Lente/Zomer 2021

Our story

Wij zijn ESSENZA. Wij dagen je graag uit om jouw unieke stijl te tonen. In onze royale home &
living collecties vind je een eclectische mix van kleuren, prints en stijlen: alles wat je nodig hebt
om van jouw huis een elegant, persoonlijk kunstwerk te maken.
Wij zijn continu op reis. Op zoek naar inspiratie in bestemmingen, culturen en tradities, ver weg
of juist heel dichtbij. Daarnaast is de natuur een onuitputtelijke inspiratiebron. Al die indrukken
en ideeën mixen en matchen we in onze eigen studio tot eclectische, overvloedige collecties.
Al ruim 30 jaar ontwerpen we expressieve home & living collecties voor een stijlvol interieur met
een unieke twist. Vanuit onze studio bij Utrecht hebben we onze vleugels uitgeslagen en de
wereld veroverd. Inmiddels zijn we actief in bijna 40 landen.
Bij ESSENZA geloven we in buying less, but better. Hoogwaardige, duurzame producten zijn ons
antwoord op de hedendaagse wegwerpcultuur. Wij ontwerpen en vervaardigen onze collecties
met liefde, zorg en aandacht voor mens en milieu.

1 November 2020

Volgens de trendwatchers zijn de pijlers voor 2021 kalmte, rust, balans
en stilte. We zijn afgelopen jaar stil komen te staan en dat heeft ons
doen beseffen dat we een stapje terug moeten doen. Met de stilte in
het achterhoofd gaat men op zoek naar akoestische comfort voor het
interieur.
We zien meer en meer natuurlijke materialen en organische vormen
in het interieur. Men wil de natuur naar binnen halen aan de hand
van planten, kleur en bloemen. De behoefte aan groen is groot, niet
alleen qua kleur en de fysieke natuur, maar ook het verlangen naar
verduurzaming. Daarnaast heeft groen de eigenschap wanhoop te
bestrijden met optimisme en geluk. En dat kunnen we goed gebruiken
in deze tijd.
Dit was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van onze nieuwe
collectie. In het eerste thema hebben we de fotografie overdadig
gestyled met een enorme variatie aan groen en planten. In het tweede
thema staat kleur centraal: we gebruiken hier warme tinten voor een
zwoele zomer. Waar Un Été Passionné heel dichtbij voelt door het
kleurgebruik, bieden de andere twee thema’s juist verlichting en ruimte.
Voor de hoofdprint van het derde thema, de Scarlett, ben ik samen met
onze huisbloemist naar de bloemenveiling gegaan om echte ESSENZA
bloemen uit te zoeken. We hebben ze van dichtbij gefotografeerd en als
basis gebruikt voor onze nieuwste dessins. Op pagina 10 vertellen we
meer over deze making of. Een onvergetelijke ervaring!
De collectie van dit voorjaar leest als een romantische liefdesbrief. We
verklaren de liefde aan onszelf, aan onze naasten én aan de natuur. In
deze vervreemdende tijden is het namelijk nóg belangrijker dat we er
voor elkaar zijn, al is het misschien niet fysiek. Iets doen voor een ander,
het klinkt zo simpel. En dat is het eigenlijk ook. Een zelfgebakken cake
afgeven bij de buren op een regenachtige dag of een extra boodschap
meenemen voor een zieke vriendin. Ik heb dit meegekregen vanuit huis.
In mijn studententijd stuurde mijn oma mij elke week een kaartje met
iets lekkers erbij. Elke week weer een verrassing om naar uit te kijken!
Om je hierbij een handje te helpen, vind je bij dit collectieboek een setje
luxe postkaarten met onze allermooiste bloemendessins. Met bloemen
laat je zien dat je aan iemand denkt en bezorg je diegene een klein
geluksmomentje. Stuur ze naar je naasten en verras ze met flower mail.
Laten we deze periode extra lief voor elkaar zijn, een klein gebaar in de
vorm van een kaart kan al veel betekenen. Spread the love with flowers!
Hartelijke groet,
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Laat je inspireren door

Floor Smits

de campagnevideo

Head of Brands
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Bijzondere mix van dessins met een eigen verhaal
ESSENZA’s niet-aflatende liefde voor prints en kleuren maakt
ook deze collectie bijzonder en uniek. Dit seizoen zien we
een beeldschone mix van dessins met elk een eigen verhaal
en oorsprong. Van klassiek getekende bloemenweelde tot
uitdagende fotobloemen (lees hierover meer op pagina 10).
En van nostalgische toile de Jouy tot antieke patronen uit
een achttiende-eeuwse weverij. In de handen van ESSENZA
worden ze weer helemaal van nu. De collectie krijgt lucht en
zachtheid door de toevoeging van elegante uni’s en subtiele
tone-in-tone dessins.

A Love Letter
to Nature

Dit voorjaar draait volledig om de natuur. In tijden waarin
de wereld stilstaat en de toekomst onzeker is, hebben
we meer dan ooit de behoefte om te aarden. We zoeken
rust, stilte en balans en die vinden we in de schoonheid
om ons heen. Met een collectie vol frisse blauwtinten,
zachte groenen, luchtige zandkleuren en zomerse
bloemendessins verklaart ESSENZA de liefde aan de
natuur. Prepare to fall in love!
Rust in huis door natuurlijke materialen en kleuren
Rust, stilte en balans zijn de pijlers voor 2021. Afgelopen jaar
kwamen we tot stilstand en al snel ontdekten we hoe nodig
dit was. Met meer tijd voor onszelf, meer aandacht voor
onze geliefden en meer contact met de natuur kwamen
we helemaal tot rust. Deze rust zal ook in 2021 belangrijk
blijven. We brengen veel tijd in huis door en zoeken naar
nieuwe manieren om het thuis gezellig en comfortabel te
maken. Met dat in het achterhoofd ontwierp ESSENZA deze
betoverende home collectie met natuurlijke materialen en
kleuren: akoestisch en elegant comfort voor het interieur.
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Van zachtgroen tot f risblauw en zwoele terratonen
Groen is en blijft een belangrijke kleur in de collectie van
ESSENZA. Niet alleen vanwege de behoefte aan verbinding
met de natuur, maar ook door het steeds grotere verlangen
naar verduurzaming. De heldere blauwtinten in de collectie
weerspiegelen de vele kleurschakeringen van water en lucht
en zorgen voor een frisse touch. Neutrale tinten als amandel
en vanille laten je focussen op wat er echt toe doet: jijzelf
en de natuur. Met warme terratonen, zachtroze en lila geeft
ESSENZA het geheel een romantisch en zwoel tintje.
Laat je meeslepen door A Love Letter to Nature, een collectie
die je hetzelfde zachte en rustgevende gevoel geeft als een
wandeling in de ontwakende natuur. En waarmee je van je
huis een plek van totale ontspanning maakt.
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THE MAKING OF

Op een frisse voorjaarsdag in maart 2020 bracht Floor samen met onze concept
creator Manon en huisbloemist A.P Bloem een bezoek aan de bloemenveiling
in Aalsmeer. “Voor mij als groot liefhebber van bloemen was dit een droom

Van bloemenveiling
tot dekbedovertrek:
zo creëerden we
onze eigen unieke
bloemendessins
Kun jij ze nog herinneren, de allereerste digitaal geprinte bloemendessins
van ESSENZA? Deze, destijds vernieuwende, dessins met gedetailleerde
fotobloemen waren 20 jaar geleden immens populair en maakten ons merk

die uitkwam”, vertelt Floor. “Ik heb nog nooit zoveel bloemen bij elkaar gezien!
Er was zoveel moois om uit te kiezen: tulpen, papaver, rozen … We kozen de
allermooiste uit, waaronder natuurlijk onze grote favorieten: de Franse tulp en
de pioenroos. Vervolgens lieten we de bloemen een kleine week rusten zodat
ze de tijd hadden om mooi tot bloei te komen.”
En toen was het moment aangebroken om
ze vast te leggen! Fotograaf Alexander van
Berge richtte de studio in om de bloemen
van verschillende kanten en tot in de kleinste
details vast te kunnen leggen. En Alexander
Posthuma van A.P Bloem verrichte zijn magie
op de bloemen. Hij vouwde de bladeren
mooi open op zo’n manier dat de bloem zijn
natuurlijke houding bleef behouden. “We
wilden de bloemen op een realistische wijze
laten zien en vooral niet te gekunsteld”, legt
Floor uit. We brachten ook de vergankelijkheid
van de bloem in beeld: van de knop tot de
uitgebloeide bloem.

groot. Alle reden tot een ode aan deze bijzondere heritage: de herintroductie
van de digitale fotobloem! Maar dan wel op een unieke, moderne manier, met
zorgvuldig uitgekozen en zélf gefotografeerde bloemen. Floor Smits, Head of
Brands, neemt je graag mee in het proces: van de bloemenveiling in Aalsmeer
tot een geprint dekbedovertrek.

Onze designers konden natuurlijk niet wachten om aan de slag te gaan
met de nieuwe beeldbank aan bloemen en creëerden al gauw de mooiste
dessins. Floor: “Het was even zoeken tot we de juiste kleurstellingen en
verhoudingen vonden, maar uiteindelijk staat er een geweldige collectie.”
Je ziet de fotobloemen op verschillende manieren terug: groot opgeblazen,
in collagevorm en in combinatie met getekende en geschilderde
bloemen van de Hollandse Meesters. “Vooral deze laatste vorm is
echt uniek”, vertelt Floor. “We gebruiken illustraties en schilderingen
uit ons kunstzinnig verleden en
combineren deze met moderne,
gedetailleerde fotobloemen. Een
prachtig samenspel van heritage
en ambacht!”

10

11

Un No
12

Un Nouveau Printemps

emps
nt

u
P
a
r
e
i
v
u

In het nieuwe seizoen dompelt ESSENZA zich onder in de

zachte groenen sluit hier perfect bij aan en brengt harmonie, rust en

allermooiste en -fijnste planten. Ze geven ons zuurstof en kracht

verlichting met zich mee. En dat is precies wat we nodig hebben in

voor een nieuwe start en bieden de geborgenheid waar we zo naar

deze vervreemdende en onzekere tijden. De toevoeging van de kleur

verlangen in tijden waarin fysiek contact een luxe is.

olive geeft de collectie net dat beetje spice en zorgt in combinatie

Een opgewekt en helder kleurenpalet van frisse blauwtinten en

met ice blue voor een rijk, mooi en doordacht effect.

Un Nouveau Printemps
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The first day of Spring, my heart unfolds like a flower.
Awakened and protected by the touch of your satin leafs,
The energy is flowing through my body
and everything shines with a fresh, colourful glow.
You make me forget that winter ever existed.

Un Nouveau Printemps
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Un Nouveau Printemps

Un Nouveau Printemps
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campaign

premium

Grazie iceblue
100% Katoen satijn, 300TC, GOTS

Ook dit seizoen keken we naar de Milanese catwalk voor inspiratie!
Want in Italië weten ze wel hoe ze uit moeten pakken. Dit
dekbedovertrek heeft dus een heerlijke flamboyante uitstraling
met de rijkgedecoreerde patronen en sjablonen in een spannende
blauwtint. Een en al dramatiek boven de ijsblauwe ondergrond.
We gingen nog meer los: op de ondergrond en achterzijde van het
Grazie dekbedovertrek schittert een subtiel dierenprintje.
Extra fijn: het dekbedovertrek is gemaakt van een extra hoge
kwaliteit katoen satijn, dat zacht, glad en een tikje glanzend is.
Ook is het GOTS-gecertificeerd, en dat betekent dat het katoen
biologisch geteeld is en het dekbedovertrek milieuvriendelijk en
sociaal verantwoord geproduceerd is. Zo’n chique dekbedovertrek
verdient natuurlijk een luxe bewaardoos.
3.
5.

7.

2.
4.
1.

6.

1. Grazie iceblue dekbedovertrekset - 2. Riv olive nekrol - 3. Aurelie iceblue dekbedovertrekset - 4. Giulia iceblue sierkussen
5. Aurelie iceblue sierkussen - 6. Naina denim sierkussen - 7. Riv olive sierkussen
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Un Nouveau Printemps

Un Nouveau Printemps
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1. Belen moonlight blue dekbedovertrekset - 2. Riv f rosty mint sierkussen - 3. Billie meringue sierkussen
4. Billie meringue plaid/sprei - 5. Grazie iceblue karpet

2.

3.

1.

4.

premium

Belen moonlight blue
100% Bamboe, jacquard geweven, 300TC

Meerdere stijlen komen samen op dit beeldschone Belèn
dekbedovertrek. Op een intens blauwe tint die we heel poëtisch
'moonlight blue' noemden, is een pittige zebraprint te zien die
jacquard in de stof geweven is. Ook op de achterzijde van het
dekbedovertrek is de beeldschone donkerblauwe tint te zien,
maar dan zonder dierenprint. Extra fijn: het dekbedovertrek
is gemaakt van bamboeviscose. Dit voelt heel zacht aan en
is warmteregulerend: lekker koel in de zomer en warm in de

5.
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Un Nouveau Printemps

winter dus.

Un Nouveau Printemps
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Minte olive

Dit dekbedovertrek is het beste van het beste! Het is namelijk gemaakt van een extra hoge kwaliteit

100% Katoen satijn, enzymen gewassen, 300TC (double stitch afwerking)

katoen satijn (300 TC) en gaat dus bijzonder lang mee. De stof is zacht, glad en licht glanzend
en is afgewerkt met een chique dubbele naad. Maar de show wordt pas echt gestolen door de
spectaculaire, originele tint: die van olijven! Een kleur die elke slaapkamer een trendy update geeft.

5.
3.

4.

2.

6.

1.

7.

1. Minte olive dekbedovertrekset - 2. Dailah iceblue nekrol - 3. Aurelie iceblue sierkussen - 4. Naina lavender blue sierkussen
5. Julia denim sierkussen - 6. Giulia iceblue sierkussen - 7. Grazie iceblue karpet
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premium

April white
100% Katoen perkal

Alsof je een kijkje in grootmoeders kast hebt genomen en
dit geweldige dekbedovertrek tegenkwam! De randen van
dit kraakheldere April dekbedovertrek zijn dan ook versierd
met de mooiste borduursels: we zien bloemetjes, druppels en
parelkettingen in de mooiste patronen. We herstellen hiermee de
oude ambachten in ere! Het dekbedovertrek is gemaakt van katoen
perkal: een zachte, gladde en bovenal knisperend frisse stof die een
geweldige match is met de witte tint en perfect is
voor warme zomerse nachten.
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premium

April cement
100% Katoen perkal

Bloemetjes, druppels, parelkettingen... de randen van dit April dekbedovertrek zijn versierd met de mooiste
borduursels! Alsof we even terug in de tijd zijn gegaan en de oude ambachten zien herleven. De borduursels
combineren prachtig met de koele kleur van cement: klassiek en modern komen samen als nooit tevoren.
Het dekbedovertrek is gemaakt van katoen perkal: een zachte, gladde en bovenal knisperend frisse stof die op
geen warme, zomerse nacht mag ontbreken. Op de achterzijde is de kleur van cement solo te zien.
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premium

May white
100% Katoen perkal

Bij ESSENZA zijn we verzot op het echte handwerk. En dus versierden we
dit May dekbedovertrek en de bijpassende kussensloop met beeldschone
borduursels. Alsof iemand confetti of subtiele bloempatroontjes heeft
losgelaten boven de stof. Een prachtig samenspel met de verticale plooien!
Het zachte, knisperende katoen perkal en de helderwitte tint geven dit
kunstzinnige dekbedovertrek een zomerfrisse uitstraling. De achterzijde is
volledig wit.
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premium

May cement
100% Katoen perkal

Meet May! Op dit charmante dekbedovertrek en de bijpassende
kussensloop zijn beeldschone borduursels te zien. Alsof iemand confetti
of subtiele bloempatroontjes los liet boven de stof; een spectaculair
samenspel met de verticale plooien! De natuurlijke tint van cement laat
dit kunstwerkje nog meer tot zijn recht komen. Het dekbedovertrek is
gemaakt van katoen perkal: dit katoen is niet alleen zacht en glad, maar
ook knisperend fris: ideaal voor de zomer dus! Op de achterzijde is de
beeldschone kleur van cement solo te zien.
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1. Famke moonlight blue dekbedovertrekset - 2. Riv olive nekrol - 3. Naina lavender blue sierkussen - 4. Riv frosty mint sierkussen

Famke moonlight blue
100% Katoen satijn

2.

1.

3.

4.

Tropische vogels en schilderachtige bloemen zijn gevangen in dit nieuwe dessin! Op een blauwe
ondergrond met de poëtische naam Moonlight Blue schitteren de mooiste bloemen in sprekende
kleuren. Maar niet zomaar mooie bloemen: We lieten ons inspireren door spannende bloemen met
een ‘grillige’ vorm van de stillevens uit de Gouden Eeuw. Op de achtergrond zijn prachtige ton sur
ton schaduwen van bloemen te zien. Het Famke dekbedovertrek is gemaakt van katoen satijn: een
zachte, gladde en licht glanzende stof.
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1. Aurelie iceblue dekbedovertrekset - 2. Riv f rosty mint sierkussen - 3. Billie meringue sierkussen
4. Riv olive nekrol - 5. Grazie iceblue karpet

4.

2.
3.

1.

1.

Aurelie iceblue
100% Katoen satijn

Een prachtig verhaal voor het slapengaan: het beeldschone dessin van dit Aurelie dekbedovertrek is
geïnspireerd op het achttiende-eeuwse Toile de Jouy. Deze stof werd door een textieldrukker vlakbij
Versailles bedrukt met romantische taferelen van het landleven, historische gebeurtenissen of Bijbelse
voorstellingen. En deze prachtige print is terug! Maar dan wel met een moderne, unieke twist: we
kozen voor motieven van bloemen en verfijnde illustraties van bomen. In combinatie met de moderne
5.
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Un Nouveau Printemps

ijsblauwe tint is de print nu mooier dan ooit. De katoen satijnen stof heeft een lichte glans en voelt
zacht en glad aan. Ook de achterzijde van het dekbedovertrek heeft een trendy ijsblauwe tint.

Un Nouveau Printemps
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Giulia iceblue
100% Katoen satijn

Laat je door dit blauwe dekbedovertrek meevoeren naar achttiende-eeuws
Noord-Frankrijk! Dit indrukwekkende Giulia dessin - waarop ook vele roosjes
te ontdekken zijn - is geïnspireerd op de rijkgedecoreerde tafellopers die
toentertijd in een bekende weverij gemaakt werden. Drie eeuwen later zien
we deze schilderachtige print niet op de tafel, maar in bed terug! Maar dan
wel op een moderne manier: de ijsblauwe tint is helemaal van nu, net als de
digitale printtechniek die de patronen extra scherp maakt. De achterzijde
van het dekbedovertrek is donkerblauw. Het dekbedovertrek is gemaakt van
katoen satijn: een zachte, gladde en tikje glanzende stof.

3.

2.
4.

1.

5.

1. Giulia iceblue dekbedovertrekset - 2. Giulia iceblue sierkussen - 3. Dailah iceblue nekrol
4. Naina lavender blue sierkussen - 5. Giulia iceblue karpet
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1. Aimee mist dekbedovertrekset - 2. Riv olive nekrol - 3. Riv olive poef - 4. Julia sand plaid/sprei

1.

2.

3.

4.

