
Inspired by 
nature
Tapijt met Kasjmier geitenhaar



Ons verhaal

tretford maakt hoogwaardige vloerbedek
king met natuurlijke grondstoffen en gere
cyclede materialen. Dit merkt u natuurlijk 
aan hoe het tapijt voelt. Echt. Puur. Geiten
haar, scheerwol en jute behoren bovendien 
tot de minst belastende grondstoffen in de 
tapijt industrie. Goed voor lichaam én geest.

Respect voor mens en dier

Wij behandelen mensen en dieren met het 
grootste respect; onze belangrijkste grond
stoffenleveranciers zijn geiten en schapen. 
Dit zijn onze helden. En zo behandelen wij 
ze ook. Wij vinden het belangrijk dat ‘onze’  
dieren een optimale verzorging krijgen en 
hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. 
Zo worden onze geiten alleen geknipt en 
gekamd als de temperatuur dat toelaat. Net 
zoveel aandacht gaat uit naar onze mede
werkers. Wij zien er op toe dat aan ons 
productieproces op geen enkel moment 
kinderen deelnemen en dat onze mede
werkers onder uitstekende omstandighe
den hun werk kunnen verrichten.

Kwaliteit voor een heel leven

Al meer dan 50 jaar verwerkt tretford  
Kasjmir geitenhaar en zuiver scheerwol in 
zijn tapijten. Materialen die door moeder  
natuur gedurende miljoenen jaren zijn ge
perfectioneerd. Onze tapijten hebben hier
door een uitzonderlijk lange levensduur, 
voelen natuurlijk aan en hebben tal van  
gezonde effecten op het binnen klimaat van 
uw woning. Genieten van tretford kan een 
leven lang door de vele variatiemogelijkhe
den en de uitzonderlijk lange levensduur.

Oneindige mogelijkheden 
in kleur en patronen

tretford tapijt is een van de weinige natuur
lijke tapijtsoorten die in > 60 kleuren kan 
worden geleverd. Door ons unieke pro
ductieproces rafelt tretford tapijt niet bij 
het snijden en kan het vrijwel naadloos 
worden gelegd. Hierdoor zijn de individuele 
mogelijkheden in legpatronen onbegrensd 
en is tretford flexibel in zijn toepassing. 
Geef uw creativiteit de vrije loop!  
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 RELAXEN 
 ALS TWEEDE NATUUR 

geen koude voeten | natuurlijke materialen | goede akoestiek | 
warmteisolerend  |  bestand tegen klauwen en scherpe nagels van 
huisdieren | geschikt voor vloer verwarming | geitenhaar absorbeert 
vocht en geeft dit weer af als dat nodig is in de ruimte

613 Marsepein 560 Rogge 644 Aubergine 650 Basalt 700 Woud559 Aarde
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Interland banen
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Kleed met linnen bandering

WOONKAMER



Interland banen

Interland rond vloerkleed met festonrand

Interland banen

Interland tegels

Interland banen

WOONKAMER



 WERKEN 
 OP BLOTE VOETEN 

kleuren die je motiveren | prettig werkklimaat | natuurlijke materialen | 
isolerend | goede akoestiek | makkelijk in onderhoud | geen statische 
oplading | geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielen (Interlife) | 
lange levensduur | rafelt niet
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Interlife stroken

Interland tegels

Interland rond vloerkleed
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Truffel Kastanje Blauwe Distel Weide IJsMosterd

THUISKANTOOR



Interland tegels

Interland tegels

Interart design 360

Interart design 330

Interlife banen

THUISKANTOOR



zacht en comfortabel op blote voeten | natuurlijke materialen | ook 
geschikt voor mensen met een allergie | tijdloos | geluiddempend | 
makkelijk in onderhoud | reduceert fijnstof | prettig voor de  
gewrichten | verbetert het binnenklimaat 

 LEEF 
 JE DROOM 

588 647 648 534653 641Bloesem Parel Noordpool Nevel SchorsLila

Interland rond vloerkleed met festonrand

Interland loper met festonrandInterart design 360 

Interland tegels

SLAAPKAMER



Interart design 340Interart design 320

Interland banen

Interland vloerkleed met linnen bandering Interland stroken

SLAAPKAMER



natuurlijke materialen | veilig | makkelijk in onderhoud | gezond 
binnenklimaat | zacht voor de knietjes | stevige ondergrond voor 
speelgoed | speels met verschillende kleuren en motieven | ook 
verkrijgbaar in kleurrijke ronde kleden

 SPELEN MET 
 KLEUR EN VORM 
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Interart design 240
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KINDERKAMER



Interland banen

Interland banen

KINDERKAMER

Interland tegelsInterart design 220



natuurlijke materialen | stijlvol en slijtvast | veilig en comfortabel | 
geluiddempend | kleuren en dessins te combineren met prachtige 
overgangen naar de overloop en hal | reduceert fijnstof | ook als 
traptrede verkrijgbaar (halfrond/rechthoek)

