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Santushti Fossil

Kwaliteit met stijl, liefde voor 
handgemaakte texturen, natuurlijke 
kleuren en duurzame vezels, respect 
voor het milieu en voor iedereen 
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vervaardigt
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PlatinumShell

Ash Dove

WheatStarlight

Mouse Storm

DolphinFossil Santushti Shell
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n a t u u r l i j k e  k l e u r e n

SANTUSHTI
Dit prachtige ontwerp heeft een 
eigenzinnige en onregelmatige textuur die 
alleen met de hand kan worden gemaakt. 
Het is geweven van 100% TENCEL™

Geschikt voor de slaapkamer, woonkamer, 
overloop, huistrappen en kantoor aan huis 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor gebieden met veel 
loopverkeer of natte gebieden en ingangen

Levenslange motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met 
de hand worden genaaid, blind gezoomd, 
gebiesd of gefestonneerd

Afmetingen tapijten in voorraad
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Tapijtbreedtes  4 en 5 m



Garnet Copper Charcoal

CamelGoldOchre

Lovat Moss Damson

HollyEmeraldAgate

Navy Mackerel Sage

AdriaticNimbusDuck Egg

Satara Agate

SATARA
Handgeweven in rijke, levendige tinten die 
doen denken aan India, waar dit prachtige 
assortiment is vervaardigd en gemaakt 
van 100% TENCEL™

Geschikt voor de slaapkamer, woonkamer, 
overloop, huistrappen en kantoor aan huis 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor gebieden met veel 
loopverkeer of natte gebieden en ingangen

Levenslange motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met 
de hand worden genaaid, blind gezoomd, 
gebiesd of gefestonneerd

Afmetingen tapijten in voorraad
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Tapijtbreedte 4 m
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h a n d g e m a a k t e  t e x t u r e n



Wheat

Silver Opal Fern

StormAtlantic BlueLavender

Taupe Pewter Steel Grey

CharcoalTapenade Gunmetal

Ivory Oatmeal

Cloudy GreyGreyEggshell

Simla Atlantic Blue
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g e w e v e n  d o o r  v a a r d i g e  a m b a c h t s l u i

SIMLA
Dit diepe, dikke poolfluweel is 
handgeweven van 100% TENCEL™, een 
natuurlijke en duurzame vezel die het licht 
prachtig reflecteert

Geschikt voor de slaapkamer en 
woonkamer

Niet geschikt voor trappen, gebieden 
met veel loopverkeer of natte ruimtes en 
ingangen

Levenslange motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met 
de hand worden genaaid, blind gezoomd, 
gebiesd of gefestonneerd

Afmetingen tapijten in voorraad
170 x 240 cm, 200 x 250 cm, 200 x 300 cm, 
250 x 350 cm

Tapijtbreedtes  4 en 5 m



Zinc Iron

LavenderCloudy Grey

Marlin Teal Blue

KapokSnow

Platinum Canvas

Arani Iron
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ARANI
Dit stijlvolle tweekleurige lineaire design 
wordt geleverd in een natuurlijk palet en is 
met de hand geweven met 100% TENCEL™

Geschikt voor de slaapkamer, woonkamer, 
overloop, huistrappen en kantoor aan huis 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor gebieden met veel 
loopverkeer of natte gebieden en ingangen

Levenslange motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met de 
hand worden genaaid, gebiesd, gezoomd of 
gefestonneerd

Afmetingen tapijten in voorraad
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Tapijtbreedtes  4 en 5 m

r e s p e c t  v o o r  h e t  m i l i e u



Magpie Jet

RussetOrioleLichen

Malachite Larch Jade

AzuriteBalticThunder

Canary Amber Pimpernel

Almora Jade

1312

ALMORA
De gedurfde, opvallende kleuren 
accentueren dit tweekleurige lineaire 
design, handgeweven met 100% TENCEL™

