BREED TAPIJT

KARPETTEN

TEGELTAPIJT

Donkersloot, dé creatieve partner voor
de interieurarchitect

Met onze eigenzinnige collectie tegeltapijt,
breed tapijt en karpetten maken wij van ieder
professioneel interieur een onderscheidend
interieur. Onze belangrijkste tools zijn
vakmanschap, expertise, een flinke portie
fun en ons grote hart voor mens en milieu.
Wij geloven in vernieuwing. In creativiteit.
En in de circulaire economie. Wij hebben oog
voor belangrijke ontwikkelingen in fashion,
design, architectuur, technologie en de
maatschappij. En vertalen deze moeiteloos
door naar textiele vloerbedekking in het
professionele interieur.
Anderen inspireren om met ons mee te
veranderen, de tapijtbranche een beetje
opschudden; dat geeft ons energie. Wij lopen
nu eenmaal graag voorop bij Donkersloot.

Let’s talk about carpet!

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!
Breed tapijt
Maak kennis met onze collectie
breed tapijt. We bieden een breed
kleurenpalet: van lieve pasteltinten en
warme kleurnuances tot felle kleuren
of een stoere jeanslook. Met uitbundige
patronen en mooie structuren.

Karpetten
Onze collectie karpetten is eigenzinnig
als altijd. Met eindeloze variatie in
materialen,
structuren,
dessins
en
afwerkingen. Maar ook in vormen, kleuren
en afmetingen. Iedere Donkersloot geeft
het professionele interieur een stevige
boost. Als stevige basis of als verrassend
knaleffect, net waar het interieur om
vraagt.
Tegeltapijt
Eigentijds en inspirerend, dat is onze
tegelcollectie. Barstensvol creativiteit,
zowel in patronen, structuren als kleuren.
Een Donkersloot tegel geeft ieder
professioneel interieur exact wat het
nodig heeft: een stevige basis of juist
een flinke boost. Linksom of rechtsom,
een Donkersloot maakt het verschil.
Gegarandeerd.

‘‘Een game changer.
Een echte Donkersloot.’’

Op weg naar circulariteit
Vanaf de oprichting is duurzaamheid naast
design een belangrijke pijler waar Donkersloot
op rust. Wij geloven in de circulaire
economie. Dat is geen toekomstdroom, maar
de nieuwe werkelijkheid. Waarin we de cirkel
rondmaken, grondstoffen behouden en
producten hergebruiken. Hierbij draait het
om waardecreatie en behoud van waarde.

