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Introductie

Kvadrat karpetten worden met de hand op maat gemaakt.
Gekenmerkt door uitstekend vakmanschap, aandacht voor
detail en tactiele structuren, herinterpreteren onze karpetten
klassieke technieken in een hedendaags/modern licht.

Gemaakt door de beste wevers uit Nederland, Schotland,
Duitsland, Turkije, Nepal en India, zijn onze karpetten voorzien
van een nieuwe en warme ontwerptaal voor zowel residentiële
als commerciële ruimtes. Gemaakt van de fijnstematerialen,
door 's werelds beste wevers, vallen Kvadrat karpetten op
door hun kenmerkende texturen, uniek gebruik van kleuren
en innovatieve structuren, en ze gaan jarenlang mee.
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Argali

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  98% scheerwol uit Tibet, 2% zijde
Hoogte  6 mm 
Gewicht  2100 g/m² 
Standaardafmetingen zonder franjes  180 cm × 240 cm, 
200 cm × 300 cm, 250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm 
Variatie in afmeting +/- 4%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen 
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  Nepal

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van

het med de hand geweven proces
– Zijdegaren geweven in een karpet en geborduurd in

linkerbenedenhoek
– Franjelengte van 8 cm aan de boven- en onderkant

van het karpet
– Onregelmatige toepassing van zijdegaren op de franjes
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Bamboo

Design  Felix Diener en Ulf Moritz
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% bamboeviscose
Poolhoogte  40 mm 
Gewicht  5000 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Eén m² bevat 1,8 miljoen bamboeviscosedraden. Bij gebruik 
 kunnen er draden losraken, zeker bij nieuwe karpetten
– Karpetten gemaakt met bamboeviscose verliezen na een tijdje  
 minder vezels, maar het zal niet helemaal ophouden. Dit heeft 
 geen invloed op het uiterlijk of de kwaliteit van het karpet
– Als een bamboeviscosekarpet nat wordt, duurt het een paar 
 dagen voordat het droog is. Niet op de karpetten wrijven want 
 hierdoor kan de structuur veranderen
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Bambusa

Design  Felix Diener en Ulf Moritz
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% bamboeviscose
Poolhoogte  12 mm 
Gewicht  4900 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 700 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Schotland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk 
–  Eén m² bevat 1,9 miljoen bamboeviscosedraden. Bij gebruik  
 kunnen er draden losraken, zeker bij nieuwe karpetten
–  Karpetten gemaakt met bamboeviscose verliezen na een tijdje  
 minder vezels, maar het zal niet helemaal ophouden. Dit heeft  
 geen invloed op het uiterlijk of de kwaliteit van het karpet
–  Als een bamboeviscosekarpet nat wordt, duurt het een paar 
 dagen voordat het droog is. Niet op de karpetten wrijven want 
 hierdoor kan de structuur veranderen
–  Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten

Vervolg op de achterpagina
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Bliss

Design  Danskina
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% bamboeviscose
Poolhoogte  25 mm 
Gewicht  5700 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Eén m² bevat 2,7 miljoen bamboeviscosedraden. Bij gebruik 
 kunnen er draden losraken, zeker bij nieuwe karpetten
– Karpetten gemaakt met bamboeviscose verliezen na een tijdje  
 minder vezels, maar het zal niet helemaal ophouden. Dit heeft  
 geen invloed op het uiterlijk of de kwaliteit van het karpet
– Als een bamboeviscosekarpet nat wordt, duurt het een paar  
 dagen voordat het droog is. Niet op de karpetten wrijven want  
 hierdoor kan de structuur veranderen
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten

Vervolg op de achterpagina
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Bold

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  12 mm 
Gewicht  3800 g/m² 
Maximale grootte zonder franjes  300 cm × 400 cm 
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen en commerciële toepassingen met weinig 
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en 
in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg  
 van het met de hand geweven proces
– Franjelengte van 7 cm aan de boven- en onderkant  
 van het karpet
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Alle kleuren verkrijgbaar, waaronder kleurenblokken 
 op aanvraag
– Custom made lock garen mogelijk, kies uit de standaard lock 
 garen kleuren

