
Supernatural,
uit liefde voor schoonheid



Think different,
Re-think

Re-think weerspiegelt onze duurzame ambitie. Onze aandacht gaat 
niet enkel uit naar het recyclen van gebruikt materiaal zoals petflessen,  
het gebruik van reststromen of verduurzaming op het gebied van  
confectioneren.  Ook energie-vraagstukken en werkgeluk zijn onlos- 
makelijk met onze duurzame ambitie verbonden.

Noem het liefde voor schoonheid met een goed en duurzaam gevoel. 

Vanuit diezelfde liefde verduurzamen wij onze collectie. Met veel  
plezier én een goed gevoel presenteren wij onze Supernatural collectie.



Goed doen?
Super natuurlijk!
Supernatural...

Onze Supernatural collectie is ontstaan uit onze liefde voor 
schoonheid en voert terug naar de keuze voor duurzaam  
geproduceerde stoffen en de aandacht waarmee we de impact van  
het productieproces willen verlagen.



Wat als we de look & feel van de Vadain collecties kunnen 
behouden én tegelijkertijd een collectie kunnen neerzet-
ten die beter is? Beter voor het milieu, beter voor onze 
omgeving en beter voor jou.

We hebben de lat hoog gelegd. Om echt verschil te  
kunnen maken, moet het aandeel gerecyclede garens 
in een gordijnstof hoog zijn. Minstens 80% vonden wij.  
Hoger mag ook. 

Niet alleen het percentage duurzaamheid moest hoog 
zijn, we stelden ook voorwaarden aan de voelbaarheid 
van een stof. Zachte en soepel vallende stoffen zoals je 
van ons gewend bent. En een gordijn van Vadain moet  
natuurlijk mooi zijn. Daar kunnen we nu aan toevoegen: 
ook beter voor de aarde.

Een collectie gemaakt
uit liefde voor schoonheid



De natuur is onze grootste inspiratiebron. Ze is adembe-
nemend met al haar fascinerende kleuren, vormen en 
structuren. Maar er is ook genoeg wat je niet wil zien.  
De bergen afval, bijvoorbeeld. Door gordijnstoffen te  
maken van gerecyclede PET flessen halen we óók input uit  
de natuur, zij het op een negatieve manier. Afval is  
immers iets wat er niet hoort, we hebben het gecreëerd.  
Zo kwamen we op de naam Supernatural. We eren de  
natuur door te gebruiken wat ze te bieden heeft. En we  
geven terug door te verwijderen wat er niet thuis hoort.  
Uit liefde voor schoonheid.

We spreken al een tijdje over The New Normal. Grote 
veranderingen komen op ons af, veranderingen die heel 
dichtbij ons staan. Onze wereld is kleiner geworden. Niet 
meer uit eten, niet meer naar een bar, festival of concert.  
We zijn óf thuis óf in de natuur, dat is onze nieuwe  
normaal. Eigenlijk meer back to basic: eenvoudiger maar 
met veel liefde. Dichtbij de natuur, maar ook dichtbij  
onszelf.

Inspiratie uit de natuur

The new normal



In het nieuwe normaal hebben we een grote behoefte aan 
rustige, natuurlijke kleuren. Die hebben we in de collectie 
verwerkt tot chique basistinten, aangevuld met levendige  
kleuren. Off white, naturel en zand met tegenhangers als 
vanillegeel, neomint en eigenwijze lila. Er is een mooie  
balans tussen kalme, positieve en opvallende kleuren.

Daarnaast vind je naturellen die een vleugje kleur in zich 
hebben: een klein beetje geel, een hint van perzik of  
poederachtig roze. Dit zijn de neo naturellen.

Voor de dessins vormden zowel de zee als het land een 
inspiratie. Zoals bij de jacquard Conscious met een dessin 
van Gingko bladeren. Of de jacquard Reef met een kunst-
werk van koraal. De cirkels op de transparante stof Circle 
of Life lijken te zijn ingekleurd met waterverf en op de 
prachtige inbetween Whirl around, dwarrelen de pluisjes 
van paardenbloemen sierlijk rond. Met deze dessins waan 
je je in je eigen huis in de schitterende natuur.

Supernatural bestaat uit maar liefst 19 kwaliteiten. Van 
mooie basics tot stoffen met bijzondere weefsels en  
structuren die verkrijgbaar zijn in zowel uni’s als trendy  
dessins. Zo is er voor iedereen wat wils. 

Colors of our earth

Dessins of nature

 Collectie Vadain 2021 

“In a world with already 
so many beautiful things, 

we just make products 
we love “

Super
natural

 Scan de Pinterest code 
voor meer inspiratie! 

Open          en tik op         .



