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VOORWOORD

De ENSUITE BY BRINKER collectie: een verbluffende 

en luxueuze selectie vloerkleden die ter wereld  

is gebracht door een combinatie van passie en  

vakmanschap. Deze uitgangspunten en de liefde 

voor mooie en eerlijke producten motiveren  

ons iedere dag opnieuw om de meest unieke en 

vernieuwende ontwerpen te ontwikkelen. 

De ENSUITE BY BRINKER collectie is een verrassende en 

betaalbare collectie met dessins welke stuk voor stuk 

een rijke high-end uitstraling hebben. De vloerkleden 

worden met de meest hoogwaardige materialen 

vakkundig geweven en met oog voor detail verwerkt 

in de ateliers in België. 

Deze prachtige machinaal geweven vloerkleden  

collectie met luxueuze texturen telt in totaal  

6 kwaliteiten die allemaal leverbaar zijn in  

verschillende afmetingen, ontwerpen en dessins. 

Met grafische dessins of organische vormen en  

een verfijnde signatuur. Allemaal verkrijgbaar in 

verschillende kleurencomposities.  

Elk individueel dessin is een statement op zich en 

voegt een element van luxe en elegantie toe aan 

iedere ruimte. Deze collectie is ontworpen met oog 

op de huidige trends, maar blijft tijdloos. 

Een perfecte  
aanvulling voor 
ieder interieur!



76

Composition

Top 100% viscose
Base 95% wool / 5% polyamide

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.40 cm
Total Weight 1550 gr

Colours
beige - grey
beige - off-white 
grey - red 
grey - anthracite

Sizes

160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

GRAPHIX | dessin 826
GRAPHIX

Deze verrassende serie kleden wordt gekenmerkt door de 

grafische vormgeving opgebouwd in zes eigentijdse dessins. 

Door de speciale manier van verwerking lijken de dessins 

verdikt aanwezig. Door het toepassen van twee kleuren per 

kleed, ontstaat er een moderne uitstraling. 

Colour | grey - anthracite



98

Colour | beige - grey Colour | beige - off-white

Ensuite Collection | Graphix - dessin 8268

Colour | grey - red Colour | grey - anthracite
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Composition
Top 100% viscose
Base 95% wool 
 5% polyamide

Colours
anthracite - grey
anthracite - cognac

Production Flat woven

Origin  Belgium

Total Height 0.40 cm

Total Weight 1550 gr

Sizes
160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Ensuite Collection | Graphix - dessin 923 11

GRAPHIX | dessin 923

Colour | anthracite - cognacColour | anthracite - grey



1312 Ensuite Collection | Graphix - dessin 949

Colour | grey - anthracite Colour | beige - grey

Colour | beige - beige Colour | grey - red

Composition
Top 100% viscose
Base 95% wool 
 5% polyamide

Colours
grey - anthracite
beige - grey
beige - beige
grey - red

Production Flat woven

Origin  Belgium

Total Height 0.40 cm

Total Weight 1550 gr

Sizes
160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

13

GRAPHIX | dessin 949
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Colour | anthracite - grey

Colour | anthracite - gold

15

Composition

Top 100% viscose
Base 95% wool / 5% polyamide

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.40 cm
Total Weight 1550 gr

Colours
anthracite - gold
anthracite - grey

Sizes

160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

GRAPHIX | dessin 1012



1716

Colour | beige - gold Colour | beige - beige

GRAPHIX | dessin 1016

Colour | grey - antrachite Colour | grey - navy

Composition

Top 100% viscose
Base 95% wool / 5% polyamide

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.40 cm
Total Weight 1550 gr

Colours
beige - gold
beige - beige
grey - antrachite
grey - navy

Sizes

160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm
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Colour | grey - brown

Ensuite Collection | Graphix - dessin 1018

Colour | grey - navy Colour | beige - beige

GRAPHIX | dessin 1018

Colour | beige - gold

Composition

Top 100% viscose
Base 95% wool / 5% polyamide

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.40 cm
Total Weight 1550 gr

Colours
grey - brown
grey - navy 
beige - beige
beige - gold

Sizes

160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm
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Colour | 961 - stone 475

Composition

Top 100% viscose

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.35 cm
Total Weight 1700 gr

Colours
961 - stone 477
961 - stone 475 

Sizes

160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Colour | 961 - stone 477

Ensuite Collection | Classic - dessin 96120 21

CLASSIC | dessin 961

CLASSIC

Deze moderne bohemian stijl is 

een expressieve stijl welke je  

doet denken aan de rijke Perzische 

tapijten. Deze serie van acht rijke 

dessins combineert dit gevoel 

met eigentijdse kleuren en het 

comfort van nu. Deze eyecatcher 

past daardoor perfect in elk  

modern interieur.
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CLASSIC | dessin 963

