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Een leuk karpet gezien, maar eerst zien hoe het 
staat? Dat kan! Via onze Roomvisualizer kun je een 

karpet virtueel uitproberen in je eigen interieur. 

Scan met je telefoon de QR code en zie zelf hoe het 
karpet staat in je eigen interieur.

Heb je onze producten al gespot in het 
SketchUp 3D Warehouse? 

Scroll door onze collectie en plaats een van onze 
karpetten direct in je SketchUp tekening.
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Onze vernieuwde collectie karpetten is eigenzinnig 
als altijd. Met eindeloze variatie in materialen, 

structuren, afwerking en afmetingen. In de meest 
creatieve dessins, vormen en kleuren. Welk karpet je 
ook kiest, iedere Donkersloot geeft het interieur een 
duidelijke boost. Van een solide basis tot verrassend 

knaleffect, net waar het interieur om vraagt!

De eigentijdse interieurarchitect weet precies 
waar Donkersloot voor staat: kwaliteit, expertise, 

creativiteit en innovatiekracht. Met plezier denken 
we met je mee, Van ontwerp tot ontwikkeling. 

Alles voor dat ultieme doel: een onderscheidend 
professioneel interieur!

Let’s talk about carpet! 

DÉ CREATIEVE
PARTNER VOOR

DE INTERIEURARCHITECT



PATTERNS
Kies je patroon om kleur te bekennen! Met deze karpetten wordt 
ieder professioneel interieur zo ingetogen of expressief als je zelf 

wilt. Letterlijk, want bij de meeste karpetten is het patroon naar wens 
subtiel aan te passen. Zo flexibel is onze productietechniek.
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INFINITY
Een beauty met oneindige schoonheid. 
De lijn lijkt zich eindeloos te herhalen en 
zet in al zijn eenvoud een ijzersterk beeld 
neer. Een roterende spiraalvorm waar je 
naar blijft kijken. Een frisse schoonheid 
die met alle stijlen matcht. 

Saxony getuft tapijt, verkrijgbaar in 
6 kleurvarianten.

Kracht van de herhaling

Recycled
Econyl yarnD

UU

RZAAMHEID

DUURZAAMHEI
D



SWIRLTWISTERWATERMELON
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KIWIBUBBLEGUMLOLLIPOP

POOLMATERIAAL 100% ECONYL // POOLGEWICHT 1250 GR/M2 // AFMETINGEN Ø 300 CM OF OP AANVRAAG // KLEURAANPASSING MOGELIJK  



Deze beauty lijkt opgebouwd uit 

duizenden mozaïekstukjes. Samen 

vormen zij een ogenschijnlijk 

nonchalant, maar o zo uitgekiend 

patroon. Dit karpet blijft b
oeien, een 

knap staaltje werk. 

Saxony getuft wollen karpet, 

verkrijgbaar in 3 variaties: 

multi-colour, gradiënt en zwart-wit. 

PUZZLE
In 1.000 Stukjes

80% wool

DUURZAAMHEID

D
UURZAAMHEID
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MULTI GRADIENT BLACK & WHITE

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // KLEURAANPASSING OP AANVRAAG



BROWN

GROOVE
Het ritme van dit groovy karpet hakt er 
direct lekker in. Want dit karpet ademt 
soul uit al zijn wollen vezels. Een optische 
illusie: voel de groove en volg de beat!  
Swingend kleurgeven aan een zakelijke 
interieur? Laat dat maar aan dit retro 
pareltje over! 

Saxony getuft, wollen karpet. 
Opgebouwd uit 4 kleuren, beschikbaar 
in 4 kleurvarianten.

Voel je die groove?

80% woolDU
URZAAMHEID

DUURZAAMHEI
D



13POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // KLEURAANPASSING OP AANVRAAG

REDBLUEWINE



Is een glitch een storing? Welnee! Een 
enorme verbetering juist! Kijk maar! 
Deze glitch laat zien waarom je de 
imperfectie maar beter kunt omarmen: 
al zigzaggend volgen de kleuren hun 
eigen pad. En zeg nou zelf, juist die 
onvoorspelbaarheid geeft zoveel meer 
variatie, diepte en kleur! Een intrigerend 
beeld waar je je ogen niet vanaf kunt 
houden. 

In 3 varianten met eigenzinnig 
kleurverloop dat telkens een tikkeltje 
anders is.

GLITCH
De perfecte imperfectie



15

LAVENDERRAINBOW COAST

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 1000 GR/M2 // AFMETINGEN 190 x 300 CM, 300 x 390 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING VOLUME KARPET



ONE.ONE

Waar traditie en trend elkaar ontmoeten, 
ontstaat iets unieks. Dit karpet is 
geïnspireerd op de eeuwenoude 
historie van Perzische tapijten. De 
vintage, doorleefde afwerking geeft 
een eigentijdse draai aan het ontwerp. 
Een goed verstaander hoort het karpet 
verhalen van lang vervlogen tijden 
fluisteren. Klassiek, ingetogen en 
tegelijkertijd expressief en spannend. 

Beschikbaar in 4 variaties.

