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Textiel van  
Europese  
topkwaliteit
Ontdek ons ruime assortiment aan premium 
beddengoed en badtextiel in dit magazine.

Over Ourson
We zijn een familiebedrijf met meer dan 50 jaar 
textielervaring op de teller. Klantenservice en de 
kwaliteit van onze producten komen op de eerste 
plaats. Je kan bij ons terecht voor een uitgebreid 
gamma aan modieus en hoogwaardig huislinnen. Kies 
uit een ruim aanbod in kwaliteiten, kleuren en maten.

 

Badlinnen

Beddengoed

Realisaties

Bezoek onze 
showroom

Benieuwd naar een paar interessante projecten die we 
hebben gerealiseerd? Ontdek ze achteraan in dit magazine. 

Wat typeert ons huislinnen? 

• Duurzaamheid

• Onderhoudsgemak

• Kwaliteit

Wat zijn de troeven van   
onze firma? 

• Klantenservice

• Uitgebreid gamma

• Flexibiliteit 

• Levering uit voorraad

U bent steeds welkom op afspraak in 
onze ruime toonzaal in Waasmunster 
waar je alle collecties kan komen bekijken. 
Onze experts zijn altijd ter plaatse voor 
deskundig advies.
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Klassieke badstof 
Royal Touch-badlinnen heeft 
een gewicht van 540 gr/m2 en een 
hoogwaardig ingeweven boord. Het is 
enorm absorberend en droogt snel. Kies 
uit 21 trendy kleuren. 

Heb je graag een iets lichtere kwaliteit 
en een strakke look? Dan is de Como-
handdoek met zijn 500gr/m² een perfect 
alternatief, verkrijgbaar in 12 kleuren.

Beide type handdoeken hebben een 
stevige boord die niet loskomt of 
krimpt. De stof gaat niet pluizen na vele 
wasbeurten.

Maak het plaatje compleet: combineer ze 
met een bijpassende badmat!

Onze verschillende kwaliteiten

Wat vind je in ons assortiment? 

• Handdoeken

• Badjassen

• Badmatten

• Slippers 

Royal Touch

Como
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Wafelkatoen
Een badjas in gewafeld katoen is ideaal om aan 
te trekken na de douche, sauna of zwembad. Het 
materiaal droogt erg snel. Deze lichte kwaliteit is 
bovendien zeer onderhoudsvriendelijk: het 
volume in de wasmachine blijft immers beperkt.

Teddy: de perfecte 
combinatie
De twee meest voorkomende badjassen bestaan 
ofwel uit katoen, ofwel uit fleece.

Een klassieke badjas uit badstof absorbeert 
goed, maar kan soms zwaar aanvoelen.

Anderzijds is een fleece badjas synthetisch, 
waardoor je gemakkelijker gaat zweten.

De ideale oplossing? De Teddy-badjas! Met 
vanbinnen katoen en vanbuiten fleece heb je een 
zachte buitenkant en een handig absorberende 
binnenkant.

Deze functionele en kwaliteitsvolle badjassen zijn 
te verkrijgen in 10 verschillende kleuren.
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Benieuwd wat onze klanten vinden?
Voor Thermen Katara in Sint-Niklaas leverden wij hoogstaand 
badlinnen zoals onze (gepersonaliseerde!) Teddy-badjas: 

“Naast kwaliteitsvol linnen, zochten we ook een partner die 
projecten op maat niet uit de weg gaat. En daar paste Ourson 

perfect in het plaatje voor ons. Zij leveren linnen volledig aangepast 
aan de noden en wensen van de klant. Veel beter dan al die online 

shops waar je niet kan afwijken van bepaalde standaarden.” 

- Annemie van Thermen Katara

Verder lezen? Ontdek de hele case achteraan!

Kleuren 
De kleuren van onze badmatten, badjassen en handdoeken zijn 
perfect op elkaar afgestemd en kan je eindeloos combineren.

Voor ons kleurenpalet laten we ons inspireren door de 
Scandinavische designtrends. Zo vind je steeds bij ons een ruime 
waaier aan kleuren: groen, blauw, roze, vaak in een afgezwakte, 
‘vergrijsde’ variant. Deze kleuren zijn minder opvallend, maar 
kunnen dan ook perfect gecombineerd worden met onze rijke, 
diepe kleuren zoals donkerblauw of bordeaux. Dat zorgt voor 
een stijlvolle kleurencombinatie.

Neutrals 
Een neutrale kleur is altijd een goede keuze en creëert rust. 
Daarom hebben we een ruim assortiment aan witte, grijze en 
beige tinten.

Je badlinnen  personaliseren?
Aan badlinnen kan je eenvoudig een borduring toevoegen, zoals 
bijvoorbeeld je logo. Let op, dit is vooral interessant bij grote aantallen!

