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TIJD VOOR POSITIVITEIT
Momenteel is onze productie in Marokko helaas gesloten als gevolg van
de maatregelen rondom het COVID-19 virus. Helaas kunnen wij hierdoor
voorlopig geen vloerkleden produceren of leveren. Het belangrijkste is
nu echter dat iedereen gezond blijft en we de verspreiding van het virus
zo veel mogelijk tegen gaan.
Dagelijks zien wij veel negativiteit. Wij proberen de dingen altijd vanuit
een positief oogpunt te bekijken. Nu is er tijd om jullie alle onderdelen
van ons productieproces te laten zien. Van een vlokje wol tot een
prachtig, handgemaakt vloerkleed!

Ga naar pagina 2 voor het hele verhaal!

ROND IS HOT!
Ronde vloerkleden zijn momenteel zeer gewild.
Dit komt doordat veel interieurs voornamelijk uit
strakke, rechte lijnen bestaan.
De ronde vormen doorbreken dit en zorgen voor
een speels effect in een interieur!
In onze collecties bieden wij diverse ronde
vloerkleden aan. Van stoer en geweven tot en met
stijlvol en getuft. Uiteraard op maat & kleur
gemaakt van natuurlijke materialen. Kenmerken
die wij zeer belangrijk vinden.

Bekijk het gehele aanbod in ronde vloerkleden
op onze website!

VAN EEN VLOKJE WOL TOT
PRACHTIG VLOERKLEED
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Heeft u altijd al willen weten hoe onze vloerkleden worden gemaakt?
Dat komt goed uit! Hier leggen wij u stapsgewijs uit hoe het
productieproces van onze vloerkleden in elkaar steekt en wij tot het
prachtige eindproduct komen.

DE WOL
Dit prachtige natuurproduct is de basis van onze vloerkleden. Wol heeft
vele voordelen: het heeft een lange levensduur, is vormvast,
zelfreinigend, duurzaam en geeft een mooie, natuurlijke uitstraling aan
het vloerkleed.
De wol die wij gebruiken is afkomstig uit Nieuw-Zeeland. De schapen
staan hier bekend om hun extreem fijne wol structuur. Daarnaast is
deze wol wit van kleur. Hierdoor hecht de verf beter en kunnen wij onze
vloerkleden in een veelvoud aan kleuren leveren!
Nadat de schapen geschoren zijn wordt de wol in grote pakketten naar
Marokko verzonden. In een plaatsje nabij Rabat vindt het gehele
productieproces verder plaats.

KLEURRECEPTEN
Eenmaal in Marokko aangekomen, wordt de wol uitgepakt en uit elkaar getrokken zodat er wol vlokken ontstaan. Deze wol vlokken
worden vervolgens in diverse kleuren geverfd in grote verfbaden. Bij het verven worden zo min mogelijk chemicaliën gebruikt.
Uit ervaring is gebleken dat gemêleerde vloerkleden beter op diverse interieurs aansluiten dan de effen gekleurde vloerkleden. Om
deze reden bestaan onze kleurnummers altijd uit een menging van diverse kleuren. Als eerst worden de geverfde wol vlokken met
de hand en volgens vaste kleurrecepten uitgezocht en door elkaar gehusseld in een machine. De gemengde wol vlokken komen
vervolgens op een band terecht waar vervolgens het garen wordt gemaakt.
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HEET WASSEN
Nadat de meters lange garens zijn gemaakt
worden ze drie maal op
90 graden gewassen. Op deze manier krimpt de
wol om zijn jute kern. Dit geeft meer houvast voor
de wol en zorgt ervoor dat de vloerkleden minder
pluizen, want dat wil natuurlijk niemand!
Na het wassen worden de garens opgehangen
zodat ze goed kunnen drogen.

DE OUDSTE TECHNIEK
Wanneer het garen goed droog is kan het vloerkleed worden geweven. Dit is ook de techniek die wordt toegepast in Marokko.
Hier is het al een eeuwenoude traditie om vloerkleden op deze manier te vervaardigen. Helemaal volgens de lokale cultuur worden
de vloerkleden uitsluitend door vrouwen, met de hand, geweven. De dikte van het garen (wij gebruiken er drie), de manier hoe het
in het weefgetouw gaat (de techniek) en de afstand van de kettingdraden bepalen de uitstraling van het vloerkleed.
Afhankelijk van het soort vloerkleed en de afmeting wordt het vloerkleed door één of twee personen geweven.
Hoe complexer de techniek en hoe groter het vloerkleed, des te langer het duurt voordat het vloerkleed is geweven.
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AFWERKING &
CONTROLE
Wanneer het vloerkleed geweven is wordt het uit
het weefgetouw geknipt. De uiteinden van de
kettingdraden worden aan elkaar vastgeknoopt en
om deze uit het zicht te werken worden er
afwerkranden aan de kopse kanten gezet. Dit kan
een geweven, wollen rand zijn, een katoenen bies
of wollen franjes. De soort afwerkband verschilt
per kwaliteit.
Na de afwerking worden de vloerkleden uitgerold
en eventuele oneffenheden verwijderd of hersteld.

OP NAAR NEDERLAND!
Wanneer het vloerkleed door de controle is gekomen wordt het in twee lagen afbreekbaar plastic verpakt. Om vervolgens per
vrachtwagen naar Nederland te komen. Eenmaal in ons magazijn gearriveerd worden de verpakkingen gecontroleerd en worden
de vloerkleden verstuurd naar onze geselecteerde dealers. Zij leveren het vloerkleed vervolgens bij u thuis en nu kan het genieten
beginnen.
Doordat het gehele productieproces vele facetten bevat is het hopelijk ook duidelijk geworden waarom het maken van een
vloerkleed, op maat en op kleur en het daarbij behorende transport ongeveer 6 weken in beslag neemt.
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VOLG ONS!
Wij zijn steeds actiever op onze sociale
media kanalen.
Wilt u nog eerder onze nieuwste collecties
zien?
Op de hoogte blijven van de laatste trends?
Of geïnspireerd raken door mooie interieurs?

Volg ons dan op:

INTERESSE?
Bent u geïnteresseerd geraakt in onze vloerkleden?
En zou u graag meer informatie willen ontvangen?
Neem dan via onderstaande mogelijkheden contact met
ons op!
+31 (0)24 684 23 28
info@perletta.com

ZIET U ÉÉN VAN ONZE VLOERKLEDEN AL BIJ U IN HUIS LIGGEN?
PRECIES WAAR HET THUISHOORT.