Composition
Top 100% viscose

Colours
963 - stone 477
963 - stone 475

Production Flat woven

Origin  Belgium

Total Height 0.35 cm

Total Weight 1700 gr

Sizes
160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Ensuite Collection | Classic - dessin 963

Colour | 963 -  stone 477 Colour |  963 - stone 475
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ONYX | dessin 880

Composition

Top 100% viscose
Base 90% viscose
 10% polyester

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.35 cm
Total Weight 1600 gr

Colours
brown - black
gold - beige
olive
grey - silver

Sizes

160 x 230 cm
200 x 300 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Ensuite Collection | Onyx - dessin 880

ONYX

Een prachtige serie van verschillende dessins welke zijn  

oorsprong vindt in de natuur. Je vindt pebble vormen,  

leisteen en andere steenlooks in diverse natuurlijke  

kleurnuances waardoor je gegarandeerd een sfeervolle  

toevoeging en een stukje natuur in huis haalt.  
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Colour | olive Colour | grey - silver

Ensuite Collection | Onyx - dessin 88026

Colour | gold - beige

Colour | brown - black
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ONYX | dessin 884

Composition
Top 100% viscose
Base 90% viscose 
 10% polyester

Colours
grey
brown - black
blue
silver

Production Flat woven

Origin  Belgium

Total Height 0.35 cm

Total Weight 1600 gr

Sizes
160 x 230 cm
200 x 300 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Colour | grey Colour | brown - black

28 Ensuite Collection | Onyx - dessin 884

Colour | blue Colour | silver
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VARIOUS

Colour | beige - dessin 810 / off-white

Composition

Top 65% viscose
 35% polyamide

Colours
Dessin 810 | beige - off-white
Dessin 809 | beige - off-white
Dessin 840 | off-white - blue
Dessin 878 | grey - beige

Sizes

160 x 230 cm
200 x 300 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.75 cm
Total Weight 2200 gr

Colour | dessin 809 / beige - off-white Colour | dessin 840 / off-white - blue Colour | dessin 878 / grey - beige

30 Ensuite Collection | Various 31

VARIOUS

De Various bestaat uit vervaagde 

kleuren en patronen uit Azië.  

De kracht van deze tapijten zit 

hem juist in die versleten look en 

subtiele dessins en past in ieder 

interieur: sober, strak en stoer. 
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LINEA | dessin 105

Colour | beige Colour | grey Colour | bronze Colour | blue

LINEA

Vloerkleden zijn bij uitstek sfeerbrengers  

in huis. Deze prachtige basic collectie bevat 

zachte abstracte vloerkleden met subtiel 

dessin op gemêleerde ondergrond. 

Composition
Top 100% viscose
Base 50% wool 
 50% viscose

Colours
beige
grey
bronze
blue

Production Flat woven

Origin  Belgium

Total Height 0.40 cm

Total Weight 1600 gr

Sizes
160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm



3534

LINEA | dessin 3128

Ensuite Collection | Linea - dessin 3128

Composition

Top 100% viscose
Base 50% wool / 50% viscose

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.40 cm
Total Weight 1600 gr

Colours
bronze
grey
ocher
beige

Sizes

160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Colour | bronze
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Colour | bronze Colour | grey

Colour | ocher Colour | beige

Ensuite Collection | Linea - dessin 3128
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TRADITION | dessin 011

Colour | beige Colour | silver

Colour | grey Colour | red

Composition
Top 40% wool
 60% viscose 

Colours
beige
silver
grey
red

Production Flat woven

Origin  Belgium

Total Height 0.40 cm

Total Weight 1600 gr

Sizes
160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm

Ensuite Collection | Tradition - dessin 011

TRADITION

De kracht van deze tapijten is de combinatie 

van versleten looks en subtiele dessins, welke 

de oorsprong vinden in Perzische printen. 

Deze bijzondere subtiele vloerkleden zijn 

verkrijgbaar in prachtige naturel kleuren.
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Colour | beige

Ensuite Collection | Tradition - dessin 016

TRADITION | dessin 016

Composition

Top 40% wool
 60% viscose

Production Flat woven
Origin  Belgium
Total Height 0.40 cm
Total Weight 1600 gr

Colours
silver
beige
grey
blue

Sizes

160 x 230 cm
200 x 290 cm
240 x 340 cm
280 x 380 cm
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Colour | silver Colour | beige

Colour | blue

Colour | grey
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BRINKER NON- SKID  
OF ANTI-SLIP

Brinker Non-skid of de Non-skid Deluxe is een 

antislip kleed wat u onder het vloerkleed plaatst. 

