


 

Een woondeken komt altijd van pas; om heerlijk onder te kruipen tijdens de koude 

wintermaanden of gewoon buiten op een frisse zomeravond. Daarnaast zijn het 

leuke woonaccessoires die een interieur gezellig en warm maken. Sommige van onze 

woondekens hebben bijpassende sierkussens. Dit maakt het geheel compleet.
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130 x 170 cm – 45 x 45 cm

50% katoen  |  50% polyester

Woondeken Stockholm-1 is een stoere, 

stijlvolle deken in een grijs/ beige kleur. 

De kleur past bij veel verschillende 

interieurs. Combineer de deken met de 

bijpassende kussens.
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130 x 170 cm

50% KATOEN  |  50% POLYESTER

geen bijpassende kussens

Woondeken Stockholm-2 is een stoere, 

stijlvolle deken in een denimblauwe kleur. 

De deken heeft een grove look maar voelt 

heel zacht aan. 
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130 x 170 cm

36% POLYESTER  |  32% KATOEN  |  32% ACRYL

geen bijpassende kussens

:

De deken Malmö is bruin gemêleerd 

van kleur en heeft een robuuste uitstraling.

Laat die koude avonden maar komen.

..

..
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130 x 170 cm – 45 x 45 cm

68% POLYESTER  |  32% ACRYL

:

Maak de bank nog mooier met de 

woondeken Göteborg en haar kussens! 

De deken en kussens hebben een mooie 

structuur in een beige/grijze kleur.

..

..
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Woondekens zijn heerlijk warm en maken een woning gezellig. SILT heeft een mooi 

samengestelde collectie van woondekens en bijpassende kussens in verschillende kleuren 

en materialen.



130 x 170 cm

48% KATOEN  |  28% POLYESTER  |  24 ACRYL 

geen bijpassende kussens

Woondeken Zürich-1 is een heerlijke deken 

voor een luie avond op de bank in de 

kleur antraciet. De kabelstructuur geeft 

de deken de finishing touch in de 

woonkamer en slaapkamer.

..

..
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Kruip lekker weg onder de zachte 

woondeken Zürich-2. De deken heeft een 

trendy groene kleur en is heerlijk warm 

tijdens de koude herfst- en wintermaanden.

130 x 170 cm

48% KATOEN  |  28% POLYESTER  |  24 ACRYL 

geen bijpassende kussens

..

..
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130 x 170 cm – 45 x 45 cm

60% KATOEN  |  40% POLYESTER

:

Woondeken Basel is een stoere deken in 

blauwe tinten en een stijlvolle aanwinst 

voor iedere woonkamer. De deken is 

afgewerkt met een mooie brede rand in 

een andere tint blauw. Combineer de deken 

met de bijpassende kussens.
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130 x 170 cm – 45 x 45 cm

43% POLYESTER  |  42% KATOEN  |  15% ACRYL

:

De deken en de kussens Genève zijn 

van een grijs gemêleerde bouclé stof. 

Prachtig op de bank en makkelijk te 

combineren met andere kleuren en 

materialen.
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De woondekens van SILT hebben moderne en eigentijdse structuren en prints.

Hierdoor zijn ze gemakkelijk te combineren maar zijn ook echte blikvangers. De dekens

en kussens zijn goed wasbaar en behouden hun kwaliteit zodat ze lang meegaan

Meer weten?

Bel Michiel 06-14 64 90 87 of Lydia 06-14 62 75 10

Of mail naar info@siltwoondekens.nl.

De volledige collectie is tevens te vinden op www.siltwoondekens.nl
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LUGANO
Woondeken Lugano heeft een grove look 

maar voelt heel zacht aan. Heerlijk om 

onder te kruipen op die koude winteravond. 

De deken heeft bijpassende kussens.

130 X 170 cm  -  45 x 45 cm

100% KATOEN  
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SOFIA
De deken en kussens Sofia zijn van een 

gebreide beige stof en makkelijk te 

combineren met andere kleuren en 

materialen.
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BERGEN
Woondeken Bergen is een grof gebreide, 

stoere deken in de kleur beige. Samen met 

de kussens een prachtig geheel op de bank.
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ODENSE
De deken Odense is grijs gemêleerd van kleur 

en past in vele interieurs. Vergeet niet de 

bijpassende kussens.

130 X 170 cm  -  45 x 45 cm

100% KATOEN  
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HELSINKI
Geef het interieur een extra boost met de 

deken Helsinki. De deken is grijs/ wit en 

afgewerkt met een zilverdraadje. Combineer 

de deken met de bijpassende kussens.

130 X 170 cm  -  45 x 45 cm

100% KATOEN  



SILT woondekens

Michiel 06-14 64 90 87 en Lydia 06-14 62 75 10    info@siltwoondekens.nl   |   www.siltwoondekens.nl
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