VIGENTE
1.001 nacht gevoel

Recycled
Econyl yarn

D
UU

RZAAMHEID

DUURZAAMHEI
D
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TWO.ONE TWO.TWO THREE.ONE

POOLMATERIAAL 100% ECONYL // POOLGEWICHT 1050 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



Dit wollen karpet neemt je mee op 

stedentrip. De stoere city maps tonen 

de steegjes van de arrondissementen in 

Parijs, de grachten van Amsterdam en de 

Thames die dwars door Londen slingert. 

Non-stop city trips zonder de koffers te 

pakken!

Saxony getuft wollen karpet, 

in 3 prachtige varianten.

CITIES
De wereld aan je voeten

80% wool

DU

URZAAMHEID

D
UURZAAMHEID
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LONDONAMSTERDAM PARIS

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN Ø 300 CM OF OP AANVRAAG // KLEURAANPASSING MOGELIJK
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Wie droomt er niet weg bij kleurrijke 
zonsopkomsten en zonsondergangen? 
Het dagelijks terugkerende schouwspel 
met prachtige kleurschakeringen, waarin 
de wereld nét wat mooier lijkt. Haal 
dit natuurwonder naar binnen in het 
professionele interieur. Want een vleugje 
magie doet wonderen voor de inspiratie! 

Saxony getuft karpet in 5 verschillende 
gradiënt-patronen. 
In koele ochtendtinten of de warme 
kleuren van de avondzon.

SKY
Een vleugje magie



SUMMER WINTER
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DAWN SPRINGAUTUMN

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 1000 GR/M2 // AFMETINGEN 190 x 300 CM, 300 x 390 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING VOLUME KARPET



BLUE

Daar ligt-ie hoor. De Blob. In vol ornaat, 
volledig relaxed. Gooi strenge regeltjes 
maar overboord, deze vrije vogel kiest 

liever zijn eigen weg. Vanuit de kern 
vloeit de kleur organisch uit tot drie 
nieuwe kleuren. Zo speels, kleurrijk, 
creatief, de Blob tovert een instant 

glimlach op ieders gezicht! 

Saxony getuft, polyamide karpet. 
Opgebouwd uit 3 kleuren, beschikbaar 

in 4 varianten. 

BLOB
Vol en lobbig
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GREYTERRAGREEN

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 1000 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 390 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING VOLUME KARPET



Het vertrouwde Delfts blauw in een nieuw 
jasje gestoken. De mix van nostalgie 
en trendy design maken dit karpet een 
fris stijlicoon. Het intense blauw en de 
fantastische patronen zorgen voor een tikje 
oud-Hollandsche nostalgie en geven ieder 
interieur een grappige twist. Hollands glorie 
op zijn best!

Saxony getuft karpet, verkrijgbaar in 3 
verschillende varianten.

DELFTS BLAUW
Tikje hollands glorieTikje hollands glorie

RecycledEconyl yarn

DUURZAAMHEID

D
U

URZAAMHEID
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PIECESOVAAL TILES AND FLOWERS

POOLMATERIAAL 100% ECONYL // POOLGEWICHT 1050 GR/M2 // AFMETINGEN OVAAL: 200 x 300 CM, 275 x 400 CM, RECHTHOEKIG: 200 x 300, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



Zonder franje is het leven maar saai. 

Dit karpet geeft het kantoorleven een 

stijlvolle kleurinjectie, tot in de puntjes 

verzorgd. Met oog voor detail, m
ooi in al 

zijn eenvoud. Voor nét dat spannende 

beetje extra in het professionele 

interieur.

Wollen karpet in 3 gedurfde 

kleurencombinaties: grijs/oranje, groen/

roze, blauw/rood.

FRINGE

Tot in de puntjes

80% wool

DUURZAAMHEID

D
U

URZAAMHEID
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TURTLE PARROTFOX

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // KLEURAANPASSING MOGELIJK



INKY
Een karpet dat een intrigerend spel 
speelt met vormen en stijlen. De basis is 
een subtiele aquarel waarin de kleuren 
organisch uitvloeien. Bovenop dit 
kunstwerkje ontvouwt zich een abstract 
en fascinerend lijnenspel. Strak, beheerst 
en volkomen trefzeker. Het geweldige 
eindresultaat gooit gegarandeerd hoge 
ogen in het professionele interieur.

Saxony getuft wollen karpet in een 
smaakvol blauw, groen en rood 
kleurenpalet.

Een abstracte aquarel

80% wool

DU

URZAAMHEID

D
UURZAAMHEID
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BASIL CASSISAURORA

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN Ø 300 CM OF OP AANVRAAG // KLEURAANPASSING MOGELIJK



TARTAN
De Schotse ruit, een tijdloze 
modeklassieker maar ook een tikje 
rebels, vindt nu ook zijn weg naar het 
interieur. Van uitbundig statement tot 
klassiek element in het interieur, met dit 
tapijt kun je alle kanten op. De Schotse 
ruit is here to stay!

In 8 uiteenlopende frisse 
kleurcombinaties.

