
 

 

 

made with care
for precious moments...

 
Ansara

- 50% nieuwe volgroeide zilvergrijze ganzendons 
  50% nieuwe kleine veertjes

- warmteklassen: medium - moujik - duo

 
Nocturne

- 70% nieuwe volgroeide zilvergrijze ganzendons 
  30% nieuwe kleine veertjes

- warmteklassen: medium - moujik - duo

 
Polacks

- 90% nieuwe volgroeide witte ganzendons 
  10% nieuwe kleine veertjes

- warmteklassen: estival - medium - moujik - duo

Lakebos donsdekens

exclusief slaapcomfort



ANSARA NOCTURNE POLACKS

De donsdeken koestert en beschermt tegen de kou. Het geheim? Lucht! Ieder donsje vormt immers 
een luchtkamertje op zich. De duizenden donsjes van Lakebos dé donsdeken zorgen samen voor een 
uitmuntende isolatie en klimaatregeling.

Lakebos dé donsdeken is er voor iedere levensstijl en elk seizoen. Slaapt u in een extra groot of net een 
heel klein bed, in een verwarmde of een vrij koele slaapkamer: Lakebos heeft voor u 
dé juiste donsdeken...

De vulling van Lakebos dé donsdeken bevat uitsluitend nieuw materiaal 
(ongebruikt, niet gerecycleerd) met volledig volgroeide donsvlok en kleine 
veertjes. De reiniging gebeurt volgens de strengste normen. Belangrijk in dit 
reinigingsproces is dat veertjes en dons niet beschadigd worden.

Vulling die blootgesteld wordt aan een té intensieve ontvetting of een té krachtige droogprocedure 
verliest de nitief zijn buigzaamheid en is niet meer bruikbaar als donsdekenvulling. De juiste 
behandeling van dons en veertjes is doorslaggevend voor de kwaliteit en de levensduur van uw 
donsdeken.

De gewichtsverhouding tussen dons en veertjes is bij de gewonnen vulmassa niet steeds gelijk. Daarom 
wordt gesorteerd in drie groepen: dons, kleine veertjes en veertjes. De volgroeide dons en de kleine 
veertjes worden naderhand in een bepaalde gewichtsverhouding samengebracht tot één van de drie 
standaardkwaliteiten Ansara, Nocturne of Polacks.

Dons en veertjes zijn blijvend veerkrachtig. Na samendrukking komen ze 
steeds tot hun oorspronkelijk volume terug. Om ten volle van het uitzonderlijk 
comfort van natuurvulling te kunnen genieten, moet dons zoveel mogelijk frisse 
lucht bevatten.

Regelmatig even opschudden is een heus zuurstofbad voor de vulling. Ook 
donsdekens met gesloten stikpatroon (vierkanten, cirkels, enz. ) hebben 
behoefte aan dergelijk zuurstofbad.

Een goed verlucht donsdeken is geen voedingsbodem voor huisstofmijt. Huisstofmijt zoekt immers bij 
voorkeur een vochtige, klamme warmte op. Even luchten is dus de boodschap: men vat makkelijker 
slaap in een frisse omgeving dan in een beklemmende, onverluchte kamer.

50% zilvergrijs dons 
50% kleine veertjes 

Pyreneese oorsprong

70% zilvergrijs dons 
30% kleine veertjes 

Pyreneese oorsprong

90% witte dons
10% kleine veertjes
Poolse oorsprong

slapen onder échte dons,

exclusief slaapcomfort

Origineel Lakebos

Laat uw donsdeken even op adem komen ...



exclusief slaapcomfort

Het basiselement van dons is een “vlokje”. De kern van een donsvlok is een 
puntje waarrond duizenden vezelhaartjes vastzitten net zoals bij een sneeuw- 
vlok.

De donsvlok vult zichzelf met jnverdeelde lucht. 30 gr. donsvulling telt 
nagenoeg 2.000.000 in elkaar gestrengelde vezeltjes die permanent de 
lucht vasthouden. Deze jnverdeelde lucht houdt warmte binnen en weert 
afkoeling.

Veertjes zijn het bovenkleed van een watervogel en vormen een waterdichte 
afdekking. Ze zijn rond en schelpvormig met een centraal steeltje waarop de 
vezelhaartjes ingeplant staan.

