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DONS EN
VEERTJES
... omhullen u zacht en fraai, omdat alleen het beste dons

voor onze producten wordt geselecteerd. Werkelijk knus en

met warmte-isolerende en temperatuurregelende effecten,

zoals geen ander materiaal. Precies wat nodig is als er hoge

normen worden gesteld… zoals voor u!
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CARAT
HET GANZENDONS DEKBED

CARAT
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CARAT
HET GANZENDONS DEKBED

SPECIFICATIES
Tijk 

Vulling 

Constructie

Wasbaar

Kleur

Een eersteklas modern en flexibel 
dekbedsysteem – voor individuele 
oplossingen. Het systeem: drie uits-
tekende dekbedden, de CARAT light, 
medium en warm, met een vulling 
van 100 % Mazurisch ganzendons en 
de fijnste tijk van Mako-batist, 100 % 
katoen. Alle dekbedden zijn apart te 
koop of per twee, zijn afzonderlijk 
te gebruiken of kunnen later op veel 
verschillende manieren worden ge-
combineerd. Alle dekbedden hebben 
een uniek knoopsgatsysteem. U kunt 
beginnen met het lichte dekbed voor 
de zomer – de ene partner kan dit ver-
volgens combineren met het medium-
dekbed en de andere met het war-
mere dekbed voor koudere nachten.  

De keuze is aan u.

ultrafijn batist, 100 % mako-katoen, “peach skin touch“, 
Nomite® gecertificeerd, behandeld met argan olie

nieuw wit ganzendons uit Mazurië (100 % dons),  
kwaliteitsklasse I, DIN EN 12934

met witte satijnen bies en met knoopsgaten

op 60 °C

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

CARRÉ-DEKBED LICHT

Warmteklasse 3,  
basis 8 x 10, 
ca. 90 g/m2

27407 140 x 200 250 g
27408 140 x 220 280 g
27409 160 x 220* 320 g
27410 200 x 200* 370 g
27411 200 x 220* 400 g
27412 240 x 220 500 g
27413 260 x 220 550 g
27414 260 x 240* 600 g

CASSETTEN-DEKBED MEDIUM

Warmteklasse 2,  
basis 5 x 7, 
ca. 165 g/m2

27415 140 x 200 455 g
27416 140 x 220 510 g
27417 160 x 220* 585 g
27418 200 x 200* 685 g
27419 200 x 220* 740 g
27420 240 x 220 895 g
27421 260 x 220 975 g
27422 260 x 240* 1115 g

CASSETTEN-DEKBED WARM

Warmteklasse 1,  
basis 4 x 6, 
ca. 220 g/m2

27423 140 x 200 600 g
27424 140 x 220 670 g
27425 160 x 220* 780 g
27426 200 x 200* 900 g
27427 200 x 220* 990 g
27428 240 x 220 1175 g
27429 260 x 220 1290 g
27430 260 x 240* 1430 g

CARAT GANZENDONS DEKBED

Het afneembare drukknoopsysteem
om de dekbedden te combineren



CLASSICA
HET DEKBEDSYSTEEM

CLASSICA
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CLASSICA
HET DEKBEDSYSTEEM

SPECIFICATIES
Tijk 

Vulling 

Constructie

Wasbaar

Kleur

fijne batist, 100 % mako-katoen, “peach skin touch“, 
Nomite® gecertificeerd

nieuwe witte Poolse ganzendons en -veertjes (90 % dons), 
kwaliteitsklasse I, DIN EN 12934

met witte satijnen bies en met knoopsgaten

op 60 °C

wit

CLASSICA GANZENDONS DEKBED EN KUSSEN

Een modern en flexibel dekbedsys-
teem. Het systeem: drie dekbedden, 
de CLASSICA light, medium en warm, 
met een vulling van 90 % ganzendons 
en het fijnste batist van 100 % Mako-
katoen. Alle dekbedden zijn apart te 
koop of per twee, zijn afzonderlijk 
te gebruiken of kunnen later op veel 
verschillende manieren worden ge-
combineerd. Alle dekbedden hebben 
het unieke knoopsgatsysteem. U ko-
opt het dekbed dat u nu nodig heeft, 
vervolgens combineert u dit, indien 
nodig, later met één van de andere 
dekbedden. Als u behoefte heeft aan 
een extra dekbed wanneer een nieuw 
seizoen aanbreekt, is dit systeem het 
perfecte antwoord op uw individuele 
behoeftes, waarbij u zelf beslist welke 

oplossing u het best vindt.

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

CARRÉ-DEKBED LICHT

Warmteklasse 4,  
basis 8 x 10, 
ca. 75 g/m2

27157 140 x 200 200 g
27158 140 x 220 220 g
27159 160 x 220* 265 g
27160 200 x 200* 300 g
27161 200 x 220* 330 g
27162 240 x 220 400 g
27163 260 x 220 430 g
27164 260 x 240* 470 g

CASSETTEN-DEKBED MEDIUM

Warmteklasse 2,  
basis 5 x 7, 
ca. 185 g/m2

27165 140 x 200 500 g
27166 140 x 220 550 g
27167 160 x 220* 640 g
27168 200 x 200* 740 g
27169 200 x 220* 820 g
27170 240 x 220 980 g
27171 260 x 220 1060 g
27172 260 x 240* 1160 g

CASSETTEN-DEKBED WARM

Warmteklasse 1,  
basis 4 x 6, 
ca. 220 g/m2

27173 140 x 200 600 g
27174 140 x 220 670 g
27175 160 x 220* 770 g
27176 200 x 200* 880 g
27388 200 x 220* 960 g
27389 240 x 220 1160 g
27390 260 x 220 1260 g
27391 260 x 240* 1370 g

Het afneembare drukknoopsysteem
om de dekbedden te combineren



DIAMOND
HET VIERJAARGETIJDEN-DEKBED

DIAMOND
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DIAMOND
HET VIERJAARGETIJDEN-DEKBED

SPECIFICATIES
Tijk 

Vulling 

Constructie

Wasbaar

Kleur

fijnste batist, 100 % mako-katoen, “peach skin touch“,  
Nomite® gecertificeerd

nieuwe witte Poolse ganzendons en -veertjes (90 % dons),  
kwaliteitsklasse I, DIN EN 12934

met knoopsgaten

op 60 °C

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

CARRÉ-DEKBED LICHT

met witte satijnen bies, 
Warmteklasse 3,  
basis 8 x 10, 
ca. 90 g/m2

 
gecombineered met

CASSETTEN-DEKBED MEDIUM

met zilveren satijnen 
bies,  
Warmteklasse 4,  
basis 5 x 7, 
ca. 185 g/m2

22656 140 x 200 250 +   500 g
22657 140 x 220 280 +   550 g
27392 160 x 220* 320 +   630 g
22436 200 x 200* 400 +   800 g
27393 200 x 220* 440 +   880 g
22438 240 x 220 530 + 1050 g
22459 260 x 220 580 + 1150 g
22439 260 x 240* 630 + 1240 g

DIAMOND VIERJAARGETIJDEN-DEKBED

Een echt juweel in onze collectie: 
dit vierjaargetijden-dekbed overtuigt 
door zijn gering gewicht. Een doors-
tikt dekbed met ultralicht vulgewicht 
voor de zomer en een „cassetten“ 
dekbed voor de overgangstijden vor-
men, aan elkaar geknoopt, een per-
fect winterdekbed. De verschillende 
biezen vereenvoudigen de toepassing 
van de verschillende dekbedtypes. 
Beide dekbedden worden omhuld 
met de fijnste batist van 100 % Ma-
kokatoen. De combinatie van deze 
moderne tijk met een hoogwaardige 
vulling van 90 % ganzendons waar-
borgt elk seizoen puur slaapcomfort.



