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van 
origine 
puur 
natuur
Authentieke materialen versterken de

sfeer in een ruimte. Dat maakt de Jabo

tapijten zo sprekend en de collectie

breed toepasbaar. Ze ademen nog

steeds de sfeer van de befaamde Jabo

tapijten zoals die in 1953 op de markt

werden gebracht.

Ontdek de charme van deze collectie,

met zijn onvervalste karakter en sobere

tinten. Echt Jabo.

Het juiste nummer gevonden? Vraag 

gratis stalen aan via www.jabo-carpets.nl
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Comfortabel, luxe en natuurlijk. Geef je ruimte 

een extra touch door wol in de ruimte toe te 

passen. Een bijzondere collectie eenvoudige 

structuren, tot luxueuze tapijten. 

Jabo Carpet. Een elegante mix van synthetische materialen, 

waarmee wordt voortgeborduurd op het Jabo principe. 

Vlakgeweven structuren en karakteristieke materialen. Inmiddels 

ook verrijkt met een aantal velours tapijten.

SOFT

Natuurlijke kleuren domineren de Jabo soft 

collecties. Comfortabele en sterke materialen 

geven elke ruimte de juiste dimensie. Sober 

en ingetogen of juist sprankelend en helder. 

Altijd een juiste match in de Jabo collecties.

42

Met recht “Jabo - the original”. Ooit, in 1953 de uitvinding van 

Jan Bosman. Nu een echte natural collection, bestaande uit 10 

verschillende kwaliteiten. Tip: kijk ook eens naar de mogelijkheden in 

maatwerk karpetten!

5637

14
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natural 
feelings

Rond 1953 werd in Nederland een spraakmakende uitvinding gedaan. Jan 

Bosman vond een machine uit waarmee hennep, sisal en kokosvezels 

verwerkt werden tot kamerbreed tapijt. Geweven wollen tapijten 

vonden een oorsprong op dezelfde machines. Jabo werd bekend en 

beroemd.

9

since 1953



1425-010 1426-010

1426-040 1426-510

1426-520

1426-540 1426-610

1425-040

1425-510

1425-520 1425-540

1425-610

1425-630 1426-630

1426         1425

1426   1425

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% New Zealand Wool
Rug:    Biojute
Dikte totaal:   9,5 / 9,0 mm 
Poolgewicht:   1800 / 1500 g/m2
Totaalgewicht:  3200 / 2800 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 7
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden.

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm.

VOORDELEN

new zeeland wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken. download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

22+

31 32

23

11

wol 1425-1426
1425 is een super-de-luxe geweven wollen kwaliteit. 100% new-

zeeland wol geeft een klasse uitstraling. Zacht en krachtig; modern en 

comfortabel tegelijk. De 1426 is de diagonale variant hiervan. Zelfde 

principe, maar totaal andere optiek.



1428-020 1429-020 1429-020

1428-040 1429-510 1429-510

1429-580

1429-610

1428-530 1429-530

1429-530

1429-620

1429-580

1428-580 1429-610

1428-510

1429-040 1429-040

1428-610

1428-620 1429-620 1429-6301428-630 1429-630

1428 / 1429    1430

1428 / 1429    1430

1428 / 1429  1430

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   5,4 / 6,6 / 6,0mm
Poolgewicht:   900 / 850 / 1000 g/m2
Totaalgewicht:  2440 / 2260 / 2760 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   3x 9
Brandgedrag:   Bfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

22

31 32

22+

13

wol 1428-1429-1430
De collectie 1428-1429-1430 is een strak geweven tapijt, in een fijne 

deling (riet 32). Een minimalistische uitstraling. Het verschil zit per 

kwaliteit in de structuur. Stuk voor stuk natuurlijke tapijten, geschikt 

voor projectmatig gebruik. Per kwaliteit beschikbaar in 8 natuurlijke 

kleuren.



