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ABOUT THE BRAND

Carpet Decor – the Handmade Collection is an exclusive luxury 

brand, which has been created for those who value original design 

and beautiful colors. Carpets from the Handmade Collection are 

ideal proposition in favor of original solutions in the interiors. 

Our Collection should be seen as a supplement to modern, 

minimalist apartments as well as to the Scandinavian natural 

space. Also, as a proposition for elegant and classy glamour 

designs. The Handmade Collection combines two lines, the first 

one- PURE NATURE, stands for carpets made of selected, high 

quality wool. That is an offer for those who opt for naturalness, 

spatial weaves, and above all the unique atmosphere of their 

interiors. GLAMOUR LINE is the second proposal for lovers of 

exceptional solutions. The Collection is specially dedicated to 

those who are in love with the New York-style, which combines 

elegant, classic and modern style. Thanks to viscose fibers, our 

carpets are incredibly soft and pleasant to the touch, apart

from that their structure is thick and fluffy. 

Carpet Decor – Handmade Collection to ekskluzywna kolekcja, 

która powstała z myślą o ludziach ceniących oryginalne  

wzornictwo, piękną kolorystykę, ręczne wykonanie i naturalne 

materiały. Dywany Handmade Collection to idealna propozycja 

dla tych, którzy szukają niebanalnych rozwiązań we wnętrzach. To 

uzupełnienie nowoczesnych, minimalistycznych apartamentów, 

jak i naturalnych skandynawskich przestrzeni. To również 

rozwiązanie dla pełnych elegancji i klasy projektów w stylu 

glamour. Handmade Collection składa się z dwóch linii, pierwsza 

to PURE NATURE, czyli dywany wykonane z najwyższej jakości 

wyselekcjonowanej wełny, bawełny i wiskozy. To propozycja dla 

tych, którzy stawiają na naturalność, przestrzenne sploty, a przede 

wszystkim na unikalną atmosferę wnętrza. Linia GLAMOUR 

LINE to styl nowojorski. Charakteryzuje go klasyczna elegancja  

w modernistycznym ujęciu. Kolekcja ta dedykowana jest 

miłośnikom wyjątkowych rozwiązań. Dywany dzięki szlachetnym 

włóknom wiskozy są niezwykle miękkie i przyjemne w dotyku,  

a ich struktura jest gęsta i mięsista.

PURE NATURE

BLISKOŚĆ Z NATURĄ

Naturalne surowce, neutralne kolory to ponadczasowy trend, 

który króluje we wnętrzach. Filozofia zdrowego stylu życia

zaczyna gościć w naszych wnętrzach, łącząc życie codzienne 

z estetyką eko. Za wyborem dywanu z włókien naturalnych 

takich jak wełna, bawełna czy wiskoza przemawia jego   

                                             bezkonkurencyjna solidność oraz naturalność.

CLOSER TO NATURE

Natural materials and neutral colors are a timeless trend, 

which continues to reign supreme over other interiors’ styles. 

As a consequence, the philosophy of healthy life-style begins 

to play a significant role in our interiors, combining our day-

to-day life with the eco-aesthetics In favor of the choice of 

fleece carpets stands  theunbeatable solidity and naturalness. 
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REINA

 REINA TAUPE
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REINA DARK GRAY REINA  TAUPE

Wymiary: 160 x 230 cm / Size: 160 x 230 cm

Skład: nowozelandzki filc / Composition: New Zeland wool felt

Gramatura: 1 700 g/m² ± 5% / Weight: 1 700 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



SUELO

SUELO MARBLED
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SUELO CHARCOAL SUELO  MARBLED

Wymiary: 160 x 230 cm / Size: 160 x 230 cm

Skład: 50% wełna, 50% wiskoza / Composition: 50% wool, 50% viscose

Gramatura: 3 480 g/m² ± 5% / Weight: 3 480 g/m² ± 5% 

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



SALUD

 SALUD  DARK GRAY
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SALUD DARK GRAY SALUD SILVER

Wymiary: 160 x 230 cm / Size: 160 x 230 cm

Skład: nowozelandzki filc / Composition: New Zeland wool felt

Gramatura: 2 800 g/m² ± 5% / Weight: 2 800 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