TWIN TOPPER
DE MATRAS TOPPER

TWIN 
TOPPER
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TWIN TOPPER
DE MATRAS TOPPER

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling 
 
 

Constructie 
 

Wasbaar

Kleur

fijnste keperdoek, 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

bovenkant  nieuwe witte Poolse ganzendons en -veertjes  
  (90 % dons), kwaliteitsklasse I, volgens DIN EN 12934 
onderkant nieuwe witte veertjes en -dons (85 % veertjes /  
  15 % dons), kwaliteitsklasse I, volgens DIN EN 12934

bovenkant  carré, met drukknopen 
onderkant   cassette met opstaande rand, met elastische banden 

voor hoogte tot 30 cm

bovenkant  op 60 °C

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

MATRAS TOPPER

22771 90 x 200 300 +  2000 g
22772 160 x 200 540 +  3560 g
22773 180 x 200 600 +  4000 g
22776 200 x 200* 670 +  4440 g

TWIN TOPPER MATRAS TOPPER

Stel u het einde van een harde werk-
dag voor, of het einde van een lange 
reis en u bent heel vermoeid; u snakt 
naar ontspanning. Dan is het tijd om 
rust te nemen, gewoon te gaan liggen 
en u te vertroetelen in hoogwaardi-
ge, gloednieuwe witte ganzenveren, 
om zwevend naar een verkwikken-
de slaap af te drijven... Een geheel 
nieuwe ervaring in beddengoed! Dit 
product bestaat uit twee aparte on-
derdelen: de onderlaag is gevuld met 
veren en dons, aan de matras vastge-
houden met sterke brede elastische 
banden en de wasbare en afneemba-
re toplaag van zachte nieuwe witte 
Hongaarse ganzendons en -veren van 
de fijnste kwaliteit, waarbij het geheel 
boven op de matras rust en 8 cm lu-
xueus comfort toevoegt. U wordt om-
huld en uitgenodigd om te slapen. De 
TWIN TOPPER zal onderdeel worden 
van het natuurlijke, luxueuze comfort 

en plezier in het leven.

geschikt voor hoogte tot 30 cm

De dubbele constructie  
voor zachtheid en steun

De elastische banden  
voor meer grip op de matras
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NATUURHAAR
EN -VEZELS
Alleen het meest exclusieve, fijnste en kostbare natuurlijke haar:

bijzonder licht en knus, met een goed gebalanceerd vochtbeheer en behoud

van warmte. Het perfecte materiaal voor iedereen die

het oorspronkelijke gevoel van de natuur wil ervaren!
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TIBET & MAHDI
HET KASJMIER- & KAMEELHAAR DEKBED

TIBET & 
MAHDI
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TIBET
HET KASJMIER DEKBED

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

Lichtheid en warmte worden gecom-
bineerd met een luxueuze snit, in dit 
met kasjmier gevulde dekbed TIBET 
voor wie geen synthetische stoffen 
of dons wenst. Met behulp van het 
equivalent van dons, de zachte fijne 
ondervacht van de geit uit Kasjmier, 
hebben we een zeer absorberende 
en luxueuze vulling gecreëerd, die 
uitmuntend warmtebehoud en ex-

ceptioneel comfort biedt.

fijnste satijn, 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

100 % kasjmier

doorstikt

professionele stomerij

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

KASJMIER DEKBED LICHT

Warmteklasse 3,  
ca. 220 g/m2

56753 140 x 200 620 g
56754 140 x 220 680 g
55954 160 x 220* 780 g
56755 200 x 200* 880 g
55955 200 x 220* 970 g
56757 240 x 220 1170 g
56758 260 x 220 1270 g
55956 260 x 240* 1380 g

TIBET + MAHDI KASJMIER- & KAMEELHAAR DEKBED

MAHDI
HET KAMEELHAAR VIERJAARGETIJDEN-DEKBED

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

Alleen het fijnste onderhaar wordt als 
vulling voor dit hoogwaardige bed 
met kameelhaar gebruikt. Kameel-
haar wordt vooral gekenmerkt door 
zijn zachtheid en knus aanvoelen. De 
haren zorgen voor een groot vulvolu-
me. Edel mako-fijn satijn van 100 % 
Egyptisch katoen met lange vezels 
omhult de hoogwaardige vulling. Als 
lichte dekking ideaal voor warme 
zomernachten en als gecombineerd 
vierjaargetijden-dekbed perfect voor 

het koude seizoen.

fijnste satijn, 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

100 % kameelhaar

doorstikt, met drukknopen

professionele stomerij

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

KAMEELHAAR VIERJAARGETIJDEN-DEKBED LICHT + MEDIUM

Warmteklasse 3 + 2,  
ca. 220 + 355 g/m2

56759 140 x 200 620 + 1000 g
56760 140 x 220 680 + 1100 g
55957 160 x 220* 770 + 1260 g
56761 200 x 200* 880 + 1450 g
55958 200 x 220* 960 + 1560 g
56763 240 x 220 1170 + 1900 g
56764 260 x 220 1270 + 2060 g
55959 260 x 240* 1385 + 2250 g



MANDARIN
HET ZIJDEN DEKBED

MANDARIN
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MANDARIN
MANDARIN
HET ZIJDEN DEKBED

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

Edele zijde had altijd al een speciale 
uitstraling. Zijde heeft een tempera-
tuurbeheersend en vochtregulerend 
effect voor een aangenaam slaap-
klimaat. Verwerkt in het doorstikte 
MANDARIN dekbed, wordt de zeer 
zuivere Tussah-zijde als licht en koel 
ervaren. In combinatie met een tijk 
van het fijnste makosatijn, creëert 
het een ideaal zomerbed bij lagere 
warmtebehoefte – voor sommigen 

ook het hele jaar door.

fijn satijn, 100 % mako-katoen, behandeld met zijden proteine

100 % zijde (Tussah)

doorstikt

professionele stomerij

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

ZIJDEN DEKBED LICHT

Warmteklasse 3,  
ca. 260 g/m2

59945 140 x 200 700 g
59946 140 x 220 770 g
59947 160 x 220* 920 g
59948 200 x 200* 1050 g
59949 200 x 220* 1150 g
59950 240 x 220 1350 g
59951 260 x 220 1450 g
59927 260 x 240* 1700 g

MANDARIN ZIJDEN DEKBED



TENCEL ™
HET TENCEL™ DEKBED

TENCEL™



21*Levertijd ca. 20 werkdagen

Lyocell-vezels van het merk Tencel™ 
worden vervaardigd in een milieu- 
vriendelijk productieproces uit de 
- duurzaam natuurlijke - grondstof: 

hout.

 
Tencel™ merkvezels vertonen een 
breed scala aan eigenschappen: bota-
nische oorsprong, duurzame produc-
tie, langdurige zachtheid op de huid 
met zijdeachtige aanraking, verbeterd 
ademend vermogen, kleurechtheid en 

biologisch afbreekbaar.

 
Tencell™ Lyocellvezels zijn veelzijdig 
en bekend om hun natuurlijk comfort.

 
Hun unieke fysische eigenschap-
pen dragen bij aan sterkte, efficiënte 
vochtabsorptie en een aangenaam ge-

voel op de huid.

TENCEL™

HET TENCEL™ DEKBED

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

fijne Tencel™ satijn - 100 % Lyocell (Tencel™)

100 % Lyocell (Tencel™)

doorstikt met duurzame, nikkelvrije metalen drukknopen

professionele stomerij

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

TENCEL DEKBED MEDIUM

Warmteklasse 2,  
ca. 280 g/m2

54972 140 x 200 750 g
54973 140 x 220 820 g
54974 160 x 220* 940 g
54975 200 x 200* 1110 g
54976 200 x 220* 1220 g
54977 240 x 220 1460 g
54978 260 x 220 1590 g
54979 260 x 240* 1730 g

TENCEL™ TENCEL DEKBED



EXQUISIT
DE SCHEERWOL-COLLECTIE

EXQUISIT
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EXQUISIT
EXQUISIT

DE SCHEERWOL-COLLECTIE

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling 
 

Constructie 
 
 
 

Wasbaar

Kleur

fijn satijn, 100 % mako-katoen, behandeld met zijden protëine

Dekbed  100 % scheerwol 
Matras Topper 100 % scheerwol 
Kussen  100 % scheerwol bolletjes

Dekbed  doorstikt, met drukknopen 
Matras Topper doorstikt, met elastische banden voor hoogte tot 30 cm 
Kussen   Kussenovertrek doorstikt met scheerwolvlies,  

met ritssluiting  
Binnenkussen: PP-non-woven, met ritssluiting

wolwas

wit

EXQUISIT SCHEERWOL-COLLECTIE

Wol staat al duizenden jaren lang 
bekend om zijn veerkracht en duur-
zaamheid; toch is het zacht, natuur- 
lijk en elastisch, biedt warmte en ab-
sorbeert vocht heel goed. Het kan 
30 % van het eigen gewicht in vocht 
opnemen, voordat men het aanvoelt 

als „vochtig“. 

DEKBED

Wol beschermt tegen warmte en kou-
de. De sterke krulling maakt het mo-
gelijk, een grote hoeveelheid lucht 
vast te houden. Zonder deze krulling 
zou de goede isolerende werking niet 
tot stand kunnen komen. De constan-
te temperatuur die het lichaam droog 
en warm houdt, blijft tijdens het sla-
pen gewaarborgd. De soepele en 
mooie BRINKHAUS-tijk van het fijn- 
ste Makosatijn zorgt bovendien voor 
een aangename luchtuitwisseling. 
Dankzij deze eigenschappen en het 
grote warmte-isolerende vermogen is 
dit dekbed van schapenwol voor veel 

mensen een echte weldaad. 