Het voornaamste kenmerk van veertjes is hun blijvende “veerkracht”. De 
structuur van een veertje is totaal anders dan van dons. Een donsje is een 
vlok en wordt nooit een veertje.Dons is volumineus en beduidend lichter dan 
veren.

De kwaliteit en de levensduur van uw donsdeken wordt sterk bepaald door de 
vlokgrootte van de dons. Commercieel dons uit landen zoals China, waar de 
dieren uitsluitend voor de productie van vlees worden gekweekt, is nog niet 
volgroeid en daardoor duidelijk ondergeschikt aan de Oost- Europese soorten. 

Het klimaat heeft geen invloed op de grootte van de donsvlok. Wel is het 
zo dat een grotere hoeveelheid dons kan gewonnen worden van dieren die 
afkomstig zijn uit streken met een guur klimaat.

De rijpheid van dons is dus in hoofdzaak bepalend voor zowel de duurzaam-
heid, de kwaliteit, het comfort en de prijs van uw donsdeken.

Lucht is dus bepalend voor het 
ongeëvenaarde comfort van een donsdeken.

Hoe hoger het donspercentage, hoe lichter, 
volumineuzer en comfortabeler het donsdeken.

  Alle Lakebos donsdekens bevatten uitsluitend
 nieuwe volgroeide dons.

volgroeide dons

veertje

niet volgroeide dons
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Om van de exclusieve waarborgvoorwaarden te genieten, 
hoeft u enkel uw waarborg te valideren. Surf daarom naar 
www.lakebos.be, kies de rubriek ‘waarborgkaart’  en vul uw 
serienummer in (zie waarborgkaart).

Na registratie ontvangt u bovendien een handige opbergtas.



type

estival - - 110 gr/m²

medium 300 gr/m² 265 gr/m² 200 gr/m²

moujik 450 gr/m² 400 gr/m² 340 gr/m²

duo min. 195 gr/m² 
may. 285 gr/m²

min. 145 gr/m² 
may. 290 gr/m²

min. 120 gr/m² 
may. 245 gr/m²

duo 
split - min. 145 gr/m² 

may. 290 gr/m²
min. 120 gr/m² 
may. 245 gr/m²

exclusief slaapcomfort

Bij zorgvuldig gebruik gaat uw Lakebos donsdeken een leven lang mee. De juiste keuze uit het ruime 
aanbod is daarom heel belangrijk. De isolatiefactor mag dan wel een cijfermatige richtlijn zijn, maar wat 
voor de één gezellig warm is, is voor de ander verstikkend heet.

Het is niet zomaar aangewezen om uit zekerheidsoverwegingen het warmste dekbed uit het aange-
boden gamma te kiezen. Té warm is immers even nutteloos als té koud. Dankzij onze jarenlange 
ervaring kunnen we enkele waardevolle richtlijnen bij het kiezen van een standaardtype vooropstellen. 

Als vuistregel kan men stellen dat de donsdeken minstens 60 cm breder moet zijn dan de matrasbreedte. 
Het is de bedoeling zich volledig te knuffelen in de donsdeken. Comfortabele slapers kiezen voor onze 
donsdekens van 220 cm lang. 20 cm méér om zich te laten verwennen is immers mooi meegenomen.

Lakebos dé donsdeken is er voor iedereen: 140/200 160/220 200/200 240/200 240/220 260/220 
260/240 280/220 cm zijn de standaardafmetingen. Gaat uw voorkeur uit naar een maatje meer 
of min?  Geen probleem, Lakebos dé donsdeken wordt immers van naaldje tot draadje in onze 
eigen productieafdeling vervaardigd, afwijkende afmetingen kunnen dus vlot verwerkt worden. 
U zegt het maar ... 

