De Collectie

Individuele tapijten, elk met een eigen persoonlijkheid

TAPIJTEN OP MAAT
Ieder mens is uniek, en daarmee is ook elk tapijt uniek dat de werkplaats van
Millenerpoort verlaat. Als ambachtelijk bedrijf verenigen we uw visie met onze
vakkennis en begrip van design. Vorm, textuur, kleur en dessin – uw wensen zijn bij ons
in goede handen. Vanaf het moment dat wij het doek opspannen, weten we voor wie het
tapijt is bestemd. De receptuur is verder eenvoudig: zorg, precisie en alleen de meest
hoogwaardige materialen. Zo kunt u rekenen op het perfecte tapijt, tot in de puntjes
afgestemd op uw eigen interieur.

HANDGEMAAKT
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De tapijten van Millenerpoort worden vervaardigd met de (hand)tuftmethode – een
nauwkeurig proces, waarbij de garens door een doek worden geschoten met een
speciaal tuftpistool. Wanneer u in de kleurcollectie niet vindt wat u zoekt, wordt de wol
geverfd in de door u gewenste kleur. Door de ruime ervaring van onze makers, laat elk
tapijt een uniek stukje vakmanschap zien.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
Onze productiehal verschaft werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
We leiden ze op tot ware vaklieden, die met passie en oog voor detail te werk gaan.
De werkplaats is gelegen in Sittard: de tapijten worden dus voor 100% in eigen land
vervaardigd. Zo kunt u rekenen op eerlijke productiemethoden en een maatschappelijk
verantwoorde werkwijze. Bij Millenerpoort bent u niet alleen gegarandeerd van een
kwalitatief hoogwaardig tapijt, maar ook van een goed gevoel.
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RODOS
Elegantie krijgt sereen gestalte in een Rodos-tapijt. De vaste structuur
met extra lage pool creëert strak omlijnde vlakken en sprekende
kleurbelevingen. Rodos geeft moeiteloos sfeer aan elke ruimte – van
werkhoek tot eetkamer. Kies voor een combinatie met Kreta voor randen
en diepte-effecten, aangepast op uw wensen.
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100 % scheerwol,
poolhoogte 11 mm,
keuze uit 80 kleuren,
vorm & dessin naar keuze,
max. 6 verschillende kleuren
per poolsamenstelling.
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KRETA
Kreta combineert eenvoud met luxe. De laagpolige kwaliteit
geeft een look met rustige lijnen en voelt stevig aan. De
veelzijdige pool leent zich uitstekend voor effen vlakken,
of juist voor sprekende patronen en lijnenspellen die u zelf
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bepaalt. Met Kreta kiest u voor een stijlvol tapijt, volledig
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passend bij uw interieur.

100 % scheerwol,
poolhoogte 15 mm,
keuze uit 80 kleuren,
vorm & dessin naar keuze,
max. 6 verschillende kleuren
per poolsamenstelling.
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COSMIC
Cosmic is een variatie op onze Doppio Spiral en is ontworpen
door Danielle Klerkx. Dit pronkstuk uit onze designcollectie
heeft een spiraal met kleurverloop, op een ondergrond
van unikleurig vervilt garen. In het midden zijn de kleuren
contrasterend, aan de rand ton-sur-ton. Cosmic combineert
zo spanning met rust. U bepaalt zelf waar het centrum van de
spiraal komt te liggen.
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100% pluisarme wol,
poolhoogte 11 mm en 15 mm,
keuze uit 80 kleuren,
max. 4 x 6 meter.
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UNICO 25
Unico brengt comfort en karakter samen in een zinnenprikkelend
tapijt. De geraffineerde poolsamenstelling – met wel 24 draden per
pool – geeft een verfijnd, licht glanzend oppervlak. De zachte kwaliteit
is extra comfortabel voor blote voeten. Een Unico-tapijt is bijzonder
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geschikt voor kleurmêleringen, die u kunt samenstellen uit het
80-kleurenpallet

100 % wol,
poolhoogte 15 mm of 25 mm,
keuze uit 80 kleuren,
mêlering met 1 tot 6
verschillende kleuren.
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BELLA BASSO
Uitnodigend, subtiel en met de eigenschappen van wol
maar de uitstraling van linnen – een Bella Basso tapijt
kan gewoon niet missen. De uniforme, laagpolige kwaliteit
brengt al uw interieur-elementen door de oneindig mogelijke
kleurmêleringen

moeiteloos samen. Laat Bella Basso

voor zichzelf spreken in serene uniformiteit, of kies voor
sprekende vlakverdelingen met hogere Bella-polen. Met Bella
Basso kunt u alle kanten op.

