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Jacaranda heeft een reputatie opgebouwd als 
maker van innovatieve, mooi vormgegeven 
tapijten met handgeweven, tactiele texturen in 
een kenmerkend natuurlijk kleurenpalet. Ons 
ethos omvat het gebruik van duurzame vezels, 
respect voor het milieu en iedereen die onze 
tapijten en vloerkleden vervaardigt.
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Viridian

Mercury

Fawn

Nacre

Andaman

Grayling

Kunzite

Ecru

Gossamer Abalone

Mandalay Fawn

n a t u u r l i j k e  l u x e

MANDALAY SILK
Nieuw: De eerste collectie van Jacaranda-
tapijten in echte zijde. Weelderige zijde 
gecombineerd met praktische wol: deze 
handgeweven mix van 40% zijde en 
60% wol geeft het tapijt een prachtige, 
fluweelzachte glans. De wol zorgt voor 
stevigheid en de zijde voor een rijke glans 
en extra zachtheid

Geschikt voor gebruik in de slaapkamer, 
woonkamer, eetkamer, op trappen in huis 
en in een thuiskantoor met bureaustoelmat

TOG-waarde 1,68

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Sturgeon

Koala

Quartzite

Platinum

Basalt

Storm

Walrus

Ash

Shell Snow

Kasia Storm

n a t u u r l i j k e  g l a n s

KASIA
Kasia is met de hand geweven van een 
nieuwe, fijnere TENCEL™ vezel en maakt 
deel uit van het nieuwe assortiment van 
de zijdezachte Jacaranda-tapijten in ons 
kenmerkende neutrale kleurenpalet

Geschikt voor slaapkamer en zitkamer

Niet geschikt voor trappen, zwaar 
loopverkeer, natte ruimtes of entrees

TOG-waarde 0,82

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van
4 m en 5 m 
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Carmine

Rose

Cameo

Merlin

Camel

Amethyst

Mole

Delphinium

Moonstone

Glacier

Cornflower

Duck Egg

Caper

Lovat

Nimbus

Navy

Sapphire

Mackerel

c r e a t i e f  m e t  k l e u r

KHERI
Met de hand geweven van 100% TENCEL™ 
garen met een fijnere denierwaarde 
voor extra fluweelglans en zachtheid. De 
deskundigheid van Jacaranda op het gebied 
van kleur komt duidelijk tot uiting in de 
prachtige pastel- en felle kleuren van het 
Kheri-assortiment

Geschikt voor slaapkamer en zitkamer

Niet geschikt voor trappen, zwaar 
loopverkeer, natte ruimtes of entrees

TOG-waarde 0,82

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm 
Kamerbreed tapijt in een breedte van 4 m  

Kheri Cameo en Kheri Amethyst
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Zinc

Cloudy Grey

Marlin

Snow

Iron

Lavender

Teal Blue

Kapok

Platinum Canvas

Arani Platinum

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

ARANI
Dit elegante ontwerp met lijnmotief is 
verkrijgbaar in verschillende natuurlijke 
kleuren en is handgeweven van 100% 
TENCEL™

Geschikt voor slaapkamer, zitkamer, 
overloop, trappen in huis en thuiskantoor 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor zwaar loopverkeer, natte 
ruimtes en entrees

TOG-waarde 0,93

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
worden afgewerkt met handgenaaide of 
brede blindgebandeerde randen, of een 
overhands genaaide sierrand

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van
4 m en 5 m 
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JetMagpie

RussetOrioleLichen

JadeLarchMalachite

AzuriteBalticThunder

Almora Baltic

Canary Amber Pimpernel

t a c t i e l e  s t r u c t u r e n

ALMORA
Opvallende kleuren geven dit tweekleurige, 
handgeweven tapijt van 100% TENCEL™ 
een mooi geribbelde structuur

Geschikt voor slaapkamer, zitkamer, 
overloop, trappen in huis en thuiskantoor 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor zwaar loopverkeer, natte 
ruimtes en entrees

TOG-waarde 0,93

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
worden afgewerkt met handgenaaide of 
brede blindgebandeerde randen, of een 
overhands genaaide sierrand

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m
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Santushti ShellFossil