* TIP: De vulling van een duurzaam donsdeken bestaat uit nieuwe volgroeide ganzendons en nieuwe kleine ganzenveertjes. 
 Alle Lakebos donsdekens bevatten dergelijke vulling, dit bepaalt immers de kwaliteit en de levensduur van uw donsdeken.

een volstrekt unieke beleving ...

gebruik stikpatroon
ansara

50% ganzendons * 
50% kleine veertjes

nocturne
70% ganzendons * 
30% kleine veertjes

polacks
90% ganzendons * 
10% kleine veertjes

zomerdonsdeken

licht verwarmde kamer 
appartement

winterdonsdeken 
onverwarmde kamer

vierseizoenen 
donsdeken

 vierseizoenen 
donsdeken 

(minor in 2 delen)



POLACKS NOCTURNE ANSARA

√

√ √ √

√ √ √

√ √ √

exclusief slaapcomfort

• Geen losse delen die kunnen verloren gaan. 
• Geen drukknopen die uitscheuren.
• Geen velcro die niet meer hecht door het stof.
• Stevige bevestiging over de volledige breedte van het 

donsdeken, zowel aan hoofd- als aan voeteinde.
• Deskundig geconfectioneerd zodat de rits praktisch 

niet voelbaar is en zeker niet stoort.

90% 
nieuwe 
volgroeide
witte 
ganzendons 

10% 
nieuwe 
kleine veertjes

70% 
nieuwe 
volgroeide
zilvergrijze 
ganzendons 

30% 
nieuwe 
kleine veertjes

50% 
nieuwe 
volgroeide
zilvergrijze 
ganzendons 

50% 
nieuwe 
kleine veertjes

estival
(zomer)

medium
(lente / herfst)

moujik
(winter)

duo
(vierseizoenen)

Het unieke  rits systeem voor alle Lakebos duo donsdekens:
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buis of carré stikking?

De vulling van een buisconfectie heeft steeds de neiging naar 
het voeteinde te verschuiven waardoor dagelijks opschudden 
noodzakelijk is. Het dons op zich verschuift niet maar wordt 
door de bewegende slaper te gemakkelijk weggeduwd.             

Daarom werd bij Lakebos in 1981 de carré confectie op punt 
gezet.De verhouding carré grootte t.o.v. vulsoort en vulge-
wicht speelt immers een doorslaggevende rol. Al snel werd het 
superieure slaapcomfort van deze uitgekiende cassettes 
gewaardeerd om kort nadien de productie van buis donsdekens 
volledig stop te zetten.

Ook qua onderhoud heeft de carré confectie alleen maar voor-
delen. De Lakebos fabrieksservice behandelt vulling en weef-
sel afzonderlijk: het dons wordt geregenereerd en het weefsel 
vervangen door een volledig nieuwe bekleding.

Op voorwaarde dat carré gestikte donsdekens met vakmanschap vervaardigd zijn, voldoen ze beter aan 
de hedendaagse verwachtingen van een comfortabel donsdeken dan de vroegere buisconfectie.

Onze ervaring, inzet en gedrevenheid zijn de beste waarborg voor een duurzaam 
donsdeken met een uitmuntende prijs - kwaliteit verhouding. Vulling, duurzaamheid 
en service zijn meer dan belangrijke elementen. Op het ogenblik van aankoop zijn 
deze elementen echter niet zichtbaar.

Daarom is de originele Lakebos donsdeken voorzien van een productetiket met 
 duidelijke vermelding van het Lakebos logo. De afneembare, terug te sturen waar-
borgkaart is uw geruststelling: ruim 50 jaar is de productie van natuurgevulde dons-
dekens onze hoofdbezigheid, dat is waarborg in de ware zin van het woord.

Deze waarborgen vervallen uiteraard mocht uw donsdeken door derden zijn 
behandeld.

Uw vertrouwen is gewaarborgd ...
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Nieuwe dons met normale
open structuur

Dons na zeven jaar gebruik: 
vervuild maar niet waardeloos

Na jarenlang gebruik verliest uw donsdeken zijn veer-
kracht en isolatievermogen door condensatie die zich 
aan de vezelhaartjes van de vulling vastzet.

Dankzij de professionele Lakebos herwerking onder-
gaat uw donsdeken een ware wellnesskuur en krijgt 
zo een tweede leven.
 
Een Lakebos herwerking houdt veel meer in dan een 
gewone reiniging. Het weefsel van uw donsdeken 
wordt niet gewassen maar wel vervangen door een 
volledig nieuwe bekleding.

De vulling wordt afzonderlijk gewassen, gestoomd, 
antimot behandeld en bijgewerkt tot het originele vul-
volume.  Een dergelijke verjongingskuur om de zeven 
jaar is aangewezen.

Op deze manier krijgt u een quasi nieuw donsdeken 
waarvan u nog vele jaren kunt genieten.

