
LENTE/ZOMER COLLECTIE 2021

PERSBERICHT JANUARI 2021 – Voor onmiddellijke verspreiding

Bericht van onze ontwerpster

OUT OF THE DARKNESS & INTO THE LIGHT 

Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me af of de tijd razendsnel voorbij vliegt of we ons eerder 
in een soort van herhalingslus bevinden. Net als iedereen ben ik klaar om de laatste 

bladzijde van 2020 om te slaan. Ik ben klaar voor betere dagen. Op het moment dat ik 
deze collectie ontwierp, was Corona ons nog onbekend. Ik had dan ook zomer, stranden, 
licht en water in mijn gedachten en wilde iets ontwerpen wat de voorbijgevlogen zomers 

kan verbinden met de komende zomer. Nu hoop ik dat tegen de tijd dat de zomer voor de 
deur staat, wij samen uit deze duisternis en in het licht kunnen lopen.

Amy Behn



BEDLINNEN

SALEM

Salem is onze klassieke beddengoedstof met een nieuwe streep in brons, marine en oester. Deze streep is inzetbaar 
voor veel slaapkamers. Geweldig combineerbaar met het nieuwe Auburn sierdeken en de nieuwe Auburn kussens!

Beschikbaar in dekbedovertrek en sloop

Kleur: Stripe 

100% linnen – gewassen afwerking
200 g/m2

MADISON
Een zeer spannende introductie voor ons! Puur en stevig linnen in een iets dichtere stof in vergelijking met onze 
Santiago. Klassiek, met gewassen afwerking en beschikbaar in trendy kleuren.

Beschikbaar in dekbedovertrek, bovenlaken, hoeslaken en sloop

Kleuren: Cinnamon, Dijon, Navy en White

100% linnen – gewassen afwerking
175 g/m2

ACCESSOIRES

AUBURN

Op vraag van jullie, eindelijk een nieuw sierdeken! Geïnspireerd op The Belgian Towel, iets zwaarder maar met 
een vergelijkbare constructie. Met zoom in het midden en franjes aan de boven- en onderkant. De zijkanten zijn 
afgewerkt met zelfkant. Het ontwerp is eenvoudig, met marine en bronzen strepen op een ecru ondergrond.

Beschikbaar in sierdeken (260x240cm) en deco-kussenhoes (63x63cm)

Kleur: Stripe 

100% linnen - gewassen afwerking
460 g/m2
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ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Een nieuwe zomerse The Belgian Towel, Pillow and Pouch is altijd spannend! Deze collectie is prachtig op zichzelf 
en werkt bijzonder goed in combinatie met vorige collecties. De verschillende strepen in brons, marine, mosterd en 
oudroze rusten op een ecru achtergrond.

Beschikbaar in
The Belgian Towel als fouta (110x180cm), guest towel (55x65cm) en small fouta (35x50cm)
The Belgian Pillow als pillow cover (50x50cm)
The Belgian Pouch als pouch (23x16cm)

Kleur: Harlan Stripe 

100% linnen – gewassen afwerking
335 g/m2

HAYDEN

De basis van deze collectie is een zeer stevig en strak geweven linnen met gewassen afwerking en een nieuwe 
veelkleurige streep. Subliem!

Beschikbaar in zitkussen (70x70x7cm) en deco-kussenhoes (40x80cm, 50x50cm, 63x63cm)

Kleur: Petrol

100% linnen – gewassen afwerking
520 g/m2

ELLIS

Zomer op zijn best! Het middelpunt van deze collectie is een fantastische nieuwe streep. Strak geweven, amberkleurig 
puur linnen met marine, oudroze en ecru.

Beschikbaar in schoudertas, cross body, toilettas en mini etui

Kleur: Ambre

100% linnen – gewassen afwerking
520 g/m2
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TAFELLINNEN

OLYMPIA

Onze nieuwe klassieke tafellinnencollectie in een zomers design. De bronzen achtergrond speelt met een streep in 
marine, oudroze, mosterd en wit zand.

Beschikbaar in tafelkleed, servet en hand towel

Kleur: Stripe

100% linnen
225 g/m2

VIRGINIA

De mooie Virginia servet is een echte rockster. Ook is ze prachtig combineerbaar met het Olympia tafelkleed en 
de Olympia servetten. Twee verschillende kleurrijke strepen in mosterd, marine en oudroze, rustend op de Nairobi-
bronzen achtergrond.

Beschikbaar in servet (40x40cm)

Kleur: Stripe

100% linnen – gewassen afwerking
90 g/m2


