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Bericht van onze ontwerpster

NEAR THE BEND

Onze nieuwe collectie bouwt verder op de rijke kleuren van de collectie van vorig seizoen. 
Geen strandgevoel dit jaar, maar wel een collectie aan de oever van het meer. De locatie is 

een gerenoveerd restaurant, waar alle oude details behouden en opgefrist werden. Alles werd 
geschilderd in een lederbruine kleur en het is prachtig. De lederbruine muren, samen met de 
oude vloeren en spiegels creëeren een romantische, vintage sfeer, iets waar ik naar op zoek 

was zonder het te beseffen. 

We nemen je mee naar de Leie rivier, Near The Bend.

Amy Behn



BEDLINNEN

SWIMMERS STRIPE

Deze linnen keperbinding in lederbruin en zandkleur is geïnspireerd op het enorme succes van The Workshop Stripe. 
De nieuwe collectie bedlinnen past geweldig samen met ons nieuw sierdeken Lys, en is mooi combineerbaar met de 
accessoires van vorig seizoen.

Beschikbaar in dekbedovertrek en sloop

Kleur: Stripe 

100% LI – gewassen afwerking
200 g/m2

ACCESSOIRES

LYS

Deze nieuwe collectie werd ontworpen om te kunnen combineren met het nieuwe Swimmers Stripe bedlinnen en 
past perfect bij The Workshop Stripe, Canal Stripe en Madison collectie. De middelzware constructie met zoom in 
het midden is afgewerkt met een franje aan de boven- en onderkant en twee verschillende strepen lopen over de 
breedte van het sierdeken. De grote streep heeft een lederbruine kleur met sparrengroen, oud roze en mosterd. De 
kleine streep is sparrengroen, met oud roze en beenderkleur.

Beschikbaar in sierdeken (280x240cm) en deco-kussenhoes (63x63cm)

Kleur: Stripe

100% LI – gewassen afwerking
460 g/m2

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

We verrassen jullie dit seizoen met twee nieuwe Belgian Towel collecties! Lake Stripe heeft een ecru ondergrond 
met strepen in lederbruin, oud roze, sparrengroen, en mosterd aan beide uiteinden. Op de ecru ondergrond van 
de Summer Stripe zitten strepen in rood, sparrengroen en mosterd aan beide uiteinden. De kussensloop en de etui 
hebben een enkel streepmotief.

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: Lake Stripe en Summer Stripe

100% LI – gewassen afwerking
335 g/m2



Lys

The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Lake StripeSwimmers Stripe



TAFELLINNEN

THE BELGIAN TABLE THROW

Vol spanning introduceren we deze gloednieuwe collectie. Dit tafelkleed is geïnspireerd op The Belgian Towel, en 
heeft een stevige constructie waardoor deze nieuwkomer in de machine kan gewassen worden. In tegenstelling 
tot een klassiek tafelkleed bedekt The Belgian Table Throw niet de hele tafel. Dit vestigt de aandacht op de twee 
verschillende strepen op een vlaskleurige ondergrond. In beide strepen werden de kleuren lederbruin, oud roze, 
sparrengroen en mosterd verwerkt. Afgewerkt met franjes aan beide uiteinden.

Beschikbaar in tafelkleed (140x180cm, 140x230cm)

Kleur: Fisherman

100% LI – gewassen afwerking
380 g/m2

BANKS

Onze klassieke open geweven servet werd speciaal ontworpen als samenspel bij The Belgian Table Throw en is 
prachtig in combinatie met onze recente Jasper en Pacific tafelset. Er zijn twee verschillende strepen in lederbruin, 
oud roze, sparrengroen en mosterd op een effen geweven vlaskleurige ondergrond.     

Beschikbaar in servet (42x42cm) 

Kleur: Stripe

100% LI – gewassen afwerking
90 g/m2

KEUKENLINNEN

DOCK

Eindelijk een nieuwe reeks handdoeken! Onze drie nieuwe ontwerpen met havermoutkleurige ondergrond hebben 
horizontale strepen boven- en onderaan. Green Stripe heeft een groene en roestbruine streep. Multi Stripe draagt 
een blauwe, rode en mosterdkleurige streep bovenaan, en een streep in brons en groen onderaan. Lucerne Stripe 
heeft een lederbruine streep met oud roze, mosterd en sparrengroen.

Beschikbaar in handdoek (70x70cm)

Kleuren: Green Stripe, Lucerne Stripe en Multi Stripe

100% LI – gewassen afwerking
185 g/m2



Dock

BanksThe Belgian Towel - Pillow - Pouch    Lake Stripe

The Belgian Table Throw    Fisherman