Gun uw donsdeken een 

ware wellnesskuur...
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Lakebos dekbedden met synthetische vulling

exclusief slaapcomfort

GALENO staat voor 

kwalitatief, hygiënisch 

slaapcomfort ontstaan uit 

het huwelijk tussen 

donsdeken vakmanschap 

en revolutionair onderzoek 

naar nieuwe materialen.



40°

GALENO
160/220 
cm

200/200 
cm

240/200 
cm

240/220 
cm

260/220 
cm

280/220 
cm

€ 246 € 264 € 302 € 336 € 340 € 359 € 378

€ 251 € 271 € 310 € 345 € 350 € 370 € 390

€ 259 € 279 € 320 € 357 € 361 € 381 € 402

€ 370 € 408 € 482 € 550 € 556 € 593 € 630

normaal 
programma

niet 
bleken

drogen op 
lage temp.

niet 
strijken

niet 
droogreinigen

A: 0,5 g klassieke synthetische vulling B: 0,5 g Lakebos GALENO vulling C: 0,5 g minderwaardige microvezel

exclusief slaapcomfort

140/200 
cm

estival  150 g/m2
zomer dekbed

medium  300 g/m2
lente / herfst

moujik   400 g/m2
winter dekbed

duo  150 + 300 g/m2
4 seizoenen dekbed
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De GALENO vulling is de meest recente generatie microvezel, hol en gesiliconiseerd.
De vulling van een klassiek synthetisch dekbed bestaat uit een ‘pakket’ synthetische 
vezels die besproeid worden met lijm om te kunnen verwerken. GALENO vezel leunt véél 
dichter aan bij dons en wordt dankzij een uitgekiend productieproces en onze ervaring 
als donsdekenmakers niet besproeid.
Dit is een markant verschil.

Voor de bekleding van onze GALENO producten is, net zoals voor de vulling, enkel het 
beste goed genoeg. Bij traditionele dekbedden wordt een vezeldicht weefsel in effen bin- 
ding gebruikt (al dan niet in 100% katoen). De Lakebos GALENO kussens en dekbed-
den hebben een 100% zuiver katoen weefsel in keperbinding. Het verschil is onmiddellijk 
voelbaar: zachter - uitgesproken vochtdiffusie (vloeipapier effect) - absorberend - ademend. 
Een duidelijke stap verder dus dan de traditionele dekbedden.

Hoofdkussen GALENO

Het samenspel tussen het speciaal jn zuiver katoen weefsel en de uitgekiende vezel vor-
men een hoofdkussen van de nieuwe generatie. De eigenschappen zijn zéér aanleunend 
bij deze van een natuurgevuld hoofdkussen. Het uitgesproken dynamisch karakter van dit 
hoofdkussen maakt het geschikt voor alle slaapstijlen.

Dekbed GALENO

Galeno dekbed, de “ ne eur” van alle synthetische dekbedden. Ook hier maakt het deskun-
dig verwerken van de geselecteerde materialen het verschil. Het klamme zweterige gevoel 
van klassieke synthetische dekbedden behoort dankzij het Lakebos GALENO dekbed 
tot het verleden. Het zalige, typische slaapcomfort van dons is daarmee terug een stukje 
dichter bij mensen die synthetisch verkiezen.

GALENO  staat voor kwalitatief, hygiënisch slaapcomfort ontstaan uit de samensmelting 
van donsdekenvakmanschap en diepgaand onderzoek naar de verwerking van nieuwe 
materialen. Het resultaat is de heruitvinding van het synthetisch dekbed met revolutionaire 
eigenschappen en een nooit eerder gezien hoofdkussen.
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exclusief slaapcomfort

Lakebos kussens
Donsvulling

- Candy 

- Karina 

- Evita 

- Carmencita

Synthetische vulling

- Excellent 

- Pilloplus 

- Galeno 

- Perfolatex



Excellent

- basiskussen
- holle polyestervezel gesiliconiseerd
- 100% katoen vezeldichte tijk
- geen afwijkende maten beschikbaar
- anti-allergisch
- wasbaar 40°

Pilloplus

- gesiliconiseerde polyestervezel in kogelopmaak
- de navulrits laat toe de vulhoeveelheid aan te passen
- 100% katoen vezeldichte tijk - anti-allergisch
- verpakt in een stevige herbruikbare draagtas
- verkrijgbaar in meerdere standaardafmetingen
- afwijkende afmetingen op aanvraag

