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Q & A

KEPRI
Textiel zit Maarten Majoie in het 

bloed. Vroeger was hij leverancier, 
nu produceert hij met Kepri 

Cotton badlakens en beddengoed 
van biologische garens. 

Waarom ben je Kepri Cotton begonnen? 
‘Ik kom uit een textielfamilie uit het zuiden 
van het land. We handelden in allerlei  
textielgrondstoffen, van garen voor onder-
goed tot garen voor een vrachtwagenhuif. Ik 
was lang verantwoordelijk voor de Franse 
markt, waar we garens leverden aan 
Lacoste, Petit Bateau en beddenlaken- 
wevers. Maar op een gegeven moment 
kwam er druk uit Azië en werden veel van 
die industrieën onder de voet gelopen, 
waardoor  we stopten met textiel. Ik vond 
het zo jammer dat al die knowhow  
verdween, het knaagde echt aan me, dus 
besloot ik tien jaar daarna te kijken of we 
niet zelf konden produceren. Daar is Kepri 
Cotton uit voortgekomen. In 2017 zijn we 
begonnen met het produceren van bedden-
goed en badlakens van topkwaliteit. Met één 
grote verandering: we werken alleen met 

biologische garens. En dat is eigenlijk bij-
zonder, want maar één procent van alle 
vezelproductie is biologisch. De textielindu-
strie is enorm vervuilend. Kijk een keer de 
documentaire The True Cost, dan krijg je 
echt een wake-upcall.’   
Waaraan voldoet goed beddengoed? 
‘Niks gaat eeuwig mee, helaas. Maar wat de 
duurzaamheid van textiel bepaalt, is de 
lengte van een vezel. Lange vezels zorgen 
voor een sterk garen dat niet snel zal pillen. 
Voor zowel de Supreme Luxury- als de 
Classic Whites Collection gebruikt Kepri 
Cotton uitsluitend lange vezels, wat resul-
teert in de beste kwaliteit bedlinnen, dat 
dus langer meegaat.’   

Waar ben je nu mee bezig? ‘Ik heb echt 
net de samples binnengekregen van zijden 
kussenslopen. Die slopen worden gemaakt 
in China, waar de moerbeizijde vandaan 
komt. Zijde droogt de huid veel minder uit 
dan katoen en is ook zachter voor je haar. 
Uiteindelijk willen we alles maken waarbij 
het welzijn van de mens én een vezel  
betrokken is.’ 
Nog een goede tip? ‘Mijn ideale lakens zijn 
kreukvrij, maar in kreukvrij textiel zitten 
heel veel chemicaliën. Dus dat was voor 
Kepri Cotton geen optie. Als je niet van 
strijken houdt, kun je het beddengoed het 
beste half vochtig ophangen, dan gaan de 
meeste kreukels er al drogend uit. En was de 
dekbedden altijd binnenstebuiten, dan 
houdt de kleur zich het best.’ 
kepricotton.com 

Giuseppe Bavuso ontwierp voor 
Rimadesio kast Cover Open. De 
creatie wordt altijd op maat  
gemaakt, want geen slaapkamer 
is hetzelfde, en is verkrijgbaar in 
twee dieptes. Het aluminium 
komt in zes verschillende kleu-
ren, het gelakte hout is er in 46 
tinten en je kunt kiezen uit 
zeven soorten synthetisch leer. 
Kortom: opties te over. Dit 
wordt een kast die bij je past als 
een perfecte jas.  
poa rimadesio.com
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