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Dekbedovertrekset Lexie 
100% katoen flanel
1 persoons  

49,95 34,95
2 persoons 

89,95 59,95
lits jumeaux  

99,95 69,95
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Het wordt steeds kouder... de sfeervolle wintermaanden liggen voor 

ons! De tijd is gekomen om je slaapkamer winterklaar te maken, 

met de warmste donzen dekbedden en fijnste plaids en spreien. 

Bij het koude winterweer past een andere sfeer in je slaapkamer, 

warme kleuren en stoffen en gezellige sfeerverlichting. Dit maakt 

dat je elke dag lekker vroeg in je warme bed wilt kruipen met een 

goed boek of nog even die ene aflevering kijken van je 

favoriete serie! 

oh! heywinteR

vanaf

74,95

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 35,96

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 26,36

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 43,96

meer advies? kijk op linolux.nl of kom langs

20%
korting

hoofdkussens
sensation

Livello 
jersey hoeslakens
100% katoen, hoekhoogte van 35 cm 
  90 x 200 cm  19,95
  90 x 220 cm  21,95
140 x 200 cm  27,95

ook  veRkRijgbaaR
  vooR   toppeR 
en   splittoppeR

160 x 200 cm  29,95
180 x 200 cm  34,95
180 x 220 cm  37,95

Dekbedovertrekset Fascination
100% katoen satijn
1 persoons    74,95
2 persoons  139,95 
lits jumeaux  149,95

Essenza
dekbedovertrekset Bory
100% katoen satijn
1 persoons    69,95
2 persoons  129,95
lits jumeaux  139,95

vanaf

69,95
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vanaf

39,95

vanaf

34,95 Dekbedovertrekset Pendleton
100% brushed twill katoen
1 persoons  49,95  39,95
2 persoons  89,95  69,95
lits jumeaux  99,95  79,95

beddinghouse 

Een dekbedovertrek van Beddinghouse is altijd een goede keuze. 

De overtrekken worden gemaakt van natuurlijke materialen van een 

hoogwaardige kwaliteit. Beddinghouse heeft overtrekken in verschillende 

materialen, zoals 100% katoen satijn welke door de verfijnde weeftechniek een 

prachtige glans heeft en koel aanvoelt op je huid. Of heb jij het sneller koud? 

Kies dan voor 100% katoen flanel, welke door de geborstelde garen heel 

warm aanvoelt, maar toch een ademende stof is.  100% brushed twill 

is een stof met de combinatie van de voordelen van katoensatijn en 

flanel, het heeft de zachtheid van flanel, maar heeft ook nog een 

zachte glans en daarnaast krimpt en kreukt deze stof niet! 

Voor welke kwaliteit kies jij? 

dRomen
nachten

warme
koude

Livello
flanel hoeslakens
100% katoen flanel
  80 x 200 cm 18,95 
  90 x 200 cm 19,95
  90 x 210 cm 22,95
  90 x 220 cm 22,95
140 x 200 cm 26,95
160 x 200 cm  29,95
180 x 200 cm 32,95
180 x 210 cm 36,95
180 x 220 cm 36,95

Flanel lakens
160 x 270 cm 19,95
200 x 270 cm  27,95
240 x 270 cm 32,95

Flanel kussenslopen
2 slopen 60 x 70 cm  13,95

slapen met flanel
Warm blijven in de winter? Kies dan voor een flanellen 

hoeslaken. Flanel is aan één kant geruwd. Dit zorgt voor een 

donsachtig laagje, waardoor een flanellen hoeslaken meer 

warmte biedt en deze warmte langer vasthoudt. Ideaal voor de 

koude wintermaanden. 

Beddinghouse
dekbedovertrekset Linear Leaf
100% katoen satijn
1 persoons    59,95  
2 persoons  109,95
lits jumeaux  119,95  

vanaf

59,95

Dekbedovertrekset Lola 
100% katoen flanel
1 persoons  

49,95 34,95
2 persoons 

89,95 59,95
lits jumeaux  

99,95 69,95
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cadeautip

cadeautje
Wat is er nou leuker dan het geven van het perfecte cadeautje tijdens de 

feestdagen? Wij hebben hier de leukste cadeautjes verzameld, welke je kan geven 

of krijgen de komende feestdagen. Om je cadeautje ook nog eens extra feestelijk 

te verpakken, hebben we een Linolux cadeaubox voor een extra feestelijke en luxe 

uitstraling. Dan weet je zeker dat de feestdagen een succes zullen worden!

voor jou...
...cadeautje voor mij

1. Livello badjas Valencia  100% katoen velours 59,95  2. Livello badjas Norway maat S t/m XL 49,95 39,95 3. Linolux cadeaubox 
40 x 30 x 12 cm 4,95 4. Livello plaid Noah 150 x 200 cm 59,95 39,95, 150 x 240 cm 69,95 49,95, gevuld sierkussen 19,95 14,95  

5. Livello plaid Pleun 140 x 200 cm 29,95 19,95  6. Verzorgingslijn Mijn Stijl vrij van parabenen, bed & body spray 6,95, douchegel 7,95, 

handzeep 7,95, geurzakje 3,-, scrubzout 5,95

7. Livello badmat Home Collection 50 x 80 cm, 1000 gr./m2 21,95 16,95 8. Livello saunalakens 100% katoen, 90 x 200 cm 29,95 24,95 
9. Livello badgoed Barcelona 100% katoen, 500 gr./m2, washand 3,50 2,95, gastendoek 7,95 5,95, handdoek 15,95 12,95, badlaken 22,95 17,95 
10. Livello badjas Cuddle maat S t/m XL, diverse kleuren 49,95 34,95 11. Livello badjas Jimmy maat S t/m XXL, ook in blauw 59,95 44,95 

12. Livello badgoed Home Collection 100% katoen, 550 gr./m2, washand 2,95 2,50, gastendoek 6,95 4,95, handdoek 12,95 9,95, badlaken 19,95 14,95 

cadeaubox :
extra  leuk  om  te 

geven en  te  krijgeN

1.
2.

4.

3.

6.
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7.

19,95
29,95

24,95
29,95



Uitgave november 2018. Prijs-, design-, kleurwijzigingen en zetfouten voorbehouden.  
Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en tot 2 weken na verspreiding.

Dekbed Xperience enkel
90% eendendons 
140 x 200 cm 179,- 129,-
140 x 220 cm 199,- 145,-
200 x 200 cm 269,-  199,-

200 x 220 cm  299,- 219,-
240 x 200 cm 329,- 239,-
240 x 220 cm 359,-  259,-

Dekbed Xperience 4-seizoenen
90% eendendons 
140 x 200 cm 259,- 189,-
140 x 220 cm 289,- 209,-
200 x 200 cm 389,-  289,-

200 x 220 cm  429,- 319,-
240 x 200 cm 469,- 349,-
240 x 220 cm 519,-  379,-

ik duik nog even

veRen
vanaf

189,-onder de

vanaf

129,-
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Dreamstar dekbed xperience 

Dit dekbed is gevuld met 90% witte eendendons en 

heeft een 100% perkal-katoenen tijk. Zo ontstaat een 

lekker luchtig dekbed welke je lichaamstemperatuur 

vasthoudt en zorgt voor perfecte isolatie en ventilatie. 

Voorzien van het Mite Protect label.


