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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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Aram

Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7140000
Itemnummer rond  7141800
Productiemethode  Handgeweven kelim gemaakt met Sumak-techniek
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  10 mm
Gewicht  3000 g/m2

Maximale afmeting vierkant/rechthoek  400 cm × 600 cm inclusief rand
Maximum afmeting rond  Ø 350 cm exclusief rand
Grootte van rand  4 cm – 5 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residentieel-Medium en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor residentiële toepassingen en projectmatige toepassingen met gemiddeld 
tot zwaar verkeer met uitzondering van toepassing op trappen en in gangen of voor gebruik 
met zwenkwielen
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Rond karpet wordt geproduceerd zonder rand en wordt berekend als een vierkant
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Franjes niet mogelijk

Productietijd
14 – 17 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten





Bond integreert verschillende proporties garen om nieuwe 
kleurenspectra te creëren. Geweven in strak gekamde bundels 
met twee verschillende gekleurde fijne wolgarens, heeft Bond 
een grafische kleurgradatie die over het oppervlak speelt. 
Dankzij de constructie is het bijzonder gedetailleerd en heeft  
het een grote kleurdiepte. 
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7240000
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  7 mm
Gewicht  2600 g/m2

Maximale afmeting  300 cm × 400 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  3 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar  
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer 
met uitzondering van toepassing op trappen of voor gebruik met zwenkwielen
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm

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





Het Perzische handgeknoopte karpet Cascade heeft geen 
patroon en geen structuur maar iets er precies tussenin, 
en biedt buitengewone kleurdiepte. Deze kleurdiepte ontstaat 
door een combinatie van materialen die de tinten op subtiel 
verschillende manieren uiten – wol, zijde en linnen – tevens 
zorgen de gewassen afwerking en een rijke pool voor een 
sterke kleurdiepte. Het kleurenpalet bestaat uit poederachtige 
neutrale kleuren, aardse tonen en subtiele, maar frisse 
harmoniserende kleuren. 
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Cascade

Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7220000
Itemnummer rond  7221800
Productiemethode  Handgeknoopt, 26.000 Perzische knopen/m2

Materiaal  66% scheerwol, 18% linnen, 16% zijde
Hoogte  15 mm
Gewicht  5000 g/m2

Maximale grootte vierkant/rechthoek  400 cm × 600 cm inclusief rand
Maximum maat rond  Ø 400 cm exclusief rand
Randgrootte  7 cm
Groottevariatie  +/- 3%
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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Rond karpet wordt geproduceerd zonder rand en wordt berekend als een vierkant
– Franjes niet mogelijk

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





Zwaar, warm en comfortabel, met de hand geknoopt Harvest 
heeft een kenmerkende dichte textuur en geeft een moderne 
interpretatie op de klassieke Perzische knoop. Naast de 
gevilte wollen garenpool heeft het karpet een 'khati' geweven 
katoenrand die in dezelfde of contrasterende kleur in fijne 
franjes wordt omgezet. Dit zorgt voor een verfijnd contrast 
tussen techniek en materiaal. Ook verkrijgbaar zonder franjes, 
Harvest is verkrijgbaar in rijke aardse tinten en verzadigde 
kenmerkende kleuren.
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Harvest 
Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Itemnummer  7172000
Productiemethode  Handgeknoopt, 38.000 Perzische knopen/m2

Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  20 mm
Gewicht  4500 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 600 cm exclusief franjes
Lengte van franjes  4,5 cm (1 ¾") inclusief geweven rand
Groottevariatie  +/- 3%
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
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

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

Vervolg op de achterzijde
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Cross Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Itemnummer  7173000
Productiemethode  Handgeknoopt, 38.000 Perzische knopen/m 2

Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  20 mm
Gewicht  4500 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 600 cm exclusief franjes
Lengte van franjes  4,5 cm inclusief geweven rand
Groottevariatie  +/- 3%
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
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Harvest 
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7170000
Itemnummer rond  7171800
Productiemethode  Handgeknoopt, 38.000 Perzische knopen/m2

Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  20 mm
Gewicht  4500 g/m2

Maximale afmeting vierkant/rechthoek  400 cm × 600 cm
Maximum maat rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
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
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes

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

Vervolg op de achterzijde





Hemp karpetten zijn unieke handgeweven stukken met hun 
eigen individuele geschiedenis. De karpetten zijn samengesteld 
uit antieke segmenten en combineren de originele materialen 
met een puristische expressie en de kracht van traditie. 
Hemp heeft authentieke details, zoals kleine emblemen, 
strepen, draden en kleine strikjes die in het kleed zijn geknoopt. 
De kleurenschaal is geïnspireerd op de veelheid aan 
steenkleuren: het bestaat uit neutrale en kalkachtige tonen, 
die schommelen tussen koelere en warmere tinten.
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7410000
Productiemethode  Handgeweven en handgemaakte kelim
Materiaal  100% hennep
Hoogte  5 mm
Gewicht  2600 g/m2

Maximale afmeting  600 cm × 700 cm
Standaardmaten  90 cm × 180 cm, 90 cm × 300 cm, 120 cm × 200 cm, 180 cm × 240 cm, 
200 cm × 200 cm, 200 cm × 250 cm, 200 cm × 300 cm, 250 cm × 250 cm, 250 cm × 350 cm, 
300 cm × 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residentieel-Medium en 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
Vlamvertraging  Dfl-s1
Land van herkomst  Turkije

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven  

en handgemaakte proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
–  Kleine emblemen, draden en kleine strikjes die in het karpet zijn geknoopt, zijn 

authentieke details
–  Nuances in kleur, gearceerde delen en verschillen in garenstructuur zijn belangrijke 

kenmerken van de antieke kelims

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

Kleine emblemenGeweven kleine strikjes Individuele draden





Icon is een handgeknoopt karpet ontworpen om de pracht 
en rijkdom van zijde in zijn puurste vorm te tonen. Icon komt tot 
leven in het licht: het heeft een subtiele glans en een diepe kleur 
als er licht reflecteert op het levendige oppervlak. Icons uiterlijk 
verandert afhankelijk van het perspectief. Het ene moment 
heeft het karpet een zilverachtige uitstraling en het volgende 
moment onthult het levendige kleurnuances. Deze eigenschap 
is gedeeltelijk te danken aan de zeer verfijnde en dichte pool.
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Icon 
Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Itemnummer  7192000
Productiemethode  Handgeknoopt, 155.000 Tibetaanse knopen/m2

Materiaal  100% Chinese zijde
Hoogte  10 mm
Gewicht  4000 g/m2

Maximale afmeting  500 cm × 700 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  5 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Klassificatie  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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk op ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

Productietijd
14 – 17 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten

Vervolg op de achterzijde
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7190000
Itemnummer rond  7191800
Productiemethode  Handgeknoopt, 155.000 Tibetaanse knopen/m2

Materiaal  100% Chinese zijde
Hoogte  10 mm
Gewicht  4000 g/m2

Maximale afmeting vierkant/rechthoek  500 cm × 700 cm
Maximale afmeting rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig tapijt optioneel met franjes

Productietijd
14 – 17 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten

Vervolg op de achterzijde





Kanon is een handgeknoopt, handgeweven karpet waarin 
verschillende kleuren, materialen en technieken in één 
harmonieuze expressie fuseren. Het beschikt over een 
extreem korte, met de hand afgeschuinde pool. De subtiele 
verschillen in poolhoogte, voelbare fluweelachtigheid en 
contrasterende platte weefsels worden aangevuld met een 
dichte geweven rand. Kanon wordt geleverd in een kleurenpalet 
dat buitengewone,tijdloze kleurencombinaties onthult, 
variërend van sterke tot subtielere tinten.