Een schotse ruit
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YVES MARIO



JEANNE COCO THOMAS
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LOUIS CHRISTIAN KARL

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 1000 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400CM OF OP AANVRAAG



Deze eyecatcher doorbreekt met 

speels gemak alle strakke lijnen in het 

professionele interieur. De kleurrijke 

grafische dessins en geometrische 

vormen zetten direct de toon en zorgen 

voor een extra vrolijk tintje. De dessins 

doen denken aan een speelveld waarvan 

alleen jij d
e spelregels kent. Als die er 

trouwens al zijn, want alles aan dit karpet 

ademt ‘vrijheid, blijheid’. 

Verkrijgbaar in 3 kleurrijke varianten.

FREESTYLE

Altijd blijven spelen

80% wool

DU

URZAAMHEID

D
UURZAAMHEID



37POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN AFHANKELIJK VAN VORM // ANDERE KLEUR OF AFMETING OP AANVRAAG

ONE : 200 x 400 CM TWO : 200 x 300 CM THREE : 180 x 300 CM
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Ach de roos, hét symbool voor de 
liefde. De kleur van de roos bepaalt 
de boodschap: van de ware tot een 
onbeantwoorde liefde. Stijlvol, klassiek, 
lieflijk of spraakmakend; beken kleur 
en geef met dit karpet betekenis aan 
het zakelijke interieur. De elegante roos 
vraagt liefde en aandacht. Maar neem 
gerust af en toe wat afstand, dan zie 
je deze elegante bloemvorm in al haar 
glorie opbloeien. Dit karpet garandeert 
een rooskleurige toekomst!

Saxony getuft, wollen karpet. 
Opgebouwd uit 5 kleuren, beschikbaar 
in 6 kleurvarianten.

BLOOM
Hier bloeit iets moois op

80% woolD
UU

RZAAMHEID

DUURZAAMHEI
D



PINKPETROL BEIGE
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BURGUNDYBROWN BLUE

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // ANDERE KLEUR OF AFMETING OP AANVRAAG



STRUCTURES
Karpetten met structuur creëren in ieder professioneel interieur een extra 

dimensie. En dat geldt zeker voor de serie Structures. Machinale bewerking, 
met de hand getuft, diepte en dimensionaliteit; deze serie heeft het allemaal. 

Toch net een andere look in gedachten? De meeste karpetten zijn aan te 
passen naar eigen ontwerp.
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RIB ORIGINALS

Dit stoere karpet heeft een duidelijke 

ribstructuur. Grof, robuust, hier kan 

niemand omheen. In al zijn eenvoud 

wakkert deze mix van wol en linnen 

ieders creativiteit aan. 

In lijn handgetuft en verkrijgbaar in 9 

variaties. Opgebouwd uit 2 kleuren, in 

contrast of in uni.

Stoere robuuste ribbel
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BLACK & COPPER

BLACK & WHITE 

BROWN BEIGE

BLACKBLUE & GOLD

GREEN GREY & LIME GREY

POOLMATERIAAL 70% SCHEERWOL & 30% LINNEN // POOLGEWICHT 3200 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



Een vlak en strak beeld en tegelijkertijd 
een natuurlijke, warme uitstraling. En 
dan ook nog eens de keuze uit meerdere 
structuren. Dit vlakgeweven karpet heeft 
het allemaal! Een lust voor het oog, voor 
ieder wat wils. In rustige kleurstellingen, 
dus passend in alle interieurstijlen.

Verkrijgbaar in 11 kleuren met een 
kunstleren bandafwerking.

LANUZA
Alles in huis
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CORRIDOR PILOT  PLANET LABEL

SHADE DOT TRACK LEAVE

IRONROADTRACE

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 800 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING KUNSTLEREN BAND

80% wool

DU

URZAAMHEID

D
UURZAAMHEID



Laat je hypnotiseren door dit 
mysterieuze karpet in slangendessin. 
Het krachtige patroon zorgt voor een 
onweerstaanbare exotische sfeer en is 
helemaal van nu. Koelbloedig en toch 
warm, stijlvol maar ook ruig, dit karpet 
dóet wat met het interieur. Een mooi 
addertje onder het gras bij deze Cobra: 
de toegepaste weefstructuur brengt het 
slangenreliëf helemaal tot leven. Maar 
geen zorgen: bijten doet-ie niet.

Bouclé geweven karpet in 2 
contrastkleuren. 

COBRA
Welkom in de kantoorjungle



49POOLMATERIAAL 100% PA 6.6 // POOLGEWICHT 1650 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING KATOENEN BAND

BLACK & LIGHT GREY BLACK & WHITE BEIGE & GREY



De natuur is een onuitputtelijke 
inspiratiebron voor de mooiste dessins. 
Zoals de delicate vleugels van het 
vuurvliegje: minuscule kunstwerkjes van 
transparante kant. Flinterdun, waardoor 
ze teer en kwetsbaar lijken, terwijl ze 
in werkelijkheid oersterk zijn. Met zijn 
subtiele maar krachtige patroon kan dit 
karpet iedere interieurstijl aan. Firefly 
geeft ieder interieur vleugels!

Bouclé met geweven reliëf in 2 
contrastkleuren die het reliëf en patroon 
versterken.

