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Die verbinding proberen wij te leggen in 
onze vloerkleden. Dat kan alleen door 
het hoogste kwaliteitsniveau na te stre-
ven, zowel in ons productieproces als in 
onze garens. Alleen de beste materialen 
die de natuur te bieden heeft, worden in 
onze vloerkleden gebruikt. Onze frisse 
Nieuw-Zeelandse wol creëert luchtige 
tapijten die ontspanning en welzijn be-
vorderen. De zachtheid van ons euca-
lyptus garen maken lichte en verfijnde 
vloerkleden. Elegant zijde geeft een 
gevoel van luxe en trots. Integer mohair 
geeft elke ruimte een rustieke en warme 
sfeer. Al onze vloerkleden worden stuk 
voor stuk handgetuft in Europa met 
oog voor alle betrokken personen in het 
maakproces. De manier waarop we sa-
menwerken en de positie die we innemen 
in lokale gemeenschappen en economie-
en, zijn dan ook een verlenging van onze 
eigen duurzame en sociale waarden. >

Vanaf het eerste uur van The Wool 
Studio staat onze passie voor natuurlijke 
materialen centraal. Die passie delen wij 
met anderen door krachtige vloerkleden 
te ontwerpen, gemaakt van natuurlijke 
materialen voor in huis, op kantoor of 
in publieke ruimtes. Wij zien dat het ver-
langen om verbonden te zijn met natuur, 
sterker is dan ooit tevoren. De behoefte 
naar het vinden van nieuwe energie; 
een frisse wind, die binnen met buiten 
verbindt.
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Zo werken wij bij The Wool Studio naar 
meer verantwoorde tapijten, op 
ecologisch en sociaal vlak.
Wij durven dan ook wel te zeggen dat 
wij werken met toewijding. In elke stap 
in het creatieproces zijn wij betrokken: 
van het zachte garen tot aan de opleve-
ring van ieder design. Hiertoe werken 
we nauw samen met anderen; onze 
garenleveranciers, interieurontwerpers, 
architecten en natuurlijk u, onze klan-
ten. We begeleiden elke partij langs het 
assortiment van materialen, vormen en 
kleuren om samen te komen tot juiste 
design.

Wij prijzen ons gelukkig dat wij onze 
tapijten op deze manier kunnen maken. 
Zo hopen wij een warm, zacht en 
geborgen gevoel te geven; iets wat we 
allemaal wel kunnen gebruiken.

Laten we samen creëren,

The Wool Studio
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De garencollectie van The Wool Studio bestaat uit verschillende 
natuurlijke grondstoffen. Deze speciaal geselecteerde kwaliteits-
garens gebruiken we zowel voor de vloerkleden in onze 
Wcollectie, als in onze unieke maatwerk tapijten.

We werken met twee soorten wolgarens. De eerste is ‘Alize’, 
een fijn, zacht en glanzend garen. Daarnaast hebben we ‘Spirit’ 
een dik en stevig wolgaren. Onze eucalyptusgaren, of Tencel™ 
garen, zijn ‘Caju’ en ‘Soft Velvet’. Caju is een fijnere, zachte 
kwaliteit garen en Soft Velvet is een sterker, waterafstotend, 
sprankelend garen.De exclusieve garens uit onze garencollectie 
zijn ‘Mohair’ en ‘Bise’. Mohair is een 100% mohair kwaliteits-
garen en Bise een unieke hoogwaardige mix van wol en zijde.

Alle garens zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en poolhoog-
tes variërend van 12, 14 en 16 mm of hoger. Bovendien 
hebben bijna alle vloerkleden uit onze collectie de mogelijkheid 
om in verschillende vormen en maten geproduceerd te worden. 
Voor vloerkleden van 20 m2 en groter, is het tevens mogelijk 
om uw eigen kleuren te laten maken. Wij proberen elk vloer-
kleed binnen 6 weken te ontwerpen en af te leveren.

