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Quotes 

 

Item Item  
No.

Samenstelling Kleuren Pagina

Gordijnen

Untitled_AB1 7106 70 % REC TCS, 30 % TCS  5  8

Untitled_AB2 7104 65 % REC PES FR, 30 % PES FR, 5 % PES  5 12

Untitled_AB3 7105 100 % PES FR  5 16

Untitled_AB4 7112 100 % PES FR  3 20

Untitled_AB5 7116 100 % TCS  4 24

Untitled_AB6 7117 85 % REC PES, 15 % PES  5 28

Back Up 7115 100 % TCS  9 34

Fusion 7114 75 % CLY, 17% WP, 8 % WO  8 38

Little Square 7107 100 % REC PES FR 12 42

Marsh 7111 100 % LI  9 46

Raffia Leno 7108 49 % CV, 36 % LI, 15 % CO  5 50

Sheer 7110 100 % organic CO 11 54

Shutter 7118 100 % PES FR 10 58

Soft Light 7103 75 % TCS, 25 % PES  6 62

Two 7109 100 % organic CO  8 66

Warm Up 7113 57 % LI, 43 % WO  5 70

Karpetten 

Untitled_AB11 20137 100 % WV New Zealand  2 78

Untitled_AB12 20138 100 % WV New Zealand  2 79

Untitled_AB13 20139 100 % WV New Zealand  2 80

Untitled_AB14 20140 100 % WV New Zealand  2 81

Untitled_AB15 20141 100 % WV New Zealand  2 82

Mellow 20136 86 % WV New Zealand,  8 84

11 % organic CO, 3 % PA
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Quotes

Het leven is een collage van het natuurlijke en het culturele.

De collectie Quotes verkent dit idee door aspecten van 
doorleefde stedelijke en organische ervaringen te citeren 
en deze interacties te onderzoeken door middel van 
gedurfde graphics en levendige materiaaldimensies in 
contrasterende kleurexpressies.

In de kern articuleert Quotes de kracht van kenmerkende 
patronen door geometrieën te vertalen naar hun ruwe 
essentie door kinetische schaalvergroting en gelaagdheid. 
Tegelijkertijd komen energieke wisselwerkingen tussen 
proportie, garen en materialen centraal te staan door 
dialogen van verfijnde organische en door de mens 
gemaakte materialen en technieken.

Aan de stedelijke kant van de schaal vertalen de ontwerpen 
in de collectie die in samenwerking met de befaamde 
kunstenaar Alain Biltereyst tot stand is gekomen – allemaal 
met de naam Untitled – de iconische grafische taal van zijn 
schilderijen naar het medium van zacht, vloeiend textiel.

Aan het organische uiteinde van de schaal belichten tactiele 
vlakten ingewikkelde verbindingen tussen kleinere, subtiele, 
zacht getinte structuren en zuiver natuurlijke materialen. 
Variërend van mat en dicht tot glinsterend en transparant, 
verenigen ze intrigerende oppervlaktekwaliteiten die spelen 
met perceptie met nauwgezette constructies die een  
geruststellend gevoel van stroom en orde oproepen. 

Terwijl schaalvergroting, gelaagdheid en gematerialiseerde 
geometrie het verhaal van de collectie vormen, zorgen 
kleuren voor een complexe tonaliteit. Het palet Quotes 
bestaat uit minimalistische neutralen en tinten tussen licht 
en schaduw, die de opgeschaalde grafische vormen in 
evenwicht brengen en de vlakken een multidimensionaal 
karakter geven. Als aanvulling op deze monochrome 
noten, accentueren signaalkleuren die geïnspireerd zijn  
op stedelijke elementen, zoals logo's en borden, textuur 
en structuur om opvallende contrasten te onthullen. 

Vrijwel elke omgeving waarin wij ons bevinden, vertoont 
een ritme van menselijke en natuurlijke creaties. Door 
een nieuw licht te werpen op deze steeds veranderende 
dynamiek, verbindt Quotes onze interieurs met de 
buitenwereld en nodigt het ons uit om onze stedelijke 
ruimten opnieuw op te eisen.

