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Η limited edition ο γνωστός βέλγος κατασκευαστής χαλιών υψηλής ποιότητας λανσάρει νέες
ποιότητες που εμπνέουν... / High end belgian producer limited edition launches new qualities
and inspires…

Mystic
Ολόμαλλο χαλί κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα και
επαναχρωματισμένα τεμάχια παλαιών χαλιών - σε 8
σταθερούς χρωματισμούς - τυποποιημένες και κατά πα-
ραγγελία διαστάσεις / Αn all wool rug produced by as-
sembling various pieces of antique rugs than have
previously been decolorized and re-dyed - in 8 standard
colors - standard and custom sizes available 

Prestige
Ολομέταξη μοκέτα για εφαρμογή από τοίχο σε τοίχο ή
σαν χαλί με πρωτότυπα τελειώματα / A natural silk
wilton woven rug for a wall to wall fit or used as an area
rug with a finish

Astral
Χαλί hand tufted έντονα γυαλιστερό από 100% μπαμ-
πού σε κατά παραγγελία διαστάσεις / Super shinny
100% bamboo plain hand tufted rug in custom sizes 

Cosmos
Hand tufted χαλί από μαλλί-βαμβάκι-λινό-πολυέστερ σε
3 διαφορετικά ύψη πέλους 16-24-34  χιλ για να εξυπη-
ρετηθεί διαφορετική αισθητική χώρου ή χρήση - 72
χρωματικοί συνδυασμοί / Wool-cotton-linen-pe hand
tufted rug delivered in 3 different pile heights 16-24-34
mm to cater for special looks or use - choice of 72
melange color combinations  

Tribu
Μοντέρνο κιλίμι από μαλλί-βαμβάκι-λινό-μπαμπού σε
κατά παραγγελία διαστάσεις / Modern kilim out of wool-
cotton-linen-bamboo in custom sizes

Wild
Έξαλλο χαλί με εντυπωσιακά υψηλό πολυεστερικό
πέλος - σε κατά παραγγελία διαστάσεις με χρωματική
γραμμή πλάτους 20 εκ κατά μήκος του χαλιού στο ¼
του πλάτους ή μονόχρωμο - επιλογή από 35 χρώματα /
Wild looking rug with super extra high polyester pile -
delivered with a 20 cm wide stripe at ¼ of the rug’s
length - choice of 35 colors