1431-020

1431-520

1431-580

1431-620

1431-630

1432-020

1432-040

1432-540

1432-570

1432-620

1431-540

1431-610

1432-580

1432-630

1431-040

1431-570 1432-520

1432-610

1432         1431

1432         1431 

1432   1432   1431   1431

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   5,9 / 6,5 mm
Poolgewicht:   900 / 750 g/m2
Totaalgewicht:  2100 / 2000 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 9
Brandgedrag:   Bfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

22

31 32

22+

15

wol 1431-1432
1431: Het 100% wollen poolgaren wordt onderbroken door een subtiel 

afwijkende ketting en inslag. Dit zorgt ervoor dat de 1431 een robuust 

en stoer uiterlijk krijgt. Bij de 1432 is in de lengterichting een extra 

antraciete draad geweven, wat dit tapijt een stoer, eigentijds uiterlijk 

geeft.



1433-010

1433-510

1433-570

1433-620

1433-630

1434-010

1434-030

1434-520

1434-540

1434-620

1433-520

1433-610

1434-570

1434-630

1433-030

1433-540 1434-510

1434-610

1428 / 1429  1430

1428 / 1429  1430

1428 / 1429  1430

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   6,4 / 6,3 mm
Poolgewicht:   950 / 850 g/m2
Totaalgewicht:  2250 / 2125 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 9
Brandgedrag:   Bfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

22

31 32

22+

17

wol 1433-1434
De 1433 is uniek in zijn soort. met name de ingeweven ruitstructuur is 

bijzonder. De ruit geeft het tapijt een speels en uniek karakter.

Ook de 1434 is zo’n tapijt. De diagonale structuur en natuurlijke kleuren 

geven dit tapijt een fris voorkomen.



1621-015

1621-575

1621-585

1621-470

1621-615

1621-625

1621-270

1621-025

1621-140

1621-635

1621-340

1621-370

1621-645

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   8,8 mm
Poolgewicht:   1365 g/m2
Totaalgewicht:  2550 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   12
Brandgedrag:   Bfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 32

19

Een dichte wollen velours. Dat is luxe en comfort puur sang. Het dichte 

pooldek geeft het tapijt een rijke uitstraling. Technisch dusdanig dat 

het tapijt technisch geschikt is voor een brede toepassing. Van project 

tot maatwerkkarpet.

wol 1621



1623-015

1623-525

1623-625

1623-635

1640-010

1640-040

1640-540

1640-610 1640-630

1623-605

1623:

1640:

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   13 / 18 mm
Poolgewicht:   1800 / 2300 g/m2
Totaalgewicht:  3000 / 3460 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 5 
Brandgedrag:   Bfl-S1 / Efl

AANDACHTSPUNTEN

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol (1640: felted new wool)
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 32

21

High-end Wool. Deze twee kwaliteiten zijn het toppunt van luxe en 

wolbeleving. 1623 is een hoge, zachte luspool. 1640 daarentegen een 

vilten lont. Ook buitengewoon geschikt als maatwerkkarpetten. 

wol 1623-1640



1624-542

1625-035

1626-438

1626-638

1627-560

1624-662

1625-615

1626-568

1627-510

1627-610

1624-592

1625-505

1626-528

1627-020

1627-605

1625-015

1625-625

1626-608

1627-520

1627-630

1624-602

1625-515

1626-538

1627-040

1625-025

1625-645

1626-628

1627-530

1627-650

1624/25/26/27   1624/26/27    1624/26/27 1625

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   5 mm
Poolgewicht:   1040 g/m2
Totaalgewicht:  2125 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   4 8 / 7 / 10
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 32

23

strakke, moderne tapijten van 100% wol. We noemen deze collectie 

“woolbasics”. Een uitgebalanceerde collectie van vier verschillende 

structuren en patronen in natuurlijke kleuren. Feel the nature!

wol woolbasics



1629-030

1629-520

1629-540

1629-570

1629-610

1630-580

1629-530

1631-515

1631-545

1631-605

1631-615

1631-645

1630-020

1630-040

1630-520

1630-610

1630-630

1631-635

   1629       1630 / 1631

1630   1629 / 1631

   1629 / 1631    1630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   7 / 9,1 / 7,8mm
Poolgewicht:   950 / 1360 / 1200 g/m2
Totaalgewicht:  1950 / 2400 / 2300 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   3x 6
Brandgedrag:   Cfl-S1 / Bfl-S1 / Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 31 33

25

Woolbasics met een luxe touch. Authentiek of juist een modern design. 

