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ITC Luxury Flooring

Ahol a legmagasabb minőség és a legszélesebb választék 
találkozik.

Ha magas minőségű luxusszőnyeget keres, a belga ITC Natural 
Luxury gyár csodálatos választéka kimagasló választékot biztosít. 
A szőnyegek főleg természetes alapanyagokból készülnek: a 
kollekcióban megtalálhatóak a szizálból, kókuszból, új-zélandi 
gyapjúból, selyemből, viszkózból, vagy akár banán- és bambusz-
szálakból készült pazar darabok is. Ékesítsen különleges szőnyeg-
csodával akár irodát, hotelt, jachtot vagy akár lakást, az ITC 
Natural Luxury tökéletes megoldást garantál.

Az 1968-ban alapított gyár a kézzel szőtt luxus-szőnyegek 
specialistája. Az egész világon kiterjedt referenciával rendelkező 
innovatív, stílusos és pazar szőnyegek hosszú évtizedek óta a 
lakberendezők, építészek és egyszerű vásárlók kedvencei.



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

SINGAPORE
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16763 ivory

16941 platinum

18742 olive

18101 cognac19003 bronze

Cikkszám: 600166SINGAPORE

18306 ash

18102 ocean

16942 silver

Az ITC Natural Luxury SINGAPORE szőnyegkollekciója meghitt érzést és pazarul igéző látványt nyújt télen-
nyáron. A shaggy szőnyeg-kiképzés kellemesen simogatja a talpat, puha járás-érzést nyújt. Ez a szuperfinom 
poliészter szálakból készített rugalmas shaggy szőnyegkollekció egyszerre tartós, kényelmes, lágy tapintású 
és könnyen takarítható. 

Jellemzők:
• 100% poliészter
• 4,700 g/m² teljes súly
• 3,400 g/m² szálsúly
• pamut hát

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret
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Jellemzők:
• 60% viszkóz, 40% gyapjú
• 3,500 g/m² szálsúly
• 4,500 g/m² teljes súly

Vintage stílusú elegancia és csábos vonzerő teszi a PALERMO gyapjú/viszkóz szőnyeget az elegáns 
lakókörnyezet központi elemévé. A mesés hangulatú, aranyszínű árnyalatokban pompázó dinamikus csíkos 
design, a koptatott hangulat elegáns, sikkes és szuper hangulatról gondoskodnak. Helyezze a szőnyeget 
hálószobába, nappaliba vagy gyerekszobába, biztos lehet benne, hogy a szőnyeg hamarosan lakótere 
központi elemévé válik.  A gyapjú/viszkóz alapanyag tartósságot, rugalmasságot, kényelmet és könnyű 
takaríthatóságot is jelent.

royal-reddeep-sea

greygolden-glory
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PALERMO

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret



CATANIASUNSHINE

grey-multi

10SUNSHINE

red-Multi

Cikkszám: 60065

083 Charcoal

228 Grey

001 White 802 Cream

808 Dark Grey

ITC Luxury Flooring

Kezdje a stílus felépítését lentről! Ha melegséget szeretne lakóteréhez adni, vagy csupán egy igazán 
hangsúlyos központi elemet szeretne kiemelni, egy jól kiválasztott, elegáns SUNSHINE gyapjúszőnyeg 
a megoldás. Ez a mindkét oldalán használható, kifinomultan visszafogott síkszálú, csomózott textúrájú 
szőnyegkollekció időtlen eleganciát sugároz. A szőnyegek tartósak, rugalmasak, kényelmesek és könnyen 
takaríthatóak. 

A 100%-ban gyapjúból készült CATANIA gyapjúszőnyegeink a meleg és kényelmes járóélményről ismerhetők 
fel. A klasszikus szépségű textúrált, hurkos felületkiképzés igen látványos, a szőnyegnek erőt és tartósságot 
nyújt. 

Jellemzők:
• 100% új-zélandi gyapjú
• síkszövött
• 2,500  g/m²
• mindkét oldala használható

Jellemzők:
• 100% új-zélandi gyapjú
• síkszövött
• 2,750  g/m²
• mindkét oldala használható

blue

gold

www.inku.huCATANIA11Cikkszám: 60002

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

5311 ivory

ITC Luxury Flooring www.inku.huSHADOW13

5351 beige

12SHADOW

Shadow-Blue-095 Atmosphere

Cikkszám: 60063

SHADOW

A hihetetlen látványvilágot nyújtó, viszkózból és gyapjúból készült SHADOW szőnyeg maga a megtestesült 
extravagáns luxus életérzés. A kitűnő kézművesmunkával kialakított árnyalat-átmenetek időtlen eleganciát 
árasztanak, a Shadow szőnyegek a lakberendezés megszállottjainak készülnek. A viszkóz-gyapjú alapanyag 
miatt a szőnyeg nagyon tartós, rugalmas és könnyen takarítható.

Jellemzők:
• 75% viszkóz, 25% gyapjú
• 4,500 g/m² teljes súly
• 3,600 g/m² szálsúly
• pamut hát

5310 grey

5309 blue

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret
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82325 linen 82186 taupe

82188 grey82332 cashmere

82329 cotton 82187 silver brown

82328 storm
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ESSENCE

14ESSENCE

82978 egg blue

Cikkszám: 60004

82177 metal grey82178 cloud

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret

Az egyszínű szőnyegek igazi szépsége abban rejlik, hogy a tereket úgy töltik fel színnel, lágysággal és 
textúrával, hogy közben megtartják a tér érzetét, nem ragadják rögtön magukhoz a tekintetet. Az 
ESSENCE kollekciónk megtervezésekor pont ez a cél lebegett a tervezők szeme előtt. A viszkóz alapanyagú 
szőnyegek a keményburkolatok, például egy faparketta látványvilágát azonnal lágyabb keretbe helyezik, 
így szobánk hangulata azonnal teljesen átalakul, de a szőnyegek bármilyen hűvös, kemény felületet 
azonnal melegséggel töltenek meg. 

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 3,400 g/m² teljes súly
• 3,000 g/m² szálsúly
• pamut hát
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LIMA
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3413 3 3412 2
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3412 3 3415 3

Cikkszám: 6000616LIMA

3423 3

3416 3

3427 3

Méret

összes szín

165x230

200x300

235x340

egyedi méret

Jellemzők:
• 100% polipropilén
• 1,400 g/m² teljes súly
• bordűrözött

A LIMA szőnyegeink a stílusos pántjaikkal elsősorban a kortárs és modern hangulatú helyiségekben „élnek” 
igazán.  A polipropilénből kézzel szőtt szőnyegek rugalmasak, tartósak és jól ellenállnak a koszolódásnak. 
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LISBOA

900820

830 110
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Jellemzők:
• 50% viszkóz, 50% gyapjú
• 5,500 g/m² teljes súly
• 5,500 g/m² szálsúly
• pamut hát

A LISBOA szőnyegeink, melyek felerészben gyapjúból és felerészben viszkózból kézi szövéssel készültek, 
már önmagukban is külön stílust teremtenek, ráadásul visszafogott és elegáns hangulatukkal bármilyen 
atmoszférájú szobabelsőben jól érzik magukat. A természetes gyapjútartalom a szükséges tartósságról, 
a jó hőszigetelő képességről, a meleg járóélményről és a koszolódással szembeni ellenállóképességről 
gondoskodik. Egy ilyen gyapjúszőnyeg akár hosszú évtizedeken keresztül ékíteni fogja szobánkat.

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret



<Nincs kereszthivatkozás> <Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás> <Nincs kereszthivatkozás>terra
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grey champagne

Cikkszám: 60000

green

20MATEO

blue

grey

cognac

LAATZMATEO Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 2,500 g/m² szálsúly
• 3,250 g/m² teljes súly

A pazar MATEO gyapjúszőnyeg-családunk kényelmet és eleganciát sugároz. A gazdag textúrájú 
szőnyegeket a legjobb gyapjúból szőtték, a szőnyegek bármilyen atmoszférájú szobabelsőbe harmonikusan 
beilleszthetők. A gyapjú alapanyag a szükséges tartósságot, a jó hőszigetelő képességet, a kellemesen 
meleg járóélményt és a koszolódással szembeni ellenállóképességet is biztosítja. A Mateo gyapjúszőnyeg 
akár hosszú évtizedeken keresztül ékíteni fogja szobánkat.

A bambuszselyemből készült, geometrikus mintákkal díszített LAATZ szőnyegeink szinte felerősítik, sőt  vissza 
is tükrözik szobánk hangulatát. Helyezze szőnyegét akár hálóba, vagy nappalijába, a szőnyeg a szoba 
belső atmoszféráját garantáltak felélénkíti. A bambuszselyem alapanyag tartósságot, rugalmasságot, 
puha luxust és kényelmet sugároz. 

Jellemzők:
• 100% bambuszselyem
• 2,000 g/m² szálsúly
• 3,200 g/m² teljes súly

Cikkszám: 60002

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret
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Jellemzők:
• 100% banánselyem
• 5,500 g/m² teljes súly
• 4,200 g/m² szálsúly
• pamut hát

A banánselyem a banánfa fájából készített természetes alapanyag, ami az ebből készült szőnyegeknek 
nem csupán lágy és selymes tapintást kölcsönöz, de mivel maga teljesen természetese alapanyag, így 
környezetbarát is. Megjelenésében a VELVET szőnyeg a legmagasabb luxust képviseli, a csodálatos 
banánselyemből készített szőnyegcsaládunk a leglágyabb selyem tapintását idézi. 

Cikkszám: 6001822VELVET

VELVET
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earth-grey

ash

anthracite

Méret

összes szín

170x230

200x300

240x340

egyedi méret



LIGNE PURE

A LIGNE PURE márkanév mindig a legmagasabb minőségű 
alapanyagokról, a tradicionális tudásra támaszkodó kézműves- 
munkáról, a kifinomult és elegáns mintájú luxusszőnyegekről szólt. 

Amikor a kézzel készített darabszőnyegek először jelentek meg a 
gyár termékei között, a tervezők előtt egyszerre egy új világ nyílt 
meg, szárnyalhatott a fantázia, a különböző textúrák, technikák 
és alapanyagok különleges mintavilágokban ölthettek testet. A 
tervezők végre a képzeletüket és kreativitásukat formálhatták 
olyan szépséggé, minek következtében a LIGNE PURE szőnyegek a 
legkülönbözőbb stílusú és hangulatú belső terekbe is harmonikusan 
beilleszthetőek lettek. 

A LIGNE PURE szőnyegek mintavilága a letisztult, klasszikus 
egyszerűségtől a színes, modern darabokon át a stílusteremtő 
egyedi különlegességekig rengeteg különböző atmoszférát és 
hangulatot is támogat, ráadásul mindezt egyedi stílus-ötletekkel, 
minőségi alapanyagokkal és megfizethető áron. 

A legnemesebb alapanyagokból készülő különleges szőnyegek 
a földgolyó legtávolabbi pontjairól származnak. A szőnyegek 
többféle színben és méretben, sokszor egyedi méretben is 
rendelhetőek. Minden felsorolt szőnyeg európai raktárakban 
található és rövid határidővel kerül a világ ötven országába 
kiszállításra. 

Minden LIGNE PURE szőnyeg egyedileg, kézi megmunkálással 
készül, így minden egyes darab kicsit el is tér a többitől, az apró 
eltérések így az egyedi, kézműves megmunkálás dicsérete és nem 
tökéletlenség. Élvezze Ön is LIGNE PURE szőnyegét otthonában!
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256.001.400

Méret

140x200

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*
*kör is rendelhető,

maximális szélesség: 4,5m
korlátlan hosszúság

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• kézi készítésű
• 5 mm teljes magasság
• teljes súly 3,200 g/m²

MEADOW

Mindenki emlékszik még, hogy milyen érzés volt gyermekként mezítláb a fűben futkosni. A MEADOW 
szőnyegek az egyedi hullámos struktúrájukkal a régi emlékek füves legelőire röpítenek vissza. A bohókás  
érzést a természetes alapanyag és a váltott szerkezetű cut-and-loop technológia együttese varázsolja elő. 
Ez a nepáli kézi csomózású gyapjúszőnyeg a legnagyobb odafigyeléssel készült, a felhasznált első osztályú 
gyapjú alapanyagának köszönhetően a szőnyeg nagyon tartós, évtizedeken keresztül társunk lesz. A lágy 
szürkés-zöldes, zsályás árnyalatú szőnyeg bármilyen stílusú szobabelsőbe elhelyezhető.

Jellemzők:
• gyapjú, viszkóz
• kézi tűzésű
• változó szálmagasság
• teljes súly 4,500 g/m²

PLAY

Méret

240 cm kör

320 cm kör

Ahogy a neve is jelzi, a PLAY szőnyegek frivol játékosságról szólnak. A PLAY szőnyeg, mely két, egymást 
részben átfedő kört formáz, gyapjú és viszkóz pompás kombinációjával készült. A vidám hangulatú körök, a 
gyapjúból készült aranyszínű rojtok a kortárs hangulatú helyiségekben azonnal a figyelem középpontjába 
kerülnek: a két méretben kapható szőnyegkülönlegesség az első pillanatban magához ránt minden 
figyelmet, hogy a következőben tekintetünk a szoba többi elemére suhanjon át, így a bútorok és más 
design-elemek még hangsúlyosabbá válnak. A finom hurkok és kézzel nyírt szálak játéka következtében a 
Play szőnyegek tapintása selymesen sima.

