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Dekbedovertrekset
Springtime
100% katoen satijn
1 persoons
69.95
2 persoons
129.95
lits jumeaux 139.95

AIR

49.95
89.95
99.95

luxe slapen met zzzachte prijzen
linolux.nl

vitamine s

Vandyck
dekbedovertrekset
Flying Cranes
100% katoen satijn
1 persoons
69.95
2 persoons 129.95
lits jumeaux 139.95

slapen
van

vanaf

69.95

Voldoende slaap is nodig om
lichaam en geest te laten herstellen
en tot rust te komen. Slapen
geeft weer nieuwe energie voor een
nieuwe dag. Een mooie en rustige slaapkamer zorgt ervoor dat je weer
helemaal kunt opladen voor een nieuwe dag. Wij hebben het fijnste
beddengoed van de mooiste en zachtste materialen, zodat je
volledig kunt wegdromen op weg naar een nieuwe
dag vol energie.

Livello
jersey hoeslakens
hoekhoogte van 35 cm,
in heel veel kleuren
90 x 200 cm 19.95
90 x 220 cm 21.95
140 x 200 cm 27.95
160 x 200 cm 29.95
180 x 200 cm 34.95
180 x 220 cm 37.95

vanaf

Livello
plaids en spreien

59.95

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

nu vanaf

49.95

ook in
celad
on
green
2 world of comfort

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

nu vanaf

49.95

vanaf

49.

95

Dekbedovertrek Florence
100% katoen perkal
1 persoons
69.95 49.95
2 persoons
129.95 89.95
lits jumeaux 139.95 99.95

Livello
sierkussen gevuld
40 x 60 cm
19.95 14.95

WaFels
wafels &

Nee, niet om op
te eten, maar om
heerlijk onder te slapen. De witte strepen
van overtrek Beau hebben een prachtige
wafel structuur en maak je slaapkamer
helemaal compleet met een wafelplaid
van Vandyck. Heerlijk slapen...

Vandyck
kussensloop Piqué
40 x 55 cm
19.95 14.95

ook in
jeans b
lue

Livello
dekbedovertrekset Beau
100% katoen perkal
1 persoons
79.95 49.95
2 persoons
149.95 89.95
lits jumeaux 159.95 99.95

vanaf

49.95

wafeldeken Piqué
100% katoen,
160 x 250 cm
69.95 49.95
270 x 250 cm
99.95 79.95

Reizen
naar de
van
je
dromen
WeReld
slapen is

spreien vanaf

99.95

vanaf

39.95
Dekbedovertrek Birdy
100% katoen
1 persoons
49.95
2 persoons
89.95
lits jumeaux 99.95

39.95
69.95
79.95

Love

to see you
25 winkels
Amersfoort
Assen

•

•

Amsterdam

Blerick

Dordrecht

•

Breda

Drachten

•

Heerlen

Gorinchem
Helmond

•

Maastricht

Nijmegen

•

Rijssen

Uden

•

Venlo

•

Deurne
•

Goes

Hellevoetsluis

•

•

Middelburg

Spakenburg

Weert

25
winkels

Apeldoorn

Emmen

•

•

•

•

•

•

•

Tilburg

Woerden

over linolux
Linolux is een multibrandstore met 25 winkels verspreid door heel
Nederland. Met veel liefde en aandacht voor de klant wordt de
collectie samengesteld. Naast bekende merken als Vandyck,
Beddinghouse, Essenza en Walra bieden wij ook exclusieve private
label collecties onder de naam Livello en Dreamstar. Deze exclusieve
collecties bieden je een super kwaliteit tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Ongeacht je stijl of budget, Linolux heeft voor ieder wat wils!

meer informatie? kijk op linolux.nl of kom langs
linolux.nl 5

Houd je hoofd

cool

dreamstar

kussenbeschermer

20%
korting

Dreamstar
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: 100% katoen, tijk: 100% katoen perkal 14.95 11.96

luxe

kwaliteit

Deze kussenslopen zijn gemaakt van 100% gemerceriseerd katoen.
Dit wordt ook wel ‘parel katoen’ genoemd en is glad, glanzend en sterk.