Aimee mist
100% Katoen satijn

Laat je betoveren door dit feeërieke Aimee dekbedovertrek. Op een sprookjesachtige, ‘mistige’
grijstint zijn de mooiste bloemen te zien: van grote en uitbundige witte en roze tot subtiele gele.
Bijzonder hieraan is dat sommige bloemen getekend zijn, andere geschilderd en weer andere
gefotografeerd: een prachtig samenspel van meerdere ambachten dus! Op de achterzijde zijn de
bijzondere ton sur ton bloemen solo te zien. Het dekbedovertrek is niet alleen mooi, maar voelt
door de katoen satijnen stof ook glad, zacht en licht glanzend aan.
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Annabel basil
100% Katoen satijn

Hello gorgeous! Dit prachtige dekbedovertrek heeft de originele,
beeldschone kleur van basilicum gekregen. Op deze bijzondere
groentint schitteren de mooiste bloemen in ton sur ton groen
of XL in wit en roze. De bloemen zijn getekend, geschilderd
of gefotografeerd: een ode aan wel drie ambachten dus! Het
dekbedovertrek is gemaakt van katoen satijn en dat betekent
slapen onder een gladde, zachte stof die zachtjes glanst. Annabel,
wij kunnen niet zonder jou.

3.
1.

4.
2.

5.

1. Annabel basil dekbedovertrekset - 2. Billie meringue sierkussen - 3. Dailah cement nekrol
4. Riv f rosty mint sierkussen - 5. Riv olive poef
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1. Rosalee basil dekbedovertrekset - 2. Nadia sage green wandkleed - 3. Dailah iceblue nekrol - 4. Naina denim sierkussen
5. Riv frosty mint sierkussen - 6. Riv olive poef

Rosalee basil
100% Katoen satijn, met piping

Elegantie ten top! Op dit zachte katoen satijnen dekbedovertrek
zijn niet zomaar beeldschone witte bloemen te zien, maar
bloemen die ook op schilderijen in het Rijksmuseum te zien
zijn. Net als de vlinder en de insecten die tussen al deze
bloemenpracht te ontdekken zijn. Al deze flora en fauna is te
bewonderen boven een groene tint die is geïnspireerd op de
kleur van basilicum. Het Rosalee dekbedovertrek is afgewerkt
met een chique bies en de achterzijde is crèmekleurig met
basilicumgroene stippen.

2.

4.
1.

3.

5.

6.
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Een opgewekt interieur
Frisse blauwtinten zorgen voor een opgewekte, positieve vibe in huis.
En dat is precies wat we nodig hebben in deze vervreemdende en onzekere tijden.
Combineer accessoires in verschillende vormen en maten en voeg een pittige
contrastkleur als olijfgeel toe voor een rijk en doordacht effect.
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1. Jackie iceblue dekbedovertrekset - 2. Naina denim sierkussen - 3. Julia denim plaid/sprei - 4. Nadia sage green karpet

1.

2.

3.

Jackie iceblue
100% Katoen perkal

Nederlands trots! Dit frisse witte dekbedovertrek is versierd met een van de bekendste
kleuren van Nederland: delfts blauw! Maar daarmee is het nationale feestje nog niet
afgelopen: het Jackie dessin is geïnspireerd op een tafelloper van oude-Hollandse
geschilderde bloemen. Samen met de delfts blauwe tint een origineel dessin dat helemaal
van nu is! Zo fris als de print, is ook de stof van het dekbedovertrek: katoen perkal voelt
knisperend koel aan! De achterzijde van het dekbedovertrek is wit met blauwe polkadots.
4.
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1. Bowie silver dekbedovertrekset - 2. Naina denim sierkussen - 3. Riv olive nekrol - 4. Grazie iceblue poef

Bowie silver
100% Katoen perkal

3.
1.
2.

4.

Met Bowie - what’s in a name? - haal je een waar kunstwerk in huis! Dit fantastische
dekbedovertrek heeft namelijk een handgeschilderd dessin. En wat voor een! Gele en oranje
tropische takken knallen van de nonchalante fijne zilverkleurige strepen af. Een echte beauty!
Het dekbedovertrek is gemaakt van katoen perkal en is dus perfect voor warme nachten: deze
stof is niet alleen lekker zacht, maar ook knisperend f ris. Ook op de achterzijde is een nonchalant
ruitpatroon in chique zilver te zien.
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Mix & Match

GRAZIE iceblue

NAINA lavender blue

GIULIA iceblue

GRAZIE ice bue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

karpet

white, oyster, denim

BELEN moonlight blue

RIV frosty mint

BILLIE meringue

BILLIE meringue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

plaid/sprei

white, olive

MINTE olive

AURELIE iceblue

JULIA denim

JULIA denim

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

plaid/sprei

oyster, denim, olive

Premium bedding
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APRIL white

AURELIE iceblue

FURRY iceblue

GIULIA iceblue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

karpet

white, oyster, denim

APRIL cement

FURRY denim

BILLIE meringue

JULIA denim

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

sprei

oyster, taupe

MAY white

RIV olive

NAINA lavender blue

GIULIA iceblue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

poef

oyster, denim, olive

MAY cement

JULIA sand

RIV olive

GIULIA iceblue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

karpet

oyster, denim, olive

Un Nouveau Printemps
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Mix & Match

FAMKE moonlight blue

RIV olive

NAINA denim

RIV frosty mint

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

sierkussen

oyster, denim, olive

AURELIE iceblue

BILLIE meringue

RIV olive

GRAZIE ice bue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

poef

karpet

oyster, denim, olive

GIULIA iceblue

DAILAH iceblue

GIULIA iceblue

GIULIA iceblue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

karpet

white, oyster, denim

AIMEE mist

JULIA sand

JULIA sand

RIV olive

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

plaid/sprei

poef

oyster, olive

Signature & Seasonal bedding
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ANNABEL basil

DAILAH cement

RIV frosty mint

BILLIE frosty mint

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

plaid/sprei

oyster, moss

ROSALEE basil

DAILAH iceblue

NAINA lavender blue

NADIA sage green

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

karpet

white, oyster, moss

JACKIE iceblue

NAINA denim

JULIA denim

FURRY denim

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

plaid/sprei

poef

oyster, denim

BOWIE silver

RIV olive

NAINA denim

GRAZIE iceblue

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

poef

oyster, denim, olive

Un Nouveau Printemps

Un Nouveau Printemps
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De zomer van ESSENZA wordt zwoel! Warme terrakleuren,

Ook de verhalen achter de prints zijn très romantique. Met de

hartstochtelijk als een zomerliefde, voelen heel dichtbij en brengen

rijkgedecoreerde patronen neemt ESSENZA je mee naar het

kracht en spanning in het interieur. Zachtere tinten als rose

achttiende-eeuwse Noord-Frankrijk en naar de golden days van de

en woodrose zorgen voor verlichting in de collectie en creëren

Italiaanse Renaissance. De beeldschone bloemendessins in deze

een sprankelend effect. Het gipskruid in de styling geeft de

collectie hebben ook elk een eigen love story: van eenvoudig en

vrouwelijkheid en subtiliteit weer van de zachtere kant van dit thema.

subtiel tot groots en meeslepend.

Vol passie en frivoliteit.
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Spring slowly turns into Summer.
I can feel you getting closer and closer every day.
The Skies turn red as our lips passionately meet.
The sweet scent of your roses makes me feel warm inside.
Oh how I love the sweet and sultry Summer.

Un Été Passionné
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1. Grazie hazel dekbedovertrekset - 2. Julia brulee sierkussen - 3. Naina canyon rose sierkussen - 4. Grazie hazel karpet
5. Julia brulee plaid/sprei - 6. Grazie hazel poef

2.
1.
3.

premium

Grazie hazel

100% Katoen satijn, 300TC, GOTS

Ciao bella! Dit rijk versierde dekbedovertrek kreeg de naam Grazie
(ofwel ‘bedankt’). We reisden dan ook naar Italië af voor inspiratie
voor dit flamboyante dekbedovertrek. De rijkgedecoreerde
patronen en sjablonen in hazelnootbruin zijn een en al
dramatiek boven de lichtbruine ondergrond. Op de ondergrond
en achterzijde van het dekbedovertrek schittert een subtiel
dierenprintje: op dit dekbedovertrek kan alles! Het dekbedovertrek
is gemaakt van een extra hoge kwaliteit katoen satijn én is GOTSgecertificeerd. Dat betekent dat het katoen biologisch geteeld is,

5.

en het dekbedovertrek milieuvriendelijk en sociaal verantwoord
geproduceerd is. Zo veel moois wordt verpakt in een luxe
bewaardoos.

4.
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premium

Belen chestnut

100% Bamboe, jacquard geweven, 300TC

Wat ESSENZA betreft hoef je de deur niet uit om op safari te gaan: dat kan gewoon
veilig vanuit huis! Dit Belèn dekbedovertrek heeft een bijzonder, jacquard geweven
zebradessin. Voeg daar de warme kastanjebruine tint aan toe en je hebt een superstijlvol
dekbedovertrek in handen. De achterzijde van het dekbedovertrek heeft dezelfde
prachtige bruine tint, maar dan zonder dierenprint. Extra fijn: het dekbedovertrek is
gemaakt van bamboeviscose. Dit voelt heel zacht aan en is warmteregulerend: lekker koel
in de zomer en warm in de winter dus.

1.
2.

3.

4.

6.

5.

1. Belen chestnut dekbedovertrekset - 2. Riv lavender blue sierkussen - 3. Billie meringue sierkussen - 4. Ruth grape plaid/sprei
5. Giulia roseval poef - 6. Giulia roseval karpet
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Minte woodrose

100% Katoen satijn, enzymen gewassen, 300TC (double stitch afwerking)

Dip een dekbedovertrek in een oogverblinde tint en je haalt opeens iets heel bijzonders in huis!
De exotische woodrose was de inspiratie voor de bijzondere tint van dit Minte dekbedovertrek.
Deze bijzondere tint geeft een intense uitstraling aan elke slaapkamer. Extra fijn: het
dekbedovertrek is gemaakt van een extra hoge kwaliteit katoen satijn (zacht, glanzend en glad)
én is prachtig afgewerkt met dubbele naden.

3.

4.

1.
2.

5.

6.

7.

8.

1. Minte woodrose dekbedovertrekset - 2. Giulia roseval sierkussen - 3. Naina canyon rose sierkussen - 4. Naina dusty lilac sierkussen
5. Giulia roseval poef - 6. Ruth grape plaid/sprei - 7. Giulia roseval plaid/sprei - 8. Giulia roseval karpet
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1. Giulia roseval dekbedovertrekset - 2. Giulia roseval sierkussen - 3. Billie cherry sierkussen - 4. Naina canyon rose sierkussen
5. Minte woodrose dekbedovertrekset - 6. Naina cherry sierkussen - 7. Julia brulee plaid/sprei - 8. Scarlett roseval karpet
campaign

Giulia roseval
100% Katoen satijn

Dit dekbedovertrek ademt romantiek! Niet alleen heeft het Giulia
dekbedovertrek een romantische roseval tint, ook het verhaal
achter de print is het vertellen waard. Het dessin - waarop vele
kleine bloemetjes te ontdekken zijn! - is namelijk geïnspireerd op
het achttiende-eeuws Noord-Frankrijk. Een bekende weverij daar
maakte met waterverf schilderijen die dienden als voorbeeld voor
tafellopers. Drie eeuwen later zien we deze print niet op de tafel,
maar op bed! De patronen komen extra krachtig naar voren dankzij
de digitale printtechniek. Op de achterzijde van het dekbedovertrek
schittert de roseval tint solo. Het dekbedovertrek is gemaakt van
katoen satijn: een zachte, gladde en tikje glanzende stof.

5.

2.
1.

3.
6.

4.

7.

8.
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1. Famke rose dekbedovertrekset - 2. BIllie cherry sierkussen - 3. Dailah lilac nekrol

Famke rose
100% Katoen satijn

Ook voor dit dessin gingen we terug in de tijd, op zoek naar de

4. Scarlett roseval sierkussen - 5. Billie cherry plaid/sprei

mooiste schilderijen met bloemen uit de Gouden Eeuw. Maar dit
keer zochten we iets bijzonders: bloemen met een grillige vorm.
Op dit Famke dekbedovertrek is het resultaat van deze bijzondere
zoektocht te zien: de veelkleurige bloemen vormen een spannend
contrast met de romantisch roze ondergrond. Even toe aan
rustigere sferen? Draai het dekbedovertrek dan om voor prachtige
witte contouren op een roze ondergrond. Het dekbedovertrek is
gemaakt van katoen satijn dat glad en zacht aanvoelt en een lichte
glans heeft.

1.

4.
2.

3.

5.
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Scarlett roseval

We doken letterlijk de bloemenwinkel in om op zoek te gaan
naar de allermooiste exemplaren die er te vinden zijn. Want

100% Katoen satijn

voor onze dekbedovertrekken willen we alleen de allermooiste
bloemen. Paarse, roze, oranje bloemen werden vervolgens upclose gefotografeerd en door elkaar gehusseld totdat we de
mooiste samenstelling hadden. Het resultaat is dit spectaculaire
bloemendessin dat van de vurige roseval achtergrond afspat.
Op de achtergrond én aan de achterzijde zie je heel subtiele
bloemillustraties: ook beeldschoon! Het Scarlett dekbedovertrek is
gemaakt van zacht, glad en lichtjes glanzend katoen satijn.

1.
2.

3.

4.

1. Scarlett roseval dekbedovertrekset - 2. Giulia roseval sierkussen - 3. Giulia roseval poef - 4. Scarlett roseval karpet
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Omring jezelf met liefde
Creëer een intieme sfeer in huis met zachte accessoires in een warme rosevaltint
en diep kersenrood. Een ultiem verleidelijke combinatie! Ook de uitdagende
bloemenprint en de fluweelzachte stoffen zijn pure romantiek en laten je heerlijk
wegdromen tijdens lange zomeravonden.
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1. Yfke multi dekbedovertrekset - 2. Julia brulee sierkussen - 3. Naina canyon rose sierkussen - 4. Julia brulee plaid/sprei
5. Grazie hazel poef - 6. Grazie hazel karpet

Yfke multi
100% Katoen satijn

1.
2.

3.

4.

5.

Dit dekbedovertrek is hipper dan hip door de trendy vintage look: alsof je op een antiekmarkt een prachtige vondst
hebt gedaan. Het heerlijke ‘ouderwetse’ bloemetjespatroon is een feest van roze, paarse en bruine bloemen: om blij
van te worden! Op de achterzijde schittert een beeldschone roze tint. Het Yfke dekbedovertrek is gemaakt van katoen

6.

satijn en dat betekent dat het heerlijk zacht en glad aanvoelt en een lichte glans heeft.
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1. Veronique woodrose dekbedovertrekset - 2. Billie cherry sierkussen - 3. Naina dusty lilac sierkussen
4. Naina cherry sierkussen - 5. Billie cherry plaid/sprei

1.
2.

3.

4.

5.

Veronique woodrose
100% Katoen satijn

Viva Veronique! Op dit dekbedovertrek raak je letterlijk en figuurlijk
niet uitgekeken: er valt zo veel op te ontdekken! Op de beeldschone
woodrose tint (gebaseerd op een exotische bloem) is het één
groot feest van grote paarse en blauwe bloemen en kleinere
witte. En tussen de bloemen vallen ook een paarse vogel, een tros
druiven en zelfs luxe juwelen te ontdekken. Even genoeg van deze
ontdekkingstocht? Draai het dekbedovertrek dan om voor een
trendy polkadot. Mooi detail: op de achtergrond is een prachtige
schaduw van de bloemen te zien. Het dekbedovertrek is gemaakt
van katoen satijn en dat betekent dat het een lichte glans heeft en
zacht en glad aanvoelt.
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3.

2.

4.

1.

5.

1. Aimee café noir dekbedovertrekset - 2. Dailah lilac nekrol - 3. Riv lavender blue sierkussen
4. Ruth grape plaid/sprei - 5. Naina dusty lilac sierkussen

Aimee café noir
100% Katoen satijn

Wie wordt er niet spontaan blij van de woorden ‘café noir’?

ode aan meerdere ambachten dus! Op de achterzijde van het

We gaven die warme bruine tint aan dit bijzondere Aimee

dekbedovertrek is het iets rustiger met alleen de donkere bloemen.

dekbedovertrek. De uitbundige XL witte bloemen, de subtielere gele

Het dekbedovertrek is gemaakt van glad, zacht en licht glanzend

en de donkere op de achtergrond zijn een originele combinatie van

katoen satijn.

getekende, geschilderde en gefotografeerde bloemen. Een stijlvolle
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Lila en lavendel
Geef de woonkamer een elegante en sprankelende touch met zachte paarstinten
als lila en lavendel. Het eenvoudige tonale kleurenschema zorgt voor een
rustgevende en romantische sfeer in huis. Ben je op zoek naar een breder palet?
Lila en lavendel combineren ook erg mooi met natuurtinten als meringue, cement
en lichtbruin. Een zachte en elegante look!
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1. Bowie rose dekbedovertrekset - 2. Dailah cement nekrol - 3. Billie cherry sierkussen
4. Billie cherry plaid/sprei - 5. Giulia roseval poef - 6. Giulia roseval karpet

Bowie rose
100% Katoen perkal

1.

3.

2.

4.

5.

Oe la la, dit dekbedovertrek is a piece of art! Het dessin op dit

luchtige katoen perkal en is dus ook geschikt voor hete nachten:

Bowie dekbedovertrek is namelijk handgeschilderd. En hoe! Van

deze stof voelt knisperend fris en koel aan. De achterzijde van het

een lichtroze ondergrond knallen opvallende rode en oranje takken

dekbedovertrek heeft een subtiel en nonchalant ruitpatroon dat

met bladeren af. Perfect voor een tropische vibe in de slaapkamer!

ook aan de voorzijde te zien is.

Over tropisch gesproken: het dekbedovertrek is gemaakt van

6.
Un Été Passionné
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1. Femm ginger dekbedovertrekset - 2. Naina cherry sierkussen - 3. Billie cherry sierkussen

Femm ginger

4. Billie cherry plaid/sprei - 5. Scarlett roseval poef

100% Katoen perkal

1.

2.
3.

4.

Gek op bloemen én op dierenprints? Dat zijn we bij ESSENZA ook en dus combineerden we
deze verschillende stijlen naar hartenlust op dit heerlijke Femm dekbedovertrek. Op de warme
gemberkleurige tint zijn oranje, rode en witte bloemen te zien. Leuk detail hierbij is dat sommige
bloemen getekend zijn, andere geschilderd en weer andere gefotografeerd. Een ode aan álle
kunsten dus! En dan is er dus ook nog de subtiele luipaardtint die op de achtergrond én solo op de

5.

achterzijde van het dekbedovertrek prachtig naar voren komt. Het dekbedovertrek is gemaakt van
een hoge kwaliteit katoen perkal en dat betekent zacht én knisperend fris en koel slapen.
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Mix & Match

GRAZIE hazel

NAINA canyon rose

JULIA brulee

GRAZIE hazel

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

karpet

oyster, cement

BELEN chestnut

RIV lavender blue

NAINA dusty lilac

RUTH grape

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

plaid/sprei

oyster, woodrose, cement

MINTE woodrose

GIULIA roseval

NAINA canyon rose

GIULIA roseval

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

plaid/sprei

woodrose, burgundy, cement

Premium bedding
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Mix & Match

GIULIA roseval

NAINA dusty lilac

RUTH grape

SCARLETT roseval

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

plaid/sprei

karpet rond

oyster, woodrose

FAMKE rose

SCARLETT roseval

DAILAH lilac

BILLIE cherry

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

nekrol

plaid/sprei

oyster, woodrose, cement

SCARLETT roseval

RIV lavender blue

GIULIA roseval

SCARLETT roseval

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

poef

oyster, woodrose

YFKE multi

NAINA canyon rose

JULIA brulee

GRAZIE hazel

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

karpet

oyster, woodrose, cement

Signature & Seasonal bedding
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VERONIQUE woodrose

DAILAH rabarber

FURRY burgundy

FURRY burgundy

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

plaid/sprei

oyster, burgundy, woodrose

AIMEE café noir

BILLIE meringue

NAINA dusty lilac

RUTH grape

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

plaid/sprei

burgundy, woodrose

BOWIE rose

DAILAH cement

BILLIE cherry

GIULIA roseval

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

karpet

oyster, woodrose

FEMM ginger

NAINA cherry

BILLIE cherry

SCARLETT roseval

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

plaid/sprei

poef

oyster, burgundy, leather brown
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Welkom in ESSENZA’s tuin van liefde. Hier kun je in alle rust

en brengen de natuur van buiten naar binnen. In deze collectie vind

wegdromen tussen de allermooiste bloemenvelden. Lichte en

je geen scherpe kleurencombinaties, maar fijne en comfortabele

neutrale tinten als zand en vanille geven de ruimte om te focussen

overgangen, zoals de lente ongemerkt overgaat in de zomer.

op wat echt belangrijk is: jijzelf en de natuur. Ontspannen en

Zachte, maar rijke accessoires in kaneelbruin en groen maken de

onthaasten, dat is alles wat je hoeft te doen. De zachte groentinten,

collectie compleet en zorgen voor behaaglijkheid tijdens een frisse

geïnspireerd op kruiden als salie en laurier, zorgen voor optimisme

zomerbries. Dít is de nieuwe romantiek.

