
 SOFIBEN EXCLUSIVE       NATURE 
 

 
  
Het dekbedovertrek Nature is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. 
De hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden 
heerlijk koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in een bladmotief  met grote en kleine bloemen. 
Het bladeren zijn in verschillende kleuren groen. De  grote bloemen zijn uitgevoerd in grijstinten, de 
kleine bloemen in verschillende bruintinten  De achtergrond bestaat uit bladeren en bloemknoppen.   
 
Kussenslopen worden apart geprint en zijn, zolang het dessin in de collectie is opgenomen, extra te 
verkrijgen.  
 
Het dessin is door digital printing op de stof gebracht. Dit procedé geeft een scherpe tekening van 
het dessin en intense kleuren. Het schone verfproces en het minimale verfgebruik dragen bij aan een 
duurzaam en milieuvriendelijk productieproces.  
 
Prijscategorie:  1 
 
 



SOFIBEN EXCLUSIVE         ALLURE 
 

 
 
Het dekbedovertrek Nostalgie is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. 
De hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden 
heerlijk koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De boven- en onderzijde van het dekbedovertrek zijn gelijk aan elkaar. De bovenliggende bloemen 
zijn uitgevoerd in gebroken wit en oudroze. Sommige bloemen zijn helder weergeven en andere zijn 
minder scherp weergegeven, waardoor diepte in het dessin ontstaat. De bladeren zijn in gedekt 
groen.  
 
Kussenslopen worden apart geprint en zijn, zolang het dessin in de collectie is opgenomen, extra te 
verkrijgen.  
 
Het dessin is door digital printing op de stof gebracht. Dit procedé geeft een scherpe tekening van 
het dessin en intense kleuren. Het schone verfproces en het minimale verfgebruik dragen bij aan een 
duurzaam en milieuvriendelijk productieproces.  
 
Prijscategorie : 1 



SOFIBEN EXCLUSIVE         LEAVES 
 

 
Het dekbedovertrek Leaves is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. 
De hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden 
heerlijk koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in de moderne kleur okergeel en voorzien van 
verschillende bladen. De onderzijde is uitgevoerd in lichte kleur met kleine lichtbruine verfvegen.  
   
Kussenslopen worden apart geprint en zijn, zolang het dessin in de collectie is opgenomen, extra te 
verkrijgen.  
 
Het dessin is door digital printing op de stof gebracht. Dit procedé geeft een scherpe tekening van 
het dessin en intense kleuren. Het schone verfproces en het minimale verfgebruik dragen bij aan een 
duurzaam en milieuvriendelijk productieproces.  
 
 
Prijscategorie:  1 
 



SOFIBEN EXCLUSIVE         ART EXPRESSION 
 

 
 
Het dekbedovertrek Art Expression is een absolute eyecatcher en geweven in 300TC katoensatijn, 
behandeld met Sanfor en EasyCare. De hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit 
dekbedovertrek in de zomermaanden heerlijk koel aanvoelt en in de wintermaanden de 
lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in een tekening van een abstracte weergave van 
takken en bladeren in een explosie van kleuren. Het dessin heeft een afmeting van 180 cm. breed en 
wordt alleen geproduceerd voor dekbedovertrekken in de maten vanaf 200 x 200 cm. De onderzijde 
is uitgevoerd in een 300TC katoensatijn effen witte kleur.  
   
Kussenslopen worden apart geprint en zijn, zolang het dessin in de collectie is opgenomen, extra te 
verkrijgen.  
 
Het dessin is door digital printing op de stof gebracht. Dit procedé geeft een scherpe tekening van 
het dessin en intense kleuren. Het schone verfproces en het minimale verfgebruik dragen bij aan een 
duurzaam en milieuvriendelijk productieproces. De stof van de onderzijde wordt traditioneel 
geverfd.  
 
Prijscategorie:  1 
 
  



SOFIBEN EXCLUSIVE         BAMBOO 
 

 
 
Het dekbedovertrek Bamboe is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. 
De hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden 
heerlijk koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in een tekening van bamboeloten en bamboe 
bladeren in diverse groene kleuren.  De onderzijde is uitgevoerd in een 300TC katoensatijn effen 
grijs/groene kleur.  
   
Kussenslopen worden apart geprint en zijn, zolang het dessin in de collectie is opgenomen, extra te 
verkrijgen.  
 