TOPPER

Het is een ideale vulling om te ge-
bruiken als een comfortabele losse 
bedekking, met name voor hen die 
extra verlichting trachten te bereiken 
voor ongemakken en pijn gedurende 
de nacht. Het zorgt voor comfort, 
warmte en meer bescherming tegen 
vocht voor de matras daaronder. De 
topper EXQUISIT heeft een omhul-
sel van fijn Egyptisch katoensatijn en 
wordt aan de bovenkant van de ma-
tras vastgehouden met sterke, brede 

elastische banden aan de hoeken.

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

SCHEERWOLLEN VIERJAARGETIJDEN-DEKBED LICHT + MEDIUM

Warmteklasse 3 + 2,  
ca. 260 + 350 g/m2

56749 140 x 200 700 +   950 g
56750 140 x 220 750 + 1050 g
55960 160 x 220* 860 + 1200 g
56737 200 x 200* 1050 + 1400 g
55961 200 x 220* 1155 + 1540 g
56739 240 x 220 1350 + 1800 g
56740 260 x 220 1500 + 2000 g
55962 260 x 240* 1635 + 2180 g

MATRAS TOPPER

ca. 890 g/m2 56766 90 x 200 1600 g
50985 140 x 200* 2500 g
56767 160 x 200 2880 g
56768 180 x 200 3200 g
50960 200 x 200* 3500 g

HOOFDKUSSEN MEDIUM

56769 60 x 60* 820 g
56770 60 x 70* 950 g



MORPHEUS®

VOOR MENSEN MET HUISSTOFMIJTALLERGIE

MORPHEUS
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MORPHEUS®

VOOR MENSEN MET HUISSTOFMIJTALLERGIE

INFORMATIE VOOR PERSONEN MET HUISSTOFMIJTALLERGIE

Wat is huisstof?

In geen enkel huis wordt dezelfde soort huisstof 
aangetroffen; eigenlijk varieert dit zelfs van kamer 
tot kamer. Normaal gesproken bestaat huisstof uit 
haren en huidschilfers van mensen en dieren, tex- 
tielvezels, bacteriën, schimmels, algen en huisstof-
mijten. Elk van deze bestanddelen kan een allergie 
veroorzaken. De meeste mensen met een huissto-
fallergie zijn echter allergisch voor de huisstofmijt 
resp. de uitwerpselen daarvan.

De mijt

Mijten leven al duizenden jaren nauw samen met 
de mens. Deze aan spinnen verwante dieren zijn 
ca. 0,3 mm groot; ze zijn dus met het blote oog 
niet zichtbaar. Mijten voeden zich met dierlijke en 
menselijke huidschilfers en vermenigvuldigen zich 
razendsnel. Bovendien produceren ze gedurende 
hun korte leven ongeveer tweeduizend keer hun 
eigen lichaamsgewicht aan uitwerpselen. Pas sinds 
1964 is bekend dat deze uitwerpselen de aller-
genen bevatten die verantwoordelijk zijn voor de 
huisstofmijtallergie.

Het milieu

Huisstofmijten houden van warm, vochtig en 
donker. Temperaturen van 20 tot 30 °C; een 
relatieve luchtvochtigheid van 65 tot 80 % is voor 
hen ideaal. Tapijten, gecapitonneerde meubels 
en bedden zijn dan ook het natuurlijke leefmilieu 
van de huisstofmijt. Het is daarom belangrijk om 
met name deze plekken regelmatig en grondig te 
reinigen. 

Tips voor het bed en het beddengoed

Huisstofmijten - en in het bijzonder de allergene 
uitwerpselen - kunnen alleen door regelmatige en 
radicale verwijdering worden uitgeschakeld. Voor 
beddengoed dat in aanraking komt met de huid, 
raden wij chemische methodes echter af. Mensen 
met een allergie kunnen de huisstofmijt slechts uit 
het beddengoed verwijderen als ze dat regelmatig 
op een zo hoog mogelijke temperatuur (95 °C) 
wassen. Voor matrassen raden wij aan om ze te 
voorzien van een speciaal overtrek dat eveneens 
kan worden gewassen.

MORPHEUS®

VOOR MENSEN MET  
HUISSTOFMIJTALLERGIE

MORPHEUS

DE MORPHEUS COLLECTIE

De anti-huisstofmijt overtrekken 
met rits voor snel en makkelijk wisselen van de overtrek



MORPHEUS

Katoen is een materiaal dat afkomstig 
is van natuurlijke planten. Het is een 
serieuze optie voor wie alternatieven 
zoekt voor synthetische vullingen en 
dierlijke vullingen niet kan verdragen, 

zoals dons, kasjmier, wol of zijde.

DEKBED

Het katoenen dekbed wordt als zoda-
nig een steeds populairder alternatief 
voor traditioneel beddengoed: katoen 
heeft een groot vochtabsorptievermo-
gen en zorgt voor een extreem licht 
en comfortabel donsdeken. Natuur-
lijk gebruiken we alleen het fijnste, 
zuivere katoen als vulling en gekamd 
„Egyptisch“ katoensatijn als omhul-
ling, maar bij BRINKHAUS gaan onze 
technici zelfs nog verder. Hoewel de 
meeste allergenen verwijderd worden 
als je wast op 60 graden, kun je de 
producten van MORPHEUS® van tijd 
tot tijd wassen op temperaturen tot 95 
graden Celsius; zo wordt de slaapom-
geving nog beter. Verder is het dekbed 
ontworpen als een donsdeken met 
middelzwaar gewicht voor de zomer. 

TOPPER

De MORPHEUS® katoenen 95 °C “mat-
tress pad” is een extreem comfortabele 
toevoeging aan de bovenkant van de 
matras en past onder het onderlaken. 
Dit “pad” is van rechthoekig gewat-
teerd katoen in een fijne katoenen 
omhulling en is uitgerust met brede 
banden met elastische hoeken om snel 
en makkelijk over de matras te kunnen 
worden getrokken. Het zachte natuur-
lijk absorberende katoen voegt extra 
luxe en comfort toe aan de bovenkant 
van de matras en - net zoals het MOR-
PHEUS® katoenen 95 °C dekbed - is de 
topper ontworpen voor reiniging op 
een hoge temperatuur om allergenen 
te verwijderen. Naast natuurlijk com-
fort om allergieën te beheersen zal dit 
“pad” extra zachtheid en comfort toe-
voegen aan de ouder wordende of har-
de matras. Als je de topper wast, moet 
die opnieuw in vorm worden gebracht, 
terwijl die nog steeds vochtig is. In het 
begin zou je denken dat hij gekrom-
pen is, maar tijdens het gebruik zal hij 

opnieuw de juiste vorm aannemen.

MORPHEUS®

VOOR MENSEN MET HUISSTOFMIJTALLERGIE

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

fijn satijn, 100 % mako-katoen

100 % katoen

doorstikt

op 95 °C

wit

100 % mako-katoen

100 % katoen

doorstikt, met elastische banden voor hoogte tot 30 cm

op 95 °C

wit

fijn satijn, 100 % mako-katoen

binnenkussen: Rhombo-Fill®, polyurethan sticks

kussenovertrek doorstikt met katoenvlies, met ritssluiting

op 95 °C

wit

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

COTTON 95 °C KATOENEN DEKBED LICHT

Warmteklasse 3,  
ca. 220 g/m2

59228 100 x 135* 300 g
71350 140 x 200 600 g
71351 140 x 220 650 g
71352 160 x 220* 770 g
71364 200 x 200* 900 g
71353 200 x 220* 980 g
71366 240 x 220 1150 g
51709 260 x 220 1250 g
51758 260 x 240* 1350 g

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

COTTON 95°C MATRAS PAD

ca. 520 g/m2 71368 90 x 200 950 g
71382 160 x 200 1700 g
71383 180 x 200 1900 g

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

COTTON 95°C HOOFDKUSSEN MEDIUM

51052 40 x 60* 200 g
51053 60 x 60 400 g
51054 60 x 70 450 g

NAVULZAKJE RHOMBO-FILL®

53900 100 g
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MIJTSTOP

Het speciale MORPHEUS® bedden-
goed is bedoeld voor mensen die 
lijden aan huisstofmijtallergie en die 
gevoelig reageren op milieu-invloe-
den. Ze hebben hoezen nodig die 
gemaakt zijn van een weefsel van 
100 % dicht geweven katoen. Een 
bijkomende mechanische behandel-
ing zorgt ervoor dat de huismijt to-
taal niet meer kan doordringen. Als 
gevolg hiervan is een extra bedekking 
niet meer nodig. De mijtstopafwerk-
ing omhult de dekbedden volledig. 
In dit verband kun je de uitgekozen 
combinatie van materialen regelma-
tig wassen op deze temperaturen, 
wat er voor zorgt dat de stofmijt en 
andere micro-organismen effectief 
worden gedood. Je kan dit omhulsel 
wassen op 95 graden Celsius en voor 
extra hygiëne nog eens centrifugeren.