Met deze garens denken wij dat wij aan al uw designwensen 
kunnen voldoen. Voor meer informatie en de voorwaarden 
kunt u met ons contact opnemen; we helpen u graag verder.

Leef elke dag in uw unieke ontwerp.
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RESOURCE & DUURZAAMHEID

Bij The Wool Studio werken we met toe-
wijding en passie, in alles wat we doen. 
Daarin claimen wij niet 100%
duurzaam of ecologisch verantwoord 
te zijn, maar we streven actief naar het 
verminderen van onze milieu-impact. >
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Wol

Ons ‘Spirit’ wolgaren is puur. Dit garen eert alle natuurlijke 
eigenschappen die een 100% ongeverfde wol kan hebben. Door 
niets aan de wol toe te voegen, komt de schoonheid van het 
materiaal in volle glorie naar boven. De wol voor onze garens 
halen wij uit Nieuw-Zeeland. Dit doen wij om twee redenen. 
Ten eerste, omdat de boeren daar zijn toegewijd aan duurzame 
vormen van landbouw waarbij ze op traditionele en efficiënte 
wijze wol produceren. Ten tweede omdat het wol uit die regio 
het meest consistente en hoogwaardige wol is dat wij kennen. 
De schapenhouderij is zowel cultureel als economisch een be-
langrijk onderdeel van het leven in Nieuw-Zeeland. 

Hoewel het droge klimaat en de onvruchtbare grond voor veel 
soorten landbouw problematisch zijn, gedijen de schapen er erg 
goed bij. Dit is waarom de schapenhouderij zich al in de 19e 
eeuw in Nieuw-Zeeland vestigde en sindsdien wordt onderhou-
den door het exporteren van wol. Tegenwoordig zijn er meer 
dan 141.400 mensen werkzaam in de land- en bosbouwsector 
van Nieuw-Zeeland. In de loop van de eeuwen is in deze regio 
het traditionele productieproces van wol, opmerkelijk weinig 
veranderd. Dit komt vooral omdat de productiemethoden 
houdbaar zijn gebleken, die ook vandaag de dag nog steeds 
efficiënt en kwalitatief zijn. Wol kent daarin een eenvoud en 
eerlijkheid. Het kleurenpalet komt tot stand door wol van witte 
en zwarte schapen te mengen die samen een aangename toon 
creëren. Per batch is een natuurlijke variatie zichtbaar die naar 
onze mening bijdraagt aan de charme van onze wolgarens, zo-
als Spirit. Deze zorgvuldig gemengde Nieuw-Zeelandse wol van 
eeuwenoude kwaliteit, is het sterke en zachte materiaal dat wij 
zoeken voor onze collectie.
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Tencel™

Onze garen van Tencel™ worden gemaakt van 
eucalyptusbomen. Tencel™ vezels geven uw interieur een 
aangenaam en comfortabel gevoel. De garens hebben een 
luxueuze glans en een zijdeachtig oppervlak wat de vloerkleden 
waar zij in zitten, doen stralen. Deze garens zijn gemaakt van 
lyocell, geproduceerd uit houtpulp van eucalyptus. De vezels 
zijn composteerbaar en biologisch afbreekbaar en kunnen dus 
volledig worden heropgenomen in de cyclus van de natuur. 
Momenteel is Tencel™ een van de meest duurzame materialen 
in de branche. 