Mouse

Starlight

Ash

Dolphin

Storm

Wheat

Dove

Shell Platinum

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

SANTUSHTI
Dit prachtige ontwerp heeft een grillige, 
ongelijke structuur die alleen tijdens een 
handmatig weefproces verkregen kan 
worden en is gemaakt van 100% TENCEL™

Geschikt voor slaapkamer, zitkamer, 
overloop, trappen in huis en thuiskantoor 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor zwaar loopverkeer, natte 
ruimtes en entrees

TOG-waarde 0,72

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Garnet

Ochre

Lovat

Agate

Copper

Gold

Moss

Emerald

Navy

Duck Egg

Mackerel

Nimbus

Charcoal

Camel

Damson

Holly

Sage

Adriatic

Satara Camel

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

SATARA
Met de hand geweven in rijke, heldere 
kleuren die aan India doen denken, waar 
deze prachtige tapijten zijn gemaakt van 
100% TENCEL™

Geschikt voor slaapkamer, zitkamer, 
overloop, trappen in huis en thuiskantoor 
met bureaustoelmat

Niet geschikt voor zwaar loopverkeer, natte 
ruimtes en entrees

TOG-waarde 0,72

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m. 
Geclassificeerd voor projectgebruik
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Simla Cloudy GreyTapenade

Taupe

Lavender

Silver

Gunmetal

Pewter

Atlantic Blue

Opal

Wheat

Eggshell

Ivory

Grey

Charcoal

Steel Grey

Storm

Fern

Oatmeal

Cloudy Grey

n a t u u r l i j k e  t i n t e n

SIMLA
Dit diepe, volle velours tapijt is met de 
hand geweven van 100% TENCEL™, een 
natuurlijke en duurzame vezel waarop het 
licht prachtig wordt weerkaatst

Geschikt voor slaapkamer en zitkamer

Niet geschikt voor trappen, zwaar 
loopverkeer, natte ruimtes of entrees

TOG-waarde 0,82

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 250 cm, 200 x 300 cm, 
250 x 350 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van
4 m en 5 m 
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Oatmeal

Oyster

Taj

Cloudy Grey

Platinum

Ice

Agra Ice

p u r e  w e e l d e

AGRA
Een weelderig diep, glanzend velours tapijt 
waar je heerlijk diep in weg kunt zinken. 
Handgeweven van een mix van 50% wol en 
50% TENCEL™

Geschikt voor slaapkamer, zitkamer, 
overloop en thuiskantoor met 
bureaustoelmat

Niet geschikt voor trappen, natte ruimtes 
of entrees

TOG-waarde 3,22

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd of gebandeerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
120 x 180 cm, 170 x 240 cm, 200 x 250 cm, 
200 x 300 cm, 250 x 350 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Rampur PearlRampur Grey

Rampur Oatmeal

Rampur Pearl

Rampur Ivory

Rajgarh Charcoal

Rajgarh Dappled Grey

Rajgarh Silver

Rajgarh Gunmetal

Rajgarh Cloudy Grey

Rajgarh Eggshell Rajgarh Tusk

f l u w e e l z a c h t

RAJGARH EN 
RAMPUR
De Rajgarh is een populair velourstapijt 
en de Rampur heeft een elegant ontwerp 
met lichte strepen. Ze voelen beide heerlijk 
fluweelzacht aan en zijn verkrijgbaar in 
een reeks zachte, neutrale tinten. Ze zijn 
met de hand geweven in een mix van 60% 
viscose en 40% wol. De viscose zorgt voor 
glans en de wol voor duurzaamheid

Geschikt voor de slaapkamer, zitkamer, 
trappen in huis, overloop en kantoor met 
bureaustoelmat

Niet geschikt voor natte ruimtes of entrees

TOG-waarde 1,59 en 1,95

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Aegean

Woad

Beluga

Lead

Peacock

Heron

Artemisia

Olea

Night

Seal

Heavy Velvet Beluga

Mist Vellum Titanium

d u u r z a m e  l u x e

HEAVY VELVET
Het dikste 100% wollen velourstapijt in 
het assortiment van Jacaranda heeft een 
pooldikte van 16 mm en voelt weelderig 
zacht aan.  De dikke, compacte wol biedt 
bovendien een uitstekende warmte- en 
geluidsisolatie

