
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOR© puur-en-uniek 

Bedankt voor je belangstelling voor de items van 

puur-en-uniek.  

 

Onder het label COOR© worden door puur-en-uniek 

pure en unieke ontwerpen vorm gegeven, 

ontwerpen die “wonen en leven” op hun eigen 
manier kleuren.  

 

puur-en-uniek is puur door de keuze voor de 

gebruikte duurzame en natuurlijke materialen. Zoals 

zuiver scheerwol, leer, wolvilt en jute. Materialen die 

léven. Materialen waarbij je tot rust komt. Kortom: 

materialen om van te houden!  

 

puur-en-uniek is uniek doordat de gebruikte 

ambachtelijke technieken hun eigen unieke resultaat 

geven. Ook zullen de ontwerpen (vooralsnog) in 

eigen beheer en op kleine schaal vormgegeven 

worden. 

 

Materiaal 

Dit item van handgevilt wolvilt is gemaakt van 

prachtige IJslandse zuivere scheerwol, een natuurlijk 

product geproduceerd en verwerkt met respect voor 

de natuur. IJslandse wol heeft een unieke combinatie 

van buiten– en binnenwol. De buitenste wol bestaat 

uit lange glimmende mist- en regenbestendige 

draden. De binnenste draad is fijn, zacht en isolerend 

tegen kou. Deze combinatie zorgt voor een uniek 

product. De mooie natuurkleuren van het schaap, 

zwart, grijzen, bruinen en wolwit, zorgen voor een 

bijzonder en warm kleurpalet.  

 

Vilten is een ambachtelijk proces waarbij natuurlijke 

olijfzeep, water en veel spierkracht gebruikt wordt. 

Het resultaat van ieder item is uniek, iedere lap heeft 

z’n eigen structuur en kleur. De IJslandse wol is een 

wat grovere wolsoort waardoor er een stevig wolvilt 

ontstaat. Doordat het wolvilt handgevilt is, is het vilt 

niet overal even dik.  

 

Overige materialen 

De items van de VILT-collectie bevatten ook nog 

andere materialen. Hierbij worden doordachte  

keuzes gemaakt als het gaat om herkomst van de 

materialen. Zoals bijvoorbeeld het binnenkussen van 

de kussens. Dit kussen met eco-keurmerk is gemaakt 

van katoenen tijk en is gevuld met eendenveren die 

duurzaam en diervriendelijk verkregen worden. De 

poefs zijn gevuld met schuimrubbervlokken, een 

restproduct van de matrasindustrie. De teakhouten 

kruk is fairtrade geproduceerd via een mooie 

foundation in Indonesië en is gemaakt van een niet-

bedreigd hardhoutsoort. En de viltpanelen hebben 

een houten frame van resthout, gemaakt door 

jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Gebruik  

Wol heeft een natuurlijke bescherming tegen vuil en 

is dus vuilafstotend. Dep eventuele vlekken zo snel 

mogelijk met een doekje. Omdat het item leren 

details heeft, wordt machinewas niet aangeraden. 

Het vilt kan bij gebruik tijdelijk wat gaan pluizen, een 

natuurlijk proces. Storen de pluizen je, knip ze dan 

zonder risico af! De poefs kunnen na verloop van tijd 

door gebruik wat inzakken en zijn daarom bij te 

vullen via de rits aan de onderzijde. 

 

puur-en-uniek: puur ambacht, unieke items. 
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