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TAVIRA sand side 84

Bilde forside: PATNA multi
Bilde bakside: MELBOURNE lys brun 

Vi er stolte av å jobbe med designprodukter med lang 
historie og sterke tradisjoner.  Produkter der design 
og kunnskap veves sammen til kunstverk, enten det er 
fra dyktige vevere som har fått videreført kunnskapen 
gjennom generasjoner, eller via maskiner finurlig satt 
sammen av ingeniører. Produkter der design, tradisjon 
og teknologi møtes. 

Selv om vi legger bak oss et annerledes år uten reising 
og inspirasjon fra messer og produsenter, er katalo-
gen allikevel fylt med spennende nyheter. Den største 
forandringen fra fjoråret ser vi fargemessig, og skiftet 
fra kalde gråtoner til varmere nyanser er tydelig. 
Bærekraftige materialer er i stor grad gjeldende, og 
særlig jute bærer seg frem som et viktig materiale, i til-
legg til ull og viskose. Vi er mer lekne i mønsterbruken 
vår, og i kolleksjonen Form finnes mange nye mønstre. 
Vi har også gått inn i et samarbeid med den prisvin-
nende, norske klesdesigneren, Edda Gimnes, som har 
resultert i en fargesterk og leken teppekolleksjon. Helt 
til slutt i katalogen finner du kolleksjonen InHouse by 
Kasthall hvor vi har latt oss inspirere av Norge. Der 
finner du også InHouse Signatur, med teppekolleks-
joner fra verdenskjente designhus. Vi håper du lar deg 
inspirere av årets katalog!

Hilsen oss i InHouse Group

TEPPER, TREND 
OG TRADISJONER
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I kolleksjonen EDDA by InHouse har vi teamet opp med den prisvinnende 
norske motedesigneren Edda Gimnes bak merket EDDA. 
EDDA handler om å kombinere kunst og mote på en uventet måte, og 
skape et lekent og levende univers.

Utvalgt av New York Times som en av 10 “Fresh-Out-of-Fashion-School De-
signers to Watch”, har Edda Gimnes raskt skapt et navn for seg selv innen 
moteindustrien. De uttrykksfulle klærne hennes har blitt brukt av superst-
jerner som Lady Gaga, Gigi Hadid og Cardi B. Og EDDA har blitt presentert i 
både museer og kunstinstallasjoner. Hun er en av de yngste designerne som 
noensinne har blitt utstilt på The Met i New York, og hennes kreasjoner har 
blitt kjøpt inn av Nasjonalmuseet. 

EDDAs visuelt slående stil er et resultat av kombinasjonen av eklektisk de-
sign og dristige mønster med eksperimentelle uttrykk. I EDDA by InHouse 
kolleksjonen har vi arbeidet med å overføre EDDAs lekne mønster til tepper, 
og forent moderne uttrykk og mønster med tradisjonsrikt håndverk og intri-
kate detaljer. Materialene er plukket fra øverste hylle, og kolleksjonen består 
av tepper i håndvevet Tencel og håndtuftet New Zealand ull med detaljer i 
Tencel. 

EDDA by INHOUSE
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160x230 200x290

MAREN  Håndtuftet ull/viskose

INGEBORG  Håndtuftet ull/viskose

EMILY  Håndtuftet ull/viskose

NINNI  Håndtuftet ull/viskose

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.



8 9

160x230 200x290

GUDRUN  Håndtuftet ull/viskose

KIKKI  Håndtuftet ull/viskose

JOSSI  Håndtuftet viskose

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.
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160x230 200x290

Indigo Sky

Kelly Lime Bublegum

SUNNIVA
Håndknytt viskose Tencel med carvet logo

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.
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INHOUSE SANS

Sans fokuserer på sanselighet 
og overflatekvalitet. Her finner 
du eksklusive veveteknikker og 
levende teksturer som 
fremhever den materielle
kvaliteten og gir en følelse av 
noe mer intimt og naturlig. I 
Sans-kolleksjonen finner du 
stemninger som spenner fra det 
rustikke og røffe til det myke og 
lune.
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MONTEREY
Håndtuftet polyester

60x120 160x230

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.

SPESIA
LM

ÅL

Ø200200x290

Koksgrå Taupe Sobel

Lys grå Hvit

Ny fargeNy farge

Ny farge

Fra venstre: koksgrå, taupe, lys grå, hvit og sobel
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RIVERSTONE multi kobber 

RIVERSTONE stålgrå

RIVERSTONE
Håndvevd ullfilt

Farge/Str: 160x230 200x290 Ø120 Ø160 Ø200

Multicobber L L L L L

Stålgrå L L L L L

Grå L L X X X

Brunsvart L L X X X

Lys brun L L X X X

L = standardvare.  X = kun spesialbestilling. Leveringstid bestilingsvarer/spesialbestillinger: 16 uker.

Multicobber Stålgrå Grå

Brunsvart Lys brun

Ny farge

SPESIALMÅL

Ny farge
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ALPEN
Håndvevd og vendbar håndspunnet New Zealand ull

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.

160x230 200x290 240x340

SPESIA
LM

ÅL

Stålgrå Mørk grå Gråbrun

Grå Hvit

Ny fargeNy farge

ALPEN gråbrun
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DALTON natur/grå

Natur/grå

Natur/hvit

DALTON
Håndvevd ullfilt

133x195 160x230 200x290

NYHET
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TIROL
Håndvevd ullfilt

Stålgrå

160x230 200x290

SPESIA
LM

ÅL

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.

MATTERSBURG
Håndvevd ullfilt

160x230

Stålgrå
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NAMBI

Natur

Håndvevd jute

160x230

MELBOURNE
Håndvevd og vendbar ull

160x230 200x290

Mørk grå

Lys brun

Beige

Ø160 Ø200

NYHET
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S
A
N
S

MYLLA  beige

MYLLA

Brun

Håndvevd og vendbar ull

Beige

80x150
5 stk

80x230
3 stk

140X200
1 stk

160X230
1 stk

SPESIALMÅL

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.
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INHOUSE ESSENS

Essens vektlegger det stilrene 
og tidløse, her finner du design 
i dempede farger og teksturer. 
Med sine mer nøytrale kvaliteter 
er Essens et godt utgangspunkt 
for mange hjem, sortimentet 
spiller sammen med mange 
forskjellige typer interiør og gir 
rommet et tilsnitt av nøktern 
eleganse.
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SPESIA
LM

ÅL

CHARLES
Håndknytt viskose Tencel©

Mørk grå

Sobel

Grå

Taupe

Lys grå

Lavendel Oker

Midnatt

L = standardvare. B = bestillingsvare. X = kun spesialbestilling. Leveringstid bestilingsvarer/spesialbestillinger: 16 uker.

Ny fargeNy farge

Ny farge

CHARLES Lavendel

Farge/Str: 140x200 160x230 200x290 240x340 Ø250

Mørk grå L L L L X

Grå L L L B L

Lys grå L L L L X

Sobel L L L L X

Taupe X L L L L

Midnatt X L L X X

Lavendel X L L X X

Oker X L L X X
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BELIZE 
Håndlaget viskose bambus

160x230 200x290 Ø200

Antrasitt Blå

Grønn Sennep

SPESIA
LM

ÅL

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.