Galeno

- vulling: PES microvezel, gesiliconiseerd, highblow
- tijk: 100% mako-katoen donsdicht SanProCare
- verkrijgbaar in 60x60, 50x70, 80x80
- anti-allergisch
- wasbaar 40°
- verpakt in stevige, handige herbruikbare draagtas

Perfolatex

- vulling: geperforeerde latexblok met 50% natuurlatex 
   en 50 % synthetische latex
- tijk : 100% katoen 
- afmeting : 60x60
- geleverd met extra beschermsloop in anelle
- geen afwijkende afmetingen verkrijgbaar

Kussens met synthetische vulling

exclusief slaapcomfort
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Candy

- vulling: 10% nieuwe volgroeide ganzendons 
               90% kleine ganzenveertjes
- tijk : 100% katoen donsdicht
- stevig: uitgesproken ondersteuning
- verkrijgbaar in verschillende maten
- afwijkende afmetingen op aanvraag

Karina

- vulling: 30% nieuwe volgroeide ganzendons 
               70% kleine ganzenveertjes
- tijk : 100% katoen donsdicht
- medium: ontspant nek en schouder
- verkrijgbaar in verschillende maten
- afwijkende afmetingen op aanvraag

Evita

- vulling: 50% nieuwe volgroeide ganzendons 
               50% kleine ganzenveertjes
- tijk : 100% katoen donsdicht
- zacht: licht verhoogde neksteun
- verkrijgbaar in verschillende maten
- afwijkende afmetingen op aanvraag

Carmencita

- vulling: 70% nieuwe volgroeide ganzendons 
               30% kleine ganzenveertjes
- tijk : 100% katoen donsdicht
- streelzacht donskussen
- verkrijgbaar in verschillende maten
- afwijkende afmetingen op aanvraag

Kussens met donsvulling



TIP:

De santiago of protect+ beschermsloop 

verlengt aanzienlijk de levensduur van uw 

hoofdkussen.

exclusief slaapcomfort
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Verkrijgbaar in: 

- Satijn
- Katoen
- Jersey

Jersey hoeslakens
beschikbaar in 3 
kleuren voor: 

- toppers
- 1 of 2 splits
- extra hoge matras 
   tot 35 cm
- speciale maten

exclusief slaapcomfort

Lakebos hoeslakens

Hoeslakens van Lakebos verdienen 
bijzondere aandacht. Door de ruime 

afmetingen en een royale matrasomslag  
blijven ze ook na het wassen hun 

unieke pasvorm behouden

Te nauw gemeten confectie schaadt de 
pasvorm. Matraszijkanten zijn niet 
voldoende ingekleed, met verschuiving 
van het hoeslaken als gevolg.

Alle Lakebos hoeslakens zijn voorzien van 
een uiterst duurzame elastiek over de

volledige omtrek waardoor het
hoeslaken perfect glad blijft

Afwerkingen waarvan enkel de hoeken van 
elastieken voorzien zijn, kunnen de benodigde 
spankracht over de volledige omtrek niet aan.



100 101 281 280 106 229 227 268 113

257 114 270 290 247 249 119 298 297

269 295 296 293

300 350 381 329 336 357 372 326 382

348 349 397 364 368 392 395 396 393

Lakebos hoeslakens, steeds glad gespannen

Zwitsers satijn
voor hoeslakens en of 

overtrekken in uni double face.

100% katoen satijn (4/1) 
65/44   100/100 Nm   120 gr/m2 
gemerceriseerd

100% langstapelige katoen  130 gr/m2  “perkalinne”
voor hoeslakens en of 
overtrekken in uni double face.

kleuren kunnen licht afwijken

exclusief slaapcomfort



500 501 80 81 503 519 96 92 36

35 51 52 57 56 506 72 75 515

73 79 70 41 44 48 32 97 94

38 39 510 505 93

* **

jersey jersey High+
90/200 cm -

- 90/200 cm
140/200 cm -

- - -
160/200 cm -

- 160/200 cm
180/200 cm -

- 180/200 cm

exclusief slaapcomfort

ook na woelige nachten ...

jersey hoeslakens 
95% katoen - 5% lycra 

250 gr/m2 ‘anti pilling’ behandeld.