Beschikbaar op 400 & 500 cm breed. Per structuur beschikbaar in zes 

natuurlijke kleuren.

wol 1629-1630-1631



1635-030

1635-520

1635-540

1635-580

1635-610

1635-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   6,0 mm
Poolgewicht:   975 g/m2
Totaalgewicht:  2000 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   6
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol. Puur natuur
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 31

27

Creëer en maakt creatief gebruik van het lijnenspel. De 1635 is een 

strak wollen tapijt, met een uitgesproken structuur. Beschikbaar is zes 

authentieke naturals!

wol 1635



1636-030

1636-530

1636-560

1636-590

1637-020

1637-040

1637-530

1637-610

1636-540

1636-570

1636-610

1637-510

1637-540

1637-620

1636-040

1636-520

1636-550

1636-580

1636-620

1637-020

1637-030

1637-520

1637-605

1637-630

         1636   1637

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   80% wol / 20% PP
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   9,6 mm
Poolgewicht:   1695 g/m2
Totaalgewicht:  2306 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   2x 12
Brandgedrag:   Dfl-S1 / Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 33

29

Een verfijnde en een gemêleerde twist. Dat zijn de 1636 en 1637. Een 

bijzondere melange van vooral natuurlijke materialen. Beide kwaliteiten 

zijn beschikbaar in 12 natuurlijke kleuren.

wol 1636-1637



1638-020

1638-605

1638-610

1638-620

1639-020

1639-605

1639-610

1639-620

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% wol
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   8,5 / 9,5 mm
Poolgewicht:   1240 / 1210 g/m2
Totaalgewicht:  2340 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   2x 4
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit (ongeverfd)
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

31

Pure luxe. Deze kwaliteiten zijn gemaakt van hoogwaardige wol, die 

niet geverfd wordt. Rechtsteeks vanaf het schaap. Luxe en natuur gaan 

hand in hang. Echt Jabo!

wol 1638-1639

22



2421-030

2421-120

2421-610

2421-650

2422-120

2422-650

2421-510

2421-630

2423-030

2423-120

2423-630

2423-650

2422-030

2422-510

2422-610

2422-630

2423-510

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% PP
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   5,5 mm
Poolgewicht:   850 / 685 / 775 g/m2
Totaalgewicht:  2350 / 2325 / 2300 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   3x 6
Brandgedrag:   Efl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% PP
> vlekbestendig
> slijtvast
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

3122+

33

Een strakgeweven synthetisch tapijt vanuit de originele Jabo structuren. 

Verkrijgbaar in drie verschillende structuren. Elke kwaliteit beschikbaar 

zes natuurlijke, stijlvolle kleuren.

carpet 2421-2422-2423



2431-030

2431-605

2431-610

2431-620

2432-030

2432-540

2432-605

2432-620

2432-610

2431-540

2431- 570

2432-570

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   10% wol / 90% PP 
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   6,3 / 5,7 mm
Poolgewicht:   525 g/m2
Totaalgewicht:  1800 / 1775 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 6
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

10% wol / 90% PP

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

35

Klassiek of juist strak en modern. Met deze kwaliteiten geef je elk 

interieur een natuurlijke touch. Een kleurende, of juist contrasterende 

inslag geeft een rustig of juist nadrukkelijke aanwezig beeld.

carpet 2431-2432

3123 32

            2431         2432



2433-020

2433-030

2433-520

2433- 620

2434-020

2434-030

2434-610

2434-630

2433-610

2434-620

2433-630

2434-520

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

37

Structuur in het interieur. Met een ruit of visgraat structuur creeër je 

wel heel bijzondere sferen. Als kamerbreed tapijt, maar vergeet de vele 

mogelijkheden van maatwerkkarpetten niet.

carpet 2433-2434

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   10% wol / 90% PP 
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   6,7 mm
Poolgewicht:   550 g/m2
Totaalgewicht:  1875 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 6
Brandgedrag:   Cfl-S1

3123

VOORDELEN

10% wol / 90% PP

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.



