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Dreaming of a better world

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
We geloven heel sterk in deze bijna retro kreet. En
hiermee bedoelen we milieu in de breedste zin van het
woord; milieu als in natuur maar ook in de zin van onze
omgeving. Je kunt al een positief verschil maken door een
keer een verdwaald blikje in de prullenbak te gooien of
mensen die je tegenkomt een glimlach te schenken, een
compliment, warmte, jouw aandacht en ga zo maar door.
We dromen bij COVERS & CO van een betere wereld want
er is ‘no planet B’. Elon Musk ziet ons weliswaar over 30
jaar op Mars wonen maar wij gaan er toch echt voor om
onze mooie aarde te behouden.

informatie over waar het product gemaakt is, door wie,
onder welke omstandigheden en welke grondstof we
gebruiken. Op pagina 42 lees je hier meer over.

Met deze achtergrond begrijp je ongetwijfeld waar de
6 kernwoorden van COVERS & CO vandaan komen:
Sustainable sleep, 100% Sustainable materials, Sparking
joy, Making you smile, For 2 to 102 years old, Dutch design.

Samen kunnen we door middel van kleine dingen al
een groot verschil maken dus wees goed voor de wereld,
je omgeving en natuurlijk voor jezelf – Flower rangers:
let’s go!

We willen collecties ontwerpen en produceren die een
verschil maken, voor de mensen die ze produceren, voor
het milieu en voor jou. Er moet nu iets veranderen, zodat
we morgen in een betere wereld kunnen leven. Punt.
Dit begint bij onszelf, bij de collecties die we maken en
aanbieden. Duurzaamheid is een breed begrip maar bij
COVERS & CO hebben we het tot onze missie gemaakt
om het jou zo makkelijk mogelijk te maken. Dus heldere

Ontdek meer over
COVERS & CO

Door te slapen in het heerlijk zachte bedlinnen van
COVERS & CO draag je bij aan een betere wereld, gewoon
vanuit je eigen comfortabele bed! Wil je zelf ook actief
iets doen voor het milieu? In dit magazine delen we een
aantal tips om te verduurzamen in het dagelijks leven en
omdat een betere wereld begint bij jezelf, vind je ook stof
tot nadenken voor meer zelfliefde.

Bekijk alle filmpjes
van COVERS & CO
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Dreaming of a
better world
Droom jij ook van een betere en duurzamere wereld? Bij
COVERS & CO komt jouw droom uit! Met ons zijdezachte
beddengoed van duurzame materialen draag je bij aan
een duurzame planeet, gewoon vanuit je eigen comfortabele
bed. Al onze biologische katoenen producten hebben een
GOTS-certif icaat: dit garandeert dus dat we biologisch katoen
gebruiken én dat het onder goede arbeidsomstandigheden is
gemaakt. Dát is nog eens (h)eerlijk slapen!
Beddengoed van COVERS & CO is niet alleen beter voor de
aarde, maar ook voor je humeur! Met onze aaibaar zachte
stoffen en speelse prints wordt naar bed gaan een feestje.
En wedden dat je nooit meer met het verkeerde been uit
bed stapt? De vrolijke designs toveren elke ochtend opnieuw
een glimlach op je gezicht − of je nu 2 of 102 jaar oud bent.
Fun beddengoed met een serieuze missie dus. Help je mee
onze droom waar te maken?
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Sustainable sleep
We maken fijn, zacht en duurzaam beddengoed waar je je goed in én
over kunt voelen. Dat is nog eens (h)eerlijk slapen!

100% Sustainable materials
Ons beddengoed is gemaakt van 100% duurzame materialen zoals biologisch
GOTS-katoen en gerecyclede stoffen.

Sparking joy
We voegen een sparkle of joy toe aan jouw slaaproutine met fris en
zacht beddengoed en speelse prints.

Making you smile
Onze vrolijke designs toveren elke ochtend opnieuw een glimlach op
je gezicht. Zo stap je nooit meer met het verkeerde been uit bed!

For 2 to 102 years old
Het nieuwe COVERS & CO is niet gebonden aan generaties. Of je nu
2 of 102 jaar oud bent: de vrolijke prints maken iedereen aan het lachen.

Dutch design
We ontwerpen de collecties in onze eigen studio in de buurt van Utrecht en
produceren bij vaste partners in Pakistan, Turkije en India.
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QUEENS DON’T CHASE,
THAT’S HOW YOUR CROWN
FALLS OFF.
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@annegie__

SHE WAS HER OWN MUSE

Who run the world? Girls! Als Beyoncé het zingt, dan moet het wel waar zijn: feminisme is hot!
Ook COVERS & CO is voor meer #womenontop en dus plaatsten ze vrouwen gewoon hoppa
bovenop dit dekbedovertrek. Met warme kleuraccenten op een ecru ondergrond vormen de
handgetekende gezichten een shoutout aan alle vrouwen. Liever even solo slapen? Sla het
dekbedovertrek dan om voor een ecru achterkant die is versierd met speelse kleine zwarte
stippen en grotere stippen in een warme donkerrode tint.
Femme Fatale dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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@annegie__

TULIP FEVER

Als het lente wordt, dan breng ik je, tulpen uit Amsterdam... Of nou ja, vanuit allerlei plekken in
Nederland, want voor zo veel tulpen als op dit dekbedovertrek moet je wel heel wat reisjes naar de
bloemenvelden maken. Krijg je het warm van deze tulpenkoorts? Gelukkig slaap je niet alleen in een
bloemenbed, maar ook onder heerlijk koel katoen perkal! Wie de bloemetjes ook weer niet élke avond
hoeft buiten te zetten, draait het dekbedovertrek om voor een hippe roze tint met polkadots.
Tulip Mania dekbedovertrek - red
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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OLD WAYS WON’T
OPEN NEW DOORS
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@eatyourdailygreens

DON’T LET ANYONE TRAMPLE ON YOUR DAISIES

Oopsie Daisy zeggen uberbeleefde Britten als ze een foutje maken. Bij COVERS & CO denken ze
bij Daisies liever aan magisch mooie madeliefjes - ook al zo’n bijzonder woord trouwens. Hoe
dan ook verdienen de beeldschone witte bloemen samen met de roze stippen een plek op dit
dekbedovertrek. Ben je in een stoerdere bui? Sta dan op je strepen en draai het dekbedovertrek
om voor een hazelnootbruine ondergrond met perzikkleurige lijnen.
Oopsie Daisy dekbedovertrek - hazel
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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TURN OVER