Tencel™ vezels worden verantwoord geproduceerd en zijn 
gecertificeerd met het erkende EU Ecolabel. Producten die 
bekroond zijn met dit label worden onafhankelijk beoordeeld 
op het hebben van een lagere milieu-impact gedurende het 
productieproces, in vergelijking met andere producten. Het 
‘closed-loop’ productieproces van Tencel™ is bekroond met de 
Europese ‘Award for Environment’ van de Europese Commissie 
in de categorie “The Technology Award for Sustainable 
Development” (2002). Ook buiten Europa wordt het garen 
gevierd, zoals de BioPreferred® toekenning van het Ameri-
kaanse Ministerie van Landbouw (USDA). We zijn dan ook erg 
dankbaar dat wij met innovatieve en verantwoorde garens zoals 
Tencel™ kunnen werken in onze vloerkleden.
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Samen creëren

The Wool Studio werkt nauw samen met verschillende partners 
in Europa. Zij spelen een essentiële rol in ons werk. Binnen 
deze samenwerkingen zoeken wij naar betekenis voor de lokale 
gemeenschap en economie. Net zoals wij dat doen met onze 
studio in Den Haag, Nederland. 

We werken samen met partners die niet alleen vakkundig zijn, 
maar ook oog hebben voor alle betrokken personen in het 
maakproces. Deze werkwijze zien wij als een verlenging van 
onze eigen duurzame en sociale waarden. Hoewel iedereen 
vanuit een eigen verhaal en expertise werkt, delen zij allemaal 
ons streven naar meer verantwoorde vloerkleden. Om die reden 
staan we in nauw contact over de maatschappelijke verant-
woordelijkheid die zij nemen. Die kennis delen we binnen ons 
team en daarbuiten. Daarnaast delen en bespreken wij onze 
behoeften op het gebruik van natuurlijke grondstoffen en kwali-
tatieve producten. Zo waarborgen wij onze visie. 

Op maat gemaakt

Hoewel onze collectie uit een brede variatie van designs en ma-
ten bestaat, vragen sommige ruimtes om iets anders dan anders. 
Iets unieks. Voor dit soort bijzondere ruimtes creëren wij maat-
werk vloerkleden. Samen met architecten, interieurontwerpers, 
kunstenaars of stylisten, gaan we aan de slag voor een ontwerp 
dat zich naadloos voegt naar uw ruimte. 

Ons design team staat voor u klaar om uw wensen te bespre-
ken. We geven u advies over de kenmerken van garen, geschikte 
technieken en passende vormen die aansluiten bij uw wens. 
Designs komen tot leven in lopers, ovalen en wand-tapijten. Op 
maat gemaakte kleuren, specifieke maten of eigenzinnige garen 
en patronen; we denken graag met u mee.

Het maatwerk design creëren wij in nauwe afstemming met u. 
We leggen het ontwerp aan u voor en kunnen een proefstaal 
maken om de kleuren en materialen te kunnen zien en voelen. 
Uiteraard kunnen wij het uiteindelijke product voor u installe-
ren; of het nu om een huis, kantoor of publieke ruimte gaat.
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COLLECTIE
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Het vloeiende design van River 
bestaat uit een krachtige loop 
structuur die subtiel door het gehele 
kleed verloopt. 

De River bestaat uit een mooie zachte 
mix van wol met eucalyptus. De wol 
zorgt voor een mooie stevige 
structuur, het Tencel garen zorgt dat 
door het gehele kleed een rijke glans 
te zien is. 

River
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Pixel 
Maak kennis met Pixel: het 
abstracte ontwerp is geïnspireerd op 
grove boucle stoffen. Het sculpturale 
grafische ontwerp is versterkt door 
één kleur wol te gebruiken en deze te 
variëren met loops. De perfecte basis 
voor een zacht, speels en 
minimalistisch interieur. 
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Salon
Dit vloeiende ontwerp past zich 
aan elk interieur aan door de fijne 
kleuren en technieken. Dit ontwerp 
kan in elke maat en vorm gemaakt 
worden en heeft een poolhoogte van 
14 mm. Salon is tevens verkrijgbaar 
in andere garens en kleuren indien 
gewenst. Neem contact met ons op 
voor de mogelijkheden.
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Dit fijne patroon geeft elke vloer een 
warme en natuurlijke uitstraling. 

