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Pure Eco kussen en dekbed
In onze verhuurcollectie werken we al een tijd met de Pure Eco lijn; duurzame geproduceerde 
artikelen met een prachtige kwaliteit. Een collectie met twee keurmerken, waar u zich 
echt mee kunt onderscheiden. Inmiddels bieden we de dekbedden en kussens ook aan 
in onze verkoopcollectie, zo zetten we samen de volgende stap in MVO. 

De gerecyclede petvulling zorgt voor een volumineus, veerkrachtig en anti-allergisch 
kussen en dekbed. De tijk is gemaakt van zachte, pure 100% biologische en Fairtrade 
katoen, dat voldoet aan de strenge eisen van de Global Organic Textile Standard (GOTS) 
Eerlijk, puur en schoon dus! Door de combinatie van een bio/ fairtrade katoen met 
een gerecyclede petvulling wordt rekening gehouden met de ecologische en sociale 
omstandigheden als ook de stabiliteit van de kleinschalige producenten. 

Kussen
Het 60/70 Pure Eco kussen weegt 700 gram.  
Het kussen kan gewassen worden tot 60˚C en 
kan zelfs in de droger op lage temperatuur. 

Artikel Afmeting Prijs p/st

Kussen Pure Eco 60/70 cm € 20,95*

*   De minimale bestelhoeveelheid is 10 stuks. 
De genoemde prijzen zijn per stuk en  
exclusief B.T.W. Bij een bestelling onder de 
€ 250,00 brengen wij € 15,00 vrachtkosten 
in rekening.

Van fles naar vulling
Gerecyclede petvulling (rPET) is gemaakt van plastic flessen en ander verpakkingsafval. Tijdens een uniek proces 
wordt het restmateriaal zorgvuldig gesorteerd en gewassen. Na het vermalen blijven er zachte, soepele vlokken 
over; een milieuvriendelijk materiaal dat de basis vormt voor allerlei nieuwe producten, zoals de vulling voor 
onze dekbedden en kussens. Het gebruik van rPET zorgt voor een sterk verminderde CO2 voetafdruk én een  
verlaging van afvalstort. Dat slaapt onbezorgd, rustig en heerlijk zacht.

Dekbed
Het Pure Eco dekbed heeft een vulgewicht van 
400 gr/m2. Het dekbed heeft een trapezium 
stiksel en kan gewassen worden tot 60˚C en  
kan zelfs in de droger op lage temperatuur.
 

Artikel Afmeting Prijs p/st

Dekbed Pure Eco 140/200 cm € 49,95*

140/220 cm € 55,95*

160/200 cm € 58,75*

180/220 cm € 73,95*

200/200 cm € 73,50*

200/220 cm € 82,95*

240/200 cm € 86,50*

240/220 cm € 89,95*

260/200 cm € 93,50*

260/220 cm € 97,95*


