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Green is not a color, 
it’s an attitude.

Gordijnen 
waar je écht
blij van wordt

original

colorful

custom made

curtains



Duurzaam
vakmanschap
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Bij A House of Happiness nemen we vakmanschap 
serieus. We houden van kwaliteit en maatwerk. 
Maar ook van functionaliteit. Gordijnen waar je 
écht blij van wordt. Zoals onze collectie isolerende, 
vlamwerende, geluiddempende en verduisterende 
gordijnen. In totaal hebben we meer dan 300 
verschillende stoffen met toegevoegde waarde in 
onze collectie!

Waar je ook écht blij van wordt, is onze visie op 
duurzaam ondernemen. We belasten het milieu niet 
onnodig, daarom verwerken we gerecycled polyester 
en snijafval uit de t-shirtproductie in onze gordijnen. 
We gooien niets zomaar weg, omdat we van mening 
zijn dat alles kan worden hergebruikt. Zelfs de 
hoezen waarin je de gordijnen thuis ontvangt, zijn 
gemaakt van gerecycled materiaal. Zevenhonderd 
zonnepanelen op ons dak leveren de helft van de 
energie die we verbruiken.

We blijven zoeken naar ‘groene’ oplossingen. Het hele 
A House of Happiness team zet zich daarvoor in. Van 
bewust omgaan met het milieu word je hartstikke 
creatief. Dat heeft geresulteerd in een bijzondere 
collectie gordijnen. Gordijnen die elke ruimte in huis 
omtoveren tot A House of Happiness! Stijlvol én 
duurzaam. Laat je inspireren!

At A House of Happiness, we take craftsmanship seriously. We’re 
particular about quality and bespoke tailoring and we value 
functionality, so you get curtains that really make you happy. 
Take our collection of thermal, fire-retardant, noise-blocking, 
blackout curtains for instance. It includes over 300 different 
fabrics, and each one has its own special added value to give you 
the curtain you want.

Our point of view on corporate sustainability is something 
else that will really make you happy. We are committed to not 
harming the environment unnecessarily, so we use recycled 
polyester and left over fabric from t-shirt manufacturing in 
our fabrics. Even the bags our curtains are in when we deliver 
them to your home are made of recycled materials. And half the 
energy we use at our premises is produced by the seven hundred 
solar panels on our roof.

We’re always looking for more green solutions – and everybody 
at A House of Happiness is involved. Environmental awareness 
makes us really creative and has now led to a very special 
curtain collection. Curtains that magically transform every 
room in your home into A House of Happiness! Stylish and 
sustainable. Let yourself be inspired !

altijd op maat gemaakt
always made to measure

In onze gordijnen 
verwerken we 
polyester vezels uit 
oude plastic flessen.
Used plastic bottles are 
recycled into our curtains.

WIJ GAAN 
VOOR GROEN!

We’re going green! 

Sustainable craftsmanship
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happy
blues

Combineer trendy inbetweens met 

ton-sur-ton vouwgordijnen. Veel 

van onze stoffen zijn geschikt voor 

vouwgordijnen.

Combine trendy in-betweens with tone-on-

tone Roman blinds. Many of our fabrics are 

perfect for Roman blinds.

GREEN LEAF RECYCLE 4

NETTLE RECYCLE 44

DOUBLE RECYCLE 4

Met ons nieuwe 
drukprocedé besparen 
we 80% water.
Our new printing process 
saves 80% on water.

Thermogordijn gemaakt van 
polyester vezels uit plastic 
flessen. Houdt warmte 
binnen en kou buiten en is 
geluiddempend.
Thermal curtains made from 
polyester fibres from plastic 
bottles; keep the warmth in and 
the cold out – and block out noise.

Een vleugje blauw of 
blauw als basis: met 

blauwe gordijnen creëer 
je sfeer en rust in huis.
A touch of blue or blue as your 
base color: with blue curtains, 

you’ll bring ambience and a sense 
of peace into your home. 

GREEN LEAF RECYCLE 4
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green

ELITE RECYCLE 3

FLAIR RECYCLE 35

NETTLE RECYCLE 31
FRÊLE  RECYCLE 35

Gordijnen op ring voor een stoere look.Eyelet curtains for a robust look.

house

the

Gerecycled 
polyester velours.
Recycled polyester 
velvet.