Last van keuzestress? Dan maakt COVERS & CO het graag iets makkelijker voor je! In een vrolijke
bui kies je gewoon voor donkerrode stippen op warm aarderoze, in een serieuze bui voor aarderoze
wiskunderuitjes op een donkerrode ondergrond. Of andersom, you’re in charge! Voor welke kant je ook
kiest, onder het knisperend frisse katoen perkal is het zeker weten koel slapen.
Turn Over dekbedovertrek - rose
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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TURN OVER

Bij COVERS & CO doen we niet aan hokjesdenken! Of nou ja... op de ene kant van dit dekbedovertrek
wél, want die is bezaaid met hazelnootbruine wiskunderuitjes op een donkerblauwe ondergrond. Maar
verder kun je prima de ene dag in de stemming zijn voor serious business en de andere dag voor vrolijke
donkerblauwe polkadots op een hazelnootbruine ondergrond. Jij bent de baas! Voor welke kant je ook
kiest, je weet zeker dat je lekker koel slaapt onder het knisperend f risse katoen perkal.
Turn Over dekbedovertrek - hazel
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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Waarom de natuur
zo goed voor ons is
De natuur is een echt wondermiddel tegen
stress! Slechts 5 tot 10 minuten in de natuur
kunnen het gevoel van stress al aanzienlijk
verminderen. Dit komt onder andere door
het effect van zonlicht: dit versterkt het
immuunsysteem en verbetert je stemming.
Dus breng je volgende koffiepauze niet achter
je laptop door, maar schenk je koffie (of thee)
in een duurzame thermosbeker en ga de f risse
lucht in!

Mindfulness-oefening: Probeer de natuur tijdens
je volgende wandeling met al je zintuigen
te ervaren en wees je bewust van de geuren,
geluiden, wind, zon en kleuren.
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LEAF ME!

Leave me alone klinkt misschien niet zo vriendelijk, leaf me
alone dan weer wel! Want meer dan bladeren heeft dit arty
dekbedovertrek van COVERS & CO ook niet nodig. De arty
bladeren zijn ingekleurd met koele groen- en blauwtinten,
afgewisseld met ecru, roze en donkerbruin. Hoef je niet per
se in een goed blaadje te komen? Sla het dekbedovertrek
dan om voor een effen lichtblauwe tint die door het katoen
perkal net zo koel aanvoelt.
Leaf Me Alone dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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delivery in
summer

EMBRACE YOUR INNER LUNATIC

Zie je sterretjes? Dat kan wel kloppen! Want dit ecrukleurige dekbedovertrek van
COVERS & CO is ermee bezaaid. Vallende sterren, sterrenconstellaties, maar ook planeten,
de zon en de maan: in het heelal is het een drukte van jewelste! Misschien wil het
universum je ook wel van alles vertellen en staat je toekomst in de sterren geschreven…
Of zeg je: ik ben toch geen Luna Tic? Ook de achterzijde van het dekbedovertrek heeft
star quality: hier schitteren kleine goudkleurige sterren erop los. Het universum ligt aan
je voeten!
Luna Tic dekbedovertrek - ecru
45% gerecycled katoen (van t-shirts), 40% nieuw katoen en 15% gerecycled polyester
(van PET-flessen)
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delivery in
summer

STAY WILD, MOON CHILD

De naam van dit dekbedovertrek – Luna Tic – klinkt misschien niet héél vriendelijk, maar
ze bedoelen het lief hoor bij COVERS & CO! Want de maan (Luna) schittert erop los op dit
dekbedovertrek in een nachtblauwe tint, zodat je al die sterren nóg beter kunt zien. Net
als de planeten en zelfs de zon: het universum is reusachtig! Als je het dekbedovertrek
omslaat, dan zie je spontaan sterretjes: van groot tot klein, ze stralen erop los. Als je onder
deze sterrenhemel niet lekker in slaap valt, dan weten wij het ook niet meer…
Luna Tic dekbedovertrek - nightblue
45% gerecycled katoen (van t-shirts), 40% nieuw katoen en 15% gerecycled polyester
(van PET-flessen)
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Tips voor verduurzaming in het

DAGELIJKS LEVEN

1. Upcycling in plaats van weggooien

Geef oude spullen of verpakkingen een nieuw leven in
plaats van ze weg te gooien en word opnieuw verliefd!
(zie pagina 46)

2. Eet geen of minder vlees Door minder vlees te eten

spaar je een heleboel water, energie, CO2-uitstoot en
dierenleed. Probeer eens een heerlijk vegetarisch recept
(zie pagina 35)

3.Investeer in herbruikbare bekers

Drink je graag koffie onderweg? Investeer dan in een
herbruikbare koffiebeker die je niet alleen thuis, maar
bijvoorbeeld ook bij het tankstation opnieuw kunt vullen.
Dit drinkt niet alleen lekkerder, het scheelt ook onnodig
veel afval!

4. Koop minder voorverpakte producten

Probeer zo weinig mogelijk pakjes en zakjes te kopen en
neem bijvoorbeeld zelf een zakje mee naar de (super)
markt om je groenten in te doen. Dat scheelt een hoop
verpakkingsmateriaal.

Je hoeft niet alles perfect te doen - als iedereen bewuster
consumeert, dragen we samen bij aan een betere planeet!

24

Geheim wapen: zuiveringszout

Zuiveringszout (ook wel baking soda genoemd) is een
multifunctioneel en 100% natuurlijk wondermiddel. Je
kunt er mee bakken, schoonmaken, maar je kunt het
ook gebruiken voor je persoonlijke verzorging. Omdat
zuiveringszout in karton is verpakt, bespaar je onnodig
plastic afval van schoonmaakmiddel en shampooflessen. De
mogelijkheden met zuiveringszout zijn eindeloos (Google
maar!), wij geven je alvast een paar handige tips:
Meng een beetje zuiveringszout met warm water en gebruik
het als shampoo. Als je iets meer zuiveringszout gebruikt, krijg
je een soort pasta of scrub die helpt tegen mee-eters!
Maak je oven gemakkelijk schoon met een mix van 2 eetlepels
zuiveringszout, 1 eetlepel zout en 1-2 eetlepels water. Verdeel
het met een doek over de oven en laat 20 minuten inwerken.
Daarna kun je het vuil makkelijk wegvegen - zorg ervoor dat je
alle resten baking soda uit de oven verwijdert!
Voeg een theelepel zuiveringszout toe aan het water in je vaas
met bloemen om je bloemen langer vers te houden.
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@quartier308

POWER FLOWER RANGERS!