SOFT

2624-010

2624-510

2624-610

2624-630

2624-640

2625-010

2625-050

2625-480

2625-530

2625-630

2624-530

2624-620

2625-620

2624-490

2624-570

2625-030

            2624        2625

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% PA 6.6 silk look
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   8,9 / 8,6 mm
Poolgewicht:   1200 / 1330 g/m2
Totaalgewicht:  2100 / 2200 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   9 / 7 
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100 % PA 6.6 slik look
> ultiem comfort, hoge mate van aaibaarheid
> zeer sterke vezel
> lange leversduur
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 32 33

39

Zacht, glanzend en comfortabel. Natuurlijke kleuren in combinatie 

met een weelderig aanvoelende vezel geven het interieur een rijke 

uitstraling. Zowel projectmatig als in woonomgeving toepasbaar. 

soft 2624-2625



SOFT

2626-605

2626-510

2626-180

2626-550

2626-380

2626-570

2626-580

2626-630

2626-220

2626-310

2626-530

2626-620

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% PA 6.6 silk look
Rug:    soft synthetisch
Dikte totaal:   8,5 mm
Poolgewicht:   705 g/m2
Totaalgewicht:  1850 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   12
Brandgedrag:   Bfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100 % PA 6.6 slik look
> ultiem comfort, hoge mate van aaibaarheid
> zeer sterke vezel
> lange leversduur
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

41

Velours tapijt. Een zachte, matte uitstraling voor elk interieur. Bijzonder 

kleurrijk in Jabo-termen. Met de rustige pasteltinten wordt het interieur 

vanzelf een bron van comfort en woongenot. Dat geldt ook zeker in 

projectmatig gebruik.

soft 2626

3223



SOFT

2627-010

2627-570

2627-610

2627-490

2627-580

2627-640

2627-520

2627-540

2627-630

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

43

Rijke klasse en comfort. 2627 is een dijk van een tapijt, die net zo 

gemakkelijk in projecten wordt verlegd als in woningen. Vooral de glans 

maakt dit tapijt bijzonder.

soft 2627

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% PA 6.6 silk look
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   9 mm
Poolgewicht:   1440 g/m2
Totaalgewicht:  2300 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   9
Brandgedrag:   Cfl-S1

VOORDELEN

100 % PA 6.6 slik look
> ultiem comfort, hoge mate van aaibaarheid
> zeer sterke vezel
> lange leversduur
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer 
informatie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

3323



SOFT

2628-030

2628-280

2628-610

2628-470

2628-620

2628-630

2628-010

2628-180

2628-380

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% PA 6 silk look
Rug:    soft synthetisch
Dikte totaal:   6,5 mm
Poolgewicht:   900 g/m2
Totaalgewicht:  2000 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm*
Kleuren:   9
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% wol
> hoogste wol kwaliteit
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

45

Laccatessimi, estiunt esequatur?

