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Corporate identity is tot in detail mogelijk met 

speciaal ontworpen tapijt. Daarnaast kan de sfeer 

die een goed ontwerp oproept, ondersteunend 

zijn voor het imago. En in de werkomgeving is het 

akoestisch comfort van tapijt of vloerkleden een niet 

te onderschatten factor.

Print-tapijt staat synoniem voor onbeperkte mogelijkheden. Zowel bij kamerbreed tapijt als ook 

karpetten. Succes gegarandeerd! Want uw idee en ontwerp is altijd realiseerbaar. Zonder enige 

concessie in patroon, kleur of maatvoering.

Wij zijn er voor u! De mooiste ontwerpen beginnen met 

een goed idee. Van idee tot realisatie moet er nogal wat 

gebeuren.

Vertaling van ontwerp naar product, met alle bijbehoren-

de technische aspecten moet kloppen. Van A tot Z.

Designcarpet On Demand combineert als geen ander 

creativiteit met techniek. 

Een goed idee? Laten we gewoon eens kennis maken en 

kijken waarmee wij u kunnen helpen.

ONTDEK WAT JE KUNT BEREIKEN MET PRINT-TAPIJT
een metamorfose voor ieder interieur

AANGENAAM!
Goed idee? Wij helpen u graag verder!

ONE-OF-A-KIND DESIGN

U hoeft niet meer te kiezen 

uit het zoveelste staalboek 

met standaard producten; 

elke vloer is 100% maat-

werk.

HET IDEE CENTRAAL

Uw idee kan nauwkeurig 

gerealiseerd worden. Een 

uitgewerkt dessin mag 

geen slap aftreksel van uw 

plannen zijn.

TOPKWALITEIT

Ons tapijt wordt gedrukt 

op A-merk garens die een 

sublieme uitstraling en dito 

slijtvastheid waarborgen.

PERSOONLIJKE

service & dienstverlening

Het beste resultaat behaal je sa-

men. Schroom niet om ons te laten 

assisteren bij ontwerp, dessineren, 

kleurafstemming of welke vorm van 

ondersteuning dan ook.

Ontwerp maakt het verschil
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EEN VLOER OP MAAT

Uw ideeën en wensen kunnen waargemaakt 

worden. Elke kleur en elk design is mogelijk. 

Wij helpen u graag verder met de uitwerking

van uw wensen.

UW ONTWERP CENTRAAL

Wij nemen u desgewenst de 

ontwikkeling van het design uit 

handen; het is zelfs mogelijk 

om het gehele ontwerp door 

ons te laten ontwikkelen naar 

aanleiding van uw briefing.

UITWERKING DESIGN

Onze producten worden 

vervaardigd met Chromojet 

techniek. Deze techniek maakt 

het mogelijk om zeer scherp te 

drukken op diverse tapijt-  

varianten. Zelfs full-colour gaat 

ons niet te ver. 

- Al onze producten worden  

 vervaardigd bij onze Duitse  

 partner, die kwaliteit hoog  

 acht. 

- Hoogwaardige producten  

 en uiterste zorgzaamheid  

 tijdens het ontwerp en  

 productieproces zorgen voor  

 een optimaal eindresultaat.

- Omzetten van uw idee naar een  

 te realiseren tapijtontwerp.

-  Maken van een monster op het  

 echte materiaal.

REALISATIE

Bespreken van het legplan met 

de verwerker.

Eventueel adviseren we een 

samenwerking met een van onze 

voorkeursleveranciers.

KWALITEIT NAAR KEUZE 

KOSTELOZE STALEN

Om te tonen hoe uw vloerbedekking eruit 

gaat zien, wordt er een monster gemaakt 

van circa 80 x 80 cm. Aan de hand hiervan 

kunt u beoordelen of de kleur en het design 

zo gemaakt worden als u dat wenst.

