


The Amalia Home Collection is a culmination of almost 100 years of experience and 
heritage in the textile industry.
Its roots can be tracked back several generations to the 1920's, where some of the 
original mills of northern Portugal began to manufacture products that personify 
European quality and craftsmanship. The tradition continues today with The Amalia 
Home Collection. Drawing its inspiration from the very place the product is made, the 
collection represents the landscape and people of Portugal.
From the coastline to the mountainside, from stone street to rolling hills, each design is 
made to bring a little piece of Portugal to your home.

A Amalia Home Collection é o culminar de quase 100 anos de herança e experiência 
familiar de quatro gerações na indústria têxtil.
As suas raízes remontam ao início dos anos 20 do século passado, quando algumas das 
fábricas originais do norte de Portugal iniciaram a produção de artigos que 
personificaram a elevada qualidade da manufatura Europeia. A tradição prolonga-se 
até aos nossos dias com a Amalia Home Collection. Inspirada no local onde é concebida, 
a coleção representa a deslumbrante paisagem e as acolhedoras gentes de Portugal.
Da costa ao interior, da calçada urbana aos ambientes campestres, cada desenho foi 
criado para levar um pouco da alma de Portugal a sua casa.
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Amalia Home Collection Spring Summer 2018 collection reflects the spontaneity, the 
vibrant colors, sunny weather and joyful disposition that this time of year brings, paying 
homage to the natural beauty of its country.
A collection that flutters between bold prints and the purest Egyptian cotton that truly 
represents the finest European craftsmanship can offer, taking Amalia Home Collection 
a step further towards being an ultimate luxury bed linens brand.

A coleção Amalia Home Collection Spring Summer 2018 reflete a espontaneidade, as 
cores vibrantes, o clima ensolarado e a disposição alegre que esta época do ano traz, 
prestando homenagem à baleza natural do seu país.
Uma coleção que flutua entre estampados ousados e o mais puro algodão Egito, esta 
coleção realmente representa o melhor que a manufatura europeia pode oferecer, 
levando a Amalia Home Collection um passo adiante, para se tornar a derradeira a 
marca de roupa de cama de luxo.

SPRING SUMMER 2018



FLOR DO MONTE
NATURAL/BEIGE
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Inspired by the most beautiful mountain ranges and hills, 
Flor do Monte or Forest Flower illustrates the vast flora and 
fauna so characteristic of Portugal.
A delicate floral print in natural color, on 100% stonewashed 
linen, available in duvet cover, sham, and boudoir.
To finish the look, pair it with the 100% yarn-dyed 
stonewashed linen sheet set in the color natural, made of the 
flat sheet with hemstitch on the top, pillowcase with 
hemstitch on one side and fitted sheet. Add the reversible 
cushion, with the front matching the sheet set and a printed 
back with lined button closure.

Inspirado nas mais belas serras e montanhas, Flor do Monte 
ilustra a vasta flora e fauna tão característica de Portugal.
Este desenho tem um subtil estampado floral na cor bege, 
sobre 100% linho stonewash, disponível em saco, almofada 
com abas e boudoir.
Para completar o look, combine-o com o conjunto de lençóis 
em fio tinto 100% linho stonewash na cor natural, composto 
por lençol com ponto aberto no topo, almofada com ponto 
aberto a um lado e lençol-capa. Acrescente a cushion 
reversível com abas com a frente a combinar com os lençóis 
e o verso estampado com botões forrados a fechar.



FLOR DO MONTE
NATURAL/PINK
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Inspired by the most beautiful mountain ranges and hills, 
Flor do Monte or Forest Flower illustrates the vast flora and 
fauna so characteristic of Portugal.
A delicate floral print in pink color, on 100% stonewashed 
linen, available in duvet cover, sham, and boudoir.
To finish the look, pair it with the 100% stonewashed linen 
sheet set in the color pink, made of the flat sheet with 
hemstitch on the top, pillowcase with hemstitch on one 
side and fitted sheet. Add the reversible cushion, with the 
front matching the sheet set and a printed back with lined 
button closure.

Inspirado nas mais belas serras e montanhas, Flor do Monte 
ilustra a vasta flora e fauna tão característica de Portugal.
Este desenho tem um subtil estampado floral na cor pink, 
sobre 100% linho stonewash, disponível em saco, almofada 
com abas e boudoir.
Para completar o look, combine-o com o conjunto de lençóis 
em 100% linho stonewash na cor pink, composto por lençol 
com ponto aberto no topo, almofada com ponto aberto a um 
lado e lençol-capa. Acrescente a cushion reversível com 
abas com a frente a combinar com os lençóis e o verso 
estampado com botões forrados a fechar.