Dit 14 mm hoge tapijt is gemaakt 
met 3D-Tufttechniek en bestaat uit 
garen van 100% Tencel™. Levante 
heeft tevens de mogelijkheid om in 
een ander garen uit onze garencol-
lectie te worden gemaakt. Gebruik 
de Wool Tool op onze website om 

kleuren aan te passen aan uw
wensen en behoeften. Wij kunnen dit 

ontwerp in elke maat en vorm voor 
u maken.

Levante
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Dit ontwerp bestaat uit een gradi-
ent van structuren, waarin de ene 
tufttechniek naadloos overgaat in 
de ander. Dit is een voorbeeld van 
een 3D-Tuft tapijt, waar in dit geval 
de lussen van ‘loop pile’ vloeiend 
overgaan in de gesnede pool van ‘cut 
pile’. Dit tapijt heeft een poolhoog-
te van 14 mm en is verkrijgbaar in 
100% Tencel™ garens, wol garens
en in Alize mix. Kies voor de zachte, 
fluwelen kleuren van Caju of krachti-
ge woltinten. De vorm en maten van 
dit ontwerp kunnen worden aange-
past aan uw behoeften.

Papagayo
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Duotone 

Dit 3D-Tuft ontwerp is gemaakt 
met ons fijne Alize garen, 100% 
Nieuw-Zeelandse wol. De fijne lus 
techniek creëert een natuurlijke sfeer 
in elke omgeving. De sierlijke struc-
tuur strijkt over het tapijt en brengt 
buiten naar binnen. Dit ontwerp is 
14 mm hoog en kan op verzoek in 
andere kleuren en garens worden ge-
maakt, afhankelijk van uw wensen.
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Deze unieke gradient van 
Nieuw-Zeelandse wol is beeldschoon 
om te zien. De stevigheid van de wol 
geeft geeft het product een 
hoogwaardig kwaliteit. Alize 
gradient is verkrijgbaar in verschil-
lende kleurencombinaties.

Alize Gradient 
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Dit structuurpatroon met antieke 
look geeft elke vloer een rijke uitstra-
ling. Het 3D-Tuft ontwerp is ont-
staan uit de gedachte om verhalen te 
verbinden aan interieur, Viveo 
Vintage geeft een extra dimensie aan 
dat verhaal. De combinatie van de 
cut/loop pile techniek creëert een 
mooi, zacht contrast in dezelfde 
kleurtint. Dit design wordt gemaakt 
van 100% Tencel™ garen en heeft 
een poolhoogte van 14 mm. Op onze 
website kunt u dit ontwerp vinden
in de Wool Tool om uw eigen favo-
riete kleur te kiezen. Dit ontwerp is 
tevens te verkrijgen in andere vor-
men, maten en garens op aanvraag.

Viveo Vintage
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Grand Avenue
Grand Avenue, traditioneel een 
recht pad of een weg in een lijn.We 
lieten ons inspireren en maakten 
een  geometrische compositie van 
hoger liggende Tencel en als basis 
het Spirit wol garen. Het patroon 
en combinatie van mat en glans dat 
de regelmaat van het ontwerp door-
breekt, geeft diepte en beweging 
aan het kleed. 
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Zoals een rivier door de dalen van 
de bergen stroomt, stroomt het 
ontwerp van Ringle door dit tapijt. 
De lussen van wol geven een sterk 
tactiel effect in combinatie met in 
het fijne Tencel™ garen. Dit tapijt 
brengt de stroming van de rivier in 
huis en is een perfect toevluchtsoord 
voor je voeten. Ringle heeft een pool 
hoogte van 14 mm.

Ringle
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Dit 3D-Tuft tapijt is gemaakt van 
100% wol is heeft een dikte van 
14 mm. Dit sprankelende patroon 
verlicht elke ruimte. Scratched kan 
worden geproduceerd in alle Spirit 
kleuren, of, als u liever Tencel™ 
garen gebruikt, in de kleuren van de 
eucalyptusgaren. Kijk gerust op onze 
website en gebruik de Wool Tool om 
de juiste kleuren voor uw interieur te 
kiezen. Het is mogelijk om de vorm 
en maten van dit tapijt aan te passen 
naar uw behoefte. Neem met ons 
contact op als u hulp nodig heeft bij 
uw keuzes.