100 % pluisarme wol,
poolhoogte 15 mm of 25 mm,
keuze uit 80 kleuren,
mêlering met 1 tot 6 verschillende
kleuren per poolsamenstelling,
vlakverdeling mogelijk,
max. 4 x 6 meter.
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BELLA MEZZO
Een karakteristiek tapijt met een spontaan, veelzijdig
"karakter" dat de ontelbare kleurmêleringen goed tot
zijn recht laat komen. Kenmerkend voor z’n tijd en
tegelijkertijd tijdloos. De hoge J-pool van Bella Mezzo
creëert een weelderige textuur die heerlijk zacht aanvoelt
onder uw voeten. In vlakverdelingen te combineren met
andere Bella-polen, volledig naar uw wensen.
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100 % pluisarme wol,
Poolhoogte 40 mm,
Keuze uit 80 kleuren,
mêlering met 1 tot 6
verschillende kleuren
per poolsamenstelling,
vlakverdeling mogelijk.
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BELLA PICCOLO
Met Bella Piccolo kiest u voor een moderne en een speelse,
levendige uitstraling. De kortpolige kwaliteit maakt het
oppervlak zacht en toch stevig. Dikke en dunne garens wisselen
elkaar af voor een zichtbare en voelbare textuurbeleving. Met de
keuzevrijheid die u van Millenerpoort gewend bent, past u de
Bella Piccolo volledig aan op uw interieur-ideen.
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100 % pluisarme wol,
poolhoogte 25 mm,
keuze uit 80 kleuren,
mêlering met 1 tot 6
verschillende kleuren,
vlakverdeling mogelijk.
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BELLA DIVA
Opvallend, eigenzinnig en een lust voor het oog: de naam Bella Diva
is niet voor niets gekozen. De hoogpolige kwaliteit – met dikke
én dunne garens – zorgt voor diepte en textuur. En niets is te gek
voor een Bella Diva: met vlakverdelingen en figuren wordt dit tapijt
een ware showstopper. Welke kleuren of design u ook kiest, u bent
gegarandeerd van een adembenemende toevoeging aan uw interieur.
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100 % pluisarme wol,
poolhoogte 40 mm,
keuze uit 80 kleuren,
mêlering met 1 kleur voor het dikke garen
en tot 6 kleuren voor het dunne garen,
vlakverdeling mogelijk.
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CORSO 25
Voeg een spannend element toe aan uw favoriete Bella-tapijt
door middel van een kleurverloop. Meerdere kleurvlakken
verenigen zich in perfecte harmonie. Denk aan het avondgloren
waarbij de lucht van roze overloopt in rood, of aan het zeewater
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dat richting de horizon lichter kleurt. Het kleurverloop kan

25

ook cirkelvormig worden vervaardigd. De visie is aan u –
Millenerpoort zorgt voor de vakkundige uitvoering.