Le Jardin d’Amour
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As the Summer days burn stronger each day,
So grows my love for you, like wildflowers
beautifully blooming between the green leafs.
This is where I spend my days day dreaming,
mesmerised by your smile,
Blissfully lost, in a garden of love.

Le Jardin d’Amour
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1. Nadia sage green dekbedovertrekset - 2. Dailah cement nekrol - 3. Billie dark green sierkussen - 4. Riv frosty mint sierkussen
5. Naina green sierkussen - 6. Riv olive poef

5.

3.
6.
2.

4.

1.

premium

Nadia sage green

100% Katoen satijn, 300TC, GOTS, met piping

Elke ochtend ontwaken in een sprookjesachtige droomwereld? Dat kan prima met het
Nadia dekbedovertrek! Rode, roze, blauwe, witte en paarse bloemen en groene bladeren
staan op de voorgrond, terwijl op de achtergrond de witte contouren van een dorpje te
zien zijn. Met deze betoverende combinatie geven we een moderne visie op klassieke
wandtapijten! Zo’n bijzonder dekbedovertrek verdient het allerbeste en is dus in een luxe
bewaardoos verpakt. Op de achterzijde wordt alle ruimte gegeven aan een betoverende
groentint: de kleur van salie en ook de bies rond het dekbedovertrek kreeg deze
prachtige kleur.
Extra fijn: het dekbedovertrek is gemaakt van een extra hoge kwaliteit katoen satijn
én is GOTS-gecertificeerd. Dat betekent dat het katoen biologisch geteeld is en het
dekbedovertrek milieuvriendelijk en sociaal verantwoord geproduceerd is.
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1. Anneclaire sand dekbedovertrekset - 2. Julia sand sierkussen - 3. Riv frosty mint sierkussen - 4. Billie cinnamon sierkussen
5. Naina dark green sierkussen - 6. Anneclaire sand poef - 7. Anneclaire sand karpet

3.

2.

4.

5.
1.

premium

Anneclaire sand
6.

100% Katoen satijn, 300TC, GOTS, met ruffles

Zacht en natuurlijk, dat willen we dit seizoen! Dit Anneclaire
dekbedovertrek heeft dan ook de prachtige neutrale tint van
zand gekregen. Maar er is ook ruimte voor een feestje: weelderige
bloemen in elegante tinten als paars, roze, oranje en wit bloeien
uitbundig. Ook de randen van dit dekbedovertrek hebben
een feestelijke touch: die zijn versierd met een rand vol ruffles.
Liever even helemaal zen? Draai dan het dekbedovertrek om
om de prachtige zandtint solo te zien schitteren. Extra fijn: het
dekbedovertrek is gemaakt van een extra hoge kwaliteit katoen
satijn én is GOTS-gecertificeerd. Dat betekent dat het katoen
biologisch geteeld is en het dekbedovertrek milieuvriendelijk en
sociaal verantwoord geproduceerd is. Zo’n knapperd verdient niks
dan het beste en is dus verpakt in een luxe bewaardoos.

7.
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1. Belen vanilla dekbedovertrekset - 2. Scarlett vanilla sierkussen - 3. Riv frosty mint sierkussen - 4. Scarlett vanilla plaid/sprei
5. Anneclaire sand poef - 6. Anneclaire sand karpet

3.

2.

4.

1.

premium

Belen vanilla

100% bamboe, jacquard geweven, 300TC

Deze zomer gaan we veilig vanuit huis op safari! Dit Bèlen
dekbedovertrek heeft een warme vanilletint én een jacquard
geweven zebradessin: een combinatie die de slaapkamer een
stijlvolle én pittige uitstraling geeft. Even geen zin in wilde

5.

praktijken? Op de achterzijde van het dekbedovertrek schittert
de warme vanillekleur solo. Extra fijn: het dekbedovertrek is
gemaakt van bamboeviscose. Dit voelt heel zacht aan en is
warmteregulerend: lekker koel in de zomer en warm in de

6.

winter dus.
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1. Scarlett vanilla dekbedovertrekset - 2. Billie dark green sierkussen - 3. Naina dark green sierkussen
campaign

4. Belen vanilla dekbedovertrekset - 5. Julia sand plaid/sprei

Scarlett vanilla
100% Katoen satijn

1.

4.

2.

3.

Voor deze vrolijke bloemenprint liepen we letterlijk de bloemenwinkel in om ons te laten verleiden
door paarse, roze en oranje bloemen. Ze werden vervolgens up-close gefotografeerd en door
elkaar gehusseld totdat ze in de mooiste samenstelling lagen. Het resultaat is dit spectaculaire
bloemendessin dat van de warme vanillekleurige ondergrond afspat. Op de achtergrond én aan
de achterzijde zie je heel subtiele bloemillustraties. Het Scarlett dekbedovertrek is gemaakt van

5.

katoen satijn: een gladde, zachte en lichtglanzende stof dus.
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1. Aurelie sage green dekbedovertrekset - 2. Riv f rosty mint sierkussen - 3. Furry moss nekrol - 4. Naina dark green sierkussen
5. Billie meringue plaid/sprei - 6. Nadia sage green karpet

Aurelie sage green
100% Katoen satijn

2.

3.

1.
4.

5.

Een dekbedovertrek met een verhaal! Over dit Aurelie dekbedovertrek in de prachtige
groentint van salie valt genoeg te vertellen. Het beeldschone dessin is geïnspireerd
op het achttiende-eeuwse Toile de Jouy: deze stof werd door een textieldrukker
vlakbij Versailles bedrukt met romantische taferelen van het landleven, historische
gebeurtenissen of Bijbelse voorstellingen. En deze prachtige print is terug! Maar dan
6.

wel met een moderne, unieke twist: er is gekozen voor motieven van bloemen en
verfijnde illustraties van bomen. In combinatie met de moderne groentint ook nu
een plaatje om te zien! Op de achterzijde schittert de kleur van salie solo. De katoen
satijnen stof heeft een lichte glans en voelt zacht en glad aan.
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1. Maily laurel green dekbedovertrekset - 2. Billie cinnamon sierkussen - 3. Riv olive nekrol
4. Ruth laurel green plaid/sprei - 5. Riv olive poef

Maily laurel green
100% Katoen satijn

Ga op chic met dit Maily dekbedovertrek! De betoverende groene stof
- met de originele kleur van laurier - is bezaaid met schilderachtige
zilverkleurige en goudkleurige bloemen. Voor inspiratie doken
we de kunstgeschiedenis in en kwamen we uit bij de stillevens
van de befaamde Hollandse Meesters. Met dit sprankelende
groene dekbedovertrek haal je dus een kunstwerk in huis! Sla het
dekbedovertrek om en laat je verrassen door een vrolijke polkadotprint.
Het dekbedovertrek is gemaakt van katoen satijn: een gladde, zachte en
lichtglanzende stof dus.

3.
1.

2.

4.
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1. Famke vanilla dekbedovertrekset - 2. BIllie cinnamon sierkussen - 3. Dailah cement nekrol
4. Riv olive poef - 5. Nadia sage green karpet

1.

2.
3.

4.

Famke vanilla
100% Katoen satijn

Voor de schilderachtige bloemenprint op het spiksplinternieuwe
dessin Famke doken we opnieuw de museumcollecties in, dit keer
op zoek naar grillige vormen in de schilderijen uit de Gouden Eeuw.
En dat resulteerde in deze botanische print met een spannend
randje. Tussen de originele bloemen in sprekende kleuren is
af en toe ook een verdwaalde vogel te zien. De bloemenpracht
komt prachtig naar voren op de warme vanillekleur. Draai het
dekbedovertrek om als je op zoek bent naar net wat rustigere
bloemencontouren. Het dekbedovertrek is gemaakt van katoen

5.

satijn en dat betekent: slapen onder een zachte, gladde stof met
een lichte glans.
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1. Annabel vanilla dekbedovertrekset - 2. Dailah cement nekrol - 3. BIllie cinnamon sierkussen - 4. Naina dark green sierkussen

1.

Annabel vanilla
100% Katoen satijn

2.

3.

Hou je van getekende, geschilderde én gefotografeerde bloemen? Dan
is vandaag je lucky day, want op dit dekbedovertrek brengen we alle
ambachten samen! Op de achtergrond van de warme vanillekleurige
ondergrond zijn getekende en geschilderde grijze bloemen te zien,
maar de show wordt pas echt gestolen door de grote kleurrijke

4.

gefotografeerde bloemen daarboven. Een ware bloemlezing voor de
slaapkamer! Het Annabel dekbedovertrek is gemaakt van katoen satijn
en dat betekent slapen onder een gladde, zachte stof die zachtjes glanst.
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1. Gitte almond dekbedovertrekset - 2. Scarlett vanilla sierkussen - 3. BIllie cinnamon sierkussen
4. Scarlett vanilla poef - 5. Anneclaire sand karpet

Gitte almond
100% Katoen satijn

We keken dit seizoen ver over de grens en kwamen uit bij India voor
inspiratie. We vielen meteen voor de klassieke madrasruit, maar
gaven die wel een elegante make-over. De ruiten kregen niet de
gebruikelijke bonte kleuren, maar rustige, zachte aardtinten.
Het resultaat: ruiten met een stijlvolle, casual uitstraling boven
een al even elegante en warme amandeltint. Behoefte aan rustige
elegantie? Sla het dan het dekbedovertrek om voor de solo
amandeltint. Het dekbedovertrek is gemaakt van katoen satijn,
dat heerlijk zacht en glad aanvoelt en een subtiele glans heeft.

1.
3.
2.

4.

5.
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Een plek om te dagdromen
Op deze bank wil je toch meteen neerstrijken? De zachte accessoires
in lichte en neutrale tinten nodigen uit tot urenlang dagdromen en
geven je de rust en ruimte om helemaal tot jezelf te komen. Zachte
groentinten, geïnspireerd op kruiden als salie en laurier, zorgen voor
optimisme en geven het geheel een natuurlijk tintje!
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1. Gwen walnut dekbedovertrekset - 2. Dailah cement nekrol - 3. Riv frosty mint sierkussen - 4. BIllie cinnamon sierkussen
5. Billie meringue plaid/sprei - 6. Anneclaire sand poef

3.

4.

2.

1.

Gwen walnut
100% Katoen perkal

Gwenn is een feest voor de ogen! Op de warme walnootbruine tint

6.

van dit dekbedovertrek zijn met kleine streepjes de mooiste bloemen bladmotieven met de hand getekend. Beeldschoon voor wie het
graag subtiel houdt en een ode aan ambachtelijk werk. Liever een
effen kleur? Sla het dekbedovertrek dan om voor een prachtige,
warme walnootbruine tint. Het dekbedovertrek is gemaakt van
katoen perkal dat vooral bekend staat om de knisperend frisse stof

5.

- heerlijk tijdens warme nachten!
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1. Femm rosemary green dekbedovertrekset - 2. Riv f rosty mint sierkussen - 3. BIllie meringue sierkussen
4. BIllie cinnamon sierkussen - 5. Nadia sage green karpet

Femm rosemary green
100% Katoen perkal

3.

1.

2.

4.

Mix en match er op los op met dit dekbedovertrek. De vrolijke

andere geschilderd en weer andere gefotografeerd. Een ode aan álle

bloemen op dessin Femme schitteren namelijk op een subtiele

kunsten dus! En dan is er nog de originele groentint - de kleur van

tone in tone luipaardprint: superorigineel! Aan de oranje, rode, witte

rozemarijn - die op de achterkant samen met de subtiele luipaardtint

bloemen zelf is ook alle aandacht besteed: sommige zijn getekend,

prachtig naar voren komt.

5.

Le Jardin d’Amour
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Mix & Match

NADIA sage green

DAILAH cement

RIV frosty mint

NADIA sage green

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

karpet

oyster, moss

ANNECLAIRE sand

JULIA sand

NAINA moss

ANNECLAIRE sand

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

karpet

oyster, cement, burgundy

BELEN vanilla

RIV frosty mint

SCARLETT vanilla

SCARLETT vanilla

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

poef

oyster, cement

Premium bedding
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Mix & Match

SCARLETT vanilla

RIV olive

SCARLETT vanilla

SCARLETT vanilla

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

karpet rond

oyster, cement, moss

AURELIE sage green

DAILAH dark green

RIV frosty mint

JULIA sand

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

plaid/sprei

oyster, cement, moss

MAILY laurel green

BILLIE cinnamon

RIV olive

RUTH laurel green

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

nekrol

plaid/sprei

oyster, moss

FAMKE vanilla

BILLIE cinnamon

DAILAH dark green

RIV olive

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

nekrol

poef

oyster, cement, moss

Signature & Seasonal bedding
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ANNABEL vanilla

BILLIE dark green

NAINA moss

JULIA sand

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

plaid/sprei

cement, moss, burgundy

GITTE almond

DAILAH cement

RIV leather brown

ANNECLAIRE sand

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

nekrol

sierkussen

karpet

oyster, cement

GWENN walnut

BILLIE cinnamon

RIV frosty mint

ANNECLAIRE vanilla

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

poef

oyster, leather brown, taupe

FEMM rosemary green

RIV leather brown

BILLIE meringue

NADIA sage green

HOESLAKENS

dekbedovertrekset

sierkussen

sierkussen

karpet

oyster, leather brown, moss

Le Jardin d’Amour
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Overzicht

Hier vind je alle nieuwe én doorlopende collecties nog een keer overzichtelijk bij elkaar.
Inclusief materiaal, maten, unieke details én prijzen.
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New

New

New

New

New
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GRAZIE Iceblue
100% katoen satijn, 300TC, GOTS

New

BELEN moonlight blue
100% bamboe, jacquard geweven, 300TC

New

APRIL cement
100% katoen perkal

Dit chique dekbedovertrek met
rijkgedecoreerde patronen is perfect voor
iedereen die wil uitpakken in de slaapkamer.

Op de prachtige tint 'moonlight blue' is een
pittige zebraprint te zien die jacquard in de
stof geweven is. Stijlvol!

Bloemetjes, druppels, parelkettingen... de
randen van dit dekbedovertrek zijn versierd
met de allermooiste borduursels!

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€19,95

APRIL white

New

100% katoen perkal

MAY white

New

100% katoen perkal

MAY cement
100% katoen perkal

De randen van dit kraakheldere overtrek
zijn versierd met prachtige borduursels:
bloemetjes, druppels en parelkettingen.

Dit helderwitte dekbedovertrek is versierd
met elegante borduursels die doen denken
aan confetti of kleine bloemetjes.

Beeldschone borduursels die doen denken
aan bloempatroontjes of confetti versieren
dit cementkleurige overtrek.

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

FAMKE moonglight blue

New

100% katoen satijn

AURELIE Iceblue

New

100% katoen satijn

GIULIA Iceblue
100% katoen satijn

De grillige, kleurrijke bloemen op dit
dekbedovertrek vormen een spannend
contrast met de intens blauwe ondergrond.

Het dessin van dit ijsblauwe overtrek is
geïnspireerd op het achttiende-eeuwse Toile
de Jouy en kreeg een modern jasje.

Het schilderachtige dessin van dit Giulia
dekbedovertrek is als een plaatje zo mooi
tegen de blauwe ondergrond.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

AIMEE mist

New

100% katoen satijn

ANNABEL basil

New

100% katoen satijn

ROSALEE basil
100% katoen satijn, met piping

Op een 'mistige' grijstint zijn de mooiste
bloemen te zien: van grote en uitbundige
witte en roze tot subtiele gele.

Op deze bijzondere groentint - de kleur van
basilicum - schitteren bloemen in ton sur ton
groen of XL in wit en roze.

Op dit zachte dekbedovertrek schitteren
bloemen die ook op schilderijen in het
Rijksmuseum te bewonderen zijn.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

JACKIE Iceblue

New

100% katoen perkal

BOWIE silver
100% katoen perkal

Dit frisse witte dekbedovertrek is versierd
met bloemen in een van de bekendste

Het handgeschilderde dessin van gele
en oranje tropische takken knalt van de

kleuren van Nederland: delfts blauw!

nonchalante zilverkleurige ondergrond af.

140x220 cm + 60x70 cm

€59,95

140x220 cm + 60x70 cm

€59,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€109,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€109,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

Overzicht - Un Nouveau Printemps Bedding

Un Nouveau Printemps Bedding - Overzicht
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New

New

New

New

New
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GRAZIE hazel
100% katoen satijn, 300TC, GOTS

New

BELEN chestnut
100% bamboe, jacquard geweven, 300TC

De rijkgedecoreerde patronen en sjablonen
in hazelnootbruin zijn een en al dramatiek
boven de lichtbruine ondergrond.

Dit stijlvolle dekbedovertrek van bamboe
viscose in een warme kastanjebruine tint
heeft een jacquard geweven zebradessin.

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€29,95

GIULIA roseval

New

100% katoen satijn

FAMKE rose
100% katoen satijn

Dit dekbedovertrek ademt romantiek en
niet alleen door de roseval tint: ook het
bloemetjesdessin is super verleidelijk!

De grillige, kleurrijke bloemen op dit
dekbedovertrek vormen een spannend
contrast met de romantisch roze ondergrond.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

SCARLETT roseval

New

100% katoen satijn

YFKE multi
100% katoen satijn

Dit spectaculaire bloemendessin van
weelderige paarse, roze en oranje bloemen
spat van de vurige roseval ondergrond af!

Het heerlijke 'ouderwetse' bloemetjespatroon
is een feest van roze, paarse en bruine
bloemen: om blij van te worden!

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

VERONIQUE woodrose

New

100% katoen satijn

AIMEE café noir
100% katoen satijn

Op de beeldschone woodrose tint is het één
groot bloemenfeest van grote paarse en
blauwe bloemen en kleinere witte.

Uitbundige XL witte bloemen en subtielere
gele en donkere bloemen spatten van de
achtergrond in café noir af!

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

BOWIE rose

New

100% katoen perkal

FEMM ginger
100% katoen perkal

Op de lichtroze ondergrond schitteren
sierlijke, handgetekende rode en oranje

Op de warme gemberkleurige tint van dit
dekbedovertrek zijn kleurrijke bloemen

takken. Perfect voor een tropische vibe!

gecombineerd met een luipaardprint.

