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In Rugstories, we combine passion for traditio-
nal craftsmanship and contemporary design. 
We care for the transparency of the making 
process of a rug and for the people who stand 
behind it. We value exceptional aesthetics and 
timeless quality and we pay attention to de-
tails. We are looking for unique vintage rugs, 
but we also design new patterns to meet the 
expectations of good design lovers. The rugs 
complement contemporary interiors, especial-
ly those with a hint of eclecticism. We believe 
that each object tells a story that we want to 
share with you. 

W Rugstories łączymy zamiłowanie do trady-
cyjnego rzemiosła i współczesnego wzornic-
twa. Dywany pakujemy tak, jak od lat robi się to 
w tradycyjnych kulturach berberyjskich - zawi-
nięte w papier i obwiązane sznurkiem. Ważna 
jest dla nas przejrzystość procesu powstawa-
nia dywanu i ludzie, którzy za nim stoją. Ce-
nimy detale, oryginalną estetykę i ponadcza-
sową jakość. Szukamy wyjątkowych dywanów 
vintage, ale projektujemy również nowe wzory 
na zamówienie, które spełniają oczekiwania 
miłośników dobrego designu i stanowią 
dopełnienie współczesnych wnętrz, szczegól-
nie tych z nutą eklektyzmu. Wierzymy, że każ-
dy przedmiot opowiada jakąś historię, którą 
chcemy się z Wami podzielić. 
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Moroccan Berbers who live in rural, remote 
areas of the Atlas mountains have been we-
aving rugs for hundreds of years. Traditional-
ly, berber rugs were made solely by women, 
who decorated their own homes and prepared 
them for colder months. Nowadays, it is still 
them who are responsible for crafting these 
beuatfiful objects, while men take care of the 
sheep and obtain wool. 
The process of crafting a rug is extremely ti-
me-consuming and complex. Men shear the 
sheep usually once a year, during the warmest 
season. Women bring the obtained fleece to 
the river, where they rinse it of dirt and gre-
ase. Next, they comb the wool and spin it into 
long strings of yarn. Once the yard is finished 
it is dyed and left to dry in the sun. It is when 
the weaving process begins. Hand-weaving 
the carpet can take anywhere from several 
weeks to several months. When the rug is fi-
nally finished, to get rid of the dirt and soften 
the fabric it is washed and left to dry in the 
sun, once or several times in order to make 
it perfectly soft and cozy. The wool is dyed 
using natural raw materials - soil, herbs, tea le-
aves, figs, pomegranate and henna. However, 
the natural, undyed wool in it’s creamy hues 
is used just as often as the colored one. The 
names of the types of rugs are often related to 
the tribes who create them - each tribe has its 
own unique style and pattern, depending on 
the availability of raw materials and the preva-
iling climate in the region, as well as the breed 
of the grazed sheep. 
Traditionally, rugs are entirely handmade, 
which makes them truly unique - no two car-
pets are the same, each is completely inimita-
ble and hides a story behind. 

Plemiona berberyjskie zamieszkujące pasma 
gór Atlas w północnym Maroku zajmują się 
tkaniem dywanów od setek lat. Tradycyjnie to 
kobiety poświęcały się temu rzemiosłu, żeby 
przygotować domy na chłodniejsze miesiące. 
Obecnie to wciąż w głównej mierze one od-
powiedzialne są za ręczne tkanie dywanów, 
mężczyźni opiekują się zwierzętami i pozysku-
ją wełnę. 
Proces powstawania dywanu jest niezwykle 
czasochołonny i złożony. Na początku męż-
czyźni strzygą owce tradycyjnymi nożycami, 
zwykle dzieje się to raz w roku, w sezonie 
letnim, kiedy zwierzętom jest najcieplej. Po-
zyskane runo kobiety biorą nad rzekę, gdzie 
myją je z brudu i tłuszczu. Następnie, za pomo-
cą specjalnych grzebieni wełnę się rozczesuje, 
a w kolejnym etapie przędzie. Gotowa przędza 
jest farbowana i pozostawiona na słońcu do 
wyschnięcia. Dopiero wtedy zaczyna się pro-
ces tkania dywanu, który może zająć od kilku 
tygodni do kilku miesięcy. Gotowy produkt się 
myje i pozostawia do wyschnięcia, co oprócz 
czyszczenia ma na celu zmiększyć dywan. Aby 
był on niezwykle miękki proces ten czasem się 
powtarza więcej niż raz.
Do barwienia wełny wykorzystuje się naturalne 
surowce - ziemię, zioła, liście herbaty, owoce 
granatu, lawsonii i fig, ale równie często korzy-
sta się z wełny w swoim naturalnym, kremo-
wym odcieniu. Każde plemię ma swój unikalny 
styl i kolorystykę, które zależą od dostępności 
surowców i panującego klimatu w regionie, 
a także rasy wypasanych owiec, dlatego też 
nazwy rodzajów dywanów pochodzą od nazw 
społeczności, które je wytwarzają.
Dywany w tradycyjnej formie od początku 
do końca wytwarzane są ręcznie, co czyni je 
prawdziwie unikalnymi - nie ma dwóch takich 
samych dywanów, a każdy jest w pełni wyjąt-
kowy i opowiada swoją historię. 
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Beni Ourain is a group of 17 tribes inhabiting 
the middle range of the Atlas Mountains. Their 
rugs are one of the most valued, due to the 
high-quality wool used in the production pro-
cess. The rugs are characterized by its mini-
malist design and monochromatic, geometric 
patterns. These rugs are very soft and warm, 
as they have long yarns. Vintage Beni Ourain’s 
do not exceed 220 cm in width - if they are 
larger, they are most likely new. 