Het dessin is door digital printing op de stof gebracht. Dit procedé geeft een scherpe tekening van 
het dessin en intense kleuren. Het schone verfproces en het minimale verfgebruik dragen bij aan een 
duurzaam en milieuvriendelijk productieproces.  De effen stof van de onderzijde wordt traditioneel 
geverfd.  
 
Prijscategorie:  2 
 
 



SOFIBEN EXCLUSIVE         ROSAS 
 

 
 
Het dekbedovertrek Rosas is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. De 
hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden heerlijk 
koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in een tekening van een lint van rozen en 
bladeren over het midden van het dekbedovertrek. De onderzijde is uitgevoerd in een 300TC 
katoensatijn witte kleur.  
   
Kussenslopen worden apart geprint en zijn, zolang het dessin in de collectie is opgenomen, extra te 
verkrijgen.  
 
Het dessin is door digital printing op de stof gebracht. Dit procedé geeft een scherpe tekening van 
het dessin en intense kleuren. Het schone verfproces en het minimale verfgebruik dragen bij aan een 
duurzaam en milieuvriendelijk productieproces. De onderzijde van de stof wordt traditioneel 
geverfd. 
 
Prijscategorie:  2 
 
 
 



SOFIBEN EXCLUSIVE        WEELDE 
 

 
 
Het dekbedovertrek Weelde is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. 
De hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden 
heerlijk koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in een tekening van takken en bladeren in de 
kleuren groen en blauw op een donkerblauwe achtergrond. De onderzijde is uitgevoerd in een 300TC 
katoensatijn in de dezelfde blauwe kleur.  
   
Kussenslopen worden in twee kleuren, boven- en onderzijde van de stof, gemaakt. Het is eveneens 
mogelijk de kussenslopen in 1 kleur te verkrijgen. Zolang het dessin in de collectie is opgenomen, zijn 
extra kussenslopen te verkrijgen 
 
Het dessin is door digital printing op de stof gebracht. Dit procedé geeft een scherpe tekening van 
het dessin en intense kleuren. Het schone verfproces en het minimale verfgebruik dragen bij aan een 
duurzaam en milieuvriendelijk productieproces. De stof van de onderzijde wordt traditioneel 
geverfd. 
 
Prijscategorie:  2 
 
 



SOFIBEN EXCLUSIVE         GIEL 
 

 
 
Het dekbedovertrek Giel is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. De 
hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden heerlijk 
koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in een tekening van horizontale banen en 
strepen in de kleuren geel, wit en bruin met daarop accenten van stippen en strepen. De onderzijde 
is uitgevoerd in een 300TC katoensatijn witte kleur.  
   
Kussenslopen worden gesneden uit de bovenzijde van de stof en kunnen qua uitvoering afwijken van 
de foto.  Kussenslopen zijn, zolang het dessin in de collectie is opgenomen, extra te verkrijgen 
 
Het dessin wordt traditioneel geverfd.  
 
Prijscategorie:  3 
 
  



SOFIBEN EXCLUSIVE         GRIIS 
 

 
 
Het dekbedovertrek Griis is geweven in 300TC katoensatijn, behandeld met Sanfor en EasyCare. De 
hoge Thread Count (TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden heerlijk 
koel aanvoelt en in de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De bovenzijde van het dekbedovertrek is uitgevoerd in een tekening van horizontale en verticale 
strepen in de kleur grijs, waardoor een mooi reliëf in de stof wordt verkregen. De onderzijde is 
uitgevoerd in een 300TC katoensatijn witte kleur.  
   
Kussenslopen worden in twee kleuren, boven- en onderzijde van de stof, gemaakt. Het is eveneens 
mogelijk de kussenslopen in 1 kleur te verkrijgen. Zolang het dessin in de collectie is opgenomen, zijn 
extra kussenslopen te verkrijgen 
 
Het dessin wordt traditioneel geverfd.  
 
Prijscategorie:  3 
 
 
  



SOFIBEN EXCLUSIVE         KATOENSTREEP 

 
 
De dekbedovertrekken onder de naam “cotton stripes” zijn geweven in 300TC katoensatijn, 
behandeld met Sanfor. In de stof zijn horizontale dunne strepen ingeweven.  De hoge Thread Count 
(TC) van de garens maken dat dit dekbedovertrek in de zomermaanden heerlijk koel aanvoelt en in 
de wintermaanden de lichaamswarmte opneemt en vasthoudt.  
 