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Bold Block

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  12 mm 
Gewicht  3800 g/m² 
Maximale grootte zonder franjes  300 cm × 400 cm 
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen en commerciële toepassingen met weinig 
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en 
in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg  
 van het met de hand geweven proces
– Franjelengte van 7 cm aan de boven- en onderkant  
 van het karpet
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Custom made lock garen mogelijk, kies uit de standaard 
 lock garen kleuren

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten

Vervolg op de achterpagina
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Bold Melange

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  12 mm 
Gewicht  3100 g/m² 
Maximale grootte zonder franjes  300 cm × 400 cm 
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht 
31, Contract-Licht
Geschikt voor residentiële toepassingen met licht tot gemiddeld 
verkeer en projectmatige 
toepassingen met licht verkeer met uitzondering van toepassing op 
trappen en in gangen 
of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg  
 van het met de hand geweven proces
– Franjelengte van 7 cm aan de boven- en onderkant  
 van het karpet
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Custom made lock garen mogelijk, kies uit de standaard 
 lock garen kleuren

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Bravoure 17

Design  Kvadrat
Kleurontwerp  Hella Jongerius
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Poolhoogte  17 mm
Gewicht  3600 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residential-Heavy 
32, Contract-Medium
Geschikt voor de meeste zware, residentiële toepassingen  
en commerciële toepassingen met gemiddeld verkeer met  
uitzondering van gebruik op trappen en in gangen of voor  
gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Bravoure 35

Design  Kvadrat
Kleurontwerp  Hella Jongerius
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Poolhoogte  35 mm
Gewicht  4200 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residential-Heavy 
32, Contract-Medium
Geschikt voor de meeste zware, residentiële toepassingen  
en commerciële toepassingen met gemiddeld verkeer met  
uitzondering van gebruik op trappen en in gangen of voor  
gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Bravoure 60

Design  Kvadrat
Kleurontwerp  Hella Jongerius
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Poolhoogte  60 mm
Gewicht  5700 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residential-Heavy 
32, Contract-Medium
Geschikt voor de meeste zware, residentiële toepassingen 
en commerciële toepassingen met gemiddeld verkeer met 
uitzondering van gebruik op trappen en in gangen of voor 
gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Cocoon

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  85% puur Nieuw-Zeelandse wol, 15% katoen
Hoogte  15 mm
Gewicht  3500 g/m²
Standaardafmetingen zonder franjes  180 cm × 240 cm,
200 cm × 300 cm, 240 cm × 300 cm, 250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India
 

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van
 het met de hand geweven proces
– 4 cm plat afgewerkte rand aan drie zijkanten van het karpet 
– 8 cm plat afgewerkte rand aan één korte zijkant van het karpet 
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
 

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Corale

Garendesign  Liset van der Scheer
Kleurdesign  Giulio Ridolfo
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Poolhoogte  40 mm 
Gewicht  4400 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten





Cork & Felt is een innovatief design dat twee materialen  
combineert die over het algemeen geassocieerd worden 
met comfort en huiselijkheid maar die zelden samen 
worden gezien, en die nog minder vaak op de vloer worden 
gebruikt. Dit karpet combineert de warmte en kleur van 
een scheerwollen vilt met de anti-slip en flexibele eigen-
schappen van kurk. 