Cikkszám: 5819426PLAY

259.001.100a

Cikkszám: 58194, egyedi 58193



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

258.001.500

258.001.500a

258.001.400a

258.001.400
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257.001.100s

257.001.600s 257.001.100

LIGNE PURE

257.001.600

HAZE Jellemzők:
• 100% bambuszselyem-viszkóz
• kézzel szőtt
• 12 mm teljes magasság
• teljes súly 5,500 g/m²

Hogyan lehetne legjobban jellemezni a HAZE szőnyegünket? Talán úgy, mint ami  egyszerre pazar, közben 
mégis egy pici misztikumot rejt? A 100%-ban természetes alapanyagból, bambuszselyem-viszkózból kézi 
szövéssel készített szőnyeg lágy tapintású, de sűrű szövésű struktúrájának köszönhetően tapintása mégis 
olyan, mint mikor a jól megérdemelt alvás selyem ágyneműk között köszönt ránk. Az egyedi árnyalat-
átmenetek és szín-változások varázsos, misztikus párára emlékeztetnek, mint mikor ködös reggeleken 
ködfátyol burkolja a tájat. A szőnyeg semleges árnyalatával tetszőleges hangulatú lakásbelsőnk tökéletes 
és harmonikus kiegészítője lesz. 

Méret

HAZE 
mindkét 

szín

140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*
*kör is rendelhető,

maximális szélesség: 4x10m

28DEW Cikkszám: 58194, egyedi 58193

Méret

DEW 
mindkét 

szín

140x200

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*

*maximális szélesség: 3x4m

DEW Jellemzők:
• 100% bambuszselyem-viszkóz
• kézzel szőtt
• 4 mm teljes magasság
• teljes súly 3,000 g/m²

A DEW szőnyegek a boldog nyári hajnalok emlékét idézik képzeletünkbe, mikor csillogó, friss harmatcseppek 
borítják a tájat körben. A 100%-ban természetes alapanyagból, bambuszselyem-viszkózból készült Dew 
szőnyegek pazar ragyogásukkal és különlegesen lágy tapintásukkal tűnnek ki. A fényes színvilágú és 
izgalmas textúrájú, lágy színátmenetekben pompázó szőnyegek farmerkék és olajkék színekben is kaphatók, 
a választás az ön kezében van.

Cikkszám: 58194, egyedi 58193
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458.401.100

LIGNE PURE

458.401.920 458.401.917

458.401.927

30CLOUD www.inku.huCLOUD31Cikkszám: 58194

Valaha próbálta már elképzelni, hogy milyen érzés a levegőben lépegetni? Az extra sűrű szövésű CLOUD 
szőnyegeinkkel hasonló élményben lehet része. 

Jellemzők:
• gyapjú, decolan, poliészter
• 30 mm teljes magasság
• teljes súly 5,000 g/m²
• 9 cm széles bordűr

CLOUD

Méret

CLOUD 
minden szín

160x240

200x300

240x340



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

461.057.AE501

461.057.EA114461.057.AE116

32FACES

Jellemzők:
• gyapjú, újrahasznosított poliészter
• 12 mm teljes magasság
• teljes súly 2,900 g/m²

FACES

A FACES szőnyegünkkel Ön nem csupán egy kortalan szőnyeg-különlegességgel kényeztetheti el magát, de 
a hetyke körvonalakkal megrajzolt arckontúrok a szőnyeget szinte már műalkotássá varázsolják. A szőnyeg 
bármely helyiségben büszkén dominál. A szőnyeget első osztályú gyapjú és poliészter szálak tökéletesen 
kiegyensúlyozott keverékéből szőtték, így mindkét alapanyag a legjavát nyújthatja: a gyapjúszálak 
természetükből fakadóan tűzállóak, hőszigetelőek és taszítják a szennyeződéseket, míg a poliészter szálak 
további tartósságról és a csillogó fényű látványról gondoskodnak. A nyírt és hurkolt szálak variációjából 
születő kontrasztos textúra még hangsúlyosabbá teszi a szőnyeg mintavilágát.

www.inku.huFACES33LIGNE PURECikkszám: 58194

Méret

FACES 
minden szín

160x240
200x300
240x340
280x390

240 cm kör
320 cm kör



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Bármilyen helyiséget egyszeriben vidámmá és fényessé varázsolhat ezzel a selyemszerű szőnyeg-csodával.
Az elbájoló GLOW szőnyegeket öröm nézni, ráadásul mennyeien puha a tapintásuk, hiszen a legjobb 
minőségű bambusz-selyem szálakból szőtték őket. A GLOW szőnyegen álomszerű a járás, ragyogjon hát 
szobája a GLOW szőnyegtől!

Jellemzők:
• bambuszselyem
• 8 mm szálmagasság
• 4,500 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

Cikkszám: 58194, egyedi 58193

253.001.900

253.001.700

Méret

GLOW
mindkét 

szín

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*
*kör is rendelhető
max.: 4x12 méter

34GLOW

GLOW

203.001.100

TRACES

203.001.600

203.001.900

www.inku.huTRACES35

Ez a semleges, de mégis kifinomult szőnyeg szuperpuha tapintásával azonnal meghódítja a szívet és egyben 
a talpat is. A természetes alapanyagú, kézzel tűzött TRACES szőnyeg elegáns ragyogása bármely teret 
felvidít, a viszkóz alapanyag következtében a szőnyeg mind látványában, mind tapintásában tökéletesen 
hasonlít a selyemre. A vastag, sűrű és pazarul kényeztető szőnyegben taposni szinte mennyei élvezet. 
Legyen minden helyiségében TRACES szőnyeg!

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 12 mm
• 5,000 g/m² teljes súly
• kézi tűzött

LIGNE PURE Cikkszám: 58194, egyedi 58193

Méret

TRACES
minden 

szín

60x120

140x200

170x240

200x300

250x350
*kör is rendelhető
max.: 8x18 méter



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Engedje, hogy a pihentető színvilágú és kicsit titokzatos CURRENT szőnyeg elröpítse és megnyugtassa 
gondolatait, alkossa meg ezzel a csodálatos kézzel szőtt természetes alapanyagú viszkózszőnyeggel 
belső békéjét és harmóniáját a szobájában! A szőnyeg fenséges ragyogása és kisugárzása a viszkóz 
alapanyagnak köszönhető. A semleges, vagy épp csak egy parányi színfoltot jelentő CURRENT szőnyeg 
tökéletes kiegészítője bármely lakótérnek.

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• kéziszövésű
• 7mm
• 4,000 g/m²

206.001.200

Cikkszám: 58194, egyedi 5819336CURRENT

CURRENT

206.001.510206.001.520

206.001.900

206.001.910

LIGNE PURE www.inku.huCURRENT37

Méret

CURRENT
minden

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*
*kör is rendelhető

max.: 1,4-4x10 méter



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

AURORA

Méret

170x240

200x300

250x350

252.001.990

38AURORA Cikkszám: 58194

Jellemzők:
• 50% gyapjú, 50%viszkóz
• 10 mm szálmagasság
• 5,000 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

A viszkóz és gyapjú szálak kombinációjával készített, lágyan textúrált, pihe-puha és színes AURORA 
szőnyegek bármely helyiséget kényelmes otthonná változtatnak. A pazar színátmenetű lágy pasztellszínek 
csodás napfelkeltére emlékeztetnek. Tudta, hogy a gyapjú alapanyagnak milyen sok előnye van? A gyapjú 
rendkívül tartós, tűzálló, ráadásul taszítja a szennyeződéseket és persze ne feledkezzünk el az ökológiai 
előnyökről sem. Az ugyancsak  természetes alapanyagú viszkóz biztosítja a szőnyeg ragyogó fényét és 
selymességét. Süssön hát a nap a szobájában!

Mint amikor a sivatag találkozik az esővel, valami hasonlót fog érezni, mikor a tiszta, nemes gyapjú és viszkóz 
keverékéből kézzel szőtt DESERT szőnyegünket elhelyezi a szobájában. Tudta, hogy a gyapjú alapanyagnak 
milyen sok előnye van? A gyapjú rendkívül tartós, tűzálló, ráadásul taszítja a szennyeződéseket és persze 
ne feledkezzünk el az ökológiai előnyökről sem. Az ugyancsak  természetes alapanyagú viszkóz biztosítja a 
szőnyeg ragyogó fényét és selymességét. Varázsolja hát el szobáját a csodás DESERT szőnyegünkkel!

Jellemzők:
• 50% gyapjú, 50%viszkóz
• 10 mm szálmagasság
• 5,000 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

www.inku.huDESERT39

199.001.700

LIGNE PURE

Méret

140x200

170x240

200x300

250x350

DESERT

Cikkszám: 58194



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

LIGNE PURE

202.001.990

www.inku.huLINEWORK41

202.001.990a

Színes és kifinomult. A LINEWORK szőnyeg rögtön elvarázsolja különleges, vágott és hurkolt szálakból 
kialakított textúrált felületével a szemlélőt. Ez a kézi szövésű darab a legfinomabb viszkózból készül. Selymes 
és játékos egyszerre, fényt visz bármelyik szobába. A szélek aprólékos gondossággal, kézzel kerülnek 
eldolgozásra. Engedje meg, hogy ez a szőnyeg vidámságot vigyen otthonába.

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 10mm
• 4,700 g/m²
• kézi szövésű

LINEWORKJellemzők:
• 35% gyapjú, 65% viszkóz
• high low
• 5,000 g/m² teljes súly
• kézi tűzésű

A kézi tűzésű DOTTED szőnyeg viszkóz és gyapjú szálak kombinációjával készült. Egy csipetnyi selymes 
fényt kapott a szőnyeg, hogy a pöttyök még hangsúlyosabbak legyenek.. Öröm erre a vidám és meghitt 
szőnyegre rápillantani, és öröm a hihetetlenül puha felületet megtapintani. 

246.001.990

Cikkszám: 58194, egyedi 5819340DOTTED

DOTTED

Méret

60x120

140x200

170x240

200x300

250x350
*kör is rendelhető
max.: 8x18 méter

Méret

60x120

140x200

170x240

200x300

250x350

Cikkszám: 58194



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Cikkszám: 58194, egyedi 5819342HEXAGON

Jellemzők:
• 75% gyapjú,  25% viszkóz
• 12 mm
• 4,000 g/m² teljes súly
• kézi tűzésű

HEXAGON

A színes és kortárs mintavilágú HEXAGON szőnyeggel bármely szobáját felélénkítheti. A semleges bézs 
háttérből kiemelkedő élénk, színes hatszögek különleges szőnyeget eredményeznek. Ez a kézi tűzésű szépség 
a legjobb gyapjúból készült, egy csipetnyi viszkózzal kombinálták az igazán pazar összkép érdekében. 
Tudta, hogy a gyapjú alapanyagnak milyen sok előnye van? A gyapjú rendkívül tartós, tűzálló, ráadásul 
taszítja a szennyeződéseket és persze ne feledkezzünk el az ökológiai előnyökről sem. Ha színes s kifinomult 
szőnyeget keres, a HEXAGON Önnek való.

233.001.990

Méret

140x200

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*
*kör is rendelhető

maximális méret: 8x18m

A STATIC szőnyeg egyszerre semleges és mégis élettel teli, így tökéletesen beilleszthető bármilyen stílusú belső 
térbe. A kellemes látványvilágot a semleges színek kombinációjával érték el. Nem mellesleg a szőnyeg a 
legnemesebb gyapjú alapanyagból készült. Tudta, hogy a gyapjú alapanyagnak milyen sok előnye van? 
A gyapjú rendkívül tartós, tűzálló, ráadásul taszítja a szennyeződéseket és persze ne feledkezzünk el az 
ökológiai előnyökről sem.

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 10 mm
• 3,500 g/m² teljes súly
• kézi tűzésű

www.inku.huSTATIC43

204.001.110

204.001.500

LIGNE PURE

Méret

STATIC 
mindkét 

szín

60x120

140x200

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*
*kör is rendelhető

maximális méret: 8x18m

STATIC

Cikkszám: 58194, egyedi 58193



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

238.001.600

238.001.500238.001.400

44ERODE www.inku.huERODE45LIGNE PURECikkszám: 58194, egyedi 58193

ERODE

A fényűző és feltűnő, kézi csomózású ERODE szőnyeg látványra és tapintásra is igazi különlegesség. A 
bambuszselyem és gyapjú pazar párosítása biztosítja a szőnyeg elegáns és kopottas látványvilágát, míg 
a nyírt és hurkolt szálak váltakozása felel a különleges textúrájú, high-low felületért. Az ERODE szőnyeg 
minden szobát rögtön meghódít. 

