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OVER 

Ons verhaal

Tretford maakt hoogwaardige vloerbedek-
king met natuurlijke grondstoffen en gerecy-
clede materialen. Dit merkt u natuurlijk aan 
hoe het tapijt voelt. Echt. Puur. Geitenhaar, 
scheerwol, jute en econyl behoren bovendien 
tot de minst belastende grondstoffen in de 
tapijtindustrie. 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 natuur-
lijke gedrag kunnen vertonen. Zo worden 
onze geiten alleen geknipt en gekamd als de 
temperatuur dat toelaat. Net zoveel aandacht 
gaat uit naar onze medewerkers. Wij zien er 
op toe dat aan ons productieproces op geen 
enkel moment kinderen deelnemen en dat 
onze medewerkers onder uitstekende om-
standigheden 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 geperfectioneerd.  Onze 
tapijten hebben hierdoor 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  
variatiemogelijkheden en de uitzonderlijk 
lange levensduur.

Oneindige mogelijkheden 
in kleur en patronen

Tretford Tapijt is een van de weinige natuurlijke 
tapijtsoorten die in > 60  kleuren kan worden 
geleverd. Door ons unieke productieproces 
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!  



PLEASE
ENTER



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

 STILLETJES 

 NAAR BOVEN 

555 564 524 581 516573



CHILL
ZONE



 RELAXEN 
 ALS TWEEDE NATUUR 

geen koude voeten | natuurlijke materialen | goede akoestiek | warmte-isolerend |  
bestand tegen klauwen en scherpe nagels van huisdieren | geschikt voor vloer-
verwarming | ook verkrijgbaar in op maat en met de handgemaakte vloerkleden

613 560 644 650 700559



WORK
MODE



 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

655573512 514 656 640



ZZZZZ
ZZZ...



zacht en comfortabel op blote voeten | natuurlijke materialen | ook geschikt voor 
mensen met een allergie | tijdloos | geluiddempend | makkelijk in onderhoud |  
reduceert fijnstof

 LEEF 

 JE DROOM 

588 647 648 534653 641



 LET’S
PLAY



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

 SPELEN MET 

 KLEUR EN VORM 

592585 570568 628 580





Een smaakvol accent toevoegen?
Wij maken alle vloerkleden met de hand en deze zijn in vele designs verkrijgbaar. Met vilten  
bandering, linnen bandering, met festonrand, rond of recht, in verschillende kleuren en natuurlijk 
een zelf ontworpen vloerkleed behoort tot de mogelijkheden. Vraag de gratis brochure aan.

Een regenboogtrap van trapmatten?
Trapmatten leveren wij in alle kleuren uit de collectie, halfrond of rechthoek. 
Ze zijn per stuk te bestellen.

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

Tretford Tapijt B.V.  |  Postbus 1  |  7090 AA Dinxperlo  |  T. 0315 - 659222  |  info@tretford.nl

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

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  
 

Alle uitvoeringen zijn geschikt bij vloerverwarming en huisstofallergie
Kleurafwijkingen ten opzichte van stalen kunnen voorkomen. 
Stand 12/18, wijzigingen voorbehouden.

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. 

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

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 duur-
zaamheid 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.
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INTERLAND | EVER | INTERLIFE 40 voor wonen en werken voor wonen

voor wonenINTERLAND VOYAGE 

INTERLAND DOLCE VITA 



Deze brochure is gedrukt op BalancePure®. Dit is milieuvriendelijk, gerecycled papier voorzien van FSC-certificaat en EU ecolabel.