Kanon
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Kanon

Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7230000
Itemnummer rond  7231800
Productiemethode  Handgeknoopt, 21.000 Perzische knopen/m² en handgeweven
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol en katoen
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting vierkant/rechthoek  500 cm × 1000 cm inclusief rand
Maximum maat rond  Ø 500 cm exclusief rand
Randgrootte  3 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven  

en handgeknoopte proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Rond karpet wordt geproduceerd zonder rand en wordt berekend als een vierkant
– Franjes niet mogelijk

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



Kanon Pattern 
Plow
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Kanon Pattern 
Plow

Design  Kinnasand
Productiemethode  Handgeknoopt, 20.000 Perzische knopen/m2 en handgeweven
Materiaal  80% katoen, 20% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2500 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 1000 cm inclusief rand
Maximum maat rond  Ø 400 cm exclusief rand
Randgrootte  3 cm + 20 cm
Groottevariatie  +/- 3%
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
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven  

en handgeknoopte proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Rond karpet wordt geproduceerd zonder rand en wordt berekend als een vierkant
– Franjes niet mogelijk

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

Design  Kinnasand
Productiemethode  Handgeknoopt, 21.000 Perzische knopen/m2 en handgeweven
Materiaal  68% katoen, 32% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm inclusief rand
Maximum maat rond  Ø 400 cm exclusief rand
Randgrootte  3 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven  

en handgeknoopte proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Rond karpet wordt geproduceerd zonder rand en wordt berekend als een vierkant
– Franjes niet mogelijk
– Dessin wordt conform de afmetingen van het karpet aangepast

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





De veelzijdige Kelim is een van de duurzaamste karpetten in 
de Kinnasand -collectie. Met de hand gemaakt met behulp van 
gedraaide garens levert de klassieke constructie een dik en 
sterk plat weefsel op, dat vol is van karakter. Leverbaar met 
dezelfde gekleurde en contrasterende franjes, evenals zonder 
franjes, komt Kelim in levendige, vrolijke kleuren.
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Kelim 
Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Itemnummer  7162000
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  4.5 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden of golfvorming optreden als gevolg van het met de 

handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

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

Vervolg op de achterzijde
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Kelim 
Cross Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Itemnummer  7163000
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  4.5 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Effect van kruisgekleurde schering kan de kleur beïnvloeden
–  Er kunnen onregelmatigheden of golfvorming optreden als gevolg van het met  

de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7160000
Itemnummer rond  7161800
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting vierkant/rechthoek  400 cm × 500 cm
Maximale afmeting rond Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden of golfvorming optreden als gevolg van het met de 

handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoekig  7164000
Itemnummer rond  7164800
Itemnummer gekleurde franjes  7164200
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm
Maximale afmeting rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden of golfvorming optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes in hoofdkleur karpet
– De kleuren kunnen worden aangepast, volgens de 40 tinten van het Kinnasand-kelim palet
– Dessin wordt conform de afmetingen van het karpet aangepast

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoekig  7166000
Itemnummer rond  7166800
Itemnummer gekleurde franjes  7166200
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm
Maximale afmeting rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden of golfvorming optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes in hoofdkleur karpet
– De kleuren kunnen worden aangepast, volgens de 40 tinten van het Kinnasand-kelim palet
– Dessin wordt conform de afmetingen van het karpet aangepast

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

Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoekig  7165000
Itemnummer rond  7165800
Itemnummer gekleurde franjes  7165200
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm
Maximale afmeting rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden of golfvorming optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes in hoofdkleur karpet
– De kleuren kunnen worden aangepast, volgens de 40 tinten van het Kinnasand-kelim palet
– Dessin wordt conform de afmetingen van het karpet aangepast

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoekig  7167000
Itemnummer rond  7167800
Itemnummer gekleurde franjes  7167200
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm
Maximale afmeting rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  23, Residentieel-Zwaar en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor de meeste residentiële en projectmatige toepassingen met zwaar verkeer
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden of golfvorming optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes in hoofdkleur karpet
– De kleuren kunnen worden aangepast, volgens de 40 tinten van het Kinnasand-kelim palet
– Dessin wordt conform de afmetingen van het karpet aangepast