140x220 cm + 60x70 cm

€59,95

140x220 cm + 60x70 cm

€59,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€109,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€109,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

Overzicht - Un Été Passionné Bedding
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New

New

New

New
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NADIA sage green
100% katoen satijn, 300TC, GOTS, met piping

New

ANNECLAIRE sand
100% katoen satijn, 300TC, GOTS, met ruches

New

BELEN vanilla
100% bamboe, jacquard geweven, 300TC

Met dit dekbedovertrek ontwaak je elke
ochtend in een sprookjesachtige wereld vol
kleurrijke bloemen en groene bladeren.

Weelderige bloemen in paars, roze, oranje
en wit bloeien uitbundig in een strook op dit
zandkleurige dekbedovertrek!

Dit dekbedovertrek heeft een warme vanilletint
én een jacquard geweven zebradessin: een
elegante en pittige combinatie!

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€29,95

FAMKE vanilla

New

100% katoen satijn

AURELIE sage green

New

100% katoen satijn

MAILY laurel green
100% katoen satijn

Dit dekbedovertrek in warm vanille heeft een
botanische print van uitbundige, kleurrijke
bloemen. Wat een bloemenpracht!

Het beeldschone dessin van dit saliegroene
overtrek is geïnspireerd op het achttiendeeeuwse Toile de Jouy. Beeldschoon!

De groene stof - met de originele kleur van
laurier - is bezaaid met schilderachtige
zilver- en goudkleurige bloemen.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

SCARLETT vanilla

New

100% katoen satijn

ANNABEL vanilla

New

100% katoen satijn

GITTE almond
100% katoen satijn

Verleidelijke paarse, roze en oranje bloemen
versieren dit spectaculaire dekbedovertrek in
een warme vanilletint.

Getekende, geschilderde én gefotografeerde
bloemen in een mooie compositie versieren
dit vanillekleurige dekbedovertrek.

Op een zachte amandelkleurige ondergrond
laten de ruiten in diverse zachte tinten zich
van hun mooiste kant zien.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

GWEN walnut

New

100% katoen perkal

FEMM rosemary green
100% katoen perkal

Op de warme walnootbruine tint van dit
dekbedovertrek zijn de mooiste bloem- en
bladmotieven met de hand getekend.

De vrolijke bloemen op dessin Femm
schitteren boven een subtiele tone in tone
luipaardprint: een originele mix & match!

140x220 cm + 60x70 cm

€59,95

140x220 cm + 60x70 cm

€59,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€109,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€109,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95
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MINTE woodrose
100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

New

MINTE olive
100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

De exotische woodrose was de inspiratie voor
de rozetint van dit Minte dekbedovertrek.
Chic van kleur én in materiaal!

Dit beeldschone olijfgroene dekbedovertrek
is niet alleen super chic van kleur; ook de
kwaliteit is van topniveau.

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

MINTE cement

MINTE café noir

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

Dit dekbedovertrek zet de natuurlijke tint
van cement in de spotlight en zorgt zo voor
rust en balans in de slaapkamer.

Dit ultrazachte, high-quality dekbedovertrek
brengt de smakelijke kleur van koffie naar
de slaapkamer.

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

MINTE chocolate

MINTE leather brown

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

Dit ultrazachte, high-quality dekbedovertrek
in verleidelijke chocoladetint brengt rust
naar de slaapkamer.

Dit dekbedovertrek in trendkleur leather
brown heeft een bijzondere washed look, in
een kwaliteit waar je u tegen zegt!

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

MINTE anthracite

MINTE white

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

Dit antraciete dekbedovertrek heeft een
bijzondere washed look, in een kwaliteit
waar je u tegen zegt!

Dit frisse witte dekbedovertrek heeft een
bijzondere washed look, in een kwaliteit
waar je u tegen zegt!

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

MINTE denim

MINTE iceblue

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

Minte krijgt een krachtige update met deze

IJsblauw is een van de mooiste tinten die er

denimtint. De kleur van je favoriete jeans
vind je nu ook in de slaapkamer!

is! Dit Minte dekbedovertrek geeft dan ook
alle ruimte aan deze intens frisse kleur.

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95
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MINTE dusty green

MINTE green

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

Dit dekbedovertrek van ESSENZA geeft
alle ruimte aan dé trendkleur: Dusty Green.
Tussen lichtblauw en Dusty Green in.

Dit dekbedovertrek in trendkleur green
heeft een bijzondere washed look, in een
kwaliteit waar je u tegen zegt!

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

MINTE navy

MINTE moss

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

Met dit Minte dekbedovertrek uit het
ESSENZA Premium label breng je rust en
sfeer naar de slaapkamer.

Dit moskleurige dekbedovertrek heeft een
unieke washed look, in een kwaliteit waar je
u tegen zegt!

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

MINTE dusty rose

MINTE burgundy

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

100% katoen satijn, enzymen wassing
300TC, met double stitch

Ben je op zoek naar een dekbedovertrek dat
je slaapkamer in één keer een romantische,
vrouwelijke touch geeft?

Burgundy is een van dé trendkleuren van dit
seizoen. De diepe, intense kleur geeft een
warme vibe aan de slaapkamer.

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

140x220 cm + 60x70 cm

€79,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€149,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€179,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95
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FLORENCE multi

GISELLE chocolate

100% katoen satijn, 300TC, GOTS, met velvet piping

100% katoen satijn, 300TC, GOTS, met velvet piping

Bloemen in de mooiste kleuren bieden een inkijkje
naar een feeëriek natuurmeer op dit betoverende
dekbedovertrek.

De smakelijke kleur van chocolade en bloemen
in de mooiste kleuren, maken van dit dessin een
spectaculair kunstwerk.

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€29,95

GRAZIE café noir

GRAZIE indigo blue

100% katoen satijn, 300TC, GOTS

100% katoen satijn, 300TC, GOTS

Niet alleen de chique goudkleurige ornamenten
ademen luxe, ook de slangenprint in café noir tint
is een en al elegantie.

Krachtige blauwtinten als indigo en denim
laten zich vol overtuiging zien op dit
flamboyante dekbedovertrek.

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€29,95

ANNECLAIRE cherry

AIREN iceblue - OP=OP

100% katoen satijn, 300TC, GOTS, met ruches

100% katoen satijn, 300TC, GOTS, met piping

Verleidelijk rood met als kers op de taart
weelderige bloemen in elegante tinten als
lichtroze, geel en oranje.

Zowel de frisse ijsblauwe tint als al het
moois uit de natuur dat te zien is, maakt dit
dekbedovertrek een echte beauty.

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

140x220 cm + 60x70 cm

€99,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€189,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€199,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€219,95

60x70 cm

€29,95

60x70 cm

€29,95

MALOU espresso

MALOU soft grey

100% katoen satijn, 300TC, GOTS, goud borduur

100% katoen satijn, 300TC, GOTS, goud borduur

De goudkleurige geborduurde bloemen geven
dit espressokleurige dekbedovertrek van

Wentel je in luxe onder dit biologisch
katoenen dekbedovertrek in heel lichtgrijs met

biologisch katoen een chique look.

goudkleurige geborduurde bloemen.

140x220 cm + 60x70 cm

€129,95

140x220 cm + 60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€249,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€249,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€259,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€259,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€279,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€279,95

60x70 cm

€34,95

60x70 cm

€34,95
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ROSALEE mustard

ROSALEE grey

100% katoen satijn, met piping

100% katoen satijn, met piping

Op dit zachte dekbedovertrek is de
mosterdgele kleur het perfecte canvas
voor de schilderachtige witte bloemen.

Een prachtige witte bloemenzee op een
koelgrijze ondergrond. Dit dekbedovertrek is
het toppunt van elegantie!

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

ROSALEE cream

ROSALEE blush

100% katoen satijn, met piping

100% katoen satijn, met piping

De crèmekleurige ondergrond is het perfecte
canvas voor de beeldschone witte bloemen
van dit romantische dessin.

De elegante witte bloemen op dit romantische
dessin zijn stuk voor stuk gebaseerd op
schilderijen in het Rijksmuseum.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

CLAIRE indigo blue

CLAIRE agate grey

FILOU caramel

FILOU sand

100% katoen satijn, met ruches

100% katoen satijn, met ruches

100% katoen satijn

100% katoen satijn

De indigoblauwe ondergrond is opvallend
mooi - net als de schilderachtige bloemen in
geel, oranje, roze, blauw en wit.

De beeldschone bloemen in geel, oranje,
roze, blauw en wit spatten van de lichtgrijze
ondergrond af.

ESSENZA liet zich inspireren door de
Hollandse meesters voor dit uitbundige
dekbedovertrek in trendy karamelkleur.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

Het waren de bloemstillevens van de
Hollandse meesters die onze designers
inspireerden voor dit heerlijke dekbedovertrek
vol bloemenpracht.

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

CLAIRE cinnamon

MAILY olive

FILOU dark blue

100% katoen satijn, met ruches

100% katoen satijn

100% katoen satijn

In geel, oranje, roze, blauw en wit steken
de mooiste bloemen prachtig af tegen de
warme kaneelbruine ondergrond.

Tot in detail stralen de bloemen in ingetogen
kleuren op een ecrukleurige ondergrond. Ze
brengen rust in de slaapkamer.

De Hollandse meesters gaven ons inspiratie voor
dit rijke dekbedovertrek! Wie anders konden er
zo mooi en tot in detail bloemen schilderen?

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

LAUREN cinnamon

LAUREN indigo blue

100% katoen satijn

100% katoen satijn

De elegante witte bloemen (met een vleugje
goud) zijn verleidelijk mooi tegen een warme,

Niet alleen de beeldschone bloemen
springen in het oog: ook de diepe

kaneelbruine achtergrond.

indigoblauwe tint is een ware eyecatcher.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95
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GILLIAN white - OP=OP

OLIVIA white - OP=OP

Voorzijde: 50% Katoen / 50% polyester 300TC
jacquard geweven, Achterzijde: 100% katoen satijn

Voorzijde: 50% Katoen / 50% polyester 300TC
jacquard geweven, Achterzijde: 100% katoen satijn

Dit witte dekbedovertrek heeft aan de
voorzijde een oogverblindend mooi gewoven
jacquardpatroon van slangenprint.

In een beeldschoon jacquardpatroon komen
de elegante bloemen naar voren op de witte
ondergrond: spectaculair mooi!

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

GILLIAN cream - OP=OP

OLIVIA cream - OP=OP

Voorzijde: 50% Katoen / 50% polyester 300TC
jacquard geweven, Achterzijde: 100% katoen satijn

Voorzijde: 50% Katoen / 50% polyester 300TC
jacquard geweven, Achterzijde: 100% katoen satijn

Het jacquardpatroon van slangenprint komt
prachtig naar voren op de crèmekleurige
ondergrond die nét iets lichter is.

Op een dromerige crèmekleurige ondergrond is
een beeldschoon gewoven jacquard patroon van
elegante bloemen te zien.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

GILLIAN agave - OP=OP

OLIVIA terra - OP=OP

Voorzijde: 50% Katoen / 50% polyester 300TC
jacquard geweven, Achterzijde: 100% katoen satijn

Voorzijde: 50% Katoen / 50% polyester 300TC
jacquard geweven, Achterzijde: 100% katoen satijn

De koele grijsgroene agave kleur is de perfecte
ondergrond voor de spectaculaire slangenprint in
jacquardpatroon.

De romantische roze tint van dit jacquard
geweven dekbedovertrek is het perfecte decor
voor de terrakleurige bloemen.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95
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FLEUR chocolate

FLEUR grey

100% katoen satijn

100% katoen satijn

Voluptueuze bloemen in sprekende kleuren
spatten van de chocoladebruine ondergrond
af. Smakelijker dan dit wordt het niet!

Samen met de spectaculaire paarse, roze,
gele en blauwe bloemen is dit lichtgrijze
dekbedovertrek onweerstaanbaar.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

FLEUR taupe

FLEUR ecru

100% katoen satijn

100% katoen satijn

Uitbundige boeketten met witte, gele, roze
en paarse bloemen maken van dit taupe
dekbedovertrek één groot feest.

ESSENZA deed een greep in het verleden
voor dit betoverende dekbedovertrek met
schilderachtige bloemenprint.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

FLEUR green

FLEUR nightblue

100% katoen satijn

100% katoen satijn

De diepe donkergroene tint is het perfecte
canvas voor de uitbundige bloemen in roze,
wit, oranje, geel, blauw en paars.

Laat je verleiden door de schilderachtige
uitstraling en sprekende kleuren van dit
chique donkerblauwe Fleur dekbedovertrek.

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€129,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

FLEUR burgundy
100% katoen satijn
Bloemen waren een ware inspiratie voor de
Hollandse meesters - en hun meesterwerken
inspireerden ons tot dit prachtige Fleur dessin.
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140x220 cm + 60x70 cm

€69,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€139,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€159,95

60x70 cm

€19,95

Bedding - Overzicht

147

148

Overzicht - Bedding

GUY chocolate

GUY cherry

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

We gaven - helemaal volgens de laatste trend
van food in het interieur - dekbedovertrek Guy
een update in chocoladebruin.

Op dit dekbedovertrek wordt alle ruimte
gegeven aan de smakelijke kleur van kersen,
in een stoere vintage wassing.

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

GUY silver

GUY stone

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

Het Guy dekbedovertrek in zilvertint heeft
een originele vergrijsde kleur, die zorgt voor
een coole vintage look.

Liefhebbers van een casual stijl opgelet:
dit dekbedovertrek in stone kleur heeft een
coole casual look én is superzacht!

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

GUY anthracite

GUY sea green

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

Hoe stoer is dit donkergrijze dekbedovertrek!
De speciale vintage wassing zorgt voor een
originele vintage look.

Go green met dit stoere dekbedovertrek in
sea green. De speciale wassing geeft hem
een coole vintage look.

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95

GUY blue

GUY white

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

100% katoen renforcé, vintage gewassen,
met double stitch afwerking

Wist je al dat het Guy dekbedovertrek wordt
verpakt in een tasje van hetzelfde materiaal
en dezelfde kleur?

Liefhebbers van een casual stijl opgelet:
dit dekbedovertrek in stone kleur heeft een
coole casual look én is superzacht!

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

140x220 cm + 60x70 cm

€49,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

200x220 cm + 2/60x70 cm

€89,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

240x220 cm + 2/60x70 cm

€99,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

260x220 cm + 2/60x70 cm

€119,95

60x70 cm

€19,95

60x70 cm

€19,95
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MINTE

PREMIUM JERSEY

PREMIUM PERCALE

SATIN

Anthracite
Black
Burgundy
Café noir
Cement
Chocolate
Denim
Dusty green
Dusty rose
Green

Hoeslakens

Net zo belangrijk als het dekbedovertrek: een passend hoeslaken! En omdat iedereen hierin

Iceblue
Leather brown
Lilac

andere wensen heeft, hebben we vier verschillende kwaliteiten in ons programma, waaronder de
nieuwkomer Minte! Daarnaast zijn de bestaande collecties van de Premium Jersey (160 gr/m2),

Marsala

Premium Perkal (200TC) en Satin (220TC) uitgebreid met de nieuwe trendkleuren van het seizoen.
Moss
Mustard
Nightblue
Olive
Oyster
Pine green
Silver
Steel grey
Stone blue
White
Woodrose
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Minte

Premium Jersey

100% katoen satijn, enzymen gewassen 300TC

97% katoen / 3% elasthan 160 gr/m2 gebreid

Hoekhoogte 35 cm

De ultiem zachte en soepele kwaliteit van het Minte dekbedovertrek is er nu ook in hoeslakens!
Het Minte hoeslaken is gemaakt van een extra hoge kwaliteit katoen satijn (300TC) en gaat
bijzonder lang mee. De stof is zacht, glad en licht glanzend en dankt zijn mooie, casual look aan de

Hoekhoogte 35 cm

Hoeslaken
Alle kleuren
Hoekhoogte 35 cm

Het Premium Jersey hoeslaken van ESSENZA is gemaakt van de fijnste gekamde katoen en voelt
daardoor heerlijk fris en zacht aan op de huid. De katoenen stof heeft een gewicht van 160 gr/
m2 en maakt dit hoeslaken tot een echte premium kwaliteit. De hoekhoogte van het hoeslaken

speciale enzymen wassing. Het elastiek rondom zorgt voor een ideale pasvorm. Dat wordt pas echt

80x200 cm

€39,95

is maximaal 35 cm. De toevoeging van elastaan en het elastiek rondom zorgen voor een ideale

comfortabel slapen.

90x200 cm

€44,95

pasvorm. Het hoeslaken is zeer onderhoudsvriendelijk en kreukvrij.

90x210 cm

€49,95

140x200 cm

€54,95

160x200 cm

€59,95

180x200 cm

€69,95

Topper hoeslaken
Alleen anthracite, cafe noir,
moss & white
Hoekhoogte 14 cm
160x200 cm

€54,95

180x200 cm

€59,95

180x210 cm

€64,95

180x220 cm

€69,95

Hoeslaken
Alle kleuren
Hoekhoogte 35 cm
90/100x200/220 cm

€29,95

140/160x200/220 cm

€49,95

180/200x200/220 cm

€59,95

Anthracite
Burgundy
Cement
Chocolate
Denim
Dusty green
Dusty rose
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Anthracite

Leather brown

Burgundy

Lilac

Café noir

Marsala

Cement

Moss

Chocolate

Mustard

Denim

Nightblue

Dusty green

Oyster

Dusty rose

Olive

Iceblue

Pine green

Leather brown

Silver

Moss

Steel grey

Olive

Stone blue

White

White

Woodrose

Woodrose
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Premium Percale

Satin

(Hoes)lakens 100% katoen perkal 200TC

(Hoes)lakens 100% katoen satijn 220TC

Hoekhoogte 35 cm

Hoekhoogte 30 cm

heerlijk f ris en zacht aan op de huid. De stof is afgewerkt met

Hoeslaken
Alle kleuren
Hoekhoogte 35 cm

soepel aan op de huid. De speciale manier van weven geeft het

Hoeslaken
Alle kleuren
Hoekhoogte 30 cm

een easy care finish en is daardoor zeer onderhoudsvriendelijk en

80x200 cm

€25,95

90x200 cm

€27,95

katoen satijn een luxe uitstraling en lichte glans. De stof is zeer

80x200 cm

€29,95

80x200 cm

€26,95

kreukvrij.

90x200 cm

€27,95

90x210 cm

€28,95

onderhoudsvriendelijk, heeft een gewicht van 130 gr/m2 en voelt

90x200 cm

€34,95

€29,95

90x210 cm

€28,95

140x200 cm

€38,95

licht en soepel aan.