Geschikt voor de slaapkamer, woonkamer, 
overloop, huistrappen en kantoor aan huis 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor gebieden met veel 
loopverkeer of natte gebieden en ingangen

Levenslange motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met de 
hand worden genaaid, gebiesd, gezoomd of 
gefestonneerd

Afmetingen tapijten in voorraad
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Tapijtbreedte 4 m

m o o i  b o t a n i s c h  g a r e n



Dunnock

OwlSparrow

Cloud Ammonite

SaltHorseradish

Chennai Dunnock
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d u u r z a m e  v e z e l s

CHENNAI
Handgemaakt met een stijlvolle 
combinatie van gesneden pool en lussen. 
100% wol is een natuurlijk duurzaam 
garen, geweven in zachte, natuurlijke 
tinten

Geschikt voor de slaapkamer, woonkamer, 
hal, trap, eetkamer, overloop en kantoor 
aan huis met bureaustoelmat. Algemeen 
contractgeclassificeerd

Vijf jaar motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met 
de hand worden genaaid, blind gezoomd, 
gebiesd of gefestonneerd

Afmetingen tapijten in voorraad 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 300 x 400 cm

Tapijtbreedtes  4 en 5 m



Aegean Peacock

OleaWoadBeluga

Seal Sepia Onyx

NightArtemisiaPapyrus

Vellum Heron Lead

TitaniumMistVanilla

Willingdon Artemisia
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WILLINGDON
Dit veelzijdige tapijt is een perfecte mix van 
luxe en functionaliteit en handgeweven van 
100% diepe, dikke wol

Geschikt voor de slaapkamer, woonkamer, 
hal, trap, eetkamer, overloop en kantoor 
aan huis met bureaustoelmat. Algemeen 
contractgeclassificeerd

Vijf jaar motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met 
de hand worden genaaid, blind gezoomd, 
gebiesd of gefestonneerd

Afmetingen tapijten in voorraad
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Tapijtbreedtes  4 en 5 m

p r a k t i s c h e  s c h o o n h e i d



Oatmeal Cloudy Grey

PlatinumOyster

Taj Ice

Agra Ice
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d e  u l t i e m e  l u x e

AGRA
Dit ongelooflijk diepe, dikke en glanzende 
fluweel biedt een vleugje echte luxe. 
Het materiaal is gemaakt van een 
handgeweven mix van 50% wol/50% 
TENCEL™

Geschikt voor de slaapkamer, woonkamer, 
overloop en kantoor aan huis met 
bureaustoelmat

Niet geschikt voor trappen, natte ruimtes 
of ingangen

Vijf jaar motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met 
de hand worden genaaid, met een blinde 
zoom of bies

Afmetingen tapijten in voorraad
120 x 180 cm, 170 x 240 cm, 200 x 250 cm, 
200 x 300 cm, 250 x 350 cm

Tapijtbreedtes  4 en 5 m



Grey & PewterSnow & Storm

Snow & Charcoal Cloudy Grey &
Gunmetal

Starlight & Graphite Simla Bordered Grey & Pewter
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SIMLA BORDERED
Dit stijlvolle fluweel heeft een 
contrasterende rand en is met de hand 
geweven met de prachtige botanische 
TENCEL™-vezel