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

KUSSENSLOOP (PAAR)

mijtstop 
met ritssluiting

38811 40 x 60
38938 45 x 70
38897 50 x 75
38864 60 x 60
38916 65 x 65
38865 60 x 70

DEKBEDOVERTREK

mijtstop 
met ritssluiting

38804 135/140 x 200
38808 140 x 220
37105 155/160 x 220*
38807 200 x 200*
38913 240 x 220
38914 260 x 220
38963 260 x 240*

MATRASHOES

mijtstop 
voor matrassen met 
hoogte van 20 - 24 cm,  
met ritssluiting

38828   90 x 190/200
38830 140 x 190/200
38832 160 x 200
38854 180 x 200

MATRASHOES

mijtstop 
voor matrassen met 
hoogte van 25 - 29 cm,  
met ritssluiting

37107 90 x 190/200
37108 140 x 190/200
37110 160 x 200
37111 180 x 200
37116 200 x 200*

MATRASHOES

mijtstop 
voor matrassen met 
hoogte van 14 - 20 cm,  
met elastiek

37112 80 x 200*
37113 90 x 190/200
38169 100 x 200*
38265 120 x 200*
38247

SPECIFICATIONS
Tijk

Wasbaar

Kleur

fijn keperdoek, 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

op 95 °C

wit

140/150 x 190/200*



TEXTIELVEZELS
Leidt u een actief leven? Draagt u comfort en hygiëne hoog in het vaandel?

Het assortiment van textielvezels dat reikt van het knusse dekbed

tot het dekbed met slimme functies zal u verrassen.

Makkelijk te wassen en heel knus. De hoogwaardige allrounder

voor individuele slaapbehoeften.
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OUTLAST®

DE OUTLAST® COLLECTIE

OUTLAST
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OUTLAST®

DE OUTLAST® COLLECTIE

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

DEKBED LICHT

Warmteklasse 4,  
ca. 150 g/m2

54980 140 x 200 400 g
54981 140 x 220 440 g
54982 160 x 220 500 g
54983 200 x 200* 600 g
54984 200 x 220 660 g
54985 240 x 220 700 g
54986 260 x 220 850 g
54987 260 x 240* 930 g

DEKBED MEDIUM

Warmteklasse 2,  
ca. 300 g/m2

54988 140 x 200 800 g
54989 140 x 220 880 g
54990 160 x 220 1050 g
54991 200 x 200* 1200 g
54992 200 x 220 1320 g
54993 240 x 220 1600 g
54994 260 x 220 1700 g
54995 260 x 240* 1860 g

MATRAS PAD

ca. 200 g/m2 55552 90 x 200 360 g
55553 160 x 200 640 g
55554 180 x 200 720 g

HOOFDKUSSEN MEDIUM

55560 50 x 75 670 g
55561 60 x 60 640 g
55562 60 x 70 750 g

CLIMASOFT COLLECTIE

De innovatieve Outlast®-technologie 
werd oorspronkelijk voor de NASA 
ontwikkeld en regelt pro-actief de 
temperatuur- en de vochthuishou-
ding. Door de gepatenteerde Out-
last®-microcapsules (thermocules) 
worden temperatuurschommelin-
gen onder het dekbed indirect in 
evenwicht gebracht. Overtollige li-
chaamswarmte wordt opgenomen en 
bewaard om oververhitting te ver-
minderen. Wat men ervan merkt, is 
een constante slaaptemperatuur en 
betere slaap. De stof van de overtrek 
combineert perfect de natuurlijke ei-
genschappen van het katoen, en kan 
het vocht snel wegleiden; de Out-
last®-PCM-moleculen in de vulling 

kunnen de warmte bewaren.

SPECIFICATIONS
Dekbed 
 
 

Matras Pad  
 
 

Hoofdkussen 
 
 
 
 

Wasbaar

Kleur

Tijk  fijn batist, 100 % mako-katoen, met speciale  
 Aloe-Vera afwerking voor een bijzondere zachtheid 
Vulling  Outlast® vezel, 100 % polyester 
Constructie  doorstikt, met drukknopen

Tijk  100 % fijn mako-katoen,  
 met Outlast® interliner aan de bovenkant 
Vulling  Thermofill®, 100 % polyester holle vezel 
Constructie  doorstikt, met elastische banden, voor hoogte tot 30 cm

Tijk  100 % fijn mako-katoen,  
 met Outlast® interliner aan onder- en bovenkant 
Vulling  Thermofill® Plus, 100 % polyester holle vezel bolletjes 
Constructie  kussenovertrek doorstikt met polyestervlies,  
 met ritssluiting  
 binnenkussen: PP-nonwoven, met ritssluiting

op 60 °C

wit



BAUSCHI® LUX
DE BAUSCHI® COLLECTIE

BAUSCHI 
LUX
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BAUSCHI® LUX
DE BAUSCHI® COLLECTIE

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

DEKBED LICHT

Warmteklasse 3,  
ca. 150 g/m2

56027 140 x 200 410 g
56028 140 x 220 450 g
56029 160 x 220* 520 g
56030 200 x 200* 600 g
56031 200 x 220* 660 g
56032 240 x 220 790 g
56033 260 x 220 850 g
56034 260 x 240* 940 g

DEKBED MEDIUM

Warmteklasse 2,  
ca. 240 g/m2

56035 140 x 200 670 g
56036 140 x 220 740 g
56037 160 x 220* 840 g
56038 200 x 200* 950 g
56039 200 x 220* 1050 g
56040 240 x 220 1250 g
56041 260 x 220 1400 g
56042 260 x 240* 1500 g

DEKBED WARM

Warmteklasse 1,  
ca. 370 g/m2

56043 140 x 200 1040 g
56044 140 x 220 1140 g
56045 160 x 220* 1300 g
56046 200 x 200* 1500 g
56047 200 x 220* 1630 g
56048 240 x 220 1960 g
56049 260 x 220 2100 g
56050 260 x 240* 2300 g

HOOFDKUSSEN FIRM

73033 60 x 60 650 g
73034 60 x 70 750 g

NEKROL FIRM

54167 40 x ø 15 300 g + Kern

BAUSCHI LUX COLLECTIE

Polyester vezels zijn het - door de 
mens geschapen - alternatief voor 
natuurlijke vullingen voor wie een 
synthetische vulling verkiest, of die 
moet gebruiken. Bij BRINKHAUS 
gebruiken we de beste Thermofill® 
vezels. Dit is een flexibel hol polyes-
ter filament van de hoogste kwaliteit. 
Het is zacht en heeft ook goede iso-

latie-eigenschappen. 

DEKBED

Deze polyester vulling van topkwa-
liteit is omhuld door een katoensa-
tijnen omhulling van de fijnste kwa-
liteit, waardoor het dekbed zacht, 
knus en soepel is; een werkelijk luxe 
item. Kan in een ruime machine ge-

wassen worden.

KUSSENS

De kussens, gevuld met vezelbollet-
jes, vormen een ideale basis voor een 
rustige en verkwikkende slaap. De ve-
zelbolletjes zijn duurzaam, klonteren 
niet en kunnen gemakkelijk worden 
opgeschud. Een ritssluiting maakt de 

regeling van de vulling mogelijk.

SPECIFICATIES
Tijk 
 

Vulling 
 

Constructie 

Wasbaar

Kleur

Dekbedden fijn satijn, 100 % mako-katoen,  
  behandeld met zijden proteïne 
Kussens   100 % mako-katoen

Dekbedden  Thermofill®, 100 % polyester holle vezels 
Hoofdkussen  Thermofill® Plus, 100 % polyester holle vezel-bolletjes 
Nekrol   Thermofill®, 100 % polyester holle vezels en schuim-kern

Dekbedden  doorstikt, met drukknopen 
Kussens   met ritssluiting en met witte bies

op 60 °C

wit



KUSSENS
... zijn flexibel en ondersteunen zacht de hoofd- en halspartij.

Ze leveren een belangrijke bijdrage voor heilzame slaap en kunnen actief

spanning opheffen. Ze steunen perfect het hoofd en de hals; u neemt

op die wijze een ergonomische slaappositie in.

Voor schitterend slaapcomfort en heilzame nachten!
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JADE & AMBER 
KUSSENS

KUSSENS
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JADE

Dit is een natuurlijk, knus, zacht en 
luxueus kussen met een buitenste 
opstaande rand, die ontworpen is 
om de vulling van rijpe ganzendons 
volop ruimte en ondersteuning te la-
ten geven aan de buitenrand van het 
kussen. Zo kan het hoofd in het mid-
den van het kussen rusten, terwijl de 
rand langs de hals loopt en tegen de 
schouder voor uitmuntend comfort 
zorgt, met name v oor wie op zijn 

zijde wil slapen.

