TEMA � 5 SKARPE TÆPPETRENDS
Side 9

Side 8

TREND N0.1

ET
ETNISK
MOMENT
–
Afdæmpet eksotisk stemning i form af naturmaterialer,
håndvævet ﬁnesser og enkle afrundende møbler. En collage af
udvalgte designs, der emmer af historie i en ofte ny feminin rustik
helhed i blide farvetoner, der nemt integreres
i den skandinaviske indretning.
Med få kontraster i udvalgte farver, variationer af træsorter og enkle
asymmetriske arkitektoniske designperler
integreres en harmonisk privat helle stemning.
Tæppematerialerne er jute, hør, uld, naturfarvet kelim, sisal og generelt
mønstre i mere afdæmpede farver, gerne med ukurante
frynser og detaljer, der vidner om det unikke håndarbejde.

– Birgit Tarp –
Design Circus

TEMA � 5 SKARPE TÆPPETRENDS
Side 11

Side 10

TREND N0. 2

NY
NORDISK
STILLEBEN
–
En holistisk indretning med blik for udtryksfulde runde former,
mix mellem glatte og strukturerede overﬂader samt gylden dunkle
møbler og bolig accessories.
Træmaterialet inviteres ind i alle nuancer, bejdser og efterbehandlinger
bibringer en kærkommen kontrast til den minimalistiske rumoplevelse.
Udvalgte, kulørte tekstile elementer inklusiv lodne tæpper bibringer
en ny varme til den nordiske, tidligere tilnærmelsesvise
nøgterne stemning.
Der skrues op for mere dybde i farverne og større diversitet i
materialer som keramik, skind og graﬁske møbler. De lange slanke
linjer både vertikalt og horisontalt via gulvløbere, tekstiler, mønstre og
glasfelter tilstræber indretningen en personlig stærk karakter.
Tæppetyperne er varianter i ﬂadvævet, uldﬁlt, langhåret skind,
organisk formede, håndvævede og bæredygtige tæpper.

– Birgit Tarp –
Design Circus

TEMA � 5 SKARPE TÆPPETRENDS
Side 15

Side 14

TREND N0.4

HJEMLIG
BOUTIQUE
HOTEL
–
En eksplosiv lyst til at skabe en gennemført privatsfære
med forkælelse i æstetik, eksklusive designs og materialer.
En hotelrefererende stil gennemført ned i hver enkelt detalje. Integreret,
snedkereret designløsninger, naturlige metalliske og stenmaterialer fra
ind- og udland og velvalgte effekter i et kunstnerisk afsæt,
skaber den soﬁstikeret boutique hotel stemning.
Alle rum fremstår unikke og helstøbte i stil og komfort ud fra et samlet
ønske om lige dele funktionalitet og den fuldendte oplevelse.
Maksimalisme dyrkes i både arkitekturens favntag, møblernes udtryk
og boligtilbehørets, herunder tæppernes volume.
Tæppetyperne er viskose, skind, rya, og patineret look
med varierende former i de løse tæpper.

– Birgit Tarp –
Design Circus

TEMA � 5 SKARPE TÆPPETRENDS
Side 17

Side 16

TREND N0.5

KREATIV
MODERNE
TAKTER
–
Eksperimenterende uden regelsæt, som lørdagsslik uden begrænsning ...
Fantasien udfoldes i den kreativ moderne stilretning,
hvor farvelysten og livsglæden vælter én positivt i møde. De kreative kan
ikke stoppe og de mindre udfordrede forlyster sig med en fornyet
energi til indretningens uanede muligheder. Inspirationen kan hentes
fra ikoniske Memphis til Bauhaus, tilsat nye fantasifulde detaljer og
løsninger. Farverne er saftige og komplementerer hinanden. Ved brug af
3-5 grundfarver med ﬂere af disse tone-i-tone varianter,
vil indretningen stå graﬁsk og individuel stærk.
Tæppetyperne er sisal, ﬂadvævet, viskose, kelim, skind og rya.
Væg-til-væg og løse tæpper i alskens former og størrelser
– også helt efter dit individuelle ønske.

– Birgit Tarp –