FIREFLY
Vlieg met me mee



51POOLMATERIAAL 100% PA 6.6 // POOLGEWICHT 1650 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING KATOENEN BAND

BLACK & LIGHT GREY BLACK & WHITE BEIGE & GREY



Kom gerust wat dichterbij om dit fijne 
grindtapijt te bewonderen. De polyester 
en wollen draad vinden elkaar in een 
innige omhelzing en maken dit karpet 
aangenaam zacht. Een liefde van 
uitersten, die gegarandeerd een lang 
leven beschoren is. En mocht die liefde 
tóch ooit overgaan, dan is dit karpet 
volledig circulair. Want dankzij de 
unieke Niaga®-technologie is dit karpet 
tot op de laatste draad uit elkaar te halen 
en te hergebruiken. Een karpet met 
toekomst! 

Wollen karpet met polyester draad. 
Verkrijgbaar in de tijdloze zwart-
witcombinatie of in 4 gekleurde 
varianten.

GRAVEL
Zachter dan je denkt



53POOLMATERIAAL 98% WOL & 2% PES // POOLGEWICHT 2750 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING BLINDBANDERING // CIRCULAIR

BLACK & WHITE AMAZON GLORY PHOENIX SOLAR

Circulair

DUURZAAMHEID

D
U

URZAAMHEID



Dit authentieke karpet van de tropische 
sisalvezel is een prachtig natuurproduct. 
Robuust, grof, stoer en tegelijk fijntjes 
en strak. Deze kanjer kan wel tegen een 
stootje en laat met plezier over zich heen 
lopen. 

100% sisal, vlakgeweven. Verkrijgbaar 
in 2 kleuren. Bandafwerking in de 
hoofdkleur. 

SISAL
Een tropische verrassing



55POOLMATERIAAL 100% SISAL // POOLGEWICHT 2800 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM OF OP AANVRAAG // RANDAFWERKING KATOENEN BAND

NATURAL ELEPHANT

100% sisal

D
U

UR
ZAAMHEID

DUURZAAM
H
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De volle structuur van deze getufte 
wollen karpetten verhoogt de 
behaaglijkheid in iedere ruimte. Deze 
klassiekers in natureltinten hebben een 
hoge aaibaarheidsfactor, een heerlijk 
zachte look en feel. Een fantastische 
basis voor ieder interieur én deze 
karpetten zijn ook nog eens volledig 
circulair.

100% zuiver scheerwol. Verkrijgbaar 
in 3 varianten; Chain, Loop en Rib. In 
diverse natureltinten.

DOLLY
Zachte natuurlijke schoonheid
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CHAIN  STITCHCHAIN  KNIT LOOP COCONUTCHAIN CABLE 

RIB OAT

LOOP KOALALOOP     NATIVE

RIB SOY RIB  TOFU

LOOP  RHINO

POOLMATERIAAL 100% WOL // POOLGEWICHT 1100 - 2250 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG  // RANDAFWERKING BLINDBANDERING // CIRCULAIR

CirculairDU
URZAAMHEID

DUURZAAMHEI
D



PIXEL
Dit karpet is opgebouwd uit duizenden 

wollen pixels die samen een kleurrijk 

patroon vormen. Of je nu in- of 

uitzoomt, het patroon blijft a
bstract en 

volstrekt willekeurig. Tijdloos ook, in 

alle opzichten. Past in ieder interieur, is 

zeer slijtvast en ook nog eens tot op de 

laatste vezel circulair. Een statement 

voor een mooiere wereld, dankzij de 

unieke Niaga®-technologie. 

Getuft wollen karpet, beschikbaar in 8 

kleurvariaties.

Kleur in het interieur

Circulair

DUURZAAMHEID

D
U

URZAAMHEID



59POOLMATERIAAL 100% WOL // POOLGEWICHT 1900 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG  // RANDAFWERKING BLINDBANDERING // CIRCULAIR

ELECTRIC

STEREOMARS

DANCER

BLUE LAGOON

COSMOS

 SAFARI

 FREEDOM



FINE FELT
Zo’n sterk en slijtvast materiaal als naaldvilt kan heel wat hebben. 

Voor intensief kantoorgebruik en nauw contact met bureaustoelen 
draait het de hand niet om. Vilt staat bovendien bekend om de hoge 
slijtvastheid en betere akoestiek. Zowel praktisch als duurzaam: deze 

alleskunner komt uitstekend tot zijn recht in kantoren.

Kleurenpalet
Alle karpetten in deze serie zijn verkrijgbaar in 54 kleuren, die 

het hele kleurenpalet bestrijken. Van koel tot warm, van rustig tot 
uitgesproken. Het kenmerkende gemêleerde kleureffect en de textiele 

uitstraling van vilt passen perfect bij elk interieur. 