100 % pluisarme wol, Corso is een kleurverloop
in de Bella Basso, Bella Mezzo en Bella Alto,
poolhoogte in 15, 25, 40 en 60mm, keuze uit 80 kleuren,
kleurverloop circa 40cm per kleur,cirkelvormig,
horizontaal of verticaal max. 4 x 6 meter.
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ETERNO
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100 % pluisarme wol,
poolhoogte 25 mm,
keuze uit 80 kleuren,
mêlering met 1 tot 11 verschillende
kleuren, vlakverdeling mogelijk.
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DOPPIO SPIRAL
Dit elegante tapijt met V-pool is getuft in een subtiel
ribbelpatroon. Verfijnd, anders en bijna hypnotiserend –
welke kleuren of design u ook kiest, u bent gegarandeerd van
een adembenemend stuk handwerk. Het patroon kan zowel
in een rond of rechthoekig tapijt worden getuft. U bepaalt zelf
waar het centrum van het patroon komt te liggen: zo legt u
eenvoudig het accent waar u dat wil.
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100% pluisarme wol,
poolhoogte 11 mm en 15 mm,
keuze uit 80 kleuren,
rond of rechthoekig patroon,
max. 4 x 6 meter.
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INFINITY
Met Infinity laat ontwerper Danielle Klerkx een van de bijzondere mogelijkheden
zien met het Corso-kleurverloop. De twee gespiegelde vlakken zijn elk in een andere
hoogte getuft, voor een verfijnd diepte-spel. De afgeronde hoeken zorgen voor het
ultieme retro-gevoel.
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100% pluisarme wol,
poolhoogte 15 mm en 25 mm,
keuze uit 80 kleuren, kleurverloop,
circa 40cm per kleur,
max. 4 x 6 meter.
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AROUND AROUND
Een eenvoudig lijnenspel zorgt voor de sprankelende look van
Around Around, een geraffineerd tapijt met twee verschillende
poolhoogtes. Dikke en dunne draden wisselen elkaar af voor
een speelse textuur. Het dessin kan worden afgestemd op
het gewenste formaat tapijt. Geef uw eigen invulling aan het
ontwerp met een mêlering van uw favoriete kleuren.
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100% pluisarme wol,
poolhoogte 20 mm en 25 mm,
keuze uit 80 kleuren.
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NATURE
Rimpelingen van het water als een blad het oppervlak raakt,
of de jaarringen van een oude boomstronk – in dit tapijt heeft
ontwerper Danielle Klerkx grillige lijnen in perfecte symbiose
gebracht met de serene, geometrische look van de cirkel. Elke
lijn wordt met de hand getuft, afwisselend breed en smal: zo
wordt elke lijn uniek, net als in de natuur.
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100% pluisarme wol,
poolhoogte 11 mm en 15 mm,
keuze uit 80 kleuren,
max. 4 x 6 meter.
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DIVERSO
Geef een frisse toevoeging aan uw ruimte met Diverso. Dit
tapijt geeft een extra dimensie aan de Bella Diva. Twee unieke
kleursamenstellingen worden beurtelings getuft waardoor
een prachtig lijnenspel ontstaat. Decent of juist opvallend,
afhankelijk van de kleurcombinatie die u kiest.
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100 % wol
poolhoogte circa 15 mm,
Keuze uit 80 kleuren,
mêlering met 2x 1 tot 7
verschillende kleuren,
vlakverdeling mogelijk.
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SALINA CUBE
De Salina Cube kenmerkt zich door zijn geometrisch patroon met 3D-effect. Het
vloerkleed is vervaardigd met een garen van 100% tencel: garens gemaakt van
eucalyptusbomen, uit speciaal beheerde, duurzame bossen. Deze hoogwaardige
vochtregulerende vezel geeft Salina Cube een luxueus, fluweelachtig en zijdezacht
karakter. Het kubuspatroon is gemaakt van luspolen, met een vlakvulling van
gesneden polen.
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100% tencel / eucalyptus,
poolhoogte 10 mm en 15 mm,
keuze uit 80 kleuren,
max. 4 x 6 meter.
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LINEA
Kies met de Linea voor een stijlvolle look. Hoogwaardig, licht
glanzend eucalyptusgaren gecombineerd met in de basis een
korte wollen luspool. Deze combinatie zorgt voor een mooi
streeppatroon, subtiele glans en een fluweelachtig uiterlijk.
Maak uw interieur nog persoonlijker, uw Linea kan in een
vierkant of rechthoekig patroon gemaakt worden. Dit patroon
kan ook asymmetrisch in het tapijt worden aangebracht
zodat het uw interieur niet alleen persoonlijker maar ook
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unieker maakt.

100% tencel / eucalyptus,
poolhoogte 10 mm en 15 mm,
keuze uit 80 kleuren,
max. 4 x 6 meter.
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KASSALIN
Decadente luxe. Dit 5 centimeter dikke tapijt is een weelde
onder uw voeten. In dit tapijt zijn wollen en linnen garens van
verschillende diktes met elkaar gecombineerd. Zo onstaat
een heerlijk zacht tapijt dat een echte aanwinst is voor uw
interieur.

