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PERSBERICHT JANUARI 2022 – Voor onmiddellijke verspreiding

Bericht van onze ontwerpster

THE FALKLAND CURRENT

Onze nieuwe zomercollectie is geïnspireerd op de warme, levendige kleuren van 
woestijngebieden over de hele wereld. The Falkland Current werd gefotografeerd in 

België, ver weg van de Patagonische steppe en de Falklandstroom.

Amy Behn



BEDLINNEN

SAN GABRIEL STRIPE

Hier is onze nieuwe klassieke, satijnen constructie in 100% linnen. Deze keer met een zwarte en oudroze streep 
op een ecru ondergrond. Fantastisch in combinatie met onze nieuwe collectie The Patagonian Stripe, en perfect 
combineerbaar met de Madison White Sand lakens.

Beschikbaar in dekbedovertrek en sloop

Kleur: Stripe 

100% linnen – gewassen afwerking
200 g/m2

ACCESSOIRES

THE PATAGONIAN STRIPE

Deze nieuwe collectie is geïnspireerd op onze geliefde Belgian Towels. Het is een middelzware constructie met 
zoom in het midden, en franjes aan de boven- en onderkant. Zowel boven- als onderaan lopen over de breedte twee 
strepen in oudroze en zwart. We introduceren tevens twee verschillende kussenontwerpen die elk een streep uit de 
collectie overnemen.

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

Kleur sierdeken: Stripe
Kleuren deco-kussenhoes: Black stripe, Multi stripe

100% linnen - gewassen afwerking
460 g/m2



The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Inyo
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The Patagonian Stripe



ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Twee nieuwe Belgian Towels dit seizoen! Het eerste ontwerp heeft een ecru ondergrond met zwarte en oudroze 
strepen langs de boven- en onderkant. De tweede nieuwe Belgian Towel draagt strepen in salie en oudroze, en rust 
op een ecru ondergrond. De deco-kussenhoes en de mini etui zijn geïnspireerd op de fouta’s. Beide collecties zijn 
perfect combineerbaar met de nieuwe tafel- en bedlinnencollecties.

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)

Kleuren: Inyo, Laguna Verde

100% linnen – gewassen afwerking
335 g/m2

TAFELLINNEN

GYPSUM

Dit is onze klassieke collectie tafellinnen in een moderne keperbinding. Strepen in salie, oudroze en zwart lopen door 
het midden en langs de zijkanten van de ecru ondergrond. Prachtig combineerbaar met de nieuwe Mojave servetten!

Beschikbaar in tafelkleed, tafelloper, servet en hand towel

Kleur: Stripe

100% linnen
225 g/m2

MOJAVE

Deze open servetconstructie wordt een ware Libeco-klassieker. Strepen in oudroze, ecru, salie en zwart lopen over 
de breedte. Een bijzonder mooie aanvulling op de Gypsum collectie!

Beschikbaar in servet (40x40cm)

Kleur: Stripe

100% linnen – gewassen afwerking
90 g/m2



The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Laguna Verde

Mojave

The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Laguna VerdeGypsum