Jellemzők:
• 50% gyapjú,  50% bambuszselyem
• high-low hatású
• 3,800 g/m² teljes súly
• kézi csomózású

Méret

ERODE minden 
szín

140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*
240 cm kör 238.001.600

*kör is rendelhető
maximális méret: 8x18m



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

46LEGACY Cikkszám: 58194, egyedi 58193

249.001.300

LEGACY

Méret

140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*

*kör is rendelhető,
maximális méret: 8x10 méter

Jellemzők:
• 70% bambuszselyem, 20% gyapjú,  

10% viszkóz
• 8mm szálmagasság
• 3,900 g/m² teljes súly
• kézi csomózású

Organikus és absztrakt, talán ezzel a két szóval lehetne legtalálóbban jellemezni a LEGACY szőnyeget, 
melyet a föld szerkezete, textúrája ihletett. Talán a gyapjú és bambuszselyem szálak keverése okozza, 
hogy a szőnyeg mintha életre kelne. A LEGACY szőnyeg a szőnyeg-kézművesség egyik csúcspontja, hiszen 
minden egyes szálat kézzel csomóztak. Tudta, hogy a gyapjú alapanyagnak milyen sok előnye van? 
A gyapjú rendkívül tartós, tűzálló, ráadásul taszítja a szennyeződéseket és persze ne feledkezzünk el az 
ökológiai előnyökről sem. A LEGACY szőnyeg bármilyen belső tér központi eleme lesz azonnal.

A játékos és színes UNITE szőnyeg színével és felületének textúrájával minden szobát azonnal élettel tölt 
meg. A természetes és fényes viszkózszálakból kézzel szőtt luxusszőnyeg felülete rendkívül puha és selymes, 
a járás igazi kényeztetés, mindez az első osztályú viszkóz alapanyagnak köszönhető. A UNITE egy igazi kincs, 
mely megérdemli a figyelmet. 

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 5 mm
• 3,600 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

LIGNE PURE www.inku.huUNITE47

Méret

140x200

170x240

200x300

250x350

UNITE

254.001.000

Cikkszám: 58194



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Az elegáns és kifinomult OAT szőnyeg harmonikusan illeszkedik minden térbe. A szőnyeg a legmagasabb 
minőség biztosítása érdekében első osztályú, nemes gyapjú és bambuszselyem alapanyagokból készült. 
Az OAT szőnyeg tapintása pont olyan puha, lágy és kényeztető, mint amilyennek látszik. A kézzel szőtt 
szőnyeg peremét aprólékos munkával dolgozták el. 

OAT

244.001.110

48OAT Cikkszám: 58194

244.001.900

Jellemzők:
• 35% gyapjú, 65% bambuszselyem
• zero pile
• 3,500 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

LIGNE PURE www.inku.huOAT49

244.001.910

Méret

OAT 
minden szín

140x200

170x240

200x300

250x350



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

LIGNE PURE

207.001.950

www.inku.huADORE51

207.001.900

207.001.610

207.001.100

207.001.920

207.001.500

Cikkszám: 58194, egyedi 5819350ADORE

Jellemzők:
• 100% poliészter
• 75 mm szálmagasság
• 6,250 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

ADORE

A pazar és elegáns ADORE szőnyeg hívogat, hogy belesüppedjünk, hiszen a hosszú, puha és rugalmas 
szőnyegszálak szinte álomszerű élményt nyújtanak. Akár klasszikus, akár modern szőnyeget szeretne, 
az ADORE szőnyeg ideális megoldás lesz. Ráadásul a szőnyeg nagyon tartós is, amit az erős poliészter 
alapanyagának köszönhet. Merüljön el a mesés ADORE szőnyeg puha szálaiba.

Méret

MARVEL minden 
szín

60x120

140x200

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*
*kör is rendelhető,

maximális méret: 3x4m



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Cikkszám: 58194, egyedi 5819352MARVEL

A csodálatos síkszövött MARVEL szőnyeg egyszerre egyszerű és nemes megjelenésű, így bármilyen stílusú 
és hangulatú szobabelsőben ideális. A szőnyeg tiszta új-zélandi gyapjúból kézzel lett szőve. Tudta, hogy 
a gyapjú alapanyagnak milyen sok előnye van? A gyapjú rendkívül tartós, tűzálló, ráadásul taszítja a 
szennyeződéseket és persze ne feledkezzünk el az ökológiai előnyökről sem. A MARVEL szőnyeg egy csoda.

Jellemzők:
• 95% gyapjú,  5% pamut
• síkszövött
• 2,000 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

MARVEL

LIGNE PURE www.inku.huMARVEL53

240.001.919b

240.001.919240.001.609

240.001.707

Méret

MARVEL minden 
szín

140x200

170x240

200x300

250x350

egyedi méret*

*maximális méret: 3x5m



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

54RHYTHM Cikkszám: 58194, egyedi 58193

248.001.910

RHYTHM

Elegánsan visszafogott kortárs geometrikus mintázata teszi a RHYTHM szőnyeget különlegessé. A szőnyeg 
gyapjú és viszkóz szálainak váltakozása, a tompafényű és fényes részek variációja adja a felület csodálatos 
finom fényét. Akár klasszikus, akár kortárs szobabelsőt szeretne kialakítani, a kézzel szőtt RHYTHM szőnyegek 
tökéletesen fognak a környezetbe illeszkedni. 

Jellemzők:
• 35% gyapjú, 35% viszkóz, 30% pamut
• síkszövött
• 2700 g/m² teljes súly
• kézi szövésű

LIGNE PURE www.inku.huRHYTHM55

248.001.101

248.001.900

Méret

RHYTHM
minden szín

60x120
140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*
* maximális méret: 3,5x5 méter

248.001.100



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Ahogy a víz közelsége, úgy biztosít a TORRENT szőnyeg is pihentető zen-élményt. Az elefántcsont, ezüst és 
kék szálak váltakozása a víz fodrozódásának illúzióját kelti. A szőnyeg alapanyaga a cellúlózból gyártott 
természetes alapú Tencel szál, mely a szőnyeg lágyságáért és varázsos fényéért felel, ettől tűnik úgy, mintha 
a szőnyeg életre kelne. Ha egy tökéletes zen teret szeretne kialakítani, akkor Önre vár ez a kézi szövésű 
szépség.

Méret
60x120
140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*
*max:3,6x12m

TORRENT

56TORRENT Cikkszám: 58194, egyedi 58193

247.001.500c

247.001.500247.001.500a

Jellemzők:
• 100% Tencel®
• 3 mm
• 3,000 g/m² teljes súly
• kézi szövésű
• 4 cm rojt

Egyik csík jön a másik után, de ez a kézi szövésű szőnyeg mégsem lesz soha unalmas. A tiszta új-zélandi 
gyapjúból és némi viszkózból készített csodás textúrájú csíkok finom fénye, az egymásba átcsúszó 
természetes színek harmóniája, valamint a nyírt és hurkolt szálak váltakozása együttesen biztosítja a GRADE  
szőnyeg különleges látványvilágát, amitől a szőnyeg rögtön magához vonzza a tekintetet. A GRADE 
szőnyeg egy igazi kortalan szépség. 

241.001.900
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GRADE Jellemzők:
• 45% gyapjú, 45% viszkóz, 10% poli
• síkszövött
• 3,500 g/m² teljes súly
• kézi szövésű
• 2,5 cm rojt

Cikkszám: 58194

Méret
60x120
140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*
*max:3,6x8m



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• 60% gyapjú, 40% viszkóz
• síkszövött
• 3,500 g/m² teljes súly
• kéziszövésű

Cikkszám: 58194, egyedi 5819358FRAMEWORK

229.001.900

A FRAMEWORK egy kis Skandináv hangulattal átitatott minimalista kortárs szőnyeg, mely minden designt 
szerető ember számára etalon. A kötött mintára emlékeztető szőnyeg tiszta gyapjúból készült, melyet 
némi viszkózzal kombináltak a selymes fényű ragyogás érdekében. Élvezze az egyszerűség diadalát a 
FRAMEWORK szőnyeggel!

FRAMEWORK Jellemzők:
• 50% gyapjú,  50% viszkóz
• síkszövött
• 12 cm rojt
• 4,000 g/m² teljes súly
• kéziszövésű

A kézzel szőtt MERGE szőnyeg játékosan elegáns és ravaszul minimalista mintavilága minden kortárs 
lakótérben azonnal magához vonzza a tekinteteket. A legnemesebb gyapjú alapanyagot viszkózzal 
keverték a lágy selyemfény elérése érdekében. A textúrás felszínű MERGE szőnyeg kézileg készített rojtokat 
is kapott díszítésként.

www.inku.huMERGE59

230.001.900

LIGNE PURE

MERGE

Méret
60x120
140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*
*max:3,5x5m

Méret
60x120
140x200
170x240
200x300
250x350

egyedi méret*
*max:3x4,5m

229.001.100
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508.001.AC620

60LUMINOUS Cikkszám: 58194

Jellemzők:
• 60% decolan, 40% poliészter
• síkszövött
• 1,540 g/m² teljes súly
• bel- és kültéri szőnyeg

A LUMINOUS egy különleges szőnyeg, ami egyszerre funkcionális és mégis luxust áraszt, ami egyszerre 
használható kül- és beltérben, ami mindkét oldalán felhasználható. A jacquard szövési technológia, a 
nagyon ellenálló szálanyag és a lánc- és vetülékfonalak pontos kombinálása együttesen eredményezi a 
LUMINOUS szőnyeg egyedi tulajdonságait: a különleges technológia rengeteg szín és árnyalat kialakítását, 
míg a nagy sűrűségben szőtt vékony szálak aprólékos, magas minőségű mintázatokat tesznek lehetővé, 
hogy Ön a különleges LUMINOUS szőnyegekkel dekorálhassa külső tereit is. 

LUMINOUS

www.inku.huLUMINOUS61LIGNE PURE

508.001.AA000

508.001.AD700

508.001.AB500

Méret

LUMINOUS
minden szín

170x240

200x300

250x350



<Nincs kereszthivatkozás>

LUSH

Ha egy szuperpuha, kényeztető plédet keres, mely stílusos kiegészítője lehetne szobájának, akkor most 
megtalálta. A kényelmes LUSH plédek a legtisztább mongol báránygyapjúból készültek. A gyapjú rendkívül 
tartós, tűzálló, ráadásul taszítja a szennyeződéseket is. 

LIGNE PURE www.inku.huLUSH63

Jellemzők:
• mongól báránybőr
• 10 cm szálmagasság
• báránybőr kb. 450 g/db
• párna 650 g/db

RELAX Jellemzők:
• 100% decolan
• síkszövött
• 1,540 g/m² teljes súly
• bel- és kültéri szőnyeg

A RELAX egy magas minőségű, Belgiumban készített, decolan szálakból szőtt szőnyeg, egyes modelleknél 
a decolanhoz poliészter szálakat is adnak. A felület különleges struktúrája az aprólékos jacquard szövési 
eljárás eredménye. A szőnyeg beltérben, vagy uszoda mellé helyezve is nyugalmas hangulatot áraszt, 
ráadásul felülete nem marad nedves sokáig a gyors száradási idejű alapanyagoknak köszönhetően. A 
szőnyeget nagyon könnyű takarítani, ehhez csupán egy nedves rongy vagy nagynyomású takarítógép 
szükséges. A stílusos, ezüstös színárnyalat a környező belső vagy külső terek esztétikai szintjét is megnöveli.

517.046.GX110

515.045.GZ900

517.046.HA900

Cikkszám: 5819462RELAX

729.001.900

730.001.100

729.001.900a

730.001.910 730.001.900

Méret

RELAX
minden szín

170x240

200x300

250x350

Bárány-
bőr Kód

minden 
színből 
rendel-

hető

60x100 730.001 
+színkód

Párna Kód

45x45 729.001 
+színkód

Cikkszám: 58194



ANGELO

Az eredetiség, az innovatív lelkület és a high-end termékek 
együtt tették az Angelo nevet az egész világon ismert márkává. 
Az Angelo segítségét elsősorban azon építészek, és designerek 
igénylik, akik elegáns és egyedi szőnyegeket álmodnak 
csodálatos projektekbe. A cég értéke a know-how, a tapasztalat, 
az eredetiség és a környezet tisztelete.

Megtervezni, megalkotni és értékesíteni a kortárs szőnyegeket, 
mindezt ráadásul szokatlan módon - erről szól az Angelo története.



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Cikkszám: 6514066ANNAPURNA ANGELO www.inku.huANNAPURNA67

2170-N2 2170-K11

2170-57

2170-29

A természetes alapú viszkózt sokan növényi selyemnek is hívják, mivel mind selymes és fényes ragyogásában, 
mind hűvös és lágy tapintásában megszólalásig hasonlít a selyemhez. A 100%-ban viszkózból készült 
szőnyegek a külső fény változásától függően mindig más és más, különleges fényben tündökölnek. Sokak 
szerint a viszkózból készült szőnyegek a legszebbek, ugyanakkor erős igénybevételnek kitett helyeken, illetve 
nedvesedő helyiségekben ezeket inkább ne használjuk, mert a viszkóz érzékeny anyag. Az ANNAPURNA 
szőnyegcsalád pazar színeiből választhatunk a nappali vagy hálószoba stílusától függően.

Jellemzők:
• 100 % viszkóz
• 10 mm szálmagasság
• 5,500 g/m² teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

ANNAPURNA

2170-J12170-04

Méret

minden színből 
+

pombox*

170x240
170 kör
200x300
200 kör
300x400
300 kör
egyedi

*egyedi szín és méret rendelhető 
(108 színes pombox alapján)



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• 100 % viszkóz
• 10 mm szálmagasság
• 5,500 g/m² teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

ERASED

A kopott, vintage hatást a csúcsnyírt eljárással érték el Az ERASED szőnyeg fényes és lágy, finom mintázattal. 
A szőnyeg nem alkalmas intenzív használat esetében vagy nedvesedésre hajlamos helységekben, mivel a 
növényi selyem érzékeny alapanyag. Az ERASED használható háló- és lakószobákban.

