
Design your own rugs, for any use… 

Collection In & Out Rugs 
 





DE VORMEN 
 

Tapijten van Dickson passen zich in elke ruimte aan: van traditionele vierkante of rechthoekige vormen tot meer 
geometrische, ovale, ronde, kei- of marshmellowvormen.  
 

Onze designstudio creëerde voor u 11 nieuwe vormen die onze vorige collectie – die ook 100% beschikbaar blijft – aan te 
vullen.  
 

De productietijd blijft hetzelfde: 3 weken 
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Vul ons lastenboek in op de website van Dickson Constant of neem contact met ons op. Wij werken voor u graag een 
speciaal aangepaste oplossing uit 



Creëer uw eigen tapijt: lastenboek op de website van Dickson Constant. 



DE AFMETINGEN 
 

We stellen de verschillende kwaliteiten voor in standaardmaten:  
 

• Optimaal snijvlak: (Maximumbreedte 2 meter, maximumlengte: 20 meter, tot op de centimeter nauwkeurig). 
 

 

Is er voor uw project een speciale afmeting nodig en/of een andere dan een 
standaardvorm? We stellen u verschillende oplossingen op maat voor: 
 

• Met of zonder afwerking 
 

• In specifieke afmetingen 
 

• Extra breed formaat 

Standaard weven we op 2 m breed. Breder tapijt assembleren 
we door twee stroken koud aan elkaar te lassen.   
 

Die techniek doet niets af aan de weerstand van het tapijt, 
maar er is dan wel een zichtbare lasnaad.  
 

Om esthetische redenen ligt de naad altijd precies in het 
midden van de twee stroken, zodat het geheel er evenwichtig 
symmetrisch uitziet.  
 

Door de wat aparte weefselstructuur is het brede formaat 
alleen beschikbaar in de referenties van Be Different (BDI).   

Vul ons lastenboek in op de website van Dickson Constant of neem contact met ons op. Wij werken voor u graag een speciaal aangepaste oplossing uit.  



KEUZE VOOR DE KERN VAN HET TAPIJT 
 
Een groot aantal combinatiemogelijkheden van kleuren en materiaal die perfect samengaan met uw 
interieur of met uw leefruimte buiten… 
 
Keuze uit 14 kleuren van de tapijtgamma’s Be Natural en Be Different.  

BDI U529-Variation 

BNA U525- Shell BNA U522- Sand BNA U524- Dune BNA U523- Stone BNA U519- Cocoa 

BNA U521- Sea Foam BNA U518 - Titan BNA U517- Carbon BNA U526- Charcoal BNA U520- Deep Graphite 

BDI U527 - Perspective BDI U528- Contrast BDI U530- Fluctuation 



KEUZE VAN DE AFWERKING 
 

Spelen met kleurcontrasten of met harmonisch ton sur ton, alles kan om het unieke tapijt te creëren dat perfect 
beantwoordt aan uw persoonlijke designverwachtingen.  
 

Afwerking met acrylbiezen van SUNBRELLA®, keuze uit 14 kleuren 
 

Een bies van SUNBRELLA® is tegelijk verfijnd en discreet. De afwerking volgt de contouren van het tapijt en 
onderstreept de fijne lijnen van de geometrische stukken. 
De zichtbare kant van de bies is 1cm, de naden zijn gemaakt met een sterke uv-bestendige draad in een 
bijpassende kleur. 

Afwerking met acrylboordbanden van SUNBRELLA®, keuze uit 17 kleuren.  
 

Aan de 5 bestaande kleuren zijn er 12 nieuwe toegevoegd. De stoffen van SUNBRELLA® bieden topkwaliteit in 
textielafwerking om elke leefruimte binnen en buiten aan te kleden.  
 

De zichtbare kant van de boordband is 6 cm. De naden zijn gemaakt met sterke uv-bestendige draad in een 
bijpassende kleur.  
 

Afwerking met boordbanden in geweven vinyl van Dickson®, keuze uit 7 kleuren. 
 

De afwerking met boordbanden in geweven vinyl is het beste compromis tussen duurzaamheid en design. 
Geweven vinyl is speciaal aangepast voor intens gebruik buiten of in zones waar veel mensen langskomen. 
De zichtbare kant van de boordband is 6 cm, de naden zijn gemaakt met een sterke uv-bestendige draad in 
een bijpassende kleur. 
 

Ruwe afwerking 
 

Bepaalde tapijtmodellen bieden we alleen maar ruw afgewerkt aan. Hun perfect gesneden vorm geeft uw 
leefruimte binnen én buiten een mooie designtoets.   





 
A/ Book  
Het belangrijkste verkoopinstrument voor de tapijten. Het ‘book’ is helemaal 
herdacht en van elke afwerking zit er nu een staaltje in. 
 
Het book bevat: 
 
- 1 staal van alle 14 beschikbare tapijtkleuren in A5-formaat  
- Collectiehangers met biezen en boordbanden in 38 kleuren (31 acryls en 7 

vinyls)  
- 1 mini-stalenset met biezen en boordbanden 
- De illustratie van de standaardvormen die Dickson creëert 
- De overzichtstabel met de verschillende mogelijke 

vormcombinaties/soorten afwerking 

 
B/ Presentatiebrochure 
Dealers krijgen een presentatiebrochure met alle verkoopargumenten en 
afbeeldingen van mogelijke vormen en kleuren van tapijten. 

 
C/ Kakemono en Poster 
Onze dealers kunnen hun verkooppunt ook aankleden met onze kakemono’s en 
posters.  
 
Dit zijn onmisbare instrumenten om uw aanbod tapijten in uw verkooppunt 
en in uw showroom mooi in de kijker te zetten. 

VERKOOPTOOLS 





Dank u voor uw aandacht 