90x200 cm

90x210 cm

€36,95

90x210 cm

€32,95

90x220 cm

€29,95

160x200 cm

€39,95

140x200 cm

€39,95

140x200 cm

€35,95

100x200 cm

€29,95

180x200 cm

€45,95

160x200 cm

€44,95

160x200 cm

€39,95

120x200 cm

€36,95

180x210 cm

€48,95

180x200 cm

€49,95

180x200 cm

€44,95

140x200 cm

€37,95

180x210 cm

€49,95

160x200 cm

€42,95

160x210 cm

€43,95

Het Premium Percale programma van ESSENZA is gemaakt
van de fijnste gekamde 200TC katoen perkal en voelt daardoor

180x200 cm
180x210 cm
180x220 cm

€45,95
€48,95
€49,95

Topper hoeslaken
Alleen white, oyster & anthracite
Hoekhoogte 13 cm

Het Satin programma van ESSENZA is gemaakt van de fijnste
gekamde 220TC katoen satijn en voelt daardoor heerlijk zacht en

Topper hoeslaken
Alleen white, oyster
Hoekhoogte 13 cm

Alleen white & oyster

Laken
Alleen white & oyster
180x280 cm

€34,95

240x280 cm

€44,95

270x280 cm

€49,95

180x210 cm

€54,95

Laken

180x220 cm

€54,95

160x260 cm

€35,95

240x260 cm

€49,95

270x260 cm

€54,95

Kussensloop
60x70 cm

€17,95

Kussensloop
60x70 cm

Anthracite

Moss

Anthracite

Marsala

Burgundy

Mustard

Black

Moss

Café noir

Nightblue

Burgundy

Mustard

Cement

Olive

Café noir

Nightblue

Chocolate

Oyster

Cement

Olive

Denim

Pine green

Chocolate

Oyster

Dusty green

Silver

Denim

Pine green

Dusty rose

Steel grey

Dusty green

Silver

Iceblue

Stone blue

Dusty rose

Steel grey

Leather brown

White

Iceblue

Stone blue

Lilac

Woodrose

Leather brown

White

Lilac

Woodrose

Marsala

154

Overzicht - Hoeslakens

€12,95

Hoeslakens - Overzicht

155

WATERPROOF white
Hoeslaken 100% katoen /
polyurethane

MOLTON white
Hoeslaken 100% katoen

60x120 cm

€19,95

80x190 cm

€20,95

80x200 cm

€32,95

80x200 cm

€21,95

90x200 cm

€34,95

80x210 cm

€22,95

90x210 cm

€36,95

90x190 cm

€21,95

140x200 cm

€49,95

90x200 cm

€22,95

160x200 cm

€54,95

90x210 cm

€24,95

180x200 cm

€59,95

90x220 cm

€24,95

100x200 cm

€24,95

140x200 cm

€29,95

140x220 cm

€34,95

160x200 cm

€36,95

160x220 cm

€38,95

180x200 cm

€38,95

180x210 cm

€40,95

180x220 cm

€42,95

DALLAS white
Kapselsloop 100% polyester
satijn
60x70 cm

PRINTED JERSEY

New

€9,95

New

Oh la la, de elegante Lauren
bloemenprint heeft nu ook zijn weg
gevonden naar de katoenen jersey
hoeslakens van ESSENZA! Sprankelende
bloemen (met een vleugje goud)
schitteren er bijzonder gedetailleerd
op dankzij een digitale printtechniek.
High tec + bloemen = schoonheid!
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LAUREN cinnamon

LAUREN indigo blue

94% katoen / 6% elastane

94% katoen / 6% elastane

De maximale hoekhoogte van het

90/100x200/220

€59,95

90/100x200/220

€59,95

hoeslaken is 30 cm.

140/160x200/220

€79,95

140/160x200/220

€79,95

180/200x200/220

€89,95

180/200x200/220

€89,95
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DALLAS oyster
Kapselsloop 100% polyester
satijn

MOLTON white
Kussensloop 100% katoen

60x70 cm

2x 60x70 cm

€13,95

2x 60x70 cm
(met rits)

€15,95

€9,95

Hoeslakens - Overzicht
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Accessoires

De finishing touch bij het stylen van ieder interieur. Met een stel sierkussens, een
mooie plaid, een eye-catching vloerkleed of een fluwelen poef creëer je een sfeervol
geheel en geef je het interieur een persoonlijk tintje. Welke kleur, stof of print je ook
kiest, één ding hebben al onze sfeermakers gemeen: ultieme zachtheid…
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FURRY denim

FURRY leather brown

100% polyester fake fur

100% polyester fake fur

Deze Furry nekrol is als een cadeautje voor
jezelf, zo zacht is-ie! Het rolkussen van
ESSENZA is gemaakt van ultrazachte fake fur.

Deze Furry nekrol is als een cadeautje voor
jezelf, zo zacht is-ie! Het rolkussen van
ESSENZA is gemaakt van ultrazachte fake fur.

Of je dit rolkussen nu gebruikt voor de
sier of écht als rolkussen: de olijfkleur past
moeiteloos in ieder interieur!

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

€24,95

New

€24,95

RIV olive
100% katoen corduroy

€34,95

FURRY nightblue

FURRY chocolate

LAUREN indigo blue

100% polyester fake fur

100% polyester fake fur

100% polyester velvet, met piping

Deze Furry nekrol is als een cadeautje voor
jezelf, zo zacht is-ie! Het rolkussen van
ESSENZA is gemaakt van ultrazachte fake fur.

Deze Furry nekrol is als een cadeautje voor
jezelf, zo zacht is-ie! Het rolkussen van
ESSENZA is gemaakt van ultrazachte fake fur.

Als de indigoblauwe tint van deze heerlijke
nekrol je hart niet steelt, dan doen de
beeldschone bloemen erop dat wel.

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

€24,95

€24,95

€34,95

FURRY moss

FURRY taupe

LAUREN cinnamon

100% polyester fake fur

100% polyester fake fur

100% polyester velvet, met piping

Deze Furry nekrol is als een cadeautje voor
jezelf, zo zacht is-ie! Het rolkussen van
ESSENZA is gemaakt van ultrazachte fake fur.

Deze Furry nekrol is als een cadeautje voor
jezelf, zo zacht is-ie! Het rolkussen van
ESSENZA is gemaakt van ultrazachte fake fur.

Niet alleen de warme kaneelbruine tint van
deze nekrol mag er zijn; het rolkussen is
versierd met de mooiste bloemen.

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

€24,95

€24,95

€34,95

FLEUR grey
100% polyester velvet, met piping
Voor inspiratie voor de schilderachtige
bloemen op deze nekrol keken we naar
niemand minder dan de Hollandse meesters!
nekrol 22x50 cm (gevuld)
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€34,95

DAILAH dark green

DAILAH shell brown

ROSALEE grey

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Is er iets fijner dan je hoofd even laten
rusten op een fijne nekrol? Dit fluweelzachte
exemplaar is perfect voor de job!

Of je hem nou als accessoire gebruikt of
echt als rolkussen: de bruine kleur geeft een
warme vibe aan elk interieur.

Deze fluweelzachte lichtgrijze nekrol heeft
een print van elegante witte bloemen en
een piping voor een extra chique look.

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€34,95

DAILAH lilac

DAILAH rabarber

ROSALEE blush

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Wil je je interieur een boost geven met een
van dé trendkleuren van dit seizoen?
Ga dan voor deze nekrol in zacht lila.

Is er iets fijner dan je hoofd even laten
rusten op een fijne nekrol? Dit fluweelzachte
exemplaar is perfect voor de job!

Niet alleen de roze tint van deze nekrol ademt
romantiek, óók de schilderachtige witte
bloemen zijn op en top romantisch.

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€34,95

DAILAH cement

DAILAH iceblue

FILOU shell brown

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Is er iets fijner dan je hoofd even laten
rusten op een fijne nekrol? Dit fluweelzachte
exemplaar is perfect voor de job!

Deze nekrol is zo ijzig blauw als het mooiste
bergmeer - hoe mooi is dat! Voor een
opvallende touch in elk interieur.

De diepbruine, aardse kleur van deze nekrol
vormt het perfecte canvas voor de rijke
bloemen in sprekende kleuren.

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

nekrol 22x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€34,95
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BILLIE dark green

BILLIE cherry

100% polyester corduroy

100% polyester corduroy

Met dit zachte corduroy sierkussen in een
donkergroene tint geef je je interieur een
natuurlijke en casual touch.

Dit sierkussen lijkt zo casual, maar heeft heel
wat bijzonders te bieden door de corduroy
stof en subtiel ingestikte ruiten.

Alleen de allermooiste bloemen verdienden
een plekje op dit fluwelen Scarlett sierkussen
in een zachte vanilletint.

Alleen de mooiste bloemen verdienden een
plekje op dit kussen in een roseval tint die
kleur aan elk interieur brengt.

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

€29,95

New

€29,95

SCARLETT vanilla
100% polyester velvet, met piping

New

€29,95

100% polyester velvet, met piping

€29,95

BILLIE frosty mint

BILLIE cinnamon

100% polyester corduroy

100% polyester corduroy

Dit casual sierkussen in een frisse mintkleur
is gemaakt van zachte corduroy en heeft een
trendy ingestikt ruitpatroon.

Dit sierkussen lijkt zo casual, maar heeft heel
wat bijzonders te bieden door de corduroy
stof en subtiel ingestikte ruiten.

De kleur van de lucht is prachtig gevangen
in dit rechthoekige sierkussen met lichte en
donkere blauwtinten.

Dit sierkussen ademt romantiek en
niet alleen door de roseval tint! Ook het
beeldschone dessin is om van te houden.

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

€29,95

New

€29,95

GIULIA Iceblue

SCARLETT roseval

100% polyester velvet, met piping

€29,95

New

GIULIA roseval
100% polyester velvet, met piping

€29,95

BILLIE meringue

BILLIE mustard

CLAIRE indigo blue

CLAIRE cherry

100% polyester corduroy

100% polyester corduroy

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Dit sierkussen lijkt zo casual, maar heeft heel
wat bijzonders te bieden door de corduroy
stof en subtiel ingestikte ruiten.

Dit sierkussen is een echte musthave:
zowel de zachte corduroy stof als de mooie
mosterdgele kleur zijn helemaal hip!

In geel, oranje, roze, blauw en wit steken de
allermooiste bloemen prachtig af tegen de
indigoblauwe ondergrond.

ESSENZA ging op pad en kwam terug met
armen vol met de mooiste bloemen om dit
fluwelen sierkussen mee te versieren.

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€29,95

€29,95

GISELLE chocolate

MAILY olive

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Pak uit met bloemen! Met grote, kleine, witte,
paarse, gele... op dit fluweelzachte sierkussen
komen ze allemaal samen.

De schilderachtige bloemen op dit kussen
schitteren in ingetogen olijfgroene tinten op
een ecrukleurige ondergrond.

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

ROEBY nightblue

ROEBY chocolate

LAUREN indigo blue

LAUREN cinnamon

100% polyester velvet

100% polyester velvet

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Velvet is hot! Met dit zachte fluwelen
sierkussen met chique ingestikt paisley
patroon is je interieur zo weer up-to-date.

Velvet is hot! Met dit zachte fluwelen
sierkussen met chique ingestikt paisley
patroon is je interieur zo weer up-to-date.

Lauren is in één woord lovely! Op dit kussen
sprankelen de elegante bloemen je tegemoet
op een indigoblauwe achtergrond.

Dit kussen is gemaakt van zachte fluweel, de
bloemen zijn bijzonder mooi én het kussen
heeft de warme kleur van kaneel!

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

ROEBY pine green

ROEBY leather brown

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Velvet is hot! Met dit zachte fluwelen
sierkussen met chique ingestikt paisley
patroon is je interieur zo weer up-to-date.

Velvet is hot! Met dit zachte fluwelen
sierkussen met chique ingestikt paisley
patroon is je interieur zo weer up-to-date.

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

sierkussen 30x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€29,95

€29,95

ROEBY moss
100% polyester velvet
Velvet is hot! Met dit zachte fluwelen
sierkussen met chique ingestikt paisley
patroon is je interieur zo weer up-to-date.
sierkussen 30x50 cm (gevuld)
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RIV olive

RIV dusty rose

FURRY denim

FURRY leather brown

100% katoen corduroy

100% katoen corduroy

100% polyester fake fur

100% polyester fake fur

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€29,95

€29,95

RIV ochre

RIV lavender blue

FURRY nightblue

FURRY chocolate

100% katoen corduroy

100% katoen corduroy

100% polyester fake fur

100% polyester fake fur

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€29,95

€29,95

RIV leather brown

RIV frosty mint

FURRY iceblue

FURRY burgundy

100% katoen corduroy

100% katoen corduroy

100% polyester fake fur

100% polyester fake fur

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€29,95

€29,95

RIV chocolate

RIV moss

FURRY moss

FURRY dusty lilac

100% katoen corduroy

100% katoen corduroy

100% polyester fake fur

100% polyester fake fur

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€29,95

RIV shell brown

RIV green

FURRY taupe

100% katoen corduroy

100% katoen corduroy

100% polyester fake fur

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Soms heb je voor een interieur-update niet
meer nodig dan zo'n fantastisch corduroy
sierkussen in een van de vele trendkleuren.

Het állerzachtste kussen van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
kussen is er in vele hotte trendkleuren..

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 45x45 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€29,95

€29,95

€29,95

€29,95
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NAINA denim

NAINA cinnamon

100% polyester velvet

100% polyester velvet

AURELIE Iceblue

ROSALEE blush

100% polyester velvet, met piping

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

100% polyester velvet, met piping

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

Haal een kunstwerk in huis met dit sierkussen
in een heldere ijsblauwe tint met illustraties
van bloemen en bomen.

Niet alleen de roze tint van dit kussen is
een en al romantiek, óók de elegante witte
bloemen spreken tot de verbeelding.

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

NAINA lavender blue

NAINA canyon rose

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

New

€34,95

€34,95

NADIA sage green

ROSALEE grey

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

Dit kussen is versierd met de mooiste
bloemen en planten en wie goed kijkt, ziet in
de verte de contouren van een dorp!

De schilderachtige witte bloemen zijn
gebaseerd op diverse bloemen die op
schilderijen in het Rijksmuseum te zien zijn.

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

NAINA dark green

NAINA dusty lilac

FLORENCE multi

FILOU shell brown

100% polyester velvet

100% polyester velvet

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

Op dit betoverende sierkussen bieden
bloemen in de felste kleuren een inkijkje naar
een feeëriek natuurmeer.

Dit sierkussen is all about nature! Op
een trendy bruintint staan bloemen in
sprekende kleuren uitbundig te shinen.

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

NAINA green

NAINA cherry

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

NAINA moss

NAINA mustard

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

Bereid je maar vast voor op bewonderende
blikken, want zo'n beeldschoon geplooid rond
kussen in zachte velvet stof steelt de show.

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

sierkussen rond 40 cm (gevuld) €29,95

New

€34,95

€34,95

€34,95

€34,95

FLEUR chocolate

FLEUR grey

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Een grote lichtroze pioenroos springt meteen in
het oog, omringd door de mooiste soortgenoten
op een chocoladebruine achtergrond.

Geef je interieur een stijlupdate met
dit gebloemde kussen in een van dé
trendkleuren van dit seizoen: koelgrijs.

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€34,95

€34,95

FLEUR taupe

FLEUR nightblue

100% polyester velvet, met piping

100% polyester velvet, met piping

Doe jezelf elke dag een paar bossen bloemen
cadeau met dit zachte velvet Fleur sierkussen.

Doe jezelf elke dag een paar bossen bloemen
cadeau met dit zachte velvet Fleur sierkussen.

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€34,95

€34,95

FLEUR moss

FLEUR burgundy

100% polyester velvet

100% polyester velvet, met piping

Maak er thuis een feestje van met de vrolijke
bloemen op dit mosgroene velvet sierkussen!

Doe jezelf elke dag een paar bossen bloemen
cadeau met dit zachte velvet Fleur sierkussen.

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

sierkussen 50x50 cm (gevuld)

€34,95

€34,95
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JULIA sand

100% katoen velvet

100% katoen velvet

Think big! Dit langwerpige fluwelen kussen
met een ingestikt patroon heeft maatje XL.
Leuk op de bank én op bed!

Met deze sprei haal je een echte beauty in
huis. Daarnaast is de sprei superzacht: sweet
dreams gegarandeerd dus!

sierkussen 40x90 cm (gevuld)

plaid 150x200 cm

€139,95

sprei 180x265 cm

€199,95

sprei 220x265 cm

€249,95

sprei 270x265 cm

€299,95

€44,95

JULIA denim

JULIA denim

100% katoen velvet

100% katoen velvet

Think big! Dit langwerpige fluwelen kussen
met een ingestikt patroon heeft maatje XL.
Leuk op de bank én op bed!

Met deze sprei haal je een echte beauty in
huis. Daarnaast is de sprei superzacht: sweet
dreams gegarandeerd dus!

sierkussen 40x90 cm (gevuld)

plaid 150x200 cm

€139,95

sprei 180x265 cm

€199,95

sprei 220x265 cm

€249,95

sprei 270x265 cm

€299,95

€44,95

JULIA brulee

JULIA brulee

100% katoen velvet

100% katoen velvet

Think big! Dit langwerpige fluwelen kussen
met een ingestikt patroon heeft maatje XL.
Leuk op de bank én op bed!

Met deze sprei haal je een echte beauty in
huis. Daarnaast is de sprei superzacht: sweet
dreams gegarandeerd dus!

sierkussen 40x90 cm (gevuld)

plaid 150x200 cm

€139,95

sprei 180x265 cm

€199,95

sprei 220x265 cm

€249,95

sprei 270x265 cm

€299,95

€44,95
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BILLIE dark green

BILLIE cherry

FURRY denim

FURRY leather brown

100% polyester corduroy

100% polyester corduroy

Deze corduroy sprei voelt heerlijk zacht aan
en geeft je woon- of slaapkamer precies die
natuurlijke touch die je wilt.

Deze sprei lijkt zo casual, maar heeft heel wat
bijzonders te bieden door de corduroy stof en
de subtiel ingestikte ruiten.

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

plaid 150x200 cm

€89,95

plaid 150x200 cm

€89,95

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

sprei 180x265 cm

€129,95

sprei 180x265 cm

€129,95

plaid 150x200 cm

plaid 150x200 cm

sprei 220x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€159,95

sprei 270x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€189,95

BILLIE frosty mint

BILLIE cinnamon

100% polyester corduroy

100% polyester corduroy

Deze zachte mintkleurige sprei brengt de
retro corduroy trend op een elegante wijze
naar je interieur.

Deze sprei lijkt zo casual, maar heeft heel wat
bijzonders te bieden door de corduroy stof en
de subtiel ingestikte ruiten.

plaid 150x200 cm

€89,95

plaid 150x200 cm

€89,95

sprei 180x265 cm

€129,95

sprei 180x265 cm

€129,95

sprei 220x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€159,95

sprei 270x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€189,95

BILLIE meringue

BILLIE mustard

100% polyester corduroy

100% polyester corduroy

Deze sprei lijkt zo casual, maar heeft heel wat
bijzonders te bieden door de corduroy stof en
de subtiel ingestikte ruiten.

We combineerden twee fantastische trends
van dit voorjaar in één sprei: corduroy en een
warme mosterdgele tint!

plaid 150x200 cm

€89,95

plaid 150x200 cm

€89,95

sprei 180x265 cm

€129,95

sprei 180x265 cm

€129,95

sprei 220x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€159,95

sprei 270x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€189,95

€99,95

€99,95

FURRY nightblue

FURRY chocolate

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

plaid 150x200 cm

plaid 150x200 cm

€99,95

€99,95

FURRY iceblue

FURRY burgundy

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

plaid 150x200 cm

plaid 150x200 cm

€99,95

€99,95

FURRY moss

FURRY dusty lilac

100% enzyme washed microfiber

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

Geef je interieur een stijlvolle en zachte touch
met deze heerlijke knuffelbare sprei in een
zachte lauriergroene tint.

Deze sprei wil je nooit meer loslaten,
zo zacht is hij! De warme bruintint zorgt
voor een natuurlijke touch in huis.

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.

plaid 150x200 cm

€89,95

plaid 150x200 cm

€89,95

sprei 180x265 cm

€119,95

sprei 180x265 cm

€119,95

plaid 150x200 cm

plaid 150x200 cm

sprei 220x265 cm

€149,95

sprei 220x265 cm

€149,95

sprei 270x265 cm

€179,95

sprei 270x265 cm

€179,95

RUTH laurel green

RUTH shell brown

100% enzyme washed microfiber

€99,95

RUTH grape

RUTH cream

FURRY taupe

100% enzyme washed microfiber

100% enzyme washed microfiber

Omring jezelf met zachtheid met
deze heerlijke knuffelbare sprei in een
glamoureuze grape tint.