VINTAGE
Håndlaget viskose bambus

Teal

Svart

160x230

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.

SPESIALMÅL
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TRIBECA

Svart

Håndvevd viskose/ull

160x230 200x290
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CARMEL
Håndlaget viskose bambus

Sølv

Svart

Grønn

160x230 200x290

SOFIA
Håndlaget viskose bambus

160x230 200x290

Antrasitt

Grå

Sobel

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.

SPESIALMÅL
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CARMEL sølv

BAHAMAS svart

BAHAMAS
Håndlaget viskose bambus

160x230 200x290

Svart

Sjø

Sølv

Ny farge
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SPESIA
LM

ÅL

SISAL
Ekte sisal, fin veving

Svart

Natur

Grå

80x150 80x240 140x200 160x240 200x300 250x350

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 12 uker.

SISAL fin svart
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SISAL grov mink/sobel

SISAL
Ekte sisal, grov veving

Kaffe/Antrasitt

Beige/Sand

Mink/Sobel

SPESIALMÅL

50x80 80x150* 80x240* 80x300* 140x200* 160x240 200x300* 250x350*

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 12 uker.  *Bestillingsvare - leveringstid: ca. 8 uker.
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LUSAKA
Håndvevd jute

160x230 200x290 Ø200

Natur

Mink

Antrasitt

Lys grå

Ny farge

Ny farge

LUSAKA natur
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NYHET

KORBA
Håndvevd jute

80x150 130x190 160x230 Ø120

Svart

Grå

Natur

IDUN
Håndvevd jute, ull og viskose

Natur

70x130
5 stk

70x200
3 stk

160x230
1 stk

NYHET
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HELSINKI
Håndvevd polyester/ull

Multikobber

Grå

Brun

80x150 80x230 160x230 200x290 Ø200

TAFJORD
Håndvevd og vendbar ull

Stålgrå

Sand

80x150 80x230 133x195 160x230 200x290 Ø160
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HARVEY
Flatvev New Zealand/Islandsk ull, sklisikker bakside

140x20070x140 160x23070x200 200x29070x240* 240x330*

*Bestillingsvare - 8 ukers leveringstid. 

Stålgrå

Grå

Hvit

RØROS
Flatvev New Zealand/Islandsk ull, sklisikker bakside

Stålgrå

Lys grå

Hvit

160x23080x150 200x29080x240* 240x330*140x200*

*Bestillingsvare - 8 ukers leveringstid.
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GÅLÅ
Håndvevd og vendbar ull

Oliven

Grå

Stålgrå

Sand

70x140
5 stk

70x230
3 stk

120X170
3 stk

160X230
1 stk

EMMA
Flatvev gummiert bakside

60x90 80x150 80x230 80x300 133x190 160x230 80x3000*

*selges kun i hel rull a 30 lm.

NYHET

Grå

Beige
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Mørk grå 3171

Grå 2161

Taupe 7121

MAINE
Lavfloss heatset

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid

160x230 200x290* 160x230 200x290 240x340 Ø200

SPECTRUM
Polyester/heatset

Antrasitt 8383

Lys Grå 5666

Bronse 3333

Sand 6656

Ny farge
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MORI
Polyester/PP heatset

Greige 7121 Grå 2121

Naturhvit 6161 Korngul 9191 

80x150 80x230 160x230 160x230

Fra venstre: naturhvit, greige, korngul og grå, 
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DELVIN

Grå

Heatset

160x220

NYHET

80x150 80x200 160x220

Gul**

Gråmiks

Sobel

Brun/svart

KENDAL
Heatset

NYHET

Selges også som løper på rull - se s. 183
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BERBER
Heatset

67x130 80x150 80x230 80x300 133x195 160x230 200x290 240x340* Ø120 Ø160 Ø200 Ø240*

Sand 6268 Svart 8288*
Leveres kun i 160x230 og 200x290

Pistolmetall 4258

Grå mix 6258 Hvit/sølv 6248

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid.

Antrasitt

Ivory

HAVANNA
Heatset

160x23080x150

NYHET
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INHOUSE FORM

Form er en utforskning av 
formspråk, fargespill og 
karakteristiske motiver. Her 
finner du uttrykksfulle mønstre, 
former og farger i ulike 
kvaliteter hvor kontrast og 
dynamikk er sentralt. Den 
artistiske tilnærmingen gir et 
uttrykk med karakter, og 
tilfører innredningen et element 
av personlighet.
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SUSSEX
Håndknytt viskose bambus/ull

Antrasitt

Grønn

160x230 200x290*

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.  *Bestillingsvare - leveringstid: ca. 16 uker.

SUSSEX grønn
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GATSBY rosa

GATSBY
Håndknytt viskose bambus

160x230 200x290

Antrasitt

Grønn

Rosa
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KENYA
Håndknytt viskose bambus

Sobel

Grå

160x230 200x290

CRYO
Håndknytt viskose bambus

Grå/gull

160x230

Kan spesialbestilles i ønsket størrelse. Leveringstid: ca. 16 uker.
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MATHILDE

Multi

Håndvevd og vendbar jute/ull

80x150 80x230 160x230 200x290

NYHET

PATNA 7966

Multi

Håndvevd og vendbar jute

160x230
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PORTO
High quality heatset

160x230 200x290

Multi 7656

Natur 6282

NYHET

FOZ
High quality heatset

160x230

Grå 6171

Grå/mauve 6111

NYHET
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GORDA

Gråmiks

Heatset

160x230

NYHET

200x290
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TOBIN
Polyester/PP heatset

Stålgrå 7131

Grå 2121

Naturhvit 6161

160x230

NYHET

SERRADA
Polyester/PP heatset

Stålgrå 7131

Naturhvit 6161

Korngul 9191

160x230
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MIRIAM
High quality heatset

Grønn 6444

Blå 5161

160x230 200x290*

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid.

Multi 6656

ALAMEDA
High quality heatset

160x230



80 81

PRINCETON
High quality heatset

Grå 9676

Creme 7565

Blå 5666

160x230 200x290

Beige/sand 7565

KENSINGTON
High quality heatset

160x230 200x290
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LEONORE
High quality heatset

Svart/rust 5666

160x230 200x290

MONET
High quality heatset

Grønn 7646

160x230 200x290*

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid.
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TAVIRA
High quality heatset

Grå 6979

Sand 7565

Mørk grå 7696

160x230

NYHET

PAROS
High quality heatset

160x230 200x290160x230

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid. Rust 7270 leveres kun i 160x230 og 200x290 cm

Ø200*240x340*

Multi 2626

Rust 7270

Ny farge
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LUGO
High quality heatset

160x230

Grå/beige 6282

160x230

Multi 9290

NYHET

LUGO multi
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SORIA
High quality heatset

Blå 6656

160x230

Multi

SAND
Chenille møbelstoff

155x230 200x290
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PINTURA
High quality heatset

Blå/multi 7656

160x230 200x290*

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid.