Beni Ourain, to grupa 17 plemion zamieszku-
jących środkowe pasmo gór Atlas. Dywany tej 
społeczności są jednymi z najbardziej cenio-
nych, ze względu na wysokogatunkową wełnę 
wykorzystaną w procesie produkcji. Charakte-
ryzuje je minimalistyczny, geometryczny wzór, 
który przybiera zwykle postać monochroma-
tyczną - bazą jest niebarwiona, kremowa weł-
na, a wzory zwykle są ciemnobrązowe. Dy-
wany te są niezwykle miłe w dotyku, a przez 
wykorzystanie długiego włosia są też bardzo 
ciepłe. Vintage’owe Beni Ourain nie przekra-
czają 220 cm szerokości - jeśli są większe, 
najprawnopodobniej są nowe. E N G P Lp .    09/36
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Azilal rugs are made by tribes from the 
High Atlas range. They are distinguished 
by expressive, abstract patterns, often full 
of hidden meanings and symbols, which 
are usually written in Tamazight - one of 
the main Berber languages. The base is 
made of natural, undyed wool, and the pat-
terns are woven from yarns of bright and 
bold colors.
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Dywany Azilal wytwarzane są przez ple-
miona pochodzące z pasma Atlasu Wyso-
kiego. Cechują się wyrazistymi, abstrak-
cyjnymi wzorami, niejednokrotnie pełnymi 
ukrytych znaczeń i symboli, pisanych zwy-
kle w Tamazight - jednym z głównych języ-
ków Berberów. Podstawę stanowi wełna w 
kolorze naturalnym, a wzory utkane są 
z przędzy o jaskrawych, mocnych barwach. 



p .    16/36



p .    19/36



p .    20/36



p .    23/36



BENI

M’R IR IT

The tribes of Beni M’rirt inhabit the western 
part of the Central Atlas. Their rugs are charac-
terized by darker, bolder colors. Because the 
Beni M’rirt communities live higher than other 
tribes in this part of the mountain range, their 
rugs have shorter pile and a denser weave to 
provide adequate protection against the cold. 
Older Beni M’rirt models are characterized by 
extensive colors, but luck clear patterns. They 
started implementing patterns ex. rhombus by 
the influence of Beni Ourain, whose region is 
located about 200 kilometers away. 

Plemiona Beni M’rirt zamieszkują zachodnią 
część Atlasu Środkowego. Ich dywany cha-
rakteryzują się ciemniejszymi, odważniejszymi 
barwami. Ze względu na to, że społeczności 
Beni M’rirt mieszkają wyżej niż inne plemio-
na z tej części pasma górskiego, ich dywany 
mają krótsze włosie i gęstszy splot, aby za-
pewnić odpowiednią ochronę przed chłodem. 
Starsze egzemplarze Beni M’rirt cechują się 
rozbudowaną kolorystyką, ale pozbawione 
są wyraźnych wzorów, dopiero przez wpływy 
Beni Ourain, których region znajduje się około 
200 kilometrów dalej, zaczęto wykorzystywać 
wzór rombu lub innych symboli.P LE N G
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Our rugs are made entirely of sheep’s wool. 
Therefore, in the natural process of use, they 
may occasionally lose fibers. Regular vacu-
uming and airing the rugs will keep them in 
perfect condition for a long time. In case of 
staining, we recommend rinsing the stain qu-
ickly with warm water and a cloth. We advise 
against using strong detergents that can da-
mage naturally dyed wool. If your carpet ne-
eds thorough cleaning, we recommend using 
a professional laundry service. 

Nasze   dywany   są   wykonane   w   całości 
z owczej wełny. Wobec tego w naturalnym 
procesie użytkowania mogą okazyjnie gubić 
włókna. Regularne odkurzanie i wietrzenie 
dywanów pozwoli na utrzymanie ich w dosko-
nałym stanie przez długi czas. W przypadku 
zabrudzenia zalecamy szybko przemyć plamę 
ciepłą wodą i szmatką. Odradzamy stosowa-
nia silnych detergentów, które mogą uszko-
dzić naturalnie barwioną wełnę. Jeśli dywan 
wymaga gruntownego czyszczenia, polecamy 
skorzystanie z usług profesjonalnej pralni. 
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S H O W R O O M : 

Ul.Paryska 37

Warszawa
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