44

45

poolhoogte 50 mm,
keuze uit 80 kleuren
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Bello Diva

Bello Diva

Bello Diva

Bello Diva

Bello Piccolo

Salina 15

Salina 15

Salina 15

Salina 15

Salina 15

Bello Piccolo

Bello Piccolo

Bello Piccolo

Bello Piccolo

Bello Mezzo

Salina 15

Salina 15

Salina 15

Salina 25

Salina 25

Kleuren en materialen vertellen verhalen die gezien moeten worden
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Bello Basso

Bello Basso

Bello Basso

Bello Basso

Bello Basso

Bello Basso

Bello Basso

Bello Basso
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Laat u inspireren door slechts enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden uit ons kleurenpallet

Bello Basso

Eterno 25-18

Eterno 25-18

Eterno 25-18

Eterno 25-18

Eterno 25-18

Eterno 25-18

Eterno 40-18

Eterno 40-18

Eterno 40-18

Eterno 40-18
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Unico 15

Unico 15

Unico 15

Unico 15

Unico 15

Diverso 40-18

Diverso 40-18

Diverso 40-18

Diverso 40-18

Diverso 40-18

Unico 15

Unico 15

Unico 25

Unico 25

Unico 25

Diverso 40-18

Diverso 40-18

Diverso 40-18

Diverso 40-18

Diverso 40-18
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Unico 25

Unico 25

Unico 25

Unico 25

Moline 25

Moline 25

Moline 25

Moline 25

Beline 40

Lisolo 40

Licasa

Kassalin
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Doppio breed

Doppio breed

Doppio breed

Doppio breed

Doppio breed

Moline 25

Doppio

Doppio

Doppio

Doppio

Doppio

Callina

Doppio

Doppio

Rodos

Unico 15-25

Bella Diva
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ONS UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN EN KLEURENPALET
Kleur geeft sfeer en karakter aan een ruimte. Laat uw fantasie en wensen de vrije loop. Wilt
u een statement maken? Of houdt u het liever ingetogen en neutraal? Met ons uitgebreide
kleurenpalet kunnen wij aan al uw wensen tegemoetkomen.
Het basispalet bestaat uit 80 verschillende kleuren waarmee uw adviseur de juiste
mêlering kan samenstellen voor uw interieur. Maak een keuze en creëer de perfecte look!
Mocht een specifieke kleur niet in ons kleurenpallet voorkomen, dan laten wij het garen
in de door u gewenste kleur verven.
Om een goed beeld te krijgen van de kleur voorstellen maken wij voor u een kleurtoef in de
voor u samengestelde mêlering. Indien gewenst kunnen wij ook een staaltje in de door u
uitgezochte structuur en kleursamenstelling produceren. Informeer bij uw dealer naar de
mogelijkheden. Wenst u verschillende hoogtes en structuren in uw tapijt en/of een vrije
vorm anders dan een rechthoekig of rond tapijt? Bij Millenerpoort kan het!

50

51

MILLEN ER PO O RT

D E CO LLEC TIE

HISTORIE
Millenerpoort is oorspronkelijk een sociale werkvoorziening en gevestigd in Sittard. In
1974 neemt Millenerpoort de handknoopproductie over van een bedrijf uit de Jordaan. Een
nieuw merk is geboren: De Millenerpoort Design Tapijten. In 2001 fuseert Millenerpoort
en ontstaat Vixia. De tapijtproductie -met de inmiddels gevestigde merknaam blijft
voortbestaan. In 2018 nemen we afscheid van de toevoeging Design Tapijten. Vanaf
nu gaan we door het leven als Millenerpoort. Een sterk merk met onveranderde hoge
kwaliteit en tal van mogelijkheden.

52

MILLENERPOORT EN MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat hoog in ons vaandel.
Wat onze tapijten extra bijzonder maakt? De productie ligt volledig in handen van
vakmensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Soms maken zij hierbij gebruik van een
robot, vaak is het juist het specifieke vakmanschap van de handtufter dat ons product
zo ambachtelijk en bijzonder maakt. Met de aanschaf van één van onze tapijten koopt
u niet alleen een kwaliteitsproduct. U geeft de makers een mooi toekomstperspectief.
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Voor meer informatie of dealeradressen bezoek onze website

millenerpoort.nl
MILLEN ER PO O RT

Millenerweg 8 | 6136 KW Sittard | T: +31 046 457 7444 | info@millenerpoort.nl