Vanuit onze liefde 
voor schoonheid



De collectie bestaat uit een serie van 19 stoffen. Uniek aan de  
stoffen is het zeer hoge gehalte hergebruikt materiaal. Minimaal 
80%, vaak zelfs 100%. Uniek aan de collectie is ook het fijne,  
soepele en natuurlijke gevoel van iedere stof.
 
Bij elke stof proberen we zo goed mogelijk weer te geven wat de 
herkomst, bron en certificering is. Op onze site zullen we de meest 
complete up to date informatie plaatsen.

> 80% gerecycled materiaal,
100% zacht gevoel



De gehele serie stoffen is vervaardigd uit gerecyclede en recy-
clebare materialen. Bijvoorbeeld uit reststromen en afval als 
wol, acryl, polyester en katoen, volledig uit pet, of uit gerecycled  
aardolie. Zo gaan we verspilling tegen en hergebruiken we de waar-
de van materiaal die anders verloren zou zijn gegaan.

Re use, recycle
“Wat van waarde is

  verspil je niet”

Circulair denken is denken in productiemethoden die minder  
milieubelastend zijn dan de productie uit nieuwe grondstof-
fen: oud wordt nieuw, in een continue loop. Zo worden geen  
waardevolle materialen afgeschreven die vervolgens in het mileu 
terechtkomen. 

Het materiaal voor de Supernatural collectie komt bijvoorbeeld 
uit rest- of afvalstromen, uit oude petflessen of ander gerecycled  
materiaal. Dit hergebruik van materialen levert bovendien een  
besparing op in het gebruik van water en energie. 

Door de duurzame kwaliteit van de basismaterialen gaan de  
stoffen lang mee. En mochten ze in de verre toekomst opnieuw in 
het productieproces terechtkomen, dan zullen wij zorg dragen voor 
een zo goed mogelijke recycling.

Reduce



Re-think gaat over onze intentie om de aarde schoon achter te  
laten. Wat we in bruikleen hebben gekregen, geven we netjes door 
aan volgende generaties. Hierbij staat ook verantwoord produce-
ren centraal; geen kostbare grondstoffen onttrekken als we deze 
uit andere bronnen kunnen hergebruiken en verantwoord omgaan 
met vraagstukken rondom milieubelasting, energie en logistiek.

Re-think laat ons bewust kijken en nadenken over hoe we onze  
collectie en omgeving steeds verder kunnen verduurzamen.  
Sommige processen zijn daarbij complex en vragen tijd om het met 
de juiste doordachte aandacht te doen. Andere zaken kunnen we 
eenvoudiger realiseren en dichtbij onszelf houden. 

Onder het motto ‘een beter milieu begint bij jezelf’ zijn we ons 
plogging initiatief gestart. Hiermee stimuleren we elkaar om afval 
uit de natuur en onze directe buurt op te ruimen. Dit draagt niet 
enkel bij aan een opgeruimde omgeving, maar ook aan de vitaliteit 
van (onze) mensen.

Respect



Re-think staat voor duurzaam en sociaal ondernemen. Op een  
veilige, verantwoorde en constructieve manier. Persoonlijke  
ontwikkeling van onze medewerkers draagt niet alleen bij aan  
betere leefomstandigheden, maar ook aan economisch gezonde 
en stabiele groei. Je wilt je gordijnen toch met een goed gevoel  
sluiten...

Een voorbeeld van dit verantwoordelijksgevoel komt tot uiting in 
onder andere de Vadain Academie. Elke medewerker kan zich hier 
persoonlijk en vakinhoudelijk ontwikkelen. Dit leidt tot een hoger 
werkgeluk, hogere onwikkelkansen en zorgvuldigheid en daarmee 
tot betere, vernieuwende producten en diensten.

Responsibility



Hiernaast zie je een overzicht van alle duurzame facetten rondom 
jouw nieuwe gordijn. Met veel dingen zijn we al goed op stoom,  
bijvoorbeeld als je kijkt naar de stofsamenstelling en het proces  
rondom het confectioneren. Maar natuurlijk is er altijd ruimte  
voor verbetering. Denk aan het verduurzamen van het verpak-
kingsmateriaal. Omdat we jouw gordijn goed willen beschermen 
tijdens het transport zijn we bezig om het nu gebruikte plastic te 
vervangen door herbruikbare statiegeldhoezen. Ook op logistiek  
vlak zetten we steeds meer stappen richting verduurzaming,  
zoals de elektrificatie van ons wagenpark.

Opgeruimd staat netjes. We gaan oude gordijnen retour nemen 
en zorgen ervoor dat deze verwerkt worden in nieuwe proces-
sen, bijvoorbeeld in de productie van projectmeubilair. Zo is de 
kans aanwezig dat jouw gordijn straks een nieuw leven begint als  
bijvoorbeeld een bureaustoel...

