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Dekbedovertrek Seashells
100% katoen, 260 cm lang
1 persoons    49.95  34.95
2 persoons    89.95  59.95
lits jumeaux    99.95  69.95

nu vanaf

34.95

Dromenland?naar
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en zo kom je dus
in de zevende

hemel
ben ik er weer

Morgen
Livello 
dekbedovertrekset 
Snoozing
100% katoen satijn, 
260 cm lang, 
in de kleuren 
Grey green en 
Ocean blue 
1 persoons
69.95 49.95
2 persoons  
129.95 89.95
lits jumeaux  
139.95  99.95

Vandyck 
dekbedovertrekset 
Crossover
100% katoen satijn 
1 persoons
64.95 49.95
2 persoons  
119.95 89.95
lits jumeaux  
129.95  99.95

Vandyck 
dekbedovertrekset 
Twig
100% katoen satijn 
1 persoons
64.95 49.95
2 persoons  
119.95 89.95
lits jumeaux  
129.95  99.95

Dekbedovertrekset Twig Sea Green
100% katoen satijn 
1 persoons  64.95 49.95
2 persoons  119.95 89.95
lits jumeaux  129.95  99.95

Livello 
dekbedovertrekset Birdy
100% katoen, 260 cm lang 
1 persoons  49.95 39.95
2 persoons   89.95 69.95
lits jumeaux   99.95  79.95

nu vanaf

29.95
Beddinghouse 
dekbedovertrekset Origami Birds
100% katoen 
1 persoons  39.95 29.95
2 persoons   69.95 49.95
lits jumeaux   79.95  59.95

PLAIDS vanaf

49.95
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20%
Livello 
moltons

korting
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blijven we
vandaag

Hoeslakens zijn er in vele soorten, maten         en kleuren. Voor alle 

specifieke wensen zijn er verschillende soorten materialen beschikbaar. 

Katoen
De meest bekende is het katoenen hoeslaken, katoen ademt en is zacht, 

waardoor het prettig aanvoelt. Daarnaast neemt katoen gemakkelijk 

(transpiratie)vocht op, waardoor een katoenen hoeslaken een goede  

keus is als je ’s nachts veel zweet tijdens de warme zomermaanden. 

Perkal
Perkal katoen is erg soepel en voelt zacht aan. Het geeft een koel  

gevoel op de huid. 

Molton
Een molton hoeslaken wordt gebruikt als basis om je matras te 

beschermen tegen slijtage en vocht. Tijdens het slapen verliezen we 

namelijk ca. een halve liter vocht per nacht. Plaats onder het hoeslaken 

een molton hoeslaken, deze is uitstekend om het vocht te absorberen. 

Zo blijft je matras langer goed en schoon en kun je heerlijk rustig slapen. 

Het is ook mogelijk om hoeslakens op maat te laten maken bij ons.

Livello 
hoeslaken Molton Stretch 
Hoekhoogte van 30 cm, ook verkrijgbaar 
als hoeslaken speciaal voor de topper
90x200 cm vanaf 19.95 nu voor 15.96

Livello 
hoeslaken Molton 
Matrasdikte tot 24 cm, gemaakt van extra zware kwaliteit, 100% katoen, 
ook verkrijgbaar als hoeslaken speciaal voor de topper
90x200 cm vanaf 22.95 nu voor 18.36

Livello 
waterdichte matrasbeschermer 
Is voorzien van een antibacteriële Sanitized finish en slaapt koel
90x200 cm vanaf 24.95 nu voor 19.96

in  nog  veel 
meer  maten

in  nog  veel meer  maten in bed
Dekbedovertrekset Venezia
100% katoen satijn, 260 cm lang, 
200 count geweven, in de kleuren wit, 
off-white, rock en greige 
1 persoons  59.95 39.95
2 persoons  109.95 69.95
lits jumeaux  119.95  79.95

Livello
hoeslakens Perkal Hotel kwaliteit 
100% katoen perkal, 200 count, ook in off-white, 
ook verkrijgbaar als hoeslaken speciaal voor de topper 
90x200 cm  24.95
90x220 cm  27.95
140x200 cm  33.95

