
service-it@desso.com

Japan
T: +81-3-3274-3303
service-japan@desso.com

Mexico
T: +52 (55) 5540 7616
service-me@desso.com

Middle East / India 
T: +971 439 859 00
service-mea@desso.com

Norway
T: +47 23 12 05 22
service-no@desso.com

Poland
T: +48 22 331 32 22
service-pl@desso.com

Portugal
T: +35 1 229 828 110
service-pt@desso.com

Romania
T: +48 660 490 160
service-ro@desso.com

Russia / Baltics
T: +7 495 225 9408
service-ru@desso.com

Slovakia
T: +42 0774 993 723
service-sk@desso.com

South Africa
T: +31 416 685 457
info@desso.co.za

Spain
T: +34 91436 1805
service-es@desso.com

Sweden
T: +46 (0) 8 531 880 50
info@ardbogolv.se

Switzerland
T: +41 55 645 21 11
service-ch@desso.com

The Netherlands
T: +31 416 684 130
service-nl@desso.com

Turkey
T: +90 212 287 61 58
service-tr@desso.com

United Kingdom
T: +44 1235 554 848
service-uk@desso.com

USA
T: +1 888 337 7687
service-us@desso.com



The Floor is Yours

Over DESSO®

Desso is een internationaal bedrijf van tapijten, tapijttegels en sportvelden en is actief in meer dan 100 landen. De producten van Desso worden geleverd 
aan kantoren, het onderwijs, de gezondheidszorg, overheidsinstellingen, woningen en ook aan hotels, cruiseschepen en luchtvaartmaatschappijen.

Daarnaast produceert Desso sportoppervlakken van wereldklasse zoals de DESSO GrassMaster®, die is geïnstalleerd op de voetbalvelden van topclubs 
en bij de ‘voetbaltempel’ Wembley

Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnen door, wat heeft geleid tot de bedrijfsvisie: ‘Hoe kan de vloer bijdragen aan onze 
gezondheid en ons welzijn’’. 

Onze missie is om te zorgen dat we unieke producten ontwikkelen die een aanmerkelijk beter binnenklimaat creëren waarin een optimale gezondheid en 
het welzijn van mensen centraal staat, met positieve gevolgen voor hun prestaties. Dit wordt geleid door ons innovatieprogramma op basis van de drie 
pijlers Creativiteit, Functionaliteit en Cradle to Cradle®.

Ga voor meer informatie naar onze website www.desso.com.


