TAPIJT

Calcutta is de fabriek rond het merk
Asanderus. Deze weverij werd opgericht
in 1846. Het is de oudste nog steeds
actieve weverij in België. Een sterke
historische band met de rijke Vlaamse
weeftraditie hielp Calcutta groeien van
een juteweverij tot een wereldspeler in
luxueus interieurtextiel . Na meer dan 171
jaar kunnen we met trots terugblikken
op een rijk verleden en kunnen we
tegelijk een veelbelovende toekomst
tegemoet gaan die toegespitst is op
innovatie, kwaliteit en topservice.

ZONNEWERING

LOODS 20 IS GELEGEN OP EEN
STRATEGISCHE PLAATS IN HARTJE
BELGIË IN DE SCHOOLSTRAAT 20 TE
SLEIDINGE EN DIT OP 15’ VAN GENT.
LOODS 20 FUNGEERT ALS EEN DESIGN
HUB WAAR INTERIEUREXPERTEN
HUN KLANTEN ADVISEREN VOOR
HUN INTERIEURINRICHTING MET
INTERIEURTEXTIEL BESTEMD VOOR
MUURBEKLEDING, RAAMDECORATIE,
VLOERBEKLEDING EN MEUBELSTOFFEN
EN DIT GECOMBINEERD MET KUNST,
HOOGWAARDIG PARKET EN LUXE
VERLICHTING. DIT ALLES GEBEURT IN EEN
INSPIRERENDE OMGEVING, NAMELIJK
IN HET FABRIEKSPAND VAN DE OUDSTE
WEVERIJ VAN BELGIË.

MUURBEKLEDING

OUTLET
CONCEPT
FACTORY
DESIGN HUB

De interieurinrichting wordt
gepresenteerd door topmerken
als Louis de Poortere, Asanderus,
Woodstoxx, Delta Light,
Vloerkledenwinkel.be, …
De bezoekers van de design hub
krijgen meteen toegang tot uitgebreide
gamma’s van gloednieuwe collecties
en tot een waaier van stocklots die
gunstige aankoopcondities bieden.
Daarbij krijgt men vrijblijvend advies
van interieurarchitecten. The Design
Hub is een plaats waar creatieve
interieurdesigners samenkomen om
kennis en inzichten te delen en om de
bezoekers van Loods 20 te adviseren
met exclusief op maat gemaakt
hoogwaardig textiel.

TAPIJT
CARPET
TRAPLOPER
De Louis de Poortere filosofie is gebaseerd op
een eenvoudig concept : we streven ernaar
meer te zijn dan een tapijtfabrikant. Bij Louis
de Poortere vind je tapijt, carpetten, traplopers
en zelfs afgeboord tapijt dat je kan combineren
om je “home sweet home” om te toveren in een
belevende plaats. Onze passie is om je dit plezier
te schenken.

Woodstoxx staat voor eigen productie én
plaatsen van parket, houten terrassen en
houtbekleding voor muren en façades. We
controleren het ganse proces van boomstam
tot afgewerkt product met absolute voorkeur
voor het FSC of PEFC label.

TECHNISCH

Delta Light is een Belgische familiebusiness die
architecturale verlichting ontwerpt en produceert. We
werken samen met architecten, designers, aannemers
en investeerders om licht te integreren in hun
projecten. Sinds 1989 doen we dit reeds doorheen ons
globaal netwerk met focus op klein- en grootschalige
projecten op de residentiële markt, hotels, kantoren,
openbare gebouwen, retail en de contractmarkt.

TRACK LIGHTING
PROFIELEN

VERLICHTING

Onze focus ligt op service, kwaliteit en
design. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
bijzondere designs die geschikt zijn voor
onze
unieke
vloerkleden
of
tapijten.
Vloerkledenwinkel heeft tapijt van de meest
bekende internationale topmerken. Onze
filosofie is gebaseerd op toepasbare dessins
tegen toegankelijke prijzen. Daarbij geven wij
u een hoge service tijdens uw zoektocht naar
het tapijt dat bij u past. Dit is onze passie.
Daarvoor hebben wij een bijzondere service :
Designer@Home. Wij geven u een vrijblijvende
presentatie aan huis waardoor de keuze
makkelijker wordt.

Ma-Do:
Vr:
Za:
Zo:

Schoolstraat 20
9940 Sleidinge

10u00 - 17u00
10u00 - 19u00
10u00 - 18u30
10u00 - 17u00

Tel.
+32 (0) 490 30 20 20

www.loods-20.com
info@loods-20.com