CATALINA

 CATALINA NATURAL RAVEN
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CATALINA NATURAL RAVEN

Wymiary: 160 x 230 cm / Size: 160 x 230 cm

Skład: 50% wełna, 50% wiskoza / Composition: 50% wool, 50% viscose

Gramatura: 3 370 g/m² ± 5% / Weight: 3 370 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



 BELLEN BEIGE

BELLEN
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BELLEN BEIGE BELLEN CHARCOAL

Wymiary: 160 x 230 cm / Size: 160 x 230 cm

Skład: 100% bawełna / Composition: 100% cotton

Gramatura: 2 400 g/m² ± 5% / Weight: 2 400 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



GLAMOUR LINE
Z NUTĄ LEKKOŚCI

Kolekcja Glamour Line to elegancja w każdym calu. Wyjątkowa 

miękkość i szlachetność włókien wiskozy nadaje dywanom 

lekkości i sprawia, że klasyczne wnętrze zyskuje szczególnego 

uroku. Dzięki unikalnej strukturze oraz niezwykłym 

wybarwieniom dywany zdobywają fanów współczesnych 

trendów.

WITH A DOSE OF LIGHTNESS

The Glamour Line Collection is an elegance in every possible way. 

The incredible softness of viscose fibers gives lightness and makes 

that the classic interiors gain a special charm. Due to the unique 

structure and incredible coloristic our carpets are a treat for every 

contemporary trends lover.
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 ANA SNOW WHITE

ANA
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ANA  SNOW WHITE

Wymiary: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm / Size: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm

Skład: 70%  wiskoza, 30% poliester / Composition: 70% viscose, 30% polyester

Gramatura: 2 200 g/m² ± 5% / Weight: 2 200 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



 IVETTE WILD DOVE

IVETTE
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IVETTE  WILD DOVE IVETTE GLACIER GRAY

Wymiary: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm / Size: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm 

Skład: 50% wełna, 50% wiskoza / Composition: 50% wool, 50% viscose

Gramatura: 2 530 g/m² ± 5% / Weight: 2 530 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



LITA LIGHT GRAY

LITA
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LITA WHITE LITA  LIGHT GRAY

Wymiary: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm / Size: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm 

Skład: 100% wiskoza / Composition: 100% viscose

Gramatura: 1 700 g/m² ± 5% / Weight: 1 700 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



 IVETTE OMBRE NIAGARA

IVETTE OMBRE

handmade natural soft touch
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IVETTE OMBRE  NIAGARA IVETTE OMBRE  SALUDE SAGA

Wymiary: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm / Size: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm 

Skład: 50% wiskoza, 50% poliester / Composition: 50% viscose, 50% polyester

Gramatura: 2 530 g/m² ± 5% / Weight: 2 530 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets



LITA LIGHT GRAY

ARACELIS PALOMA

ARACELIS
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ARACELIS PALOMA ARACELIS CHARCOAL

ARACELIS STEEL GRAY

Wymiary: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm / Size: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm 

Skład: 100% wiskoza / Composition: 100% viscose

Gramatura: 3 590 g/m² ± 5% / Weight: 3 590 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



TERE LIGHT GRAY

TERE
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TERE LIGHT GRAY

Wymiary: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm / Size: 160 x 230 cm, 200 x 300 cm 

Skład: 100% wiskoza / Composition: 100% viscose

Gramatura: 2 500 g/m² ± 5% / Weight: 2 500 g/m² ± 5%

Rodzaj produkcji: tkane na krosnach ręcznych / Manufacturing process: handmade carpets

handmade natural soft touch



FARGOTEX Sp. z o.o. 

Al. Legionów 114C 

18-400 Łomża 

tel. +48 86 218 53 90  

carpetdecor@fargotex.pl

www.carpetdecor.pl
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