FLOR DO MONTE
NATURAL/BLUE
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Inspired by the most beautiful mountain ranges and hills, 
Flor do Monte or Forest Flower illustrates the vast flora and 
fauna so characteristic of Portugal.
A delicate floral print in blue color, on 100% stonewashed 
linen, available in duvet cover, sham, and boudoir.
To finish the look, pair it with the 100% stonewashed linen 
sheet set in the color blue, made of the flat sheet with 
hemstitch on the top, pillowcase with hemstitch on one 
side and fitted sheet. Add the reversible cushion, with the 
front matching the sheet set and a printed back with lined 
button closure.

Inspirado nas mais belas serras e montanhas, Flor do Monte 
ilustra a vasta flora e fauna tão característica de Portugal.
Este desenho tem um subtil estampado floral na cor blue, 
sobre 100% linho stonewash, disponível em saco, almofada 
com abas e boudoir.
Para completar o look, combine-o com o conjunto de lençóis 
em 100% linho stonewash na cor blue, composto por lençol 
com ponto aberto no topo, almofada com ponto aberto a um 
lado e lençol-capa. Acrescente a cushion reversível com 
abas com a frente a combinar com os lençóis e o verso 
estampado com botões forrados a fechar.



JAYA BLUE

Jaya means "victorious" and it is the inspiring muse for this 
regal design. Its color palette makes a statement on its own, 
allowing you to create a bedroom environment like no other.
The front is a soft feeling 300 thread count sateen, 100% 
combed cotton with a beautiful digital print, and the back is 
a luxurious 430 thread count plain midnight sateen, 100% 
certified Egyptian cotton (long staple), available in duvet 
cover, sham, and boudoir.
You can pair it with our Luxury 430TC Sateen sheet  set in the 
color midnight, woven from 100% certified Egyptian cotton 
(long staple), made of flat sheet with hemstitch on the top, 
pillowcase with hemstitch on one side and fitted sheet.

Jaya significa "vitorioso" e foi essa a musa inspiradora para 
este magnífico desenho. A sua paleta de cores é arrojada, 
permitindo criar uma decoração de quarto única.
A frente é um suave cetim 300TC, 100% algodão penteado 
com um belo estampado digital, e o verso é um luxuoso 
cetim liso 430TC cor midnihgt, 100% algodão Egito (fibra 
longa) certificado, disponível em saco, almofada com abas 
e boudoir.
Pode complementar este desenho com o nosso conjunto de 
lençóis em Cetim Luxury 430TC na cor midnight, tecido em 
100% algodão Egito (fibra longa) certificado, composto por 
lençol com ponto aberto no topo, almofada com pornto 
aberto a um lado e lençol-capa. 
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JADE THROW & VELVET 
CUSHION

Sublime to the touch, our ultra-smooth cotton wool throw 
features modern and sophisticated texture.
Our Jade throw was made to be the perfect layering piece to 
complement your bedroom decor.
Knitted from 85% cotton and 15% wool, you can coordenate 
it with our luxurious velvet cushion. Stylish and comfortable, 
it is the perfect complement to the beautiful blue shades of 
our collection.
The velvet cushion is available in the colors jade and navy, 
woven from 100% cotton.

Com um toque sublime, a nossa manta em lã e algodão 
apresenta um textura moderna e sofisticada.
A nossa manta Jade foi concebida para ser a peça perfeita 
para conjugar com a sua roupa de cama e a decoração do 
seu quarto.
Tricotada em 85% algodão e 15% lã, pode coordena-la com a 
nossa luxuosa almofada de veludo. Elegante e confortável, é o 
adereço perfeito para os belos tons de azul da nossa coleção.
A almofada de veludo está disponível nas cores jade e navy, 
tecida 100% algodão.
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JAYA PINK

Jaya means "victorious" and it is the inspiring muse for this 
regal design. Its color palette makes a statement on its own, 
allowing you to create a bedroom environment like no other.
The front is a soft feeling 300 thread count sateen, 100% 
combed cotton, with a beautiful digital print, and the back is 
a luxurious 430 thread count plain midnight sateen, 100% 
certified Egyptian cotton (long staple), available in duvet 
cover, sham, and boudoir.
You can pair it with our Luxury 430TC Sateen sheet  set in the 
color midnight, woven from 1  certified Egyptian  00%  cotton
(long staple), made of flat sheet with hemstitch on the top, 
pillowcase with hemstitch on one side and fitted sheet.

