
 
 Pro cotton percal Pro cotton satin Dekostof Structex Polyester 225gr. 

Bedrukking Pigmentinkt op waterbasis Pigmentinkt op waterbasis Pigmentinkt op waterbasis Sublimatie inkt Sublimatie inkt 

Indoor / outdoor Indoor Outdoor Indoor Indoor |ndoor 

Formaten 

40 x 40 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm 
60 x 40 cm 
50 x 30 cm 

40 x 40 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm 
60 x 40 cm 
50 x 30 cm 

 
40 x 40 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm 
60 x 40 cm 
50 x 30 cm 
 

 
40 x 40 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm 
60 x 40 cm 
50 x 30 cm 
 

40 x 40 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm 
60 x 40 cm 
50 x 30 cm 

Afwerking Zomen en ritsen (rits zit aan de 
onderkant van het kussen) 

Zomen en ritsen (rits zit aan de 
onderkant van het kussen) 

Zomen en ritsen (rits zit aan de 
onderkant van het kussen) 

Zomen en ritsen (rits zit aan de 
onderkant van het kussen) 

Zomen en ritsen (rits zit aan de 
onderkant van het kussen) 

Wasvoorschrift Wassen op 30 graden Wassen op 30 graden Wassen op 30 graden Wassen op 30 graden Wassen op 30 graden 

Uitvoering 
Complete set (hoes + 
binnenkussen) of los onderdeel 
(kussenhoes) 

Complete set (hoes + 
binnenkussen) of los onderdeel 
(kussenhoes) 

Complete set (hoes + 
binnenkussen) of los onderdeel 
(kussenhoes) 

Complete set (hoes + 
binnenkussen) of los onderdeel 
(kussenhoes) 

Complete set (hoes + 
binnenkussen) of los onderdeel 
(kussenhoes) 

Brandcertificering - - - B1 B1 

Extra 

Onze stoffen bevatten geen Azo 
kleurstoffen, allergie verwekkende 
stoffen, lood & cadmium en 
formaldehyde. 

Onze stoffen bevatten geen Azo 
kleurstoffen, allergie verwekkende 
stoffen, lood & cadmium en 
formaldehyde. 

Onze stoffen bevatten geen Azo 
kleurstoffen, allergie verwekkende 
stoffen, lood & cadmium en 
formaldehyde. 

Onze stoffen bevatten geen Azo 
kleurstoffen, allergie verwekkende 
stoffen, lood & cadmium en 
formaldehyde. 

Onze stoffen bevatten geen Azo 
kleurstoffen, allergie 
verwekkende stoffen, lood & 
cadmium en formaldehyde. 

 


