
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Woonexpertise in het kwadraat: de Schöner Wohnen-Kollektion 
 

 

 

Op zoek naar een tapijtpartner voor de Schöner Wohnen-Kollektion kwam Europa’s grootste woonmagazine 
als vanzelf uit bij AW. Passie voor kwaliteit, inzicht in de woonwensen van de moderne klant, oog voor 
trends … Schöner Wohnen en AW delen eenzelfde gedrevenheid. 

De partners 
Met meer dan drie miljoen lezers elke maand is Schöner Wohnen al meer dan vijftig jaar de referentie in de 
interieurpers. Zowel online als in print geeft het magazine de toon aan om hedendaagse woondromen waar 
te maken. Met succesvolle collecties als Sensualité® en Invictus® bewijst ook AW dat het weet wat de klant 
wil.  

De collectie 
De Schöner Wohnen-Kollektion is een begrip in de Duitse interieursector, en een uniek concept: 
wooninrichting van vloer tot plafond, ontwikkeld door de ervaren redactie samen met 
kwaliteitsproducenten. Speciaal voor Schöner Wohnen bedacht AW acht kwaliteiten kamerbreed tapijt, in 
subtiel glanzende en zijdematte kleuren, en aantrekkelijk geprijsd. Duurzame zachtheid ligt nu meer dan ooit 
binnen ieders bereik. 

Expertenzaak 
Schöner Wohnen tapijt zal in de eerste plaats aangeboden worden in de Duitse interieurspeciaalzaak. Een 
collectie door woonexperten ontwikkeld, verdient het immers om door experten aan de klant voorgesteld te 
worden. Zo is de klant zeker van persoonlijk advies, op maat van zijn woonsmaak. 

AW stelt de Schöner Wohnen-Kollektion voor op Domotex 2016. In hal 6 vertelt het team u waarom beide 
partners de perfecte match zijn als het op hedendaags wooncomfort aankomt. 
 

AW is een Europees producent van kamerbreed getuft tapijt, met productievestigingen in Ronse (België) en Liberec 
(Tsjechië), en met een omzet van ca. 152 miljoen euro (2014). Dankzij een focus op innovatie en de expertise van 600 
medewerkers behoort AW tot de meest toonaangevende spelers op de tapijtmarkt. AW bouwt duurzame 
partnerschappen op met businessklanten in meer dan 60 landen, met als belangrijkste markten het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Centraal-Europa.                                                
Alles over AW: www.carpetyourlife.com  

Meer informatie: 
Lynn Van de Wiele, Persverantwoordelijke 
Tel. +32 55 230 313 – GSM +32 498 52 99 92 – E-mail: lynn.van.de.wiele@awe.be 
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