Isa Glink, Creative Director. “Quotes staat voor eenvoud 
van vorm en verfijnde materialiteit die uitdrukking geeft aan 
de onderliggende geometrie van geweven constructies. 
Alain Biltereystswerk sluit perfect aan bij het concept 
achter de collectie.” 

Alain Biltereyst, kunstenaar. “Ik wil dat mensen de 
schoonheid van het alledaagse ontdekken, niet alleen 
de natuurlijke landschappen maar ook de door de mens 
gemaakte vormen en tekens. Het zijn de sporen die we  
als mens achterlaten.” 
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Untitled_AB1 

Untitled_AB1 7106 
Kleur 15 Pink

Untitled_AB1 is een fil coupé die de oppervlaktelagen van 

de kunstwerken van Alain Biltereyst interpreteert via een 

geraffineerde dialoog tussen de constructie, die geweven 

is met matte, gerecyclede gesponnen garens, en de dichte 

tot semi-transparante elementen.  

De gordijnstof voelt katoenachtig aan en biedt de grootst 

mogelijke weergave van de geometrische vormen van de 

collectie. Bijgevolg vult het de ruimte met een directe, 

bijna typografische grafische aanwezigheid. Untitled_AB1 

is verkrijgbaar in levendige signaalkleuren die fel afsteken 

tegen de witte ondergrond. 

Breedte 320 cm

Materiaal 70 % gerecycled Trevira CS, 30 % Trevira CS

Kleuren  5
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Untitled_AB1 

Kleur 13 
Cool Grey

Kleur 23 
Coal

Kleur 01 
White

Kleur 12 
Lemon

Kleur 15 
Pink
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Untitled_AB2 

Untitled_AB2 7104 
Kleur 12 Gold

Untitled_AB2 werkt als een schildersdoek en speelt met de 

perceptie van orde, structuur en lichttransmissie. De rustige 

verticale en horizontale lijnen creëren samen een gevoel 

van dimensionaliteit en beweging. Untitled_AB2 is qua kleur 

afgestemd op Untitled_AB3 en heeft hetzelfde ontwerp. 

Hierdoor zijn ze goed te combineren. 

De technische, rastervormige gekleurde ondergrond van 

het gordijn geeft het een opvallende diepte. De grafische 

lijnen overlappen elkaar in semi-transparante lagen die 

de overgangen tussen geometrische vormen en patronen 

verkennen als het gordijn gedrapeerd is. Tegelijkertijd 

komen Untitled_AB2's rijke, digitaal gedrukte kleuren te 

voorschijn via een schaal van tinten en schakeringen.

Breedte 325 cm

Material 65 % recycled polyester FR,  

30 % polyester FR, 5 % polyester

Kleuren  5
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Untitled_AB2 

Kleur 06 
Sand

Kleur 12 
Gold

Kleur 23 
Onyx

Kleur 24 
Teal

Kleur 33 
Steel
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Untitled_AB3 

Untitled_AB3 7105 
Kleur 23 Onyx

Untitled_AB3 is een extreem dichte, verduisterende stof die 

hetzelfde ontwerp heeft als Untitled_AB2. De lijn als motief 

komt daarentegen tot uiting door het prisma van een fijne, 

bijna geschilderde materialiteit en een elegante matte glans. 

Op die manier ontstaat een boeiend perspectief op de 

relatie tussen orde, richting en dimensionaliteit. 

Het diepe kleurenpalet van Untitled_AB3 wordt gekenmerkt 

door dualiteit en sluit aan bij Untitled_AB2 en Shutter. 

Hierdoor bieden de drie stoffen een scala van mogelijkheden 

om levendige, naadloze combinaties te maken.  

Breedte 310 cm

Materiaal 100 % polyester FR

Kleuren 5
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Untitled_AB3

Kleur 24 
Teal

Kleur 23 
Onyx

Kleur 12 
Gold

Kleur 06 
Sand

Kleur 33 
Steel
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Untitled_AB4

Untitled_AB4 7112 
Kleur 13 Slate

Untitled_AB4 verkent volgorde, gelaagdheid en grafische 

identiteit door middel van twee ordeningssystemen: de 

overgang van horizontaal naar verticaal en de gradatie van 

transparant naar dicht. Untitled_AB4 is vlamvertragend, wat 

verrassend is voor een gordijn dat met de burnout-techniek 

is gemaakt.