160x200 cm  37.95
180x200 cm  41.95
180x220 cm  45.95

Livello
lakens Perkal Hotel kwaliteit 
160x270 cm  26.95
200x270 cm  34.95

240x270 cm  39.95
270x300 cm  44.95

Livello
kussensloop Perkal Hotel kwaliteit 
60x70 cm  16.95

koel

Livello 
katoenen 
kussenslopen
100% gemerceriseerd 
katoen, 60 x 70 cm    
2 stuks 12.95

extrasterk

Livello 
katoenen hoeslakens
100% gemerceriseerd katoen,
hoekhoogte van 35 cm 
80 x 200 cm  17.95
90 x 200 cm  18.95
90 x 220 cm  20.95
140 x 200 cm  26.95
160 x 200 cm  29.95
180 x 200 cm  32.95
180 x 220 cm  35.95
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me-time
Niets is fijner dan lekker lang bubbelen         in je eigen bad. 

Spoel je zorgen weg en maak je hoofd leeg. Even een fijn momentje 

voor jezelf. Wij hebben hiervoor het fijnste badgoed en de lekkerste 

crèmes om je me-time momentje helemaal compleet te maken. 

tijd voor jezelf

3.

7.
2.

8.

1. Livello wafel badjas Pique, 100% katoen, maat S t/m XL, in diverse kleuren, ook lange maten  44.95 34.95 2. The Gift Label handsoap met pompje 9.95  

3. Vandyck badjas Sienna, maat S t/m XL, in kleuren Celad Green, China Blue en Powder Pink 59.95 39.95  4. Livello badjas Chic 100% katoen, afgewerkt  

met festonsteek, maat S t/m XL 59.95  5 + 6. Vandyck Prestige uni of border badgoed, 100% katoen, 500 gr/m2, in diverse kleuren, washand 3.45 2.45, 

gastendoek 40x60 cm 5.45 4.25, handdoek 60x110 cm 13.45 9.95, badlaken 70x140 cm 21.45 14.95  7. Livello Aruba badgoed, 100% katoen, 

580 gr/m2, in diverse kleuren, washand 3.95, gastendoek 40x60 cm 6.95, handdoek 60x110 cm 14.95, badlaken 70x140 cm 21.95  8. Vandyck 
badmatten Houston, 100% katoen, met anti-slip, 1200 gr/m², 60x62 cm 29.95, toiletmat 60x62 cm 34.95, 62x100 cm 44.95, 67x140 cm 64.95

1.

waan  je  op vakantie

   ook in lange lengtematen

Strandlakens Seafood
100% katoen, 100x200 cm 

The Gift Label 
coffee soap
5.95 

HNL 
dekbedovertrekset Marlene
100% katoen, 
1 persoons 39.95
2 persoons  69.95
lits jumeaux  79.95

Hamamdoek Seahorse Asteris
100x180 cm  
23.95

34.95
44.95

19.95
24.95
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Hoofdkussen 
Sensation Climate Support 
Extra zwaar gevuld met een mix van polyester 
vezelbolletjes en latex staafjes. Door de speciale 
zijkanten van 3D air mesh ventileert het goed. 
De tijk is gewatteerd met een vulling van 100% 
katoen. Anti-allergisch en dikte aanpasbaar.
Per stuk 54.95 nu 2 stuks voor 82.43

Hoofdkussen 
Sensation Cool Touch 
Gevuld met polyester vezelbolletjes en biedt 
een goede ondersteuning van hoofd en nek. 
De tijk is gewatteerd met een vulling van  
100% natuurzijde. Koel slapen, anti-allergisch, 
anti transpiratie en dikte aanpasbaar.
Per stuk 44.95 nu 2 stuks voor 67.43

Hoofdkussen 
Sensation Satin
Gevuld met polyester vezelbolletjes en biedt 
een goede ondersteuning van hoofd en nek. 
De tijk is van katoen satijn. Anti-allergisch  
en dikte aanpasbaar.
Per stuk 32.95 nu 2 stuks voor 49.43

Goedemorgen

6.

5.

Speciaal voor jouw vader hebben we de mooiste 

cadeaus geselecteerd voor een fijne en comfortabele 

Vaderdag. Van de stoerste badjassen of coffee mugs 

tot de mooiste saunalakens.

papa’s in de

1. Beddinghouse dekbedovertrekset Celi, 100% katoen, 1 persoons 39.95 29.95, 2 persoons 69.95 49.95, lits jumeaux 79.95 59.95 2. Livello 
kussenhoes Melange, 40x60 cm 24.95  19.95  3. Livello plaid Melange, 100% katoen, 150x200 cm 79.95 59.95, 160x240 cm 99.95 79.95  4. Livello 
saunalakens, zware kwaliteit badstof, 100% katoen, 90 x 200 cm  29.95  24.95  5. Strandlakens Seafood, 100% katoen, 100x200 cm  24.95  19.95  
6. Livello badjas Aruba, 100% katoen, maat S t/m XL, in grijs en wit 79.95  7. The Gift Label coffee mug to go, porselein, met handige rubber afsluitdeksel 9.95

2.