Geschikt voor de slaapkamer, zitkamer, 
eetkamer, hal, trappen in huis, overloop en 
kantoor met bureaustoelmat

Niet geschikt voor zwaar loopverkeer of 
entrees

TOG-waarde 3,28

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd of gebandeerd

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Jaisalmer Vellum Jaisalmer Heron

Jaisalmer Cockle

Jaisalmer Cowrie

Jaisalmer Artemisia

Jaisalmer Mist

Jaisalmer Woad

Jaisalmer Night

Jaisalmer Titanium

Jaspur Vellum

Jaspur Cockle

Jaspur Cowrie

Jaspur Heron

Jaspur Artemisia

Jaspur Mist

Jaspur Woad

Jaspur Night

Jaspur Titanium

Jaspur Cockle

d u u r z a m e  w o l

JAISALMER EN
JASPUR
Handgeweven ontwerpen van 100% zuiver 
wol. Jaisalmer is subtiel gestreept en Jaspur 
is een luxe, glad velours tapijt. Wol is een 
ideaal materiaal voor tapijten: het voelt zacht 
aan, en is van nature sterk, vuilafstotend en 
brandwerend

Geschikt voor de slaapkamer, zitkamer, 
eetkamer, hal, trappen in huis, overloop en 
kantoor met bureaustoelmat

TOG-waarde 1,85 en 2,65

Op maat gemaakte carpetten kunnen met de 
hand worden omzoomd, blind gebandeerd, 
gebandeerd of gefestonneerd

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Aegean

Beluga

Seal

Papyrus

Peacock

Woad

Sepia

Artemisia

Vellum

Vanilla

Heron

Mist

Olea

Onyx

Night

Lead

Titanium

Willingdon Beluga

t i j d l o z e  e l e g a n t i e

WILLINGDON
Deze veelzijdige collectie is met de hand 
geweven van 100% duurzame wol en biedt 
de perfecte mix van luxe en bruikbaarheid. 
Deze tapijten zijn geclassificeerd voor zwaar 
projectgebruik en dus geschikt voor zowel 
normaal woongebruik als voor intensiever 
gebruikte publieke ruimtes

Geschikt voor bde slaapkamer, zitkamer, 
eetkamer, hal, trappen, overloop en 
thuiskantoor met bureaustoelmat 

TOG-waarde 1,4

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
met de hand worden omzoomd, blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
170 x 240 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 
300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Chennai Dunnock

Chennai Sparrow

Chennai Cloud

Chennai Horseradish

Chennai Owl

Chennai Ammonite

Chennai Salt

Chennai SaltChatra Millet

Chatra Rye

Chatra Putty

Chatra Cream

z u i v e r e  o n g e v e r f d e  w o l

CHENNAI EN
CHATRA
Deze handgeweven ontwerpen zijn 
gemaakt van 100% hernieuwbare wol. 
De willekeurig afwisselende lussen- en 
velourspool van de Chennai is voornamelijk 
geweven van zachte, ongeverfde wol. De 
Chatra daarentegen biedt een stevige, 
karaktervolle boucléstructuur 

Geschikt voor de slaapkamer, zitkamer, 
eetkamer, hal, trappen in huis, overloop en 
kantoor met bureaustoelmat

TOG-waarde 1,76 en 2,74

Op maat gemaakte carpetten kunnen met 
de hand worden omzoomd of gebandeerd. 
De Chennai kan ook blind gebandeerd of 
gefestonneerd worden

Standaard carpetten direct uit voorraad: 
Chennai alleen beschikbaar in 170 x 240 cm, 
200 x 300 cm, 300 x 400 cm

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 
5 m. Geclassificeerd voor projectgebruik
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Natural Weave Herringbone MarlWheat

Pearl

Ivory

Taupe

Oatmeal

Marl

Charcoal

Slate

Grey

Natural Weave Herringbone Natural Weave Hexagon Natural Weave Square

m i l i e u c e r t i f i c e r i n g

NATURAL WEAVE
HERRINGBONE,
HEXAGON EN 
SQUARE
Gecertificeerd door GUT, een keurmerk 
dat eisen stelt aan het maximale gebruik 
van schadelijke stoffen, energie en 
water tijdens het productieproces. Deze 
platgeweven ontwerpen zijn machinaal 
geweven van zuivere Nieuw-Zeelandse wol 
en 99% natuurlijke materialen

