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PJ van aalst

EEn unieke, ExclusiEvE  
collEctiE OOsterse tapijten
Interieur is ‘hot’ momenteel. Of het nu de tv-programma’s zijn, of de vele 

tijdschriften; ze zijn enorm populair. Toch is de aandacht die tapijten 

hierin krijgen werkelijk tot een minimum gereduceerd. Terwijl bijna ieder 

van ons wel een tapijt op de grond heeft liggen. En belangrijker nog: een 

tapijt geeft de kamer een eigen identiteit mee.

De voorraad aan Oosterse tapijten, die u bij PJ 

van Aalst tegenkomt, vindt u echt nergens anders 

in het land. Een totaal van maar liefst 3.000 

tapijten en kelims is al bijzonder. Maar nog veel 

indrukwekkender is het exclusieve aanbod van 

deze unieke tapijten uit de oorspronglanden, 

zoals Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbayian 

en Turkije. Een aansprekend assortiment, 

waarin ook nog eens iedere prijsklasse verte-

genwoordigd is. 

Het 16e eeuwse monumentale Hofhuys

Bijna 150 jaar bestaat PJ van Aalst inmiddels al 

en vanaf de oprichting heeft zij in Breda gezeten, 

waarvan alweer geruime tijd in het 16e eeuwse 

monumentale ‘Hofhuys’ aan de Catharinastraat 

middenin het winkelcentrum. Een uniek, schit-

terend pand – inclusief sfeervol binnenplaatsje 

– dat opvalt door zijn prachtige architectuur. 

De zaak draagt zelfs het befaamde predikaat 

‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ 

Wat ik met zekerheid 
weet, is dat ik ieder 

interieur mooier kan 
maken door er een 

tapijt neer te leggen.

met zich mee. PJ van Aalst is van oudsher een 

familiebedrijf, dat met Sjoerd van Aalst inmiddels 

de vijfde generatie aan het roer heeft staan.

Populariteit

“Door de jaren heen hebben Oosterse tapijten 

nooit aan populariteit ingeboet,” vertelt hij. 

“Juist omdat ze zowel in een klassiek als 

modern interieur een geheel eigen sfeer op 

weten te roepen. Uiteraard is wel de smaak aan 

verandering onderhevig geweest. Zo maken de 

wat drukkere tapijten langzamerhand plaats voor 

de rustigere kleuren. En waar vroeger mensen 

hun hele huis vol legden met wat kleinere 

tapijten, valt de keuze nu vaak op één groot, 

mooi tapijt.” En hier bij PJ van Aalst hebben 

mensen keuze genoeg. Want naast dat ruime 

aanbod van traditionele en oorspronkelijke 

handgeknoopte en geweven tapijten, kan deze 

zaak eveneens voorzien in de behoefte aan 

moderne tapijtknoopkunst. 

Iets unieks

Naast dat ongekende aanbod staat PJ van Aalst 

vooral ook bekend om de grote deskundigheid 

en service naar de klanten toe. Het zal u dan 

ook niet verbazen, dat Van Aalst klanten vanuit 

het hele land in de zaak krijgt. “Mensen die op 

zoek zijn hun kamer daadwerkelijk iets unieks 

en onderscheidends mee te geven,” laat Sjoerd 

van Aalst enthousiast weten. “Weliswaar kun je 

niet zomaar ieder tapijt in elk interieur leggen. 

Maar wat ik wel met zekerheid weet, is dat ik 

ieder interieur mooier kan maken door er een 

tapijt neer te leggen.” 

PJ van aalst
Oosterse tapijten
Catharinastraat 14
4811 XH  Breda
tel. 076-5218848
fax 076-5200152
info@oosterse-tapijten.nl
www.oosterse-tapijten.nl

OPeningstiJden:
Woensdag 09.30 – 17.45 uur
Donderdag 09.30 – 17.45 uur
Vrijdag  09.30 – 17.45 uur
Zaterdag 09.30 – 17.00 uur
En op afspraak