Untitled_AB4 wordt gekenmerkt door verfijnde grafische 

ritmes en verkent de expressie van de lijn door middel van 

korrelige textuur, licht, niet-licht, transparantie en dichtheid. 

Voortbouwend op dit concept wordt het gordijn geleverd 

in een schaal van warme en koele neutrale tinten die in 

natuurlijke inkt voorkomen. 

Breedte 150 cm

Materiaal 100 % polyester FR

Kleuren 3
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Untitled_AB4

Kleur 13 
Slate

Kleur 01 
Chalk

Kleur 06 
Sandstone
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Untitled_AB5

Untitled_AB5 7116 
Kleur 13 Air

Untitled_AB5 heeft een rustige typografische aanwezigheid 

en belichaamt een subtiele horizontale en verticale beweging. 

De contrasterende grafische vormen van het ontwerp – een 

kleinere weergave van het ontwerp Untitled_AB1 – spelen met 

multidimensionaliteit en beweging. 

De dubbele lagen van Untitled_AB5 verenigen een donkerder 

laag van glanzende monofil, en een laag van licht mat 

gesponnen garen. Hierdoor verandert de stof van identiteit 

als de omstandigheden in de loop van de dag veranderen. 

Bij fel licht is het ontwerp watermerkachtig en verdwijnt het 

bijna. Omgekeerd worden de grafische expressie en de 

delicate kleurcontrasten steeds uitgesprokener naarmate 

het donkerder wordt. 

Breedte 327 cm

Materiaal 100 % Trevira CS

Kleuren 4
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Untitled_AB5

Kleur 01 
White Light

Kleur 13 
Air

Kleur 26 
Shadow

Kleur 33 
Twilight
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Untitled_AB6

Untitled_AB6 7117 
Kleur 01 Paladium

Untitled_AB6 combineert een rijke dimensionaliteit met een 

mat en glanzend oppervlak. Vervaardigd met garens van 

metaalfolie, vertaalt het de visuele ervaring van op natuurlijk 

doek aangebrachte acrylverf – de rijke nattigheid en het 

extreme volume van de verf – naar het medium textiel.  

Untitled_AB6 is een pocket weave met tactiele grafische 

minivormen in de vorm van kussentjes die metronomisch 

opeenvolgend over het oppervlak lopen. Het kleurenconcept 

van de stof contrasteert zwarte tinten met een scala van 

natuurlijke, canvasachtige tinten.  

Breedte 330 cm

Materiaal 85 % gerecycled polyester, 15 % polyester

Kleuren 5
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Untitled_AB6

Kleur 33 
Titanium

Kleur 01 
Paladium

Kleur 03 
Light Nickel

Kleur 24 
Brushed Brass

Kleur 16 
Red Iron
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Back Up

Back Up 7115 
Kleur 11 Blue Hour

Back Up is een glanzende, moderne moiréstof met een 

sensuele, geperforeerde uitstraling en een vloeiende 

drapering. Het gordijn ontleent zijn tactiele golvende 

oppervlak, dat een opvallend gevoel van beweging 

geeft, aan de bindingspunten van zijn dubbelgelaagde 

constructie. 

De gordijnstof, dat is afgewerkt met een speciale  

Aero-finish, combineert een laag geweven van  

glanzende monofilgarens met een andere laag  

gemaakt van matte gesponnen garens. Het heeft  

nuances die lichtschakeringen weerspiegelen.

Breedte 327 cm

Materiaal 100 % Trevira CS

Kleuren 9
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Back Up

Kleur 33 
Twilight

Kleur 02 
Warm Light

Kleur 01 
White Light

Kleur 26 
Shadow

Kleur 13 
Air

Kleur 16 
Fumo

Kleur 24 
Warm Shade

Kleur 11 
Blue Hour

Kleur 14 
Dew
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Fusion

Fusion 7114 
Kleur 14 Kale

Fusion biedt een nieuwe materiaalexpressie die 

zijdeachtige vloeibaarheid, warmte en koelte combineert. 