CONEJO
Polyester

Svart 3575

160x230 200x290
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CANYON
Polyester

160x230

Svart/multi 052-0029/3535

Creme/blå 052-0029/6454

Ny farge

Blå/krem 052-0004/5242

CANYON
Polyester

160x230

Krem/blå 052-0012/7272
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NYHET

RUBI
Chenille møbelstoff

160x230 200x290155x230

Grønn

Svart

MILANO
Chenille møbelstoff

160x230 200x290

Antrasitt/rust

155x230

Antrasitt/gul

NYHET
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LUCAN
Heatset

Grå/rød

Grå/gul

Mørk grå/grå

160x220

NYHET NYHET

TUAM

Grå

Heatset

160x220
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INHOUSE HORISONT

Horisont byr på utvalgte design 
med røtter i tradisjonsrike 
orientalske mønstre og 
teknikker. Kolleksjonen 
inneholder både klassiske 
håndknytte skatter, og moderne 
tolkninger og kvaliteter. 
Horisont gir rommet et preg av 
det som er langveisfra og 
inviterer til en reise både i tid 
og rom.
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KELIM 7036

Rød/beige

Håndvevd og vendbar ull

160x230
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KELIM 3582

Svart/kaffe

Håndvevd og vendbar ull

160x230

KELIM 3664

Natural

Håndvevd og vendbar ull

160x230
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Grå 3002-96

Lys grå 3002-96

Sand 7001-96

Jute, ull og viskose

CABANA

160x230

NYHET

UNSET

Grå

Håndvevd og vendbar ull

80x150
5 stk

80x230
3 stk

160X230
1 stk

200x290
1 stk
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BALUTCH
Persisk håndknytt ull

Rød

90x130 100x200

Hvert teppe er unikt. Farge, design og størrelse varierer.

AFGHAN
Afghansk håndknytt ull

80x280 140x20040x60 100x150 170x24060x90 100x200 200x30080x120

Red

Hvert teppe er unikt. Farge, design og størrelse varierer.
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KHAL MOHAMMED
Afghansk håndknytt ull

140x20080x120 170x240100x150 200x300120x180

Rød

Hvert teppe er unikt. Farge, design og størrelse varierer.
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SARUQ

Blå

New Zealand ull T6

160x230

DATARU
Viskose

160x230

Blå 8989

Lys grå 5959



112 113

DHAMMAK
Viskose

Antrasitt

Beige

160x230

MERSIN
Viskose

160x230

Gylden 2161

Grønn 4565

Rød 1060

NYHET
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ARGENTUM
High quality heatset

Svart 3696

160x230

NYHET

ARDEBIL
High quality heatset

80x150* 200x290*67x140* 200x250*133x195*

240x300*

160x230

240x340* 300x390*

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid. Selges også som løper på rull - se s. 182

Krem 6464
Kan ikke leveres i 80x2000 cm

Beige 6424 Grønn 6444

Krem/Rød 6414 Rød 1414 Mørk blå 3434
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ARAK
High quality heatset

160x23080X300* 133x195*80X150* 200x290* 240x340*

Grå 5666 Krem/Grå 6656

Sand 9666 Rød 1414

*Bestillingsvare – 8 uker leveringstid.

ARAK rød



118 119

OSA
Chenille møbelstoff

Earth

80x150 80x250 140x200 155x230 240x330*

*Bestillingsvare – 12 uker leveringstid.

ANGKOR
Chenille møbelstoff

Mutli

80x150 80x250 130x190 155x230 200x290
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ARTES
Chenille møbelstoff

80x150 80x250 130x190 155x230 200x290

Grå

Brun/grå

Blå

Blå 5979

Grå 4959

Multi 9222

Viskose

GRANADA

* Bestillingsvare - 10 uker leveringstid. Finnes også som løper på rull - se s. 182

240x340*160x230 200x290*133x195* Ø160 Ø200
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UTETEPPER

TOMAR grå

CANBERRA
Flatvev heatset

160x230 200x290

Antrasitt

Hvit

Grå

INNE / UTE
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Grå

Oransje

PORTOFINO
Flatvev heatset

200x290160x230

IN
NE / 

UTE

PORTOFINO oransje
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TOMAR grå

Brun

Grå

TOMAR
Polypropylene sisal-look

160x24080x150 200x300

INNE / UTE

50x80
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DALLAS
Flatvev heatset

80x150 80x240 80x300 140x200 160x230 200x290

Selges også som løper på rull - se s. 180

IN
NE / 

UTE

Stålgrå

Sand

DERBY
Flatvev heatset

Blå

Sand

Stålgrå

80x150 80x240 140x200 160x230 200x290

INNE / UTE
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OXFORD
Flatvev heatset

Blå

Grå

Stålgrå

160x230 200x290

IN
NE / 

UTE

NEWPORT
Flatvev heatset

80x150 80x230 160x230

INNE / UTE

Antrasitt Grå

Blå Grågul

Ny farge

200x290
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BARNETEPPER LANDEVEI/GRAVEMASKIN
Barneteppe i trykt resirkulert bomull

LANDEVEI blå

GRAVEMASKIN

120x170



134 135

ENHJØRNING/LUFTBALLONG
Barneteppe i trykt resirkulert bomull

120x170

ENHJØRNING rosaENHJØRNING blå

LUFTBALLONG blå
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BRUNO bamse

DYREFIGURER
Barnetepper i bomull

DOLLY sau

KARIN kanin JULIUS apekatt

70x110
3 stk

Multi

100x150

Kan kjøpes løst eller i display a 24 stk

KAPTEIN SABELTANN OG LANGEMANN
Polyamid, sklisikker
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STREET LIFE
Polyamid gummiert bakside

133x175100x150

Multi

PARADIS
Polyamid gummiert bakside

100x150

Rosa
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RYER SKÅBU
Håndvevd rye i bomull

GrønnSand

Oker

70x130
5 stk

70x200
3 stk
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VIK
Håndvevd rye i jute og bomull fra resirkulerte militærtelt

Khakigrønn Sand

70x130
5 stk

70x200
3 stk

NYHET

VIK khakigrønn
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TOGO
Håndvevd rye i jute

Lys natur Natur

60x90
5 stk

70x130
5 stk

NYHET



146 147

GråBlå

Svart

RONDABLIKK
Håndvevd rye i bomull

60x90
5 stk

80x150
5 stk

GrønnBlå

Grå

RENA
Håndvevd rye i bomull

50x100
5 stk

70x140
5 stk

70x200
3 stk
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GAUSDAL
Håndvevd rye i bomull

BlåGrå

Grønn

70x130
5 stk

70x200
3 stk

ÅRØY
Håndvevd rye i bomull

BlåAntrasitt

Terra

70x130
5 stk

70x200
3 stk
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HOVDEN terra

HOVDEN
Håndvevd rye i ull

Antrasitt Grå Mørk brun

Sennep Terra

80x150
5 stk

80x230
3 stk
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LINZ
Håndvevd rye i ull/lin

SandGrå/brun

Aske

80x150
5 stk

80x230
3 stk

NYHET

VIK aske
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RUNDE MATTER

TEIDE brun

TEIDE
Håndvevd rye i ull

Ø100

Brun

BeigeGrå

Antrasitt

Ny farge
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Håndvevd teppe i jute

JUTE

Grå Gylden

Hvit Natur

Ø100 Ø150

Håndvevd teppe i jute

RASTA

Natur

Grå

90x150
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Håndvevd teppe i jute