2174-632

2174-56

2174-57 2174-K3

www.inku.huERASED69ANGELOCikkszám: 65140

2174-J122174-C032

Méret

minden színből
+

pombox*

140x200
170x240
170 kör
200x300
200 kör
300x400
300 kör
egyedi

*egyedi szín és méret rendelhető 
(108 színes pombox alapján)

68ERASED
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ANGELO

5100-L1R3

5100-655

5100-225

70HERITAGE www.inku.huHERITAGE71Cikkszám: 65140

A modern szőnyeg nem feltétlen jelenti a gyökerektől való elszakadást.  A HERITAGE luxusszőnyeg tökéletes 
megoldás hotelek előterébe, nappalikba és étkezőkbe. A szőnyeg alapja a természetes, festetlen gyapjú, 
a bambuszselyem anyagú mintázatot kissé kikoptatták a vintage hangulat érdekében. 

Jellemzők:
• bambuszselyem és gyapjú
• 5 és 7 mm szálmagasság
• 4,250 g/m2 teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

HERITAGE

Méret

minden színből
+

pombox*
170x240

200x300

egyedi

*egyedi szín és méret rendelhető 
(108 színes pombox alapján)
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<Nincs kereszthivatkozás>
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<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• bambuszselyem és gyapjú
• 5 és 7 mm szálmagasság
• 4,250 g/m2 teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

A modern szőnyeg nem feltétlen jelenti a gyökerektől való elszakadást.  A HERITAGE luxusszőnyegek tökéletes 
megoldást jelentenek hotelek előterébe, nappalikba és étkezőkbe. A szőnyeg alapja a természetes, 
festetlen gyapjú, a bambuszselyem anyagú mintázatot kissé kikoptatták a vintage hangulat érdekében. 

72HERITAGE SCOTTISH Cikkszám: 65140 ANGELO

5100-SC-L1R3

5100-SC-N4Q4

5100-SC-L2R2

www.inku.huHERITAGE SCOTTISH73

HERITAGE SCOTTISH

Méret

minden színből
+

pombox*
170x240

200x300

egyedi

*egyedi szín és méret rendelhető 
(108 színes pombox alapján)



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

www.inku.huSILKY75ANGELOCikkszám: 6514074SILKY

3059-6323059-0

3059-56

3059-573059-15 j

3059-R3 F1

3059-15

3059-80

Méret

minden színből
+

pombox*

170x240

200x300

300x400

egyedi
*egyedi szín és méret rendelhető 

(108 színes pombox alapján)

Jellemzők:
• 100% bambuszselyem
• 8 mm szálmagasság
• 4,300 g/m2 teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

SILKY

A kézzel font bambuszselyem szálak szabálytalan festést tesznek lehetővé, így igazán különleges és 
elegáns szőnyeget kapunk. A SILKY DESIGN kollekcióban a szőnyegek mintával is rendelhetőek. Ha a SILKY 
szőnyeget klasszikus bútorokkal, vagy kortárs szófával kombináljuk, a teret ezzel kitágíthatjuk. 



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

3060-DUN5657

3060-DUN5657 Z2

3061-632

www.inku.huSILKY DESIGN77ANGELO76SILKY DESIGN Cikkszám: 65140

3060-52

Jellemzők:
• 100% bambuszselyem
• 8 mm szálmagasság
• 4,300 g/m2 teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

SILKY DESIGN

A kézzel font bambuszselyem szálak szabálytalan festést tesznek lehetővé, így igazán különleges és elegáns 
szőnyeget kapunk. A SILKY kollekcióban a szőnyegek minta nélkül is rendelhetőek. Ha a SILKY DESIGN 
szőnyeget klasszikus bútorokkal, vagy kortárs szófával kombináljuk a teret ezzel kitágíthatjuk. A minta 
inspirációja lehet zebra, neoklasszikus minták, vagy chevron (ékminta), de egyedi mintákat is javasolhat.

Méret

minden színből
+

pombox*

170x240

200x300

egyedi

*egyedi szín és méret rendelhető 
(108 színes pombox alapján)
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Az Angelo Signature kollekciójának elemei híres designerek előtti főhajtás. A Thomas King bútorkészítő 
nevével jelzett sorozatuk építészeti, strukturális motívumokat, valamint Art Deco inspirálta mintavilágot 
tartalmaz, jellemző ezekre a szőnyegekre a részletek iránti feltétlen odafigyelés és a nemes anyaghasználat.

SIGNATURE
THOMAS KING

Jellemzők:
• új-zélandi gyapjú és viszkóz
• 10 és 12 mm szálmagasság
• 4,000 g/m2 teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

640-TKDOD-632

Cikkszám: 65140

640-TKDOD-225

78SIGNATURE THOMAS KING

640-TKGRT632 640-TKGRT500

ANGELO www.inku.huSIGNATURE THOMAS KING79

Méret Design

200x315 640-TKDOD

250x330 640-TKGRT

egyedi minden szín és design
+pombox*

*egyedi szín és méret rendelhető 
(108 színes pombox alapján)
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<Nincs kereszthivatkozás>

Marhabőr darabokból készülnek az Angelo STAR valamint STARLESS szőnyegei. Az előbbi sorozat lakkozott 
darabokat is tartalmaz, míg az utóbbi nem. Mindkét kollekcióra igaz, hogy erős vizuális súlypontot képeznek, 
energiával és erővel töltik meg a helyiséget. A szőnyegek kézzel készülnek, bármilyen lakóteret és hálót 
stílusosan dekorálnak.

STAR & 
STARLESS

Jellemzők:
• 100% marhabőr
• 2,550 g/m2 teljes súly
• kézi készítésű

Cikkszám: 6514080STAR

3115-50

3115-00

Méret

minden színből
(STAR/STARLESS)

170x240

200x300

egyedi

3118-56

3118-500

3118-DIA500

3118-CHE500

ANGELO www.inku.huSTARLESS81



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• 80% új-zélandi gyapjú, 20% viszkóz
• 10 mm szálmagasság
• 4,000 g/m2 teljes súly
• kézi tűzésű
• egyedi színben is rendelhető

Elegáns és mesésen gazdag az Angelo LONDON kollekciója, mely első osztályú új-zélandi gyapjúból 
készült. A kézi tűzésű modern és mégis időtlenséget árasztó szőnyegek motívumait az Art Deco stílusvilága 
inspirálta. Arany motívumai felöltöztetik a belső tereket. A szőnyegre egyedi design is tervezhető.

LONDON

82LONDON Cikkszám: 65140

Méret

640-AD2-033
egyedi színben is*200x300

egyedi

*egyedi szín és méret rendelhető (108 színes pombox 
alapján)

Jellemzők:
• 100% merinói gyapjú
• 35 mm szálmagasság
• 6,000 g/m2 teljes súly
• kézi készítésű

Az ON THE ROCKS szőnyegek teljes mértékben kézi munkával, filcesített merinói gyapjúból készülnek. A 
szőnyeg maga már-már egy kavicsokat formázó pihentető optikai illúzió. Egyedi mintájával a szőnyeg 
bármilyen belső térben azonnal domináns lesz. A szőnyeg a 2010 évi Domotex Carpet Design Award díj 
nyertese volt. A kortalanságot sugárzó szőnyeg eredetiséget és kreatív energiákat sugároz.

ON THE ROCKS®

www.inku.huON THE ROCKS®83ANGELO

805-56

Méret

805-56
170x240

200x300

egyedi

640-AD2-033



ASIATIC

Az Asiatic Carpets Anglia és a világ egyik legnagyobb 
darabszőnyeg forgalmazója. Különösen büszkék arra, hogy a cég 
több mint 60 éve a termékfejlesztés egyik fellegvára, így mára az 
Asiatic Európa egyik legszélesebb termékspektrumát mondhatja 
a magáénak. Termékei között találunk kézzel csomózott klasszikus 
gyapjúszőnyegeket, divatos viszkóz és poliészter szépségeket, 
közben bemutatják a legújabb trendeket, színeket és textúrákat is. 
Szenvedélyesen dolgoznak azon, hogy a legszélesebb stílusokban, 
mintavilágban és hangulatban is a legszebb és legtökéletesebb 
szőnyegeket kínálják.



<Nincs kereszthivatkozás>

86NEXUS

Jellemzők:
• 70% gyapjú, 30% viszkóz
• 12 mm szálmagasság
• szálsúly 4200  g/m²
• kézi tűzésű

A NEXUS luxus-szőnyegcsalád tűzött, vastag, filcesített gyapjúalapra készült, melyen a mintavilág szemet 
gyönyörködtető viszkózból került megformázásra. A szőnyegek modern kortárs színvilága szépen harmonizál 
a határozott geometrikus mintavilággal, az összhatás élettel tölti meg a belső teret.

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

OC02 OC04

NEXUS

Méret

NEXUS minden 
design120x170

160x230

200x290

egyedi méret

FL06

FL02

FL01OC01

www.inku.huNEXUS87ASIATIC

OC03



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

moleskin

ASIATIC www.inku.huBLADE8988BLADE

putty

smoke

moleskin 4

charcoal

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

chocolate

mocha

BLADE Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 7 mm szálmagasság
• szálsúly 2500  g/m²
• kézi szövésű

Az Asiatic csodaszép BLADE szőnyegei a fény pazar játékát örökítik meg, elhelyezkedéstől függően mindig 
másképp tükrözik vissza a sugárzó napsütést. A BLADE szőnyegeket indiai mesterek hosszú és aprólékos 
kézi munkával nyírták, hogy megteremtsék a szőnyeg elegáns, kopottas hangulatát. A vintage hangulatú 
szőnyegek tökéletesen illeszkednek akár modern, akár klasszikus környezetbe is.

champagne
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www.inku.huBLADE91

berry

ASIATIC90BLADE

tealnavy

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

green

silver

goldHeather 3

heather

pink

Méret

BLADE 
minden szín

66x240
120x170
160x230
200x290
240x340

egyedi méret
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92BLADE BORDER

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 7 mm szálmagasság
• szálsúly 2500  g/m²
• kézi szövésű

Az Asiatic a legsikeresebb BLADE modelleket keretes mintával is elkészítette. A BLADE BORDER szőnyegeket 
indiai mesterek hosszú és aprólékos kézi munkával nyírták, hogy megteremtsék a szőnyeg elegáns, 
kopottas hangulatát. A vintage hangulatú szőnyegek tökéletesen illeszkednek akár modern, akár klasszikus 
környezetbe is.

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

BLADE BORDER

Méret

BLADE BORDER 
minden szín

120x170

160x160

160x230

200x200

200x290

egyedi méret

www.inku.huBLADE BORDER93ASIATIC

BB04

BB02

BB03

BB01
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A DOLCE szőnyegek kézi szövéssel, Indiában készülnek 80%-ban viszkózból és 20%-ban pamutból. A 
természetes alapú viszkóz mind látványában, mind tapintásában megszólalásig hasonlít a selyemhez, a 
viszkóztól ragyognak a DOLCE szőnyegek ilyen csodás, selymes fényben. A rusztikus hangulatú szőnyegek 
a ma oly népszerű koptatott, vintage hangulatot árasztják, a szőnyeg felületén lévő kisebb benyomódások 
és tökéletlenségek ugyancsak ezt a hatást szolgálják. A szőnyeg öregedése során ez még hangsúlyosabb 
lesz, ami a szőnyeg fő jellegzetességét még jobban kihangsúlyozza.

Jellemzők:
• 80% viszkóz, 20% pamut
• 12 mm szálmagasság
• kézi szövésű

DOLCE

ASIATIC

red

oceangreen

www.inku.huDOLCE95

tealgraphite

yellowsilver

taupe

sand

gold

Cikkszám: 5819894DOLCE

Méret

DOLCE
minden szín

120x170

160x160

200x290
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96ASCOT

ASCOT Jellemzők:
• gyapjú, viszkóz
• 10 mm szálmagasság
• szálsúly 2750  g/m²
• kézi szövésű

Minden ASCOT szőnyeg kézi szövéssel készül, a középső téglalap gyapjúból, a perem viszkózból. A 
design ugyan egyszerű, de az anyagválasztásnak és az innovatív színválasztásnak hála, az eredmény 
mégis egy olyan különleges és elegáns szépség lett, ami karakterével bármilyen szobabelsőt nemes 
felsőbbrendűségével ural. 

Sand

Taupe

Blue

Cikkszám:  58198, egyedi 58197 ASIATIC

Green

www.inku.huASCOT97

Red

silver

Méret

ASCOT minden 
szín

80x150

120x170

160x230

200x290

egyedi méret
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<Nincs kereszthivatkozás>

98FORM

Jellemzők:
• 100% új-zélandi gyapjú
• 12-18 mm szálmagasság
• szálsúly 4800  g/m²
• kézi tűzésű

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

FORM

A stílusos és izgalmas FORM szőnyeggel bármilyen teret átalakíthatunk. A legnemesebb gyapjúszálakból 
kialakított felületét szakértő kezek formázták, hogy egy csodaszép 3D szőnyegben gyönyörködhessünk.

natural

green

ASIATIC www.inku.huFORM99

pink

ochre

blue

silver

Méret

FORM minden 
szín

120x170

160x230

200x290

egyedi méret
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<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

100OMBRE

Jellemzők:
• 90% gyapjú, 10% nylon
• 9 mm szálmagasság
• szálsúly 3500  g/m²
• kézi tűzésű

Az Asiatic OMBRE kollekciója a divatos ombré trendből merített inspirációt, többféle hangulatú és színű 
színátmenet közül választhat. Minden OMBRE szőnyeg finom színátmenete vastag, sűrűn tűzött gyapjúalapon 
kerül bemutatásra.