Jaya significa "vitorioso" e foi essa a musa inspiradora para 
este magnífico desenho. A sua paleta de cores é arrojada, 
permitindo criar uma decoração de quarto única.
A frente é um suave cetim 300TC, 100% algodão penteado, 
com um belo estampado digital, e o verso é um luxuoso 
cetim liso 430TC cor midnight, 100% algodão Egito (fibra 
longa) certificado, disponível em saco, almofada com abas 
e boudoir.
Pode complementar este desenho com o nosso conjunto de 
lençóis em Cetim Luxury 430TC na cor midnight, tecido em 
100%  (fibra longa) certificado, composto por algodão Egito
lençol com ponto aberto no topo, almofada com pornto 
aberto a um lado e lençol-capa. 
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JAYA BEDSPREAD & SHAM

Inspired by our beautiful Jaya pattern, the Jaya bespread 
mimic's it in a magnificent monochromatic jacquard, for a 
subtle touch of texture.
It is the perfect piece to layer atop your bed, made from 
100% combed cotton, available in bedspread, cushion and 
euro sham.

Inspirado no nosso deslumbrante desenho Jaya, a colcha 
Jaya imita o seu padrão num magnífico jacquard 
monocromático, para um toque subtil de textura.
É a peça perfeita para colocar sobre a sua cama, feito em 
100% algodão penteado, disponível em colcha, cuhsion com 
abas a quatro lados e almofada euro com abas a quatro lados.
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Our 430 thread count sateen is one of the best in the world. 
Woven from certified Egyptian  (long staple) 100%  cotton , it 
brings the ultimate luxury and comfort to the bedroom.
Available in duvet cover and sham with hemstitch or satin 
stitch, flat sheet and pillowcase with hemstitch, and 
fitted sheet.

O nosso cetim 430TC é um dos melhores no mundo. Tecido 
em , confere um  100% algodão Egito (fibra longa) certificado
aspeto luxuoso e conforto incomparável ao quarto.
Disponível em saco e almofada com abas a quatro lados com 
ponto aberto ou rolinho, lençol e almofada com ponto 
aberto e lençol-capa.

LUXURY 430 TC SATEEN
MIDNIGHT
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LUXURY 430 TC SATEEN
DARK GREY
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Our 430 thread count sateen is one of the best in the world. 
Woven from certified Egyptian  (long staple) 100%  cotton , it 
brings the ultimate luxury and comfort to the bedroom.
Available in duvet cover and sham with hemstitch or satin 
stitch, flat sheet and pillowcase with hemstitch, and 
fitted sheet.

O nosso cetim 430TC é um dos melhores no mundo. Tecido 
em , confere um  100% algodão Egito (fibra longa) certificado
aspeto luxuoso e conforto incomparável ao quarto.
Disponível em saco e almofada com abas a quatro lados com 
ponto aberto ou rolinho, lençol e almofada com ponto 
aberto e lençol-capa.



LUXURY 430 TC SATEEN
PINK
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Our 430 thread count sateen is one of the best in the world. 
Woven from certified Egyptian  (long staple) 100%  cotton , it 
brings the ultimate luxury and comfort to the bedroom.
Available in duvet cover and sham with hemstitch or satin 
stitch, flat sheet and pillowcase with hemstitch, and 
fitted sheet.

O nosso cetim 430TC é um dos melhores no mundo. Tecido 
em , confere um  100% algodão Egito (fibra longa) certificado
aspeto luxuoso e conforto incomparável ao quarto.
Disponível em saco e almofada com abas a quatro lados com 
ponto aberto ou rolinho, lençol e almofada com ponto 
aberto e lençol-capa.
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QUELUZ

Queluz is a palatial site found in the city of Lisbon, This design 
is a replication of the blue ceramic tiles that have been 
crafted there for generations. Much like the tiles, this pattern 
will add a cool and fresh element to any environment.
The front is a 320 thread count jacquard, 100% combed 
cotton, and the back is a white plain 430 thread count sateen, 
100% certified Egyptian cotton (long staple), available in 
duvet cover with piping on three sides, and sham with piping 
on four sides.