AMBER

Hoofdkussens vormen het onderdeel 
van onze beddenuitzet, dat het meest 
aan slijtage onderhevig is. Ze worden 
gevouwen, gekreukt en platgedrukt. 
Daarom moet een goed hoofdkussen 
aan veel criteria voldoen: het moet 
slijtvast zijn, belastbaar, veerkrachtig, 
ondersteunend en toch zacht blijven. 
Het moet ademen en gemakkelijk op 
te schudden zijn. De tijk van onze 
hoofdkussens is daarom van sterk ka-
toendoek of superfijn katoen-satijn.

JADE
HET BOX-HOOFDKUSSEN

AMBER
HET HOOFDKUSSEN

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

BOX-HOOFDKUSSEN

28070 50 x 75 600 g
28075 65 x 65 690 g
28080 60 x 70 690 g

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

HOOFDKUSSEN

27381 50 x 75 550 g
27382 65 x 65 600 g
27383 60 x 70 600 g

fijnste 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

nieuwe witte Europese ganzendons en -veertjes (80 % dons), 
kwaliteitsklasse I, volgens DIN EN 12934

met witte satijnen bies

op 60 °C

wit

fijnste satijn, 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

nieuwe witte Poolse ganzendons en -veertjes (90 % dons), 
kwaliteitsklasse I, volgens DIN EN 12934

met witte satijnen bies

op 60 °C

wit

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling 

Constructie

Wasbaar

Kleur

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling 

Constructie

Wasbaar

Kleur



RUBY 
HET MULTIPLE OPTION HOOFDKUSSEN

KUSSENS
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Dit nieuwe „meervoudige optie“ 
kussen combineert design met vak-
manschap om het hoogste comfort te 
creëren. De vulling van de buitenhoes 
is verdeeld in 3 kamers aan elke kant 
om beweging van de vulling te voor-
komen tijdens het gebruik. Het bin-
nenkussen - ook verdeeld in 3 kamers 
- kan gemakkelijk worden verwijderd 
indien nodig. Dit biedt meerdere op-
ties voor ieders individuele behoefte.

fijn 100 % Egyptisch langvezelige katoenen keperstof,  
Nomite® gecertificeerd

Buitenkussen:  nieuwe witte Hongaarse ganzendons, 90 % dons 
Binnenkussen: nieuwe witte Europese ganzenveren en -dons,  
 85 % veren / 15 % dons

buitenkussen met zipper, met witte satijnen bies

op 60 °C (beide delen van kussen apart wassen)

wit

RUBY
HET MULTIPLE OPTION HOOFDKUSSEN 

SPECIFICATIES
Tijk 

Vulling 
 

Constructie

Wasbaar

Kleur

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

HOOFDKUSSEN SOFT + MEDIUM

27394 50 x 75 360 + 350 g
27497 60 x 60 340 + 335 g
27395 65 x 65* 400 + 410 g
27496 60 x 70* 400 + 410 g

RUBY KUSSENS*Levertijd ca. 20 werkdagen



DOWN SURROUND 
HET 3-KAMER-HOOFDKUSSEN

KUSSENS
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De vaklui van BRINKHAUS maakten 
het mogelijk, om op basis van know-
how op het vlak van productie - in 
combinatie met ingenieuze vaardig-
heden - een nieuw en zeer comfort-
abel kussen te maken. Het kussen 
heeft een kern met een mengsel van 
veren en dons. De 2 buitenkamers 
zijn gevuld met 80 % ganzendons 
en 20 % veren. Hierdoor is er op het 
contactpunt werkelijk sprake van 
zachtheid, maar met „body“ door 

het centrale kernmengsel.

DOWN SURROUND
HET 3-KAMER-HOOFDKUSSEN

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

3-KAMERHOOFDKUSSEN SOFT

28548 50 x 75 280 + 280 g
28426 60 x 60 270 + 270 g
28549 65 x 65 320 + 320 g
28425 60 x 70 310 + 310 g

3-KAMERHOOFDKUSSEN MEDIUM

28550 50 x 75 280 + 500 g
28428 60 x 60 270 + 470 g
28551 65 x 65 320 + 560 g
28427 60 x 70 310 + 550 g

3-KAMERHOOFDKUSSEN FIRM

28552 50 x 75 310 + 650 g
28430 60 x 60 300 + 600 g
28553 65 x 65 350 + 720 g
28429 60 x 70 350 + 700 g

KAMERHOOFDKUSSEN EXTRA FIRM

28560 50 x 75 310 +   920 g
28432 60 x 60 300 +   850 g
28561 65 x 65 350 + 1050 g
28431 60 x 70 350 + 1000 g

fijnste keperdoek, 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

buitenkamer  nieuwe witte Poolse ganzendons en -veertjes  
 (80 % dons), kwaliteitsklasse I,  
 volgens DIN EN 12934 
binnenkamer nieuwe witte ganzenveertjes  
 (100 % veertjes), kwaliteitsklasse I,  
 volgens DIN EN 12934

3-kamer kussen met satijnen bies

op 60 °C

wit

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling 
 
 
 
 

Constructie

Wasbaar

Kleur



GLAMOUR 
HET BOX-3-KAMER-HOOFDKUSSEN

KUSSENS
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fijne keperdoek, 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

buitenkamer  nieuwe witte Poolse ganzendons en -veertjes  
 (90 % dons), kwaliteitsklasse I,  
 volgens DIN EN 12934 
binnenkamer  nieuwe witte ganzenveertjes (100 % veertjes),  
 kwaliteitsklasse I, volgens DIN EN 12934

3-kamer hoofdkussen, box constructie, met witte satijnen bies

op 60 °C

wit

GLAMOUR
HET BOX-3-KAMER-HOOFDKUSSEN

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling 
 
 
 

Constructie

Wasbaar

Kleur

Dit hoofdkussen is zó ontwikkeld, dat 
de opstaande buitenranden van dit 
hoofdkussen voldoene volume be-
houden om de nek te ondersteunen. 
De buitenvulling bestaat uit dons en 
veertjes. De kern van het kussen be-
staat uit een verenvulling en zorgt 
voor steun en volume. Beide buiten-
kamers zijn uitsluitend gevuld met 
dons en zorgen voor soepelheid. De 
vulling, in combinatie met een tijk 
van Mako-katoen, is elegant en toch 
robuust. Om de uitstraling van dit 
hoofdkussen te vervolmaken, wordt 
elke naad met een bies afgewerkt. 
Constructie: „Box“-vorm met op-

staande buitenwand.

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

BOX-3-KAMERHOOFDKUSSEN SOFT

21821 50 x 75 200 + 400 g
21822 65 x 65 220 + 450 g
21823 60 x 70* 220 + 450 g

BOX-3-KAMERHOOFDKUSSEN MEDIUM

21824 50 x 75 220 + 630 g
21825 65 x 65 220 + 700 g
21826 60 x 70* 220 + 700 g

BOX-3-KAMERHOOFDKUSSEN FIRM

21827 50 x 75 220 + 800 g
21828 65 x 65 250 + 900 g
21829 60 x 70* 250 + 900 g

BOX-3-KAMERHOOFDKUSSEN EXTRA FIRM

21830 50 x 75 220 + 1070 g
21831 65 x 65 250 + 1200 g
21832 60 x 70* 250 + 1200 g

GLAMOUR KUSSENS



COMFOREL SUPREME  
& CELESTE 
KUSSENS

KUSSENS



45*Levertijd ca. 20 werkdagen

CELESTE
HET HOOFDKUSSEN

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

HOOFDKUSSEN

54227 50 x 75 2 x 510 g
54228 60 x 60 2 x 440 g
54229 60 x 70* 2 x 520 g

fijn leper van 100 % mako-katoen

beide kamers: AIR-FILL® (100 % polyester bolletjes)

2-kamers, met satijnen bies

op 60 °C

wit

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

COMFOREL SUPREME & CELESTE KUSSENS

Hoofdkussens gevuld met vezel-
bolletjes van het merk Comforel® 
Supreme, bieden een goede basis 
voor een gezonde slaap. De vulling 
is uiterst veerkrachtig en belastbaar 
en daardoor ook slijtvast. Comforel® 
Supreme, een moderne vulvezel van 
het huis Dacron®, bestaat uit nieuw 
ontwikkelde, holle vezels met gro-
te luchtinhoud, die voor maximale 
warmte en luchtigheid zorgen. Tallo-
ze vezelbolletjes passen zich voort-
durend aan de bewegingen van het 
hoofd en de nek aan en bieden com-
fortabele steun. Comforel® Supreme 
vezelbolletjes werden speciaal ont-
wikkeld om vervilten en klonteren te 

voorkomen.

