
F L O O R  J E W E L S
Roelfien Vos werd gevraagd om een 

COLLECTIE karpetten te ontwerpen 
voor Van Besouw. Hieruit ontstond haar 

idee voor vijf Floor Jewels, een serie 
vloerjuwelen als EYECATHER in 

ieder exclusief interieur.  

VAN BESOUW X ROELFIEN VOS

et idee voor Floor Jewels ontstond vanuit de 
overtuiging dat design heel dicht bij haute 
couture ligt’, aldus Roelfien Vos. ‘Ik wilde 
sieraden voor het interieur maken. Tijdens 

het schetsen ontstond zo meteen al het pronkstuk van 
de collectie: het karpet Flawless. Dit vloerkleed heeft de 
vorm van een ring en is de definitie van een vloerjuweel 
zoals de collectie is bedoeld. Van daaruit zijn de andere 
vloerjuwelen ontstaan en is het een complete collectie ge-
worden met vijf  tapijten die respectievelijk rond, vierkant, 
langwerpig en ruitvormig zijn.’
 

DRIE-EENHEID
De collectie is de perfecte combinatie van textuur, vorm 
en kleur. ‘Ik ontwerp altijd met deze drie-eenheid in 
gedachten’, vertelt Roelfien. ‘Ik wilde een match maken 
tussen katoen en een contrasterende textuur. Dat moest 
wel een materiaal zijn dat geschikt is om op een vloer te 
liggen. Zo kwam ik bij leer terecht. Ik paste het toe in di-
verse structuren en glansgradaties. Op deze manier is een 

H
LINKS EN 
BOVEN
Het karpet 
Flawless is een 
van de vijf  
vloerjuwelen 
uit de Floor 
Jewels collectie 
van Roelfien 
Vos voor Van 
Besouw. Info over 
meubels, kunst 
en accessoires: 
floorjewels.nl

MIDDEN
Interior-designer 
Roelfien Vos. 

spannende mix van materialen ontstaan die er niet alleen 
heel luxe uitziet, maar ook heel comfortabel aanvoelt.’

EIGEN KLEUREN
Roelfien: ‘De kleuren van de karpetten komen uit mijn 
eigen Incredulous Colours kleurencollectie. Alle kleuren 
hebben een eigen verhaal waardoor ieder karpet een uniek 
sfeerbeeld heeft en leven toevoegt aan een interieur. De 
collectie is een combinatie van ambacht, authentieke ver-
vaardiging, natuurlijke materialen en pure luxe.’

HANDGEMAAKT LUXE 
De vijf  karpetten uit de Floor Jewels collectie worden gro-
tendeels met de hand gemaakt van natuurlijke materialen 
in de fabrieken van familiebedrijf  Van Besouw. ‘Hierdoor 
is ieder tapijt echt uniek’, aldus Roelfien Vos. ‘En juist 
doordat ze allemaal zo verschillend van kleur en vorm 
zijn, passen ze in elk interieur. Als een juweel dat extra 
glans geeft, in dit geval aan een ruimte.’ roelfienvos.com, 
floorjewels.nl 
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