
Bent u ook toe
aan verandering?

Uw interieur verdient van tijd tot tijd wel eens een nieuw 
kleedje, een facelift en een handgeknoopt Oosters tapijt is 
een ideale methode om dat snel en toch op een duurzame 
wijze te verwezenlijken.

Veel mensen kijken naar hun woonkamer, en hebben werkelijk 
geen idee hoe ze er iets stijlvol van kunnen maken. Het is ook 
niet eenvoudig. Er gaat tijd en geld inzitten. Daarbij natuurlijk 
ook een stukje passie en overgave. Wel nu, generaties lang 
hebben wij onze schitterende collectie van ambachtelijke 
(handgeknoopte) tapijten van uitzonderlijke kwaliteit met 
passie en liefde samengesteld, en bieden wij u, de met 
liefde geselecteerde stukken aan, tegen promotieprijzen. 
Onze collectie bevat zowel klassieke als moderne tapijten, 
rechtstreeks geïmporteerd vanuit alle hoeken van Iran, 
Afghanistan, India ... Voor vrijwel elk interieur zorgen ze voor 
een tijdloze en sfeervolle klasse. 

Voor iedereen is er een type tapijt te vinden en onze 
specialisten staan ter beschikking om vrijblijvend deskundig 
advies te geven, zowel in onze winkel als aan huis.

Sfeer, cachet, gezelligheid
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Een handgeknoopt
Oosters tapijt is meer
dan een tapijt ...

Een verrijking voor 
elk interieur!

Onze ervaring leert dat veel mensen niet goed weten wat een 
handgeknoopt tapijt precies is. Voor velen is het slechts een 
mooi attribuut, dat gezelligheid en warmte in het interieur 
brengt. 

Maar er is meer, veel meer! 

Een voorbeeld: een Nain-tapijt van 3m x 2m en ± 1 000 000 
knopen per m2, wordt op de volgende manier vervaardigd: de 
gebruikte materialen (wol, zijde...) worden op de traditionele 
manier met de hand gesponnen, gekleurd en klaargemaakt 
voor het knopen. Daarna wordt een knoopraam gemaakt 
met de basisdraden en tevens worden de patronen, met de 
hand, getekend. Inmiddels zijn we reeds enkele maanden 
verder en nu pas start het eigenlijke knopen. Gemiddeld kan 
een ervaren knoper op 8 uur tijd 4000 knopen leggen. Dit 
betekent dat er voor 1 m2 meer dan 200 dagen nodig zijn. Dus 
voor het volledig knopen van voorgenoemde tapijt heeft de 
knoper zeker 1200 dagen nodig. Daarna wordt het tapijt nog 
geschoren en afgewerkt. Dus de ontwikkeling van zo een 
kunstwerk, want dat is het wel, heeft in totaal 4 jaar tijd nodig.

Met ander woorden, achter elk handgeknoopt tapijt zit een 
verhaal, dat het uniek is in zijn soort.

Of het nu een modern of klassiek tapijt is, het is een verrijking 
voor elk interieur. Een handgeknoopt tapijt is een uniek 
kunstwerk en is machinaal niet te evenaren. Handgeknoopte 
tapijten ‘leven’, de tekeningen of patronen, zijn nooit exact 
hetzelfde en dat maakt deze sfeerbrengers net interessant. 

Of u nu een klassiek of modern interieur hebt, een Oosters 
tapijt past vrijwel overal naadloos in. Combineren met kleuren 
en contrasten geven uw interieur een nieuw elan en een 
Oosters tapijt is hier uitermate geschikt voor.

De duurzame materialen, handmatig gekleurd met natuurlijke   
kleurstoffen, het design, tekeningen, motieven, ademen 
avontuur en geven u een gevoel van te kunnen wegdromen 
in een sfeer van het mysterieuze Oosten.

Natuurlijk heeft iedereen een persoonlijke smaak, gelukkig, 
u zult echter ongetwijfeld uw gading vinden in onze ruime 
keuzemogelijkheden van kleuren, materialen en afmetingen 
in onze schitterende collectie. Een toegevoegde waarde voor 
uw interieur is het steeds. Met de feestdagen in zicht, is nu 
het moment om uw slag te slaan, dus kom een kijkje nemen en 
laat u verrassen door de schoonheid van een handgeknoopt 
Oosters tapijt.