Scratched
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Dit spectaculaire handgetufte tapijt 
is gemaakt van ons Caju eucalyptus-
garen en onze fijne Alize wolgarens.
U kunt kiezen uit alle beschikbare 
Caju en Alize kleuren. Dit 14 mm 
hoge ontwerp kan in elke maat en 
vorm worden gemaakt. We helpen u 
graag met het vinden van het beste 
ontwerp dat bij uw ruimte of kamer 
past.

Onyx
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Dit 3D-tuft patroon is gemaakt van 
100% Tencel™ en toont een fijne en 
natuurlijke structuur. De ader die 
door het patroon loopt, geeft een ex-
tra dimensie aan het vloerkleed. De 
ader kan iedere accentkleur aanne-
men en kan zich op deze wijze 
gemakkelijk voegen naar het interi-
eur. Indien gewenst kan de plaatsing 
van de ader in het design worden 
verschoven, om zo het detail te 
verleggen. In de Wool Tool op onze 
website kunt u het kleurenschema 
bepalen die het beste bij u past. 
Dit ontwerp kan worden gemaakt 
in elke maat en vorm en is tevens 
verkrijgbaar in andere garen uit onze 
collectie.

Levante Breeze
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Weelderig, zacht en luxueus; onze 
kleden van schapenvacht zijn ge-
maakt van de fijnste vachten van 
Nieuw-Zeelandse schapen. Dit vloer-
kleed is dik en heerlijk luchtig, wat 
zorgt voor een uiterst zachte textuur 
onder de voeten. Het wol in dit
ontwerp heeft een lengte van circa 5 
cm en beweegt op natuurlijke wijze 
met het leven mee.

Schapenvacht
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Geinspireerd op de kunst van Joseph 
Beuys; ‘From the life of the Bees’ heb-
ben we een nieuwe collectie kleed 
ontwikkeld. 

De Rush bestaat uit een mooie zachte 
mix van wol met eucalyptus. Met 
subtiele hoogte en laag verschillen 
vormt de okergele looprand een dy-
namische band en geeft een mooie 
structuur. 

Rush
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Dit 14 mm hoogpolige,  handgetufte 
vloerkleed is gemaakt van wol en 
Tencel™. Door de mix van garens 
heeft dit tapijt zowel een zachte 
glans van Tencel™ als de veerkrach-
tige eigenschappen van wol. Dit ont-
werp kan in verschillende kleuren, 
vormen en maten worden gemaakt.

Dunes 
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Byron Bay 
Byron Bay bestaat uit een vloeiende 
carve structuur die subtiel door het 
gehele kleed verloopt. 

De Byron Bay bestaat uit mooie 
zachte carve lijnen van eucalyptus 
en een krachtige basis van wol. De 
wol zorgt voor een mooie stevige 
structuur, het Tencel garen zorgt 
dat door de lijnen een rijke glans te 
zien is. 
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Alleen de beste materialen die de na-
tuur te bieden heeft, worden in onze 
collectie gebruikt. De zachtheid van 
eucalyptus creëert lichte en verfijnde 
tapijten. Met ons fijne Caju garen 
u kunt sublieme kleurgradiënten 
creëren, waarin de ene kleur vloei-
end overgaat in de ander. Alleen het 
fijnste garen kan het kleurverloop 
zo subtiel maken dat er een magi-
sche kleurwaaier ontstaat. Alle Caju 
kleuren zijn mogelijk om uw perfecte 
kleurgradiënt te vormen. Het tapijt 
wordt met de cut pile techniek 
gemaakt en is 14 mm hoog.

