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inspiration
Quality Textiles is van een groothandel in stoffen gegroeid tot een 

gerenommeerde one-stop-shop partner voor klanten over de hele 

wereld. Hoe? Door een brede dienstverlening op te bouwen rondom 

de behoeften van modedetaillisten, warenhuizen en confectionairs. 

Uiteraard: een zeer uitgebreide collectie standaard- en modestoffen 

voor met name dames- en kinderkleding. Dagelijks gaat er meer dan 

100.000 meter stof door onze handen. Met meer dan 5 miljoen meter 

stof standaard op voorraad in ons warehouse, bent u gegarandeerd 

van directe levering. Een bestelling is binnen 24 uur onderweg naar 

de klant, waar ook ter wereld. Die snelheid combineren we met een 

hoogwaardige kwaliteitscontrole – in eigen huis! – en een uitzonderlijk 

serviceniveau. Onze klanten weten dat wij altijd voor ze klaar staan. 

Op basis van afspraken waar u blind op kunt vertrouwen. Zoals wij al 

jarenlang zeggen: ‘We keep our promises’. Met vakmensen waarvoor de 

wereld van stoffen geen enkel geheim meer kent.

De wereld van stoffen 
kent geen geheimen



creation
De wereld van mode is veeleisend, vraagt continu om vernieuwing en 

verbetering. Quality Textiles biedt u keuze, snelheid en vrijheid. Met de 

aankoop en registratie van dessins bij internationale ontwerpers is een 

enorme databank opgebouwd, waarbij verschillende samenstellingen 

en kleurversies een ongekende variatiemogelijkheid bieden. Onze 

eigen designafdeling ontwikkelt op basis van de laatste modetrends 

exclusieve seizoenscollecties, samengesteld in meerdere kleuren en 

dessins in een brede variëteit aan stoffen. De intensieve samenwerking 

vertaalt zich in grote betrokkenheid. Zeer regelmatig schuiven klanten 

aan bij onze designers om samen specifieke dessins te ontwikkelen. 

De eerste sampling-meters van deze unieke dessins zijn door digitale 

productie direct beschikbaar. Bij wijze van spreken: vandaag een creatie 

is morgen een collectie.

Vandaag een creatie, 
morgen een collectie



worldwide
Quality Textiles is al meer dan 50 jaar thuis in de internationale wereld van 

stoffen. Met Oss als thuisbasis, een eigen vestiging in China en een kantoor 

en breierij in Italië halen we inspiratie uit de hele wereld en zitten we aan de 

basis van mode en trends. Dagelijks zijn wij in meer dan 40 landen actief via 

een wereldwijd netwerk van agenten. Een strakke organisatie met een digitaal 

voorraadsysteem waardoor informatie overal en altijd direct inzichtelijk is: 

u weet precies wat er op voorraad is of wanneer uw bestelling geleverd wordt. 

Want wereldwijd betekent vandaag de dag: overal thuis, altijd dichtbij. 

Quality textiles

Van Gerwen Stoffen: groothandel standaardcollectie 

Qjutie: eigen kindercollectie

Pauen Stoffe: exclusieve modestoffen

Quality Jersey: in Italië geproduceerde brei-collectie

Voiced Connection: ontwikkeling eigen printcollectie

Overal thuis, 
altijd dichtbij
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