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





Lavo is een handgemaakt, geknoopt Perzisch karpet, dat 
doet denken aan reflecties van licht op een zacht, gekleurd 
oppervlak. Gekenmerkt door een veranderende kleurdiepte, 
ontleent hij zijn levendigheid en ingetogen glans aan de 
combinatie van verf en een dubbele wassing. Een met de hand 
geborstelde, zachte, harige rand voegt een extra dimensie van 
tastbaarheid toe aan het ontwerp.
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Design  Kinnasand
Productiemethode  Handgeknoopt, 20.000 Perzische knopen/m2

Materiaal  80% puur nieuwe Sardijnse wol, 20% scheerwol
Hoogte  11 mm
Gewicht  2600 g/m2

Maximale grootte  400 cm × 800 cm inclusief rand
Maximum maat rond  Ø 400 cm exclusief rand
Randgrootte  2 cm
Groottevariatie  +/- 3%
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
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Karakteristieke kleur arcering wordt verkregen door was en garenverf methode
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

Proces
– Hand geborstelde geweven rand
– Ondertapijt aanbevolen
– Rond karpet wordt geproduceerd zonder rand en wordt berekend als een vierkant
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Franjes niet mogelijk

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





Met een complexe melange van vijf verschillende kleuren en 
garens, biedt het handgeweven karpet Melt een delicaat maar 
levendig samenspel van nuances. Wanneer u dichter bij het 
karpet komt, komen fijne details plagend uit het oppervlak 
naar voren.
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7210000
Productiemethode  Handgeweven
Materiaal  82% scheerwol, 18% katoen
Hoogte  7 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  300 cm × 400 cm
Randgrootte  10 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residentieel-Medium en 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
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Franjes niet mogelijk

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7130000
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm
Randgrootte  5 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  22, Residentieel-Medium en 33, Contract-Zwaar 
Geschikt voor residentiële toepassingen en projectmatige toepassingen met gemiddeld 
tot zwaar verkeer met uitzondering van toepassing op trappen en in gangen of voor gebruik 
met zwenkwielen
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Ronde of afwijkende vorm niet mogelijk
– Franjes niet mogelijk
– Elke rand is geweven in een van de twee kleuren waaruit het karpet bestaat

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

Vervolg op de achterzijde





Vintage is een effen, handgeweven, slijtvaste kelim. 
De genuanceerde kleurgradaties van het karpet, die een 
abrasiekarakter hebben, worden gecreëerd door subtiel 
gekleurde garens en een speciale wastechniek te combineren. 
Leverbaar met dezelfde gekleurde, kruisgekleurde en 
natuurlijk gekleurde franjes, evenals zonder franjes. 
Het nieuwe kleurenpalet heeft een natuurlijke expressie, 
variërend van tijdloos licht en zongebleekte tonen naar meer 
verzadigde kleuren, geïnspireerd op natuurlijke kleurstoffen 
en kruidtinten.
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7152000
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  5 cm – 6 cm inclusief geweven rand
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Abrash karakter, ontstaan door subtiele verving en een speciale wassing 
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

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

Vervolg op de volgende pagina
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7153000
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  5 cm – 6 cm inclusief geweven rand
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Effect van kruisgekleurde schering kan de kleur beïnvloeden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Abrash karakter, ontstaan door subtiele verving en een speciale wassing 
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

Productietijd
10 – 13 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7154000
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 500 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  5 cm – 6 cm inclusief geweven rand
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Abrash karakter, ontstaan door subtiele verving en een speciale wassing 
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

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

Vervolg op de volgende pagina
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7150000
Itemnummer rond  7151800
Productiemethode  Handgeweven kelim
Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  5 mm
Gewicht  2000 g/m2

Maximale afmeting vierkant/rechthoek  400 cm × 500 cm
Maximum maat rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Bfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
– Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeweven proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Abrash karakter, ontstaan door subtiele verving en een speciale wassing 
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes

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

Vervolg op de volgende pagina
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Tijdloze, verfijnde Zenit is met de hand gemaakt en bestaat uit 
een groot aantal Tibetaanse knopen. Het heeft een dichte, korte 
pool en een subtiel glimmend oppervlak. Leverbaar met franjes 
in dezelfde kleur en met contrasterende franjes, evenals zonder 
franjes, het karpet heeft een bijzonder rijk en genuanceerd 
uiterlijk. Zenit is leverbaar in een actueel palet, dat bestaat uit 
verfijnde en krachtige diepe tonen.
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7182000
Productiemethode  Handgeknoopt, 275.000 Tibetaanse knopen/m2

Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  10 mm
Gewicht  4000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 700 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  5 cm – 6 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde karpetten
– Optioneel zonder franjes

Productietijd
14 – 17 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten

Vervolg op de achterzijde
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Design  Kinnasand
Itemnummer  7183000
Productiemethode  Handgeknoopt, 275.000 Tibetaanse knopen/m2

Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  10 mm
Gewicht 4000 g/m2

Maximale afmeting  400 cm × 700 cm exclusief franjes
Lengte van de franjes  5 cm – 6 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Afwijkende vorm niet mogelijk
– Lengte van de franjes kan variëren met +/- 1 cm
– Franjes niet mogelijk bij ronde katpetten
– Optioneel zonder franjes

Productietijd
14 – 17 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten
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Design  Kinnasand
Itemnummer vierkant/rechthoek  7180000
Itemnummer rond  7181800
Productiemethode  Handgeknoopt, 275.000 Tibetaanse knopen/m2

Materiaal  100% puur Nieuw-Zeelandse wol
Hoogte  10 mm
Gewicht  4000 g/m2

Maximale afmeting vierkant/rechthoek  400 cm × 700 cm
Maximale afmeting rond  Ø 400 cm
Groottevariatie  +/- 3%
Onderhoud  Professionele reiniging
Classificatie  21, Residentieel-Licht en 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
Afwerking  Speciale wassing
Vlamvertraging  Cfl-s1
Land van herkomst  India

Garantie
2 jaar 

Notities 
– Er kunnen kleine kleurverschillen optreden
–  Er kunnen onregelmatigheden optreden als gevolg van het met de handgeknoopte 

proces
– Ondertapijt aanbevolen
– Rond karpet alleen mogelijk zonder franjes
– Rond karpet wordt berekend als een vierkant
– Vierkant/rechthoekig karpet optioneel met franjes

Productietijd
14 – 17 weken, variaties zijn mogelijk bij karpetten > 6 m² en bij op maat gemaakte karpetten

Vervolg op de achterzijde



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
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Ondertapijt

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 
acrylbasis lijm, 100% recyclebaar
Hoogte  3,5 mm
Gewicht  240 g/m2

Standaardbreedte  240 cm en 300 cm
Onderhoud  Handwas 30°C. Niet 
uitwringen, drogen in de droogtrommel 
en niet strijken 
Land van herkomst  Nederland

Opmerkingen
–  Egaliseert kleine onregelmatigheden in  

de vloer
–  Plaats met de grijze kant naar de vloer,  

de zwarte zijde naar het karpet
–  Zorg ervoor dat uw vloer helemaal schoon 

en droog is voor de plaatsing
–  Van tijd tot tijd ventileren
–  Moet 50 mm kleiner zijn dan uw karpet
– Geschikt voor vloerverwarming
– Laat geen afdrukken achter
–  Kan tegen een vergoeding op maat 

gesneden worden
– Beschikbaar in rollen van 50 m

Levertijd
Uit voorraad leverbaar



Met de hand op maat 
gemaakt

Kinnasand-karpetten staan   voor premium 
kwaliteit, uitzonderlijk vakmanschap en 
verfijnd modern design. Elk stuk is uniek 
en zorgt voor een frisse interpretatie van 
handknopen en handweven. De kleuren, 
afmetingen, vorm en ontwerp kunnen 
aangepast worden aan de individuele 
voorkeuren.

Onze karpetten zijn ontworpen met 
zorgvuldige aandacht voor detail en de 
speciale twist waar de Kinnasand-collectie 
om bekend staat. De karpetten worden 
gemaakt door meester vakmensen in India, 
die gebruik maken van vaardigheden die 
van generatie op generatie worden 
doorgegeven. De productie omvat een 
veelheid van ingewikkelde, complexe 
processen, die elk met de hand worden 
uitgevoerd. Als gevolg hiervan is elk 
Kinnasand-karpet een waardevol en uniek 
product. 

