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Wat is

lijnwaad?
Waarom lijnwaad

kopen?
* LIJNWAADis zacht, fris en voelt

aangenaam aan.

* LIJNWAAD pluist niet, scheurt
niet.

* LIJNWAADheeft een reusachtig
opslorpend vermogen.

* LIJNWAAD wordt het minst gauw
vuil van alle stoffen.

* LIJNWAADis het duurzaamst en
dus het voordeligst.
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De Belgische lijnwaadnijverheid . heeft
om haar cliëntele te beschermen en haar
producten te waarborgen twee kwaliteits-
merken tot stand gebracht:
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in de plant

De lange, gladde,
schitterende vezel

geeft aan het lijnwaad

zijn glans en zijn fris

en weelderig uiterlijk.
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Lijnwaad is steviger
dus voordeliger.

,.
n

..~



~~tlalth;c-~
Overgordijnen

Welk ook de stijl van

Uw woning mag zijn er

bestaan overgordijnen
van lijnwaad die er Uw

interieur rijk en smaak-
vol zullen doen uitzien.

Of ze bedrukt of rus-

tiek zijn in eén oogop-

slag herkent men hun
sobere sierlijkheid.
Daar ze minder gauw
vuil worden en steviger

zijn, zijn ze dientenge-

volge ook voordeliger.

Beddelakens

Door de eeuwen heen zijn de schoonste
lakens steeds van lijnwaad gemaakt. Ze

zijn aangenaam en netjes en worden niet

gemakkelijk vuil. Of ze van zuiver lijn-
waad of van gemengd linnen, wit of in

tere pasteltinten zijn, zij verhogen de
aanblik van Uw slaapkamer. Bovendien

worden ze' door het wassen beter el), hun

i,s spreekwoordelijk.
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Van
gedamasceerde

stoffen tot het

theelaken ...

.. Lijnwaad
is zonder weerga

om zowel kristaL

porselein,
zilverwerk...

als rustiek vaatwerk

tot zijn recht
te laten komen.

1

Lijnwaad
alleen zal aan

de eenvoudigste tafel
een cachet

van weelde

verlenen.
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Niets evenaart de natuu~lijke
schoonheid van lijnwaids!of-
fen. Haar kenmerkende -heer.
schijn, de frisheid die het ver-
schaft maken er de aangewezen
stof van voor de keus van Uw
lente. en zomertoiletten. Boven.
dien kan een japon van lijn-
waad die ons merk draagt en
onkreukbaar is, zeer gemakke-
lijk gereinigd worden.'

Voor U, Mijne Heren, zal
Uw kostuum van lijnwaad
U tijdens het warme sei-
zoen een komfort verschaf-

fen dat gij niet meer zult
wi lIen missen.
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Deze zijn glad en zacht, pluizen niet en heb. .
ben een maximum opslorpend vermogen.
Het is de ideale zakdoek voor een tere huid. I

De fijne zakdoek van
lijnwaad is een vol. I
maakt geschenk, on.
vergelijkelijk chic:
dat U kenmerkt als
iemand van goede
smaak.

GEEF
ZAKDOEKEN
VAN LIJNWAAD
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Keukenhanddoeken van lijnwaad zijn on-

vervangbaar in de keuken en bovendien:

slorpen ze 2-maal meer op,

zijn ze 3-maal steviger

en pluizen ze niet.

Voor Uw toilet hand-

doeken van lijnwaad

in wit of fraaie pastel.

tinten.

De zachte lijnwaadve-

zel zal, hoewel het wa-

ter er door opgeslorpt

wordt, Uw huid niet

prikkelen.

Over het algemeen ko-

men de hoedanigheden

van het lijnwaad, of

dit voor Uw beddela-

kens, zakdoeken, hand-

doeken of kleding ge-

bruikt wordt, volko-

men overeen met de

eisen van een moderne

hygiëne.
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HET ONDERHOUD
VAN L'IJNWAAD

In de lange en gladde vezels van de lijn-
waadstoffen blijft het vuil niet zitten.
Ze laten zich dus zeer gemakkelijk wassen

en vergen geen bijtende stoffen.
Voor Uw wasgoed: goed zeepzop, indien

mogelijk met zacht water, of een reinigend
merkmiddel : lijnwaad kan afgekookt wor-

den, maar 15 minuten zijn voldoende.

Overvloedig met helder water spoelen - in
de lucht laten drogen.
Met een warm ijzer strijken.

Stijven is overbodig.
Voor overgordijnen: wassen met lauw zeep-

zopwater. ,

Voor japonnen: de voorkeur aan een droge

reInIgIng geven.
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VLAS PROPAGANDA CENTRUM

39, Montoyerstraat - Brussel
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