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Teppetrender
2022 brakte store endringer i teppeindustrien. Eksperter listet opp flere topptrender som er
avgjørende for bransjen. Først av alt, tendensen til å bruke mer bærekraftige materialer. Det er
en økende bevissthet om behovet for å bevege seg mot bærekraftige materialer, og dette er
noe som sildrer ned i teppeindustrien. Vi kan forvente å se flere merker bevege seg mot
bærekraftige materialer som bambus og ull, som ikke bare er miljøvennlige, men også gir
utmerket holdbarhet.
Fet, uttalende mønstre kommer til å bli en stor trend i årene som kommer. Dette er delvis på
grunn av den økende populariteten til maksimalisme i hjemmeinnredning, samt et generelt
skifte mot mer uttrykksfulle og unike design. Tepper med interessante teksturer og
dimensjonsmønstre blir også stadig mer populære. Denne trenden er drevet av et ønske om
mer koselige og innbydende rom, samt et behov for større holdbarhet i områder med mye
trafikk.
Når vi beveger oss inn i fremtiden, kan vi forvente å se flere tepper som er enkle å ta vare på
og vedlikeholde. Dette er drevet av et ønske om produkter som krever mindre tid og krefter for
å holde dem på sitt beste. Vi kan også forvente å se flere alternativer som er designet for
områder med høy trafikk. Disse produktene vil kunne tåle kraftig slitasje uten å vise tegn til
slitasje. Bærekraft vil være et sentralt fokus for mange mennesker i 2022, ettersom de ser
etter måter å redusere påvirkningen på miljøet.

Og til slutt kan vi forvente å se flere uttalende mønstre og design. Tepper blir mer og mer et
moteutsagn, og huseiere leter etter måter å få hjemmene sine til å skille seg ut. Vi spår at vi vil
se mer dristige, grafiske mønstre så vel som intrikate design som tilfører et snev av luksus til
enhver plass. Det vil være en økning i antall personer som jobber eksternt i 2022, ettersom
flere omfavner den digitale nomadelivsstilen. Reise i 2022 vil handle mindre om sightseeing
og mer om å oppleve ulike kulturer og levesett.
Vi kan forvente å se flere nye og innovative teppeløsninger komme på markedet i løpet av det
kommende året, inkludert de som fokuserer på å forbedre pasientengasjement,
omsorgskoordinering og sykdomshåndtering. I tillegg kan vi forvente å se en fortsatt økning i
bruken av teppeteknologier hos helsepersonell. Etter hvert som flere tilbydere begynner å ta i
bruk teppeaktiverte løsninger, kan vi forvente å se en tilsvarende økning i etterspørselen etter
teppetjenester.