Gerecycled, thermo, 
verduisterend en 
waterzuinig bedrukt.
Recycled, thermal, 
blackouts printed 
using our water-saving 
process.

Luchtig katoen, 100% recycle.
Airy cotton, 100% recycled.

Mooi detail: de 
leatherlook gordijngreep. 

Geeft een trendy 
uitstraling en voorkomt 
viezigheid, omdat je de 

gordijnen niet aanraakt bij 
het open en dicht doen.

It’s all in the details: the leather-
look curtain grip. A trendy feature 

that helps keep the curtain clean as 
you don’t have to hold the fabric 

when opening and drawing the 
curtains.
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POETIC 73

DIMENSION RECYCLE 3

Dubbel duurzaam:  
stof Poetic is 
bedrukt met 

waterbesparende 
technieken op 

gerecycled doek.
Doubly sustainable: 
printed using water-
saving techniques on 

recycled fabric.

Gordijn Dimension Recycle: gemaakt 

van gerecycled katoen afkomstig van 

restmateriaal bij productie van t-shirts.

The Dimension Recycle Curtain is made from 

recycled cotton sourced from leftover fabric in 

t-shirt manufacturing.

GEBRUIK STOERE, GERECYCLEDE 
STOFFEN MET BOTANISCHE 
PRINTS IN COMBINATIE MET 

GROTE PLANTEN, RUWE 
MATERIALEN, BAMBOE EN HOUT. 

Combine bold botanical prints on 
recycled fabrics with large plants, 
raw materials, bamboo and wood.

URBAn
  jUNGLE

CREËER JE EIGEN
Create your own  
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CHARACTER  RECYCLE 9

CASSINA RECYCLE 9

GRANDEUR RECYCLE 91

Reflecteerd de zon en 
is verduisterend. Laat 
tot 50% minder warmte 
door en houdt bij lage 
temperaturen de kou 
buiten. Energiebesparend!
Reflects the sun and blocks 
out light. Lets 50% less heat 
through when the sun’s 
shining and keeps the cold 
out when temperatures are 
low – so saves you energy!

Waterbesparend drukproces 
op gerecycled katoen.
Water-saving printing 
process on recycled cotton.

IN THE MOOD 
FOR MARSALA

Durf! Hang een transparant gordijn met print voor een rustige, dichte stof.Be daring! Hang a patterned transparent curtain over a simple, plain fabric.

Zoveel stoffen, zoveel 
plooien. Een enkele 

plooi voor een strakke 
look of een dubbele 
of triple plooi voor 
een luxe uitstraling. 

Liever op ring? Alles is 
mogelijk.

So much fabric, so many pleats. 
A single pleat makes for a smart 

look; a double or triple pleat 
for luxury. Or maybe you prefer 

eyelets? Anything’s possible. 

VELOURS VAN EERLIJK 
KATOEN. MADE IN HOLLAND!
Velvet made from fair cotton. And 
made in Holland!
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Happy Wave plooi voor een 

gelijkmatig golvend gordijn.

Happy Wave pleat for an evenly 

draped curtain.

Sfeervolle kleuren, 
behaaglijk velours 
en levendige 
dessins maken je 
huis warm en comfy. 
Distinctive colors, plush 
velvet and lively patterns 
make your home warm and 
comfy.

Onze velours collectie is gemaakt van 
hoogwaardig katoen voor een chique en rijke 
uitstraling. We verwerken katoen met het 
Better Cotton Initiative label. Ecologisch 
gekweekt en vrij van pesticiden.
Our velvet collection is made from high quality 
cotton for a chic, rich look. We use cotton with 
the Better Cotton Initiative label: ecologically 
grown and pesticide-free.

SUPERIOR AMALIA 6

EXQUISITE RECYCLE 9

HEMP RECYCLE  14

VELOURS VAN EERLIJK 
KATOEN. MADE IN HOLLAND!
Velvet made from fair cotton. And 
made in Holland!
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Weg met de 
traditionele 

procedures: met ons 
nieuwe drukprocedé 

besparen we 8o% 
water!

Away with traditional 
processes! We save 8o% on 
water with our new printing 

process!

Vouwgordijn van geweven stof filtert het licht en vermindert inkijk.A Roman blind with woven fabric filters light and prevents peeping.