Nain Iran 6LA
321 op 218 cm



Wij moeten plaats maken voor onze nieuwe collectie!
Hieronder enkele voorbeelden uit ons ruim en prachtig assortiment

kom zien, voelen en genieten tijdens de opendeurdagen

Kashan Iran
170 op 102 cm

€ 3100 nu € 750

Agra + zijde
340 op 249 cm

superpromo

Gabbeh
296 op 204 cm

superpromo

Mashad Iran
340 op 245 cm

€ 7600 nu € 1990

Bidjar
243 op 173 cm

€ 5560 nu € 1830

Nain Iran + zijde
182 op 122 cm

€ 2690 nu € 669

Bidjar
237 op 170 cm

€ 4900 nu € 1700

Khorasan Iran
295 op 210 cm

€ 8750 nu € 2125

Tabriz + zijde
149 op 95 cm

superpromo
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Farahan
234 op 176 cm

superpromo



Biologische reiniging

Reparatie & restauratie

Koester uw
waardevolle tapijten
en verzorg ze

Net zoals uzelf, heeft uw waardevol tapijt verzorging nodig 
om mooi te blijven en de levensduur te verlengen.

U kan nu genieten van de mogelijkheid, uw kostbaar tapijt 
op traditionele, biologische wijze te laten reinigen. Elk tapijt 
wordt met het grootste respect en natuurlijke producten, 
handmatig behandeld om haar natuurlijk schoonheid terug 
te geven.

• Boorden worden volledig opnieuw gefestonneerd • Ook 
franjes kunnen haast onzichtbaar opnieuw handmatig 
ingeknoopt worden • Scheuren en gaten worden door een 
professionele reparateur hersteld.
Geniet nu van deze opportuniteit voor het te laat is, aangezien 
het in de toekomst moeilijk zal zijn, een dergelijke vakman te 
kunnen raadplegen om uw tapijt op originele ambachtelijke 
wijze te laten behandelen, aan een zeer gunstige voorwaarden.

Een handgeknoopt tapijt is er 
voor iedereen!

Van voetverwamer in een tent
tot kunst in een paleis

Als u een echt handgeknoopt Oosters tapijt in huis haalt, dan 
haal je tevens een stukje geschiedenis in huis ...

Maar denk ook aan het volgende: Het tijdperk van handwerk 
is zo goed als voorbij. Om een tapijt te kunnen knopen heb je 
maanden of zelfs jaren tijd nodig. Maar door de stijging van de 
arbeidslonen is dit amper nog betaalbaar. Jongere generaties, 
in de knooplanden, zijn ook niet snel meer geneigd om deze 
unieke ambacht te leren. Het gevolg van deze factoren is dat 
er steeds minder tapijten worden geknoopt en dat ze dus 
zeldzamer worden.

Omdat er steeds minder tapijten op de markt komen, maar de 
vraag wereldwijd groot is, stijgen de prijzen enorm. Hierdoor 
is het voor tapijthandelaren moeilijk om nog rendabel te zijn.

En zeg nu zelf, van een handgeknoopte Pers kunt u dagelijks 
genieten en is best wel een investering waard. In tegenstelling 
van uw spaargeld, dat brengt niets op en u hebt er effectief 
geen genot van. Dus: “Koester uw tapijten” en grijp deze 
mogelijkheid om uw voordeel te doen, nu het nog kan.
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Bent u op zoek naar een
zéér bijzonder stuk?

Deze prachtige antieke Mashad
van begin 20ste eeuw,

in opdracht geknoopt
en getekend door

de gebroeders Garegozlian,
nu ook in promotie

Mashad Iran
705 op 402 cm

superpromo

Hebt u een Oosters tapijt, dat om 

één of andere reden niet meer 

past in uw interieur, bijvoorbeeld 

qua kleur of model? Dan kan u nu 

bij ons uw handgeknoopt tapijt 

inruilen, waar u het ook gekocht 

hebt.

Ruilen?

OPENDEURDAGEN
VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
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