De Power Rangers? Nee, dat is zoooo jaren negentig,
nu hebben we de Flower Rangers! Op een pastelgroene
achtergrond zijn tropische handgetekende bladeren en
bloemen te zien. Jouw hoogstpersoonlijke ticket to the tropics
als een reisje naar de zon er even niet inzit. Met de okergele
silhouetten, die nonchalant zijn ingekleurd met ecru en
zachtroze, ben je helemaal on trend. Even geen zin in al die
flower power? Sla het dekbedovertrek dan om voor een effen
pastelgroene achtergrond. Of je nou in tropische sferen raakt
of niet, warm hoeft het niet te worden in de slaapkamer, want
het katoen perkal voelt knisperend koel aan!
Flower Rangers dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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TWO IS BETTER THAN ONE

Bij COVERS & CO liepen de gemoederen hoog op, want ze
konden maar niet kiezen of dit dekbedovertrek in warm
aarderoze of warm terrarood gemaakt moest worden.
Totdat iemand zei: two can play that game! En dus kreeg dit
dekbedovertrek beide kleuren.
Two In One dekbedovertrek - rust
100% biologisch katoen perkal (GOTS) met double stitch
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@eatyourdailygreens

TWO > 1

You want it all? Dat snappen wij best hoor. En dus krijg je bij dit dekbedovertrek van COVERS & CO
twee kleuren dekbedovertrek voor de prijs van één. Aan de ene kant maakt een stoere jeansblauwe
tint de dienst uit, aan de andere kant is het hot hot hot met een warme goudbruine kleur. Blauw
of bruin: we’ve got it! En het dekbedovertrek is nog chic afgewerkt ook met een dubbele stiknaad
langs de boorden.
Two In One dekbedovertrek - blue
100% biologisch katoen perkal (GOTS) met double stitch
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boter, kaas
en eieren

Daag elkaar uit voor
een spelletje!
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NO STRIPES NO GLORY

No guts, no glory? Daar denken ze bij COVERS & CO net even iets anders over: op safe spelen kan ook
héél mooi zijn! En dus noemen ze dit dekbedovertrek No Stripes, No Glory. Want met dit stoere dessin
heb je sowieso een streepje voor. Op de voorzijde stelen schuine donkerblauwe en grijsgroene strepen
de show. Gek op grafisch? Op de achterzijde schitteren donkerblauwe driehoekje op een coole vergijsde
donkergroene tint.
No Stripes No Glory dekbedovertrek - green
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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GOOD
FOOD
is

GOOD
MOOD
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VEGAN PINDACURRY MET
ZOETE AARDAPPELEN
Ingrediënten voor 4 personen:

400 g tofu
1 middelgrote ui
1 wortel
1 grote zoete aardappel
2 eetlepels arachideolie
2 volle theelepels rode currypasta
400 ml kokosmelk
2 volle theelepels pindakaas
1 teen knoflook, geperst
1 theelepel groentebouillon
eventueel: 1 theelepel maïzena
om te serveren: rijst, verse koriander en pinda’s

Bereidingswijze:
1. Verpak het tofu-blok in een schone theedoek en leg er een

zwaar voorwerp op. Laat 10-15 minuten staan zodat het meeste
vocht eruit wordt geperst. Dit is belangrijk zodat de tofu lekker
krokant gebakken kan worden.

2.

Snipper ondertussen de ui, maak de wortel schoon en snijd deze
in plakjes en schil en snijd de zoete aardappel in blokjes.

3.

Verhit 1 eetlepel arachideolie en bak de tofu aan beide kanten
krokant. Haal uit de pan en leg op een bord.

4.

Doe nog 1 eetlepel arachideolie in de pan, f ruit de ui en bak
de currypasta kort mee. Voeg dan de kokosmelk toe en niet lang
daarna de pindakaas, de geperste knoflook, de groentebouillon en
de zoete aardappelblokjes.

5.

Voeg na 10 minuten de plakjes wortel toe. Laat sudderen tot
de zoete aardappel bijna gaar is en de wortel nog lekker stevig is.
Snijd de tofu in plakken, voeg toe aan de curry en laat nog een paar
minuten sudderen.

6.

Wil je de currysaus wat dikker maken? Meng dan 1 theelepel
maïzena met 2 eetlepels koud water en roer door de saus. Breng
op smaak met zout en serveer de curry met rijst, verse koriander en
fijngehakte pinda’s.

Tip

Heb je nog andere groenten in de
groentelade liggen? Vervang de wortel en
zoete aardappel dan hierdoor of vul het aan.
Deze curry is bijvoorbeeld ook heel lekker
met courgette, broccoli of champignons!
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BE KIND TO YOURSELF

Weg met de gevaarlijke Booby Trap, het is tijd voor
een leuke Booby Trap: borsten! Want die mogen
er zijn, in álle soorten en maten. COVERS & CO
viert dat met dit witte dekbedovertrek, waarop
allerlei met de hand getekende illustraties van
verschillende soorten boobies zijn te zien. Dus
of die van jou nou groot of klein zijn: be breast
friends! Ben je niet zo’n zwart-witdenker? Sla dit
dekbedovertrek dan om voor een patroon van
boobies in verschillende huidtinten.
Booby Trap dekbedovertrek - white
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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Onze tips voor meer

ZELFLIEFDE

1. W
 ees lief voor jezelf. Vaak zijn we zelf onze

strengste critici; je kunt dit veranderen door
aandacht te schenken aan je gedachten en
liefdevol tegen jezelf te praten.

2. Stop met jezelf te vergelijken: er bestaat er
maar één van jou op deze planeet dus
omarm dat!

3. Begin de dag positief! Ga ‘s ochtends voor de

spiegel staan en geef jezelf een complimentje.
Benoem de dingen die je leuk vindt aan jezelf.