2 stuks

12.95

Mite

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

6 world of comfort

[pRotect

Alle tijken
van de Dreamstar dekbedden en hoofdkussens zijn
gemaakt
van de fijnste 100% katoenen garens, donsdicht en
qua dichtheid en gewicht aangepast aan de gebruikte dons vulling.
Doordat de Dreamstar dekbedden- en hoofdkussen tijken een
dusdanig dichte weving hebben, kan huisstofmijt niet binnendringen.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die allergisch zijn
voor huisstofmijt deze producten veilig kunnen gebruiken.

32.95

26.36

[kussen

mag ik je

Ben je een zijslaper, rugslaper, buikslaper, uitslaper of misschien
wel een knuffelslaper? Linolux heeft een breed aanbod van
hoofdkussens in de collectie. Hoofdkussens gevuld met polyester
vezelbolletjes, microvezel of dons. Ook voor kinderen is er een
speciaal kids hoofdkussen ontwikkeld. Zo hebben wij voor
elke (uit)slaper een passend
hoofdkussen!

Hoofdkussen Sensation Satin
Gevuld met 750 gram polyester vezelbolletjes en biedt een
goede ondersteuning van hoofd en nek. De tijk is van katoen
satijn. Anti-allergisch en de dikte is aanpasbaar.

54.95

43.96
Hoofdkussen Sensation Climate Support
Extra zwaar gevuld met een mix van 1200 gram 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 de dikte is aanpasbaar.

44.95

35.96

dreamstar

sensation
hoofdkussens

20%
korting

Hoofdkussen
Sensation Cool Touch
Gevuld met 800 gram polyester
vezelbolletjes en biedt een goede
ondersteuning van hoofd en nek.
De tijk is gewatteerd met een vulling
van 100% natuurzijde.
Dit hoofdkussen is anti-transpirant
en ideaal voor warme nachten!
De dikte van het hoofdkussen is
aanpasbaar.

meer advies? kijk op linolux.nl of kom langs
linolux.nl 7

jouw

ticket

naar

DROMENLAND

vanaf

Dekbedovertrekset Sealife
100% katoen
1 persoons
49.95 29.95
2 persoons
89.95 49.95
lits jumeaux
99.95 59.95

8 world of comfort

29.95

koel glad katoen

koel

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.

soepel perkal

De 100% katoen perkal serie wordt gemaakt van 100% katoen en
heeft daarmee ook de aangename eigenschappen van katoen: het
ademt goed en is vocht absorberend. Perkal onderscheidt zich ten
opzichte van ‘normaal’ katoen met het aantal draden (de thread
count) dat gebruikt wordt tijdens het weven. Katoen perkal heeft
een hogere thread count (er worden dus meer draden gebruikt
tijdens het weven) en fijnere garen en voelt daardoor zachter,
gladder, koeler en nog prettiger aan dan normaal katoen.

vanaf

17.95

Livello
katoenen hoeslakens
100% gemerceriseerd katoen,
hoekhoogte van 35 cm
80 x 200 cm 17.95
90 x 200 cm 18.95
Ook verkrijgbaar:
90 x 220 cm 20.95
katoenen lakens
140 x 200 cm 26.95
160 x 270 cm 19.95
160 x 200 cm 29.95
200 x 270 cm 24.95
180 x 200 cm 32.95
240 x 270 cm 29.95
180 x 220 cm 35.95

& crispy
[lakens
frisse

16.95

Livello
kussensloop Perkal Hotel kwaliteit
60 x 70 cm
16.95

el
in nog ve
n
meer mate

De juiste basisproducten zijn belangrijk voor een goede nachtrust!
De hoeslakens, lakens en slopen van Livello zijn er in veel verschillende
maten, kleuren en kwaliteiten. Ook maatwerk is mogelijk bij Linolux.
Zo slaap jij straks dus nog lekkerder. Trusten!