Op ’t randje
In de afwerking heeft de klant het voor het zeggen. Er zijn 3 soorten 
afwerkingen mogelijk, met veel keuzemogelijkheden in de kleuren. 
Combineren maar! Maatwerk in afmetingen en dessins is ook altijd 

mogelijk. 
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(M)  503503    (S) 503505           (M) 503506     

(M) 403511

(M) 403505 (M) 403506 (M) 403507 (M) 403508 (S) 403509

(S) 403510(S) 503513

(M) 503501 (S) 503502 (M) 503508 (M) 503509

(M) 503511 (S) 503512

(M) 403501

(M) 403512

(M) 403504

(M) 403516        

(M) 118011         (M) 118211         (M) 118811

(M) 403513 (M) 403514



63

(S) 753501 (M) 753504 (S) 753505 (M) 753507 (M) 753509 (M) 753510

(S) 803501        (M) 803502    (M) 803503   (M) 803504

(M) 703501 (M) 703505 (M) 703506 (M) 703507 (S) 703508 (M) 703509

(S) 803509

(M) 803507

(M) 603501 (M) 603503 (M) 603504 (M) 603505 (M) 603508 (M) 603509 (M) 603510

(M) 603511

(S) 803505 (M) 803506

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 500 GR/M2 // KEUZE UIT 42 GEMÊLEERDE (M) KLEUREN EN 12 SMOOTH (S) KLEUREN



Een aanwinst voor ieder modern 
interieur, want dit fijne vilten karpet 
heeft heel wat in huis. Een warm en 
zacht karakter en een mooi vlak beeld, 
om te beginnen. En een oersterke 
kwaliteit: dit karpet kan tegen een 
stootje en is geschikt voor intensief 
gebruik.

Dit karpet is een echte allemansvriend, 
ook in de afwerking doet hij niet moeilijk: 
een stiknaad, dekensteek of band. In een 
contrastkleur of in de kleur van het vilt. 
Altijd goed!

Solution dyed garens. Keuze uit 42 
gemêleerde kleuren en 12 smooth 
kleuren, zie p. 62-63

PLANO
Strak en vlak
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AFWERKING MET STIKNAAD AFWERKING MET DEKENSTEEK AFWERKING MET BAND

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 500 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // KEUZE UIT 54 KLEUREN ZIE PAGINA 62-63



Dit vilten karpet kiest zijn eigen weg. 

Het geometrisch design is opgezet in 

een dikke wollen draad. Pittig
 en speels 

tegelijk zet dit karpet het interieur in 

beweging en geeft het extra flair.

Keuze uit 42 gemêleerde kleuren en 12 

smooth kleuren, zie p. 62-63

SO WHAT

Zeker geen steekje los
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503511

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 500 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // KEUZE UIT 54 KLEUREN ZIE PAGINA 62-63

Keuze uit 54 kleuren 
zie p. 62-63



QUATRO
Dit is geen karpet, dit is een plaatje! Met een 
uitgestanste border die alle hoofden doet 
draaien. Speels, stoer en elegant, opvallend en 
bescheiden tegelijk. Een verbluffend staaltje 
modern design dat ieder interieur op subtiele 
wijze meer body geeft. 

Keuze uit 42 gemêleerde kleuren en 12 smooth 
kleuren, zie p. 62-63

Een verbluffend plaatje
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503505

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 500 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // KEUZE UIT 54 KLEUREN ZIE PAGINA 62-63

Keuze uit 54 kleuren 
zie p. 62-63



MADELIEF
Wat een beauty! Lieflijk uitgestanste 
madeliefjes maken van dit karpet echt 
iets bijzonders. Elegant en krachtig, een 
ijzersterke basic. Water hebben deze 
bloemetjes niet nodig, alleen maar liefde. 
Ideaal toch?

Keuze uit 42 gemêleerde kleuren en 12 
smooth kleuren, zie p. 62-63

In een bloemenveld
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118011

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 500 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM, Ø 200 CM, Ø 300 CM OF OP AANVRAAG // KEUZE UIT 54 KLEUREN ZIE PAGINA 62-63

Keuze uit 54 kleuren 
zie p. 62-63



MATERIALS
Hoe loopt een roestig oppervlak? Hoe voelt het maanoppervlak aan? 

Voor deze serie zijn materialen en vloeroppervlakten uit de wereld 
om ons heen vertaald naar prachtige karpetten. De look van het een, 

de feel van het ander. Een uniek en eigenzinnig concept, dat alle 
zintuigen op scherp stelt.
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CLIFF
Een dwarsdoorsnede in een rustgevende 
mix van aardse beige-en bruintinten; dit 
karpet haalt het binnenste van de aarde 
naar boven. Het resultaat is ruw, aards, 
ongepolijst, puur natuur. Een intrigerend 
beeld. Natuurlijk is deze ode aan Moeder 
Aarde volledig circulair, hoe kan het ook 
anders? 

Circulair karpet met telkens een ander 
stukje van het aardse patroon. 

Binnenste naar boven
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CLIFF

Circulair
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CONCRETE

Dit karpet oogt strak en industrieel en 

tegelijkertijd natuurlijk warm. Geeft 

ieder interieur een stoer tintje en 

extra karakter. Zonder bombarie, want 

deze robuuste smaakmaker is heerlijk 

neutraal. 

Saxony getuft wollen karpet, 

in 3 mooie grijsvariaties. 