afmeting matras afmeting hoeslaken
breedte lengte hoogte

80 tot 100 cm 200 tot 220 cm
18 tot 25 cm
26 tot 35 cm

120 tot 140 cm 200 tot 220 cm
18 tot 25 cm

-

150 tot 160 cm 200 tot 220 cm
18 tot 25 cm
26 tot 35 cm

180 tot 200 cm 200 tot 220 cm
18 tot 25 cm
26 tot 35 cm

jersey High+ te verkrijgen in de aangeduide (*) kleuren.



white
500

champagne
501

gris-taupe
503

Ook voor matrastoppers zijn 
perfect passende jersey 

 hoeslakens beschikbaar in de 
bovenstaande 3 kleuren !

exclusief slaapcomfort

De nieuwe High+ jersey hoeslakens zijn zonder overdrijven 10 cm hoger.
Ze passen voor matrassen van 26 tot 35 cm hoogte !



for precious moments...
made with care

for precious moments...

- voor kussens

 lanelle      (Santiago)

 Waterdicht  (Protect+)

- voor matrassen

 Waterdicht
° Second skin 
° Mediplus

 lanelle
° Montana

 Matrasvernieuwer
° Malou

exclusief slaapcomfort

Lakebos bescherming



100% katoen anel weefsel langs 
beide zijden gewold. Aangename, 
comfortabele en duurzame matras 
bescherming met hoog 
absorptievermogen.

Hoeslakenmodel met ruime matras-
overslag in jersey uitluchtingsweefsel. 
Duurzame elastiek over de volledige 
omtrek.

De confectie voorziet in de natuurlijke 
krimp van het weefsel tijdens het was-
sen. Past voor matrashoogtes 
van 18 tot 23 cm.

Zéér zachte matrasvernieuwer. 
Bovenzijde uit gecapitonneerd 100% 
katoen weefsel met holle polyester 
vezel.
  
Zijkanten in 100% katoen uitluch- 
tingsdoek. Hoeslakenmodel met ruime 
matrasoverslag en verwisselbare elas-
tiek over de volledige omtrek.

De confectie voorziet in de natuurlijke 
krimp van het weefsel tijdens het was-
sen. Past voor matrashoogtes 
van 18 tot 23 cm.

Lakebos matrasbescherming

exclusief slaapcomfort

montana

de basis matrasbeschermer

malou

beschermt met zachtheid
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doeltreffend maar zacht van aard ...

Bovenvlak in waterdichte, ademende 
jersey met PU coating.

Hoeslakenmodel met ruime matras-
overslag in jersey uitluchtingsweefsel. 
Duurzame elastiek over de volledige 
omtrek.

Perfecte pasvorm voor matrashoogtes 
van 18 tot 35 cm.

Bovenvlak in waterdichte, ademende 
molton met PU coating.

Hoeslakenmodel met ruime matras-
overslag in jersey uitluchtingsweefsel. 
Duurzame elastiek over de volledige 
omtrek.

Perfecte pasvorm voor matrashoogtes 
van 18 tot 23 cm.

second skin

een tweede huid voor uw matras

mediplus

de comfortabele zekerheid
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Afmetingen zoals 260/220 cm en 280/220 cm voor dubbelbed slapers zijn standaard.

Uitgebreide keuze aan dessins waar strijken overbodig is.

De dekbedovertrekken worden geconfectioneerd met ruime dubbele voet ap in de vorm 
van een essenhals. Zo blijft het dekbed steeds op de juiste plaats.

Slopen zijn voorzien van een ruime hotelsluiting.

Alle dekbedovertrekken worden steeds inclusief kussenslopen geleverd.

Bij uni Zwitsers satijn en uni katoen wordt een extra slopenset meegeleverd.

De keuze in verschillende dessins is even ruim als er smaken zijn. 
Toch is het makkelijk de juiste keuze te maken doordat de collectie onderverdeeld is in diverse 
categorieën volgens weefseltype. 

uni Zwitsers satijn uni katoen brokaat satinette anelle

Op www.lakebos.be kan u makkelijk de laatste nieuwe dessins vinden.

Wenst u op de hoogte te blijven van alle nieuwigheden en nieuwe collecties? Schrijf dan in op 
onze automatische nieuwsbrief op www.lakebos.be.

Het volledige assortiment Lakebos dekbedovertrekken:
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