OMBRE

Cikkszám: 58198, egyedi 58197 www.inku.huOMBRE101

OM04OM02

OM03

OM01

ASIATIC

Méret

OMBRE minden szín

70x240

120x170

160x230

200x290

egyedi méret
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<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

102DIXON

DIXON Jellemzők:
• 60% viszkóz, 40% gyapjú
• 4-10 mm szálmagasság
• szálsúly 2500  g/m²
• kézi szövésű

Cikkszám: 58198

A DIXON szőnyegeket Indiában egyszínű gyapjúszálakból kézzel szövik: először egy síkszövött indiai Dhurrie 
szőnyeget képeznek, majd a kortárs mintavilágot magasabb szálú selymes viszkózból készítik. Ilyen módon 
izgalmasan ötvözhető a tradicionális indiai szövési technika a minimalista kortárs mintavilággal. Három 
méretben kapható.

ASIATIC www.inku.huDIXON103

blackgrey

gold

silver

Méret

DIXON minden 
szín

120x170

160x230

200x290
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<Nincs kereszthivatkozás>

Méret

GATSBY minden 
szín

120x170

160x230

200x290

240x340

104GATSBY www.inku.huGATSBY105ASIATIC

blue

coral navy

red

blush

green

gold

Cikkszám: 58198

autumn

GATSBY

Az Asiatic kézzel szőtt GATSBY szőnyegei csúcsnyírt technikával Indiában készültek, a mintavilág 
szitanyomással kerül a felületre, ami nagy részletgazdagságot és folyamatos áttűnéseket tesz lehetővé. 
A csúcsnyírt viszkóz szálak ragyogó visszfényt kölcsönöznek a szőnyegnek, ez pedig még elegánsabb 
megjelenést biztosít. A púderrózsaszíntől a tengerészkékig széles színskálából választhatunk, hogy a szőnyeg 
tökéletesen illeszkedjen a helyiség hangulatához és stílusához.

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 6 mm szálmagasság
• kézi tűzésű

cloud



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

OL03

A felsőkategóriás és tartós OLYMPIA szőnyegek igazi elegancia-bombák, hiszen azonnal megemelik a 
környező lakótér luxus-szintjét. Helyezze az OLYMPIA szőnyeget hálószobájába, vagy nappalijába és a 
puha 6mm-es szálakon kialakított absztrakt mintavilág, a különlegesen textúrált felület és az akril-viszkóz 
szálakból képzett fényesebb részek azonnal minden tekintetet magukhoz vonzanak.

Jellemzők:
• 60% akril, 40% viszkóz
• 6 mm szálmagasság

OLYMPIA

OL01

OL04

www.inku.huOLYMPIA107ASIATICCikkszám: 58198106OLYMPIA

Méret

OLYMPIA 
minden szín

120x170

160x230

200x290

OL05

OL07

OL06

OL02



AS12

AS02

108ASTRAL

ASTRAL

Cikkszám: 58198

AS11

AS13

AS01

Az Asiatic gyár ASTRAL szőnyege azonnal kitűnik absztrakt és koptatott hangulatával és mívesen kidolgozott 
textúrázott felületével. A szőnyegeket géppel szőtték a legjobb szálakból, tapintása kellemesen lágy, színei 
pazarok.

Jellemzők:
• 100% akril
• 15 mm szálmagasság
• szálsúly 2850  g/m²

ASIATIC

AS03

AS09

www.inku.huASTRAL109

Méret

ASTRAL minden 
design

120x180

160x230

200x290

240x340

AS10
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<Nincs kereszthivatkozás>

110MATRIX

max62 2

MAX63 MAX62

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

Az Asiatic MATRIX szőnyegeit sűrű és puha gyapjúból kézi tűzéssel készítik Indiában. A gyapjú alapú szőnyegre 
a fényesen ragyogó felületeket selymes viszkózszálakból alkotják meg, az üde színekből álló mintákat pedig 
a természetes alapanyagú gyapjúszálakkal érik el. A szőnyegek mintáit végül kézzel kissé körbenyírják, 
hogy a motívumokat még hangsúlyosabbá tegyék. A MATRIX szőnyegek üde és friss színpalettája, modern, 
geometrikus mintavilága biztosítja, hogy a szőnyeg belesimuljon a legújabb trendek irányába.

Jellemzők:
• gyapjú és viszkóz
• 11 mm szálmagasság
• szálsúly 2500  g/m²
• kézi tűzésű

MATRIX

www.inku.huMATRIX111ASIATIC

MAX67

MAX66

MAX65



<Nincs kereszthivatkozás> MAX55

MAX35

MAX70 MAX69

MAX36

MAX15

MAX12

112MATRIX Cikkszám: 58198, egyedi 58197 ASIATIC www.inku.huMATRIX113

MAX33

MAX57

Méret

MATRIX 
minden 
design

A 
kollekció 
további

darabjai:
www.

inku.hu

070x240

080x150

120x170

160x230

200x300

egyedi méret

MAX31



<Nincs kereszthivatkozás> chevronparquet

stripe-light

stripe-dark

A GAUCHO kollekció kézi munkával készült, az egyes bőr-lapocskákat parketta alakzatban Indiában 
varrták egybe. Így minden egyes készszőnyeg teljesen egyedi és a képen lévő mintától és egymástól is 
kissé eltér.

Jellemzők:
• 100% bőr
• 4 mm magasság
• kézi készítésű
• filc hát

GAUCHO

ASIATIC www.inku.huGAUCHO115

Méret

PRISM minden 
szín

120x170

160x230

200x290

egyedi méret

PRISM

Cikkszám: 58198, egyedi 58197114PRISM

mint

pink

yellow

A PRISM szőnyegek gyapjút imitáló háta olyan PET fonalból készült, amit újrahasznosított műanyag-
palackokból gyártottak, míg a szőnyeg geometrikus mintavilága gyapjúszálakból készült. Az ökológikus 
szemléletet középpontba helyező kollekció 3 gyönyörű pasztellszínben került elkészítésre.

Jellemzők:
• 56% PET, 24% gyapjú, 16% pamut, 53% 

viszkóz, 1% akril
• 7 mm szálmagasság
• szálsúly 2000  g/m²
• kézi szövésű

Méret

GAUCHO 
minden szín

120x170

160x230

200x300

egyedi méret



Katherine Carnaby

A Katherine Carnaby márka egy művész és harmadik 
generációs szőnyegkészítő alkotása. A Katherine 
Carnaby kollekció minden darabja a művész vágyából 
született, aki csodálatos prémium kategóriás szőnyegeket 
szeretett volna látni műértő és igényes lakások padlóin. 
A művész londoni irodájában egy tervezőcsapat élén dolgozik, 
rengeteget utazik az egész világban, a legkülönbözőbb 
távoli helyekről gyűjti össze a legnemesebb alapanyagokat, 
a szőnyegkészítéshez szükséges kézműves ismereteket 
és természetesen a legkülönbözőbb inspirációkat. 
A stílus, elegancia és kifinomultság a Katherine Carnaby 
szőnyegek központi vezérfonala. A Katherine Carnaby 
szőnyegek így könnyedén teremtenek maguk körül 
minden helyiségben melegséget és stílusos hangulatot. 
A Katherine Carnaby csapat mögött több száz éves 
tapasztalat és értő és figyelmes tudás áll, a legjobb 
partnerekkel, kézművesekkel, mesterekkel dolgoznak 
a legnemesebb szőnyegek elkészítése érdekében.  

Lépjen hát be a Katherine Carnaby csodálatos világába!



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>
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118CHROME

zinc

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

petrol

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• 12 mm szálmagasság
• kézi szövésű

A CHROME szőnyeget gazdag és sűrű szálai, finom fénye és végtelenül lágy tapintása teszi az ízlésesen 
és nagy műgonddal kialakított stílusos otthon kedvelt elemévé. A selyemhez hasonló fényű és tapintású, 
természetes alapú viszkózszálakból Indiában kézzel szőtt csábító szőnyeget Katherine Carnaby tervezte. A 
szőnyeg igazi nehézsúlyú versenyző, négyzetméterenként 5kg-os szálsúlyával.

CHROME

tancopper

Katherine Carnaby www.inku.huCHROME119
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<Nincs kereszthivatkozás>

taupe

barleyPutty

Smoke

mushroom

charcoal

120CHROME Cikkszám: 58198, egyedi 58197 Katherine Carnaby www.inku.huCHROME121

bone

pearl

silverlatte

Méret

CHROME 
minden szín

120x180

170x240

200x300

240x340

egyedi méret
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122EATON

Jellemzők:
• 100% viszkóz
• cut&loop
• kézi szövésű

A Katherine Carnaby EATON szőnyegkollekciójának lenyűgöző geometrikus mintavilága és a felületek 
izgalmas textúrája a nyírt és hurkolt szálak váltakozásából fakad. Az egyszínű acélos, fémes csillogás még 
erősebben hangsúlyozza ezt a geometrikus egységet. Az EATON a műértő tulajdonos számára a stílusos 
luxust jelképezi. 

EATON

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

steelsilver

sandgold

biscuit mocha

blackstorm

www.inku.huEATON123Katherine Carnaby

Méret

EATON minden 
szín

120x180

170x240

200x300

240x340

egyedi méret



124COAST

CS06 3CS07

CS06

Cikkszám: 58198, egyedi 58197

CS06 3

Jellemzők:
• 50% új-zélandi gyapjú, 50% viszkóz
• kézi szövésű

A Katherine Carnaby COAST szőnyegek nyugodt, visszafogott látványát a természet ihlette. A szépen 
textúrált felületű, kézzel szőtt szőnyeg Indiából érkezett, az új-zélandi gyapjút kézzel fonták vékony szálakká. 
A gyapjúfonalat a szintén természetes alapú selymes viszkózzal keverték, hogy a szőnyeg még nyugodtabb, 
még visszafogottabb, még pihentetőbb atmoszférát teremtsen.

COAST

CS08 CS02

CS01

Méret

COAST
minden
design

70x140

120x170

160x230

200x300

240x340

egyedi  méret
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CS04 CS03

CS05
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126COAST DIAMOND Cikkszám: 58198, egyedi 58197

A Katherine Carnaby COAST DIAMOND szőnyegek nyugodt, visszafogott látványát a természet ihlette. A 
szépen textúrált felületű kézzel szőtt szőnyeg Indiából érkezett, az új-zélandi gyapjút kézzel fonták vékony 
szálakká. A gyapjúfonalat a szintén természetes alapú selymes viszkózzal keverték, hogy a szőnyeg még 
nyugodtabb, még visszafogottabb, még pihentetőbb atmoszférát teremtsen.

Jellemzők:
• 50% gyapjú, 50% viszkóz
• kézi szövésű

COAST DIAMOND

Katherine Carnaby www.inku.huCOAST DIAMOND127

CD04

CD01

CD03

CD02

Méret

COAST DIAMOND
minden
design

120x170

160x230

200x300

240x340

egyedi  méret



BRINK & CAMPMAN

A belga Brink & Campman gyár majdnem 125 éve készít 
pazar szőnyegeket. Szőnyegeket, amik szenvedélyből, 
míves tudásból és fenntarthatóságból születnek. Az alkotást 
a szőnyegfonalak végtelen szeretete és a csodálatos 
fonálban rejlő korlátlan lehetőségek kifürkészésének vágya 
motiválja. Ez sarkallta a tervezőket folyamatosan arra, hogy 
megalkossák a legeredetibb és legkülönlegesebb szőnyeget. 
 
Az elmúlt században megszerzett tudás mellett az innováció 
állandó kutatása a másik stabil pillér, amire építkeznek.  
 
Gondosan kiválasztott partnerekkel közösen fejlesztenek és 
tesztelnek új gyártási technikákat, próbálnak új anyagokat. 
Talán a folyamatos innováció a fő oka, hogy a Brink & 
Campman kollekció ennyire sokrétű, változatos és szerteágazó. 
 
A siker harmadik pillére annak beismerése, hogy a nyersanyagtól 
a kész szőnyeg átadásáig minden egyes apró lépés milyen kritikus 
fontosságú. A Brink & Campman szőnyegek ezért készülnek 
kizárólag a legnemesebb alapanyagokból, ezért fektetnek 
ekkora súlyt a gyártás minden apró fázisára. Mivel a szőnyegek 
nagy része a hollandiai Lichtenvoorde-ban lévő gyárukban készül, 
így a termelés minden egyes lépését közelről ellenőrizni tudják. 
Nem csoda, ha a Brink & Campman szőnyegei a legmagasabb 
minőségi szintet képviselik.



<Nincs kereszthivatkozás> <Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

A Brink & Campman MARBLE szőnyegcsaládja azt bizonyítja, hogy a kényelem és báj örökérvényű. A 
szőnyeg pazar és pihentető stílusa mágikus nyugalmat és varázsos bájt áraszt, ami átsugárzik a környezetére 
is, mindezt folyamatosan és szünet nélkül teszi. A tiszta, friss gyapjúból kézzel szőtt szőnyeg nem csupán igazi 
ínyencség a tekintetnek, de egyben meleg, lágy, rugalmas és kényelmes is. Az igen tartós gyapjúszőnyeg 
ezen kívül könnyen takarítható és a szennyeződésekkel szemben is jól ellenáll.