Nam quo maiorpos aut aut accum quatur, et ea poreped ent quiam 

ut ventur, solorum rem sequi volupta ecuptas et elis quis voluptio 

dolutenim eat.

soft 2628

3323



2629-020

2629-510

2629-590

2629-625

2630-020

2630-510

2630-540

2630-620

2630-625

2629-280

2629-570

2629-620

2630-280

2630-570

2630-590

2630-630

2629-380

2629-540

2629-580

2629-630

2630-380

2630-580

2629   2630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% SDN PA6.6
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   9,5 / 12 mm
Poolgewicht:   1300 / 2190 g/m2
Totaalgewicht:  2000 / 3000 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 11
Brandgedrag:   Bfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% SDN 6.6
> hoogste kwaliteit, garen geverfd
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 33

47

Mat en zacht. Deze collectie bestaat uit vier varianten: laag en hoger, 

gemeleerd of juist egaal. De gebruikte vezel noemen we SDN: solution 

dyed nylon. Sterk en kleurecht. Zelfs bij reiniging van zeer hardnekkige 

vlekken met bijvoorbeeld chloor. 

carpet 2629-2630



2631-020

2631-280

2631-540

2631-620

2631-625

2632-020

2632-510

2632-620

2632-625

2631-380

2631-570

2631-630

2632-280

2632-540

2632-570

2631-510

2631-580

2631-590

2632-380

2632-580

2632-580

2632-630

49

Mat en zacht. Deze collectie bestaat uit vier varianten: laag en hoger, 

gemeleerd of juist egaal. De gebruikte vezel noemen we SDN: solution 

dyed nylon. Sterk en kleurecht. Zelfs bij reiniging van zeer hardnekkige 

vlekken met bijvoorbeeld chloor. 

carpet 2631-2632

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   100% SDN PA6.6
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   13 / 18 mm
Poolgewicht:   1150 / 2200 g/m2
Totaalgewicht:  2015 / 3170 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 11
Brandgedrag:   Bfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% SDN 6.6
> hoogste kwaliteit, garen geverfd
> zachte, luxueuze vezel
> rijke, diepe kleuren.
zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

23 33



6622-040

6622-570

6622-580

6622-630

6623-040

6623-630

6622-610

6624-010

6624-040

6624-580

6624-610

6623-010

6623-570

6623-580

6623-610

6624-570

6624-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  getuft
Poolmateriaal:   50% wol / 50% PP
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   6,5 mm
Poolgewicht:   840 g/m2
Totaalgewicht:  1800 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   5 / 6 / 6
Brandgedrag:   Cfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

50% wol / 50% PP

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

51

Een combinatie van wol en synthetische garens. Dat maakt een strak 

tapijt met een zeer natuurlijke look en feel. Neem het rechtlijnige 

patroon van de 6622, de kabel van de 6623, of juist de wafelstructuur 

van 6624. 

carpet 6622-6623-6624

22+



9421-510

9421-570

9421- 610

9421-620

9421-615

9421-650

9421-080

9421-090

9421-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% sisal
Rug:    latex
Dikte totaal:   6 mm
Poolgewicht:   1350 g/m2
Totaalgewicht:  1850 g/m2
Breedte:   400 & 500* cm
Kleuren:   13
Brandgedrag:   Dfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% sisal 

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

53

De 9421 mag wel “sisal the original” genoemd worden. Toen Jan Bosman 

in 1953 het sisal tapijt uitvond was de structuur en samenstelling zoals 

de 9421. Deze kwaliteit is in 10 kleuren verkrijgbaar. 

sisal 9421

3122+



T9421-080

T9421-520 T9421-090

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% sisal
Rug:    PVC
Dikte totaal:   7 mm
Poolgewicht:   1350 g/m2
Afmeting:   50x50 cm
Kleuren:   3
Brandgedrag:   Dfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

55

Sisal “The Original”. Maar dan in tapijttegels. Een unieke 

productcombinatie die het sisaltapijt geschikt maakt voor modulair 

gebruik. 

sisal carpettiles 9421

VOORDELEN

100% sisal 

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

3122+



9422-070

9422-570

9422-620

9422-650

9423-020

9423-520

9423-615

9423-630

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% sisal
Rug:    latex
Dikte totaal:   7 mm
Poolgewicht:   1750 / 1650 g/m2
Totaalgewicht:  2050 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 4
Brandgedrag:   Dfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