Dit karpet is net zo praktisch als het mooi is: de gekleurde 
lijnen van het vilt worden langs de kurk geplaatst, wat resulteerd 
in een interessant ritme van texturele strepen. 
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Cork & Felt

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Assembled
Materiaal  65% puur Nieuw-Zeelandse wol, 35% kurk
Hoogte  11 mm 
Gewicht  3000 g/m² 
Standaardbreedte  180 cm, 200 cm 
Maximale lengte  Onbeperkt 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
31, Contract-Light
Geschikt voor het meeste middelzware verkeer,  
residentiële en weinig verkeer, commerciële toepassingen  
met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden in het patroon  
 als gevolg van het met de hand gemaakte proces
– Herhaling van 106 cm voor kleur 549, 749
– Herhaling van 100 cm voor kleur 289, 449
– Herhaling van 30 cm voor kleur 149
– Randen 100% scheerwol, vilt
– Andere breedtes dan standaard mogelijk tegen een toeslag
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Dew

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Poolhoogte  25 mm
Gewicht  5.200 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen met uitzondering van gebruik op 
trappen en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten





Oorspronkelijk ontworpen door Ulf Moritz, is Dune 
nu verk rijgbaar in een nieuw kleurenpalet gecreëerd 
door Giulio Ridolfo. De nieuwe kleuren doen denken 
aan wandelingen in Skagen in het uiterste noorden 
van Denemarken, met uitzicht op zee, blauwe luchten 
en steeds veranderende duinformaties. Zowel Moritz 
als Ridolfo lieten zich inspire ren door het landschap, 
en inderdaad, de structiur van Dune doet ook denken 
aan een bovenaanzicht van een pas omgeploegde akker.

Dune kan ook gebruikt worden aan de wand; de op-vallende 
vormgeving en de uitstekende geluidsabsorberende 
kwaliteiten van zuiver scheerwol hebben een sereen 
en rustgevend effect op elke ruimte.

De ontwerpen van Moritz worden vaak gekenmerkt door 
textuur, licht en beweging en hij wilde laten zien hoe deze 
kenmerken zich zouden vertalen in een karpetdesign. 
Dune is gemaakt met een fusion-bonded productieproces 
en heeft een sterke, gestructureerde afwerking met 
een 10 centimeter eindlus – een verwijzing naar textiel. 
Het eindresultaat benadrukt het ruwe karakter van de wolvilt.
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Dune

Design  Ulf Moritz
Kleurdesign  Giulio Ridolfo
Productiemethode  Fusion-bonded
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol, vilt
Hoogte  18 mm
Gewicht  2450 g/m² 
Maximale grootte zonder naden inclusief viltlus  200 cm × 1700 cm
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residential-Heavy 
32, Contract-Medium
Geschikt voor de meeste zware, residentiële toepassingen 
en commerciële toepassingen met gemiddeld verkeer met 
uitzondering van gebruik op trappen en in gangen of voor 
gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Eindigt met 10 cm viltlus aan de boven- en onderkant  
 van het karpet
– Verkrijgbaar zonder viltlus
– Geschikt om aan de wand te hangen
– Toeslag voor afmetingen smaller dan 150 cm breed
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten





De kracht van Duotone ligt in zijn eenvoud. Elk karpet 
wordt gemaakt met slechts twee kleuren: één voor de 
inslag en de andere voor de schering. Het is de combinatie 
van de twee die elk stuk zijn eigen identiteit geven. 

Dit is de ‘eenvoudigste plat geweven mandconstructie; 
het archetype van het weven,’ zegt Hella Jongerius. 
Op die manier verwijst het ontwerp naar Hallingdal, 
een iconische meubelstof van Kvadrat, die ook een 
mandgeweven stof is en bekend staat vanwege zijn 
beschikbaarheid in een breed scala van duotone 
kleurstellingen. De verschillende diktes van de garen 
en de contrasterende kleuren geven het karpet een 
aantrekkelijke onregelmatigheid. Duotone brengt kleur 
in een ruimte, maar is nooit overweldigend omdat de 
mix van de garen de intensiteit verzachten. Het is met 
de hand geweven door ervaren wevers in India met 
Nieuw-Zeelandse wol.
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Duotone

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  1600 g/m² 
Maximale grootte zonder franjes  300 cm × 600 cm 
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen en commerciële toepassingen met weinig 
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en in 
gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg  
 van het met de hand geweven proces
– Franjelengte van 7 cm aan de boven- en onderkant  
 van het karpet
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Custom made lock garen mogelijk, kies uit de standaard 
 lock garen kleuren