Queluz é o local onde se encontra um deslumbrante palácio 
perto da cidade de Lisboa. Este desenho é uma alegoria aos 
azulejos usados para ornamentar esse monumento, 
produzidos há séculos em Portugal. Tal como esses azulejos, 
este desenho acrescenta um elemento refrescante a 
qualquer ambiente. 
Com a frente em jacquard 320TC, 100% algodão penteado, e 
o verso em cetim white liso 430TC, 100% algodão Egito (fibra 
longa) certificado, disponível em saco, com piping a três 
lados, e almofada com abas, com piping a quatro lados.
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MANTHRO

The medieval glass windows from the Portuguese 
monuments lend us this different light design, here 
expresses in a jacquard technique.
Manthro is a reversible 300 thread count jacquard, 100% 
combed cotton, available in duvet cover and sham.

As janelas de vidro dos monumentos portugueses sugerem 
este desenho suave e diferente, aqui expresso numa 
magnífica técnica jacquard. 
O Manthro é um jacquard 300TC reversível, 100% algodão 
penteado, disponível em saco e almofada com abas.
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GOA

Goa, this beach of dreams and corals has given us the idea of 
the richness of the soft coral colored patterns woven on 
jacquard looms.
The front is made in a 300 thread count jacquard and the 
back is in a plain sateen 300 thread count, 100% combed 
cotton, available in duvet cover and sham.

Goa, praia de sonhos e corais, deu o mote para a riqueza das 
cores coral, elegantemente expressas neste tecido jacquard.
Com frente em jacquard 300TC e verso em cetim liso 
300TC, 100% algodão penteado, disponível em saco e 
almofada com abas.
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PENA

Images of blue skies and blue seas are a part of life in 
Portugal. These images fill our memories and inspire our 
designs. The Pena print gives a glimpse of the blue tiles that 
capture part of the soul of this country that overlooks the sea. 
The front shows a vibrant blue print and the back is plain in 
the color off-white, all in a 200 thread count percale, 100% 
combed cotton, available in duvet cover and sham.

As imagens do azul do mar, do céu e dos azulejos dos nossos 
monumentos, fazem parte da vida de Portugal. Essas 
imagens enchem as nossas memórias e inspiram as nossas 
criações. O estampado Pena mostra um olhar palaciano 
sobre estes cambiantes de cor que tão bem representam o 
imaginário português.
Frente com estampado azul vibrante e verso liso na cor off-
white, em percale 200TC, 100% algodão penteado, 
disponível em saco e almofada com abas.
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MARÉS

Marés, the high and low tides of the Atlantic Sea in Portugal 
makes life look different every day. We think you will like this 
design as we did.
The front shows a rustic print in various shades of blue and 
the back is plain in the color off-white, all in a 200 thread 
count percale, 100% combed cotton, available in duvet cover 
and sham.

A Maré alta e Maré baixa fazem com que as paisagens e a vida 
pareçam diferentes a cada momento. Pensamos que vai 
gostar tanto deste motivo quanto nós gostamos desde início. 
Frente com estampado rústico em vários tem de azul e verso 
liso na cor off-white, em percale 200TC, 100% algodão 
penteado, disponível em saco e almofada com abas.
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ESPÍRITO

The Espírito design combines a super soft percale with an 
embroidered texture to create the perfect bed and a perfect 
night sleep.
Its schiffli embroidery makes this an easy iron product, for a 
more casual look, with the front in allover embroidery and 
plain back, in 200 thread count percale, 100% combed 
cotton, available in duvet cover and sham.

O desenho Espírito combina um suave percale com um 
efeito texturado que cria a cama perfeita para os sonhos 
mais fantásticos.
Este detalhado bordado evita a passagem a ferro, para um 
aspeto mais informal. Frente com bordado 3D allover e 
verso liso na cor white, em percale 200TC, 100% algodão 
penteado, disponível em saco e almofada com abas.
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The Portuguese people were one of the first to contact 
with tea. “Chá” is the Portuguese name for this world 
known infusion that is mostly taken for a morning rise or a 
relaxed evening.
The front is in a 95% linen 5% cotton herringbone dobby and 
the back is a 430 thread count white sateen, 100% certified 
Egyptian cotton (long staple), available in duvet cover with 
piping on three sides and pillowcase with piping on four sides.
You can complete the look with a matching white 430 thread 
count sateen pillowcase with piping on one side.