Scandinavische trendkleuren 
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Beddengoed
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We werken uitsluitend met Europese stoffen 
van hoogwaardige kwaliteit, met elk zijn 
specifieke eigenschappen:

• Percale katoen (200tc): fris, ademend 
en vochtabsorberend

• Katoen satijn (300tc): zacht, met een 
mat glanzende finish

• Jersey: strijkvrij en streelzacht

Onze verschillende kwaliteiten

Wat vind je in ons assortiment? 

• Dekbedovertrekken

• Lakens

• Hoeslakens

• Kussenslopen

• Kussen en matrasbeschermers

• Dekbedden en donsdekens

• Hoofdkussens

Casilin
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Kies voor kleur
Ga je voor kleurrijk bedlinnen?

Kies uit 20 kleuren in percale katoen,  
7 kleuren in katoensatijn en 6 kleuren in 
jerseykatoen. Zo vind je ongetwijfeld wat je 
zoekt! 

Dat geldt voor alle onderdelen: van het 
dekbedovertrek, tot het laken, hoeslaken en 
kussensloop. 

Leg in onze toonzaal alle kleuren naast elkaar 
en ontdek meteen alle combinaties.

Wit met een   
kleurtoets
Bedlinnen in een hotel of B&B is in 99% van de 
gevallen wit. Het brengt rust in de slaapkamer en 
kan bovendien op 90° graden gewassen worden. 

Wil je toch graag wat kleur en een 
persoonlijke toets geven aan het beddengoed?

Kies dan voor een een subtiele afwerking met 
een bourdon, een geborduurde bies op het 
dekbedovertrek, de lakens en de slopen. Erg 
onderhoudsvriendelijk, want je kan de lakens erg 
warm wassen, zonder risico op verkleuring.

Linnenmagazine 2022
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Maatwerk 
Het is vaak een hele uitdaging om het gepaste bedlinnen te 
vinden. Bedden en matrassen hebben namelijk niet altijd de 
standaardafmetingen. We hebben een eigen naai-atelier en 
jarenlange expertise in het vervaardigen van bedlinnen op maat 
voor allerhande B2B projecten. 

11

Casilin



Ook in kwaliteit heb je ruime keuze uit 
verschillende materialen, met elk z’n eigen 
voordeel:

• Tencel: super zachte touch en perfecte 
vochtregulering

• Satijn: een licht synthetisch dekbed 
dat wasbaar is op 90°

• Ganzendons: een hoogwaardige 
natuurlijk dekbed dat vederlicht 
aanvoelt

De dekbedden, donsdekens en hoofdkussens 
van Casilin zijn made in Europe. Er wordt alleen 
met de beste materialen gewerkt, die uitvoerig 
gecontroleerd worden op schadelijke stoffen. Dit 
staat dan ook 100% garant voor duurzaamheid 
en topkwaliteit.

Je hebt de keuze uit winter- en zomerdekbedden 
of dekbedden voor elk seizoen die je aan elkaar 
kan bevestigen met drukknopen.

Dekbedden en hoofdkussens
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Wat zeggen onze klanten?
Voor een prachtige B&B in Zingem verzorgen we het bedlinnen. 
Achteraf ontvingen we deze mooie reactie:

“Het viel meteen op dat Ourson de wereld van B&B’s door en 
door kent, waardoor ze met de nodige kennis van zaken de juiste 

producten kunnen adviseren.”

          - Isabelle Devos - B&B Foxhouse

Ontdek de hele case achteraan!

• Smartsleeve: High-end 
matrasbeschermer in een unieke 
3D-structuur die de matras ventileert, 
hygiënisch houdt én beschermt. 

• Velfont: Flinterdunne 
matrasbeschermers die voor een 
discreet laagje bescherming zorgen 
tussen het hoeslaken en de matras. 
Ook verkrijgbaar in waterdichte variant. 

Bij kwalitatief beddengoed hoort uiteraard ook 
een goede matras- en kussenbeschermer.  
Dit is een must als je je gasten een heerlijke 
nachtrust wil bezorgen, maar tevens je kostbare 
matras en hoofdkussen zo goed mogelijk wil 
beschermen. 

In ons assortiment vind je zeker wat wils: daarom 
werken wij met 2 Europese topmerken.

Kussen- en matrasbeschermers
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Om een persoonlijke toets te geven, werden 
de badjassen geborduurd met het logo van 
Katara. Er was zoveel vraag naar, dat ze 
ondertussen zelfs al te koop zijn in de shop! 