Stoere smaakmaker met pit

80% wool
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BEIGE GREY ROUGH LIGHT GREY

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



RUSTY
Dit uitgesproken karpet voelt zich overal 
thuis en is bij uitstek de blikvanger in 
het industriële interieur. De roestige 
details en koele ondertonen geven dit 
karpet een prachtig verweerd en vintage 
karakter. Wat een combinatie: verroest 
metaal met de warmte en zachtheid 
van tapijt. Eigentijds, sfeervol, maar dan 
wel met een rauw randje. Net als bij een 
roestige plaat is ook bij dit karpet ieder 
exemplaar uniek.

Dit karpet trekt alle registers open om te 
scoren. En slaagt daarin in alle opzichten!

Saxony getuft karpet.

Met een rauw randje
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RUSTY

RecycledEconyl yarn
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RAW
Dit is niet zomaar een karpet. Dit is 
een game changer. Het eerste volledig 
circulaire Niaga®-tagged karpet. 
Deze bouclé is tot op de laatste draad 
uit elkaar te halen en keer op keer 
recyclebaar. Helemaal van nu dus, net 
als de ruige uitstraling in stone washed 
denim. 

Een prachtig statement voor een 
mooiere toekomst.

Circulair karpet in 14 kleuren.

Stap in de circulaire toekomst

Circulair

DUURZAAMHEID
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STEVIECOOPERDYLANFLEAWATTS

AMY

FREY HAY

KURT

AXL JAGGER

SPIKE JANIS JONI



MARBLE

Een solide huwelijk tussen de koele, 

frisse look van marmer en de warme 

zachtheid van een wollen karpet. Dit 

karpet heeft een rijke, chique uitstraling 

en past zich aan iedere interieurstijl 

aan. De tekening in het marmer is altijd
 

weer een tikkeltje anders, een uniek 

exemplaar dus.

Saxony getuft wollen karpet. 

Fris en warm tegelijk

80% wool
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BIANCONEROSABBIA

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



BLUE

WAVE
Golven in de ruisende branding, de 
zachte stroming in een kabbelend 
beekje. Alles beweegt, alles verandert; 
dit karpet is een ware ode aan de 
natuur, het leven zelf. Deze natuurlijke 
schoonheid brengt de ruimte in balans 
en maakt ieder interieur zen. Wave is 
een karpet dat lééft, want in het gebruik 
wordt het stoere, ongerepte uiterlijk 
alleen maar mooier en glansrijker. 

Getuft biobased linnen karpet. 
Rond, in 4 rustige natuurtinten.

Ode aan de natuur

BiobasedD
UU

RZAAMHEID
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D
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BEIGEGREEN GREY

POOLMATERIAAL 100% LINNEN // POOLGEWICHT 1035 GR/M2 // AFMETINGEN Ø300 CM OF OP AANVRAAG // BIOBASED



MOON
Niet van echt te onderscheiden, 
dit wonderbaarlijk maanlandschap. 
Behoorlijk revolutionair ook, 
want lopen op de maan is nu voor 
iedereen dichtbij. ‘A small step for 
man, a giant leap for mankind!’

Saxony getuft wollen karpet.

Zo buitenaards mooi
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MOON

POOLMATERIAAL 100% ECONYL // POOLGEWICHT 1050 GR/M2 // AFMETINGEN Ø 300 CM

Recycled
Econyl yarn
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ZIGGY

De visgraat is terug en here to stay. Een 

klassieker die nooit verveelt: speels, 

chique, passend bij iedere interieurstijl, 

de visgraat is altijd
 een goed idee. In 

deze ruige uitvoering met natuurlijke, 

roestige kleuren krijgt het bekende 

patroon een hele eigen dynamiek. 

Volledig circulair, dus echt helemaal van 

nu. 

Circulair karpet in roest/beton

Altijd een goed idee

Circulair

DUURZAAMHEID
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ZIGGY



CONCRETE 
VINTAGE
Een klassiek wollen karpet 
gecombineerd met de robuuste 
betonlook. Met de mooiste kleurtonen 
als resultaat. De ingetogen warmte en 
het bloemrijke patroon maken dit karpet 
een pareltje voor ieder interieur. 

Verkrijgbaar in 3 variaties.

In beton gegoten

80% woolD
UU

RZAAMHEID

DUURZAAMHEI
D
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 BROWN BLACKBLUE ANTHRACITE

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



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 ook uitstraalt. De 
natuurlijke vlasvezel in het linnen geeft 
dit karpet een eigen karakter. Puur 
natuur, grillig, stoer, krachtig. En het 
wordt alleen maar mooier, want door 
de jaren heen krijgt dit pareltje een 
zijdeachtige glans. Een karpet waar je 
naar blíjft kijken. 

Linnen karpet, in 3 varianten.

Een natuurlijke schoonheid

BiobasedD
UU

RZAAMHEID

DUURZAAMHEI
D
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 DUNE DESERT BEACH

POOLMATERIAAL 100% LINNEN // POOLGEWICHT 1035 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // BIOBASED



PLAINS
Soms vraagt een interieur om een extra colour block of uitgesproken 
design als statement. Of is er juist een neutraal en functioneel karpet 

nodig. U zet de karpetten helemaal naar uw hand, want in deze serie is 
het variatie wat de klok slaat. Variatie in de garens en in de afwerking 
aan de rand en de onderzijde. Voor nét wat meer comfort of een hele 

eigen look. 