Jellemzők:
• 97% gyapjú, 3% juta
• síkszövött
• 25 mm teljes magasság
• 4200 gr/m2 szálsúly 
• 4500  gr/m2 teljes súly

Méret Cikkszám

140x200 75115

170x240 75116

200x300 75117

250x350 75118

egyedi méret* 75036

* maximum szélesség 600 cm

MARBLE

Cikkszám: táblázat szerint130MARBLE

2950029503

29505 29517

29507

2950129504

COBBLE Jellemzők:
• 53% gyapjú, 47% juta
• síkszövött
• 25 mm teljes magasság
• 3700 gr/m2 szálsúly 
• 4000  gr/m2 teljes súly

A Brink & Campman kézzel szőtt COBBLE gyapjúszőnyeg kollekciója egyszerű szerkezetével és visszafogott 
árnyalataival maga a színtiszta kifinomult elegancia. A tiszta, friss gyapjúból készített szőnyeg nem 
csupán igazi ínyencség a tekintetnek, de egyben meleg, lágy, rugalmas és kényelmes is. Az igen tartós 
gyapjúszőnyeg ezen kívül könnyen takarítható és a szennyeződésekkel szemben is jól ellenáll.

Méret Cikkszám

140x200 75413

170x240 75414

200x300 75416

250x350 75432

egyedi méret* 75417

* maximum szélesség 600 cm

www.inku.huCOBBLE131BRINK & CAMPMAN

29208 29207

2920629204

29201



A Brink & Campman ARCH gyapjúszőnyegei tarka és változatos színvilágukkal különleges és üde színfoltot 
képeznek a lakótérben. A különleges szőnyeg a kézműves-tudást dicséri. A gyapjúszőnyeg nem csupán igazi 
ínyencség a tekintetnek, de egyben meleg, lágy, rugalmas és kényelmes is. Az igen tartós gyapjúszőnyeg 
ezen kívül könnyen takarítható és a szennyeződésekkel szemben is jól ellenáll.

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 30 mm szálmagasság
• 35 mm teljes magasság
• 2800 gr/m2 szálsúly 
• 4150  gr/m2 teljes súly

ARCH

132ARCH Cikkszám: táblázat szerint

Méret Cikkszám

140x200 75171

170x240 75041

200x300 75042

250x350 75043

egyedi méret* 75044

*Maximum méret: 430x900 cm

067007067005

067004

067001

067002

067006

A Brink & Campman POP ART gyapjúszőnyegek puha és lágy hangulatot visznek a térbe. A változatos 
színvilág időtlen hangulatot áraszt, miközben egyúttal üde színfoltot is képez. A különlegesen kényelmes és 
meleg járóélményt biztosító gyapjúszőnyeg rugalmas és tartós.

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 15/40 mm szálmagasság
• 40 mm teljes magasság
• 2600 gr/m2 szálsúly 
• 4000  gr/m2 teljes súly

POP ART

www.inku.huPOP ART133

66904

Méret Cikkszám

140x200 75045

160x230 75046

200x300 75047

egyedi méret* 75437

*Maximum méret: 430x900 cm

66901

6690666905

BRINK & CAMPMAN

66902

66907



<Nincs kereszthivatkozás> <Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Méret Cikk-
szám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75000
170x240 75001
200x300 75003
250x300 75436
250x350 75004

egyedi méret* 75005
*Maximum méret: 430x900 cm

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 20/50 mm szálmagasság
• 50 mm teljes magasság
• 3800 gr/m2 szálsúly 
• 5500  gr/m2 teljes súly
• juta, pamut hát

Az igazán sikeres lakberendezési tárgyakat azért álmodták meg, hogy pezsgéssel és élettel töltsék meg 
a hétköznapok monotonitását. A Brink & Campman ROCKS szőnyegei pont ilyenek, szinte felvillanyozzák 
környezetüket. A hosszú shaggy szálak pedig talán pont akkor születtek meg a szőnyegtervezők fejében, 
amikor a luxus iránti igényt akarták összehangolni a tökéletes kényelem óhajával. A ROCKS szőnyegek 
élénk, többszínű puha shaggy szálaikkal mindezt teljesítik, előkelő bájjal és élettel töltik meg a környezetüket. 
A gyapjúszőnyeg ezen kívül meleg járóélményt nyújt, lágy, rugalmas és kényelmes is. Az igen tartós 
gyapjúszőnyeg ezen kívül könnyen takarítható és a szennyeződésekkel szemben is jól ellenáll.

ROCKS

7040770415

7050470405

70501 70411

Cikkszám: táblázat szerint134ROCKS

Jellemzők:
• gyapjú, tencel
• 15/35 mm szálmagasság
• 35 mm teljes magasság
• 1800 gr/m2 szálsúly 
• 3200  gr/m2 teljes súly
• juta, pamut hát

QUARTZ

Méret Cikkszám

140x200 75002

170x240 75013

200x300 75172

egyedi méret* 75173

*Maximum méret: 430x900 cm

BRINK & CAMPMAN www.inku.huQUARTZ135

6710167105

67118

67108

A Brink & Campman QUARTZ gyapjúszőnyege megfizethető stílust jelent. A szőnyeg igen tartós, így akár 
közintézményekben is használható, de népszerű dekorációs elem az egész lakásban is.

67104



<Nincs kereszthivatkozás> <Nincs kereszthivatkozás>

www.inku.huKASHBA137

48005 wigwam

48500 stack

48007 wigwam

BRINK & CAMPMAN

KASHBAGRAIN

Cikkszám: táblázat szerint136GRAIN

A Brink & Campman új GRAIN szőnyegeit tiszta gyapjúból kézzel, síkszövött eljárással, kézzel szőtték. A 
síkszövési eljárásban a gyártók a mai napig folyamatosan új lehetőségek után kutatnak és új eljárásokat, új 
szövési technikákat fedeznek fel, mint ezt az új, kettős szövésű technikát, amely lehetővé teszi a nagy méretű, 
nyílt szövésű szerkezetek kialakítását. A szőnyeg alapanyaga természetes, tiszta gyapjú, a gyapjúfonal 
rendkívül tartós, tűzálló, nagyon jó a hőszigetelő képessége, emiatt az ilyen szőnyegeken való lépkedés 
nagyon kellemes élmény lesz, ráadásul a gyapjú a szennyeződéseket is taszítja. A GRAIN kollekció egyedi 
méretben is rendelhető.

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75027
160x230 75028
200x280 75029
250x350 75030
egyedi 
méret* 75031

* maximum szélesség 250 cm
013504013502

013505013501

013506013507

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• síkszövésű
• 2200 gr/m2 teljes súly 
• kézi szövés

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75175

160x230 75176

200x280 75177

250x350 75434

A KASBAH szőnyegeket Indiában kézzel szövik kizárólag a Brink & Campman számára. A KASBAH szőnyeget 
a tradicionális szövési technika, a természetes alapanyagok használata, a pamuthátra rászőtt gyapjúfelület 
jellemzi, a peremet körben színazonos fonallal ugyancsak kézzel szegték be, míg a szőnyeg végein rövid 
pamutrojtok találhatóak.

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• síkszövésű
• 1100 gr/m2 szálsúly 
• 1400  gr/m2 teljes súly
• kézi szövés



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

A tradicionális indiai motívumokkal díszített ATELIER síkszövött szőnyeg a legjobb minőségű gyapjúszálakból 
kézzel lett megszőve. Az ATELIER szőnyegek végeit rojtok díszítik. Az ATELIER szőnyeg tiszta gyapjúból 
készült, a szőnyeg így tartós, rugalmas, meleg járóélményű és könnyen kezelhető lett. Egyedi méretben is 
rendelhető.

ATELIER

49201

49206

Cikkszám: táblázat szerint

49207

138ATELIER

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• síkszövésű
• 2000 gr/m2 szálsúly 
• 2500  gr/m2 teljes súly
• kézi szövés

BRINK & CAMPMAN www.inku.huATELIER139

49502

49506 49508

49805

49903

Méret Cikkszám

140x200 75410

160x230 75411

200x280 75412

250x350 75431

egyedi méret* 75415

*méretkorlát nincs



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

140TWINSET Cikkszám: táblázat szerint

A TWINSET DIVINA szőnyeg, mely egyszerre egyszerű és mégis merész, úgy csempész stílusos bájt és 
játékosságot a lakótérbe, hogy közben végig egyfajta egyszerűséget hirdet. A szőnyeg lágy pasztellszínű 
szálakból kézi tűzéssel készült, homogén csíkjait büszkén viseli. Az elegáns szőnyeg elsősorban a modern és 
kortárs stílusú környezetben érzi magát jól.

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 17 mm szálmagasság
• 15 mm teljes magasság
• 3400 gr/m2 szálsúly 
• 4000  gr/m2 teljes súly
• pamut hát

TWINSET
DIVINA

www.inku.huTWINSET141BRINK & CAMPMAN

divina 013407

divina 013406

divina 013401

Méret Cikk-
szám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75422
170x240 75423
200x300 75424
250x350 75438

egyedi méret* 75425
*maximális méret: 450x900 cm



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Cikkszám: táblázat szerint142DECOR www.inku.huDECOR143BRINK & CAMPMAN

scape 95001 proof 95907

miller 95108

miller 95105

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75089
170x240 75090
200x300 75091
250x350 75092
egyedi 
méret* 75093

*méretkorlát nincs

A Brink & Campman új DECOR szőnyegkollekciója tiszta gyapjúból, kézi tűzéssel készült, egyes modelljeibe 
még egy csipetnyi viszkóz is került. A gyapjú szálanyaggal mattabb színvilágú felületek képezhetőek, míg a 
fényesebb és élénkebb csíkokért, mintákért a természetes alapú és selymes tapintású viszkózszál felelős. A 
kollekció tartalmaz erőteljesebb domináns darabokat és visszafogottabb, lágyabb színvilágú modelleket 
is, vannak kifejezetten tavaszi és őszi színvilágú szőnyegpárok is. A gyapjú szálanyag természetes eredetű, 
rendkívül tartós, tűzálló, nagyon jó a hőszigetelő képessége, emiatt az ilyen szőnyegeken való lépkedés 
nagyon kellemes élmény lesz, ráadásul a gyapjú a szennyeződéseket is taszítja. A DECOR kollekció egyedi 
méretben is rendelhető.

DECOR Jellemzők:
• gyapjú vagy gyapjú, viszkóz (proof)
• 12 mm szálmagasság vagy
• 7-14 mm (scape) szálmagasság
• 2500 gr/m2 szálsúly 
• 4500  gr/m2 teljes súly
• kézi tűzésű



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

51804 52001

www.inku.huYETI145BRINK & CAMPMAN

51904

Cikkszám: táblázat szerint

51901

144YETI

YETI

Méret Cikkszám

140x200 75098

170x240 75099

200x300 75100

250x350 75101

egyedi méret 75102

*méretkorlát nincs

Jellemzők:
• 60% gyapjú, 40% viszkóz
• 9 mm szálmagasság
• 15 mm teljes magasság
• 3400 gr/m2 szálsúly 
• 4000  gr/m2 teljes súly
• pamut hát

A kifinomultság csúcsa az egyszerűség, aki ezen elvek szerint akar élni, az a lakóterét is jobb, ha ennek 
megfelelően alakítja ki. A Brink & Campman YETI gyapjúszőnyege könnyed eleganciájával dicsekszik. A 
lágy árnyalatok, a tiszta gyapjúból Nepálban és Indiában kézi csomózással készített szerkezet, a fényesebb 
viszkózmintázat, a tartós, rugalmas, lágy és sima szőnyegszálak és a könnyű tisztítás megannyi újabb érv 
a YETI mellett. Azonban még a legelegánsabb és legdivatosabb tárgy is kudarcra lesz ítélve, ha valami 
apróság nem tökéletes rajta, ezért is tettük a YETI kollekciót egyedi méretben is elérhetővé. 



<Nincs kereszthivatkozás> <Nincs kereszthivatkozás>

33403

33401

33504

33508

146YARA Cikkszám: táblázat szerint

YARA

Méret Cikkszám

140x200 75427

170x240 75428

200x300 75429

250x350 75439

egyedi méret 75430

*méretkorlát nincs

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 5 mm szálmagasság
• 12 mm teljes magasság
• 3200 gr/m2 szálsúly 
• 3800  gr/m2 teljes súly
• pamut hát

Mi lehet a divatban annál izgalmasabb, mint amikor az addig összebékíthetetlennek hitt stílusok találkoznak, 
amikor merész kísérletezéssel átszakítjuk a korábbi korlátokat, amikor eltérő stílusok összekeverésével 
valami meglepően újat hozunk létre? A Brink & Campman kézzel csomózott YARA gyapjúszőnyegei a 
fúziós stílusirányzat jegyében születtek. A YARA szőnyegen megférnek egymás mellett a tradicionális 
jegyek, valamint az egyedi, modern és absztrakt mintavilág. A több színben pompázó színárnyalatok 
kavalkádja következtében a szőnyeg összességében kortárs hangulatot áraszt, de a háttérben mégiscsak 
a tradicionális elegancia dominál. A YARA szőnyeget kézi csomózással tiszta gyapjúból készítették, így a 
szőnyeg tartós, rugalmas, meleg és könnyen kezelhető. Egyedi méretben is rendelhető.

www.inku.huESTELLA147

89408

BRINK & CAMPMAN

89502

Jellemzők:
• gyapjú, viszkóz
• 12 mm szálmagasság
• 4500 gr/m2 szálsúly 
• 2500  gr/m2 teljes súly
• pamut hát
• kézi tűzésű

A Brink & Campman kézi tűzéssel készült ESTELLA szőnyegét új-zélandi gyapjúból készítették, a vidám és 
divatos színekből kialakított modern, absztrakt mintavilág bármilyen helyiséget vidám hangulattal tölt meg.