Geschikt voor de slaapkamer en 
woonkamer

Niet geschikt voor gebieden met veel 
loopverkeer of natte gebieden en ingangen

Levenslange motgarantie

Op maat gemaakte tapijten kunnen met de 
hand worden genaaid

Afmetingen tapijten in voorraad
200 x 250 cm, 250 x 350 cm, 300 x 400 cm

l e t  o p  h e t  g o o d w e a v e - l a b e l



Moon Leaf Silver

Honeycomb Fossil & Mackerel

HANDGEKNOOPT REFINED

Elke afzonderlijke knoop is met de hand 
gecreëerd met behulp van Chinese zijde en 
traditionele Tibetaanse of Nieuw-Zeelandse 
wol. De wevers zitten naast elkaar aan vaste 
weefgetouwen en elk van hen maakt de 
individuele knopen op metalen staven en 
snijden deze vervolgens af om de pool te 
maken. De wevers tellen tijdens het weven 
de knopen, die ze volgen via een schema dat 
boven hen hangt. Dit is puur vakmanschap. 
Ze moeten allen knopen met dezelfde 
spanning en op hetzelfde tempo, waardoor 
gemiddeld slechts 10 cm per dag een prachtig 
erfstuk van hoge kwaliteit wordt gecreëerd 
met de structuur en dichtheid die vele jaren 
gebruik kan weerstaan. Iedereen die deze 
handgemaakte kunstwerken bestelt, krijgt ook 
een foto van hun kleed op het weefgetouw.

JACARANDA REFINED

Onze tapijtdesigns uit de Refined-collectie zijn handgeknoopt of -getuft, zodat speciale maten en aangepaste kleurschema’s kunnen 
worden besteld. Deze ontwerpen kunnen zowel afkomstig zijn van Jacaranda of voorgesteld zijn door klanten. Kies uit wol, zijde en 
TENCEL™-garens en tussen diepe, dikke fluwelen polen of lussen. Neem contact op met Jacaranda als u interesse heeft. Onze eigen 
ontwerpers zullen u bij elke stap begeleiden.

HANDGETUFT REFINED

De geraffineerde, robuuste, contractgeclassificeerde tapijten en vloerkleden worden door 
ervaren medewerkers gemaakt, die gebruik maken van draagbare ‘tufters’ om Nieuw-
Zeelandse wol, zijde of TENCEL™ garen in een katoenen doek te tuften met het ontwerp 
erop gedrukt. Alle randen van de handgetufte tapijten zijn met de hand genaaid en worden 
afgewerkt met een tweede katoenen achterkant.
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Jacaranda kan alle maten met alle stijlen maken. Kies gewoon één van onze structuren voor het 
middenstuk en neem dan contact met ons op voor een offerte voor een van onze randopties.

Gefestonneerd

Alle referenties, behalve 
de dikste bouclé’s van 
Jacaranda, kunnen met een 
machine worden overlocked 
met garen in dezelfde of 
een contrastrerende kleur 
als de lussen van het tapijt. 
Onze snelste en voordeligste 
afwerking.

Handgenaaid

Onze wevers in India 
gebruiken naald en draad 
om met de hand de randen 
te naaien, met dezelfde 
kleur wol of TENCEL™, 
waarvan elke tapijt wordt 
vervaardigd. Alle vloerkleden 
die Jacaranda in voorraad 
heeft, hebben met de hand 
genaaide randen. Op maat 
gemaakte tapijten kunnen 
ook met de hand worden 
genaaid.

Blind gezoomd

Na de handgenaaide rand de 
meest populaire randoptie. 
Hiervoor gebruiken we een 
smalle katoenen bies die zo 
goed mogelijk bij uw gekozen 
tapijt past, om zo een 
stijlvolle en toch ingetogen 
rand te creëren.

Gebiesd

Een iets bredere versie van 
onze blindgezoomde rand.

Gezoomd

Onze leren, katoenen, linnen 
of Alcantara® randen geven 
elk tapijt een opvallende 
look. Hier tegenover 
afgebeeld. Houd er rekening 
mee dat onze leren randen 
naden bevatten. Om naden 
te voorkomen, of als men die 
niet wenst, is Alcantara® een 
goed alternatief.
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RANDEN