Technieken

Tibetaanse knoop
De Tibetaanse knoop wordt gecreëerd 
met een tijdelijke staaf over de breedte 
van het karpet, dat voor de schering wordt 
geplaatst. Het garen wordt om twee 
scheringgarens en de staaf gedraaid. 
Wanneer de wever een hele rij knopen heeft 
voltooid, worden de lussen rond de staaf 
opengesneden. Dit levert een dichte, 
verfijnde pool op.

Perzische knoop
Om de pool van het karpet te creëren, is 
de Perzische knoop individueel gebonden 
rond twee scheringgarens en gesneden. 
Dit proces, dat met de hand uitgevoerd 
wordt, vereist hooggeschoold 
vakmanschap. Het is ook erg tijdrovend.

Kelim
Een kelim is een klassiek platgeweven 
karpet dat bestaat uit twee soorten 
garens – de schering en de inslag. 

De scheringgarens lopen verticaal over 
het weefgetouw. Om een   extreem slijtvaste 
kelim te produceren, worden de horizontale 
inslagdraden stevig geweven en met de 
hand in kleine stukjes geslagen. Zodra 
dit proces is voltooid, worden de 
scheringgarens volledig door de inslag 
gedekt.

Kenmerken
Alle Kinnasand-karpetten zijn met de 
hand gemaakt en bevatten hierdoor de 
kenmerkende eigenschappen van een 
handgemaakt product. Dit bewijst de 
echtheid en verzekerd de individualiteit 
van deze karpetten.

Handgemaakte karpetten kunnen 
aanvankelijk iets vervagen. Dit komt door 
de kruisverf, die niet volledig door de wol 
wordt geabsorbeerd. Daarom kan een 
kleine verkleuring niet beschouwd worden 
als een kwaliteitstekort.

Handgeknoopte karpetten kunnen 
aanvankelijk wat vezels verliezen. Dit heeft 
geen invloed op de kwaliteit van het karpet 
en zal stoppen na regelmatig stofzuigen.

Handgeweven karpetten kunnen licht 
afwijken van hun afmeting, kleurenschaduw 
en weefstructuur. Bovendien is het niet 
ongebruikelijk dat dit soort karpet licht 
golvend wordt. Dit kan het gevolg zijn van 
kleine verschillen in de scheringspanning, 
hetgeen niet altijd kan worden vermeden, 
ondanks de uitzonderlijke vaardigheid en 
voorzichtigheid van de wevers. Wij raden 
het gebruik van een slipbestendige 
onderlaag aan die de bovengenoemde 
golfwerking kan voorkomen. Wanneer er 
losse garens onstaan, trek deze er dan niet 
uit. In plaats hiervan snijdt u eenvoudig de 
losse draden zorgvuldig met een schaar en 
stopt u het resterende garen weer in het 
karpet.



Natuurlijke materialen 
en eigenschappen

Toegewijd aan het leveren van eersteklas 
producten en verfijnd, visionair design, 
zijn alle karpetten gemaakt van zorgvuldig 
geselecteerde, kwalitatief hoogwaardige 
materialen.

Nieuwe wol
Het merendeel van de Kinnasand-karpetten 
wordt gemaakt van pure nieuwe wol uit 
Nieuw-Zeeland. Dit wordt beschouwd als 's 
werelds beste kwaliteit wol voor het 
produceren van duurzame karpetten.

Nieuwe wol is een natuurlijke vezel die 
afkomstig is van levende schapen. Naast 
dat het zacht en comfortabel is, heeft het 
vele andere uitstekende eigenschappen. 
Het is vlam- en vlekbestendig, antistatisch 
en het kan helpen om de kamertemperatuur 
te reguleren. Daarnaast zijn wolvezels 
krullend en elastisch, waardoor het garen 
zich kan uitstrekken wanneer eraan wordt 
getrokken en vervolgens kan het  
terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm. 