Geef je interieur een frisse en zachte touch
met deze heerlijke knuffelbare sprei in een
lichte crèmekleur.

voorzijde: 100% polyester fake fur
achterzijde: 100% polyester micro mink

plaid 150x200 cm

€89,95

plaid 150x200 cm

€89,95

sprei 180x265 cm

€119,95

sprei 180x265 cm

€119,95

sprei 220x265 cm

€149,95

sprei 220x265 cm

€149,95

sprei 270x265 cm

€179,95

sprei 270x265 cm

€179,95

€99,95

Het állerzachtste plaid van ESSENZA moet
wel deze Furry zijn! Dit geweldige fake fur
plaid is er in de mooiste trendkleuren.
plaid 150x200 cm

€99,95
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SCARLETT vanilla

SCARLETT roseval

FILOU shell brown

100% polyester velvet

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Alleen de allermooiste bloemen kregen een
plekje op deze fluwelen sprei. Prachtig tegen
de vanillekleurige ondergrond!

Op deze velvet sprei in een roseval tint zijn
witte, oranje, paarse & roze bloemen te zien
die strijden om de aandacht.

Niet alleen de tint van deze sprei is all
about nature, ook de bloemenprint is dat.
Schilderachtig mooi!

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

New

GIULIA Iceblue

GIULIA roseval

ROSALEE blush

100% polyester velvet

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Op deze sprei schittert een bijzonder
patroon tegen een ijsblauwe tint. Een waar
kunstwerkje voor op de bank of bed!

Het schilderachtige en romantische dessin
van deze sprei is als een plaatje zo mooi
tegen de roseval ondergrond.

De beeldschone witte bloemen op deze velvet
sprei zijn geïnspireerd op schilderijen die in
het Rijksmuseum te zien zijn.

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

CLAIRE indigo blue

CLAIRE cherry

ROSALEE grey

100% polyester velvet

100% polyester velvet

100% polyester velvet

ESSENZA ging op pad en kwam terug met
armen vol met de mooiste bloemen om deze
fluwelen indigoblauwe sprei mee te versieren.

Is er iets smakelijker dan de kleur van kersen?
De intense kersenrode tint is de perfecte
achtergrond voor deze bloemenzee.

Met deze velvet sprei fleur je niet alleen de
woonkamer onwijs op, maar haal je ook een
waar kunstwerk in huis!

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

GISELLE chocolate

MAILY olive

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Op deze fluwelen sprei is de warme
bruine tint van chocolade versierd met de
allermooiste bloemen die er te vinden zijn.

De olijfgroene bloemenzee op deze
fluweelzachte sprei haal je toch maar wat
graag naar de slaapkamer?

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

LAUREN indigo blue

LAUREN cinnamon

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Op deze beeldschone sprei sprankelen
opvallende bloemen je tegemoet op een van dé
trendkleuren van het moment: indigoblauw.

Deze plaid heeft een onweerstaanbare
kaneelbruine tint: helemaal passend bij de
trend van foodinvloeden in het interieur.

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95
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FLEUR chocolate

FLEUR grey

ROEBY nightblue

ROEBY chocolate

100% polyester velvet

100% polyester velvet

De mooiste bloemen van de Hollandse Meesters
kregen een plek op deze fluweelzachte sprei in
een warme chocoladebruine tint.

Het zal je vast niet verbazen dat niemand
minder dan de Hollandse meesters de
inspiratie waren voor deze prachtige plaid.

voorzijde: 100% polyester velvet
achterzijde: 100% microfiber satijn

voorzijde: 100% polyester velvet
achterzijde: 100% microfiber satijn

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

Deze sprei is niet alleen fluweelzacht, hij heeft
ook een chique uitstraling door de mooie
glans en het doorgestikte paisley patroon.

Deze sprei is niet alleen fluweelzacht, hij heeft
ook een chique uitstraling door de mooie
glans en het doorgestikte paisley patroon.

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

plaid 150x200 cm

€119,95

plaid 150x200 cm

€119,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€179,95

sprei 180x265 cm

€179,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€209,95

sprei 220x265 cm

€209,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€279,95

sprei 270x265 cm

€279,95

FLEUR taupe

FLEUR nightblue

ROEBY pine green

ROEBY leather brown

100% polyester velvet

100% polyester velvet

De romantische voluptueuze bloemen op
deze sprei fleuren meteen je hele interieur op.
Of jezelf, als je er heerlijk onder kruipt.

De romantische voluptueuze bloemen op
deze sprei fleuren meteen je hele interieur op.
Of jezelf, als je er heerlijk onder kruipt.

voorzijde: 100% polyester velvet
achterzijde: 100% microfiber satijn

voorzijde: 100% polyester velvet
achterzijde: 100% microfiber satijn

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

Deze sprei is niet alleen fluweelzacht, hij heeft
ook een chique uitstraling door de mooie
glans en het doorgestikte paisley patroon.

Deze sprei is niet alleen fluweelzacht, hij heeft
ook een chique uitstraling door de mooie
glans en het doorgestikte paisley patroon.

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

plaid 150x200 cm

€119,95

plaid 150x200 cm

€119,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€179,95

sprei 180x265 cm

€179,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€209,95

sprei 220x265 cm

€209,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€279,95

sprei 270x265 cm

€279,95

FLEUR moss

FLEUR burgundy

ROEBY moss

100% polyester velvet

100% polyester velvet

Met deze zachte velvet sprei wordt je interieur
in één klap helemaal trendy: de mosgroene
kleur is dé kleur van dit seizoen.

De romantische voluptueuze bloemen op
deze sprei fleuren meteen je hele interieur op.
Of jezelf, als je er heerlijk onder kruipt.

voorzijde: 100% polyester velvet
achterzijde: 100% microfiber satijn

plaid 135x170 cm

€99,95

plaid 135x170 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

bedloper 100x240 cm

€99,95

plaid 150x200 cm

€119,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€159,95

sprei 180x265 cm

€179,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€189,95

sprei 220x265 cm

€209,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€219,95

sprei 270x265 cm

€279,95

Deze sprei is niet alleen fluweelzacht, hij heeft
ook een chique uitstraling door de mooie
glans en het doorgestikte paisley patroon.
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New

Scarlett vanilla

Scarlett roseval

Grazie hazel

Elk interieur fleurt op van een flinke bos bloemen!
Voor deze poef zijn de allermooiste verzameld en
gefotografeerd. Oranje, paarse en witte bloemen
spatten van de lichte vanillekleurige ondergrond
af. Met deze poef zit je pas echt op rozen: hij is
gemaakt van fluweel en voelt dus heerlijk zacht
aan en heeft een mooie lichte glans.

Is het de intense roseval tint of zijn het de
vele kleurrijke bloemen die deze poef zo
onweerstaanbaar maken? Voor deze poef
zijn in ieder geval de allermooiste bloemen
geselecteerd. Een ware bloemlezing! Maar de
poef is meer dan alleen maar mooi; hij voelt
heerlijk zacht aan door de licht glanzende
fluwelen stof.

Laat het maar aan de Italianen over om een
flamboyant dessin te ontwerpen! De Milanese
catwalks vormden dé inspiratie voor deze
extravagante poef en het resultaat is een dessin
vol rijkgedecoreerde motieven en patronen in
hazelnootkleurige bruintinten: superchic! De poef
is gemaakt van licht glanzend fluweel en voelt
dus heerlijk zacht aan. La dolce vita dus!

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester velvet

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

New

Poefs

De mooiste prints van de nieuwe collectie krijgen een ereplekje op onze elegante

New

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

New

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

New

Giulia iceblue

Giulia roseval

Grazie iceblue

Het dessin en de kleur van deze poef strijden om
de schoonheidsprijs! De prachtige blauwtinten
doen denken aan de vele kleuren die de hemel
op een dag aanneemt. Maar ook het verhaal
achter het dessin is prachtig: die is in de
achttiende eeuw door een weverij in NoordFrankrijk bedacht voor een tafelloper! Als dat
geen inspiratie is?

Het prachtige dessin van deze poef is
geïnspireerd op de waterverf patronen die een
bekende weverij in het achttiende-eeuws NoordFrankrijk maakte voor zijn tafellopers. Op deze
poef is dat prachtige dessin minstens zo mooi;
zeker in combinatie met de romantische roseval
tint. De poef voelt heerlijk zacht aan door de
fluwelen stof die ook een lichte glans geeft.

Een tikje Italiaans drama is nooit verkeerd! Zeker
niet als het er zo mooi uitziet als op deze poef.
De rijkgedecoreerde motieven en patronen
komen rechtstreeks van de catwalk in Milaan
en doen denken aan de tijden van weleer in de
Renaissance. De poef is gemaakt van superzacht
fluweel en heeft een zachte glans. Bijna te mooi
om op te zitten!

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester velvet

fluwelen poefs. Ook voegden we dit seizoen een lage, brede poef toe in olijfgele
corduroy: stoer en stijlvol tegelijk! De poefjes zijn niet alleen mooi om naar te kijken
trouwens, ze zijn ook bijzonder praktisch: je kunt ze gebruiken als bijzettafeltje,
extra zitplek of nachtkastje!
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Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95
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Lauren indigo blue

Giselle chocolate

Furry leather brown

Fleur grey

Is het de kaneelbruine tint, de fluwelen stof
of toch het prachtige bloemmotief dat deze
Lauren poef zo beeldschoon maakt? ESSENZA
volgt in elk geval de laatst trends door voor
die kaneelbruine tint te kiezen: foodinvloeden
hebben definitief hun weg naar het interieur
gevonden. En dan zijn er nog de oogverblindende
bloemen in wit met een vleugje goud. Superchic
in combinatie met het prachtige fluweel!

Deze heerlijke Lauren poef van ESSENZA vinkt
alle hokjes aan! Niet alleen is de indigoblauwe
tint een van dé trendkleuren van het moment,
ook heeft de poef een chique fluwelen uitstraling.
En dan zijn er nog de oogverblindende bloemen
in wit met een vleugje goud. Zo'n poef geef je
toch met liefde een ereplek in huis?

De kleur van chocolade was dé inspiratie voor de
smakelijke tint van deze poef. ESSENZA voegde
daar nog wat flinke bossen bloemen aan toe.
Wit, geel, roze, paars, rood, blauw… alle kleuren
doen mee om van deze poef een spectaculair
kunstwerk te maken. De heerlijk zachte fluwelen
stof geeft de Giselle poef een chique uitstraling.

Een poef met een verrassing! Deze Furry
poef van ESSENZA lijkt op een leren poef in
de imitatieleren bruine tint, maar bestaat in
werkelijkheid uit ultrazachte fake fur. Superzacht
én bijzonder stijlvol tegelijk dus. Die haal je met
liefde meteen in huis.

Gewoon voor de show of om je benen heerlijk
op te laten rusten: deze poef van ESSENZA wil je
hebben! Hij is gemaakt van heerlijk zacht fluweel
én heeft een spectaculaire bloemenprint. Niet
voor niets keek ESSENZA naar de Hollandse
meesters voor inspiratie. De grijze tint staat
stijlvol in elke slaap- of woonkamer.

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester fake fur

Lovely details:
• polyester velvet
• goud metalen voet

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€79,95

Maily olive

Furry denim

Furry chocolate

Deze spectaculaire Maily poef is niet alleen mooi,
maar ook superzacht door de fluwelen stof. De
mooiste bloemen in olijfgroen spatten van de
lichte ondergrond af: supermooi én superchic.
Verbaast het iemand dat deze bloemen zijn
geïnspireerd op de werken van de Hollandse
Meesters?

De kleur van je favoriete jeans heeft zijn weg
gevonden naar het interieur! Blauwtinten zijn
helemaal in dit seizoen en dus haal je met deze
poef van ESSENZA een supertrendy item in huis.
Maar er is meer: deze poef is súperzacht met zijn
heerlijke fake fur. Onweerstaanbaar!

Superzacht én de kleur van chocolade: need
we say more? Deze Furry poef van ESSENZA
heeft wel heel veel pluspunten: niet alleen is
hij gemaakt van ultrazacht fake fur, hij heeft
ook nog eens de allerlekkerste kleur die er is:
chocoladebruin dus. En laat die kleur nou ook
nog eens supertrendy zijn in een tijd waarin we
foodinvloeden veelvuldig in het interieur zien.

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester fake fur

Lovely details:
• polyester fake fur

Ø 40 cm, 43 cm hoog
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Rosalee dark blush

Lauren cinnamon
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€79,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€89,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€89,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

Het was nog nooit zo romantisch in huis als
met deze beeldschone roze poef met elegante
witte bloemen. De verfijnde witte bloemen zijn
gebaseerd op diverse bloemen die op schilderijen
in het Rijksmuseum te zien zijn: als dat niet op en
top romantisch is! De poef is gemaakt van fluweel
en voelt heerlijk zacht aan.

Lovely details:
• polyester velvet
• goud metalen voet
€99,95

Ø 40 cm, 43 cm hoog

€99,95

€89,95
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New

Riv olive

Anneclaire sand

Stoer én stijlvol komen prachtig samen op deze
grote ronde corduroy poef. De olijfkleurige tint
doet denken aan vakanties ver van huis en het
stoere ribmotief blijft trendy. Ideaal voor een
snelle update van je interieur!

Romantische tijden komen eraan met deze
Anneclaire poef! Op een elegante zandkleurige
ondergrond komen bloemen in lichtroze, paars,
geel en oranje prachtig naar voren. De stijlvolle
poef is niet alleen een feest voor het oog, maar
voelt ook heerlijk aan door de fluwelen stof die
een lichte glans geeft. Een schot in de roos!

Lovely details:
• katoen corduroy

Lovely details:
• polyester velvet

Ø 60 cm, 36 cm hoog

€109,95

Ø 60 cm, 37 cm hoog

€109,95

Anneclaire cherry

Anneclaire indigo blue

Verwen jezelf met de allermooiste bloemen
en de allerzachtste stof. De fluwelen stof van
de Anneclaire poef is bezaaid met weelderige
bloemen in zachte roze, gele, blauwe en groene
tinten. Op de ondergrond schittert verleidelijk
en intens kersenrood: een hit dit seizoen nu
foodinvloeden helemaal in zijn!

Mmmm… deze grote ronde poef van ESSENZA
is gemaakt in een heerlijk zachte fluwelen
stof. Maar de poef verwent ook de ogen: de
weelderige bloemen in lichtroze, geel en oranje
spatten van de trendy indigoblauwe ondergrond
af. Een kunstwerkje voor het huis!

Lovely details:
• polyester velvet

Lovely details:
• polyester velvet

Ø 60 cm, 37 cm hoog
180
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€109,95

Ø 60 cm, 37 cm hoog

€109,95
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New

New

New

New

New

GRAZIE Iceblue

GRAZIE hazel

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

De rijkgedecoreerde patronen van dit
fluwelen vloerkleed in fris ijsblauw komen
rechtstreeks van de catwalk in Milaan.

De flamboyante motieven van dit hazelnootbruine vloerkleed geven een chique uitstraling aan elk interieur. Extravaganza!

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

New

GIULIA Iceblue

GIULIA roseval

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Dit zachte velours vloerkleed is prachtig door
de beeldschone blauwtinten, maar ook het
indrukwekkende dessin betovert!

Dit vloerkleed is super romantisch door de
intense roseval tint, maar ook het beeldschone dessin is om van te houden.

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

New

NADIA sage green

ANNECLAIRE sand

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Op een trendy saliegroene achtergrond is een
sprookjesachtig landschap in witte contouren
te zien. Laat je meevoeren…

De stijlvolle, natuurlijke zandtint is het perfecte canvas voor zo veel bloemenpracht op dit
fluwelen vloerkleed.

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

NADIA sage green
60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen
Laat je betoveren door een sprookjesachtig
landschap in witte contouren met dit fluwelen wandkleed in stijlvol saliegroen.
wandkleed 120x180 cm
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€109,95
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FLORENCE multi

ANNECLAIRE cherry

FLEUR grey

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Bloemen in de felste kleuren bieden een
inkijkje naar een feeëriek natuurmeer op dit
sprookjesachtige vloerkleed.

Verleidelijk kersenrood geeft dit vloerkleed
met weelderige bloemen een prachtige
intense uitstraling.

Dit vloerkleed geeft een boost aan je interieur:
de stijlvolle grijze tint en beeldschone
bloemen zijn betoverend mooi.

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

MAILY olive

FILOU FINEST caramel

FLEUR ecru

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Beeldschone bloemen zijn in verschillende
tinten olijfgroen gedoopt en als ware beauty's
op dit fluwelen vloerkleed beland.

Voor de prachtige bloemen op dit vloerkleed
lieten we ons inspireren door de schilderijen
van de Hollandse meesters.

De Hollandse meesters waren de inspiratiebron
voor de bloemen op dit karpet. Een aanwinst,
want van bloemen heb je nooit genoeg!

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

ROSALEE grey

ROSALEE dark blush

FLEUR nightblue

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Met dit zachte fluwelen vloerkleed in stijlvol
lichtgrijs haal je een waar kunstwerk in huis.

Een zachtroze ondergrond met elegante witte
bloemen: met dit vloerkleed raak je direct in
romantische sferen.

De Hollandse meesters waren de inspiratiebron
voor de bloemen op dit karpet. Een aanwinst,
want van bloemen heb je nooit genoeg!

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95

ROSALEE mustard

FLEUR taupe

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Niet alleen de trendy gele tint van dit
vloerkleed steelt de show, ook de ragfijne
witte bloemen zijn waanzinnig mooi.

De Hollandse meesters waren de inspiratiebron
voor de bloemen op dit karpet. Een aanwinst,
want van bloemen heb je nooit genoeg!

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 60x90 cm

€39,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 120x180 cm

€99,95

karpet 180x240 cm

€189,95

karpet 180x240 cm

€189,95
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New

SCARLETT vanilla
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SCARLETT roseval

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

De opvallende bloemen in sprankelende
kleuren spatten van de vanillekleurige ondergrond van dit fluwelen vloerkleed af.

Dit velours vloerkleed is verleidelijk: het heeft
een ronde vorm, een roseval tint en is bezaaid
met mooie fotobloemen.

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 180 cm

€159,95

karpet rond 180 cm

€159,95

LAUREN indigo blue

LAUREN cinnamon

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Als de indigoblauwe tint van dit chique ronde
vloerkleed je hart niet steelt, dan doen de
beeldschone bloemen erop dat wel.

Dit ronde vloerkleed is een lust voor het oog
met de smakelijke kaneelkleur en elegante
bloemen en is bovendien superzacht!

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 180 cm

€159,95

karpet rond 180 cm

€159,95

FILOU FINEST dark blue

FILOU FINEST caramel

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Witte, oranje, paarse en roze bloemen komen
bijna tot levenop dit donkerblauwe karpet
van zachte velours.

Voor de prachtige bloemen op dit vloerkleed
lieten we ons inspireren door de schilderijen
van de Hollandse meesters.

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 180 cm

€159,95

karpet rond 180 cm

€159,95

FLEUR FINEST grey

GISELLE chocolate

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

60% polyester / 30% thermoplastic
polyurethane / 10% Katoen

Dit vloerkleed geeft een boost aan je interieur:
de stijlvolle grijze tint en beeldschone
bloemen zijn betoverend mooi.

Je loopt letterlijk op rozen met dit zachte
chocoladebruine vloerkleed waarop vele
bossen bloemen te zien zijn.