Geschikt voor de slaapkamer, zitkamer, 
eetkamer, hal, trappen in huis, overloop en 
kantoor met bureaustoelmat

TOG-waarde 1,77, 1,16 en 0,86

Op maat gemaakte carpetten kunnen 
blind gebandeerd (Enkel voor de Square 
kwaliteit), gebandeerd of gefestonneerd 
worden

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m. 
Geclassificeerd voor projectgebruik

Beschikbaar in alle kleur- en structuurcombinaties
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Harrington BryonyPartridge

Quail

Bryony

Argus

Nickel

Jay

Criggion

Trevally

Barnacle

Harrington Heyford Holcot

e l e g a n t e  e e n v o u d

HARRINGTON,
HEYFORD EN 
HOLCOT
Deze machinaal geweven, 100% wollen platte 
tapijten zijn zowel praktisch als stijlvol, 
en bieden een ruime keuze uit moderne 
vierkante basketweave ontwerpen. GUT-
gecertificeerd voor een gezonder leefklimaat

Geschikt voor de slaapkamer, zitkamer, 
eetkamer, hal, trappen in huis, overloop en 
kantoor met bureaustoelmat

TOG-waarde 1,0, 0,9 en 1,1

Op maat gemaakte carpetten kunnen blind 
gebandeerd, gebandeerd of gefestonneerd 
worden

Kamerbreed tapijt in breedtes van 4 m en 5 m 
(de Harrington alleen in een breedte van 4 m).
Geclassificeerd voor projectgebruik

Beschikbaar in alle kleur- en structuurcombinaties
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OP MAAT GEMAAKT

Jacaranda kan carpetten op maat maken van alle tapijten in ons assortiment. Onze prachtige tapijten worden in ons eigen, 
gespecialiseerde atelier op maat gesneden en van hoogwaardige, subtiele randafwerkingen voorzien. We kunnen er ook contrasterende 
garens of feller gekleurde randtapes aan toevoegen. Tapijten uit onze handgeweven collecties kunnen in India met de hand op maat 
worden gesneden.

MAXIMALE MATEN

 Agra, Heavy Velvet   - 4.95 x 5  4.95 x 5 m 5 x 20 m

 Arani*, Kasia, Mandalay Silk, Santushti, Simla 4.95 x 8 m 4.95 x 8 m 4.95 x 8 m 5 x 20 m

 Almora*, Kheri, Satara  3.95 x 8 m 3.95 x 8 m 3.95 x 8 m 5 x 20 m

 Chatra  - - 4.95 x 6 m 5 x 20 m

 Chennai, Jaisalmer, Jaspur, Rajgarh, Rampur, Willingdon 4.95 x 6 m 4.95 x 6 m 4.95 x 6 m 5 x 20 m

 Harrington, Natural Weave Square  3.95 x 8 m 3.95 x 8 m 3.95 x 8 m -

 Natural Weave Herringbone, Natural Weave Hexagon 3.95 x 8 m - 3.95 x 8 m - 

 Heyford, Holcot  4.95 x 8 m 4.95 x 8 m 4.95 x 8 m -

Naam collectie Gefestonneerd
levering

6-8 weken

Blind afgewerkt
levering

6-8 weken

Gebandeerd
levering

6-8 weken

Handgenaaid
levering

14-16 weken

Almora Amber met gefestonneerde randafwerking
Zichtbare tape voor een normale blind gebandeerde rand van 2 tot 6 mm, afhankelijk van het type tapijt. *Arani en Almora met blind gebandeerde 
rand waarvan ongeveer 12 mm zichtbaar is. 
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Handgenaaid

Het tapijt wordt met naald en draad omzoomd, in wollen of TENCEL™ 
garens van dezelfde als die waarvan het carpet is gemaakt. Alle 
Jacaranda-carpetten uit onze voorraad beschikken over handgestikte 
randen. Op maat gemaakte carpetten kunnen ook met de hand 
omzoomd worden. 