ESTELLA

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75058

160x230 75059

200x280 75060

250x350 75433
egyedi 
méret 75061



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás> Scion mrfox

Scion nuevo

Scion viso

Cikkszám: táblázat szerint

Scion rivi

148IN-OUTDOOR

IN-OUTDOOR
Brink&Campman, 
Scion, Harlequin, Orla Kiely

A Brink & Campman gyönyörű új, szabadtéri szőnyegkollekciójával irány a természet! Varázsoljon kellemes 
hangulatot a designerek által megálmodott izgalmas, színes mintás szőnyegekkel, vegye magát körbe 
szépséggel és eleganciával a hosszú nyári délutánokon! Az OUTDOOR kollekció tökéletes egyensúlyt talált 
a stílus és a praktikum között, hiszen mind szobákban, mind kültéren jól használhatóak, a merész, tartós 
és időjárásálló szőnyegek kertben, verandán, teraszon vagy erkélyen egyaránt elhelyezhetők, de akár 
otthonának egyik belső helyiségében is jól fognak mutatni. A polipropilén alapanyag miatt a szőnyeg 
nagyon tartós, nem csupán az időjárásnak, de a foltoknak is jól ellenáll, könnyen takarítható és szálai sem 
hullnak.

Jellemzők:
• 100% polipropilén
• síkszövött
• 1760 gr/m2 szálsúly 
• 2800  gr/m2 teljes súly

Orla Kiely linear Orla Kiely giant permisson

Orla Kiely giant

Orla Kiely spotOrla Kiely spot black

Orla Kiely giant seagrass

www.inku.huIN-OUTDOOR149BRINK & CAMPMAN



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Habitat aura grey

150IN-OUTDOOR Cikkszám: táblázat szerint

Habitat aura ochre

Habitat cruzHabitat lavida

Habitat yerba Habitat matisse

Habitat

Harlequin verdaccio

Harlequin trattino seagrass

www.inku.huIN-OUTDOOR151BRINK & CAMPMAN

Harlequin Paletto

Habitat

Méret cikkszám
140x200 75108
160x230 75109
200x280 75110
250x350 75111

Orla Kiely,
Scion,

Harlequin

90x150 75486
120x180 75487
140x200 75488
160x230 75489
200x280 75490
250x350 75491

Habitat



Designer kollekciók

A divat és belsőépítészet hírességei gyakran készítenek saját 
egyedi szőnyeg-kollekciókat, melyeket az adott tervezők saját 
jellemző motívumaikat, stílusukat bemutatva maguk terveznek 
meg. Ezeket a különleges designer-csodákat szeretnénk a 
következő lapokon Önöknek nagy szeretettel bemutatni. Biztosak 
vagyunk benne, hogy ezek az ikonikus szőnyegek minden stílusos 
belső térben méltó helyet találnak maguknak.

Designer kollekciók



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 12/14 mm szálmagasság
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű

Orla Kiely Írországban él és dolgozik, ikonikus mintái az egész világon ismertek. 
Orla ars poeticája: ”Sokak szerint ez retró, pedig folyamatosan újdonságra törekszem, a színpalettám úgy 
fejlődik, hogy a modernizmusra építsek modernt. Organikus alakzatokat rajzolok, amit finomítok és tökéletes 
motívumokká egyszerűsítem őket, amikből aztán a hétköznapi tárgyakon ismétlődő, ritmikus mintázatok 
születnek. A filozófia és alapelv változatlan. Az integritás ugyanaz. Hogy mindennap örömet okozzak.”

Cikkszám: táblázat szerint154ORLA KIELY

061606 Giant Multi Stem

059404 Linear Stem

059507 Multi Stem06110 Linear Stem

ORLA KIELY

Méret Cikk-
szám
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w
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.h

uFlower 150 kör 75458
200 kör 75459

többi

120 x 180 75454
160 x 230 75455
200 x 280 75456
250 x 350 75457
egyedi 
méret 75460

www.inku.huORLA KIELY155

060905 Multi Stem

060605 Geo Flower

061405 Multi Stem

BRINK & CAMPMAN

061303 Flower061306 Flower 061307 Flower

061506 Multi Stem



<Nincs kereszthivatkozás>

156MORRIS Cikkszám: táblázat szerint

127008 Seaweed028008 Seaweed

William Morris (1834-1896), angol festő és iparművész volt, az 1880-1910 években uralkodó angolszász stílus, 
a Művészetek és Kézművesség mozgalom (Arts and Crafts Movement) vezéralakja. Örökségét az eredeti 
tervek inspirálta csodás szövetek, tapéták és háztartási kellékek formájában a Morris & Co gondozza. 
A Morris & Co kézitűzésú szőnyegei Morris leghíresebb terveit és motívumait tartalmazzák. Az egyedi és 
kortalan szőnyegek az eredeti tervekben szereplő színekben választhatók.

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 12 mm szálmagasság
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű

MORRIS

127006 Seaweed

127105 Artichoke

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75159

170x240 75160

200x280 75161

250x350 75447
egyedi 
méret 75162

www.inku.huMORRIS157

028701 Pure Pimpernel

127103 Artichoke

127103 Artichoke

BRINK & CAMPMAN

028808 Pimpernel

127108 Artichoke



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

38118 Wild Strawberry

158GOLD BRINK & CAMPMAN www.inku.huWEDGWOOD159

37302 Arris

37307 Arris

37005 Tonquin

37009 Tonquin

Cikkszám: táblázat szerint

38301 Folia

38305 Folia

38201 Wild Strawberry

Méret Cikk-
szám

A
 k

ol
le
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min-
den 
de-
sign

120x180 75192
170x240 75193
200x280 75194
250x350 75451
egyedi 
méret 75188

Folia
150 kör 75452
200 kör 75453

A Wedgwood egy luxus életmód-márka, a cég ikonikus kollekciói az elmúlt 250 évben lakások sokaságát 
díszítették. A céget még 1759-ben a mindössze 29 esztendős Josiah Wedgwood alapította, aki Staffordshire-i 
kerámiaműhelyével hamar országos hírnevet szerzett. A Wedgwood termékek azóta is hűek maradtak 
az alapító innovációt és szakértelemet középpontba állító hitvallásához, a márka ma is ezt a páratlan 
történelmi örökséget ötvözi modern mintavilággal és kortárs esztétikummal. A Wedgwood az angol királynő 
hivatalos udvari beszállítója. A csodálatos mintavilágú Wedgwood szőnyegek, amik kézi tűzéssel, 100%-
ban tiszta gyapjúból készültek, egy kis igazi angol eleganciát kölcsönöznek minden otthonnak.

WEDGWOOD Jellemzők:
• gyapjú vagy gyapjú, viszkóz
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű



<Nincs kereszthivatkozás>

Az 1860-ban alapított és világszerte ismert Sanderson Anglia egyik legrégebbi lakberendezési kellékeket 
gyártó cége. A Sanderson stílus jellemzője a tradíciók és kulturális örökség tisztelete. A szőnyegek klasszikus 
mintavilága általában friss, üde és vibráló színekben pompázik. A csodás gyapjúszőnyegeket az ismert 
ikonikus Sanderson mintavilág díszíti: az angol rügyfakadás, a keleti virágmotívumok, a tekervényes kacsok 
és stilizált növények, az angol kertek kézzel rajzolt motívumai. A kortalan angol Sanderson elegancia stílusos 
otthonának központi része lehet.

SANDERSON Jellemzők:
• gyapjú, viszkóz
• 12 mm szálmagasság
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű

Cikkszám: táblázat szerint

Stapleton Park 45318

Grandiflora 145604

Grandiflora 145607

160SANDERSON

Stapleton Park 45302

Cantaloupe 145203

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75135

170x240 75442

200x280 75443

250x350 75444
egyedi 
méret 75445

www.inku.huSANDERSON161

Ishi 146000

Cantaloupe 145206

Cantaloupe 145206

BRINK & CAMPMAN

Ishi 146004

Cantaloupe 145204



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Mehari 140107

Mehari 140101

162HARLEQUIN Cikkszám: táblázat szerint

Rosita 140402Rosita 140404

HARLEQUIN

A Harlequin hatalmas választékának legismertebb mintáit stílusos és lenyűgöző szőnyegeken is elkészítették. 
A merész geometriai mintákat a tradicionális Kilim szőnyegek inspirálták, de jellemzőek még a csíkok, a 
széles, varázsos ecsetvonások, a virágmotívumok. Az igényesen kidolgozott, szemet gyönyörködtető 
Harlequin gyapjúszőnyegek kézi tűzéssel készültek, felületük textúrája maga a luxus. A divatos, de mégis 
kortalan és időtálló Harlequin szőnyegek luxust és eleganciát csempésznek bármilyen belső térhez, így 
mindenféle stílusú elegáns otthon tökéletes kiegészítői lesznek.

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• 12 mm szálmagasság
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű

BRINK & CAMPMAN www.inku.huHARLEQUIN163

Rhythm-40906

Elwana 140208 Rhythm 40906 2

Diffinity 140006

Diffinity 140001



Yassuni-Ochre 40404

Kelapa-Blush 40301

Yassuni-Cerise 40405

Kelapa-Zest 40307

164HARLEQUIN Cikkszám: táblázat szerint

Shore 40601

Shore 40605

Quintessence Heather 4180

www.inku.huHARLEQUIN165BRINK & CAMPMAN

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

140x200 75142

170x240 75143

200x280 75144

250x350 75441

egyedi méret 75145



<Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű

A Scion divatház legnépszerűbb mintái ihlették ezeket a stílusos és lenyűgöző kézi tűzésű gyapjúszőnyegeket. 
A merész kortárs színeket és az erőteljes grafikus motívumokat ötvöző, üdítően eredeti és személyes szőnyegek 
tele vannak játékkal és vidámsággal. A szőnyegeket mintában illő textilek és tapéták egészítik ki. Az SCION 
kézi tűzésű szőnyegek tiszta gyapjúból készültek, amitől szőnyeg tartós, rugalmas, meleg járóélményű és 
könnyen kezelhető lett. Egyedi méretben is rendelhetőek.

SCION

166SCION

Lohko 25806

Raita 24701

Viso 24003

Cikkszám: táblázat szerint

Viso 24008

Lintu 24405

Spike 26808

Pajaro 23904

Mr Fox 25303

www.inku.huSCION167BRINK & CAMPMAN

Design Lohko, Raita, 
Viso

Lintu, Mr Fox, 
Pajaro, Spike

A 
kollekció
további 

darabjai:
www.

inku.hu

90x150 75153
120x180 75154 75154
140x200 75155
160x230 75156
200x280 75157
250x350 75446

egyedi méret 75158 75158

Pajaro 23906



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• 100% gyapjú
• kézi szövésű
• printed

SCION printed

Uteki 023606

168SCION printed Cikkszám: táblázat szerint

Uteki 023604

Epsilon 023808

Epsilon 023801

A Scion kollekció frissen kifejlesztett új eleme a SCION printed szőnyegcsalád, melynek szőnyegei szintén 
100%-ban tiszta gyapjúból, kézi szövéssel és szitanyomással készülnek. A forgalmas háztartásokban 
is strapabíró és megfizethető árú új szőnyegeket izgalmas, vidám mintavilág jellemzi. A szőnyegeket 
elsősorban azoknak ajánljuk, akik a Scion ikonikus és csodás mintavilágát megfizethető áron szeretnék 
lakásukban látni.

BRINK & CAMPMAN www.inku.huSCION printed169

Pedro 023408

Pedro 023406

Kelda 023508Kelda 023506

Design Composition, Epsilon, Esala, 
Oxalis, Padukka, Uteki Kelda, Pedro, Uteki

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

90x150 75482
120x180 75474 75474
140x200 75481
160x230 75475
200x280 75476
250x350 75477

150cm kerek
200cm kerek
egyedi méret 75478 75478



Jellemzők:

<Nincs kereszthivatkozás>

TED BAKER

Masquerade 160008 round

170TED BAKER

Masquerade 160002

Masquerade 160008

Cikkszám: táblázat szerint

Masquerade 160002 round

Jellemzők:
• gyapjú viszkóz vagy
• gyapjú, pamut (Lobster, Fisch)
• kézi tűzésű

Ted lelkesedése a gyönyörű szőnyegek iránt a szibériai Altaj-hegység egyik havas csúcsán kezdődött. Szó 
szerint friss levegő után kapkodva egyszerre egy csodálatosan díszített szőnyegre bukkant, amelyet egy 
hófödte szikla alatt lelt. Azóta is a Ted Baker kollekció minden egyes szőnyegét ez a 4,000 méter magasan 
talált szövetdarab inspirálta. A szőnyegek nagy szeretettel, kézműves-munkával készülnek Ted Baker 
jellegzetes stílusában. Az ikonikus mintavilág, a szédítő színek az egész ház hangulatát áthatják és minden 
lakást otthonossá tesznek. 