SIKAR

Natur

Ø100

SIKA / BORA
Håndvevd teppe i jute med trykt mønster

Ø100

SIKA svart/hvit

BORA svart/hvit
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VILLSAU

SKINN ISLANDSK VILLSAU

Hvit Grå

Brun

60x90
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LAMMESKINN

SvartHvit

Grå Brun

50x90
5 stk

LAMMESKINN sitteunderlag

Hvit Svart

Brun

30x40
10 stk

Grå
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DØRMATTER

RIVIERA

UTE
Kokos

50x80
5 stk

BOUCLÉ

50x80
5 stk

COIR

NYHETNYHET

45x75
5 stk

LA BOUTIQUE Cable

45x75
5 stk

LA BOUTIQUE Lovers

LOVER’S KNOT

45x75
5 stk

NYHET
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VELKOMMENUGLE

40x60
5 stk

40x60
5 stk

MUCCA BILBAO

40x60
5 stk

40x60
5 stk

UTE
Kokos med gummiert bakside

RIVIERA

45X75
5 stk

MAISON

45X75
5 stk

UTE
Avskrapningsmatter

WOODLAND

46x76
5 stk

EASY SCRAPE

40x60
5 stk

DIAMANTE

40x60
5 stk

STRIPES

60x90
5 stk

40x60
5 stk

TOMAR grå

50x80
5 stk

TOMAR brun

50x80
5 stk
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PUNTINI

40x60
5 stk

VERTICALE

40x60
5 stk

LIZZY svart

48x62
5 stk

UTE
Avskrapningsmatter

LIZZY grå

48x62
5 stk

LIZZY grønn

48x62
5 stk

NYHET

NYHET

UTE
Avskrapningsmatter

ITALIA Grey ITALIA Black

SORBA WELCOME SCRAPE

50x80
5 stk

50x80
5 stk

45x75
5 stk

50x75
5 stk
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UTE
Gummi

ZOSS

45x75
5 stk

HOLLOW

TOOTSIE

40x60
5 stk

40x60
5 stk

PIGGULF ESTER

61x81
5 stk

40x60
5 stk

40x60
5 stk

60x90
5 stk

60x90
5 stk

45x60
5 stk

91 cm
16 lm

60x90
5 stk

45x60
5 stk

91 cm
16 lm

60x90
5 stk

45x60
5 stk

91 cm
16 lm

UTE
Dobbeltarmert frostsikker plast

FINNTURF grønn

FINNTURF grå FINNTURF svart

FINNTURF stålgrå

60x90
5 stk

45x60
5 stk

91 cm
16 lm
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UNIVERSAL SHADES grå

INNE
Vaskbar polyamid, håndvaskes på 30 °C

UNIVERSAL SHADES svart

UNIVERSAL SHADES grå

67x150
1 stk

67x150
1 stk

SOFT & DESIGN Block SOFT & DESIGN Mystery

55x90
5 stk

55x90
5 stk

NYHET

NYHET

NYHET NYHET
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RILL svart

RILL beige

RILL grå

60x90
5 stk

60x90
5 stk

60x90
5 stk

INNE
Håndvevd ull / Sisal

SISAL beige/sand

SISAL kaffe/antrasitt

50x80
5 stk

50x80
5 stk

SISAL mink/sobel

50x80
5 stk

INNE
Håndtuft ull / Håndknytt ull

STJERNE grå STJERNE beige

50x80
5 stk

50x80
5 stk

AFGHAN rød

60x90
5 stk

40x60
5 stk

COTTON antrasitt COTTON grå

60x90
5 stk

60x90
5 stk
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OWL

60x80
10 stk

40x60
10 stk

INNE
Vaskbar microfiber / polyamid, håndvaskes på 30 °C

WASH&CLEAN svart WASH&CLEAN grå

60x90
5 stk

60x90
5 stk

40x60
5 stk

40x60
5 stk

MICROM sand MICROM grå

120x180
1 stk

120x180
1 stk

60x90
5 stk

60x90
5 stk

90x150
1 stk

90x150
1 stk

40x60
5 stk

40x60
5 stk

SOFT & CLEAN steel

50x75
10 stk

TRICO blå

TRICO grå

39x58
10 stk

58x90
10 stk

TRICO beige

SOFT & CLEAN amber

INNE
Vaskbar polyamid, håndvaskes på 30 °C

SOFT & CLEAN taupe

39x58
10 stk

58x90
10 stk

39x58
10 stk

58x90
10 stk

50x75
10 stk

50x75
10 stk

NYHET

NYHET

NYHET
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GRANIT grå
Polyamid gummiert bakside

80 cm x 30 lm

100 cm x 25 lm

200 cm x 25 lm
PRINCESS brun
Vaskbar polyamid

GRANIT svart
Polyamid gummiert bakside

GRANIT blå
Polyamid gummiert bakside

80 cm x 30 lm

80 cm x 30 lm

LØPER PÅ RULL
Inne

PRINCESS taupe
Vaskbar polyamid

100 cm x 25 lm

200 cm x 25 lm

100 cm x 25 lm

200 cm x 25 lm
PRINCESS grå
Vaskbar polyamid

DALLAS stålgrå
Flatvev heatset

80 cm x 30 lmDALLAS sand
Flatvev heatset

80 cm x 30 lm

80 cm x 30 lmIMPULS grå
Polyamid gummiert bakside

LØPER PÅ RULL
Inne

80 cm x 30 lm

IMPULS antrasitt
Polyamid gummiert bakside

80 cm x 30 lm

BOKHARA rød
Polyamid gummiert bakside

80 cm x 30 lmFLOWER NEW grå
Polyamid gummiert bakside

80 cm x 30 lmFLOWER NEW beige
Polyamid gummiert bakside

80 cm x 25 lmLASIS grå 3816
Flatvev PP

LASIS brun 3815
Flatvev PP

80 cm x 25 lm

80 cm x 25 lmLASIS natur 3883
Flatvev PP
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ARDEBIL grønn
High quality heatset

80 cm x 20 lm

80 cm x 20 lmARDEBIL mørk blå
High quality heatset

ARDEBIL beige
High quality heatset

ARDEBIL krem/rød
High quality heatset

80 cm x 20 lm

80 cm x 20 lm

LØPER PÅ RULL
Inne

80 cm x 20 lm

GRANADA blå
Viskose

80 cm x 20 lm

ARDEBIL rød
High quality heatset

80 cm x 20 lmGRANADA grå
Viskose

80 cm x 20 lmGRANADA multi
Viskose

KENDAL gråmiks
Heatset

RIB grå
Avskrapningsmatte PP

80 cm x 20 lmKENDAL brun/svart
Heatset

RIB antrasitt
Avskrapningsmatte PP

KENDAL sobel
Heatset

RIB blå
Avskrapningsmatte PP

80 cm x 20 lm

1 m x 35 lm

80 cm x 20 lm

LØPER PÅ RULL
Inne

2 m x 35 lm

1 m x 35 lm

2 m x 35 lm

1 m x 35 lm

2 m x 35 lm
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ANTISLIP
Polyamidfilt med lim