4. Focus op het goede: waar ben je vandaag trots
op? Vier je successen en denk er regelmatig
aan terug.

5.Durf vaker ‘nee’ te zeggen. Het is niet altijd

gemakkelijk, maar soms is het wel het beste
voor jou.
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5 liedjes over

DE DERRIÈRE
Of je het nu een derrière, kont, bips of
achterwerk noemt… er zijn talloze geweldige
nummers die een ode brengen aan ons
delicate achterste. We zetten de vijf beste
voor je op een rijtje. Let’s shake that booty!

1. K C & The Sunshine Band – Shake Shake
Shake Your Booty

2. Queen - Fat Bottomed Girls
3. Destiny’s Child - Bootylicious
4. Eminem ft. Nate Dogg – Shake That
5. Nicki Minaj – Anaconda
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BOOTYLICIOUS

Je druk maken om wat anderen van jouw lichaam
vinden? Ass if! COVERS & CO vindt dat élk lichaam
het verdient om gezien te worden en dat vieren ze
met dit dekbedovertrek vol mooie handgetekende
illustraties van billen. En daarbij houden ze wel van
een woordgrapje of twee. Dusse... get your ass naar
de winkelwagen om dit stoere dekbedovertrek van
COVERS & CO te scoren. Even genoeg billenpraat?
De achterkant van dit dekbedovertrek is versierd
met mathematische ruitjes... voor als je je
intellectuele kanten aan wilt slijpen. Wil je even
afkoelen van al die blote billen? Het dekbedovertrek
is gemaakt van knisperend f ris katoen perkal.
Ass If dekbedovertrek - white
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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delivery in
summer

CHASE YOUR STARS

Met dit dekbedovertrek van COVERS & CO is het afwachten wat er ’s nachts gaat
gebeuren, want het is bezaaid met magische tekens! Van de maan tot een alziend oog en
een hand vol geheimen… Of je toekomst in de (vallende) sterren geschreven staat? Dat
weten we niet, maar één ding is zeker: met zo veel spiritekens om je heen zweef je er vast
op los in je dromen. Iets meer rust? Sla het dekbedovertrek dan om voor een flinke dosis
sterrenstof! Met deze print ben je helemaal on trend, want spiritualiteit is hotter dan hot
momenteel. That’s the spirit!
That’s The Spirit dekbedovertrek - taupe
45% gerecycled katoen (van t-shirts), 40% nieuw katoen en 15% gerecycled polyester
(van PET-flessen)
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LET’S GET SPIRITUAL!

Dat er meer is tussen hemel en aarde, is geen geheim voor COVERS & CO. Onder dit
leuke spiri-dekbedovertrek kunnen er dus weleens spannende dingen gaan gebeuren…
Het is niet alleen gemaakt in de intens blauwe kleur van de nacht, er zijn ook allemaal
spirituele zaken op te zien: van de maan tot een alziend oog en een hand vol geheimen…
Of je toekomst in de sterren geschreven staat? Dat is een kwestie van uitproberen, er zijn
in elk geval genoeg sterren te zien: van vallende tot subtiele kleine. En op de achterzijde
zie je al helemaal sterretjes. Hoe dan ook: onder dit dekbedovertrek vol magische
krachten is het vast extra diep slapen…
That’s The Spirit dekbedovertrek - nightblue
45% gerecycled katoen (van t-shirts), 40% nieuw katoen en 15% gerecycled polyester
(van PET-flessen)
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Interview

IN GESPREK MET MVO-MANAGER
MARISKA LEENDERS OVER
TRANSPARANTIE, CERTIFICATEN
EN PRODUCTIE IN PAKISTAN
Bij COVERS & CO vinden we het belangrijk om
transparantie te bieden, zodat je precies weet waar
je beddengoed vandaan komt en hoe het wordt
geproduceerd. We legden daarom onze MVO-manager
Mariska Leenders een aantal belangrijke vragen voor over
de productie van de collectie en de duurzaamheid van
onze producten. Lees mee!
Het beddengoed van COVERS & CO is voorzien van een GOTScertificaat. Wat is dat precies en waarom is GOTS-gecertificeerd
katoen beter dan ‘normaal’ biologisch katoen?
‘De ‘Global Organic Textile Standard’ (GOTS) heeft de strengste
richtlijnen die er momenteel zijn voor biologisch katoen. Dat was een
belangrijke reden voor ons om voor GOTS te kiezen. Als producten
gemaakt zijn van biologisch katoen, zegt dat nog niets over
bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden van de arbeiders.’

Het onderwerp duurzaamheid houdt natuurlijk niet op bij de
productie. Hoe zit het met de productverpakkingen?
‘De producten zijn verpakt in een hoes van dezelfde stof en met
hetzelfde patroon als het betreffende beddengoed. Dit ziet er niet
alleen mooi uit, het is ook nog eens praktisch: in de winkel kun je
meteen zien hoe het beddengoed eruit ziet en hoe het aanvoelt
(superzacht!). Je kunt de hoes hergebruiken voor verschillende
doeleinden: bijvoorbeeld als schoenenzak of als opbergzak voor
speelgoed, sieraden en wasknijpers. Fijn voor het milieu én fijn voor
de consument!’

En als ze een GOTS-certificaat hebben wel?
‘Precies! Dit certificaat garandeert niet alleen dat de producten
zijn gemaakt van biologisch katoen, maar ook dat ze op een
maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden
geproduceerd.’

Betekent dit dat de producten volledig plasticvrij verpakt zijn?
‘Helaas is dat op dit moment (nog) niet mogelijk: onze artikelen
leggen tijdens transport en in het magazijn vele meters af
voordat ze de winkel bereiken. We beschermen ze daarom nog
met een recyclebare, pvc-vrije plastic zak. Zo voorkomen we dat
de goederen beschadigen tijdens transport of in het magazijn.
Dit zou namelijk betekenen dat we het artikel opnieuw moeten
verpakken en zo onnodig veel verpakkingsmateriaal gebruiken, of
in het ergste geval: dat het artikel onbruikbaar wordt. Omdat we
het liefst helemaal geen plastic meer zouden willen gebruiken, zijn
we continu op zoek naar betere en nog duurzamere manieren van
verpakken!’