 
Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten

Vervolg op de achterpagina







Element



410 550 590

750 970

160 180 260

02.2020

Element

Design  Scholten & Baijings
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  65% puur Nieuw-Zeelandse wol, 25% scheerwol, 10% viscose 
Hoogte  11 mm 
Gewicht  1850 g/m² 
Maximale afmeting  300 cm × 1000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen en commerciële toepassingen met weinig 
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en 
in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de hand  

geweven proces
–  2 cm geweven rand aan het begin en het eind van het karpet in dezelfde  

of vergelijkbare kleur als het gevilte garen
–  5 cm rand met een verschillend gekleurde schering aan de rechter kant  

van het karpet
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productie tijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Fringe

Design  Daniel Costa
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  1400 g/m² 
Maximale grootte inclusief franjes  400 cm × 1000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg  
 van het met de hand geweven proces
– Blokgekleurde rand aan de boven- (5 cm) en onderkant  
 (10 cm) van het karpet
– Franjes aan de zijkanten van het karpet: 15 cm
– Karpetmaten inclusief randen en franjes
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Glory

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  75% puur Nieuw-Zeelandse wol, 25% katoen
Hoogte  10 mm
Gewicht  2200 g/m2

Standaard afmetingen  180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm, 
250 cm × 350 cm
Variatie in afmeting  +/- 5%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële  
toepassingen en commerciele toepassingen met weinig  
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en in  
gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van  

het met de hand geweven proces
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Grano

Design  Danskina
Garendesign  Liset van der Scheer
Kleurdesign  Giulio Ridolfo
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol 
Poolhoogte  17 mm
Gewicht  4000 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassi ngen met uitzondering van gebruik op trappen 
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen 
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Haven

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgebreid
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  25 mm 
Gewicht  3600 g/m² 
Maximale grootte zonder franjes  250 cm × 350 cm 
Variatie in afmeting  +/- 5%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht
Geschikt voor residentiële toepassingen met licht tot gemiddeld 
verkeer met uitzondering van toepassing op trappen en in gangen 
of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Cfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Door de handgebreide productie methode treden 
 onregelmatigheden op in structuur en vorm
– Het breisel heeft een natuurlijke rek
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Ondertapijt is vereist en wordt geleverd bij elk karpet

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Lattice 

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  75% puur Nieuw-Zeelandse wol, 25% katoen
Hoogte  10 mm
Gewicht  2200 g/m2

Maximale grootte  300 cm × 400 cm
Variatie in afmeting  +/-4%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële  
toepassingen en commerciele toepassingen met weinig  
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en in  
gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van  

het met de hand geweven proces
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Lumina

Design  Felix Diener en Ulf Moritz
Productiemethode  Getuft
Materiaal  37% puur Nieuw-Zeelandse wol, 63% polyester
Poolhoogte  25 mm
Gewicht  4900 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 400 cm  
of 550 cm × 300 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepass ingen met uitzondering van gebruik op 
trappen en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Het streepeffect loopt langs de lange zijde 
 van het karpet
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten

550 cm × 300 cm450 cm × 400 cm
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Merger

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  80 % puur Nieuw-Zeelandse wol, 20 % polyester
Hoogte  7 mm
Gewicht  1700 g/m²
Maximale grootte  400 cm × 1000 cm
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële toepassingen  
met uitzondering van gebruik op trappen en in gangen of voor  
gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van  

het met de hand geweven proces
– Rand aan boven en onderzijde (10 cm)
– Afmetingen van de gekleurde blokken in verhouding 40% / 60%
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten





Multitone begon zijn leven als een gekleurde deken,  
een evolutie van het Duotone karpet. Het resultaat was  
zo goed dat er ook een karpet werd gemaakt op basis  
van het concept.