70x140
30 stk

70x240
18 stk

130x190
12 stk

160x230
8 stk

190x290
5 stk

80 cm
30 lm. pr. rull

TEPPEUNDERLAG
Naturlatex

60 cm
30 lm. pr. rull

80 cm
30 lm. pr. rull

70x140
20 stk

70x240
15 stk

130x190
10 stk

160x230
6 stk

190x290
8 stk

80 cm
30 lm. pr. rull

STRUCTUR
Naturlatex

CARPET STOP
Antiskli spray

400ml
6 stk pr. pk
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Teppedesign inspirert av Norge

I kolleksjonen InHouse by Kasthall, har vi samarbeidet med den anerkjente 
teppeprodusenten Kasthall, og laget en teppekolleksjon med inspirasjon 
fra noen av nordmenns mest kjente og kjære steder. Teppekolleksjonen er 
produsert på den tradisjonsrike fabrikken til Kasthall i Kinna i Sverige. Alle 
teppene er tuftet i ren, ny New Zealand ull og har en kombinasjon av skåren 
og boucle overflate, og ulike garnhøyder. Det gir en vakker dybde, og også 
fargeforskjeller som forsterker mønsteret. 

INHOUSE by KASTHALL
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Lite er så norsk som langrennssporten, og for mange 
nordmenn er langrenn favorittrekreasjonen. Med 
teppedesignet Skispor er det mulig å ta med den 
gode følelsen av nypreppede skispor inn i hjemmet 
eller hytta.

SKISPOR
INHOUSE BY KASTHALL

STØRRELSER
160x230, 200x290

MATERIALER
100 % New Zealand ull
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Designet Frognerparken er inspirert av det vakre mønsteret 
parkanleggets veier skaper fra luften, og omformet til et 
iøynefallende geometrisk teppedesign. Teppet har en 
kombinasjon av skåren og boucle overflate og ulike garnhøyder. 
Det gir en vakker dybde, og også fargeforskjeller som forsterker 
mønsteret. I fargen gressgrønn tenker vi oss parken i vår- og 
sommersesongen, mens fargen høst har en vakker rusttone som 
illustrerer parken fargesatt om høsten. Fargen vinter er en lys 
gråfarge som viser parken om vinteren.

FROGNERPARKEN
INHOUSE BY KASTHALL

STØRRELSER
160x230, 200x290

MATERIALER
100 % New Zealand ull

Gressgrønn

Høst Vinter
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Inspirert av den ikoniske hoppbakken som ruver i 
horisonten, er designet Holmenkollen en hyllest til Norge og 
skisporten. Designet tar utgangspunkt i silhuetten til 
hoppbakken, og mønsteret i teppet skapes ved å spille på 
teksturene og fargeforskjellene man får når man jobber 
med garn i ulike høyder og avslutninger. Ensfarget men 
samtidig mønstret. Holmenkollen kommer i fargen lys grå, 
som gir assosiasjoner til den berømte Kollentåka.

HOLMENKOLLEN
INHOUSE BY KASTHALL

STØRRELSER
160x230, 200x290

MATERIALER
100 % New Zealand ull
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SIGNATUR
TEPPER FRA DESIGNERE I VERDENSKLASSE

En fantastisk kolleksjon av fasjonable tepper og design hentet fra de mest 
populære designene i Harlequins portefølje. De iøynefallende ullteppene er 
håndtuftet for å understreke de luksuriøse teksturene og overdådige fargene.
Hvert enkelt teppedesign gir en uttalelse alene, og fungerer også som det 
perfekte tilskuddet til Harlequins fantastiske tekstiler og tapeter. Helt på 
trenden, men uanstrengt tidløs, tilfører Harlequins teppekolleksjon et element 
av luksus og eleganse til ethvert interiør.

HARLEQUIN
ET ELEMENT AV LUKSUS OG ELEGANSE TIL ETHVERT INTERIØR

STØRRELSER
140x200, 170x240, 200x280, 250x350, spesialmål

MATERIALER
Håndtuftet i ren ny ull

TED BAKER Sahara

I InHouse Signatur presenter vi teppekolleksjoner fra kjente designhus. 
Teppene kommer i ferdige størrelser og kan også bestilles på mål. Levering-
stid er fra 14 dager på lagerførte varer. Vi tilbyr teppeprøver og stativer for 
eksponering i butikk, der farger og teksturer kan oppleves – i tillegg til 
brosjyrer. Ønsker du å se flere tepper fra de ulike kolleksjonene, kan dette 
gjøres på inhouse.no/kategori/signatur. Det er også mulig å laste ned 
brosjyrene på inhousegroup.no/designertepper. Om du ønsker å vite mer 
om InHouse Signatur og hvordan dette kan integreres i din butikk, 
ta kontakt med din lokale selger eller kundeservice.
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Orla Kielys lidenskap for mid-century-design har preget alle sider av hennes 
arbeid, og dekorert en stor variasjon av produkter – og nå også tepper. Selv 
om designet ofte oppfattes som retro gjenoppfinner og motiverer Orla Kiely 
stadig til fornyelse, og fargepaletten utvikler seg til å skape en moderne 
modernisme. Grunnideen er å tegne, foredle og forenkle organiske 
elementer til perfekte motiv, som deretter gjentas til å bygge rytmiske 
mønstre. For daglig bruk og på hverdagslige ting. 
Filosofien og prinsippene forblir de samme, og integriteten er alltid tilstede.

ORLA KIELY
MID-CENTURY-DESIGN SOM GIR GLEDE I HVERDAGEN

STØRRELSER
120x180, 160x230, 200x280, 250x350, spesialmål

MATERIALER
Håndtuftet i ren ny ull

Sanderson ble grunnlagt i 1860, og er kjent for sine flotte håndtegnede 
design og fargepalett med utgangspunkt i de engelske hager, som gir en 
tidløs og enkel eleganse til hjemmet. Som et av de mest anerkjente engelske 
merkene innenfor myke møbler og tekstiler, er Sandersons signaturstil kjent 
over hele verden gjennom sin moderne livsstil, og kombinasjoner av klassiske 
mønstre og friske, livlige farger. I sin nyeste teppekolleksjon feirer Sanderson 
de utsøkte detaljene i botanisk tegning med introduksjonen av dristige 
dahliablomster, en overflod av tropiske blader og en intrikat skildring av en 
regnskog. Designene komplimenterer Sandersons tekstil- og 
tapetkolleksjoner. De flotte teppene er håndtuftet i beste kvalitet, og fullfører 
interiøret med et subtilt tilskudd av uanstrengt luksus.

SANDERSON
KLASSISK ELEGANSE MED INSPIRASJON FRA DE ENGELSKE HAGER

STØRRELSER
140x200, 170x240, 200x280, 250x350, spesialmål

MATERIALER
Håndtuftet i ren ny ull
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Inspirert av Scions mest populære design, er denne stilrike og fantasifulle 
kolleksjonen med håndtuftede tepper, skapt for å komplimentere Scions lekne 
tekstiler og tapeter.

Med kombinasjonen av sterke, moderne farger og grafiske motiver, uttrykker 
disse originale teppene glede og personlighet.