BRINK & CAMPMAN www.inku.huTED BAKER171

Zodiac Sagittarius 161905

Zodiac Virgo 161605

Zodiac Gemini 161305

Zodiac Libra 161705

Zodiac Cancer 161405

Zodiac Aries 161105

Zodiac Scorpio 161805

Zodiac Leo 161505

Zodiac Taurus 161205

Zodiac Pisces 162205Zodiac Capricorn 162005 Zodiac Aquarius 162105



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

Cikkszám: táblázat szerint172TED BAKER

Jardin 160908

Jardin 160902

Sahara 56102

Sahara 56105

www.inku.huTED BAKER173

Méret Cikkszám Design

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

100cm kerek 75483 Zodiak

150cm kerek 75448 Masquerade, Sahara

200cm kerek 75449 Masquerade, Sahara, Zodiac 

140x200 75400

Minden Ted Baker design,
kivéve Zodiac 

170x240 75401

200x280 75402

250x350 75450

egyedi méret 75403

BRINK & CAMPMAN

Lobster 160407 3

Fish 160500

Lobster 160407



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• gyapjú vagy gyapjú, viszkóz
• 12 mm szálmagasság
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű

Cikkszám: táblázat szerint174BLUBELLGRAY

18705 18307

19904

19201

Fi Douglas tervező kortárs akvarell nyomataival és jellegzetes színpalettájával a boldogságot és a színek 
szeretetét terjeszti. Fi erről így szól „Én a ‚jól-érzem-magam’ stílus hatalmas híve vagyok, ha a terveim 
csak egy kis boldogságot és fényt visznek valakinek a napjába, akkor én már elértem a célom, amit a 
Bluebellgray kollekcióval terveztem.” 

BLUBELLGRAY

Méret Cikkszám

140x200 75471

170x240 75139

200x280 75137

250x350 75469

egyedi méret 75470

BRINK & CAMPMAN

19808

18408

www.inku.huBLUBELLGRAY175

19707



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

FLORENCE BROADHURST Jellemzők:
• gyapjú vagy
 gyapjú, viszkóz
• 12 mm szálmagasság
• pamut, latex hát
• kézi tűzésű

176FLORENCE BROADHURST Cikkszám: táblázat szerint

39301

39507

A kiemelkedően kockázatvállaló ismert, színes és kalandos életet élő és rendkívüli stílusú Florence 
Broadhurst legizgalmasabb öröksége egy tervezési archívum, amely még ma is hullámokat vet és egyben 
káprázatba is ejt mindenkit szerte a világban. A lenyűgöző és kiváló minőségű Florence Broadhurst kézi 
tűzésű szőnyegek a klasszikus eleganciát ötvözik Florence ikonikussá vált design-jaival. A kollekció időtlen, 
sokszínű és extravagáns, akárcsak maga Florence Broadhurst. 39701

39708

www.inku.huFLORENCE BROADHURST177

39205

BRINK & CAMPMAN

Méret Cikkszám

A kollekció
további 

darabjai:
www.inku.hu

120 x 180 75461

170 x 240 75462

200 x 280 75463

250 x 350 75464
egyedi 
méret 75465



LOUIS DE POORTERE

A flamand textiltermékek már a középkorban is kiváló 
hírnévnek örvendtek egész Európában és a huszadik 
század elejére, amikorra a szaktudás és kreativitás vált a 
legfontosabb erénnyé, csak még tovább nőtt a flamand 
szőnyegek régi hagyománya. Ebben az időben, 1929-
ben hozta létre Louis De Poortere a szőnyeggyárát 
Kortrijkban. Louis-t veleszületett innovációs vágya 
állandóan új távlatok felfedezésére sarkallta, Louis évről 
évre újításokat vezetett be, új gyártási technikákat fedezett 
fel, egyre bővítette gyűjteményét és megsokszorozta 
alkotásait. Louis De Poortere már a jövőben élt. 
 
A Louis De Poortere filozófia alapvetően egy egyszerű 
koncepción alapul, azt mondta, hogy ő nem egyszerűen 
csak szőnyegek gyártója akar lenni. Az emberek nem 
egyszerű használati tárgyakat szeretnének, hanem 
szépséget, eleganciát, értéket és kényelmet keresnek 
otthonukhoz, ezért Louis de Poortere és tervezőiből, 
technikusaiból álló csapata olyan kollekciókat hoztak létre, 
amelyek modernek és mindenki számára hozzáférhetők, és 
amelyek a legnagyobb örömet nyújtják a tulajdonosnak. 

Ezt az örömet szeretnék Önnek átadni, ennyi a Louis de 
Poortere célja.



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

180MONETTI

9116

Cikkszám: 77900

9117

ATLANTIC 
MONETTI

Jellemzők:
• 85% pamut, 15% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

Claude Monet és más impresszionisták inspirálta elmosódott hangulat jellemzi az ATLANTIC MONETTI 
szőnyegeket. Jacquard szövőgépen, pamut zsenília fonalakkal szőtték a gyönyörű szőnyegeket. Minden 
szőnyeg többrétegű textúrával, fakított területekkel és bonyolult részletgazdagsággal rendelkezik, a 
szőnyeg pazar vintage hangulatot áraszt.

9122

9121

LOUIS DE POORTERE www.inku.huMONETTI181

9118

9119

Méret

MONETTI minden 
szín

80x150

100x140

140x200

170x240

200x280

230x330

280x360



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Jellemzők:
• 85% pamut, 15% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

A Madison Avenue Manhattan ötödik sugárútja és a Park Avenue között húzódik, a húszas évek óta itt 
található az amerikai reklámipar központja. Mad(-ison)Men nek hívták a hatvanas évek aranyifjait, akik 
itt alkották meg az USA ikonikussá vált divatmárkáit. Ez a téma ihlette De Poortere új „Vintage Sixties” 
kollekcióját, melyet tompa és ragyogó színű fonalakból rajzolt egyenes és tört vonalak, sima és egyenetlen 
vonások szabdalnak. A Jákob lajtorjája (JACOB’S LADDER) témavilága a társadalmi ranglétrán való feljutás 
nyugtalan, de izgató vágyát szimbolizálja, amikor a reklámipar folyamatosan sulykolja a „többet, jobbat, 
magasabbra, gazdagabbá” mantrát. A feljutás pedig egyre veszélyesebb, bár a csillogó létrafokok egyre 
hívogatnak... 

182JACOB'S LADDER Cikkszám: 77900

8425

8927

8652

MAD MEN 
JACOB'S LADDER

LOUIS DE POORTERE

8422

www.inku.huJACOB'S LADDER183

8929

8928

8951

Méret

JACOB’S 
LADDER

minden szín

80x150

100x140

140x200

170x240

200x280

230x330

280x360



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

MAD MEN 
CRACKS

Jellemzők:
• 85% pamut, 15% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

184CRACKS

8629

Cikkszám: 77900

A CRACKS egy új design a Mad Men kollekcióban, a Rockefeller tér jégpályáján látható repedt jégfelületet 
mutatja, ami alatt látszik a felszín alatti világ is, ami lehet a végtelen szakadék sötétje, a bányaakna 
fenyegető feketesége, a mélyén az arannyal, vagy a fenyőerdő túlsó sarka. A Madison Avenue Manhattan 
ötödik sugárútja és a Park Avenue között húzódik, a húszas évek óta itt található az amerikai reklámipar 
központja. Mad(-ison)Men nek hívták a hatvanas évek aranyifjait, akik itt alkották meg az USA ikonikussá 
vált divatmárkáit. Ez a téma ihlette De Poortere új „Vintage Sixties” kollekcióját, melyet tompa és ragyogó 
színű fonalakból rajzolt egyenes és tört vonalak, sima és egyenetlen vonások mintáznak.

LOUIS DE POORTERE www.inku.huCRACKS185

8723

8618

Méret

CRACKS
minden szín

80x150

100x140

140x200

170x240

200x280

230x330

280x360



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

MAD MEN 
FAHRENHEIT

186FAHRENHEIT Cikkszám: 77900

8877

Louis de Poortere New York-i ihletésű Mad Men kollekciójának vadonatúj gyűjteménye a FAHRENHEIT 32, 
ami nálunk 0 °C, azaz a víz fagyáspontja. A nulla fok egyben a New York-i késő ősz és tél fagyos időjárására 
utal, amikor a jeges szél mindenkit csonttá fagyaszt és a sarki légörvények fagyot, havat és jeget zúdítanak a 
városra. A mintázaton még a Central Park műjégpályáján, a Wollman Rink-en korcsolyázók csúszásnyomai 
is felismerhetők.

Jellemzők:
• 85% pamut, 15% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

LOUIS DE POORTERE www.inku.huFAHRENHEIT187

8881

8879

88829123

Méret

FAHRENHEIT
minden szín

80x150

100x140

140x200

170x240

200x280

230x330

280x360



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

188GRIFF Cikkszám: 77900

8926 58926

8419

8956

MAD MEN 
GRIFF

A GRIFF kollekció nem a nyugalomról szól, ellenkezőleg, ezek a szőnyegek a düh, a fájdalom és a zűrzavar 
leképezései. A motívumokat a nagy változásokat megelőző társadalmi megpróbáltatások és törések 
ihlették, amilyen a hatvanas évek női egyenjogúsági harca, a fekete polgárjogi küzdelem, a vietnami 
háború és 68 májusa volt. A hatvanas évek kreatív energiáit az absztrakt expresszionizmusból kinövő és az 
indulatok diktálta akciófestészet (action painting) hasznosította. Ennek állít emléket a GRIFF kollekció.

Jellemzők:
• 85% pamut, 15% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

8925 8785

LOUIS DE POORTERE www.inku.huGRIFF189

8421

8420

8655

Méret

GRIFF
minden szín

80x150

100x140

140x200

170x240

200x280

230x330

280x360



CRISTIAN FISHBACHER

A Christian Fischbacher gyár immár több mint 200 
éve gyárt fényűző szöveteket. A cég székhelye a 
svájci Sankt Gallenben van, a környék már a XIII. 
század óta textilipar egyik központja volt. Az elmúlt 
századok alatt a családi vállalkozás világszerte sikeres 
szállítója lett a legkiválóbb textíliáknak, szőnyegeknek, 
tapétáknak, ágyneműknek és otthoni kiegészítőknek.  

Christian Fischbacher küldetése, hogy minden termékét 
a részletek iránti legnagyobb odafigyeléssel, a 
minőségi anyagok iránti mélyen gyökerező szeretettel 
és folyamatos kreatív innovációra való törekvéssel 
készítsék. Sikerük kulcsa az innováció és a folyamatos 
fejlődés, melyet a hagyományok tiszteletével és 
évszázadok során átadott tudással kombinálnak.  
Michael Fischbacher, aki immár a Fischbacher család 
hatodik generációját képviseli, és felesége Camilla, aki 
művészeti igazgatóként felelős a cég kreatív fejlesztéséért, 
együtt vezetik a céget.



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Cikkszám: 77900

9057

9058

192LINEAR

LINEAR

A LINAR szőnyegek egy hullámzó alakzatot ábrázolnak, amelyek folyómederként szelnek ketté két 
homogénebb területet. Az első pillantásra véletlenszerűen elrendezett formának ható törésvonalat 
valójában szándékosan így alkották meg, a szőnyeg harmóniája és egyensúlya így lett tökéletes.

Jellemzők:
• 85% pamut, 15% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

9055

www.inku.huLINEAR193

9056

CRISTIAN FISHBACHER

Méret

LINARES
minden szín

140x200

170x240

200x280

240x340



<Nincs kereszthivatkozás><Nincs kereszthivatkozás>

CELESTIAL

Akár a sivatag feletti éjszakai égbolt, úgy csillog a CELESTIAL szőnyeg a csillagok és csillagképek tengerében. 
A sötétkék és a fekete egyedi keveréke az éjszakai égbolt árnyalatait testesíti meg, miközben az irizáló 
fémes fonalak csillagként csillognak a láthatáron. 

194CELESTIAL Cikkszám: 77900

9060

9059

Méret

CELESTIAL
minden szín

140x200

170x240

200x280

240x340

Jellemzők:
• 65% pamut, 35% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

8447

8446

www.inku.huESTIVAL195CRISTIAN FISHBACHER

ESTIVAL

Az ESTIVAL a mexikói naiv művészet és kultúra hangulatát eleveníti fel. Kézzel festett akvarell virágok és 
vidám levelek díszítik ezt a jacquard alapra szőtt nyomott mintás szőnyeget.

Méret

ESTIVAL
minden szín

140x200

170x240

200x280

240x340

Jellemzők:
• 100% poliészter
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly



<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

<Nincs kereszthivatkozás>

Cikkszám: 77900196LISBOA

A világhírű portugál azulejo csempe szépsége inspirálta a LISBOA szőnyegeket. Az élénk színű mintavilág 
mintha idővel már megöregedett volna, néhol még egyértelműen kivehetőek a határozott kontúrok, de 
máshol a minták már finoman belefakultak a színek tengerébe.

9053

Jellemzők:
• 100% pamut
• 100% csúszásmentes latex
• jacquard szövés
• 3 mm magasság
• 1500gr/m2 súly

LISBOA

www.inku.huLISBOA197CRISTIAN FISHBACHER

9054

9052

Méret

LISBOA
minden szín

140x200

170x240

200x280

240x340
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