3.

van de 
voorpagina

Al onze Dreamstar hoofdkussens zijn wasbaar.
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koelslapen

ik gaslapen

Livello 
dekbedovertrekset Sara
100% katoen perkal, 
260 cm lang
1 persoons 
69.95 49.95
2 persoons  
129.95 89.95
lits jumeaux  
139.95  99.95

vulling: 100% zijde, tijk: 100% katoen perkal
wasbaar op 40ºC 
140x200 cm  89.95  49.95
140x220 cm   99.95  54.95
200x200 cm   125.-   69.95
200x220 cm  139.-  79.95
240x200 cm   159.-  89.95
240x220 cm   179.-   99.95

vulling: 100% katoen, tijk: 100% katoen perkal
wasbaar op 60ºC 
135x200 cm  69.95  39.95
135x220 cm   79.95  44.95
200x200 cm   105.-   59.95
200x220 cm  115.-  64.95
240x200 cm   125.-  69.95
240x220 cm   139.-   79.95

dreamstar
dekbed cotton summer 
Dit dekbed is gemaakt van 100% katoen en valt 

soepel om het lichaam. Het is anti-allergisch 

en door een speciale behandeling kan de vulling 

nietverschuiven. Anti-transpirant voor de 

warme zomernachten! 

Dreamstar
dekbed silk summer
Zijde is licht in gewicht, koel en valt soepel 

om het lichaam. Daarnaast is het dekbed anti-
transpirant en dus ideaal voor de warme 

zomermaanden. 

Eclair
KUSSENBESCHERMER COTTON TOUCH
De kussenbeschermer is een anti-allergische 
kussensloop met rits en houdt het hoofd koel 
tijdens zwoele zomernachten. Deze kussensloop 

werkt uitstekend tegen transpiratie waardoor het 

hoofdkussen minder warm aanvoelt. 

Wasbaar op 60ºC, waardoor huisstofmijt wordt 

gedood en het zeer geschikt is voor mensen met 

longklachten, ademhalingsproblemen of een 

allergie.

vulling: katoen, tijk: 100% katoen perkal

nu vanaf

49.95
nu vanaf

49.95

Livello 
dekbedovertrekset Blomster
100% katoen satijn, 
260 cm lang 
1 persoons
69.95 49.95
2 persoons  
129.95 89.95
lits jumeaux  
139.95  99.95

Livello 
dekbedovertrekset Maxima
100% katoen perkal, 
260 cm lang 
1 persoons
69.95 49.95
2 persoons  
129.95 89.95
lits jumeaux  
139.95  99.95

Dekbedovertrekset Zomerboeket
100% katoen
1 persoons  39.95  24.95
2 persoons  69.95  44.95
lits jumeaux  79.95  49.95

prachtig geborduurd
nu vanaf

49.95

10.95
14.95



2+1
gratis*
op vandyck
badgoed

3+1
gratis*
op livello
keukengoed

iedere dagVOOR
een nieuwe

Uitgave mei 2017. Prijs-, design-, kleurwijzigingen en zetfouten voorbehouden.  
Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en tot 2 weken na verspreiding.

Livello
theedoek
100% katoen, in diverse kleuren, 
maat 65x65 cm
5.50

* wordt berekend als 33% korting.
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Badgoed Home Collection in diverse kleuren, 550 gr/m2

Uni Home washand 4.45, gastendoek 30x50 cm 5.95, handdoek 60x110 cm 16.95, badlaken 70x140 cm 22.45 
Petit Ligne washand 4.95, gastendoek 30x50 cm 7.45, handdoek 60x110 cm 21.45, badlaken 70x140 cm 29.95

Livello
keukendoek
100% katoen, in diverse kleuren, 
maat 60x60 cm
6.50

Livello
vaatdoek
100% katoen, in diverse kleuren,
maat 34x34 cm
1.95


