HERFST / WINTER COLLECTIE 2020
PERSBERICHT SEPTEMBER 2020 – Voor onmiddellijke verspreiding

Over onze collectie

A SEASON OF CHANGE
We fotografeerden de originele nieuwe collectie op 9 maart,
op het terrein van een prachtig oud pand. Gedurende 10 uur ploeterden we door
regen en wind rond in de modder, maar de foto’s bleken ondanks alles geweldig.
Enkele dagen later kwam de Corona-quarantaine en veranderde het leven,
zoals we het allemaal kennen, in een oogwenk.
Daarom besloten we onze plannen voor de nieuwe collectie te herzien.
Hier zijn we dan met een kleine collectie basics, in afwachting van een meer uitbundige
collectie. Al deze maanden in afzondering deed ons nadenken over plaatsen in de wereld
die we graag nog zouden ontdekken, of opnieuw zouden willen bezoeken.
De collectienamen zijn hierop geïnspireerd. We hopen dat deze collectie jullie
kan inspireren en bijdraagt tot het terug oppikken van het alledaagse leven.
Een leven vol linnen.
Amy Behn

ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH
Het zou geen nieuwe collectie zijn zonder The Belgian Towel, Pillow en Pouch.
We introduceren drie nieuwe ontwerpen in aardse kleurencombinaties.
Beschikbaar in
The Belgian Towel als fouta (110x180cm), gastendoekje (55x65cm) en small fouta (35x50cm)
The Belgian Pillow als deco-kussenhoes (50x50cm)
The Belgian Pouch als mini etui (23x16cm)
Kleuren: Alouette, Nairobi en Mercurio stripe
100% linnen – gewassen afwerking
335 g/m 2

RÉ
Geïnspireerd door het Franse eiland Ré. Deze eenvoudige kussencollectie is gemaakt van een geweldige linnen stof
die er na verloop van tijd door het wassen steeds moderner uitziet. De collectie zit vol kleuren te combineren met
onze collecties beddengoed en accessoires. Mixen en matchen maar!
Beschikbaar als kussensloop (63x63cm)
Kleuren: Apricot, Black, Hunter green, Midnight blue, Olivine, Pain d’épice, Silver en Taupe
100% linnen – geborstelde afwerking
440 g/m 2
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The Belgian Towel - Pillow - Pouch Alouette

TAFELLINNEN
PACIFIC
Deze tafelset collectie, geïnspireerd door de kust van Californië, is er een voor elke dag of voor speciale gelegenheden,
het is een veelzijdige collectie. De uitvoering in rijke linnen kleuren krijgt meer patina door het wassen en ouder
worden. Afgewerkt met franje.
Beschikbaar als tafelset (35x50cm)
Kleuren: Cafénoir, Curry, Flax, Gray, Militaire, Paprika en Petrol
100% linnen – gewassen afwerking
646 g/m 2

SKYE
Vernoemd naar het Schotse eiland Skye. Deze collectie van puur linnen servetten bevat kleuren voor elke smaak. De
servetten hebben een eenvoudige zoom en gewassen afwerking voor een moderne look.
Beschikbaar als servet (40x40cm)
Kleuren: Antelope, Arabica, Black, Cassis, Cognac, Flax, Jade, Khaki, Optic white, Oyster, Silver, Steel blue en Tin
100% linnen – gewassen afwerking
225 g/m 2

LINEN WEAR
SAN FRANCISCO
Tenslotte, een erg spannende introductie voor ons! Na het grote succes van onze plaids en kussens in linnen-wol,
lanceren we een nieuwe sjaal. Twee kleurrijke ontwerpen die we als uniseks beschouwen. De stof is licht, zacht en
drapeerbaar, maar toch warm voor de winter. De sjaals zijn afgewerkt met franjes.
Beschikbaar als sjaal (60x210cm)
Kleuren: Crimson en Mercurio
52% wol, 48% linnen – gewassen afwerking
270 g/m 2
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