57

Voor een extra stoere uitstraling kies je 9422. Dit is de XL variant van 

de originele sisal (9421). 9423 is juist een elegante versie. Een diagonale 

structuur. Door de ruimte in de grove inslag onstaat er enige veerkracht 

wat deze sisal gevoelsmatig comfortabeler maakt.

sisal 9422-9423

VOORDELEN

100% sisal 

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

3122+



9424-070

9424-085

9424-510

9424-540

9425-070

9425-080

9425-510

9425-520

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

59

De 9424 is geweven in een fijne kabelstructuur. Het beeld wat ontstaat 

is vrij rustig en tegelijkertijd voluit natuurlijk. De combinatie is gemaakt 

met de 9425 qua kleur; wat betreft uitstraling zijn dit tegenpolen.

sisal 9424-9425

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% sisal
Rug:    latex
Dikte totaal:   4 / 8 mm
Poolgewicht:   1400 / 1750 g/m2
Totaalgewicht:  1700 / 2150 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   2x 4
Brandgedrag:   Dfl-S1

VOORDELEN

100% sisal 

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
zeer geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

3122+



9426-1

9426-2

9426-3

9426-4

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% zeegras
Rug:    latex
Dikte totaal:   5 / 6 / 9 mm
Poolgewicht:   1900 / 1750 / 2050 g/m2
Totaalgewicht:  2300 / 2150 / 2450 g/m2
Breedte:   400 cm
Kleuren:   4
Brandgedrag:   Dfl-S1

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

VOORDELEN

100% zeegras, puur natuur 

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

PICTOGRAMMEN

61

Zeegras is een bijzonder materiaal uit de natuur. Door Jabo verweven 

in een bijzonder tapijt. De harde vezel in combinatie met de diverse 

structuren creeëren een uniek tapijt. De kleur is natuur; variatie is 

structuur.

zeegras 9426

3122+



9427-510

9427-070

9427-590

9427-570

9428-070

9428-510

9428-540

9428-590

9427-540

9428-570

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% sisal
Rug:    vilt backing
Dikte totaal:   6,3 mm
Poolgewicht:   700 g/m2
Totaalgewicht:  2220 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   2x 5
Brandgedrag:   Efl

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

63

De originele sisal structuren in combinatie met jute. Het pooldek 

is gemaakt van sisal, de inslag van jute. Dit geeft het sisal tapijt 

een bijzondere natuurlijke uitstraling. Verkrijgbaar op 400 en 500 cm 

breedte.

sisal 9427-9428

3323

VOORDELEN

100% zeegras, puur natuur 

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.



De originele sisal structuren in combinatie met jute. Het pooldek 

is gemaakt van sisal, de inslag van jute. Dit geeft het sisal tapijt 

een bijzondere natuurlijke uitstraling. Verkrijgbaar op 400 en 500 cm 

breedte.

9430-510

9430-070

9430-590

AANDACHTSPUNTEN

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen 
moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten 
beschermd worden

Geschikt voor trappen, mits de trapneus afgerond is 
met een straal van 2 cm en de trap voorzien is van 
ondertaptijt

PICTOGRAMMEN

65

sisal 9429-9430

9429-570 9429-070

9429-540

9429-510 9429-590

9430-5409430-570

SPECIFICATIES

Fabricagemethode:  geweven
Poolmateriaal:   100% sisal
Rug:    synthetisch
Dikte totaal:   8,5 mm
Poolgewicht:   750 g/m2
Totaalgewicht:  2550 g/m2
Breedte:   400 & 500 cm
Kleuren:   2x 5
Brandgedrag:   Efl

VOORDELEN

100% zeegras, puur natuur 

zeer breed toepasbaar (zie eigenschappen)
geschikt als maatwerkkarpet
goed te verwerken; download voor meer informa-
tie het legadvies op www.jabo-carpets.nl.

3122



Jabo Carpets B.V.
Puttenstraat 3  
8281 BP Genemuiden 

Tel: +31 (0)38-3856444
Fax: +31 (0)38-56587   

info@jabo-carpets.nl 
www.jabo-carpets.nl