De paradepaardjes in deze collectie zijn handgetuft van de mooiste 
tapijtgarens van 100% New Zealand wol, viscose en linnen. Bij deze 

stijliconen zijn bewonderende oehs en ahs gegarandeerd! Alles is 
mogelijk: van een grove saxony, opgebouwd uit dikke garens, tot een 
heerlijk zachte viscosemix. En alle variëteiten die daartussen liggen. 

Voor een combinatie van verschillende technieken in één karpet 
draaien we ook onze hand niet om. 

Liever een eigen ontwerp? Die uitdaging gaan we met plezier aan. 
Graag zelfs. Onze expertise staat tot uw beschikking!
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JUNE
Deze prachtige uni is mooi in al zijn 
eenvoud en zet een krachtig kleurbeeld 
neer in de ruimte. Soms vraagt een 
interieur om een extra colour block. Of 
is er juist een neutrale basis nodig. Welke 
kleur je ook kiest, iedere June geeft het 
interieur een duidelijke boost.

Saxony getuft wollen karpet, in een 
uiteenlopend palet van 9 kleuren. In 
aardse tinten, van neutraal 
tot krachtig. 

Een kleur boost

80% wool

DUURZAAMHEID
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TERRACOTTASTONE GREENRED BRICK

BLUE GREY

BLUE

DEEP RED

DARK GREY MID GREY

OCHER
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SEDA
Mooi in vorm

Een bijzonder karpet dat luid en duidelijk 

een statement maakt. Eigentijds, creatief 

en met een rijke velvet look en feel. 

In de vorm die bij jouw interieur past! 

Om het helemaal af te maken, heeft 

iedere uni zijn eigen contrasterende 

blindbandering. Eigenzinnig tot in de 

puntjes dus, deze Seda. 

Saxony getuft karpet, verkrijgbaar 

in 3 vormen en 6 uni kleuren met 

blindbandering. 



ROUND: Ø 300 CM ARCHIE: 200 x 400CM RECTANGLE: 300 x 400 CM



101

SUNFLOWER CLOUDLAKE

FOREST LAVAMOUNTAIN

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 1500 GR/M2 // AFMETINGEN AFHANKELIJK VAN VORM, ZIE LINKER PAGINA // ANDERE KLEUR, VORM OF AFMETING OP AANVRAAG



PEBBLES
Dit karpet laat zich niet in een hokje 
duwen. Want waarom zou alles altijd 
maar standaard zijn? Deze prachtige 
uni heeft een geheel eigen signatuur en 
geeft een speels effect in iedere ruimte. 

Saxony getuft wollen karpet. In 
meerdere kleuren en afmetingen 
beschikbaar. 

Een vrije vogel

80% wool

DUURZAAMHEID
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DARK GREY MID GREY

POOLMATERIAAL 80% WOL & 20% PA // POOLGEWICHT 1400 GR/M2 // AFMETINGEN CA. 200 x 250 CM, 300 x 375 CM // ANDERE KLEUR, VORM OF AFMETING OP AANVRAAG

BLUE



BLUE GREY DEEP RED OCHER
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RED BRICK STONE GREEN TERRACOTTA



IPANEMA
De zachte glansgarens geven dit 
bijzondere uni karpet een levendig 
effect. Voegt een mooie luxe uitstraling 
toe aan iedere ruimte. Dit karpet zet zich 
met liefde in als rustige basis, maar kan 
ook behoorlijk knallen als kleuraccent.

Saxony getuft karpet, in een 
uiteenlopend palet van 15 kleuren. Van 
aards tot vergrijsd en van neutraal tot 
krachtig.

Luxepaardje met vele gezichten
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SUZYROSIE

NIKKIDAISYISABELLA

PEGGY

JANE CAROLINELUCY

SARAH

LOLA MAGGIE

EMILY

ALICELAYLA

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 1666 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



IZARO
Karpet van een luxe hoogpolige kwaliteit. 
Het glansgaren is het geheime wapen 
en zorgt voor een prachtig zijden effect. 
Voelt heerlijk zacht aan en nodigt uit 
om onderuit te zakken en languit op te 
gaan zitten. De ideale basis voor nieuwe 
inspiratie en briljante ideeën. 

Saxony getuft karpet, in 11 neutrale 
kleuren.

Prachtig zijden effect
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WHITE 

TAUPE NUBUK

BLACK

PEARL

OLIVE

MUSHROOM 

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 2850 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



COCO

Een karpet met meerdere gezichten. 

Houdt zich in de neutrale tinten keurig 

op de vlakte. En zet in de uitgesproken 

kleuren een krachtig kleurbeeld neer in 

de ruimte. Wel met zachte hand, dankzij 

de hoogpolige, zacht getwijnde frisé 

garens.

Saxony getuft karpet in 11 kleuren.

