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Er is maar één ding lekkerder dan op blote voeten over het strand lopen: 
op blote voeten over een wollen tapijt lopen. En het is juist de tegenstelling 
tussen korrelige materialen als kalk of grind en de zachtheid van wol, die 

Mirjam Boon inspireerde bij het ontwerp van haar ‘Chalk’ en ‘Gravel’ tapijten, 
met hun abstracte, ‘stenige’ motieven. Minstens zo interessant is de visuele 

zachtheid van mos, vertaald in wol: de perfecte inspiratie voor ‘Moss’.   



CHALK / MOSS / GRAVEL

MIRJAM BOON

Nadat Mirjam Boon (1960) afstudeerde aan de Akademie voor 
Kunst & Vormgeving St. Joost in Breda, vestigde zij zich eerst 
als autonoom kunstenaar, waarna zij toetrad tot VormVast en 
Kontrast als interieurontwerper. Mirjam besloot haar vleugels uit 
te slaan met een compleet witte huistextielcollectie-en-webshop: 
Heel WIT. Maar toen het gerenommeerde designmerk MOOI aan 
Mirjam vroeg om hun showroom in Amsterdam te transformeren 
tot een winstgevende brand store, kon ze gewoon geen ‘nee’ 
zeggen. Na deze klus succesvol afgerond te hebben, werd zij 
Client Director Private Residence bij de net zo gerenommeerde 
ontwerpstudio van Piet Boon, waar zij sturing gaf aan het creatieve 
proces bij internationale interieurprojecten. Mirjams creatieve 
geest bleef borrelen en in 2019 werd zij concept-designer bij 
Carpetlinq. Sinds dat moment werkt Linteloo samen met Mirjam, 
bij het ontwerpen van een gedurfde, aansprekende capsule-
collectie. 

SPECIFICATIES

Materiaal: 100% Nieuw-Zeelandse wol
Productiemethode: Machinaal getuft

OPTIES

Poolhoogte: 20 of 34mm
Bijzonderheden: Ieder ‘Chalk’, ‘Gravel’ of ‘Moss’ tapijt wordt op 
aanvraag gemaakt. De rechthoekige tapijten (‘Chalk’ en ‘Moss’) 
kunnen besteld worden in ieder formaat tot 400x600 cm (altijd 
in een verhouding van 2:3). Het ronde tapijt (‘Gravel’) kan besteld 
worden in iedere doorsnede tot Ø 400 cm. 

ONDERHOUD

Door uw (wollen) tapijt regelmatig te stofzuigen verlengt u de 
levensduur en houdt u het mooi. Iets gemorst? Dep direct met 
een stuk (witte) keukenrol, tot al het vocht opgenomen is. Ga niet 
wrijven. Blijft er toch een vlek zichtbaar, neem dan contact op met 
een professionele tapijtreinigingsfirma. 

GARANTIE

Op de romp van iedere LINTELOO-bank of -fauteuil bieden wij 
10 jaar garantie. Op kussens, bekleding en andere LINTELOO-
producten bieden wij 3 jaar garantie, met een afschrijving van 
1/3 per jaar. Bewaar uw factuur of aankoopbon zorgvuldig. Van 
garantie uitgesloten zijn:

 Normale slijtage, beschadigingen en verkleuring van de 
bekleding (stof en/of leer).

 Plooivorming, afwijkingen in kleur en structuur en andere 
oneffenheden die behoren tot de natuurlijke eigenschappen van 
stoffen, leer en/of hout.

 Klachten met betrekking tot stoffen en/of leersoorten die niet 
afkomstig zijn uit de reguliere LINTELOO-collectie (op speciaal 
verzoek geleverde stoffen en/of leersoorten)

 Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik, onvoldoende 
of verkeerd onderhoud, of reparaties uitgevoerd buiten de 
verantwoordelijkheid van LINTELOO om. LINTELOO hanteert 
de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van 
Meubelfabrikanten, zie hiervoor linteloo.com.
Heeft u vragen? Neem alstublieft contact op met uw LINTELOO-
dealer of met LINTELOO’s klantenservice.

AFMETINGEN

carpet gradient gravel
can be ordered in circle size up to Ø 400cm

carpet gradient moss
the ratio will always be 2:3 

carpet gradient chalk 
the ratio will always be 2:3 