OP MAAT GEMAAKT

MAXIMALE MATEN

 Agra  - 4.95 x 5 m - 4.95 x 5 m 5 x 15 m

 Almora 4.95 x 6 m - 4.95 x 6 m 4.95 x 6 m 5 x 20 m

 Arani  3.95 x 6 m - 3.95 x 6 m 3.95 x 6 m 5 x 20 m

 Chennai, Santushti, Simla 4.95 x 6 m 4.95 x 6 m - 4.95 x 6 m 5 x 20 m

 Satara  3.95 x 6 m 3.95 x 6 m - 3.95 x 6 m 5 x 20 m

 Willingdon  4.95 x 8 m 4.95 x 8 m - 4.95 x 8 m 5 x 20 m

Naam collectie Gefestonneerd
levering 5 weken

Blind gezoomd
levering 5 weken

Gebiesd
levering 5 weken

Handgenaaid
levering 12-14 weken

Gezoomd
levering 5-6 weken

Vole Jet

BathstonePearl

CharcoalBattleshipKatoen - Goose

Linnen - Harvest

Moose

Sanderling Goshawk

Raven

Liquorice

Alcantara® - Harrier

Leer - Whale

Sand Jade



Jacaranda maakt prachtige tapijten en altijd 
met het milieu in het achterhoofd.

Bij Jacaranda houden we van wol en wij vinden 
dat we er geweldige tapijten van kunnen 
maken. Elk jaar opnieuw creëren schapen 
hernieuwbare, recyclebare, zachte, warme 
maar slijtvaste en natuurlijk brandvertragende 
wol. Met een hoog luxe- en comfortniveau 
en een diepe, dichtgeweven wolpooltextuur 
en karakter voor betere isolatie en 
geluidsabsorptie. Wolvezels zijn ook natuurlijk 
gecoat in lanoline die bestand is tegen vlekken. 
Jacaranda is marktleider in handgeweven 
wollen tapijten en vloerkleden.

Voor iedereen die van glans houdt, weven 
we met de hand de prachtige, botanische 
TENCEL™-garens. TENCEL™-vezels worden 
gemaakt van houtpulp die alleen afkomstig 
is van duurzaam gekweekte bossen en door 
middel van een revolutionair proces dat meer 
dan 99% van de gebruikte oplosmiddelen 
recycleert. Om deze reden werd het 
bekroond met de Europese milieuprijs Ga 
voor meer informatie over TENCEL™ naar 
jacarandacarpets.com/en/about-us/tencel/

NATUURLIJKE 
VEZELS EN 
MILIEU
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Met dank aan GoodWeave International

Het maken van vloerbedekkingen is een zeer arbeidsintensief proces en bij Jacaranda 
zorgen wij ervoor dat alle betrokkenen goed worden behandeld en dat er geen kinderen 
bij de toeleveringsketen betrokken zijn. Om deze reden ondersteunen wij al jaren 
GoodWeave en onze fabrieken weten nooit wanneer de inspecteurs van GoodWeave voor 
de deur kunnen staan. GoodWeave werd in 1994 opgericht door de Indiase activist Kailash 
Satyarthi en zijn internationale organisatie werkt onvermoeibaar om kinderarbeid uit 
toeleveringsketens te verbannen via zijn unieke etiketteringsprogramma, waaronder 
onafhankelijke en onaangekondigde inspecties bij de fabrikant, bewaking en certificering. 
Hij kreeg in 2014 de Nobelprijs voor de vrede vanwege zijn inzet ervoor te zorgen dat 
kinderen kind moeten blijven zodat ze kunnen lachen, leren en spelen. GoodWeave biedt 
kinderen in weefgemeenschappen opleidingsmogelijkheden en werkt aan een eerlijke 
behandeling van volwassen tapijtwevers. Ga naar www.goodweave.org.uk.

26

ETHISCHE 
WERKOMSTAN-
DIGHEDEN
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Elk handgeweven tapijt van Jacaranda gaat 
tijdens de creatie langs vele bekwame handen.
Honderden klossen worden met de hand 
gewonden en vervolgens handmatig rond een 
kromtrekwiel en op houten weefgetouwen 
gewikkeld die zonder elektriciteit met de 
hand worden bediend. Zelfs de randen van 
deze prachtige tapijten worden door ervaren 
ambachtslieden met traditionele naald en 
draad met de hand genaaid.