Os portugueses foram o primeiro povo europeu a contactar 
com o Chá, nome dado não só na sua origem japonesa como 
também em Portugal à edificante bebida que grande parte 
do mundo toma pela manhã. Inspirado nas folhas da planta 
que lhe deu o nome.
A frente num dobby com desenho espinhado em 95% linho e 
5% algodão, e o verso liso na cor white em cetim 430TC, 100% 
algodão Egito (fibra longa) certificado, disponível em saco 
com piping a três lados e almofada com piping a quatro 
lados.
Pode completar o look com uma almodafa em cetim white 
430TC, conjunto de lençóis em cetim white 430TC, com 
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FIAPO

The Fiapo design, a stunning yarn-dyed linen with a 
beautiful and timeless squared pattern that is, at the same 
time, easygoing and elegant and an applied frilled ruffle and 
available in four colors.
Made in 100% yarn-dyed stonewashed linen, available 
duvet cover with ruffle on three sides and sham with ruffle 
on four sides.

O desenho Fiapo, um magnifico  linho em fio tinto, com um 
intemporal padrão quadrado que é, ao mesmo tempo, 
descontraído e elegante, com uma aplicação de folho 
esfiapado e disponível quatro cores.
Feito em fio tinto 100% linho stonewash, disponível em saco 
com folho a três lados e almofada com folho a quatro lados.
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Flor de Sal or Salt Flower is the name of the finest and pure 
crystals on the surface of the Portuguese sea salt flats. This 
design is made of 100% linen, one of the first textiles ever 
woven for bedding. We are producing this material with a 
delicate softness.
Made with 100% washed linen, available in two color 
combinations, and in duvet cover with lace on three sides 
and sham with lace on four sides.

Flor de Sal é o nome que se dá aos cristais mais puros e 
finos recolhidos na superfície das salinas de Portugal. Este 
desenho é feito em linho, material que deu origem aos 
primeiros tecidos de lençol e que alcança uma suavidade e 
um toque admiráveis.
Produzido em 100% linho lavado, disponível em duas 
combinações de cores e em saco com renda aplicada a 
três lados e almofada com renda aplicada a quatro lados.
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ESPECIARIAS

Inspired by the most exotic oriental spices that loaded the 
Portuguese caravels at the time of the discoveries, the 
Especiarias design illustrates the beauty and simplicity of 
these same flavors and fragrances.
Made in 100% super soft stonewashed linen, available in nine 
different colors and in duvet cover with ties in the center, and 
pillowcase with closing ties.

Inspirado nos mais exóticos condimentos orientais que 
carregavam as caravelas portuguesas na época dos 
descobrimentos, Especiarias ilustra a beleza e simplicidade 
desses mesmos sabores e fragrâncias fortes.
Em 100% linho stonewash super macio, disponível em nove 
cores diferentes e em saco com laços no centro e almofada 
com laços a fechar.
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STONEWASHED LINEN

Linen bedding is widely considered to be luxurious. Made 
from flax fibers, linen has been grown for thousands of years 
and is one of the world's oldest fabrics, it is the perfect staple 
for your linen closet being a relaxed yet sophisticated item.
Woven from 100% super soft stonewashed linen, available in 
flat sheet with hemstitch on the top, pillowcase with 
hemstitch on one side and fitted sheet.

A roupa de cama de linho é considerada um artigo luxuoso. 
O linho é produzido há milhares de anos e é um dos tecidos 
mais antigos do mundo, é o item ideal para ter no seu 
armário sendo um artigo com um aspeto relaxado porém 
sofisticado.
Tecido em 100% linho stonewash, disponível em lençol com 
ponto aberto no topo, almofada com ponto aberto a um 
lado e lençol-capa.
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LIA

With more than a third of your life spent in bed, sheets play a 
big part in how well you sleep. High-quality sheets, such as 
those made with real Egyptian cotton also play a part in how 
warm you are during a cool night or how cool you stay on 
warm nights.
Our Lia design was made in 430 thread count sateen,  100% 
certified Egyptian cotton (long staple), perfectly woven to 
have a very soft feel. Available in flat sheet with its distinctive 
embroidery on top and pillowcase with the embroidery on 
one corner.

