
Tapijt is 
makkelijker 
dan je denkt

Resistanz tapijt van Belakos is perfect voor iedere gezinssituatie, 
ook met kinderen en huisdieren. Gebruikers Everdina en Henny 

genieten van het comfort en het gemak.

Everdina woont met haar man en twee 
jonge kinderen vijf jaar in dit huis, waar 
al drie en een half jaar tapijt lag.

“Het tapijt zag er heel mooi uit, en is 
nog steeds als nieuw, ondanks dat de 
kinderen op de vloer kruipen, stoeien 
óf knoeien. Met een doekje met water 
krijg je alles snel weer schoon, zelfs 
kaarsenvet dat ik zelf ooit had laten 
vallen ging er uit. 

Henny woont sinds zeven maanden 
met haar man, kat en hond in een 
nieuw huis, waar bijna overal tapijt ligt.

“Tapijt draagt veel bij aan woonplezier. 
Het geeft een gezellige uitstraling, is 
warm, en voelt prettig aan. Zelfs de 
hond ligt liever naast z’n mand. Bij de 
inrichting hebben we veel afgestemd op 
het tapijt, waardoor het een aangekleed 
geheel vormt. 

Nog steeds als nieuw Alleen schoonmaken

Tapijt om op te leven
Resistanz tapijt bestaat uit polyamidevezels met unieke 
eigenschappen. Het garen is vuilafstotend, waardoor 
schoonmaken makkelijk is en gangbare schoonmaakmiddelen, 
inclusief chloor, de kleur en de vezel niet aantasten. Ook 
verkleuring door de zon komt niet voor, want het tapijt is 
100% UV-bestendig. Bekijk de Resistanz collectie en het 
onderhoudsadvies op www.belakosflooring.com.

Thuiskomen met Belakos
Belakos is voortdurend op zoek naar de nieuwste kleuren, 
dessins en de beste kwaliteit op het gebied van vloeren, en 
levert al 56 jaar woongenot en een gevoel van thuiskomen.  

Als je van beneden naar boven liep,  was de houten trap opeens een 
onaangename overgang. Daarom hebben we deze na een jaar van 
hetzelfde tapijt als de bovenverdieping voorzien. Sindsdien wil mijn 
zoontje zelfs in de douche zijn sokken niet uit omdat de vloer zo koud is.”

Het tapijt kan bovendien tegen een stootje. Vlekken trekken er niet in 
en het is chloorbestendig. Mensen denken vaak onterecht dat tapijt 
bewerkelijk is. Een tegel of hout moet je zuigen én dweilen. Met tapijt 
ben je na stofzuigen klaar.”