Met dezelfde basisconstructie als het Duotone karpet,  
is Multitone gemaakt door het weven in meerdere kleuren 
voor een karpet dat een ruimte bekrachtigt met haar  
fascinerend patroon. 

Het karpet is gemaakt met een eenvoudige plat geweven 
mandconstructie. De verschillende diktes van de garen  
en de contrasterende kleuren geven het karpet een 
extra aantrekkelijk uiterlijk. Het is met de hand geweven 
door ervaren wevers in India met Nieuw-Zeelandse wol.
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Multitone

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  1600 g/m² 
Standaard afmeting zonder franjes  130 cm × 170 cm,  
200 cm × 300 cm, 250 cm × 350 cm
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële  
toepassingen en commerciële toepassingen met weinig  
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en  
in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg  

van het met de hand geweven proces
–  Franjelengte van 7 cm aan de boven- en onderkant  

van het karpet
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Semis

Design  Ronan and Erwan Bouroullec
Productiemethode  Handgeknoopt
Materiaal  90% scheerwol uit Tibet, 10% katoen
Hoogte  10 mm and 15 mm
Gewicht  3800 g/m2

Standaardafmetingen  180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm,  
250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm
Variatie in afmeting  +/- 4%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële  
toepassingen met uitzondering van gebruik op trappen  
en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Cfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  Nepal

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Onregelmatigheden kunnen optreden als gevolg van het  

met de hand geknoopt proces
– Onregelmatig
– Langwerpige achthoekige vorm
– Speciale maten op aanvraag met meerprijs, maximal 1200 cm × 1400 cm
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Sienna

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Hand felted
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  10 mm
Gewicht  1400 g/m2

Standaard afmetingen  180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm,  
244 cm × 305 cm, 250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm
Variatie in afmeting  +/- 4%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële  
toepassingen en commerciele toepassingen met weinig  
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en in  
gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Land van herkomst  Nepal

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden in het ontwerp en de vorm  

als gevolg van het met de hand made proces
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Silhouette

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Tufted
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Poolhoogte  35 mm
Gewicht  4200 g/m2

Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residential-Heavy
32, Contract-Medium
Geschikt voor de meeste zware, residentiële toepassingen  
en commerciele toepassingen met gemiddeld verkeer met  
uitzondering van gebruik op trappen en in gangen of voor  
gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Holland

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Getufte franje lengtes van 6 cm aan alle zijden
– Ronde vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Sinuous

Design  Simone Post
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% scheerwol
Hoogte  14 mm 
Gewicht  2200 g/m² 
Maximale afmeting  400 cm × 1000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
32, Contract-Medium
Geschikt voor residentiële en projectmatige toepassingen met 
algemeen tot gemiddeld verkeer met uitzondering van toepassing 
op trappen en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de hand  

geweven proces
– 3 cm franjes aan alle zijden, licht onregelmatig aan de boven en onderkant
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productie tijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Slope 

Design  Hella Jongerius
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  65% scheerwol uit Tibet, 35% katoen
Hoogte  4 mm
Gewicht  2000 g/m²
Standaardafmetingen zonder franjes  180 cm × 240 cm,
200 cm × 300 cm, 244 cm × 305 cm, 250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm
Variatie in afmeting  +/- 5%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium
32, Contract-Medium
Geschikt voor residentiële en projectmatige toepassingen met 
algemeen tot gemiddeld verkeer met uitzondering van toepassing 
op trappen en in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Bfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  Nepal

Garantie
2 jaar

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de  

hand geweven proces
– 6.5 cm uni gekleurde rand aan begin en het eind van het karpet
–  Ikat techniek aan beide kanten van het karpet, varieert 15 cm – 30 × cm  

en 25 cm – 65 cm
– Op maat gemaakte afmeting mogelijk, maximale maat 450 cm × 1000 cm
– Onderkarpet aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk

Productie tijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Surprise

Design  Danskina
Productiemethode  Getuft
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Poolhoogte  17 mm 
Gewicht  4000 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 2000 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residential-Medium 
31, Contract-Light
Geschikt voor de meeste middelzware, residentiële 
toepassingen en commerciële toepassingen met weinig 
verkeer met uitzondering van gebruik op trappen en 
in gangen of voor gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  Cfl-s1, FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen 
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten
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Wire Tough

Design  Paul Linse
Productiemethode  Getuft
Materiaal  70% puur Nieuw-Zeelandse wol, 30% Tencel
Poolhoogte  25 mm 
Gewicht  4500 g/m² 
Maximale grootte zonder naden  450 cm × 400 cm  
of 550 cm × 300 cm 
Variatie in afmeting  +/- 2%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residential-Heavy 
32, Contract-Medium
Geschikt voor de meeste zware, residentiële toepassingen 
en commerciële toepassingen met gemiddeld verkeer met 
uitzondering van gebruik op trappen en in gangen of voor 
gebruik met zwenkwielen
Brandvertraging  FF 1-70
Land van herkomst  Nederland

Garantie
2 jaar 

Opmerkingen
– Kleine kleurverschillen zijn mogelijk
– Ronde of afwijkende vorm mogelijk

Productietijd
6 – 9 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat 
gemaakte karpetten



Karpetten op voorraad

Door het hand gemaakte proces en de 
intensieve gedetailleerdheid die komt 
kijken bij het maken van onze karpetten, 
en ook door het feit dat een groot aantal 
van onze karpetten handgemaakt zijn in 
India en Nepal, kunnen de levertijden van 
onze karpetten soms variëren. Als een 
quick ship service, hebben wij om dit 
te ondervangen een selectie van vijf van 
de best verkochte karpetten in een aantal 
kleuren en afmetingen op voorraad 
beschikbaar. Afmetingen: 180 cm × 240 cm, 
200 cm × 300 cm



Bold 112

Bold 110

Duotone 191

Duotone 361

Fringe 192
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Merger 451

Merger 161

Semis 130



Onderkarpet

Het ondertapijt creëert een goede, solide basis voor elk karpet,  
waarbij de nadruk ligt op natuurlijke schoonheid en comfort.  
Geschikt voor particuliere en projectmatige toepassingen. 

Materiaal  Polyester fleece met een kleeflaag op basis van acryl  
100% recyclebaar
Hoogte  3.5 mm
Gewicht  240 g/m²
Standaard breedte  240 cm en 300 cm
Reinigen  Wasbaar op 30 graden
Niet uitwringen of centrifugeren, niet strijken
Land van herkomst  Nederland

Opmerkingen
– Solide basis voor karpetten waarvoor een onderlaag 
 wordt aanbevolen
– Grijze kant naar beneden, in contact met de vloer, 
 zwarte kant naar boven, in contact met het karpet
– Zorg ervoor dat uw vloer volledig schoon en droog is
– Af en toe luchten
– Moet aan alle zijden 50 mm kleiner zijn dan het karpet
– Geschikt voor gebruik bij vloerverwarming
– Op maat snijden mogelijk voor een meerprijs
– Verkrijgbaar in rollen van 50 m

Levertijd
Uit voorraad leverbaar



Extra informatie Productietechnieken

Tuften
Tuften wordt gedaan door een mach ine 
of met de hand. Voor met de hand  
tuften wordt een tuftpistool gebruikt  
om allerlei patronen en vormen te maken. 
Met de machine tuften is beperkt tot 
lineaire patronen, maar alle soorten garen 
kunnen gebruikt worden. Er wordt een 
basisweefsel gespannen over een frame. 
Het tuft pistool schiet draden door de  
basis en de draden worden vastgemaakt 
door een drager. Bij Kvadrat gebruiken  
we zowel machine als hand tuften voor 
onze karpetten.

Weven
Weven combineert twee verschill ende 
garensystemen: schering en inslag. 
De scheringdraden lopen in de lengte 
en de inslagdraden lopen in de breedte. 
Weven is een traditionele techniek en kan 
handmatig of indus trieel worden gedaan. 
De meerderheid van alle Kvadrat geweven 
karpetten wordt met de hand gemaakt.