Biologische certificaten zijn echter niet onomstreden: hoe zorgt
COVERS & CO ervoor dat de productie én de producten echt voldoen
aan de richtlijnen?
‘Onafhankelijke auditors voeren jaarlijks controles uit om te garanderen
dat het productieproces aan de richtlijnen voldoet. Hierbij worden
chemische analyses uitgevoerd en worden de arbeidsomstandigheden
uitgebreid onder de loep genomen. Alleen zo kan het GOTS-certificaat
garanderen dat de fabrieken voldoen aan de richtlijnen voor het
gebruik van chemicaliën en dat de medewerkers onder goede
omstandigheden hun werk kunnen doen. Dat laatste houdt in: een
veilige en gezonde werkplek die vrij is van kinderarbeid, een eerlijk
minimumloon en recht op vakbondsvrijheid.

Dat klinkt allemaal veelbelovend! Doet COVERS & CO nog meer
op het gebied van duurzaamheid?
‘Jazeker! Met een deel van de omzet ondersteunen we belangrijke
projecten en stichtingen die ons nauw aan het hart liggen. Zo
steunen we op dit moment het Plastic Soep project van het WWF
en een lokale stichting in Pakistan: Dar-Ul-Sukun.

Daarnaast bezoeken we zelf regelmatig onze leveranciers. We vinden
het belangrijk om goede, duurzame relaties met ze op te bouwen en de
medewerkers te leren kennen, zodat we samen de processen continu
kunnen verbeteren. Naast fysiek bezoek, hebben we dagelijks contact
met onze leveranciers per telefoon en mail. Op deze manier houden
we de communicatielijnen kort en het productieproces zo transparant
mogelijk.’

Het WWF-project richt zich op het verbeteren van de inzameling
en verwerking van afval en het promoten van plastic smart cities.
Een heel belangrijk project voor het milieu, want elk jaar wordt er
ongeveer acht miljoen ton (!!) plastic gedumpt in zee, waardoor veel
zeedieren gewond raken of zelfs gedood worden.

De productie vindt grotendeels plaats in Pakistan; zou het niet
duurzamer zijn als alle producten in Europa werden gemaakt?
‘Juist in landen als Pakistan, waar de textielindustrie de belangrijkste
industriële sector is, is het belangrijk om fabrieken te ondersteunen
die het wél goed doen en die iets willen veranderen in de sector. De
mensen daar hebben net als wij recht op een goede en zekere baan:
als we deze fabrieken steunen, kunnen we samen iets veranderen.
Als alle bedrijven hun productie uit Pakistan weg zouden halen, heeft
dat desastreuse gevolgen voor het land. De werkgelegenheid zou
aanzienlijk dalen en er zou alleen nog geproduceerd worden door
bedrijven die de prijzen zo laag mogelijk willen houden, waardoor
duurzame productie onmogelijk wordt.

Stichting Dar-Ul-Sukun biedt een thuis voor ouderen en
gehandicapten die geen gezin meer hebben of door hun familie
verstoten zijn. De medewerkers zetten zich met veel zorg en liefde
in om deze mensen een beter leven te geven en door therapie en
activiteiten weer een plek in de samenleving te geven.’
Dat zijn twee hele mooie doelen. Bedankt voor je open
antwoorden Mariska! Wat kunnen onze lezers doen als ze nog
meer vragen hebben over duurzaamheid?
‘Graag gedaan! Transparantie is erg belangrijk voor ons, dus aarzel
niet om je vraag te stellen via info@essenzahome.nl. We zullen
proberen al je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden!’

De oplossing is dus niet om de productie naar Europa te verplaatsen,
maar om de landen waar verandering dringend nodig is, te
ondersteunen en samen vorm te geven aan een duurzamere toekomst.’
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Binnenkijken bij onze belangrijkste
productielocatie? Scan de QR-code en
ga met Mariska mee op pad naar de
Nishat Mills-fabriek in Pakistan!
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GIVING BACK
Jaarlijks doneren we een deel van de COVERS & CO
omzet aan goede doelen en projecten die ons nauw
aan het hart liggen. Zo hebben we afgelopen jaar
gedoneerd aan het project Plastic Soup van het
WWF en aan stichting Dar-ul-Sukun in Pakistan. We
hebben heel bewust gekozen voor een lokaal project
in Pakistan omdat we wat terug willen doen voor het
land waarin we veel van onze dekbedovertrekken
produceren – giving back.
Dar-ul-Sukun biedt een thuis aan ouderen
en gehandicapten die geen familie meer
hebben of verstoten zijn door hun familie.
De medewerkers zetten zich met veel zorg en liefde
in om deze mensen een beter leven te geven en
ze weer een plek in de maatschappij te geven,
o.a. door therapie en activiteiten. De stichting kon
naast een financiële donatie ook heel goed nieuw
beddengoed gebruiken. Een aantal kinderen zijn
bedlegerig dus het vrolijke f risse beddengoed van
COVERS & CO kwam goed van pas! En werkelijk waar
ons hart smolt toen we de foto’s ontvingen
van deze schatten

Neem een kijkje
bij Dar-ul-Sukun
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DIY Maak van je oude

lakens een handige shopper!

DUUR: 1,5 - 2 UUR

Heb je nog oude lakens in de kast liggen waar je niets
mee doet? Geef ze een nieuw leven en maak er een handig
boodschappentasje van! Wij leggen je stap voor stap uit hoe
je dat doet. Easy does it.

Benodigdheden voor 1 tas:
- 1 lap stof van 70 x 44 cm (bijv. van een oud kussensloop)
- 1 reep stof van 70 x 12 cm (voor de hengsels)
- stofschaar
- naaigaren
- naaimachine
- spelden
- strijkbout

Recycle tips:
- oude lakens, kleding, gordijnen of tafelkleden
- gebruik verschillende stukken stof voor de voor- en
achterkant voor een leuk contrast
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Stap 1

Stap 4. Strijk vervolgens de stof dubbel in de lengte. Vouw de

. Vouw de grote lap stof in de lengte dubbel met de
goede kanten van de stof op elkaar. Speld de lange open
zijde en één korte zijde (wat de onderkant wordt) vast en
naai met de naaimachine deze randen dicht, op ca. 8 mm
van de rand.

stof weer open en klap allebei de lange zijkanten 1 cm naar
binnen toe. Vouw de stof weer dicht, zodat je nu 4 lagen stof
op elkaar hebt liggen (zorg ervoor dat de smalle zijkanten
nog steeds naar binnen gevouwen zijn) en strijk nogmaals
goed plat. Naai met de naaimachine over allebei de lange
zijkanten heen, op een paar mm van de rand af. En klaar zijn
je hengsels!