SCION
GRAFISKE MOTIVER MED LEKEN PERSONLIGHET

STØRRELSER
120x180, 160x230, 200x280, 250x350, spesialmål

MATERIALER
Håndtuftet i ren ny ull

MATERIALER
Håndtuftet i ren ny ull 
og viskose

William Morris (1834-1896), kunstner, filosof og politisk teoretiker, var en av 
de mest fremragende og viktigste designerne innen Arts & Crafts bevegelsen. 
Hans arv fortsetter i dag med Morris & Co.

I teppekolleksjonen oversettes noen av William Morris mest anerkjente og 
ikoniske design til tidløse tepper med hans karakteristiske og unike 
fargepalett. Kolleksjonen består av håndtuftede tepper i beste kvalitet, og gir 
et preg av stilfull arv til ethvert hjem.

WILLIAM MORRIS & CO
ET PREG AV STILFULL ARV TIL ETHVERT HJEM

STØRRELSER
140x200, 170x240, 200x280, 250x350, spesialmål
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Wedgwood er et internasjonalt merke for hjem og luksuriøs livsstil. Med 250 
års arv, er Wedgwood-produktene preget av sin forpliktelse til å produsere 
ikoniske kolleksjoner for hjemmet. Med kombinasjonen av en uovertruffen arv 
og det beste fra moderne design, har merkevaren utviklet seg til å skape en 
relevant og moderne estetikk som inspirerer til en ekspressiv livsstil.
Wedgwood er stolt innehaver av Royal Warrant by Appointment med sine 
serviser og gaveartikler til Hennes Majestet Dronningen. Kolleksjonen består 
av håndtuftede tepper i 100% ull. De fantastiske designene er inspirert av den 
rike arven og ikoniske fargepaletten fra Wedgwoods mønstre, og gir et snev 
av engelsk eleganse til ethvert hjem.

WEDGWOOD
LUKSURIØS ENGELSK ELEGANSE MED EN MODERNE RETNING

STØRRELSER
120x180, 170x240, 200x280, 250x350, spesialmål

MATERIALER
Håndtuftet i ren ny ull 
og viskose

Teds takknemlighet for et vakkert teppe begynte på toppen av de snødek-
te Altai-fjellene i Sibir. I søken etter gode idéer og frisk fjell-luft, snublet han 
(ganske bokstavelig talt) over et praktfullt teppe, gravlagt under en snødek-
ket stein. Inspirert av det stilfulle avlagte teppet funnet på 4000 fot, er hvert 
design i denne kolleksjonen kjærlig håndlaget og vevet med Ted Bakers 
stilfulle signatur, og produsert i ypperste håndverk. Med sine ikoniske mønstre 
og statement farger, tilfører disse fasjonable teppene rommet en stilfull teft, 
og gjør ethvert hus til hjem.

TED BAKER
IKONISKE MØNSTRE OG STATEMENT FARGER

STØRRELSER
140x200, 170x240, 200x280, 250x350, spesialmål

MATERIALER
Håndtuftet i ren ny ull
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STØRRELSESGUIDE

Riktig teppestørrelse er nesten like viktig som teppedesignet for å få ønsket følelse 
i rommet. For å finne riktig størrelse er det rommets størrelse og form, samt hvil-
ke møbler teppet skal brukes sammen med som er avgjørende for hva som passer 
best. Når dette er kartlagt, har vi laget noen veiledninger som kan hjelpe til på vei-
en. Ta gjerne disse inn i betraktningen når valget skal tas. 

En tydelig tendens er at flere og flere velger å gå opp en teppestørrelse eller to, 
dette for å få den eksklusive og velmøblerte følelsen. Det kan derfor være lurt å ha 
bestselgende tepper også i store størrelser på lager. Flere av våre tepper kan også 
bestilles på spesialmål, dette er merket med svarte eselører på sidene hvor det 
gjelder. 

Sofagruppen blir ekstra lun og koselig med 
et teppe. Teppet bidrar til å forsterke grup-
pen, og skape en tydelig sone i rommet.
Teppet bør være så stort at innerste sofa 
og stolben får plass på teppet. Dette forhin-
drer snublekanter og binder alle møblene 
sammen. Har du stor nok plass, kan gjerne 
teppet være så stort at alle møblene kan 
plasseres oppå teppet. Dette gir en fin inn-
ramming og en helhetlig gruppe. 
Hvilken løsning passer for deg?

SOVEROMMET

Få en myk og behagelig start på dagen med 
et teppe på soverommet! Teppet binder 
også til seg partikler og støv som ellers ville 
virvlet i luften, og kan derfor bidra til et 
bedre sovemiljø. Størrelse på seng og rom 
er viktige faktorer når du skal finne riktig 
teppestørrelse til soverommet. Teppet kan 
med fordel gå godt ut på hver side, samt 
trekkes ned forbi fotenden av sengen. 
Løpere på hver side og/eller ved fotenden 
er også et godt alternativ. Fint og lunt blir 
det uansett!

SPISESTUEN

Et teppe under spisegruppen forsterker 
spisesonen og skaper en ryddig ramme til 
gruppen. Det gir også en lun atmosfære 
og demper akustikken. Når en skal velge 
teppestørrelse til spisegruppen, er prinsip-
pet at alle møblene skal få plass på teppet, 
og at ingen stolbein skal gå utenfor. Aller 
helst skal dette også gjelde når man sitter 
på stolene. Som en regel vil det si at teppet 
skal være 60 cm utenfor bordet på alle sider 
man har stoler plassert. Et godt tips er å 
markere med maskeringsteip på gulvet.

SOFAGRUPPEN
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RUNDE TEPPER

Runde tepper har økende popularitet. Den runde formen bidrar til å myke opp 
rommet og gir en spennende dynamikk. De egner seg også svært godt i rom med 
mange skjeve vinkler. 

En sittegruppe med stoler får den perfekte innrammingen med et rundt teppe, og 
runde tepper passer også godt under runde bord.

BELIZE antrasitt
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HIGH QUALITY HEATSET
Syntetisk produkt fra olje. Fibret varmebehandles for å gi de beste vedlikeholds- 
egenskaper.  Dette er et tynt og velegnet fiber til produksjon av avpassede tepper. 
Fibret gir flotte tepper som er myke og behagelige.

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens / støvsuging for generelt vedlikehold.

HEATSET POLYPROPYLEN
Syntetisk produkt fra olje. Fibret varmebehandles for å gi de beste vedlikeholds- 
egenskaper. Dette er et fiber som blir mye brukt i teppeproduksjon, lett å holde rent 
og gir myke og behagelige tepper.

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens / støvsuging for generelt vedlikehold.

SYNTETISKE TEPPER FOR INNE OG UTEBRUK
Tåler sol, vind og regn og kan ligge ute hele året. 

ANBEFALT RENGJØRING: Kan spyles med hageslangen. Ved innebruk, støvrug 
regelmessig.

POLYESTER
Syntetisk produkt fra olje. Slitesterk, og gir en fin glans. Veldig mye polyester i 
dagens teppeproduksjon kommer fra resirkulerte kilder.

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens og flekkfjerner / støvsuging for generelt 
vedlikehold.

POLYAMID
Syntetisk tekstilfiber fremstilt av olje. Slitesterk.

