LENTE/ZOMER COLLECTIE 2020
PERSBERICHT JANUARI 2020 – Voor onmiddellijke verspreiding

Bericht van onze ontwerpster

THE MANUFACTORY
De gebarsten en verweerde façades in Italië vormden de bron van inspiratie voor deze
collectie voor januari 2020. Ze werd vernoemd naar het fantastische atelier en de
productieplaats waar dit jaar de foto’s genomen werden. THE MANUFACTORY collectie
is een mix van kleuren en neutrale tinten, met heel wat verschillende strepen en texturen.
Zo’n locatie vinden dicht bij huis voelde aan alsof we een Italiaanse villa in België hadden
gevonden.
Amy Behn

TAFELLINNEN
THE PATIO STRIPE
Vernoemd naar de mooie patio in The Manufactory. Dit is een erg leuke streep om deze zomer eetfeestjes mee
op te luisteren! Hier zorgen zalmbruin, navy en beenkleurige strepen voor versiering op een mosterdkleurige
visgraatachtergrond.
Beschikbaar als tafelkleed en servet
100% linnen
225 g/m 2

QUINTEN
Vernoemd naar één van de partners van The Manufactory. Dit is het broertje van The Patio Stripe, een zuivere
mosterdkleurige visgraat. Het idee erachter is om The Patio Stripe, The Library Stripe en Quinten onderling te
matchen!
Beschikbaar als tafelkleed, tafelloper, servet en handdoek
100% linnen
225 g/m 2

THE LIBRARY STRIPE
Vernoemd naar de bibliotheek in The Manufactory. Deze servet met open patroon past prachtig bij Quinten en
The Patio Stripe. Hier zitten asymmetrische mosterdkleurige strepen aan beide uiteinden van de beenkleurige
achtergrond.
Beschikbaar als servet
100% linnen – gewassen afwerking
120 g/m 2

BEDLINNEN
THE WORKSHOP STRIPE
Een dicht geweven keper met medium gewicht, met een donker navy en beenkleurige dunne streep. Dit is eenvoud
op zijn best. Een echte klassieker!
Beschikbaar als dekbedovertrek en kussensloop
100% linnen – gewassen afwerking
200 g/m 2
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The Belgian Pillow - The Belgian Pouch

ACCESSOIRES
THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH
MUSTARD STRIPE
Deze nieuwe The Belgian Towel is erg verfijnd, maar toch zit hij vol typische eenvoud. Twee verschillende
mosterdkleurige strepen aan beide uiteinden van de beenkleurige achtergrond, beide uiteinden afgewerkt met
franje. Dit seizoen hebben we een deco-kussenhoes en een mini etui toegevoegd aan deze felbegeerde collectie.
Spannend!
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)
100% linnen – gewassen afwerking
295 g/m 2

RED EARTH STRIPE
Dit is een leuk nieuw ontwerp, vol karakter, variatie en kleur. Aan beide uiteinden van de mosterdkleurige achtergrond
zitten zalmbruine en navy strepen. Beide uiteinden zijn afgewerkt met franje. Net zoals de zustercollectie dit seizoen
ook beschikbaar in een deco-kussenhoes en een mini etui.
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)
100% linnen – gewassen afwerking
295 g/m 2

LEROY
Vernoemd naar een artiest in het atelier van The Manufactory. Deze collectie brengt robuustheid en verfijning samen
in één mooi verhaal. Er zijn heel wat producten in deze collectie, sommige ervan heeft u al gezien. Er is ook een
nieuwe crossbody tas, geïnspireerd op een fantastische Amerikaanse klant genaamd Suzy, die ons deze zomer een
bezoekje bracht! De basisstof is een erg dicht geweven mix van linnen in zalmbruin, afgewerkt met een prachtige
nieuwe veelkleurige linnen/ katoen versiering.
Beschikbaar als schoudertas, crossbody, toilettas, mini etui, zitkussen, deco-kussenhoes en schort
91% linnen, 9% polyamide – stonewash afwerking
520 g/m 2
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