Deze kenmerkende persoonlijkheid komt voort uit de 

dialoog tussen heerlijk zachte en lichte alpaca, warme wol, 

en koele Lyocell-garens.

Aangezien Fusion geweven is als een dubbelzijdige 

keperbinding waarin de contrasterende karakters van de 

verschillende gemêleerde garens samensmelten, biedt  

het ook een uitgesproken kleurintensiteit. Het is verkrijgbaar  

in een schaal van minerale en houtachtige noten. 

Breedte 320 cm

Materiaal 75 % lyocell, 17 % alpaca, 8 % wol

Kleuren 8
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Fusion

Kleur 03 
White Silver

Kleur 05 
Light Wood

Kleur 14 
Kale

Kleur 24 
Slate Green

Kleur 16 
Chestnut

Kleur 20 
Camello

Kleur 13 
Flint Stone

Kleur 11 
Alaska
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Little Square

Little Square 7107 
Kleur 13 Stone

Little Square is een mooie matte basic, gemaakt van een 

speciaal ontwikkeld gerecycled, vlamvertragend garen. 

Het heeft een verfijnde, natuurlijke expressie die droog 

aanvoelt en afwisselende linnenachtige, ringgesponnen 

noppen.

Leno geweven Little Square heeft een nauwkeurige open 

constructie en wordt geleverd in een uitgebreid, veelzijdig 

palet, bestaande uit heldere minerale tinten, variërend van 

lichte tinten tot verrijkte donkere tinten. Als de stof het licht 

vangt, onthult het een scala van verfijnde nuances.

Breedte 295 cm

Materiaal 100 % gerecycled polyester FR

Kleuren 12
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Little Square

Kleur 16 
Dark Clay

Kleur 01 
Strong White

Kleur 12 
Ochre

Kleur 02 
Natural White

Kleur 33 
Sea

Kleur 13 
Stone

Kleur 26 
Moor

Kleur 15 
Pink Cloud

Kleur 14 
Evergreen

Kleur 06 
Sandshell

Kleur 25 
Purple Grape

Kleur 43 
Grey Taupe
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Marsh

Marsh 7111 
Kleur 06 Dune

Marsh brengt de schoonheid van linnen tot het uiterste.  

Rijk en dicht, met een delicate glans en een rustiek 

karakter, heeft het gordijn een tactiel spel van uitgesproken 

linnen ringgesponnen noppen, waardoor een subtiele 

verticale beweging ontstaat. 

In de neutrale tinten van het palet van Marsh lijkt de 

ringgesponnen stof bijna wit en vormt het een geraffineerd 

contrast met de basis. Zij krijgen een bijna reliëfachtige 

ton-sur-ton uitdrukking in de donkerder tinten, zoals  

Red Wood en Dark Pine.

Breedte 295 cm

Materiaal 100 % linnen

Kleuren 9 
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Marsh

Kleur 12 
Ochre

Kleur 01 
White Chalk

Kleur 16 
Red Wood

Kleur 02 
Powder

Kleur 24 
Dark Pine

Kleur 26 
Kit

Kleur 33 
Cinder

Kleur 13 
Celestial Blue

Kleur 06 
Dune
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Raffia Leno

Raffia Leno 7108 
Kleur 16 Dark Amber

Raffia Leno biedt een maliënkolderachtige structuur,  

die een karaktervol samenspel creëert tussen mat linnen 

en glanzende viscosegarens. Als men de stof in het 

licht bekijkt, komen verticale strepen uit het oppervlak 

te voorschijn, terwijl verschillende lagen van de 

multidimensionale structuur worden onthuld. 

Raffia Leno deelt dezelfde kleurwaarden met de effen 

Raffia. Het is verkrijgbaar in gecoördineerde kleuren, 

variërend van White Parchment tot Dark Amber. Net als 

Raffia geeft het uitdrukking aan deze tinten als een rijk 

gekleurd olieverfschilderij.