MET DE HAND GEWEVEN
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CONTACT

Neem contact op met ons kantoor in het VK: 
Jacaranda Carpets Ltd 
1 Cockerel Rise, Desborough 
Northamptonshire NN14 2WE

tel: +44 (0)1536 762697 
e-mail: sales@jacarandacarpets.com

kantoortijden:
08.30-17.30 GMT van maandag tot donderdag 
08.30-16.30 GMT op vrijdag

Bezoek onze showroom in Londen: 
Jacaranda Carpets Ltd 
Design Centre Chelsea Harbour
2nd Floor South Dome, London SW10 0XE

tel: +44 (0)207 351 6496
e-mail: dcch@jacarandacarpets.com

kantoortijden:
09.30-17.30 GMT van maandag t/m vrijdag

Bekijk vloerkleden online, controleer de 
volledige specificaties, zoek een verkoper of 
klik en haal op: www.jacarandacarpets.com
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Regelmatige verzorging
Wanneer uw Jacaranda-tapijt arriveert, moet u deze regelmatig 
stofzuigen. Enig vezelverlies of ‘shedding’ is normaal bij nieuwe 
tapijten en dit heeft geen invloed op het uiterlijk of de prestaties. 
Dit zal snel stoppen met frequent stofzuigen. Blijf tijdens de 
levensduur van uw tapijt regelmatig stofzuigen.

• Gesneden pool, gebruik een rechtopstaand model met 
 de kloppers uitgeschakeld. Ze kunnen af en toe weer worden  
 aangezet om de poolvezels die plat zijn getreden op plekken  
 waar veel gelopen wordt, weer op te laten richten
• Lussen in de pool, gebruik een cilinderstofzuiger met een glad
 mondstuk en geen klopper.

Vroege maatregelen om de levensduur van uw tapijt te verlengen:

• Koop een onderlaag voor het Jacaranda-tapijt om demping toe  
 te voegen en verplaatsing te voorkomen
• Koop een Jacaranda Emergency Spot Cleaning Kit in geval 
 van incidenten
• Plaats barrièrematten bij ingangen, maar maak ze vaak   
 schoon
• Gebruik wielmatten onder alle zwenkwielen
• Plaats meubeldoppen onder de poten van meubels
• Draai vloerkleden regelmatig om slijtage te verspreiden.

Incidenten
De meeste tapijten, net zoals alle stoffen, zullen vlekken vertonen 
van gemorste dagelijkse vloeistoffen zoals koffie of rode wijn. Om 
schade te minimaliseren als u een vlek ziet, moet u snel handelen 
en:
• vaste stoffen oppakken met een lepel of stomp mes
• vloeistof voorzichtig deppen met wit, absorberend papier 
 zoals keukenpapier
• zachtjes blijven deppen en het papier regelmatig vervangen  
 totdat het droog is
• nooit wrijven of schrobben omdat hierdoor het pooloppervlak  
 kan barsten en blijvende schade kan ontstaan
• voor wollen vloerkleden water toevoegen en droogvegen, maar  
 geen water toevoegen aan TENCEL™-vloerkleden
• huishoudelijke schoonmaakmiddelen vermijden die 
 permanente vlekken kunnen veroorzaken, de pool kunnen  
 beschadigen of een plakkerig residu achterlaten
• Als de vlek niet verdwijnt, is de veiligste optie het inschakelen
 van een professionele tapijtreiniger, of u kunt nieuwe vlekken
  aanpakken met de Emergency Spot Cleaning Kit van   
 Jacaranda.

Voor informatie over professionele reiniging en vlekbestendigheid:  
https://www.jacarandacarpets.com/en/care-100-wool/   
https://www.jacarandacarpets.com/en/care-pure-tencel-viscose/

REINIGEN EN VERZORGEN



www.jacarandacarpets.com

Dutch 2020