Blind afgewerkt

Blind banderen wordt zo genoemd omdat de band die om de rand 
wordt aangebracht op subtiele wijze met een onzichtbare stiknaad 
wordt weggewerkt. Het zichtbare gedeelte van de rand kan in breedte 
variëren maar kan, als de structuur van het tapijt dit toelaat, miniem 
zijn en toch een lange levensduur garanderen. We proberen de kleur 
van de velours of katoenen band zo goed mogelijk op de kleur van het 
tapijt af te stemmen om het carpet zo elegant en subtiel mogelijk af 
te werken.

Gefestonneerd 

De randen van bijna alle bouclé-tapijten van Jacaranda (met 
uitzondering van de allerdikste varianten) kunnen in ons atelier 
gefestonneerd worden. Voor de tapijten uit onze TENCEL™ collecties 
kunnen we hetzelfde garen gebruiken als dat waarvan het tapijt 
gemaakt is, maar klanten kunnen ook zelf een contrasterend garen 
uit onze TENCEL™ stalenkaart kiezen. We festonneren onze wollen 
tapijten in een zorgvuldig uitgezocht en bijpassend wolgaren voor een 
mooie subtiele afwerking.

Gebandeerd

In de sectie Op maat gemaakt op onze website vindt u de complete 
reeks leren, katoenen, linnen, Alcantara®- of velours banden waaruit 
u kunt kiezen. Randen zijn standaard zo’n 5 tot 6 cm breed, maar u 
kunt indien gewenst ook voor een velours band met een breedte van 
maximaal 13 cm kiezen. Let op: onze leren randen zijn van stukken 
echt leer gemaakt en kunnen dus zichtbare naden bevatten.

ONZE RANDAFWERKINGEN 
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Elk handgeweven tapijt en carpet van 
Jacaranda is door vele vaardige handen 
gemaakt. Het garen wordt met de hand om 
honderden klossen gewonden. Deze klossen 
worden vervolgens handmatig op een groot 
scheerwiel gespoeld. Bij dit hele proces komt 
geen greintje elektriciteit te pas. 

Er zijn maar weinig producenten die over 
wevers beschikken die vaardig genoeg zijn om 
op deze traditionele wijze perfecte rollen van 4- 
en 5-meter breed kamertapijt te maken. Zelfs 
de randen van deze prachtige kleden worden 
op traditionele manier met naald en draad 
door vakkundige ambachtslieden omzoomd. 
Het resultaat: een uniek assortiment tapijten 
en carpetten met een prachtige dikke 
structuur waar een machine niet aan tippen 
kan. 

HANDGEWEVEN TAPIJTEN
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Moon Leaf Silver

Honeycomb Fossil & Mackerel

HANDGEKNOOPTE REFINED-COLLECTIE

Elke afzonderlijke knoop wordt met de hand 
vastgeknoopt. De wevers gebruiken hiervoor 
Chinese zijde en traditionele Tibetaanse of 
Nieuw-Zeelandse wol. De wevers zitten naast 
elkaar voor een vast weefgetouw en leggen 
elk een rij knopen op metalen stangen die 
vervolgens worden losgeknipt om de pool te 
creëren. De wevers moeten tijdens het knopen 
het aantal gelegde knopen goed bijhouden, en 
het patroon volgen dat goed zichtbaar aan het 
plafond is opgehangen. Het is zeer vakkundig 
en arbeidsintensief werk. Alle wevers moeten 
ervoor zorgen dat ze op dezelfde spanning en 
in hetzelfde tempo knopen. Het is secuur werk 
en de wevers produceren per dag meestal 
maar zo’n 10 cm aan tapijt. Dit langzame 
proces levert echter wel prachtige en zeer 
hoogwaardige carpetten op, met een structuur 
en knoopdichtheid die jarenlang mee kan gaan. 
Iedereen die een van deze handgemaakte 
kunstwerken bij ons bestelt, krijgt een foto van 
het maakproces van hun carpet.