Knopen
Knopen is een traditionele methode 
waarbij het poolgaren bevestigd wordt aan 
de basis. Kvadrat gebruikt een moderne 
manier om te knopen door lange stukken 
garen aan elkaar te maken met een 
speciale knoop. Alle Kvadrat geknoopte 
karpetten worden met de hand gemaakt.
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Of we nu werken met traditionele,  
natuurlijke materialen zoals linnen, 
wol en kurk, of meer innovatieve 
garens zoals Tencel®, bij Kvadrat 
staat kwaliteit voorop.

Wol
Wol is een vernieuwbaar en comfortabel 
materiaal dat zich aanpast aan de 
ruimtetemperatuur dankzij de dich theid 
van de vezels. Het is ook zeer goed te 
kleuren dankzij het superieure vermogen 
om de meeste kleurstoffen te absorberen.

Wol is van nature vuilafstotend en vlam- 
vertragend en zeer duurzaam en elastisch: 
de vezels kunnen tot een derde uitrekken 
en weer terugkeren naar hun oorspronke 
-lijke plaats. Bovendien kan wol veel vocht 
absorberen en toch droog aanvoelen.

Natuurlijke bamboe
Natuurlijke bamboeviscose is glad,  
zacht en comfortabel. Het is duurzaam, 
biedt unieke kleuren, elasticiteit en 
antibacteriële eigenschappen.

Natuurlijke bamboeviscose is vrij van 
chemische toevoegingen. Het wordt 
vervaardigd met werkwijzen zoals stomen 
en koken. Bovendien heeft het een lage 
milieu-impact omdat er voor de teelt van 
bamboe geen bestrijdingsmiddelen of  
kunstmest nodig is. 

Linnen
Linnen wordt gemaakt van de vezels 
van een vlasplant, die bijzonder lang en 
soepel is. Hierdoor is het zeer slijtvast.
Linnen voelt koel aan en is bestand  
tegen rot in warme klimaten. Droog vuil  
kan gemakkelijk verwijderd worden uit  
linnen, dankzij de gladheid van de vezels.

Tencel®
De Tencel®-garens die we gebruiken 
voor onze karpetten zijn gemaakt met 
eucalyptushout uit een herbeplantings-
project. Het garen is zacht, ademend 
en comfortabel, en biedt uitstekende  
kleuringseigenschappen.

Gemaakt van de meest natuurlijke  
hygiënische vezel remt Tencel® ook de 
groei van bacteriën, dankzij zijn superieure 
vermogen om vocht op te nemen en  
af te geven. 100% op biologische basis  
en bekroond met de prestigieuze  
USDA-certificering voor duurzaamheid.

Kurk
Kurk is afkomstig van de kurkeik en is een 
100% natuurlijk, milieuvriendelijk materiaal. 
Het is een hernieuwbaar en duurzaam 
materiaal – de schors groeit weer aan 
en de bomen worden niet gekapt in het 
oogstproces. Kurk is zacht en flexibel, 
en heeft een isolerende functie van zowel 
geluid als warmte.

Zijde
Door de uitzonderlijke fijnheid van de 
filamenten is Chinese zijde buitengewoon 
glad en zacht. Bovendien weerspiegelt de 
vezelstructuur het licht vanuit verschillende 
hoeken, waardoor een rijke gloed en 
helderheid ontstaan. 

Wanneer zijdevezels in de pool van een 
karpet worden opgenomen, geeft dit  
een bijzonder briljante en speelse glans. 
Dit effect heet 'shading' en voegt toe aan 
de unieke schoonheid van het karpet. 

Bovendien is de treksterkte van zijdevezels 
zeer hoog, waardoor ze zeer veerkrachtig 
zijn. Zijde heeft ook isolerende eigen-
schappen: het heeft een verkoelend effect 
bij hoge temperaturen en blijft warm bij 
lage temperaturen.