De superfijne functionele vezel AIR-
FILL® is extreem luchtdooriatend, 
regelt het vocht en zorgt voor een 
droog slaapklimaat. Door de ontel-
bare kleine luchtkussens, die voor de 
buitengewone fijnheid van de func-
tionele vezel gevormd worden, imit-
eert deze vulling die van dons. Deze 
2-kamer constructie houdt de luxe 

vulling zacht op haar plaats.

COMFOREL® SUPREME
DE COMFOREL® SUPREME COLLECTIE

fijnste 100 % mako-katoen, Nomite® gecertificeerd

Comforel® Supreme, 100 % polyester holle vezel bolletjes

met witte bies en ritssluiting

op 60 °C

wit

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

EMERALD BOX-KAMERHOOFDKUSSEN MEDIUM

met een bijvulzakje  
(100 g comforel  
supreme)

53554 50 x 75 630 g
53553 60 x 60 600 g
53555 65 x 65 720 g
53552 60 x 70 700 g

CLASSIC HOOFDKUSSEN MEDIUM

73513 60 x 60 600 g
73512 60 x 70 700 g

NAVULZAKJE COMFOREL® SUPREME

73901 100 g



Steunkussen   100 % katoen 
Steunkussensloop  fijn 100 % mako-katoen

Steunkussen   Thermofill®, 100 % polyester holle vezel

op 60 °C

wit

EXQUISIT

OUTLAST®

BOEMERANG
HET STEUNKUSSEN

BAUSCHI® LUX

SPECIFICATIES
Tijk 

Vulling

Wasbaar

Kleur

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

HOOFDKUSSEN MEDIUM

55560 50 x 75 670 g
55561 60 x 60 640 g
55562 60 x 70 750 g

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

HOOFDKUSSEN MEDIUM

56769 60 x 60* 820 g
56770 60 x 70* 950 g

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

HOOFDKUSSEN FIRM

73033 60 x 60 650 g
73034 60 x 70 750 g

NEKROL FIRM

54167 40 x ø15 300 g + kern

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

STEUNKUSSEN FIRM

met ritssluiting 70506 85 x 65 1200 g

STEUNKUSSENSLOOP

35233 85 x 65

uitvoerige informatie: zie pagina 31

 

uitvoerige informatie: zie pagina 23

 

uitvoerige informatie: zie pagina 33

 

 

 
 
 

Dit kussen is veelzijdig te gebruiken. 
Door de gebogen vorm is dit optimaal 
geschikt ter ondersteuning van de rug 
bij het zitten. Dit is ideaal om te lezen, 
televisie te kijken of te ontspannen en 
ook bruikbaar als ondersteuning voor 
de laptop of een boek. Er is ook een 

besc hermsloop leverbaar.

*Levertijd ca. 20 werkdagen
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45 % lyocell (Tencel®), 53,5 % polyester, 1,5 % elastaan

100 % latex (Talalay)

met inlegplaat

hoes: op 60 °C 

white

45 % lyocell (Tencel®), 53,5 % polyester, 1,5 % elastaan

visco schuim met gel-laag

met ritssluiting

hoes: op 60 °C

creme

NEKSTEUNKUSSEN
HET GEL NEKSTEUNKUSSEN

NEKSTEUNKUSSEN
HET LATEX NEKSTEUNKUSSEN

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

SPECIFICATIES
Tijk

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

GEL NEKSTEUNKUSSEN

51055 36 x 60

Product Bestel-Nr.: Afmeting in cm Vulgewicht

LATEX NEKSTEUNKUSSEN

51058 33 x 63

NEKSTEUNKUSSENSLOOP

38938 45 x 70

NEKSTEUNKUSSENSLOOP

38938 45 x 70

Een anatomisch perfecte positione-
ring van hoofd en schouders; ideaal 
voor zij- en rugslapers. De combina-
tie van een visco-elastische kern met 
variabele temperatuur en een zachte 
gel-laag zorgt voor een positionering 
die past bij de vorm van de bovenste 
wervelkolom en de druk op schouder 
en spieren verlicht. Lichaamswarmte 
wordt traag door de gel geabsorbe-
erd, zodat een constante en aange-
name temperatuur van de kern wordt 
verzekerd. Een uitstekende vochtre-
geling ontstaat dankzij de moderne 

net-technologie van de gel-laag.

 

De latex-kern van dit neksteunkussen 
biedt een elastische, natuurlijke en 
comfortabele ondersteuning. Dankzij 
de verschillende, uitgekiende nekrol-
len en het uitneembare inlegplaatje is 

de lighoogte regelbaar.

KUSSENS

GEL EN LATEX NEKSTEUNKUSSENS

*Levertijd ca. 20 werkdagen
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VERDERE COLLECTIES

BOX SPRING BEDDEN

GESTOFFEERDE BEDDEN 

MATRASSEN

MATRAS BESCHERMERS

INNOVATIEVE SLAAPCULTUUR SINDS 1847



Onze Brinkhaus BLUE collectie maakt gebruik van duurzame mate-

rialen en verpakkingen. Tegelijkertijd helpt het mensen in armoede 

een betere toekomst op te bouwen voor zichzelf. 

Het Blue-assortiment met dekbedden en kussens geeft veel aandacht 

aan ons milieu, gebruikmakend van katoendoek van gecontroleerde 

biologische teelt, duurzame katoenen hoeketiketten, duurzame ver-

pakkingen van katoen/linnen, en ganzendons van ganzen met vrije 

uitloop en diervriendelijke bronnen. 

De Brinkhaus Blue dons en veren kussenserie staat voor de hoogste 

standaard in natuurlijk, rustgevend slaapcomfort. Van hoge kwaliteit, 

creëren optimaal verkregen ganzendons en veren een ideale slaap-

omgeving. 

De Brinkhaus Aerelle® Blue artikelen gebruiken vulvezels die ge-

maakt zijn van gerecycled plastic uit de plasticbank: één van de be-

langrijkste erkende manieren om plastic afval te bestrijden - voordat 

het in zee terechtkomt. 

Duurzame verpakking gemaakt in katoen/linnen



INNOVATIEVE 
SLAAPCULTUUR
SINDS 1847

Voor het milieu.



Voor het milieu.

GANZENDONS- 
DEKBED

GANZENDONSDEKBED
GANZENDONS VAN DIERVRIENDELIJKE BRONNEN
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GANZENDONSDEKBED
GANZENDONS VAN DIERVRIENDELIJKE BRONNEN

GANZENDONSDEKBED

Het Brinkhaus Blue Down-dekbed 
biedt heerlijk knus comfort. Fijne, 
witte nieuwe ganzendons en veren 
in een verhouding van 90/10 % om-
huld met een puur katoenweefsel 
met de zachtheid van een perzik- 
huid, bevorderen een zalige slaap. 
De veerkrachtige, luchtige donsvul-
ling reguleert de luchtvochtigheid 
en is zeer ademend, waardoor droge 

slaap-omstandigheden ontstaan.

fijnste 100 % mako katoenbatist (307 TC), „peach skin touch” -  
100 % OCS gecultiveerd organisch materiaal,  
CU 1036569 gecertifieerd

nieuwe, witte Mazurische vrije “uitloop” ganzendons en veertjes, 
kwaliteitsklasse 1, volgens DIN EN 12934, 90 % dons

knoopszoom en knoopsgaten – de dekbedden kunnen met elkaar 
worden gecombineerd door ze aan elkaar te knopen

op 60 °C

wit

GANZENDONS- 
DEKBED

Duurzame hoekband 
gemaakt in katoen

SPECIFICATIES

Tijk 
 

Vulling 

Constructie 

Wasbaar

Kleur

PRODUCT Bestel-Nr. Afmeting in cm Vulgewicht

CARRÉ DEKBED LICHT

warmteklasse 3,  
basis 5 x 8  
ca. 90 g/m²

29693 140 x 200 250 g
29694 140 x 220 275 g
29695 160 x 220* 315 g
29696 200 x 200* 360 g
29697 200 x 220* 410 g
29698 240 x 220 480 g
29699 260 x 220 510 g
29702 260 x 240* 560 g

CARRÉ DEKBED MEDIUM

warmteklasse 2,  
basis 5 x 7  
ca. 165 g/m²

29703 140 x 200 450 g
29704 140 x 220 490 g
29705 160 x 220* 560 g
29706 200 x 200* 660 g
29707 200 x 220* 730 g
29708 240 x 220 870 g
29709 260 x 220 940 g
29710 260 x 240* 1000 g

CARRÉ DEKBED WARM

warmteklasse 1,  
basis 3 x 5  
ca. 260 g/m²

29711 140 x 200 700 g
29712 140 x 220 770 g
29713 160 x 220* 880 g
29714 200 x 200* 1040 g
29715 200 x 220* 1140 g
29716 240 x 220 1370 g
29717 260 x 220 1490 g
29718 260 x 240* 1560 g



Voor het milieu.