Een zachte kracht
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QUARTZ 

LIGHT GREY GREY SMOKY

DESERT

TAUPE RUSTMOUSE BROWN

LIGHT BEIGE

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 2550 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG

ICE



Dit karpet heeft een hoog 
aaibaarheidsgehalte en creëert een 
behaaglijk thuisgevoel. Voelt heerlijk 
zacht aan en nodigt uit om onderuit te 
zakken en languit op te gaan zitten. De 
ideale basis voor nieuwe inspiratie en 
briljante ideeën.

In 11 neutrale gemeleerde kleuren vol 
rust en sereniteit.

MUSE
Cocooning
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BUTTER

GHOST

HONEY PEPPERSCHOOL

LOBBY 

CHAMPAGNE PAPERS SHY

SUPERMOON WEEKEND

POOLMATERIAAL 100% PA // POOLGEWICHT 2230 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG



Anders dan van ijsberen heb je van dit 
donszachte karpet niets te vrezen: deze 
knuffelbeer maakt zijn aaibaar uiterlijk 
meer dan waar. Donzig, zacht en warm, 
dit comfort wil je vóélen. Gemaakt van 
100% wol, in ragfijn garen, met een 
poolhoogte van 40 mm. Pure luxe.

Handgetuft, uitsluitend natuurlijke 
materialen. In 9 uni kleuren, van koel tot 
warm.

POLAR
IJskoud de warmste
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BELL FALCON

PLOVER

ROBIN EAGLE

JACK

JUNCO

JAY RAVEN

POOLMATERIAAL 100% WOL // POOLGEWICHT 3750 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG

100% wool

DUURZAAMHEID

D
U

URZAAMHEID



Maar liefst 40 mm poolhoogte heeft 
dit zalig warme karpet. Volumineus, 
weelderig, je komt al snel superlatieven 
te kort om deze beauty te beschrijven. 
Het uitgekiende samenspel van twee 
ton-sur-ton kleuren geeft het geheel 
extra diepte. 

Met de hand getuft en gemaakt van 
natuurlijke materialen: 
100% wol, 100% kwaliteit. 

Verkrijgbaar in 10 gemêleerde kleuren, 
van neutraal tot uitgesproken.

BRAVA
Op hoog niveau
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CADIZ SERANO

PALM

PESTO VULCANOGUSTA

PLAYA

CAVA

SANGRIA

VENGA

POOLMATERIAAL 100% WOL // POOLGEWICHT 3950 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG

100% woolDU
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Ribbel voor ribbel is de textuur van 
dit karpet met de hand gecarved. Dit 
precisiewerkje levert een fabuleus 
driedimensionaal effect op. Subtiel en 
toch uitgesproken, dit is overduidelijk 
een karpet met diepgang. Een kunstwerk 
op zich. In 140 kleuren is deze creatie 
een fijn maatje voor ieder interieur.  

Handgetuft karpet, 100% New Zealand 
wool, cut pile. 
Beschikbaar in 140 kleuren.

RIBBEL
Kunstig staaltje vakwerk
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RIBBEL

100% wool
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LINES
Soms heb je zo’n karpet waar je naar blíjft kijken. 
Dit is er zo een. Een prachtig handgetuft karpet dat 
de fantasie op hol laat slaan. Is het een hoogtekaart, 
die langs pieken en dalen van een landschap voert? 
Een stilistisch schilderij opgezet in organische lijnen? 
Expressief in al zijn eenvoud, dát is het. Dit karpet 
geeft heel subtiel een extra dimensie aan iedere 
ruimte.

Handgetuft, verkrijgbaar in 140 kleuren.

De diepte in



121POOLMATERIAAL 100% WOL // POOLGEWICHT 3500 GR/M2 // AFMETINGEN 200 x 300 CM, 300 x 400 CM OF OP AANVRAAG // KEUZE UIT 140 KLEUREN

LINES

100% woolDU
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Op weg naar circulariteit

Voor een circulaire realiteit hoeven we niet te hopen en te wachten op hét 
innovatiewonder, weten we bij Donkersloot. In onze lineaire wereld hebben 
we al veel kennis, capaciteit en materialen paraat die perfect circulair kunnen 
presteren. We hoeven ze alleen maar te reorganiseren! Bij Donkersloot maken 

we daar nú al werk van. Iedere dag opnieuw.

Daarom zoekt Donkersloot het hogerop in de supply chain. En tegelijkertijd 
bewegen we ons downstream voor de verwerking van einde-gebruik producten. 
Zo ontwikkelen en creëren we samen met onze waardeketenpartners de 

randvoorwaarden om tot ultieme circulariteit te komen. 

Dit houdt in dat we continu nieuwe en oude technieken, methoden en 
toepassingen van materialen en technologieën verkennen. En dat we grenzen 

verleggen in onze samenwerking met waardeketenpartners. 

In de circulaire toekomst worden al onze producten reversibel geïnstalleerd en 
goed onderhouden tijdens de gebruiksfase. Aan het einde van de levensduur 
gaan alle producten naar de juiste verwerkingsfaciliteit om de grondstoffen 

terug te winnen. Dát is waar we naartoe werken.

Samen moeten we de wereld scheppen die we voor ogen hebben.

Bouw met ons mee.
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