Onderhoud en reiniging

Kvadrat karpetten zijn gemaakt met zorg, 
om lang mee te gaan. Om ervoor te zorgen 
dat uw karpet de vitaliteit en het karakter 
behoudt over een lange levensduur, helpt 
het om er goed voor te zorgen.

We adviseren om uw karpet minstens een 
keer per week te stofzuigen. Gebruik geen 
stofzuiger met een borstel want hierdoor 
zal uw karpet beschadigen.

Een nieuw karpet zal vezels verliezen, 
maar geen zorgen, dit heeft geen invloed 
op de kwaliteit van het karpet. Hoewel 
de meeste karpetten na een tijdje geen 
vezels meer verliezen, zal dit bij karpetten 
gemaakt met bamboe minder worden, 
maar niet helemaal ophouden. Dit komt 
door de bijzondere eigenschappen van 
bamboevezels. 

Losse draden kunnen voorkomen in 
handgeweven karpetten. Zorg ervoor dat 
u de draadjes niet uittrekt als dit gebeurt, 
maar knip het losse draadje voorzichtig 
af met een schaar en stop het draadje 
terug naar binnen.

Idealiter moet de luchtvochtigheid in de 
ruimte waar het karpet ligt ongeveer 50% 
bedragen. Als de vochtigheid lager is dan 
40%, zullen de draden droog en bros en 
daardoor kwetsbaarder worden; als de 
luchtvochtigheid daalt tot dit niveau of 
lager, dan is het een goed idee om het  
karpet te bespuiten met water. 

Het karpet moet af en toe worden 
gedraaid om slijtage op dezelfde plaats 
te voorkomen. Herhaalde wrijving op 
dezelfde plaats kan de structuur van 
het karpet veranderen. 

Het draaien van het karpet wordt ook 
geadviseerd om te voorkomen dat 
licht de kleuren vervaagt waardoor 
het uiterlijk blijvend verandert.

Indien het karpet op een nieuwe houten 
vloer wordt gelegd, is het belangrijk dat  
de vloer volledig droog is. Zo niet, dan zal 
het vocht waarschijnlijk gaan schimmelen 
op de vloer onder het karpet of de kleur 
van de vloer aantasten. Het is een goed 
idee om bij de fabrikant en/of de leveran-
cier van de vloer te controleren of er een 
karpet op de vloer kan worden gelegd.

Wij adviseren een professionele reiniging 
van het karpet indien nodig. In het geval 
dat het karpet vies wordt, is het het  
beste om onmiddellijk maatregelen te  
nemen om eventuele schade te beperken. 
Maak een schone witte handdoek nat met 
water, wring het uit en plaats de handdoek 
onmiddellijk op de vlek. Laat de handdoek 
liggen (zonder de handdoek op te tillen  
om te controleren!) tot de handdoek zoveel 
mogelijk heeft geabsorbeerd. Vervang  
de handdoek dan door een andere  
schone, vochtige handdoek, die moet  
blijven liggen totdat de vlek is verdwenen 
of er niets meer wordt geabsorbeerd.

Kvadrat kan niet garanderen dat deze 
methode alle vlekken verwijdert, maar  
we weten wel dat wrijven om vlekken  
te verwijderen geen goed idee is omdat 
hierdoor het garen kan beschadigen, 
vooral bij bamboekarpetten. Daarom moet 
u ook niet lopen op een nat bamboekarpet. 
Het duurt een paar dagen voordat een 
bamboekarpet helemaal droog is. 

Mocht u nog vragen hebben over hoe 
u vlekken of vervuiling kunt behandelen, 
of hoe u het karpet professioneel moet  
laten reinigen, neem dan contact op  
met onze klantenservice of ga naar  
www.james.eu voor een uitgebreid over-
zicht van vlekverwijderingsmethoden  
voor meer dan 30 verschillende vlekken.

Materialen