GANZENDONS 
KUSSENS

GANZENDONS KUSSENS
GANZENDONS EN -VEREN VAN DIERVRIENDELIJKE BRONNEN
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GANZENDONS KUSSENS
GANZENDONS EN -VEREN VAN DIERVRIENDELIJKE BRONNEN

GANZENDONS KUSSENS

Het Brinkhaus Blue dons en veren kus-
sen-assortiment staat voor de hoogste 
normen op het gebied van natuurlijk, 
rustgevend slaapcomfort. Hoogwaar-
dige, geselecteerde, optimaal gepro-
duceerde ganzendons en veren creë-

ren een ideale slaapomgeving.

fijn 100 % katoen keperdoek (227 TC) - 100 % OCS gecultiveerd 
organisch materiaal, CU 1036569 gecertifieerd

nieuwe, witte Mazurische vrije “uitloop” ganzendons en veertjes, 
kwaliteitsklasse 1, volgens DIN EN 12934 
buitenkamer  90 % dons en 10 % veertjes 
binnenkamer  SOFT: 70 % veertjes, 30 % dons 
 MEDIUM: 85 % veertjes, 15 % dons 
 FIRM: 100 % veertjes

3-kamer hoofdkussen

op 60 °C

wit

Duurzame verpakking  
gemaakt in koatoen/linnen

SPECIFICATIES

Tijk 

Vulling 
 
 
 
 

Constructie

Wasbaar

Kleur

PRODUCT Bestel-Nr. Afmeting in cm Vulgewicht

3-KAMER HOOFDKUSSEN SOFT
29724 50 x 75 120 g + 460 g
29725 60 x 60 115 g + 440 g
29726 65 x 65 135 g + 520 g
29727 60 x 70 130 g + 520 g 

3-KAMER HOOFDKUSSEN MEDIUM
29728 50 x 75 120 g + 720 g
29729 60 x 60 115 g + 690 g
29730 65 x 65 135 g + 810 g
29731 60 x 70 130 g + 810 g

3-KAMER HOOFDKUSSEN FIRM
29732 50 x 75 120 g + 900 g
29733 60 x 60 115 g + 860 g
29734 65 x 65 135 g + 1010 g
29735 60 x 70 130 g + 1010 g



Voor het milieu.

AERELLE BLUE 
DEKBEDDEN

AERELLE® BLUE  
DEKBEDDEN
”FEELGOOD” VEZELS DIE OOK GOED ZIJN VOOR HET MILIEU!
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AERELLE® BLUE DEKBEDDEN
”FEELGOOD” VEZELS DIE OOK GOED ZIJN VOOR HET MILIEU!

AERELLE® BLUE DEKBEDDEN

De vulvezels in dit product zijn ge-
maakt van gerecycled plastic van 
Plastic Bank: een van de belangrijks-
te erkende manieren om plastic af-
val te bestrijden - voordat het in zee 
terechtkomt. Tegelijkertijd helpt het 
mensen in armoede om een betere 
toekomst voor zichzelf op te bouwen.

fijn 100 % katoen cambric (250 TC) - 100 % OCS gecultiveerd 
organisch materiaal, CU 1036569 gecertifieerd

Advansa Aerelle® blue, 100 % polyester holle vezels

gebogen golf met rand- en doosstiksels

op 60 °C

wit

Aerelle® Blue Vulling – 
uit PET-flessen gerecycleerde vezels

SPECIFICATIES

Tijk 

Vulling

Constructie

Wasbaar

Kleur

PRODUCT Bestel-Nr. Afmeting in cm Vulgewicht

AERELLE® BLUE DEKBED LICHT

ca. 165 g/m² 56146 140 x 200 450 g
56147 140 x 220 490 g
56148 160 x 220* 560 g
56149 200 x 200* 600 g
56150 200 x 220* 730 g
56151 240 x 220 780 g
56152 260 x 220 850 g
56153 260 x 240* 1000 g

AERELLE® BLUE DEKBED MONO

ca. 310 g/m² 56154 140 x 200 840 g
56155 140 x 220 920 g
56156 160 x 220* 1050 g
56157 200 x 200* 1200 g
56158 200 x 220* 1370 g
56159 240 x 220 1560 g
56160 260 x 220 1700 g 
56161 260 x 240* 1870 g

AERELLE® BLUE DEKBED WARM-DUO

ca. 370 g/m² 56162 140 x 200 2 x 500 g
56163 140 x 220 2 x 550 g
56164 160 x 220* 2 x 630 g
56165 200 x 200* 2 x 750 g
56166 200 x 220* 2 x 810 g
56167 240 x 220 2 x 980 g
56168 260 x 220 2 x 1060 g
56169 260 x 240* 2 x 1110 g



Voor het milieu.

AERELLE BLUE & 
CYCLAFILL ECO

AERELLE® BLUE &  
CYCLAFILL® ECO
VAN PET-FLES TOT KUSSEN
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AERELLE® BLUE & CYCLAFILL® ECO
VAN PET-FLES TOT KUSSEN

AERELLE® BLUE & CYCLAFILL ECO KUSSENS

Cyclafill®-vezels zijn erg zacht en 
knuffelbaar. Dit fijne, zijdezachte 
gevoel is een speciaal kenmerk van 
deze hightech eco-vezel - voor een 
rustgevende nacht. Cyclafill®-vezels 
zijn gemaakt van 100 % recycleer-
baar polyester. Het product spaart 
dus de hulpbronnen van onze pla-
neet en draagt bij aan een duurzame 
toekomst. Voor optimaal comfort en 

welzijn.

fijn 100 % organisch katoen cambric (250 TC), gewatteerd met 
Advansa Aerelle® vezel - 100 % OCS gecultiveerd organisch  
materiaal, CU 1036569 gecertifieerd

Cyclafill® holle vezel bolletjes, 100 % polyester 
in verwijderbare binnenzak met ritssluiting

gebogen golf

op 60 °C

wit

Uitneembaar binnenkussen om het 
kussen individueel aan te passen

SPECIFICATIES

Tijk 
 

Vulling 

Constructie

Wasbaar

Kleur

PRODUCT Bestel-Nr. Afmeting in cm Vulgewicht

KUSSEN MEDIUM
56170 50 x 75 600 g
56171 60 x 60 580 g
56172 65 x 65 725 g
56173 60 x 70 670 g



OEKO-TEX®
Productidentificatie met het merkteken „Vertrouwen in textiel“ en de daarmee samenhangende 
bewezen veiligheid van textielproducten vormen een bijkomend verkoopargument. onderzoek 
heeft aangetoond dat dit belangrijker is voor de consument dan de prijs, de functionaliteit of 
het merk. Een wijdverbreid gebruik en de bewustwording van de klant rond de OEKO-TEX® 
standaard dragen ertoe bij dat het OEKO-TEX® label nu een gelijkaardige status heeft gekregen 
als een merknaam en werkelijk wordt gevraagd door klanten. Zonder zichtbare labels zijn die 
nl. niet in staat om de humaan-ecologische kwaliteit van het textiel te beoordelen.

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

93.0.4158 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

S99-0601 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

05.0.4243 HOHENSTEIN HTTI

MERKTEKEN

OEKO-TEX® – MADE IN GREEN
Productidentificatie met het label „Confidence in Textiles“ en de daarmee samenhangende bewe-
zen veiligheid van textielproducten is een extra verkoopargument dat volgens onderzoeken be-
langrijker is voor de consument dan prijs, functionaliteit of merk. Het wijdverspreide gebruik en 
de bekendheid van klanten met de OEKO-TEX® norm 100 dragen ertoe bij dat het OEKO-TEX®  
label nu een status heeft die vergelijkbaar is met die van een merknaam en door de consumen-
ten actief wordt gevraagd. Het merken van producten met het OEKO-TEX® label biedt daarom 
alle textiel- en kledingfabrikanten met geldige certificaten een doeltreffende manier om meer 
aandacht op hun producten te vestigen. Zonder zichtbare labels is de consument niet in staat de 
humaan-ecologische kwaliteit van het textiel te beoordelen.