De dekbedovertrekken met dit dessin zijn verkrijgbaar in 5 kleuren, te weten:  
White (wit), Vanille (lichtgeel), Pale (licht beige), Pearl Gray (parelgrijs) en Dark Gray (donkergrijs)   
 
De kussenslopen worden in een kleur gemaakt. Zolang het dessin in de collectie is opgenomen, zijn 
extra kussenslopen te verkrijgen 
 
Het dessin wordt traditioneel geverfd.  
 
Uiteraard is het eveneens mogelijk het dekbedovertrek te bestellen met de strepen verticaal. Zie de 
prijskaart voor de meerprijs.  
 
Prijscategorie:  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOFIBEN EXCLUSIVE        SAMPLES COTTON STRIPES 
 
 
  



PRIJSLIJST DETAILHANDEL MET INGANG VAN 1 OKTOBER 2020. 
 
De prijzen voor de Sofiben Exclusive dekbedovertrekken worden met ingang van 1 oktober 2020 
verdeeld in een 4-tal categorieën. Iedere categorie heeft betrekking op de dekbedovertrekken die 
qua kwaliteit stof, verfproces en aanvullende behandelingen onderling vergelijkbaar zijn.  
De categorie waartoe de stof behoort staat op het productlabel aan de achterzijde van de 
verpakking. 
 
Categorie 1:  
Dekbedovertrekken geproduceerd van 300TC katoensatijn en behandeld met Sanfort en EasyCare. 
De dessins op zowel de boven- als de onderzijde zijn digitaal geprint.  
De genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief 21% btw.  
 

Maat Adviesprijs incl. 21% btw 
140 x 200  €        124.95  
140 x 220  €        125.95  
200 x 200  €        173.50  
200 x 220  €        176.50  
240 x 200  €        197.50  
240 x 220  €        199.95  
260 x 220  €        212.00  

 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om, zolang het dessin onderdeel uitmaakt van de collectie, 
extra kussenslopen aan te schaffen. De kussenslopen zijn identiek aan de kussenslopen die bij de set 
geleverd zijn.  
 

Aantal  Adviesprijs incl. 21% btw 
1  stuk €   25.00 
2 stuks €   45,00 

 
 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om een hoeslaken van de onder- of bovenkant van het 
gewenste dekbedovertrek te maken, zodat er een totaalbeeld ontstaat. Daarnaast worden de 
hoeslakens op de maat van de matras gemaakt en rondom voorzien van elastiek.  
Algemene uitgangspunten:  
- Prijzen zijn van toepassing op lengtematen matrassen tot maximaal 220 cm 
- Prijzen van toepassing op matrashoogte tot maximaal 30 cm. 
- Toeslag voor aanbrengen split € 5,00 incl. 21% btw 
- Hoeslaken worden op bestelling gemaakt en kunnen niet geruild worden.  
 

Breedte matras in cm.  Adviesprijs incl. 21% btw 
   80  €    47.50 
   90 €    49.50 
 100 €    53.50 
 110 €    54.50 
 120 €    55.50 
 140 €    59.95 
 160 €    63.50 
 180 €    67.50 

 
 
 



Categorie 2:  
Dekbedovertrekken geproduceerd van 300TC katoensatijn en behandeld met Sanfort en EasyCare. 
Het dessin op de bovenzijde van het dekbedovertrek wordt digitaal geprint. De onderzijde wordt op 
de traditionele  wijze geverfd. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief 21% btw.  
 

Maat Adviesprijs incl. 21% btw 
140 x 200  €        104.95  
140 x 220  €        109.95  
200 x 200  €        152.25  
200 x 220  €        157.45  
240 x 200  €        176.50  
240 x 220  €        179.95  
260 x 220  €        194.25  

 
 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om, zolang het dessin onderdeel uitmaakt van de collectie, 
extra kussenslopen aan te schaffen. De kussenslopen zijn identiek aan de kussenslopen die bij de set 
geleverd zijn.  
 