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 90 cm

€49,95

karpet rond 180 cm

€159,95

karpet rond 180 cm

€159,95
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Badstof

MALOU green

MALOU natural

100% biologisch GOTS katoen jacquard
geweven, 500gr/m2, met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen jacquard
geweven, 500gr/m2, met logo in goudborduur

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€7,95

gastendoek 30x50 cm

€7,95

handdoek 55x100 cm

€17,95

handdoek 55x100 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€34,95

douchelaken 70x140 cm

€34,95

MALOU blue

MALOU rose

100% biologisch GOTS katoen jacquard
geweven, 500gr/m2, met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen jacquard
geweven, 500gr/m2, met logo in goudborduur

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€7,95

gastendoek 30x50 cm

€7,95

handdoek 55x100 cm

€17,95

handdoek 55x100 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€34,95

douchelaken 70x140 cm

€34,95

Alle badstof van ESSENZA (met uitzondering van de Fleur serie) is
gemaakt van 100% GOTS-gecertificeerd katoen. Dat betekent dat
het katoen biologisch geteeld is (hierbij worden geen pesticiden
gebruikt) en dat de handdoeken milieuvriendelijk en sociaal
verantwoord geproduceerd zijn. Zacht voor je huid én zacht voor
de wereld dus. Een duurzame keuze!

MALOU yellow

MALOU plum

100% biologisch GOTS katoen jacquard
geweven, 500gr/m2, met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen jacquard
geweven, 500gr/m2, met logo in goudborduur

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€7,95

gastendoek 30x50 cm

€7,95

handdoek 55x100 cm

€17,95

handdoek 55x100 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€34,95

douchelaken 70x140 cm

€34,95

MALOU grey
100% biologisch GOTS katoen jacquard
geweven, 500gr/m2, met logo in goudborduur
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washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€7,95

handdoek 55x100 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€34,95

Badstof - Overzicht
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ROSALEE green

ROSALEE natural

100% biologisch GOTS katoen velours,
500gr/m2, met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen velours,
500gr/m2, met logo in goudborduur

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€8,95

gastendoek 30x50 cm

€8,95

handdoek 55x100 cm

€19,95

handdoek 55x100 cm

€19,95

douchelaken 70x140 cm

€39,95

douchelaken 70x140 cm

€39,95

ROSALEE blue

ROSALEE rose

100% biologisch GOTS katoen velours,
500gr/m2, met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen velours,
500gr/m2, met logo in goudborduur

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€8,95

gastendoek 30x50 cm

€8,95

handdoek 55x100 cm

€19,95

handdoek 55x100 cm

€19,95

douchelaken 70x140 cm

€39,95

douchelaken 70x140 cm

€39,95

ROSALEE yellow

ROSALEE plum

100% biologisch GOTS katoen velours,
500gr/m2, met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen velours,
500gr/m2, met logo in goudborduur

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€8,95

gastendoek 30x50 cm

€8,95

handdoek 55x100 cm

€19,95

handdoek 55x100 cm

€19,95

douchelaken 70x140 cm

€39,95

douchelaken 70x140 cm

€39,95

ROSALEE grey
100% biologisch GOTS katoen velours,
500gr/m2, met logo in goudborduur
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washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€8,95

handdoek 55x100 cm

€19,95

douchelaken 70x140 cm

€39,95

Badstof - Overzicht

191

CONNECT ORGANIC UNI white
100% biologisch GOTS katoen 600 gr/m

CONNECT ORGANIC UNI grey

100% biologisch GOTS katoen 600 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 600 gr/m2

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

handdoek 50x100 cm

€12,95

handdoek 50x100 cm

€12,95

handdoek 50x100 cm

€12,95

handdoek 50x100 cm

€12,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m

Overzicht - Badstof

CONNECT ORGANIC UNI leather brown

100% biologisch GOTS katoen 600 gr/m

2

washand 16x22 cm

CONNECT ORGANIC LINES white
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New

CONNECT ORGANIC UNI natural
2

CONNECT ORGANIC LINES natural
2

New

CONNECT ORGANIC LINES leather brown

CONNECT ORGANIC LINES grey

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

2

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

New

CONNECT ORGANIC BREEZE white

CONNECT ORGANIC BREEZE natural

CONNECT ORGANIC BREEZE leather brown

CONNECT ORGANIC BREEZE grey

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

2

2

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

New

CONNECT ORGANIC UNI white

CONNECT ORGANIC UNI natural

CONNECT ORGANIC UNI leather brown

CONNECT ORGANIC UNI grey

100% biologisch GOTS katoen 1100 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 1100 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 1100 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 1100 gr/m2

badmat 60x100 cm

badmat 60x100 cm

badmat 60x100 cm

badmat 60x100 cm

€24,95

€24,95

€24,95

€24,95

Badstof - Overzicht
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CONNECT ORGANIC UNI green

CONNECT ORGANIC UNI blue

CONNECT ORGANIC UNI rose

100% biologisch GOTS katoen 600 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 600 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 600 gr/m2

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

handdoek 50x100 cm

€12,95

handdoek 50x100 cm

€12,95

handdoek 50x100 cm

€12,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

CONNECT ORGANIC LINES green

CONNECT ORGANIC LINES blue

CONNECT ORGANIC LINES rose

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

CONNECT ORGANIC BREEZE green

CONNECT ORGANIC BREEZE blue

CONNECT ORGANIC BREEZE rose

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 550 gr/m2

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

washand 16x22 cm

€4,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

gastendoek 30x50 cm

€6,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 50x100 cm

€14,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

handdoek 60x110 cm

€17,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

douchelaken 70x140 cm

€29,95

CONNECT ORGANIC UNI green

CONNECT ORGANIC UNI blue

CONNECT ORGANIC UNI rose

100% biologisch GOTS katoen 1100 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 1100 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 1100 gr/m2

badmat 60x100 cm

badmat 60x100 cm

badmat 60x100 cm

€24,95

€24,95

€24,95

Badstof - Overzicht
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FLEUR green

FLEUR natural

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

Fleur badstof

Verwen jezelf elke ochtend met een stylish boeket bloemen in alle
denkbare kleuren! Hoef je alleen maar even deze fijne handdoeken uit
de kast te pakken. Om je dag lekker fleurig te beginnen of te eindigen.

FLEUR dark green

FLEUR rose

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

FLEUR blue

FLEUR dusty rose

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

gastendoek 30x50 cm

€5,95

washand 16x22 cm

€3,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

FLEUR yellow

FLEUR plum

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2

washand 16x22 cm

€3,95

washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95

FLEUR taupe
97% katoen / 3% polyester 530 gr/m2
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washand 16x22 cm

€3,95

gastendoek 30x50 cm

€5,95

handdoek 60x110 cm

€15,95

douchelaken 70x140 cm

€25,95
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Strandlakens

FABIENNE coral

CATHERINE coral

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

Roze, lila, bruin en oranje komen op dit
strandlaken samen in een spectaculair
patroon dat wel geweven lijkt.

Op dit trendy koraalkleurige strandlaken steelt
een dessin van exotische bloemen, bladeren
en vruchten de show.

strandlaken 100x180 cm

strandlaken 100x180 cm

€39,95

€39,95

FABIENNE blue

CATHERINE lilac

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

Niet alleen het patroon van dit strandlaken is
onweerstaanbaar, ook de lila en blauwe tinten
springen in het oog.

Dit beeldschone lilakleurige strandlaken
geeft alle ruimte aan de mooiste bloemen en
planten en een goudkleurige ananas.

strandlaken 100x180 cm

strandlaken 100x180 cm

€39,95

€39,95

In stijl naar het strand? Met de strandlakens van ESSENZA
steel je zeker de show! De velours strandlakens zijn gemaakt
van GOTS-gecertificeerd katoen – en dat betekent dat het
biologisch geteeld is en milieuvriendelijk en sociaal verantwoord
geproduceerd is. Zo geniet je extra zorgeloos van je vakantie.
De vierkante lichtgewicht strandlakens zijn gemaakt van
geweven katoen (aan de achterkant katoen badstof) en zijn ook

FABIENNE mustard

CATHERINE mustard

perfect te gebruiken als picknickkleed!

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

Met dit strandlaken steel je zeker de show! Het
patroon lijkt wel geweven en dat geeft een
betoverend mooi effect.

Op dit mosterdgele strandlaken is van
alles te zien: van een ananas tot paarse
bloemknoppen en bloeiende witte bloemen.

strandlaken 100x180 cm

strandlaken 100x180 cm

New

New
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BELEN laurel green

New

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

Dit velours strandlaken in een zachte lauriergroene tint heeft een prachtig jacquard
geweven zebramotief.

De zebraprint op dit velours strandlaken is jacquard geweven en komt prachtig naar voren
tegen de woodrose achtergrond.

strandlaken 100x180 cm

strandlaken 100x180 cm

New

SCARLETT sage green

€39,95

SCARLETT woodrose

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

Dit beeldschone saliegroene strandlaken geeft
alle ruimte aan de mooiste bloemen in beeldschone kleuren. Bloemenpracht!

De inspiratie voor de tint van dit gebloemde
strandlaken lag bij de exotische woodrose
bloem. Roze op z'n mooist!

strandlaken 100x180 cm

strandlaken 100x180 cm

€39,95

€39,95

BELEN woodrose

100% biologisch GOTS katoen velours 400gr/m2,
met logo in goudborduur

€39,95

€39,95

€39,95

AMELIA lilac

ANNELINDE lilac

Lichtgewicht strandlaken, 300 gr/m2

Lichtgewicht strandlaken, 300 gr/m2

Voorkant: 100% geweven katoen
Achterkant: 100% katoen badstof

Voorkant: 100% geweven katoen
Achterkant: 100% katoen badstof

Dit vierkante lila strandlaken heeft een
dromerige print van uitbundig bloeiende
bloemen, omringd door groene takken.

Dit vierkante strandlaken is als de mooiste
bloementuin met roze, paarse en oranje
bloemen in alle soorten en maten.

strandlaken 160x160 cm

strandlaken 160x160 cm

€59,95

€59,95

Badstof - Overzicht
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New

CONNECT ORGANIC UNI blue

CONNECT ORGANIC UNI white

100% biologisch GOTS katoen 420 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 420 gr/m2

Deze zachte badjas is gemaakt van
biologisch katoen, wat betekent dat het
katoen is verbouwd zonder chemische
bestrijdingsmiddelen.

Deze zachte badjas is gemaakt van
biologisch katoen, wat betekent dat het
katoen is verbouwd zonder chemische
bestrijdingsmiddelen.

badjas XS-XL

badjas XS-XL

€69,95

€69,95

CONNECT ORGANIC UNI green

CONNECT ORGANIC UNI rose

100% biologisch GOTS katoen 420 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen 420 gr/m2

Deze zachte badjas is gemaakt van
biologisch katoen, wat betekent dat het
katoen is verbouwd zonder chemische
bestrijdingsmiddelen.

Deze zachte badjas is gemaakt van
biologisch katoen, wat betekent dat het
katoen is verbouwd zonder chemische
bestrijdingsmiddelen.

badjas XS-XL

badjas XS-XL

€69,95

€69,95

CONNECT ORGANIC UNI leather brown
100% biologisch GOTS katoen 420 gr/m2
Deze zachte badjas is gemaakt van
biologisch katoen, wat betekent dat het
katoen is verbouwd zonder chemische
bestrijdingsmiddelen.
badjas XS-XL

€69,95

PERRI ROSALEE grey

PERRI ROSALEE green

100% biologisch GOTS katoen velours 380 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen velours 380 gr/m2
De elegante witte bloemen komen natuurlijk
het allermooist naar voren boven de kleur van

Wit en grijs zijn als een match made in heaven:
elegant, chic en subtiel! De badjas is gemaakt
van zachte velours.
badjas XS-XXL

200

€119,95

de natuur: groen dus.
badjas XS-XXL

€119,95

PERRI ROSALEE blue

PERRI ROSALEE rose

100% biologisch GOTS katoen velours 380 gr/m2

100% biologisch GOTS katoen velours 380 gr/m2

Een zachte katoen velours badjas met
beeldschone witte bloemen en een blauwtint
die doet denken aan de mooiste lucht.

Deze velours badjas is op en top romantisch
met een dessin van beeldschone witte
bloemen op een zachtroze ondergrond.

badjas XS-XXL

badjas XS-XXL

Overzicht - Badjassen, Homecoats & Kimono's

€119,95

€119,95

Badjassen, Homecoats & Kimono's - Overzicht
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FLEUR ecru

VERA UNI dark forest

VERA UNI canyon rose

100% polyester fleece

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

Deze gebloemde badjas laat je stralen, zelfs
op sombere herfstdagen. De zachte fleece
badjas is ideaal voor quality time at home.

Het verrassende omslagmodel maakt deze
lichtgroene homecoat van zachte fleecestof
op en top vrouwelijk.

Omhul jezelf met zachtheid in deze
supervrouwelijke homecoat met omslagmodel.
Een streling voor het oog én voor de huid!

homecoat XS-XXL

homecoat XS-XXL

homecoat XS-XXL

€69,95

€69,95

€69,95

FLEUR taupe

VERA UNI denim

VERA UNI cherry

100% polyester fleece

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

Deze gebloemde badjas laat je stralen, zelfs
op sombere herfstdagen. De zachte fleece
badjas is ideaal voor quality time at home.

Laat je niets wijsmaken door de stoere denim
kleur: deze ochtendjas staat voor zachtheid en
niets dan zachtheid.

Deze supervrouwelijke homecoat in verleidelijk
kersenrood met trendy omslagmodel verwent
de huid optimaal.

homecoat XS-XXL

homecoat XS-XXL

homecoat XS-XXL

€69,95

€69,95

€69,95

FLEUR nightblue

VERA CLAIRE indigo blue

VERA CLAIRE cherry

100% polyester fleece

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

Deze gebloemde badjas laat je stralen, zelfs
op sombere herfstdagen. De zachte fleece
badjas is ideaal voor quality time at home.

De superzachte fleece stof is een lust voor het
oog én de huid, en het omslagmodel geeft
een feminiene touch.

Deze bloemrijke homecoat in kersentint houd
je het liefst de hele dag aan! De ochtendjas
valt tot op de kuit.

homecoat XS-XXL

homecoat XS-XXL

homecoat XS-XXL

€69,95

€89,95

€89,95

VERA FILOU espresso

VERA FILOU sand

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

66% polyester / 30% katoen / 4% elastane

Romantisch, vrouwelijk, trendy én
kunstzinnig: deze superzachte fleece
homecoat met bloemen vinkt alle hokjes aan!

De rijke bloemenprint (geïnspireerd op de
bloemstillevens van de oude meesters!)
maakt van deze ochtendjas een feestje.

homecoat XS-XXL

homecoat XS-XXL

€89,95

€89,95

Badjassen, Homecoats & Kimono's - Overzicht
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FLEUR ecru

ILONA UNI sage green

ILONA UNI denim

100% katoen satijn

100% katoen satijn

80% katoen / 20% polyester velvet

80% katoen / 20% polyester velvet

Oe la la, de bloemenprint van deze kimono
is verleidelijk mooi. Het katoensatijn voelt
heerlijk zacht en glad aan op de huid.

Oe la la, de bloemenprint van deze kimono
is verleidelijk mooi. Het katoensatijn voelt
heerlijk zacht en glad aan op de huid.

Het is een feest om uit bed in deze heerlijk
warme kimono te glippen. En de saliegroene
tint is helemaal on trend!

Deze kimono heeft een sprekende
denimblauwe tint én een elegante kanten
rand langs de driekwartsmouwen.

kimono XS-XL

kimono XS-XL

kimono (kuit lengte) XS-XXL

kimono (kuit lengte) XS-XXL

€39,95

New

FLEUR rose

New

New
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New

FLEUR nightblue

€39,95

€79,95

New

€79,95

SARAI FAMKE rose

ILONA FLORENCE multi

100% katoen satijn

100% katoen satijn

100% viscose

100% viscose

Oe la la, de bloemenprint van deze kimono
is verleidelijk mooi. Het katoensatijn voelt
heerlijk zacht en glad aan op de huid.

Niet alleen de zachtroze ondergrond van
deze kimono ademt romantiek, ook de
bloemenzee is om vrolijk van te worden.

Deze spectaculaire kimono valt net over de
knie en is versierd met een feeëriek tafereel
vol uitbundig bloeiende bloemen.

De mouwen én de achterzijde van de
beeldschone roze kimono zijn bezaaid met
romantische bloemen in de mooiste kleuren.

kimono XS-XL

kimono XS-XXL

kimono (kuit lengte) XS-XXL

kimono XS-XXL

€39,95

SARAI FAMKE moonlight blue

New

€49,95

€119,95

JULA ANNECLAIRE rose

€129,95

SARAI FAMKE vanilla

JULA ANNECLAIRE indigo blue

JULA ANNECLAIRE cherry

100% katoen satijn

100% katoen satijn

100% viscose

100% viscose

Op deze nachtblauwe kimono hebben de
mooiste, kleurrijke bloemen zich verzameld
voor een verleidelijk mooie look!

Ontwaak in een zee van bloemen die
uitbundig bloeien in alle kleuren van de
regenboog op een vanillekleurige ondergrond.

De driekwartsmouwen én de achterkant van
deze indigoblauwe kimono zijn bezaaid zijn
met de allermooiste bloemen.

Met deze kimono draag je een kunstwerk aan
je lichaam. De mouwen en de achterkant zijn
bezaaid met beeldschone bloemen.

kimono XS-XXL

kimono XS-XXL

kimono XS-XXL

kimono XS-XXL

€49,95

New

SARAI AURELIE iceblue

€49,95

100% polyester satijn

Het chique dessin van deze ijsblauwe kimono
is geïnspireerd op het achttiende-eeuwse
Toile de Jouy. Een kunstwerk!

Deze op het achttiende-eeuws NoordFrankrijk geïnspireerde kimono is fabuleux,
zowel in kleur als in de stijlvolle print!

kimono XS-XXL

kimono XS-XXL

€59,95

ILONA ROSALEE yellow

ILONA ROSALEE rose

100% polyester satijn

100% polyester satijn

Lach de zomer toe in deze sensuele kimono.
Het soepele satijn danst om je lichaam en de
lichte glans verwent de ogen.

Lach de zomer toe in deze sensuele kimono.
Het soepele satijn danst om je lichaam en de
lichte glans verwent de ogen.

kimono XS-XXL

kimono XS-XXL

Overzicht - Badjassen, Homecoats & Kimono's

€69,95

€129,95

SARAI GIULIA laurel green

100% polyester satijn

€59,95

€129,95

€69,95

Badjassen, Homecoats & Kimono's - Overzicht
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Tassen

Van make-uptas tot weekendtas: wat je ook zoekt,
ESSENZA heeft een bijpassende beauty om je spullen
in te vervoeren. De fluweelzachte tassen zijn subtiel
gedecoreerd met een beeldschoon ingestikt patroon.

LUCY VELVET blush

PEPPER VELVET blush

PEBBLES VELVET blush

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

B 15 cm x D 10 cm x H 10 cm

B 28 cm x D 13 cm x H 17 cm

B 50 cm x D 20 cm x H 30 cm

Sweets for my sweets! Door de zachtroze
kleur en het gestikte paisley patroon is dit
make-uptasje op en top romantisch.

Deze fluweelzachte toilettas in een bijzonder
mooie kleur roze is eigenlijk te mooi om alleen
maar op reis te gebruiken!

La vie en rose! Met deze fluweelzachte
weekendtas ziet het leven er een stuk mooier
uit. Weekendje weg, here we come!

make-up tas

toilettas

weekendtas

€29,95

€39,95

€99,95

Kies je voor een f risse zomertint of een van de diepere,
rijke kleuren?

LUCY VELVET mustard

PEPPER VELVET mustard

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

B 15 cm x D 10 cm x H 10 cm

B 28 cm x D 13 cm x H 17 cm

Dit vrolijke gele make-uptasje is niet alleen
de perfecte plek om je make-up in te
bewaren, het is ook een ware beauty.