HOTEL 

Die Port van Cleve

HOTEL 

Die Port van Cleve

Alle elementen komen terug in

het behang, de wand en de

vloerafwerking. Wij mochten de vloeraf-

werking verzorgen helemaal, op maat 

gemaakt met oog voor detail. Tapijt 

voor de gangen en de karpetten op de 

kamers.

fotografie Christiaan de Bruijne | interieuront-

werp: Ab interieur-en Hospitality Architecten | 

grafisch design: Ontwerpburo JA!
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van idee tot uitwerkingvan idee tot uitwerking

PROLOOG

“WE HEBBEN EEN 

VLOER ONTWORPEN 

DIE DOET DENKEN 

AAN DE EERSTE 

VOUWWERKJES”

Rijkswaterstaat

Een creatief vloerontwerp voor een schoolbestuur. Inspiratie voor dit 

ontwerp werd gevonden in de eerste vouwwerkjes die op school gemaakt 

worden. In combinatie met de kleuren uit de huisstijl heeft dit een ver-

rassend 3D ontwerp opgeleverd.

Dick de Jong
Interieurarchitekt

inspiratieinspiratie



ALFA

SUPLACON

Een prachtig voorbeeld van grafisch 

design. ProBir ByPaula ontwierp het 

kleed. Opvallend is dat het dessin haarfijn 

communiceert met andere details in het 

interieur.

Levering door Lippe Project Drachten.

De strak gevlinderde vloeren 

‘schreeuwden’ letterlijk om con-

trast. Door met een serie uniek 

bedrukte tapijten te werken kon 

nagenoeg iedere ruimte een eigen 

speelse identiteit krijgen. ProBir 

ByPaula tekende persoonlijk voor 

de diverse ontwerpen.
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FRIES MUSEUM

Een heel bijzonder tapijt voor de verga-

derzalen. En wat een prachtig verhaal 

gaat er schuil achter dit ontwerp!

Opdracht en uitvoering Lippe Project 

Drachten

EEN NIEUWE WERKELIJKHEID

Achter elk ontwerp zit een wereld van gedachten en ideeën. In het Fries Museum troffen we een 

uitgebreide beschrijving aan. We delen het graag ter inspiratie!

Foto’s zonder horizon, diepte of achtergrond. Alles wat je ziet, is vlak en abstract. Toch is het de 

wereld. Zo zijn de foto’s die Gerco de Ruijter maakt. Luchtfoto’s, gemaakt met een camera die 

hangt aan een grote vlieger. Eenmaal een gebied uitgekozen waar hij gaat fotograferen, laat De 

Ruijter zijn vlieger op. Hij loopt door het landschap terwijl hij zijn camera met een zender bedient. 

Het toeval en de wind doet de rest. 

De Ruijter maakte onder andere een vliegerfoto van de scheepswerf in Workum. Deze foto is niet 

alleen van bovenaf genomen, maar ook van bovenaf te zien. Hij is namelijk afgedrukt op de vloerbe-

dekking in de Panoramazaal. 

De zaal is een van de oudst werkende werven in Nederland. Zoals De Ruijter de werf heeft ge-

fotografeerd lijkt het net een schilderij. Hoe langer je kijkt, hoe meer je herkent. Zoals de oude 

vissersschepen en de zeesluis.
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DE GIESER WILDEMAN - Noordeloos

Voor restaurant De Gieser Wildeman te Noordeloos mochten wij 

het tapijt leveren en het idee van de ontwerpers omzetten naar 

dit product. In samenwerking met Atelier Delonne, Advisors in 

Style uit Spijk en Magenta Interior uit Breda is daar een prachtig 

interieur tot stand gekomen.



Designcarpet on Demand

Tel. (0522) 47 57 02

Postbus 396, 7940 AJ Meppel 

E: info@designcarpetondemand.nl

LET’S START TO DESIGN!
Zullen we kennismaken om de 

mogelijkheden te bespreken? 

Met dank voor bijdragen van Dick 

de Jong Interieurarchitekt, Ab 

Oosterhof Interieurarchitect en 

ProBir ByPaula.