Stap 2

. Nu gaan we aan de bovenkant van de tas een zoom
maken. Houd de tas binnenstebuiten. Vouw de stof aan de
bovenkant van de tas ca. 1 cm om naar buiten toe en strijk
plat. Vouw de stof nogmaals om, houd nu ongeveer 2 cm
aan voor een mooie brede zoom. Strijk nog eens plat en naai
de zoom vast, helemaal rondom.

Stap 5.

Nu gaan we de hengsels vastmaken aan de tas. Houd
de tas nog steeds binnenstebuiten. Leg de uiteinden van de
hengsels op de zoom van de tas, op ca. 9 cm afstand van de
zijkanten. Naai ze vast door eerst een vierkantje te stikken en
vervolgens een kruis te stikken in het vierkantje. Doe dit bij
alle vier de uiteinden van de hengsels, draai hem om en klaar
is je tas!

Stap 3.

Tijd voor de hengsels. Knip de lange reep stof in
de breedte in tweeën zodat je 2 repen krijgt van 70 x 6 cm.
Leg de stukken stof met de goede kant naar beneden op de
strijkplank en strijk de smalle zijkanten 1 cm naar binnen toe.

Wil je meer DIY-inspiratie?
Deze QR-code brengt je naar een
ander leuk doe-het-zelf-project: je
eigen mondmasker!
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D OO R L O PE N DE C OLLECTIE

OE LA LA, IT’S KISSING TIME!

Dit roze dekbedovertrek staat helemaal in het
teken van de liefde. Want of je nou 2 of 102 bent:
all you need is love, toch? Rood gestifte lippen
zijn helemaal klaar om gekust te worden en op de
achtergrond regent het hartjes. De achterzijde van
het dekbedovertrek is bezaaid met zwarte stippen.
Kiss My Sass dekbedovertrek - rose
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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WE GOT THIS

Who run the world? Girls! Zeker op dit dekbedovertrek dat is
bevolkt door lady’s in alle soorten en maten. Blondines, roodharigen,
brunettes, zwartharigen: they’ve got each other’s back! En wij zorgen
op onze beurt weer goed voor de natuur door gebruik te maken van
GOTS-gecertificeerd biologisch katoen perkal.
We Got This dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)

50

GO TO SLEEP, SO YOU
CAN RULE THE WORLD
TOMORROW
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WILD THING... YOU MAKE MY HEART SING!

En niet alleen ons hart: van zo’n pittig dekbedovertrek sla je toch spontaan aan het jubelen. Op een roze
ondergrond is een heerlijk petrol dierenprintje te zien, dat voor een fijne spark of joy in de slaapkamer
zorgt! De achterzijde van het dekbedovertrek is roze met een print van fijne petrolkleurige streepjes.
Wild Thing dekbedovertrek - petrol
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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FLOWER POWER!

Of je de flower power tijd nou hoogstpersoonlijk hebt meegemaakt
of er alleen maar van kan dromen: dit petrolkleurige dekbedovertrek
is er voor iedereen, van 2 tot 102! Wie voelt er niet een spark of joy bij
zo veel bloemenpracht? De vrolijk gekleurde bloemen maken van het
dekbedovertrek een feestje voor de slaapkamer. Op de achterzijde van het
dekbedovertrek zijn nog meer vrolijke bloemen te zien.
Flower Power dekbedovertrek - petrol
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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AIN’T NO WALLFLOWER

Aan muurbloempjes doen we niet bij COVERS & CO: wij plaatsen de mooiste bloemen gewoon op dit
ecrukleurige dekbedovertrek! Want of je nou 2 of 102 bent: wie wordt er niet blij van een veld vol
bontgekleurde bloemen? De achterzijde van het dekbedovertrek is ecru met witte takjes.
No Wallflower dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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SQUEEZE THE DAY

Of een lekker sinaasappeltje zoals op dit dekbedovertrek. Hoe je de dag ook begint, hij begint goed onder dit roze
dekbedovertrek vol sinaasappels die erop wachten in jouw drankje te verdwijnen. Als dat niet blij maakt, dan doet
het blauw-wit-roze patroon op de achterzijde van dit zijdezachte dekbedovertrek dat wel!
Squeeze The Day dekbedovertrek - rose
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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CHASE THE SUN

COVERS & CO neemt je mee op reis, de zon achterna
- want maakt iets blijer dan fun in the sun? Op dit
dekbedovertrek in natuurtinten zijn all eyes on de
zon die boven een bergmeer keihard staat te stralen.
Bij COVERS & CO zijn we dan ook gek op de natuur:
al onze dekbedovertrekken zijn gemaakt van GOTSgecertificeerd biologisch katoen perkal. Niks dan liefde
hiervoor toch? De achterzijde van het dekbedovertrek is
lichtblauw met een vrolijke witte hagelprint.
Chase The Sun dekbedovertrek - neutral
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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WALK THE LINE

Walk the line? Draw the line! Op dit dekbedovertrek
zijn in elk geval heel wat gekleurde strepen
getrokken! Van lichtblauw tot roze en van geel tot
donkerblauw: met al deze vrolijke kleuren is het al
snel een feestelijke boel in de slaapkamer.
Walk The Line dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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Her side
His side

Bij de éénperso
onsmaat
kun je lekker
dwars
gaan liggen,
want
daar is de pr
int e
kwartslag ged en
raaid!

DOUBLE TROUBLE?

Dubbel zo veel fun juist! Want met dit
dekbedovertrek behoort vechten om het dekbed
tot het verleden: ieder heeft heel duidelijk zijn
eigen kant. Moet je alleen nog bepalen wie de witte
kant met zwarte stippen krijgt en wie de zwart-wit
gestreepte kant. En anders kiezen jullie gewoon
voor de okergele achterkant.
Double Trouble dekbedovertrek - black
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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ABSOLUTELY DOT

Is het geen dotje? Dit witte dekbedovertrek is mooi tot in de puntjes! Omdat je nooit genoeg kunt
krijgen van stippen, zitten de vrolijke mintkleurige bolletjes er ook weer vol mee. Liever wat meer
rust in de tent? Sla dan het dekbedovertrek om voor een wit-mintgroen streepjespatroon.
Absolutely Dot dekbedovertrek - mint
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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WILD AT HEART