DOWNPASS
Het doel van de DOWNPASS-norm is bij te dragen aan de ethische inkoop van dons en veren 
en een bijdrage te leveren door middel van de evaluatie van leveranciers in de „supply chain“ 
van de branche-bedrijven om de aspecten van dierenwelzijn te verankeren bij de inkoop van 
veren en dons, bij de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf en de verdere ontwikkeling. De 
« Downpass Standard 2017 » staat voor de uitsluiting van levend plukken, nevenproducten 
van de « foie gras » industrie en de voor de controle op het fokken. Dons en veren zijn bij-
producten van de productie van vlees en pluimvee als ganzen en eenden. De „supply chain“ 
van elk bedrijf in de branche van bedveren- en beddengoed is internationaal en individueel. 
De norm brengt ook het pad naar de grote fokgebieden in kaart, evenals naar kleinschalige 
pluimveebedrijven. Dons en veren volgens hun herkomst en productiemethode vastleggen en 
het implementeren van de aspecten van dierenwelzijn is een veeleisende taak.
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NOMITE®

Het NOMITE®-merkteken signaleert u dat het om een product gaat dat geschikt is voor mensen 
die allergisch zijn aan huisstofmijt. Want beddengoed dat met dons en veren gevuld is en voor 
de mensen uitstekende warmte en temperatuur regelende eigenschappen heeft (snelle warmteop-
bouw tijdens het slapen, snelle afbouw van vocht tijdens het verluchten), is voor de mijt een gun-
stige omgeving. Extra bescherming biedt het veren- en donsdichte weefsel, dat het innestelen van 
de mijt voorkomt. Dus ook als u aan astma lijdt of allergisch bent aan huisstof, hoeft u niet af te 
stappen van het natuurlijke slaapcomfort, dat dons en veren u bieden. Dit werd aangetoond door 
wetenschappelijk onderzoek.

10
31

MERKTEKEN

AERELLE® BLUE
Help ons de oceanen schoon te houden! AERELLE® BLAUWE vezel is het resultaat van een sa-
menwerking met Plastic Bank, een sociale onderneming. Het is gemaakt van plastic dat anders 
in de oceaan terecht zou zijn gekomen. Gerecycled om Social Plastic® te maken, helpt het bij het 
oplossen van een van de meest urgente milieuproblemen van onze tijd, namelijk de door plastic 
vervuilde zeeën en stranden. Plastic Bank moedigt mensen aan om plastic afval op te halen om het 
milieu duurzaam te beschermen. Meer informatie is beschikbaar op: www.plasticbank.com

CYCLAFILL®

CYCLAFILL® fibres zijn gemaakt van 100 % recycleerbaar polyester. Het product dat wordt 
gebruikt als basis voor deze duurzame, milieuvriendelijke polyestervezels zijn gerecyclede 
PET-flessen. Deze merkvezel is slijtvast, duurzaam, zacht en knus. Cyclafill® spaart de hulp-
bronnen van onze planeet en draagt bij aan een duurzame toekomst.

ORGANIC CONTENT STANDARD
Producten die gecertificeerd zijn volgens de ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS) bevat-
ten biologisch geteelde inhoud die (onafhankelijk) geverifieerd is op elke punt in de toelever-
ingsketen, van de boerderij tot het eindproduct.



DE VULLING
Welke is het best voor mij?
Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. Dit hangt principieel van de individuele 
smaak af – de vereiste warmte, het soort slaper, de omgevingstemperatuur en ook het klimaat. 
Ganzendons is het lichtst, zorgt voor vrijheid om te bewegen en zich om te draaien zonder de 
rust te verstoren. Zijde, wol en katoen zijn andere uitmuntende natuurlijke vullingen die we 
gebruiken. Ze zijn zwaarder dan dons, maar op dezelfde manier stimuleren ze de verplaatsing 
van lucht en vocht en reageren ze op veranderingen in lichaamstemperatuur. Hiervan reageert 
zijde uniek op het lichaam, wol zorgt voor warmte met een hoog absorptievermogen om vocht 
weg te leiden. Katoen absorbeert ook goed; als vulling die afkomstig is van een natuurlijke 
plant, is het een goede optie voor wie aan allergieën lijdt. Polyester is in dit verband het door 
de mens gemaakte alternatief. Wat u uiteindelijk ook zult kiezen: dezelfde zorg, aandacht en 
finesse worden besteed aan elk dekbed dat de naam BRINKHAUS draagt.

DONS
Dons is al eeuwenlang het ideale vulmiddel voor dekbedden. Dit wonder van moeder natuur, 
met zijn talloze luchtkussentjes tussen de haartjes, biedt een optimale warmteisolatie, neemt 
vocht op en transporteert dat direct naar de omgevingslucht. Het lichaam blijft droog en warm.

KASJMIER
Kasjmier geldt van oudsher als synoniem voor het fijnste, meest waardevolle natuurhaar. Het 
is afkomstig van de Cashmere-geit uit het Aziatische hoogland in China en Mongolië. Kasjmier 
is heel zacht en soepel, werkt klimaatregulerend en zorgt voor optimaal slaapcomfort.

KAMEELHAAR
Als vulling voor hoogwaardige dekbedden gebruiken wij uitsluitend het lichte borstdonshaar 
van jonge kamelen uit het Oost-Aziatische gebied. De dieren worden niet geschoren, de 
uitgevallen haren worden in moeizame handarbeid verzameld. Kameeldonshaar is extreem 
zacht en soepel. Dankzij de kleine krullen is een groot vulvolume mogelijk, met toch een 
gering gewicht

KWALITEITSINDEX
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QUALITY INDEX

NATUURZIJDE
Edele zijde is altijd al omgeven geweest door een bijzonder aura. Wilde zijde, 
ook wel Tussah-zijde genoemd, komt uit China en wordt gewonnen uit de 
cocons van de zijderups. Wilde zijde werkt verkoelend en dus aangenaam op 
de huid. Lichte vulgewichten worden vooral gebruikt voor zomerdekbedden.

SCHEERWOL
Scheerwol geldt als één van de oudste natuurhaarsoorten die worden gebruikt. 
De wol kan tot 30 % van het eigen gewicht aan vocht opnemen, zonder klam 
aan te voelen. Tevens kan deze wol dit vocht weer snel afgeven aan de buiten-
lucht. Zo ontstaat een aangenaam, warm slaapklimaat in elk jaargetijde.

KATOEN
Ook katoen is een van ‘s mensen oudste nuttige planten en is zeer ge-
schikt als vulmateriaal voor dekbedden. Het heeft een groot voch-
topnemend vermogen en slaat dit vocht niet op, maar geeft het di-
rect af aan de omgevingslucht. Het resultaat: een aangenaam, droog 
slaapklimaat. Bovendien is katoen gemakkelijk te wassen – tot 95 °C  
– en geschikt voor mensen met huisstofmijtallergie.

TEXTIELVEZEL
Dekbedden en hoofdkussens met een vulling van moderne textielvezels ver-
binden functionaliteit, optimaal wascomfort en hygiëne met de voordelen van 
een soepel, licht materiaal. De producten zijn wasbaar tot 60 °C resp. 95 °C, 
bestand tegen de droger en dus bij uitstek geschikt voor allergiepatiënten.

KWALITEITSINDEX

HET WEEFSEL

Welk weefsel wil men gebruiken?

Bij het overwegen van omhullingen 
en weefsels in onze gehele brochure 
verwijzen we naar het aantal draden. 
Het aantal draden wordt berekend 
door de optelling van het aantal dra-
den in beide richtingen van het weef-
sel, in de richting van één inch vanaf 
een bepaald punt. Dit betekent in de 
praktijk: hoe hoger het aantal draden, 
des te fijner het weefsel. Als richtlijn 
voor de dradentelling, kunnen we 
bedlinnen gebruiken dat soms de 
term „percale“ draagt. Op dit mo-
ment betekent dit weefsels waarvan 
het aantal draden minimaal 180 is; 
onze hoezen hebben een nog veel 
hoger aantal draden. Het maakt deel 
uit van het vakmanschap bij BRINK-
HAUS om te weten, welk weefsel 
specifiek geschikt is voor het soort 
vulling die het zal bevatten. Keper bij-
voorbeeld is een bijzonder weefsel. 
Een extreem fijne draadtelling met 
hoge dichtheid is hier mogelijk voor 
een superieure sterkte. Verder kan 
het zachter en dikker geweven garen 
(overlangs) aan de binnenkant zit-
ten, zodat het in contact staat met de 
vulling. In de loop der tijd wordt het 
weefsel mat door gebruik en daar-
door wordt de dichtheid verhoogd. 
Batist, een klassiek linnen weefsel, 
geeft de fijnste katoenen garens een 
extreme lichtheid. We vonden deze 
combinatie ideaal voor een donzen 
dekbed of een mengsel van veren en 
dons, waarbij het fijnste een „batist“ 
is. Een satijnen weefsel ontleent zijn 
naam aan dit effect. Het hoge aantal 
draden en de speciale weefconstruc-
tie leveren een luxueuze glanzende 
bovenkant op. Omdat dit meer garen 
vereist, is het een kostbaar weefsel. 
U vindt voorbeelden van alle drie in 

onze collectie.



BRINKHAUS GMBH 

Vennweg 22
46395 Bocholt
Germany

TEL. + 49 2871 219 70 - 11
FAX + 49 2871 219 70 - 29

info@brinkhaus.de
www.brinkhaus.de S
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