JACARANDA REFINED

De vloerkleedontwerpen uit onze Refined-collectie worden met de hand geknoopt of getuft in de afmetingen en het kleurenschema van uw 
keuze. Dit kunnen ontwerpen van Jacaranda zijn, of ontwerpen die door klanten zelf worden aangedragen. Wat het garen betreft, kunt u kiezen 
uit wol, zijde of TENCEL™. U kunt voor een gladde velours poolstructuur kiezen, voor een lussenpool om daar patronen mee te maken of voor 
een geribbelde structuur. Als u contact opneemt met Jacaranda, dan legt een van onze interne ontwerpers het hele proces graag voor u uit.

HANDGETUFTE REFINED-COLLECTIE

Onze mooie, sterke tapijten en carpetten (ook geschikt voor projectgebruik) worden door 
vakkundige werkers gemaakt met draagbare ‘tufters’ waarmee ze plukken Nieuw-Zeelandse 
wol, zijde- of TENCEL™ vezels door een katoenen maasweefsel drukken en daarbij een van 
tevoren op het weefsel gedrukt patroon volgen. Alle handgetufte carpetten worden met de 
hand omzoomd en zijn voorzien van een extra rug van katoen.
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Jacaranda maakt mooie tapijten en carpetten, 
met oog voor het milieu.

Bij Jacaranda zijn we weg van wol en wollen 
tapijten. Schapen krijgen elk jaar weer een 
nieuwe vacht vol hernieuwbare, recyclebare, 
zachte en warme maar ook sterke en van 
nature brandvertragende, ronduit fantastische 
wol. Dikke, sterke wol heeft een hoog luxe 
en comfort-gehalte, voegt structuur en 
karakter toe, en biedt uitstekende warmte- en 
geluidsisolatie. Daarnaast bevatten wolvezels 
wolvet (lanoline) en zijn daardoor van nature 
vlekbestendig. Jacaranda is marktleider op het 
gebied van handgeweven wollen tapijten en 
carpetten.

De o, zo zachte maar sterke botanische 
TENCEL™ vezels worden voor steeds vaker 
gebruikt, in toepassingen variërend van mode tot 
beddengoed en textiel. En er kunnen natuurlijk 
ook hele mooie, glanzende tapijten en carpetten 
van gemaakt worden... Lenzing, de producent 
van lyocell, waarvan de TENCEL™ vezel is 
gemaakt, garanderen dat de vezels volledig 
op basis van houtpulp uit duurzaam beheerde 
bossen zijn vervaardigd, in een revolutionair 
proces waarin meer dan 99% van alle gebruikte 
oplosmiddelen worden hergebruikt. Het bedrijf 
heeft met deze vezel de ‘Europese Prijs voor het 
Milieu’ gewonnen. Ga voor meer informatie over 
TENCEL™ naar jacarandacarpets.com/nl/about-
us/tencel/.

NATUURLIJKE 
VEZELS EN MILIEU 

Het met de hand maken van tapijten en carpetten is een zeer arbeidsintensief proces. Hier 
bij Jacaranda willen we er zeker van zijn dat alle betrokkenen goed behandeld worden en 
dat er op geen enkel moment kinderen bij het arbeidsproces betrokken zijn. Daarom bieden 
we al jaren steun aan GoodWeave, het sociale keurmerk voor handgemaakte tapijten. 
Onze fabrieken weten nooit wanneer de inspecteurs van deze organisatie langs komen 
voor een inspectie. GoodWeave werd in 1994 opgericht door de Indiase activist Kailash 
Satyarthi. Zijn internationale organisatie ziet erop toe dat de gehele tapijtproductieketen vrij 
van kinderarbeid is door middel van een uniek keurmerksysteem dat o.a. onafhankelijke 
en onaangekondigde fabrieksinspecties, het monitoren van locaties en certificering van 
producten omvat. In 2014 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede voor zijn streven naar een 
wereld zonder kinderarbeid waarin kinderen kinderen kunnen zijn en gewoon kunnen 
lachen, leren en spelen. GoodWeave zorgt er voor dat de kinderen in weversgezinnen en 
-gemeenschappen naar school kunnen gaan en ziet erop toe dat de volwassen tapijtwevers 
eerlijk behandeld worden. Ga voor meer informatie naar www.goodweave.org.uk.