Gradient 
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Dit grafische cirkel design met ver-
schillende hoogtes en in verschillende 
materialen is de Moon. Onze frisse 
Nieuw-Zeelandse wol zorgt in dit 
kleed voor kracht en de zachtheid 
van het eucalyptus garen maakt het 
kleed licht en verfijnd. Het patroon is 
aan te passen in verschillende hoog-
tes en kleuren, we helpen graag!

Moon
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GAREN COLLECTIE
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Caju

Dit is ons fijne eucalyptus (Tencel™) garen. We hebben het garen aan 
onze collectie toegevoegd vanwege de zachtheid en natuurlijke glans. 
Deze verbluffende kwaliteit is verkrijgbaar in 39 met zorg ontworpen 
kleuren.

Caju 201

Caju 217

Caju 206

Caju 222

Caju 212

Caju 227

Caju 207

Caju 223

Caju 213

Caju 228

Caju 203

Caju 219

Caju 210

Caju 225

Caju 215

Caju 230 Caju 231

Caju 235

Caju 202

Caju 218

Caju 208

Caju 224

Caju 214

Caju 229

Caju 234

Caju 204

Caju 220

Caju 211

Caju 226

Caju 216

Caju 232 Caju 236Caju 233

Caju 205

Caju 221
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Alize 401 Alize 407

Alize 412Alize 408 Alize 413

Alize 423

Alize 417

Alize 403

Alize 410

Alize 421

Alize 426

Alize 416 Alize 415

Alize 402

Alize 409

Alize 422

Alize 425Alize 424Alize 414

Alize 420 Alize 418

Alize 404

Alize 411

Alize 429

Alize 406

Alize 

Deze pure Nieuw-Zeelandse wol is zacht en geeft een fijne, matte 
glans. Dit garen is verkrijgbaar in 30 warme kleuren die diepte geven 
aan elk vloerkleed. De poolhoogte van dit wolgaren is 28 mm andere 
poolhoogtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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Alize mix

Deze unieke mix van Nieuw-Zeelands wol met pure Tencel™, com-
bineert zacht met stevig. Tencel™ geeft een mooie zachte glans dat in 
combinatie met de stevigheid van de wol een hoogwaardig garen 
produceert. Alize mix is verkrijgbaar in15 kleurencombinaties en je 
eigen kleuren combinatie. Dit garen ziet er ook geweldig uit in onze 
3D-Tuft designs.

305

311

306

312309

301

308

313

307

303302

310

304
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Deze hoogwaardige mix van Nieuw-Zeelands wol met pure zijde, geeft 
ieder vloerkleed een exclusief gevoel en hoogwaardige look. De elegan-
te glans doet denken aan een renaissance vloerkleed van traditionele 
kwaliteit. Dit luxe garen is verkrijgbaar in 18 verschillende kleuren.

Bise

505

511

506

512509

501

508

513 514

507

503502

510

504
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Soft Velvet

Dit eucalyptusgaren was het eerste Tencel™ kwaliteitsgaren bij de 
Wool Studio. Zelfs na al deze jaren is Soft Velvet nog steeds een van 
onze  favorieten in de collectie. Dit 100% Tencel™ garen is vuil- en 
waterafstotend. Het is verkrijgbaar in 70 kleuren en is een toevoeging 
in elk formaat vloerkleed.
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Spirit wool 

Deze pure en sterke Nieuw-Zeelandse wol is een tijdloos en klassiek 
garen. Spirit kan op veel manieren worden gebruikt en komt in tot 
leven in zowel eenkleurige designs als meerkleurige artworks en 
patronen. Vloerkleden die zijn gemaakt met Spirit omarmen oppervlak-
tes en geven deze textuur en reliëf, die uitnodigt om aan te raken.
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Levering en installatie.

