100 % gewassen linnen uit Europa
Voor ons gaat er niks boven de natuurlijke, licht gekreukte uitstaling van Puur Linnen. Elke
slaapkamer krijgt door deze bijzondere stof een exclusieve, natuurlijke, pure sfeer.
Maar naast de bijzondere uitstraling biedt het nog veel meer voordelen;
Linnen is duurzaam, anti-bacterieel, anti-allergisch en absorbeert vocht als de beste. In de
zomer is linnen hierdoor erg comfortabel maar ook in de winter stap je met linnen in een
warm bed, niet te vergelijken met bijvoorbeeld katoen of katoen-satijn.
Voor vele liefhebbers is echter het grootste voordeel dat het niet gestreken hoeft te worden.
Uiteraard is dit een persoonlijke voorkeur maar de lichte kreuk geeft je slaapkamer juist die
bijzondere sfeer.
Daarnaast is linnen verreweg het beste voor het milieu. Voor de vlasplant is veel minder
water nodig en de plant krijgt bovendien geen kunstmest, insectenverdelgers en
bestrijdingsmiddelen dus 100 % natuurlijk!
Ons linnen wordt van vlas tot eind product bewerkt in Europa. Wij werken hiervoor met een
aantal partners in Portugal samen. Familiebedrijven met jarenlange ervaring die uitsluitend
werken volgens de benodigde iso normering en OEKO-TEX standaarden.
We werken met 2 kwaliteiten linnen van 168 en 192 gsm.
Het linnen in de onze collectie is tot 3 x duurzamer dan katoen. Sterker nog, hoe vaker u het
wast, hoe mooier en zachter het zal worden.
Linnen in combinatie met katoen-satijn
Wij krijgen vaak de vraag waarom we overtrekken een onderkant van katoen-satijn geven.
Veel echte linnen liefhebbers begrijpen dit niet omdat een aantal positieve eigenschappen
van linnen verdwijnen. Dit spreken wij ook niet tegen maar toch is er ook een hele grote
groep mensen die verliefd worden op de uitstraling van de stoere, lichtkreukende stof maar
voor comfort toch kiezen voor het ultra zachte katoen-satijn.
De looks van het linnen en het comfort van katoen-satijn. Het beste van 2 werelden voor
velen.
Sweet dreams!

Katoen satijn
Bij satijn denken velen aan de glimmende, goedkopere stof. Dit is echter synthetisch satijn
en onvergelijkbaar met katoen-satijn.
Katoen satijn spreek een grote groep mensen aan omdat het zo ongelooflijk zacht is.
Behoort u tot deze groep mensen dan zult u ook nooit meer iets anders willen.
House in Style selecteert alleen de mooiste katoen sataijn met een minimale tread count van
300. Dit houdt in dat er 300 draden per vierkante inch worden gebruikt om de stof te weven.
Hoe hoger de treadcount, hoe fijner de garens, hoe zachter de stof aanvoelt.
Vaak hebben de modellen van katoen-satijn een klassiekere uitstraling.
Gewassen katoen satijn
De stoerdere variant van het klassieke katoen-satijn. Tevens super zacht maar deze stof gaat
meer richting uw favoriete t shirt. Voelt warmer aan dan katoen-satijn wat in de winter
natuurlijk een voordeel is en heeft vaker minder glans dan het reguliere katoen-satijn.
Nonchalante uitstraling dus ons advies is om de lichte kreuk er vooral niet uit te strijken.
Katoen percal
Katoen mag de toevoeging percal krijgen vanaf 200 tread count. Dit houdt in dat er 200
draden per vierkante inch gebruikt worden om de stof te weven. In principe geldt, hoe hoger
de tread count hoe zachter de stof. Het voelt zacht, luchtig en crispy aan.
Houdt u van een mooi, strak gestreken overtrek of bent u op zoek naar dat ene overtrek
waar u in een hotel eens onder hebt gelegen, dan is de kans groot dat deze stof uw voorkeur
heeft.
Katoen jersey
Een overtrek dat aanvoelt als uw favoriete t-shirt. Comfortabel, warm en zacht. Uitermate
geschikt voor de winter. Onze katoen jersey heeft bovendien een aloe vera finish. Toppunt
van luxe voor uw huid.
Strijken is overbodig bij dit bedlinnen.