Dit is een absolute must onder het net aangekochte  

vloerkleed. Het mag in géén geval ontbreken en 

wel om de volgende redenen: 

Verlenging levensduur

Het is noodzakelijk om de stabiliteit van het vloerkleed 

te waarborgen. Een vloerkleed waar veel beweging  

in zit zal eerder verarmen in structuur en/of het 

losser gaan zitten van het poolgaren. Daarom moet 

Non-skid of Non-skid deluxe in zijn geheel onder het 

karpet worden aangebracht tot 1 á 2 mm vanaf de 

rand voor een volledige stabilisatie.

Veerkracht

Non-skid geeft de nodige veerkracht wat vroegtijdige 

slijtage tegengaat en het loopcomfort verhoogt. 

Door de veerkracht in het antislip worden de meeste 

krachten opgevangen door de antislip en niet door 

het vloerkleed.

Veiligheid

Non-skid of antislip zegt het eigenlijk al: het voorkomt 

dat u uitglijdt over een losliggend vloerkleed. Ook 

zullen er geen bobbels in het vloerkleed ontstaan 

waardoor struikelen zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Verkleuring  

Brinker Non-skid of deluxe uitvoering zal verkleuring 

van de ondervloer nagenoeg kunnen voorkomen. 

In enkele gevallen kunnen geoliede houten vloeren, 

epoxy vloeren, PVC en laminaat vloeren zelfs  

verkleuren omdat er soms componenten aanwezig 

zijn waardoor verkleuring kan ontstaan. Non-skid 

kan er niet de veroorzaker van zijn daar het geen 

weekmakers bevat.

Vloerverwarming

Voor een zo goed mogelijk rendement van de  

vloerverwarming en voor bescherming van  

de ondervloer is Non-Skid zeer belangrijk.  

De Non-skid deluxe wordt aanbevolen bij  

vloerkleden welke latex bevatten om vroegtijdige 

verdroging hiervan te voorkomen. Non skid kan  

verkleuring van de ondervloer grotendeels  

voorkomen maar niet uitsluiten.

Non-Skid bij Viscose vloerkleden   

Bij vloerkleden met deels of volledige viscose/Tencel 

garens wordt het gebruik van een Non-skid deluxe 

aanbevolen.   

Samenvattend                                                                                                    

BRINKER Non-Skid is geschikt voor elk type vloer, geeft geen 

verkleuring en heeft nauwelijks waarneembare negatieve  

invloed op warmtedoorlaatbaarheid bij vloerverwarming.  

Daarnaast zorgt het voor extra veerkracht wat het vloerkleed 

en het gevoel van comfort ten goede komt. Zoals gezegd, het 

vloerkleed ligt er mooi vlakbij en voorkomt gevaarlijke situaties!

* Het ontbreken van een Non-skid antislip kan van grote  

invloed zijn op de garantie van het vloerkleed. Brinker Carpets  

kan niet aansprakelijk wordt gesteld voor het verkleuren van 

ondervloeren en voor het verminderen van het rendement van 

vloerverwarming. Het plaatsen van een vloerkleed op welke  

ondergrond dan ook neemt altijd risico’s met zich mee. 

Kijk voor meer informatie over de Brinker non-skid producten op  
www.brinkercarpets.nl/onderhoud
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ONDERHOUD &  
VLEKKEN VERWIJDEREN

James heeft een gratis en unieke service:  

het James persoonlijk onderhoudsadvies!

Dit is een onderhoudsadvies dat is afgestemd op  

uw persoonlijke woonsituatie. Brinker werkt nauw 

samen met James. Meer dan 115 verschillende 

fabrikanten, producenten en leveranciers laten hun 

kwaliteitsproducten controleren op gebruik van 

James producten. 

Veel fabrikanten laten hun producten volledig testen 

op onderhoud en reiniging, zodat James het juiste 

onderhoudsadvies kan samenstellen.

Reiniging met water

James is de enige producent van reinigingsmiddelen 

die op de vlekkenschijf en op de website aangeeft 

dat 90% van alle verse vlekken met water te verwij-

deren zijn! Op de labels van James Vlekkenwonder 

staat zelfs vermeldt dat je het product niet op een 

verse vlek mag gebruiken, maar dat je eerst een 

behandeling met een vochtige handdoek moet 

uitvoeren. 

Nauwkeurige dosering

James geeft altijd nauwkeurig de dosering aan 

bij toepassing van de reinigingsproducten. Onder 

deze omstandigheden werkt het product optimaal. 

Gebruik niet meer dan de dosering aangeeft. Zo gaat 

onnodig reinigingsmiddel door de afvalstroom heen.