Of je nou 2 of 102 bent: als je maar wild at heart bent! Dit beige dekbedovertrek met pittige zwarte
dierenprint maakt je als vanzelf wild enthousiast. Net als het verhaal achter dit dekbedovertrek trouwens:
de dekbedovertrekken van COVERS & CO zijn gemaakt van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen
perkal en dat betekent dat het katoen biologisch geteeld is, en milieuvriendelijk en sociaal verantwoord
geproduceerd is. Wild was nog nooit zo duurzaam!
Wild Thing dekbedovertrek - sand
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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SPACE INVADER

De lichtblauwe kleur van dit dekbedovertrek lijkt wel out of space, maar ook het dessin zorgt voor een
flinke dosis fun! Want als je héél dichtbij komt en de kleine lettertjes leest (altijd belangrijk), staat er:
‘If you can read this, you are in my personal space’. Goed opletten wie je in je bed uitnodigt dus... Wél in the
mood voor een feestje in de slaapkamer? Draai het dekbedovertrek dan om voor een confettipatroon!
Space Invader dekbedovertrek - blue
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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KIDS
collection

Miste jij de leuke kids designs van
COVERS & CO al? Wij ook! Daarom
hebben we deze te gekke 4 designs
voor peuters en kleuters ontworpen.
De dekbedovertrekken zijn gemaakt
van zachte biologische katoen perkal
(GOTS), goed voor het milieu én
goed voor de kinderhuid. De kids
collectie is verkrijgbaar in junior- en
1-persoonsmaat.
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I LOVE YOU… BEARY MUCH!

En daar hoort natuurlijk een echte ‘bear hug’ ofwel
megaknuffel bij. Op dit lichtbeige dekbedovertrek staan
alvast heel veel beren in rijen opgesteld om jou van een
lekkere dikke knuffel te voorzien. Sommige beren kijken
nog een beetje verlegen, andere zwaaien alvast. Maar één
ding is zeker: het is serieus knuffeltijd!
Beary Much dekbedovertrek - brown
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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@dirksdotter
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@marjoleinbouhuijzen

FOR REST

What’s in a name? Dit dekbedovertrek is niet alleen ‘for rest’ (voor je rust), maar heeft ook een echte
‘forest’ (bos) print. Eikels, egels, nootjes.. wat spot jij allemaal? De achterkant van het dekbedovertrek is
off white met roodbruine strepen.
For Rest dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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@marjoleinbouhuijzen

ALPHA-BED

A, B, C… met dit dekbedovertrek van COVERS & CO wordt
het oefenen van het Alpha-bed ehhh... alfabet een eitje! In
mooie kleuren en vrolijke dessins zijn de letters makkelijk te
spotten op de off-white achtergrond. De achterkant van het
dekbedovertrek heeft fijne beige strepen.
Alpha-bed dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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@&SUUS

PRETTY FLY

Ready for take off? De gekleurde retro vliegtuigen op dit dekbedovertrek
van COVERS & CO brengen je via de wolken in een paar minuten naar
dromenland. Pretty fly! De achterkant van het dekbedovertrek is off
white met fijne beige strepen.
Pretty Fly dekbedovertrek - multi
100% biologisch katoen perkal (GOTS)
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CO LLE CTI E OVE RZ I C H T

A SS I F - WHI TE*

B O O BY T RAP - WHI T E*

FEMME FATALE - MULTI*

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

59,95
109,95
119,95
19,95

OOP SY DA ISY - H AZ E L*
100% katoen perkal (GOTS)
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm
€

59,95
109,95
119,95
19,95

TWO I N ONE - R UST *
100% katoen perkal (GOTS)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

59,95
109,95
119,95
19,95

59,95
109,95
119,95
19,95

TULI P M ANI A - RED*

TURN OVER - RO S E*

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm 60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

59,95
109,95
119,95
19,95

59,95
109,95
119,95
19,95

TU RN OVER - HAZEL*

TWO I N O NE - B LUE*

100% katoen perkal (GOTS)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm
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59,95
109,95
119,95
19,95

L E A F M E A LO N E - MULT I *
100% katoen perkal (GOTS)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

F LOWER RANGERS - MULT I *

NO STRIPES NO GLORY - GREEN*

100% katoen perkal (GOTS)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

delivery in
summer

delivery in
summer

59,95
109,95
119,95
19,95

delivery in
summer

LU NA TI C - EC R U*

THAT’S THE SPIRIT - TAUPE*

LUNA T I C - NI GHTBLU E*

45% gerecycled katoen (van t-shirts),
40% nieuw katoen en 15% gerecycled
polyester (van PET-flessen)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

45% gerecycled katoen (van t-shirts),
40% nieuw katoen en 15% gerecycled
polyester (van PET-flessen)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

45% gerecycled katoen (van t-shirts), 40%
nieuw katoen en 15% gerecycled polyester
(van PET-flessen)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

delivery in
summer

THAT’S THE SPIRIT - NIGHTBLUE*
45% gerecycled katoen (van t-shirts), 40% nieuw
katoen en 15% gerecycled polyester (van PET-flessen)
140x220+60x70 cm
€ 59,95
200x220+2/60x70 cm
€ 109,95
240x220+2/60x70 cm
€ 119,95
60x70 cm
€ 19,95

* met extra lange instopstrook van 40 cm
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CO LLE CTI E OVE RZ I C H T

KISS M Y S A S S - R O S E *

WE G OT T HI S - MULT I *

WI LD T HI NG - PET ROL*

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

59,95
109,95
119,95
19,95

59,95
109,95
119,95
19,95

59,95
109,95
119,95
19,95

FLOWE R P OWER - PE T R O L*

N O WALLFLOWER - MULT I *

S Q UEEZ E T HE DAY - ROSE*

100% katoen perkal (GOTS)
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm
€

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

59,95
109,95
119,95
19,95

CH A S E THE S U N - N E UT R AL*
100% katoen perkal (GOTS)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

59,95
109,95
119,95
19,95

59,95
109,95
119,95
19,95

WI LD THI NG - S AND*

S PACE I NVADER - B LU E*

100% katoen perkal (GOTS)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

* met extra lange instopstrook van 40 cm
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59,95
109,95
119,95
19,95

WA L K THE LI N E - MULT I *
100% katoen perkal (GOTS)
140x220+60x70 cm
€ 59,95
200x220+2/60x70 cm
€ 109,95
240x220+2/60x70 cm
€ 119,95
60x70 cm
€ 19,95

