
Luxe voor 

uw cliënt, 

kostenbesparend 

voor u

Het luxe textiel behoort tot ons huurlinnenpakket 

en heeft een warme en huiselijke uitstraling. De 

kleuren worden door elkaar geleverd zodat er altijd 

variatie mogelijk is. Het pakket is samen met cliënten 

ontworpen. Het is van hotelkwaliteit, goed wasbaar 

en voldoet aan alle eisen in de zorg. 

Eigen bed- en badgoed van uw cliënt sorteren wij 

in de wasserij zodat het terug komt waar het hoort: 

bij uw cliënt. Dit is een tijdrovend klusje. Met het 

luxe pakket is dit niet nodig: alweer worden kosten 

bespaard. Klanten die al van het luxe pakket genieten 

zijn erg tevreden, net als de zorgverleners.

levering

Het luxe pakket krijgt u op basis van de behoefte. Het 

is een onderdeel van ons assortiment huurtextiel. 

We leveren zoals u dat van ons gewend bent: volgens 

afspraak, maar met de mogelijkheid om meer of 

minder te bestellen. Zo heeft u altijd voldoende 

voorraad.

medische dekbedden

Voor verpleegafdelingen worden mooie medische 

dekbedden geleverd inclusief een jersey hoeslaken met 

een witte kussensloop.

het assortiment

U kunt de volgende artikelen gebruiken:

 o Dekbedovertrek in satijnstreep met bijpassende 

sloop (zacht blauw, zachtgeel, crème of taupe). 

 o Badhanddoek 50 x 100 cm (zacht blauw, zachtgeel, 

crème). 

 o Jersey hoeslaken (wit).

 o Washand (wit).

 o Medisch dekbed in diverse dessins.

Wilt u dit aanvullen met een theedoek, 

keukenhanddoek en sopdoek tot een compleet pakket 

voor uw cliënten? Dat kan. Graag laten we de artikelen 

aan u en uw cliënten zien.  

meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem dan 

contact met ons op. Ga naar www.newasco.nl/contact 

voor een vestiging bij u in de buurt.

luxe pakket voor de zorg
Vaak koopt uw cliënt extra bed- en badtextiel bij de verhuizing naar uw instelling.  

Dit kost veel geld en het is eigenlijk niet nodig. Ons luxe pakket bed- en badtextiel 

zorgt dat u uw cliënten schoon en comfortabel linnengoed kunt geven. 
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