Breedte 295 cm

Materiaal 49 % viscose, 36 % linnen, 15 % katoen

Kleuren 5
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Raffia Leno

Kleur 13 
Charcoal

Kleur 03 
Pearl

Kleur 02 
White Parchment

Kleur 14 
Seagrass

Kleur 16  
Dark Amber
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Sheer

Sheer 7110 
Kleur 11 Bluesteel

Sheer is een ongecompliceerde effen stuk-geverfde stof 

met een zachte, luchtige persoonlijkheid. Het is gemaakt 

van biologisch katoen, is semi-transparant en biedt een 

mooie en natuurlijke, sculpturale dimensionaliteit. 

Het bijzonder veelzijdige ontwerp Sheer biedt een flexibel, 

uitgebreid palet, dat overgaat van lichte, neutrale tinten 

naar donkere, schemerige tinten. Een Aero-finish zorgt voor 

een volumineus effect van deze kleuren.

Breedte 295 cm

Materiaal 100 % biologisch katoen

Kleuren 11



56 57

Sheer

Kleur 33 
Pewter

Kleur 01 
Soft White

Kleur 11 
Bluesteel

Kleur 03 
Rice

Kleur 10 
Vineyard

Kleur 15 
Pale Pink

Kleur 16 
Nutmeg

Kleur 14 
Caper

Kleur 13 
Frost

Kleur 43 
Dark Earth

Kleur 06 
Soya
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Shutter

Shutter 7118 
Kleur 12 Gold

De fijne en dichte, verduisterende constructie van Shutter 

valt vooral op door de zachte drapering en de matte 

metaalglans, die het resultaat is van een extra geavanceerde 

afwerkingstechniek. De gordijnstof is een effen editie van 

Untitled_AB3 en wordt geleverd in coördinerende tinten. 

Een blik op de voorkant van Shutter onthult een complex 

samenspel van tinten. De diepte van de levendige 

ondertonen komt voort uit de kleurenmix van het directe 

digitale drukproces. De achterkant van de stof, een 

neutrale tint van het gronddoek, heeft een rustig karakter.  

Breedte 310 cm

Materiaal 100 % polyester FR

Kleuren  10
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Shutter 

Kleur 12 
Gold

Kleur 33 
Steel

Kleur 23 
Onyx

Kleur 26 
Carob

Kleur 06 
Sand

Kleur 16 
Khaki

Kleur 01 
Salt

Kleur 24 
Teal

Kleur 15 
Blush

Kleur 13 
Silver
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Soft Light

Soft Light 7103 
Kleur 11 Fjord

Soft Light belichaamt een grafische materialisatie van 

een fijn raster. Het verenigt twee verschillend gekleurde 

transparante roosters. Door deze dubbel geweven 

constructie en de delicate glans lopen de kleuren van  

de stof in elkaar over tot een bijna surrealistisch effect.

De combinatie van een Gaufrage-afwerking en een 

garen met hoge torsie, waarin drie monofils in elkaar 

zijn gedraaid, geeft een extra dimensie aan Soft Light's 

kenmerkende tactiele textuur en stabiliteit. 

Bovendien is de gordijnstof, zoals de naam al zegt, 

verkrijgbaar in kleuren die verband houden met de 

eigenschappen van licht en schaduw.

Breedte 320 cm

Materiaal 75 % Trevira CS, 25 % polyester

Kleuren 6
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Soft Light

Kleur 01 
Ice

Kleur 03 
Cloud

Kleur 16 
Lava Stone

Kleur 11 
Fjord

Kleur 13 
Silver Frost

Kleur 12 
Sunlight



67

Two

Two 7109 
Kleur 15 Lilac

Two is een fris, gestreept gordijnstof met een verfijnde 

glans, gemaakt van biologisch katoen. Het is kamerhoog 

geweven en kan dus zowel verticaal als horizontaal 

worden opgehangen. Het is zacht en toch robuust en 

dicht. Intrigerend is dat Two een verrassende reeks 

toepassingen biedt, van raambekleding tot het aankleden 

van verschillende oppervlakken.  