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens og flekkfjerner / støvsuging for generelt 
vedlikehold.

CHENILLETEPPER
Jacquard-vevde tepper av myke chenille garn i en miks av bomull, polyester og 
chenille. Chenillegarnet gir fin glans som fremhever de flotte mønstrene. 
Teppene er lette, men likevel slitesterke. 

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens /støvsuging for generelt vedlikehold.

ULLFILT:
Populære tepper som produseres i India i 100% ull. Det benyttes tykke ulltråder av 
god kvalitet som er behagelig å gå på.

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens / støvsuging for generelt vedlikehold.

KVALITETSBEGREPER

KELIM OG ULL VENDBART
Vevde ulltepper med opprinnelse i skandinaviske og persiske teppetradisjoner. 
Opprinnelig ble disse teppene laget som duker, pynt på gulv eller til å ha på benker 
og stoler.

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens / støvsuging for generelt vedlikehold.

SISAL
Et slitesterk fiber som blir laget av bladene på agaveplanten. Sklisikker bakside. 
Absorberer fuktighet.

ANBEFALT RENGJØRING: Se veiledning neste side.

VISKOSE
Viskose er det eldste menneskeskapte fibret og er svært anvendelig. Bambus-fibrene 
har lang levetid og produksjonen er bærekraftig. Viskose fremstilles av cellulose, 
blant annet fra bambus. Gjennom en kjemisk prosess bearbeides bambusfibrene til 
tynne, tynne hår, og man får et vakkert teppe som minner om silke. Teppet blir finere 
og finere etterhvert som det blir brukt. Under skjæreprosessen av teppet, skyves små 
fiber ned i luven. Disse fibrene kommer til overflaten når teppet blir tatt i bruk, det vil 
derfor loe noe i starten. Loingen avtar over tid, normalt innen et par måneder, avhen-
gig av bruk. Støvsug gjerne teppet litt ekstra i starten, helst to ganger i uken eller mer.

ANBEFALT RENGJØRING: Se veiledning neste side.

JUTE

Jutetepper er økologiske, holdbare og slitesterke gulvtepper av rene naturmaterialer. 
Jute er et svært godt materialvalg da det er helt biologisk nedbrytbart, bærekraftig 
og lett å resirkulere. Jute spinnes i en grov tråd fra tørkede plantefibre, og gir en 
naturlig gylden look.

ANBEFALT RENGJØRING: Se veiledning neste side.

HÅNDTUFTET ULL

Teppene blir laget for hånd med en tuftepistol. Ulltråden presses inn i en bomullsduk 
med pistolen og kuttes samtidig. Mønsteret teppet skal ha blir tegnet på duken før 
tuftingen starter. Etter tufting blir teppene klipt ned til riktig luvhøyde, og baksiden 
limes på til slutt.

ANBEFALT RENGJØRING: Tørrens og flekkfjerner / støvsuging for generelt 
vedlikehold.

KVALITETSBEGREPER
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SISAL/JUTE
Sisal og jute er naturlige fibre hentet fra planter. Bladene knuses og den grønne 
massen i bladene skrapes bort for å etterlate lange fibre som deretter tørkes 
og forberedes for veving. Naturlige fibre er fri for statisk elektrisitet, og tiltrek-
ker seg derfor ikke støv. Små ujevnheter i veving og farge er karakteristisk for 
sisal og naturfiber.

GENERELT RENHOLD
Støvsug teppet regelmessig, minst én gang i uken. Bruk det flate munnstykket.
Unngå robotstøvsuger da dette vil slite unormalt mye på fibrene.

FLEKKER
Sisal og jute er begge plantefiber, og som sådan er det laget for å absorbere 
væske, dette er uunngåelig. Flytende søl kan føre til at smusspartikler stiger 
opp til overflaten og gir flekker, det kan også forårsake krymping av teppet. 
Det er derfor viktig at søl fjernes omgående, også rent vann. Dette gjøres ved å 
trykke en ren og tørr klut eller kjøkkenpapir forsiktig ned i teppet. Ikke gni - det 
vil kun gjøre flekken større.

Ferske flekker: Umiddelbar oppmerksomhet til søl er viktig for fjerning av flek-
ker fra teppet, som for de fleste andre gulvbelegg. Dette betyr; Fjern eventu-
elle flekker umiddelbart. Ferske flekker som fremdeles er fuktige er de enkleste 
å fjerne. Press gjentagende med en absorberende klut eller kjøkkenpapir. Ikke 
gni, da dette vil gjøre området større. Mange flekker er vannløselige, spesielt 
når de er ferske. Forsiktig og gjentagende trykking med en klut fuktet med 
lunkent vann, vil i de fleste tilfeller fjerne gjenværende flekk helt eller delvis. 
Gniing vil kun bidra til å spre væsken på et større område. Avslutt med en tørr 
klut for å absorbere den gjenværende fuktigheten. 
MERK! Ikke dynk plantefibre; behandle alltid teppet med en fuktig klut eller 
børste.

Tørkede og gamle flekker: Prøv å skrape ut tørkede og gamle flekker med en 
skje eller den slu siden av en kniv. Arbeid alltid mot midten av stedet, støvsug 
deretter. Hell aldri rengjøringsmiddel direkte på teppet. Vær forsiktig så du ikke 
metter teppet med rengjøringsmiddel. Bruk en ren klut til pressing eller bruk en 
sprayflaske. Kontroller først på et lite synlig område av teppet om rengjøring-
smiddelet forårsaker blødning av fargestoffene. Noen flekker er veldig vanske-
lige å fjerne, spesielt hvis de ikke har blitt behandlet med én gang. Forsikre 
deg alltid om at stedet ikke sprer seg. Å absorbere med kjøkkenpapir hjelper 
til med dette. Kort fortalt: Ikke dynk noe som er tørt, trykk forsiktig på fuktige 
flekker umiddelbart og behandle som beskrevet.

For særs vanskelige flekker, anbefaler vi å ta kontakt med en profesjonell tep-
perenser.

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VISKOSE
Våre viskosetepper er håndlaget i India av 100% bambus, og hvert teppe er 
et unikt stykke håndarbeid. Derfor er ingen tepper helt like. Viskosetrådene 
skapes via en kjemisk prosess, der bambusfibre bearbeides til tynne, tynne hår 
som minner om silke.
Under skjæreprosessen av teppet, skyves små fiber ned i luven. Disse fibrene 
kommer til overflaten når teppet blir tatt i bruk, det vil derfor loe noe i starten. 
Loingen avtar over tid, normalt innen et par måneder, avhengig av bruk. Støv-
sug gjerne teppet litt ekstra i starten, helst to ganger i uken eller mer. Og husk 
at det blir finere og finere ved bruk.

GENERELT RENHOLD
Støvsug teppet regelmessig, minst én gang i uken. Bruk det flate munnstykket 
og støvsug med hårene. Teppet kan med fordel renses ca hvert annet år.
Unngå robotstøvsuger da dette vil slite unormalt mye på fibrene.

