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ONDERHOUDSINSTRUCTIES

WOLLEN TAPIJTEN
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WOL

We werken samen met een Europese wolspinner om een natuurlijk ongeverfd 
artisanaal ogend wollen garen van Europese schapen te laten spinnen. Aangezien 
onze wol komt van garens van de beste spinnerijen in Europa, geeft dit ons een 
absolute controle over het productieproces, dat het schuren van de ruwe wol, 
het mengen, het kaarden, het spinnen en het afwerken omvat. Omdat kwaliteit 
en innovatie tot onze belangrijkste aandachtspunten behoren, zijn de productie-
technieken en -processen sinds de oprichting van ons bedrijf voortdurend ver-
beterd.

Om producten met een handgemaakte look te verkrijgen, gebruiken we een on-
gewassen gekaarde wol met onregelmatigheden in het spinproces.

Wij kozen voor het produceren van een milieuvriendelijk tapijt dat daarnaast ook 
een streling is voor het oog en een genot voor de huid dankzij zijn zachtheid. 
Omdat wol warmte vasthoudt, voelt een wollen tapijt altijd lekker warm aan. Wat 
enorm aangenaam is om ‘s winters met blote voeten over te lopen.

Deze tapijten staan bekend om hun veerkrachtige karakter. Wol keert na ver-
loop van tijd altijd terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Dit zorgt ervoor dat je 
geen last hebt van indrukken of een platgelopen tapijt. Wol heeft het grootste 
absorptievermogen van alle natuurlijke vezels en is van zichzelf vuilafstotend. 
Dit heeft alles te maken met de vetlaag die het materiaal van nature bevat. Dit 
vetlaagje zorgt ervoor dat vlekken zich moeilijk kunnen hechten en ze gemakke-
lijk te verwijderen zijn met een tapijtreiniger. 

Een wollen tapijt is van nature brandvertragend. Dit is niet alleen goed om we-
ten, maar ook erg handig mocht er een vonkje uit de open haard springen. Het 
brengt weinig of geen schade toe.
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VERLUCHTEN

Heeft je vloerkleed een onaangename geur? Bij wollen vloerkleden is het aan-
geraden om het af en toe te laten verluchten. Schud het tapijt meermaals heen 
en weer en het losse stof en vuil zal er vanzelf uit vallen. Het is ook aangeraden 
om het tapijt aan een stevige waslijn te hangen en met een mattenklopper het 
hardnekkige vuil eruit te kloppen. 

STOFZUIGEN

Het is aanbevolen het tapijt onmiddellijk na plaatsing te stofzuigen. Houd uw 
tapijt schoon en in goede staat door het elke week te stofzuigen. Dit voorkomt 
ook dat vuil diep in de vezels doordringt. Gebruik geen roterende borstel, want 
die kan de garentwist beschadigen. 

Vloerkleden met gesponnen garens (zoals wol, katoen, viscose en acryl) kunnen 
in het begin wat pilling vertonen. Dit zijn korte vezels die de pool verlaten tijdens 
het eerste gebruik. De pilling stopt na korte tijd, maar neemt toe als u een rote-
rende of harde borstel gebruikt.

TAPIJT 180° DRAAIEN

Voorkom dat je vloerkleed op bepaalde plaatsen verkleurt door constante bloot-
stelling aan de zon, door het na enkele jaren 180° te draaien. Zo blijft het effen 
en vermijd je slijtage aan 1 zijde van het tapijt. 
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WAT BIJ VLEKKEN?

Bij een wollen vloerkleed is het belangrijk om een vlek niet weg te proberen 
wrijven. Hierdoor zou je het vuil alleen maar dieper in het tapijt duwen. Probeer 
te deppen op de vuile plek. Gebruik lauw water op de vlek en dep het voorzich-
tig op met een schone doek. Werk van de rand van de vlek naar de midden om 
verspreiding te voorkomen. 

Voor wollen tapijten is het aangeraden om je vloerkleed te behandelen met een 
mengsel van natuurazijn en water. Tenslotte wrijf je het tapijt op met een schone 
doek.

Indien de vlek hardnekkig blijft zitten, kunt u het beste een professionele tapijt-
reiniger inschakelen.