Two is verkrijgbaar in veelzijdige kleuren die verwijzen 

naar de troostende persoonlijkheid van Scandinavische 

zomerhuizen. In combinatie met het bijna satijnachtige 

oppervlak geven deze tinten het een gemakkelijke, 

ontspannen expressie, die ook een gevoel van 

hedendaagse werkkleding oproept gezien door het  

prisma van de mode. 

 

Breedte 295 cm 

Materiaal 100 % biologisch katoen

Kleuren 8
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Two 

Kleur 03 
Grey

Kleur 02 
Beige

Kleur 15 
Lilac

Kleur 11 
Denim

Kleur 23 
Black White

Kleur 06 
Pebble

Kleur 12 
Lime

Kleur 16 
Umber
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Warm Up

Warm Up 7113 
Kleur 13 Heather Grey

Warm Up vertoont een geraffineerd gevoel voor beweging: 

golvende grafische lijnen bewegen over het gestructureerde, 

organische oppervlak. De gordijnstof ontleent zijn levendige 

persoonlijkheid aan een golvende keperconstructie die 

matte, warme wol en glanzend, koel linnen verenigt. 

De sensualiteit van Warm Up wordt nog versterkt door het 

zachte, natuurlijke gevoel en de volumineuze drapering. 

Een speciale mechanische behandeling en een Aero-finish 

accentueren deze karakteristieke kenmerken. Warm Up is 

verkrijgbaar in vijf tinten, van Wool White tot Heather Grey.

Breedte 310 cm

Materiaal 57 % linnen, 43 % wol

Kleuren 5
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Warm Up

Kleur 13 
Heather Grey

Kleur 01 
Wool White

Kleur 06 
Shaded Wool

Kleur 14 
Seagrass

Kleur 16  
Musket
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Rugs  

Untitled  

by Alain Biltereyst
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Kelim Untitled karpetten 
van Alain Biltereyst

De Quotes' Kelim Untitled ontwerpen transmigeren de 

schilderijen van Alain Biltereyst naar karpetten, waarbij 

moderne, stedelijke iconografie wordt afgezet tegen 

ambachtelijke vaardigheden die al generaties lang 

worden doorgegeven. Met de hand geweven van zuivere 

Nieuw-Zeelandse wol met behulp van de nomadische 

platweeftechniek, zorgen ze voor een directe, grafische  

blik in de wereld van de Kelim-karpetten, spelend met 

vorm, schaal, kleur en de perceptie van positieve en  

negatieve ruimte.

De karpetten werken als citaten en transformeren ruimtes 

met gedurfde grafische versieringen. Ze houden verband met 

de grafische beelden uit de popcultuur en het dagelijks leven 

die de valuta van het werk van de kunstenaar vormen – en 

onderzoeken de mogelijkheid die vloeren, als uniforme effen 

oppervlakken, bieden om gewaagde uitspraken te doen.

Alain Biltereyst: “Het is mijn bedoeling om poëtisch werk te 

maken en zo eenvoudig mogelijk te zijn.”

Kelim-karpetten combineren veelzijdigheid en duurzaamheid. 

Ze vallen vooral op door hun dichte, platte weefpatroon en 

tijdloze persoonlijkheid, en bieden een van de duurzaamste 

kwaliteiten in de collectie.

Untitled_AB11, Untitled_AB12, Untitled_AB13, Untitled_AB14 en 

Untitled_AB15 zijn elk verkrijgbaar in twee samengestelde 

kleurstellingen. Ze kunnen ook worden aangepast in de 40 

kleuren die het Kvadrat palet vormen voor Kelims.