Deze toilettas voelt niet alleen fluweelzacht
aan, hij heeft een zonnige gele kleur en een
prachtig ingestikt patroon.

make-up tas

toilettas

€29,95

€39,95

PEBBLES VELVET mustard
buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)
B 50 cm x D 20 cm x H 30 cm
Deze tas heeft alles waar je naar verlangt: hij
is fluweelzacht, heeft een vrolijke kleur en een
mooi paisley patroon.
weekendtas

LUCY VELVET chili

PEPPER VELVET chili

PEBBLES VELVET chili

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

B 15 cm x D 10 cm x H 10 cm

B 28 cm x D 13 cm x H 17 cm

B 50 cm x D 20 cm x H 30 cm

Hoe mooi! Dit make-uptasje is gemaakt van
een beeldschone fluwelen stof perfect om al
je kostbare make-up in te bewaren.

Deze fluwelen toilettas heeft een chique
uitstraling in een van dé trendkleuren van het
moment: vurig chili, en is versierd met sierlijke
ingestikte patronen.

Deze velvet weekendtas heeft een
fluweelzachte uitstraling en is gemaakt in
een van de trendkleuren van het moment:
pittig chili!

toilettas

weekendtas

make-up tas
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€99,95

€29,95

€39,95

€99,95

LUCY VELVET green

PEPPER VELVET green

PEBBLES VELVET green

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

B 15 cm x D 10 cm x H 10 cm

B 28 cm x D 13 cm x H 17 cm

B 50 cm x D 20 cm x H 30 cm

Dit make-uptasje heeft alles wat je wilt:
een beeldschone fluwelen stof met chique
ingestikte patronen en een hippe groentint!

Gun je toiletspullen het allermooiste met deze
fluweelzachte toilettas met sierlijke ingestikte
patronen.

make-up tas

toilettas

Deze velvet weekendtas heeft een
fluweelzachte uitstraling en is gemaakt in
een van de trendkleuren van het moment:
donkergroen.

€29,95

€39,95

weekendtas

€99,95

LUCY VELVET indigo blue

PEPPER VELVET indigo blue

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

B 15 cm x D 10 cm x H 10 cm

B 28 cm x D 13 cm x H 17 cm

B 50 cm x D 20 cm x H 30 cm

True blue! Dit fluwelen make-uptasje heeft
misschien wel de allermooiste blauwtint
gekregen die er bestaat.

Deze fluwelen make-uptas is perfect voor
liefhebbers van blauw: mooier dan op dit
tasje wordt indigoblauw niet.

De intense indigoblauwe tint spat van deze
zachte fluwelen weekendtas af. Let ook op
het ingestikte paisley patroon!

make-up tas

toilettas

€29,95

€39,95

PEBBLES VELVET indigo blue
buitenzijde: 100% polyester velvet (PVC vrij)
binnenzijde: 100% polyester (PVC vrij)

weekendtas

€99,95

Tassen - Overzicht
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Promo-artikelen

Wil je je klanten af en toe verrassen met iets extra’s? Dan zijn deze promo-artikelen
van ESSENZA precies wat je nodig hebt! Een stijlvol notitieboek met handig elastiek
of een mooie shopper waar perfect een dekbedovertrek in past. Pick your favourite!

New

New

New

AURELIE iceblue

AURELIE iceblue

FLORENCE multi

ANNECLAIRE cherry

100% PP

papier

100% PP

100% polyester

B 60 cm x D 20 cm x H 40 cm

B 45 cm x D 12 cm x H 35 cm

B 60 cm x D 20 cm x H 40 cm
shopper XL

€11,95

notitieboek A5

€12,95

shopper XL

€11,95

shopper

€9,95

New
New

SCARLETT vanilla

SCARLETT vanilla

FLORENCE multi

FLORENCE multi

100% polyester

papier

100% polyester

papier

B 45 cm x D 12 cm x H 35 cm
shopper

B 45 cm x D 12 cm x H 35 cm
€9,95

notitieboek A5

€12,95

shopper

€9,95

notitieboek A5

€12,95

New
New

GIULIA roseval

GIULIA roseval

LAUREN indigo blue

LAUREN indigo blue

100% polyester

papier

100% polyester

papier

B 45 cm x D 12 cm x H 35 cm
shopper
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B 45 cm x D 12 cm x H 35 cm
€9,95

notitieboek A5

€12,95

shopper

€9,95

notitieboek A5

€12,95

Promo artikelen - Overzicht
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Alles over stoffen
De meeste van onze dekbedovertrekken worden gemaakt van

SATIJNBINDING

wat de gangbare maten van het hoeslaken en dekbedovertrek zijn voor iedere bed- of

katoen – en dat is niet zonder reden. Dit natuurlijke materiaal

De satijnbinding is anders dan de platbinding, omdat de horizontale

matrasmaat. Let op: dit zijn de meest logische maten, maar het kan natuurlijk zo zijn

is namelijk perfect om op of onder te slapen. De stof is zacht

draad minstens 1 keer onder en 4 keer over de verticale draad heen

dat iemand een relatief smal of juist breed dekbed op zijn bed heeft liggen. Informeer

en soepel, ademt goed en is vocht absorberend. Bovendien is

gaat. Dit creëert het glanzende en zachte gevoel van katoen satijn.

daarom ook altijd naar de maat van de dekbedvulling. Weet de klant deze niet uit zijn

katoen stevig en slijtvast, zodat je jarenlang van je beddengoed

hoofd? Vraag dan na in hoeverre het dekbed aan de zijkanten over het bed heen valt.

kunt genieten. De manier waarop het katoen geweven wordt,

Hieruit kun je afleiden welke maat dekbed de klant heeft.

verschilt per kwaliteit. Zo worden katoen renforcé en perkal

Welke maat hoeslaken en dekbedovertrek heb je nodig? In deze tabel laten we je zien

anders geweven dan katoen satijn.
Alle dekbedovertrekken hebben een extra lange lengte van 260 cm, dit is inclusief een
In een weving worden twee verschillende sets van garens of

instopstrook van 40 cm. Door deze extra lange lengte zijn ze geschikt voor vrijwel iedere
soort dekbed en matras en kunnen ze ook bij een boxspring met extra dikke matras

draden met elkaar gekruist. De verticale draad is de ´ketting’,

40 cm extra lange
instopstrook

worden ingestopt.

de horizontale draad die erdoorheen wordt geweven is de
´inslag´. De manier waarop de draden elkaar kruisen, bepaalt
de weving en daarmee ook de kwaliteit van de stof. Voor
onze dekbedovertrekken gebruiken we de platbinding en de
satijnbinding.

Katoen satijn
Satijn zegt dus niets over het materiaal, maar over de manier van
weven. Katoen satijn is 100% natuurlijk katoen en heeft daarom
ook de fijne eigenschappen van katoen: het ademt en is vocht
absorberend. Onze favoriete stof voor op bed! De thread count ligt

Twijfelaar

meestal tussen de 200 en 220. Onze premium dekbedovertrekken

Kleine tweepersoons

hebben een extra fijne kwaliteit van 300 TC. Hierbij wordt de stof
geweven met 300 draden per inch, wat zorgt voor nóg meer glans,

cm
30
±

±

Katoen jersey

cm

cm

40

25

30

40

cm

±

zachtheid én soepelheid.

±

±

25

cm

±

cm

Inslag

Eenpersoons

Jersey stoffen worden niet geweven maar gebreid. De kwaliteit
wordt uitgedrukt in gewicht in plaats van thread count. Omdat

80/90 cm

120 cm

140 cm

Aanbevolen maat hoeslaken

Aanbevolen maat hoeslaken

Aanbevolen maat hoeslaken

PLATBINDING

80 or 90 x 200 cm (perkal/satin)

120 x 200 cm (perkal)

140 x 190/200 cm (perkal/satin)

De platbinding is de meest eenvoudige weving en wordt o.a.

90/100 x 200/220 cm ( jersey)

90/100 x 200/220 cm ( jersey)

140/160 x 200/220 cm ( jersey)

Ketting

gebruikt voor katoen renforcé, perkal en katoen flanel. Hierbij gaat
de horizontale draad steeds 1 keer over en 1 keer onder de verticale

Aanbevolen maat dekbed(overtrek)

Aanbevolen maat dekbed(overtrek)

Aanbevolen maat dekbed(overtrek)

140 x 200/220 cm

200 x 200/220 cm

200 x 200/220 cm

draad door.

jersey gebreid wordt, heeft het een lichte stretch die erg
comfortabel aanvoelt. Jersey is iets dikker dan katoen perkal of
satijn, wat het perfect maakt voor het najaar.
Biologisch katoen
Een steeds groter deel van onze collectie wordt gemaakt van
biologisch katoen. We hebben hierbij gekozen voor GOTSgecertificeerd katoen. Het internationale GOTS (Global Organic
Textile Standard)-certificaat garandeert niet alleen het gebruik
van biologisch geteeld katoen, maar ook dat de productie op een
milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. En daar
slapen we allemaal beter van. Lees meer over GOTS op pagina 212.

Grote tweepersoons

Standaard tweepersoons

Kingsize tweepersoons

Bamboeviscose

cm

cm

20
±

30
±

cm

cm

cm

40

20

30

40

±

±

±

±

cm

Nieuw in de collectie van ESSENZA is het materiaal bamboeviscose.
Katoen renforcé
Renforcé komt van het Franse woord voor ‘versterken’. Katoen
renforcé betekent dus ‘versterkt en verstevigd katoen’.
160 cm

180 cm

200 cm

Aanbevolen maat hoeslaken

Aanbevolen maat hoeslaken

Aanbevolen maat hoeslaken

160 x 200 cm (perkal/satin)

180 x 200 cm (perkal/satin)

180 x 200 cm (perkal/satin)

140/160 x 200/220 cm ( jersey)

180/200 x 200/220 cm ( jersey)

180/200 x 200/220 cm ( jersey)

Aanbevolen maat dekbed(overtrek)

Aanbevolen maat dekbed(overtrek)

Aanbevolen maat dekbed(overtrek)

240 x 200/220 cm

240 x 200/220 cm

240 x 200/220 cm

260 x 200/220 cm

260 x 200/220 cm

Katoen perkal
Het verschil tussen katoen renforcé en perkal is het aantal draden
(de thread count) dat gebruikt wordt. Perkal heeft een hogere
thread count en fijnere garen en voelt daardoor zachter, gladder en
prettiger aan.
Katoen flanel
Het maken van katoen flanel gebeurt na het weefproces. De stof
wordt voorzichtig geruwd waardoor het zacht, wollig en lekker dik
aan gaat voelen. Ideaal voor de winter!
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Hierbij worden deeltjes van bamboe door middel van een viscose
productieproces verwerkt tot een fijne textielvezel. Bamboestof
voelt heel zacht aan en kan uitstekend warmte reguleren en vocht
absorberen. Het is daardoor lekker koel in de zomer en warm in de
winter. Bamboe is de snelst groeiende plant ter wereld en heeft
geen mest, pesticide of andere chemische middelen nodig om te
groeien, in tegenstelling tot katoen.
Jacquard
Jacquard is een weeftechniek waarmee je de meest ingewikkelde
patronen in een stof kunt weven. Door het doelbewust overslaan
van specifieke kettingdraden ontstaat een levendig weefdessin
met een licht en donker contrast. Dit is goed zichtbaar wanneer je
de stof beweegt. Jacquard kan toegepast worden op zowel katoen
satijn als bamboeviscose.

Alles over stoffen
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Pvc-vrije verpakkingen

ESSENZA zet ook grote stappen in het verduurzamen van de
verpakkingen. Zo zijn we hard op weg om al onze verpakkingen
100% pvc-vrij te maken. De dekbedovertrekken van de nieuwe
Spring/Summer ’21 collectie worden geleverd in een stoffen
verpakking met een banderol eromheen. De stoffen zak kan
worden hergebruikt voor allerlei doeleinden; fijn voor het
milieu én fijn voor de consument! Op onze website delen we
een paar leuke ideeën om de klant op weg te helpen. Om te

Duurzaamheid

ESSENZA zet grote stappen op het gebied van duurzaamheid. We zijn continu bezig om ons ontwikkel- en
productietraject te verduurzamen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen over alle schakels in
de keten heen. Dat is een langdurig proces, maar we gaan de goede kant op. Op naar een duurzame toekomst!

voorkomen dat de goederen tijdens transport of in een magazijn
beschadigen omhullen we ze nog wel met een recyclebare,
pvc-vrije plastic zak. Gelieve deze te verwijderen voor presentatie
in de winkel.
De premium en GOTS-gecertificeerde dekbedovertrekken van
ESSENZA komen vanaf dit seizoen in een luxe bewaardoos van
FSC®-gecertificeerd karton. Op de onderkant van de doos
vertellen we meer over de betekenis en voordelen van

Premium verpakking

GOTS-katoen.
Lekker slapen
Bij ESSENZA willen we dat iederéen lekker kan slapen. Niet
alleen de mensen thuis, met behulp van ons heerlijk zachte
beddengoed en fijne pyjama’s, maar ook de mensen die in onze
productieketen werken. Echt lekker slapen kan alleen als we
produceren op een duurzame manier met oog voor mens en
milieu. Wij werken daarom hard aan een eerlijke en duurzame
toekomst.
The world of Essenza
We are ESSENZA. We want to challenge you to
express your own unique style. In our diverse
home & living collections you will find an eclectic
mix of colours, prints and styles: everything
you need to make your home an elegant and
personal work of art!
We would love to see your unique ESSENZA styling
#essenzahome

100% cotton satin, thread count 215/inch2 85/cm2

Duvet cover set - Dekbedovertrekset - Bettwäscheset
100% cotton satin

100% katoen satijn, thread count 215/inch2 85/cm2
100% Baumwolle Satin, Fadenzahl 215/inch2 85/cm2
100% coton satin, nombre de fils 215/inch2 85/cm2
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ESSENZA is a registered

We would love to see your unique ESSENZA styling

trademark of ESSENZA HOME
www.ESSENZAHOME.com

#essenzahome

Krachten bundelen

Biologisch katoen

Om de hele textielbranche verder te verduurzamen moeten

Een steeds groter deel van de collectie wordt gemaakt van GOTS-

we de krachten bundelen. In 2016 hebben we daarom

gecertificeerd katoen. Het internationale GOTS (Global Organic

het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Textile Standard)-certificaat garandeert niet alleen het gebruik

ondertekend. Samen met ruim 90 partners - waaronder de

van biologisch geteeld katoen, maar ook dat de productie op een

Ontdek meer over onze

Nederlandse overheid, vakbonden, brancheverenigingen en

milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. En daar

duurzaamheidsreis

maatschappelijke organisaties - pakken we de problematiek

slapen we allemaal beter van.

Signature verpakking

in de textielsector concreet aan.
GOTS stelt eisen aan fabrieken omtrent het gebruik van
Textiel waar je je goed bij voelt

schadelijke chemicaliën en het verbruik van water en energie.

Al onze producten zijn gemaakt om lekker in of onder weg te

GOTS omvat ook criteria voor de arbeidsomstandigheden

kruipen. Het is daarom extra belangrijk dat ze fijn aanvoelen aan

in de productie. Deze zijn gebaseerd op de normen van

de huid en vrij zijn van schadelijke stoffen. Onze katoen stoffen

de International Labour Organization, zoals het recht op

zijn daarom Oeko-Tex gecertificeerd of voldoen aan de REACH

vakbondsvrijheid, eerlijke lonen en het recht op veilige en

eisen. Zo weten we zeker dat het vrij is van schadelijke stoffen

gezonde werkomstandigheden. Naleving van de GOTS-eisen

die een risico vormen voor de gezondheid. Wel zo fijn!

wordt door onafhankelijke, geaccrediteerde organisaties
The world of Essenza

gecontroleerd.

We are ESSENZA. We want to challenge you to
express your own unique style. In our diverse
home & living collections you will find an eclectic
mix of colours, prints and styles: everything
you need to make your home an elegant and
personal work of art!
We would love to see your unique ESSENZA styling
#essenzahome

100% cotton percale, thread count 200/inch2 77/cm2

Duvet cover set - Dekbedovertrekset - Bettwäscheset
100% cotton percale

100% katoen perkal, thread count 200/inch2 77/cm2
100% Baumwolle Perkal, Fadenzahl 200/inch2 77/cm2
100% percale de coton, nombre de fils 200/inch2 77/cm2
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ESSENZA is a registered

We would love to see your unique ESSENZA styling

trademark of ESSENZA HOME
www.ESSENZAHOME.com

#essenzahome

Voor de homewearcollectie is ESSENZA dit voorjaar volledig
overgestapt op duurzame stoffen als LENZING™ ECOVERO™ en
Modal. Zo komen we steeds een stapje dichter bij een duurzame

Seasonal verpakking

toekomst.
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Duurzaamheid

Duurzaamheid
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Credits

Met dank aan FÉST Amsterdam voor het uitlenen van hun prachtige meubilair en Grace Locations voor
een wederom unieke fotografielocatie. Dit omarmt en versterkt het gevoel dat wij met onze collectie willen
neerzetten en maakt het verhaal compleet. It's all about the details!
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GRACE LOCATIONS

FÉST

www.gracelocations.com

www.festamsterdam.com

Locatie

Props

Credits
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Colophon

ESSENZA® is a registered trademark of ESSENZA HOME Bunnik - The Netherlands. This brochure is published by ESSENZA HOME and
serves as an image catalog. Images can sometimes differ, ranges are non-binding and without obligation. Marketing & Sales by ESSENZA
HOME. We refer to our selective distribution guidelines. Erros and changes excepted. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronical, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior permission of ESSENZA HOME changes in colors and styles with reservation.

Contact

Sales

ESSENZAHOME.com

EUROTEX

info@essenzahome.com

eurotex.dk

+31 (0)343 44 21 44

eurotex@eurotex.dk

INTERNATIONAL

DENMARK

+45 (0)40 25 00 97
GERMANY, AUSTRIA & SWITZERLAND
ESSENZAHOME.de

ITALY

info@essenzahome.de

MUM S.R.L.

+49 (0)286 18 11 64-0

DISTRIBUZIONE TESSILE

Photography
NINE IJFF
(campaign & homewear)
www.ijffphotography.com
ALEXANDER VAN BERGE
(sfeer bed, bath & bags)
www.alexandervanberge.nl

mumsrl.it
FRANCE

info@mumsrl.it

ESSENZAHOME.fr

+39 (0)434 63 33 15

info@essenzahome.fr
+33 (0)782 14 17 41

FINLAND
MAGASIN LARECO FRIEND OF BRANDS OY

Styling
Chapter 1: Un Nouveau Printemps
ESSENZA HOME

EASTERN EUROPE/MIDDLE EAST

magasin.nu

ESSENZAHOME.com

nina@magasin.nu

Chapter 2: Un Été Passionné

g.bottka@essenzahome.com

+358 403 567 830

MAARTJE VAN DEN BROEK
www.maartjevandenbroek.nl

+36 (0)70 418 55 66
BALTICS
CANADA

MAGASIN LARECO FRIEND OF BRANDS OY

Chapter 3: Le Jardin d’Amour

ESSENZAHOME.com

magasin.nu

www.textilecity.ca

julius@magasin.nu

JUDITH RASENBERG

archie@textilecity.ca

+372 590 852 09

+1 (0)905 817 1300 ext. 248
SWEDEN
AGENTURA LIVING AB
agentura.se

www.judithrasenberg.nl
Floral styling
A.P BLOEM
www.apbloem.nl

info@agentura.se
+46 (0)36 550 15 00

Make-up
PETER DEKKER
www.peterdekker.com
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