Hennep
Hennep is een stam van de cannabisplant, 
die een hoge kwaliteit vezels produceert. 
Hennepplanten hebben weinig water of 
pesticiden nodig, maar produceren toch 
vezels die zeer sterk en veerkrachtig zijn. 
Indien geweven vormen ze een dichte, 
zware structuur met een vlak oppervlak.

Karpetten gemaakt van hennep hebben een 
natuurlijk grove textuur. Zij zullen ook met 
de tijd verzachten en sterker worden na 
verloop van tijd. Naast hun natuurlijke 
sterkte en duurzaamheid bieden ze ook een 
sterke weerstand tegen vocht en schimmel.

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 eigenschappen: 
het heeft een verkoelend effect bij hoge 
temperaturen en blijft warm bij lage 
temperaturen.

Katoen
Vaak verborgen in de aanleg van karpetten 
maar katoen is het meest populaire 
natuurlijke materiaal ter wereld. 
De katoenplant produceert bloemen die 
eraf vallen, waardoor een grote capsule 
achterblijft: de katoenbal. Deze opent zich 
om een   massa witte, dunne katoenvezels 
rond de katoenzaden te onthullen. 
Deze vezels zijn zeer fijn en zacht maar 
tegelijkertijd robuust en duurzaam. Katoen 
is ook bestand tegen zonlicht en heeft een 
hoge capaciteit met betrekking tot 
vochtabsorptie.



Verzorging en 
onderhoud

Elk karpet in de Kinnasand-collectie is een 
duurzaam origineel. Met de juiste zorg 
houdt uw karpet jarenlang zijn natuurlijke 
schoonheid. 

Regelmatige verzorging
Stofzuig uw karpet regelmatig, idealiter 
elke week, zelfs als er geen vuil of vlekken 
zichtbaar zijn. We raden u aan een 
stofzuiger op medium vermogen te 
gebruiken met een zachte, platte borstel. 
Stofzuig het karpet altijd in de richting van 
de pool. 

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.

Verwijderen van vlekken
Verwijder vlekken onmiddellijk. Vloeibare 
vlekken moeten doordrenkt worden met 
een absorberende witte katoenen doek. 
Werk vanaf de rand van de vlek naar binnen 
en wrijf niet op de vlek. Hard vuil moet 
eerst worden verwijderd door de losse 
vuildeeltjes met een mes te verwijderen. 
Vervolgens dept u de plek met een schone, 
witte niet-vlekkende katoenen doek. 
Gebruik helder, lauw water en ofwel een 
speciale tapijtvlekverwijderaar of een klein 
beetje opgelost speciaal wolwasmiddel. 
Herhaal het proces indien nodig, wissel 
regelmatig van schoonmaakdoek. 

Zodra de vlek is verwijderd, kunt u de plek 
spoelen met een spons en een klein beetje 
schoon water. Let erop dat u het karpet 
niet te nat maakt. Dep de plek droog 
met een schone doek. Het gebruik van 
conventionele wasmiddelen en 
oplosmiddelen wordt doorgaans niet 

aanbevolen. Mocht de vlek hardnekkig 
zijn, raadpleeg dan een professionele 
tapijtreiniger. Toon uw Kinnasand-
karpetcertificaat.

Verzorging van zijden karpetten
Zijde is de mooiste en delicaatste 
natuurlijke vezel. Op handgeknoopte zijden 
karpetten kunnen bij het eerste gebruik 
losse pluisjes ontstaan. Dit heet 
'sprongvorming'. Met regelmatig stofzuigen 
of borstelen zal dit na een korte tijd 
verminderen.

Elke vlek, inclusief gewoon water, mag 
alleen met soda water worden behandeld. 
Azijn of kraanwater mag nooit gebruikt 
worden. 

Drukplekken van zware voorwerpen of 
meubels kunnen ook worden verwijderd. 
Borstel of doe een vochtige katoenen doek 
direct op de deuk en strijk zachtjes in de 
richting van de pool.

Mocht u nog vragen hebben over het 
behandelen van vlekken of hoe u het karpet 
professioneel kunt laten reinigen, neem dan 
contact op met onze klantenservice.