 STILLETJES 
 NAAR BOVEN 
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Interland banen

Interland banen en traptreden halfrondInterlife banen
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TRAP & GANG



Traptreden halfrondInterlife banen
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TRAP & GANG



 KLEURRIJKE 
 BLIKVANGERS 
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Vloerkleed met wolvilt bandering Vloerkleed met wolvilt bandering ruitpatroon

Vloerkleed met wolvilt bandering

Interart eigen ontwerp

VLOERKLEDEN

kleurrijk en praktisch | met linnen bandering | Interart designs | met 
wolvilt bandering (ook ruitpatroon) | handgemaakt en eigentijds | 
smaakvol accent | rond of vierkant | voor je lievelingsplek | eigen 
ontwerp | rafelt niet



Vloerkleed met linnen bandering

Vloerkleed met linnen bandering

Interart design 241Interart design 230

Interart eigen ontwerp

VLOERKLEDEN
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INTERLAND VOYAGE 

INTERLAND DOLCE VITA 
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INTERLAND | EVER | INTERLIFE voor wonen en werken voor wonen

voor wonen
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INTERLAND | voor wonen

Gebruikersklasse: 22

Poolmateriaal 
80% Kasjmir geitenhaar, 20% scheerwol 
Kleuren 
40 basiskleuren en trendkleuren
Leverbaar in

Banen ca. 2 meter breed met jute rug
Tegels ca. 50x50 cm met vliesrug
Traptreden rechthoek en halfrond met
verstevigd hoekprofiel en zelfklevend

INTERLAND | handgemaakte vloerkleden

Gebruikersklasse: 22

Poolmateriaal 
80% Kasjmir geitenhaar, 20% scheerwol 
Kleuren 
40 basiskleuren en trendkleuren
Uitvoering

 met linnen bandering
 met wolvilt bandering (ook ruitpatroon)
 met festonrand
 rond, vierkant of eigen ontwerp
 Interart designs

Kasjmir geitenhaar is het essentiële bestanddeel van elk tretford tapijt. Wij gebruiken het lange, zorgvuldig geknipte, dekhaar 
van de Kasjmir geit. Deze grondstof staat garant voor de onmiskenbare kwaliteit en de duurzaamheid van onze producten, 
alsook voor de rijkheid van de kleuren. Tegelijkertijd zorgt het geitenhaar voor een aangename warmte aan de voeten en 
reduceert het stof en geluid. Afhankelijk van de toepassing wordt wol of polyamide aan het Kasjmir geitenhaar toegevoegd.

INFORMATIE
MEER 

Weseler Teppich GmbH & Co. KG  l  Emmelsumer Str. 218  l  D46485 Wesel
Tel. + 31 315 659 222 | info@tretford.nl | www.tretford.eu

EVER | voor wonen

zonder toevoeging van een anti-mot middel en  

verankerd in natuurlijke latex

Gebruikersklasse: 22

Poolmateriaal 
80% Kasjmir geitenhaar, 20% scheerwol
Kleuren 
40 basiskleuren
Leverbaar in

Banen 
ca. 2 meter breed met jute rug

INTERLIFE | voor wonen en werken

Gebruikersklasse: sterk 33 | zwenkwielgeschikt | trapgeschikt

Poolmateriaal 

70% geitenhaar, 30% polyamide 6
Kleuren 
40 basiskleuren, trendkleuren of speciale kleuren op aanvraag
Leverbaar in

Banen ca. 2 meter breed met jute rug  
Tegels ca. 50x50 cm met vliesrug  
Stroken ca. 25x100 cm met vliesrug 

Stand 12/21, wijzigingen voorbehouden.
Alle uitvoeringen zijn geschikt bij vloerverwarming en huisstofallergie
Kleurafwijkingen ten opzichte van stalen kunnen voorkomen. 
Onze kwaliteiten worden geproduceerd volgens het bewezen ondulé 
principe, dat het zijn karakteristieke structuur en snijvastheid geeft. 
Uitgebreide technische gegevens vindt u op www.tretford.nl. 
Daar kunt u ook kleurstalen opvragen.

Met onze online tapijtdesigner kunt u banen, tegels, stroken en vloerkleden, 
kleuren en vormen virtueel combineren en het gecreëerde tapijt in een kamer 
leggen. Er zijn voorbeeldkamers beschikbaar, maar u heeft ook de mogelijk
heid om een foto te uploaden. en uw creatie in uw eigen ruimte te bekijken.

Kijk voor meer inspiratie op www.tretford.nl en volg ons op 
Facebook @tretfordtapijt en Instagram @tretfordcarpet.



www.tretford.eu@tretfordcarpet

Weseler Teppich GmbH & Co. KG 

Emmelsumer Str. 218  l  D-46485 Wesel

Tel. + 31 315 659 222 | info@tretford.nl | 

www.tretford.eu @tretfordtapijt


