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U kunt bij ons terecht voor producten van Knit Factory

Breien is helemaal terug. Van nooit weggeweest wel te verstaan. 

Bij Knit Factory weten ze al jaren dat het combineren van stof 

en breisels tot bijzondere creaties leidt. Ze zijn ook niet vies 

van het bedenken van nieuwe producten, die volstrekt logisch en 

toch uniek zijn. Want waarom alleen breiwerk in uw kledingkast? 

Knit Factory denkt liever out of the box. Rechtstreeks uw 

woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer in.

Badtextiel

De interieuraccessoires, het bedtextiel en de  

afdroogproducten van Knit Factory zijn verrassend 

anders en schokkend normaal tegelijkertijd.  

Ongewoon gewoon eigenlijk. Ontworpen én geproduceerd 

in Nederland, ademen de producten nuchterheid en 

duurzaamheid uit. Design en luxe in één adem met 

gezelligheid en functionaliteit. Dát is het.
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Van de kleuren tot en met de materialen; alles aan de woon- 

accessoires is natuurlijk, sterk en duurzaam. De comfortabele 

kussens, lampenkappen en cosy bags in natuurtinten… ze hebben 

stuk voor stuk een landelijke, robuuste uitstraling en zijn  

neutraal zonder saai te zijn! Dat je niet hard hoeft te  

schreeuwen om op te vallen, bewijzen de details van leer,  

touw en kokosnoot. Grof was nog nooit zo verfijnd.

Interieuraccessoires

BASIC BEAUTY

Het handelsmerk van Knit 

Factory is absoluut de  

unieke combinatie van  

breiwerk en stof. Warm  

en huiselijk en eens wat  

anders. En waar komt dit  

nu beter tot zijn recht  

dan in de slaapkamer?  

Van zachte plaids en sier-

kussens tot dekbedovertrekken 

van knisperend katoensatijn: 

alle producten zijn herken-

baar en stralen de typische 

eigen stijl uit. Als een 

stoere reus met een klein 

hartje; sterk en toch zacht. 

Onverwoestbaar vintage.

Bedtextiel

TIMELESS QUAL
ITY

Een stof en een garen 

moeten wel van heel goede 

kwaliteit zijn om in een 

handdoek, pannenlap of  

keukenschort van Knit  

Factory te belanden. Alleen 

natuurlijke materialen  

die kleurecht en vormvast 

zijn, doorstaan de test.  

Wedden dat u jaar in jaar 

uit zult genieten van de 

gebruiksvriendelijke leef- 

en afdroogproducten? Maak 

van uw keuken een verleng-

stuk van uw woonkamer. 

En het uithangbord van uw 

levensstijl. 

Keuken-
textiel