vanaf

Livello
hoeslakens Perkal Hotel kwaliteit
100% katoen perkal, 200 count, ook in off-white,
ook verkrijgbaar als hoeslaken speciaal voor de topper
90 x 200 cm 24.95
160 x 200 cm 37.95
90 x 220 cm 27.95
180 x 200 cm 41.95
140 x 200 cm 33.95
180 x 220 cm 45.95
Livello
lakens Perkal Hotel kwaliteit
160 x 270 cm 26.95
240 x 270 cm
200 x 270 cm 34.95
270 x 300 cm

24.95

39.95
44.95

meer advies? kijk op linolux.nl of kom langs
linolux.nl 9
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GoedemoRgen

zonder zorgen

Niets is fijner dan lekker lang bubbelen in bad. Spoel je zorgen weg en
maak je hoofd leeg. Even een fijn momentje voor jezelf. Wij hebben hiervoor
het fijnste badgoed en heerlijke badjassen om je me-time momentje helemaal
compleet te maken.

3.

1.
wafelbadjassen

Ibiza

4.

20%
korting
6.

2.

5.
1. Livello wafel badjas Ibiza short, 100% katoen, in diverse kleuren 39.95 31.96 Livello wafel badjas Ibiza long 44.95 35.96 2. The Gift Label
handsoap met pompje 9.95 3. Vandyck badjas Sienna, maat S t/m XL, in diverse kleuren 64.95 44.95 4. Livello badjas Chic, 100% katoen,
afgewerkt met festonsteek, maat S t/m XL 59.95 5. Livello badgoed Home, 100% katoen, 500 gr/m2, in diverse kleuren, washand 2.95 2.50,
gastendoek 40 x 60 cm 6.95 4.95, handdoek 60 x 110 cm 12.95 9.95, badlaken 70 x 140 cm 21.95 16.95 6. Vandyck badmatten Houston,
100% katoen, met anti-slip, 1200 gr/m², 60 x 62 cm 29.95, toiletmat 60 x 62 cm 34.95, 62 x 100 cm 44.95, 67 x 140 cm 64.95

10 world of comfort

beach
please
Strandlakens
100% katoen velours,
100 x 180 cm

29.95

Hamamdoeken
met badstof
100 x 180 cm

24.95

24.95

Strandlakens Seafood
100% katoen, 100 x 200 cm

19.95
linolux.nl 11

even

afkoelen
onder je

zomerdekbed

dekbed cotton summer
Dit dekbed valt soepel om het lichaam, is antiallergisch en door een speciale behandeling kan
de vulling niet verschuiven. Anti-transpirant
voor de warme zomernachten!
Vulling: 100% katoen, tijk: 100% katoen perkal.
135 x 200 cm
135 x 220 cm
200 x 200 cm
200 x 220 cm
240 x 200 cm
240 x 220 cm

69.95
79.95
105.115.125.139.-

39.95
44.95
59.95
64.95
69.95
79.95

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
zomermaanden. Vulling: 100% zijde,
tijk: 100% katoen perkal.
140 x 200 cm
140 x 220 cm
200 x 200 cm
200 x 220 cm
240 x 200 cm
240 x 220 cm

89.95
99.95
125.139.159.179.-

49.95
54.95
69.95
79.95
89.95
99.95

vanaf

39.95
dekbed summer 90% eendendons
Dit dekbed is heel erg licht van gewicht en
uitermate geschikt voor de zomer. Het heeft
een goed vochtregulerend vermogen en is
anti-allergisch. Vulling: 90% witte eendendons,
tijk: 100% katoen perkal, 40er garen.
140 x 200 cm
140 x 220 cm
200 x 200 cm
200 x 220 cm
240 x 200 cm
240 x 220 cm

129.145.199.219.239.259.-

89.95
99.95
145.159.165.179.-

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