• kwaliteit

• duurzaamheid

• zachtheid

• personalisatie

• onderhoudsgemak

Realisaties

Zachtheid en comfort 

Daarom hebben ze bij Katara geopteerd voor de 
Teddy Badjas van Royal Touch. Een heerlijk 
zachte badjas met badstof aan de binnenkant, 
wat zorgt voor absorptie na het baden.De 
fleecestof aan de buitenkant geeft een gevoel 
van zachtheid om heerlijk te cocoonen na een 
sauna, massage of behandeling. Bovendien zijn 
ze ook lekker warm, ideaal na een bezoek aan 
het buitenzwembad.

Thermen Katara in Sint-Niklaas is een van de grootste saunacomplexen van België. Klanten kunnen kiezen 
uit een waaier aan arrangementen om een ontspannende dag te beleven. Een zachte badjas maakt deze 
cocooning ervaring helemaal af.

Thermen Katara in Sint-Niklaas 
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De slaapkamers werden uitgerust met 
bedlinnen, kussenslopen en een sfeervolle 
sprei; de badkamers werden voorzien van 
zachte badmatten en handdoeken uit de 
ruime collectie van Ourson.

Om een frisse kamer te creëren, kozen we 
voor lichte kleuren voor het bedlinnen. 
Daarin verwerkten we, volledig op maat, de 
nodige accenten zodat het linnengoed perfect 
past in kader van de slaapkamerkleuren zelf.

Na enkele maanden kon B&B Fox House ook 
genieten van onze flexibiliteit: ze bestelden al 
snel extra bedlinnen bij.

Niet alleen dekbedovertrekken, lakens en 
kussenslopen zijn belangrijk voor een nette 
slaapkamer met een uitstekend slaapcomfort. 
Ook matrasbeschermers mogen niet 
ontbreken! 

En dat weet B&B Fox House als geen ander. 
Om het slaapcomfort van hun gasten naar 
een hoger niveau te brengen, schaften zij de 
uitstekend ademende matrasbeschermers van 
SmartSleeve aan. Waterdicht én ventilerend!

“We krijgen vaak te horen dat de lakens zeer zacht zijn en 
aangenaam aanvoelen om onder te slapen, dat is natuurlijk altijd 

leuk om te horen.”

          - Isabelle Devos - B&B Foxhouse

Voor een bed and breakfast zijn kwaliteitsvol bad- en slaapkamerlinnen een must. Het is niet alleen 
bepalend voor de sfeer en de uitstraling van een kamer, maar ook voor het comfort van gasten is het juiste 
linnen een doorslaggevende factor. 

In september 2018 opende de familie Devos hun 
B&B Fox House in Zingem. Deze charmante bed 
& breakfast wordt omgeven door natuur.

Met als sleutelwoorden ‘kwaliteitsvol linnen’ en 
‘B&B’, kwam Isabelle Devos als vanzelf terecht bij 
Ourson.

Na een bezoekje in de toonzaal was Isabelle 
meteen verkocht. Wij zorgden meteen voor de 
levering van het bed- en badlinnen!

B&B Fox House
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Bezoek
onze 

showroom
Je bent steeds welkom op afspraak in onze ruime showroom in Waasmunster.

Onze experts zijn altijd ter plaatse om deskundig advies geven. 
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Onze merken

Naast ons huismerk Casilin vind je ook andere topmerken in ons assortiment.

Smartsleeve
SmartSleeve is een revolutionaire matrasbeschermer die 
je slaapcomfort, gezondheid en de hygiëne van je matras 
optimaliseert.

Dondi
Elegant en kleurrijk, met een knipoog naar de Italiaanse 
fashion: dat zijn de collecties van Dondi. Italiaanse klasse in de 
mooiste kwaliteit percale en satijn.

Beddinghouse
Een Nederlandse merk met hedendaagse en budgetvriendelijke 
collecties. Beddinghouse volgt de laatste mode- en 
interieurtrends op de voet en heeft meerdere merken in 
portfolio. Zo ook het kleurrijke merk Oilily.

Vossen
De uitgebreide badlinnencollectie van Vossen bestaat uit 
handdoeken met bijpassend badmatten en badjassen. De 100% 
vegan handdoek is de eyecatcher van dit merk. Duurzaam 
badlinnen, made in Austria.

Velfont Dit Spaanse merk is dé referentie op het vlak van kwalitatieve 
en betaalbare matrasbeschermers.

Biederlack Biederlack maakt kwalitatieve plaids voor ieder budget. Kies uit 
een ruim aanbod aan kleuren, maten, kwaliteiten en dessins.
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Wens je meer informatie over het linnen van 
Casilin of over de merken die we verdelen?

Wij helpen je graag verder!

Meer weten over het linnen 
van Casilin?

www.ourson.be
of mail naar info@ourson.be