FLEKKER
Flekker er viktig å behandle umiddelbart. Bruk en ren fargeløs klut eller tørke-
papir til å absorbere væsken. Ikke gni. Gjenta flere ganger til det meste av 
væsken er absorbert. Ta så en hvit klut eller håndkle, og om nødvendig en 
dråpe Milo (eller annet mildt fargeløst vaskemiddel), med lunkent vann, og dytt 
forsiktig på flekken. Avslutt prosessen med rent vann, og absorber til slutt den 
resterende væsken med et tørkepapir.
For særs vanskelige flekker, anbefaler vi å ta kontakt med en profesjonell tep-
perenser.

ANNET
Unngå direkte sollys på teppet, fargen kan falme ved eksponering av mye sol. Tepper 
som ligger i områder med mye sol bør snus med jevne mellomrom. 
Dersom teppet får trykkmerker eller fibrene har hardnet, kan teppet børstes 
forsiktig med en korthåret børste i tørr tilstand. Teppet kan også sprayes forsik-
tig med litt utvannet tøymykner, dette vil hjelpe til å myke opp og reise fibrene.
Vi anbefaler å legge et teppeunderlag under teppet. Dette gjør teppet sklisik-
kert, og bevarer både gulv og teppe.

IMPREGNERING
Vi anbefaler at teppet impregneres med Universal Protector rød, uten silikon, 
(eller et liknende produkt), før bruk og et par ganger i året. Denne får du kjøpt 
hos din lokale møbelforhandler.

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING
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CHARLES lys grå

Et godt teppevalg vil løfte et hvert interiør. Teppet tilfører lunhet, bedrer 
akustikken og forsterker soner - men hvordan tar man et godt teppevalg? 
Her har vi samlet våre fem beste tips:

1. TENK HELHET 
Hvilken stil ønsker kunden i rommet og hvordan kan teppet være med på å gi 
det uttrykket? Ønsker de et elegant rom er kanskje viskoseteppe eller et annet 
blankt teppe riktig valg. Ønsker de et mer rustikt uttrykk, kan det være lurt å gå 
for et teppe med mer tekstur. Er det noen farger eller mønster de ønsker mer av 
eller ønsker å fremheve? Hvordan kan teppet hjelpe til med det? 
 

2. FARGER 
Hvilke farger finnes i rommet i dag, og er det noen farger de med fordel kan 
fremheve? Mange opplever at teppet er den samlende effekten som mangler i 
rommet. Se på veggfarge, gulvfarge, møbelfarger og andre elementer i rommet. 
Hvilke farger passer til? Hvilke farger er det mest av? Er noen farger i rommet 
ensomme? Hvordan kan teppet hjelpe fargene i rommet til å harmonere bedre 
eller falle mer på plass. Finnes det farger i et tilhørende rom du kan hente opp? 
Er rommet ensfarget kan et teppe i en kontrastfarge være et godt valg. Er rom-
met fargerikt er det ofte en god idé å gå for et teppe i vegg- eller gulvfargen. 
 

3.  TEKSTUR 
De fineste rommene får man når man bruker teksturer og overflater aktivt. Et 
teppe tilfører en relativt stor flate med tekstur, det er kanskje også den viktigste 
årsaken til at et teppe gjør så mye med rommet. Hvilke teksturer finnes i rommet 
fra før, og hvordan kan teppet spille videre på disse? Tenk kontraster og ulikheter 
både i matthet, blankhet og grovhet. 
 

4.  FUNKSJON 
Ulike teppekvaliteter har svært ulike praktiske egenskaper. Før valget tas, kan 
det være lurt å gå igjennom hvilke praktiske egenskaper teppet bør ha. Hvor 
skal det brukes? Er det gulvkaldt? Skal det tåle søl? Er det barn eller kjæledyr i 
huset? Bør det kunne vaskes eller renses? Velg et teppe som egner seg til  
kundens behov. Trenger du hjelp til det – ta kontakt med oss! 
 

5. STØRRELSE 
Riktig teppestørrelse gjør underverker med et rom og en møbelgruppe. Ha både 
møblene og rommets størrelse med i betraktningen. Teppet bør være så stort at 
det rammer inn møblene med god margin, men samtidig ikke så stort at det går 
utover gangsoner og rommet i sin helhet. Alle våre tepper kommer i standard 
mål, ta gjerne utgangspunkt i disse målene. Det er også mulig å bestille tepper 
på spesialmål, disse teppene er merket i med svart hjørne i katalogen.

5 TIPS TIL VALG AV NYTT TEPPE
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VÅRE SALGSREPRESENTANTER: 

Østlandet 
Adam Olsen
970 00 304
adam@ihgroup.no

Sør-Norge 
Pål Skullestad 
415 70 336
pal@ihgroup.no

Vestlandet 
Bjørn Sørøy
906 27 018
soroy@ihgroup.no

Nord-Norge/Midt-Norge 
Jostein Fagerli
916 10 730
jostein@ihgroup.no

InHouse Group AS er Skandinavias ledende leverandør av avpassede tepper. 
Vi er et norskeid familieselskap med mer enn 45-års erfaring i det norske 
markedet. Vi fører et stort sortiment av avpassede tepper, i tillegg til gulv og 
terrassegress. Vi er også distributør av Owatrol og Maston spray seal i Norge.

InHouse Group er også tilstede i Sverige og Danmark gjennom InHouse 
Group Sverige AB og InHouse Group Denmark. Dette sikrer den lokale 
kjennskapen til markedet, samt optimal service og support – i hvert land og 
til den enkelte kunde.

INHOUSE GROUP AS

KUNDESERVICE/MARKED:

Irene Haugstad
954 28 317
irene@ihgroup.no

Tina Heiberg
954 26 924
tina@ihgroup.no

Christina Røtzer
947 89 316 
christina@ihgroup.no

INHOUSE GROUP AS
Hellenvegen 15, 2022 Gjerdrum
Telefon: 63 99 28 00
E-post: ordre@ihgroup.no
Org. nr.: NO 984 008 155 MVA
www.inhousegroup.no

SHOWROM

Vi har et stort og innholdsrikt showroom hvor 
forretningspartnere kan oppleve våre tepper 
og produkter, i innbydende og luftige lokaler. 
Her finnes et enormt utvalg av tepper i ulike 
kvaliteter og design.

CSR

Vår innvirkning på miljø, lokalsamfunn og 
mennesker er viktig for oss. Vi samarbeider kun 
med seriøse og profesjonelle aktører hvor ar-
beidsvilkår, miljø og bærekraft står i fokus. Alle 
våre produkter holder standardene ISO 9000 
og ISO 14000, som innebærer krav til kvalitets- 
og miljøstyring i produksjonen. De ansattes 
arbeidsforhold er ivaretatt i henhold til SA8000 
(Social Accountability 8000).

SKOLE

I 2010 grunnla og bygget InHouse Group, i 
samarbeid med vår indiske partner, en skole 
utenfor Bhadohi i India. Hvert år bidrar vi 
sterkt til driften av skolen, som har ca 500 
elever i alderen 4-16 år. Foreldreløse barn og 
barn med lang skolevei, får dekket både kost 
og losji. Dette gir barna en fremtid med større 
muligheter. Mange av barna på skolen er barn 
av vevere som vever våre tepper, og på denne 
måten kan vi være med på å bidra tilbake til 
lokalsamfunnet.
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