Aantal  Adviesprijs incl. 21% btw 
1  stuk €   22.50 
2 stuks €   41,00 

 
 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om een hoeslaken van de onder- of bovenkant van het 
gewenste dekbedovertrek te maken, zodat er een totaalbeeld ontstaat. Daarnaast worden de 
hoeslakens op de maat van de matras gemaakt en rondom voorzien van elastiek.  
Algemene uitgangspunten:  
- Prijzen zijn van toepassing op lengtematen matrassen tot maximaal 220 cm 
- Prijzen van toepassing op matrashoogte tot maximaal 30 cm. 
- Toeslag voor aanbrengen split € 5,00 incl. 21% btw 
- Hoeslaken worden op bestelling gemaakt en kunnen niet geruild worden.  
 

Breedte matras in cm.  Adviesprijs incl. 21% btw 
   80  €    47.50 
   90 €    49.50 
 100 €    53.50 
 110 €    54.50 
 120 €    55.50 
 140 €    59.95 
 160 €    63.50 
 180 €    67.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categorie 3: 
Dekbedovertrekken geproduceerd van 300TC katoensatijn en behandeld met Sanfort en EasyCare. 
Het dessin op de bovenzijde als het dessin of effen kleur op de onderzijde worden via panel of rotatie 
geverfd.  
 

Maat Adviesprijs incl. 21% btw 
140 x 200  €          99.65  
140 x 220  €        104.95  
200 x 200  €        139.95  
200 x 220  €        146.95  
240 x 200  €        157.45  
240 x 220  €        162.50  
260 x 220  €        179.95  

 
 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om, zolang het dessin onderdeel uitmaakt van de collectie, 
extra kussenslopen aan te schaffen. De kussenslopen zijn identiek aan de kussenslopen die bij de set 
geleverd zijn.  
 

Aantal  Adviesprijs incl. 21% btw 
1  stuk €   20.00 
2 stuks €   36,00 

 
 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om een hoeslaken van de onder- of bovenkant van het 
gewenste dekbedovertrek te maken, zodat er een totaalbeeld ontstaat. Daarnaast worden de 
hoeslakens op de maat van de matras gemaakt en rondom voorzien van elastiek.  
Algemene uitgangspunten:  
- Prijzen zijn van toepassing op lengtematen matrassen tot maximaal 220 cm 
- Prijzen van toepassing op matrashoogte tot maximaal 30 cm. 
- Toeslag voor aanbrengen split € 5,00 incl. 21% btw 
- Hoeslaken worden op bestelling gemaakt en kunnen niet geruild worden.  
 

Breedte matras in cm.  Adviesprijs incl. 21% btw 
   80  €    47.50 
   90 €    49.50 
 100 €    53.50 
 110 €    54.50 
 120 €    55.50 
 140 €    59.95 
 160 €    63.50 
 180 €    67.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categorie 4:  
Dekbedovertrekken geproduceerd van 300TC katoensatijn en behandeld met Sanfort.  
In de stof zijn smalle horizontale strepen geweven en is verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren. 
De stof is op de traditionele wijze geverfd.  
 

Maat Adviesprijs incl. 21% btw 
140 x 200  €          99.65  
140 x 220  €        104.95  
200 x 200  €        139.95  
200 x 220  €        146.95  
240 x 200  €        157.45  
240 x 220  €        162.50  
260 x 220  €        179.95  

 
 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om, zolang het dessin onderdeel uitmaakt van de collectie, 
extra kussenslopen aan te schaffen. De kussenslopen zijn identiek aan de kussenslopen die bij de set 
geleverd zijn.  
 

Aantal  Adviesprijs incl. 21% btw 
1  stuk €   20.00 
2 stuks €   36,00 

 
 
Sofiben Exclusive biedt u de mogelijkheid om een hoeslaken van de onder- of bovenkant van het 
gewenste dekbedovertrek te maken, zodat er een totaalbeeld ontstaat. Daarnaast worden de 
hoeslakens op de maat van de matras gemaakt en rondom voorzien van elastiek.  
Algemene uitgangspunten:  
- Prijzen zijn van toepassing op lengtematen matrassen tot maximaal 220 cm 
- Prijzen van toepassing op matrashoogte tot maximaal 30 cm. 
- Toeslag voor aanbrengen split € 5,00 incl. 21% btw 
- Hoeslaken worden op bestelling gemaakt en kunnen niet geruild worden.  
 

Breedte matras in cm.  Adviesprijs incl. 21% btw 
   80  €    47.50 
   90 €    49.50 
 100 €    53.50 
 110 €    54.50 
 120 €    55.50 
 140 €    59.95 
 160 €    63.50 
 180 €    67.50 

 
 
 