Com mais de um terço da sua vida passada na cama, os 
lençóis desempenham um papel muito importante na 
qualidade do sono. Lençóis de alta qualidade, com algodão 
egípcio, interfere directamente com o quão quente está 
durante uma noite fria ou como se mantém fresco numa 
noite de calor.
O desenho Lia foi produzido em cetim 430TC, 100% algodão 
Egito (fibra longa) certificado, perfeitamente tecido para ter 
um toque muito suave. Disponivel em lençol o seu 
emblemático bordado no topo e almofada com bordado a 
um canto.
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LUXURY 430 TC SATEEN

Our 430 thread count sateen is one of the best in the world 
and it is almost a bespoke piece, made to perfectly complete 
your linen closet.
Made of  100% certified Egyptian cotton (long staple)
certified, it's always silky and smooth. Available in four 
colors, in duvet cover, sham, flat sheet, fitted sheet, and 
pillowcase, made with satin stitch.

O nosso cetim de 430TC é considerado um dos melhores do 
mundo e quase pode ser considerado um artigo feito à 
medida para completar o seu armário.
Produzido em , 100% algodão Egito (fibra longa) certificado
mantém-se sempre suave e sedoso. Disponível em quatro 
cores, em saco, almofada com abas, lençol, lençol-capa e 
almofada, confecionados com rolinho.
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CRISP 400TC PERCALE

A 400 thread count percale is a must have for any linen 
closet. Woven from 100% certified Egyptian cotton (long 
staple), it is crisp and cozy.
Available flat sheet with satin stitch on the top, , and 
pillowcase with satin stitch on one side and fitted sheet.

Um percale 400TC é quase uma obrigação no guarda-roupa 
da sua cama. Tecido em 100% algodão Egito (fibra longa) 
certificado, é fresco e confortável.
Disponível em lençol com rolinho no topo, almofada com 
rolinho a um lado e lençol-capa.
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PRECIOUS 525TC PERCALE

This 525 thread count percale is absolute perfection. 
Meticulously woven from 100% certified Egyptian cotton 
(extra-long staple), this light weight summer percale offers a 
delicate and smooth feel against the skin. 
Available in duvet cover with hemstitch on three sides, sham 
with hemstitch on four sides, flat sheet with hemstitch on the 
top, pillowcase with hemstitch on one side and fitted sheet.

Este  perca le  525TC  e  abso lutamente  per fe i to . 
Meticulosamente tecido em 100% algodão Egito (fibra extra-
longa) certificado, este percale ultra leve oferece um toque 
diáfano e arejado.
Disponível em saco com ponto aberto a três lados, almofada 
com abas com ponto aberto a quatro lados, lençol com 
porto aberto no topo, almofada com ponto aberto a um lado 
e lençol-capa.
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VENICE

Following the theme of the collection, the Venice throw 
resembles the beautiful blue ceramic tiles that inspired it. It 
also reminds the blue skies and blue waters that are part of 
the Portuguese landscape.
Made of 100% cotton with 130gsm.

Seguindo o tema da coleção, a manta Veneza assemelha-se 
aos belos azulejos azuis que inspiraram a sua criação. 
Também lembra os céus e as águas azuis que fazem parte da 
paisagem portuguesa.
Feito em 100% algodão com 130g/m2.
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LAGOS

With its relaxed and easygoing look, the Lagos throw will be 
the perfect complement for an elegant yet casual trend. 
100% cotton with 130gms.  

Com seu ar relaxado e descontraído, a manta Lagos é o 
complemento perfeito para uma tendência elegante e casual.
100% algodão com 130g / m2.
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LUSO

The Luso throw is super soft and has a cozy and comfy look. 
It pairs perfectly with the designs of our collection, making 
any bed look irresistible.
This reversible throw is made of 100% cotton, 270gsm.

A manta Luso tem um aspeto aconchegante e confortável. É 
a combinação perfeita para os desenhos da nossa coleção, 
tornando irresistível qualquer cama.
Esta manta super suave é feita em  100% algodão, 270 g/m2.
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Made from 100% cotton with superior softness and 
absorbency, our terry towels are created to match the 
designs of our beautiful bed linen collection.
Solid colors* made in pre-shrunked terry with 600gsm, 
100% combed cotton for superior softness and absorbency.

Feitas em 100% algodão com suavidade e absorvência 
superiores, as nossas toalhas foram criadas para combinar com 
os desenhos da nossa magnifica coleção de roupa de cama.
Cores lisas em felpo 600 g/m2 pré-encolhido súper macio, 
100% algodão penteado.

*some colors are not available in the US

TERRY TOWELS
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