Productiemethode Handgeweven kelim

Materiaal 100 % puur Nieuw-Zeelandse wol

Hoogte 5 mm 

Gewicht 2000 g/m²

Standaardmaten 180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm, 

250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm, 400 cm × 500 cm 

Kleuren 2 per ontwerp
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Untitled_AB11 Untitled_AB12

Kleur 33 
Slate

Kleur 15 
Pink

Kleur 21 
Celestia

Kleur 14 
Grass Green

Untitled_AB11 speelt met vorm, schaal en dimensie. Het 

karpet herinterpreteert de grafische taal van de gordijnen 

Untitled_AB1 en Untitled_AB5 en biedt een oscillerende 

wisselwerking tussen typografische vormen, waardoor 

het een directe, levendige persoonlijkheid krijgt. Het is 

verkrijgbaar in twee kleurstellingen, Slate en Pink, die de 

signaaltinten van stedelijke ruimtes weerspiegelen.

Untitled_AB12 onderzoekt de dialoog tussen lijn, volume en 

geometrische expressie. De eenvoud en helderheid van het 

vorm-in-vorm ontwerp nodigen uit om na te denken over 

de merkwaardige relatie tussen formaat, ruimte en kleur. 

Dit eigentijdse en tijdloze karpet is verkrijgbaar in twee 

positieve/negatieve kleurstellingen: Grass Green en Celestia. 

Untitled_AB11 20137 Untitled_AB12 20138
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Untitled_AB13 Untitled_AB14

Kleur 60 
Red Earth

Kleur 11 
Deep Blue

Untitled_AB13 schetst met verticale, horizontale en diagonale 

lijnen om een ritmische schaal van onregelmatige 

geometrische vormen te creëren. De strakke lijnen geven 

het karpet ook een gevoel van beweging en onderbroken 

evenwicht. Het ontwerp wordt geleverd in omgekeerde 

kleurstellingen, Sun Light en Sun.

Untitled_AB14 contrasteert twee verschoven rasters die aan 

tektonische platen doen denken. Het zorgt voor een inzichtelijk 

perspectief op de dynamiek tussen geometrische vormen en 

daagt onze waarneming uit. Bepalen de vormen de lijnen? Of 

bepalen de lijnen de vormen? De kleuren van het karpet zijn 

warm en koel tegelijk, wat voor nog meer diepte zorgt.

Untitled_AB13 20139 Untitled_AB14 20140

Kleur 32 
Sun

Kleur 01 
Sun Light
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Untitled_AB15

Untitled_AB15 biedt een spel van geometrische vormen – 

tekens van wegwijzers geciteerd uit stedelijke landschappen. 

Het roept een geraffineerd gevoel op van regelmatige en 

onregelmatige horizontale beweging. De blokken vormen 

samen verschillende ritmes en symmetrieën, waardoor het 

karpet een alfabet van vormen weergeeft. Terwijl het oog de 

interacties tussen deze vormen aftast, ontstaan er steeds 

nieuwe lijnen en volumes. Untitled_AB15 is verkrijgbaar in 

twee omgekeerde kleurstellingen, Shadow en Sand.

Untitled_AB15 20141

Kleur 04 
Sand

Kleur 23 
Shadow
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Mellow

Mellow 20136 
Kleur 251 Sand

Mellow is een handgeweven wollen karpet van zachte 

en volumineuze bouclégarens. Het biedt een uitstekend 

natuurlijk comfort, uitgesproken diepte en rijke tactiliteit. 

Het wordt gekenmerkt door dualiteit, contrasteert 

verschillende dimensies van textuur en niet-textuur, en 

kleur en niet-kleur, en roept verschillende golflengtes 

op die ritmisch eb en vloed zijn. Verkrijgbaar in acht 

geraffineerde kleurstellingen: Chalk, Pebble, Sand,  

Basalt, Charcoal, Gold, Canyon en Ocean, die allemaal  

de organische uitdrukking ervan onderstrepen.

Productiemethode Handgeweven

Materiaal 86 % puur Nieuw-Zeelandse wol, 

11 % biologische katoen, 3 % polyamide

Hoogte 16 mm 

Gewicht 2100 g/m²

Maximale afmeting 400 cm × 1000 cm inclusief rand

Kleuren 8
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Mellow

Kleur 211 
Chalk

Kleur 251 
Sand

Kleur 151 
Pebble

Kleur 751 
Ocean

Kleur 531 
Canyon

Kleur 491 
Gold

Kleur 191 
Charcoal

Kleur 341 
Basalt
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