Sta eens stil bij...

Retourservice

Stof
• Uit gerecycled materiaal
• En volledig recyclebaar
•	 Ons	doel	is	om	ieder	jaar	onze	collectie	uit	te	breiden	
	 met	duurzame	stoffen

Atelier
• Ergonomische machines
• Persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers

Confectie
• De verzwaringsloodjes zijn gemaakt van 
 recyclebaar ijzer
•	 Het	afval	van	de	microflexhaken	wordt	
	 volledig	hergebruikt	bij	nieuwe	productie
 van deze haken
•	 Ons	doel	is	om	de	microflexhaken	en	de	garens	
	 geheel	uit	gerecyclede	grondstoffen	te	produceren

Logistiek
•	 Onze	chauffeurs	volgen	een	‘zuiniger	rijden’	cursus
•	 Per	2030	willen	we	volledig	elektrisch	of	op	een	
	 alternatieve,	duurzame	bron	rijden

Retourservice
•	 Oude	gordijnen	nemen	we	retour.	Deze	vloeien	
	 in	gerecyclede	vorm	weer	terug	in	een	nieuw	proces

Verpakking
•	 Op	onze	hangers	zit	statiegeld,	zo	blijven	ze	
	 in	de	roulatie
•	 In	de	loop	van	2021	willen	wij	de	plastic	
	 verpakking	om	de	gordijnen	vervangen	door	
	 transporthoezen	van	gerecycled	materiaal
•	 Aan	de	duurzame	transporthoezen	koppelen	
	 we	vervolgens	een	statiegeld-systeem

De	tassen	waarin	ons	verkoopteam	stalen	
vervoert	worden	gemaakt	uit	reststoffen.	 

Dat is niet alleen goed 
om	verspilling	tegen	te	gaan...	 

het staat ook nog eens bijzonder fraai!



Op elke staal tref je een stofpaspoort aan. Dit paspoort vertelt ons  
Re-think verhaal en licht de eigenschappen toe die op de kap  
vermeld staan. Zo is op de kap te lezen uit welke gerecyclede  
materialen de stof bestaat, wat het land van herkomst is of dat 
de stof bijvoorbeeld brandvertragend is. Het paspoort en de kap  
helpen je een weloverwogen keuze te maken.

Zo maak je een 
weloverwogen keuze



Kamerhoog

Transparantie van de stof:
1   voile of dunne transparant  
2   inbetween  
3   overgordijn  
4   dim-out   
5   black -out

Re-think, stoffen met een duurzaam karakter

Brandvertragende stof

Geschikt als voeringstof

Met de Supernatural collectie introduceren we ook de  
eigenschappen die bij een stof horen. Je vindt ze op de 
zijkant van de kap. Zo zijn ze in het rek in één oogopslag  
herkenbaar.
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‘Groen’ is verkrijgbaar
in allerlei kleuren

De collectie bestaat uit chique basistinten, aangevuld met leven-
dige kleuren. Off white, naturel en zand met tegenhangers als  
vanillegeel, neomint en eigenwijze lila. Er is een mooie balans  
tussen kalme, positieve en opvallende kleuren.

Daarnaast vind je naturellen die een vleugje kleur in zich hebben: 
een klein beetje geel, een hint van perzik of poederachtig roze.  
Dit zijn de neo naturellen.



Reclaim

Deze inbetween stof bevat 13
gerecyclede PET flessen én katoen ter hoeveelheid

van 2 T-shirts per meter stof.



A New Beginning

Deze stof is grotendeels gemaakt van gerecyclede PET flessen
en gerecycled katoen. De stof heeft twee mooie kanten;

aan jou de keus welke zijde jouw favoriet is!



Value

Deze prachtige én soepele gordijnstof
is geweven van 100% gerecyclede garens

die gemaakt zijn van PET flessen. 



Refined

Deze stof wíl je aanraken.
Ze ziet er niet alleen zacht uit, maar is het ook!

Refined is een prachtige chenille en volledig geweven

Reef
Geïnspireerd door de natuur is dit dessin ontwikkeld.

De stof is grotendeels geweven met garens van
gerecyclede PET flessen en gerecycled katoen. 



Circle of  Life
Een stof volledig gemaakt van gerecyclede PET flessen

en bedrukt met een cirkelpatroon, welke lijkt te
zijn geschilderd met waterverf. 



Up to You

Deze kwaliteit heeft een zeer lage CO2 uitstoot doordat de
 stof in België geproduceerd is. Ook is er geen druppel water
 gebruikt bij het verven én is de stof recyclebaar. Daarnaast 
heeft Up to You de hoogst haalbare lichtechtheid waardoor

ze langer mooi blijft en mee gaat.



Please dress
your window well.

Thank you.

vadain.nl


