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BIOBASED 
CANVAS
Als wind en zee vrij 
spel hebben, ontstaat 
dit grillige patroon van 
rimpelingen in het zand. 
Een stil bewijs van de 
kracht en vooral de 
schoonheid van de 
natuur. Dat is precies 
wat dit biobased karpet 
belichaamt. De natuurlijke 
vlasvezel in het linnen 
geeft dit karpet een eigen 
karakter. Puur natuur, 
grillig, stoer, krachtig. 
De combinatie van een 
100% linnen toplaag en 
een 100% jute rug maakt 
het volledig afbreekbaar. 
Een karpet waar je naar 
blijft kijken, maar wat geen 
spoor nalaat. 

CREATIVITY 
IS THE BIGGEST REBELLION
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Donkersloot draagt 
verantwoordelijkheid 

voor de toekomst. 
Creativiteit wordt niet 

alleen gebruikt om 
zinderende dessins 

te maken. We dagen 
onze manier van 

produceren uit om 
meer duurzaamheid 
te genereren. Samen 

maken we het verschil.

CREATIVITY 
IS THE BIGGEST REBELLION
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IMPACT 
HEROVERWEGEN
Wij doen geen 
concessies in design 
noch duurzaamheid.
De vlasvezels in het linnen 
worden in Europa zonder 
gebruik van pesticiden 
verbouwd. Ze zijn van 
nature scheurbestendig. 
De jute rug is met 
speciaal geselecteerde 
ruwe grondstoffen 
samengevoegd met het 
linnen. Samen maken ze 
Donkersloot Biobased 
volledig biologisch 
afbreekbaar. Dit houdt 
in dat het product 
composteerbaar is. 
Zo gaan robuustheid en 
duurzaamheid hand in 
hand voor een verfijnd 
statement in design en 
een bijdrage aan een 
betere toekomst.



NATUURLIJKE 
SCHOONHEID
Donkersloot Biobased is 
een natuurlijk product dat 
zich organisch gedraagt. 
De natuurlijke vlasvezels 
in het linnen geven 
het karpet een lange 
levensduur, duurzaamheid 
en een parelachtige 
glans naarmate de tijd 
voortschrijdt. In alle 
elegantie draagt het bij 
aan een aangenaam 
binnenhuisklimaat 
door de vezels die 
de luchtvochtigheid 
reguleren. Door de  
warmtegeleidende 
eigenschappen van het 
linnen, is het product 
ideaal voor gebruik op 
vloerverwarming. 

100% linnen toplaag
100% jute rug                  +
100%  biologisch afbreekbaar
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DONKERSLOOT 
BIOBASED 
verzekert een gezonde luchtkwaliteit binnenshuis 
en voldoet aan de eisen voor emissies van Volatile 
Organic Compounds (VOC’s) zoals beschreven in:

• GUT

• Duitse AgBB  

• Franse VOC-verordening (Décret n 2011-321)

• Belgische VOC-verordening

• LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

• BREEAM Exemplary Level (International New 
Construction 2016 (Technical Manual SD233 2.0))

Met trots presenteren we 
dit bouclé karpet dat wordt 
geleverd in drie delicate 
kleurschakeringen, herinnerend 
aan zandstructuren, opgewekt 
door natuurlijke krachten.
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• Hernieuwbaar vlas
De gewassen absorberen CO2 tijdens hun 
groei.

• Duurzame productie 
Geproduceerd zonder pesticiden.

• Geur-vrij
Natuurlijke ingrediënten en een speciaal 
ontwikkelde verbinding met zorgvuldig 
gekozen ruwe grondstoffen.

• Van stof tot stof 
100% biologisch afbreekbaar, 
100% composteerbaar.

• Zware kwaliteit 
De eigenschap waar Donkersloot om 
bekend staat.

• Design statement 
Natuurkrachten versmolten in robuustheid 
en elegantie.

karakter in 
design - 

gebruik leidt 
tot glans

warmtegeleiding

geen additieven,natuurlijk 
scheurbestendig

Natuurlijke 
eigenschappen 

reguleert
 luchtvochtigheid

 geen emissies 

7

Linnen + jute = 100% natuurlijk



Nijverheidswerf 37 
1402 BV Bussum
The Netherlands

+31(0)88 2400 800
info@donkersloot-tapijt.nl
www.donkersloot-tapijt.nl