Zodra het tapijt klaar is, kunnen wij deze bezorgen op de loca-
tie van uw keuze. Wij leveren door heel Nederland (met uitzon-
dering van de Waddeneilanden) en de 
bezorgkosten zijn € 95 (ex BTW). Ook alle maatwerk tapijten 
kunnen wij leveren en tevens installeren op de gewenste locatie. 
Neem gerust contact met ons op voor de 
mogelijkheden en kosten.

Zorg & onderhoud.

Textiel heeft soms wat zorg nodig. Dat geldt ook voor uw 
vloerkleed die is gemaakt van natuurlijke materialen. Het is een 
makkelijke manier om langer van uw vloerkleed te genieten.

We raden u aan om uw vloerkleed regelmatig te stofzuigen. 
Vlekken kunt u het beste direct nadat ze zijn ontstaan, proberen 
te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld met een absorberende 
(papieren) doek. Verdun de vlek indien nodig met een beetje 
lauw water en dep met de doek tot het garen weer droog voelt. 
Wrijven is niet nodig en raden we zelfs af, dat beschadigd het 
garen. Bij een grote of hardnekkige vlek raden we het aan om 
een professioneel schoonmaakbedrijf in te schakelen.

Bleek, chloor en andere schoonmaakmiddelen zijn geen 
vrienden van de natuur en dus ook niet van uw vloerkleed. Wij 
raden de vloerkleedvriendelijke producten aan van james.eu.
Lees de informatie op de website voor u begint met 
schoonmaken.

Voor meer vragen over de zorg en onderhoud van uw vloer-
kleed, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Wij helpen u graag verder!
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Tuft-technieken

Cut pile

‘Cut pile’ techniek verwijst naar het knippen van de lussen van 
de getufte garen. Door het doorknippen van de lussen blijft
de pool rechtop staan en is de binnenkant van het garen goed 
zichtbaar. Cut pile techniek geeft tapijten een zacht, luxueus
tintje.

Loop pile

Bij loop pile techniek blijft het geschoren garen ongesneden, 
waardoor de getufte lussen blijven bestaan. Loop pile techniek
creëert daarmee een krachtige en tactiele textuur.

Cut/loop

Dit is een combinatie van geschoren loops en gesneden cut piles. 
Hierdoor creëren we een mooie mix tussen tactiliteit en
zachtheid wanneer een meer subtiele afwerking in het tapijt 
gewenst is. 

Handgetufte tapijten

We kiezen er bewust voor om vloerkleden te creëren met liefde 
voor details. Machines schieten daarin voor ons te kort;
daarom produceren wij onze vloerkleden met de methode van 
handtuften. Handtuften geeft persoonlijke aandacht aan elke
steek, zonder elke knoop te hoeven knopen. Voor ons is dit een 
evenwichtige manier van produceren: vriendelijk voor de
makers, met behoud van een handgemaakt proces en gevoel.
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Wool Tool

Onze ontwerpen zijn zorgvuldig 
gemaakt met oog voor contrast, 
textuur en kleurenpalet. We 
weten echter als geen ander
dat geen tapijt op zichzelf staat. 
Elk tapijt maakt onderdeel uit 
van een bepaald interieur of 
ruimte en iedere ruimte heeft 
zijn eigen kenmerken. Om de 
perfecte symbiose te creëren 
tussen ruimte en tapijt 
hebben we de online Wool Tool 
ontwikkeld. Met deze tool kunt 
u uw eigen kleurenschema 
samenstellen met alle kleuren 
uit onze collectie voor het 
perfecte tapijt in uw ruimte. 
Het digitale design verandert 
terwijl u de kleuren kiest en 
geeft direct een indruk van het 
resultaat. Het resultaat kunt u 
opslaan en downloaden, of u 
kunt een staal aanvragen van 
uw ontwerp. Op die manier 
komt uw ontwerp tot leven en 
kunt u uw toekomstige tapijt 
zien en voelen. Wij helpen u 
graag verder om de sfeer te 
creëren die u zoekt.

                                 Custom made carpets
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