S PR INK L E PARTY - B LUE
100% katoen perkal (GOTS)
€ 29,95
90x200 cm
€ 39,95
140x200 cm
€ 42,95
160x200 cm
€ 44,95
180x200 cm

TU R N OVER - B LUE
100% katoen perkal (GOTS)
€ 29,95
90x200 cm
€ 39,95
140x200 cm
€ 42,95
160x200 cm
€ 44,95
180x200 cm

D O UB LE T RO UB LE - B L ACK *
100% katoen perkal (GOTS)
€ 59,95
140x220+60x70 cm
€ 109,95
200x220+2/60x70 cm
€ 119,95
240x220+2/60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

E ARNED MY ST RI PES - B L ACK
100% katoen perkal (GOTS)
€ 29,95
90x200 cm
€ 39,95
140x200 cm
€ 42,95
160x200 cm
€ 44,95
180x200 cm

TURN OVER - RED
100% katoen perkal (GOTS)
€ 29,95
90x200 cm
€ 39,95
140x200 cm
€ 42,95
160x200 cm
€ 44,95
180x200 cm
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AB S O LUT ELY DOT - MINT *
100% katoen perkal (GOTS)
€
140x220+60x70 cm
€
200x220+2/60x70 cm
€
240x220+2/60x70 cm
€
60x70 cm

59,95
109,95
119,95
19,95

WHAT T HE DOT - ROSE
100% katoen perkal (GOTS)
90x200 cm
€ 29,95
140x200 cm
€ 39,95
160x200 cm
€ 42,95
180x200 cm
€ 44,95

K ID S C O LLE C TI E OVE RZICH T

A LPHA- B E D - M U LT I

B E ARY MUCH - B ROWN

FO R REST - MULT I

100% katoen perkal (GOTS)
€ 54,95
120x150 cm + 50x60 cm
€ 59,95
140x220 cm + 60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€ 54,95
120x150 cm + 50x60 cm
€ 59,95
140x220 cm + 60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

100% katoen perkal (GOTS)
€ 54,95
120x150 cm + 50x60 cm
€ 59,95
140x220 cm + 60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm

delivery in
summer

PR ET TY FLY - M U LT I
100% katoen perkal (GOTS)
120x150 cm + 50x60 cm
€ 54,95
140x220 cm + 60x70 cm
€ 59,95
60x70 cm
€ 19,95

delivery in
summer

LUN A T I C - ECRU

LUNA T I C - NI GHT B LUE

45% gerecycled katoen (van t-shirts),
40% nieuw katoen en 15% gerecycled
polyester (van PET-flessen)
120x150 cm + 50x60 cm
€ 54,95
140x220 cm + 60x70 cm
€ 59,95
60x70 cm
€ 19,95

45% gerecycled katoen (van t-shirts),
40% nieuw katoen en 15% gerecycled
polyester (van PET-flessen)
€ 54,95
120x150 cm + 50x60 cm
€ 59,95
140x220 cm + 60x70 cm
€ 19,95
60x70 cm
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Nieuwe
verpakkingen!
De dekbedovertrekken en hoeslakens van de nieuwe collectie komen in een stoffen
verpakking met een banderol eromheen. De stoffen zak kun je hergebruiken voor allerlei
doeleinden; fijn voor het milieu én fijn voor de consument! Op onze website delen we een
paar leuke ideeën over wat je ermee kunt doen. Om te voorkomen dat de artikelen tijdens
transport of in een magazijn beschadigen omhullen we ze nog wel met een recyclebare,
pvc-vrije plastic zak. We willen je vragen deze te verwijderen voor presentatie in de winkel.
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Let’s get social!

We vinden het fantastisch om samen met jou het nieuwe COVERS & CO op te bouwen en uit te dragen,
zowel in de winkels als online. Ook op social media pakken we natuurlijk flink uit, met inspirerende
foto’s, filmpjes, samenwerkingen en verhalen. Duurzaamheid is hierbij een speerpunt!
Vergeet je ons niet te taggen?
Dat kan met #coversandco en @coversandco. Let’s get social!
Heb je vragen over social media en/of het gebruik van onze beelden, neem dan contact op
met onze marketingafdeling (marketing@essenzahome.nl).
Volg ons op Instagram!

@coversandco
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COLOFON
COVERS & CO® is a registered trademark of ESSENZA HOME Amerongen - The Netherlands. This brochure is published by
ESSENZA HOME. Marketing & Sales by ESSENZA HOME. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted in any form or by any means, electronical, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without
the prior permission of ESSENZA HOME changes in colors and styles with reservation.

CO NTACT

S A LE S

INTERNATIONAL

DENMARK

ESSENZAHOME.com

EUROTEX

info@essenzahome.com

eurotex.dk

+31 (0)343 44 21 44

eurotex@eurotex.dk

SPECIAL THANKS TO
Femme fatale & Tulip mania
Annegie

+45 (0)40 25 00 97
GERMANY, AUSTRIA & SWITZERLAND
ESSENZAHOME.de
info@essenzahome.de
+49 (0)286 18 11 64-0
FRANCE
ESSENZAHOME.f r
info@essenzahome.f r
+33 (0)782 14 17 41
EASTERN EUROPE/MIDDLE EAST
ESSENZAHOME.com
g.bottka@essenzahome.com
+36 (0)70 418 55 66
CANADA
ESSENZAHOME.com
www.textilecity.ca
archie@textilecity.ca
+1 (0)905 817 1300 ext. 248

@annegie__
Two in one - rust & Oopsie daisy
Eveline

ITALY

@eatyourdailygreens

MUM S.R.L.
DISTRIBUZIONE TESSILE

Flower rangers

mumsrl.it

Viola

info@mumsrl.it

@quartier308

+39 (0)434 63 33 15
FINLAND
MAGASIN LARECO FRIEND OF BRANDS OY
magasin.nu
nina@magasin.nu
+358 403 567 830
BALTICS
MAGASIN LARECO FRIEND OF BRANDS OY
magasin.nu
julius@magasin.nu
+372 590 852 09
SWEDEN
AGENTURA LIVING AB
agentura.se
info@agentura.se
+46 (0)36 550 15 00
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YOUR DREAMS BEGIN HERE
From the makers of ESSENZA
Find out more about COVERS & CO
on www.ESSENZAHOME.com:

for sustainable
sleep

100% sustainable
materials

sparking
joy

making you
smile

2 to 102
years old

Dutch
design