HAPPY     
   pRINTING

BELLE RECYCLE  21

SUPERIOR  35

HEMP RECYCLE  11

TIP: VOER JE GORDIJNEN
Zit je favoriete stof niet in onze ‘groene’ collectie, maar wil je wel de voordelen van duurzame 
gordijnen? Laat je gordijnen dan voeren. Gevoerde gordijnen hebben een langere levensduur, 
zijn geluidswerend, verduisterend, verkleuren nagenoeg niet en isoleren bij warmte en kou. 
Jouw A House of Happiness specialist informeert je graag over de mogelijkheden.
Tip: line your curtains!
If your favourite fabric isn’t in our ‘green’ collection but you still want the benefits of sustainable curtains, why not 
add a lining? Lined curtains last longer, keep out more noise and light and insulate against heat and cold. Your A 
House of Happiness specialist would be happy to tell you more about the options. 

HEMP
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Eén van onze Happy Prints. Green Leaf 

Recycle is bedrukt met milieuvriendelijke 

verfstoffen, 100% gerecycled, thermo en 

geluiddempend.

Just one of our Happy Prints. Green Leaf 

Recycle is printed using environmentally 

friendly pigments, is 100% recycled, thermal 

and blocks out noise.

DIMENSION RECYCLE 3

GREENL EAF RECYCLE  3

Afkomstig van 
restmateriaal uit de 
t-shirtproductie.
Made of recycled cotton, 
sourced from leftover 
fabric from t-shirt 
manufacturing.

Kalme, neutrale 
tinten creëren 
rust en ruimte. 
Combineer met 

botanische 
prints om de 

Scandinavische stijl 
te accentueren.

Calm, neutral tones create 
tranquillity and space. 
Combine with botanical 

prints to accentuate the 
Scandinavian style.

Scandinavic      
blond

HEMP RECYCLE  11
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Gordijnen 
hergebruiken? Maak er 
een leuke tipi tent van!
Re-use your curtains! Turn 
them into a fun tipi! 

ssst...
1oo% KIDSPROOF

Gordijnstof Cloud Recycle is 

gemaakt van gerecycled materiaal, 

maar heeft ook een isolerende en 

geluiddempende functie.

Cloud Recycle Curtain Fabric is made 

of recycled materials and has thermal 

and sound-proofing qualities.

Met onze 
duurzame 

kindercollectie 
kun je alle 

kanten op. Speel 
er lustig op los 

met kleurige 
stoffen en 
vrolijke 
patronen.

Our sustainable 
children’s collection 

is as versatile as 
you want it to be. 

Play around to your 
heart’s delight with 
the colorful fabrics 
and cheery patterns.

CLOUD RECYCLE 43

DIMENSION RECYCLE 4

GRANDEUR RECYCLE  7
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SWEET 
DREAMS

PENGUIN RECYCLE 51

NETTLE RECYCLE 63

Dubbel zo leuk! Gordijn Penguin Recycle 
is tweezijdig te gebruiken. Op de voorkant 
staan pinguïns afgebeeld, en op de 
achterkant sterretjes.
Twice as nice! The Penguin Recycle Curtain is 
double-sided with penguins on the front and 
stars on the back.

Kies voor een 
verduisterend 

vouwgordijn als je 
kind overdag slaapt 
of vroeg wakker is.
Opt for a blackout Roman blind 
if your child sleeps during the 

day or wakes up early.

Laat je gordijnen inpakken in een kartonnen happy 
home. Voor urenlang kleur- en speelplezier!  

Get your curtains delivered in a cardboard happy home for hours 
of fun coloring and playing!

Personaliseer je gordijnen met de unieke Happy Lock afwerking. Kies voor stoer antraciet grijs, fris wit of vrolijk oranje.Personalise your curtains with a unique Happy Lock finish. Choose from tough anthracite grey, fresh white or sunny orange.

PENGUIN RECYCLE ACHTERZIJDE 51

Luchtig katoen, 
100% recycle.
Airy cotton,  
100% recycled.
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ALtIJD EEN WINKELIER BIJ JOU IN DE BUURT.
There’s always a shop nearby!

JE VINDT ONZE 
DUURZAME 

COLLECTIE ONDER 
DE GROENE HAAK IN 

DE WINKEL.
You’ll find our 

collection hanging 
under the green hook in 

the shop.

Originele gordijnen speciaal voor jou op maat gemaakt.
Original curtains made to measure especially for you.

Blijf altijd geïnspireerd
Be inspired - always!