ETHISCH VER-
ANTWOORDE 
WERKOMSTAN-
DIGHEDEN    

Met dank aan GoodWeave International
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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 van maandag tot donderdag 
08.30-16.30 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 van maandag t/m vrijdag

Of ga naar onze website:

www.jacarandacarpets.com/nl/

om:
• grotere afbeeldingen 
 te bekijken
• stalen aan te vragen
• de volledige 
 productspecificatie 
 te bekijken
• distributeurs te vinden

Regelmatig onderhoud
Stofzuig regelmatig, vooral wanneer uw nieuwe Jacaranda-tapijt 
net gelegd is.  Het is heel normaal dat tapijten in het begin veel 
‘pluizen’ en vezels loslaten. Dit heeft geen invloed op het uiterlijk 
of kwaliteit van het tapijt en houdt na enkele weken regelmatig 
stofzuigen vanzelf op. Zorg ervoor dat u uw tapijt gedurende de 
hele levensduur regelmatig blijft stofzuigen. Schakel tijdens 
het stofzuigen de klopper uit. Deze kloppers kunnen soms wel 
geactiveerd worden op velours tapijt om platgedrukte pool weer 
omhoog te trekken.

Voor een lange levensduur van uw vloerbedekking van Jacaranda, 
adviseren we u om:

• Voor een lange levensduur van uw vloerbedekking van 
 Jacaranda, adviseren we u om:
• Een hoogwaardige onderlaag voor uw tapijt te kiezen
• De speciale onderlaag van Jacaranda te kopen om meer 
 demping toe te voegen en wegglijden te voorkomen 
• Een schoonmaakset voor snelle vlekverwijdering van 
 Jacaranda te kopen om ongelukjes snel te reinigen
• Schoonloopmatten bij alle deuropeningen te leggen en deze 
 regelmatig schoon te maken
• Speciale bureaustoelmatten onder stoelen met zwenkwielen te 
 leggen
• Schoteltjes onder meubelpoten te plaatsen
• Uw carpetten regelmatig om te draaien zodat ze minder snel 
 slijten
• Uw wollen tapijt of carpet na een professionele 

schoonmaakbeurt opnieuw van een anti-motlaag te voorzien. 
Alle wollen producten van Jacaranda worden geleverd met een 
garantie tegen motten van 5 jaar.  Alle TENCEL™ collecties 
hebben een levenslange garantie tegen motten.

Ongelukjes
De meeste vloerbedekkingen zullen, net als andere stoffen, te 
kampen krijgen met de nodige koffie- of wijnvlekken. Om al 
te grote schade tegen te gaan, raden we u aan een Jacaranda 
schoonmaakset voor snelle vlekverwijdering aan te schaffen.  Als u 
iets gemorst heeft, moet u altijd zo snel mogelijk handelen:

• Verwijder eventuele vaste stoffen met een lepel of bot mes van  
 het tapijt
• Dep het gebied droog met een vel wit, absorberend   
 keukenpapier
• Blijf het gebied voorzichtig droogdeppen met een nieuw vel  
 keukenpapier tot er geen vocht meer wordt opgenomen
• Zorg daarbij dat u nooit te hard wrijft of schrobt omdat de  
 pool zo kan breken en permanente schade aan het oppervlak  
 kan veroorzaken
• Op wollen tapijten kunt u water gebruiken en dit vervolgens  
 droogdeppen, maar gebruik geen water op tapijten van   
 TENCEL™
• Gebruik uw Jacaranda Schoonmaakset voor snelle 

vlekverwijdering en vermijd huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen omdat deze ervoor kunnen zorgen dat 
de vlek in het tapijt trekt, de pool kunnen beschadigen of een 
plakkerig laagje kunnen achterlaten dat snel vuil aantrekt

• Als de vlek koppig blijft zitten, kunt u het beste een 
 professionele tapijtreiniger inschakelen.

Ga voor meer informatie over professionele reiniging en anti-
vlekkenbehandeling naar de sectie Leggen en onderhoud van onze 
website waar u gedetailleerde reinigingsaanwijzingen vindt voor 
elk vezeltype.  

REINIGING EN ONDERHOUD  
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