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Bem-vindo(a) ao nosso Guia de produtos e serviços de 2023.

Celebramos o fim de um ano de enormes mudanças e desafios, e em 2023, Linen-Etc.com vai 

continuar com os agradáveis desafios que o crescimento traz.

As nossas visões e valores continuam os mesmos, estamos aqui para o(a) servir, para tornar 

o processo de compra mais fácil e para lhe oferecer os melhores produtos de qualidade e 

conhecimentos da nossa equipa. Continuamos a fazer entregas em Portugal e Europa.

Tendo passado a maior parte da minha vida não sabendo o tamanho da cama em que 

dormia, sei que roupa de cama não é o produto mais fácil de comprar. Por esta razão, a nossa 

política de proporcionar uma equipa de consultores completamente formada continua no 

topo das nossas prioridades.

2022 viu-nos quase a duplicar as nossas vendas e 2023 está preparado para ver o mesmo 

padrão de crescimento. O nosso objetivo é melhorar o nosso serviço enquanto continuamos 

a crescer.

Pode agora utilizar o nosso novo website www.linen-etc.com livre de falhas, lançado em 

janeiro de 2023. Simplesmente verifique os produtos online ou compre online e organize 

a entrega ou recolha. A nossa equipa já está ocupada com pedidos para entrega e recolha. 

Em termos de novos produtos, introduzimos outras 25 cores à nossa gama de toalhas, 

oferecendo uma escolha total de mais de 60 cores. Encomendámos uma bela seleção de 

roupa de cama com bordados ao nosso fornecedor em Portugal, disponível em abril. 

Para armazenar todos estes novos produtos, vamos obter o edifício mesmo ao lado da nossa 

loja de Lagos. Isto vai permitir-nos ter uma área dedicada ao stock, preparar e empacotar 

para entregas, bem como ter uma base para o serviço de etiquetagem de roupa de cama. 

Também vai permitir-nos melhorar o nosso showroom de Lagos com uma área maior, uma 

exposição mais clara e uma experiência de compra mais agradável.

O serviço de etiquetagem de roupa de cama mantém-se muito popular. As lavandarias 

adoram pois conseguem identificar a sua roupa de cama e toalhas facilmente e reduz o 

custo de substituição para si.

Também melhorámos a nossa gama de produtos de penas e garantimos que mantemos 

todos os nossos produtos ecológicos e sustentáveis. Conhecemos o percurso dos nossos 

produtos e mantemos fortes resposabilidades sociais.

Durante 15 anos, a Linen-etc.com tem desenvolvido a sua especialização e relações ao 

trabalhar com fornecedores textéis de topo em Portugal para trazer a si a melhor gama de 

produtos.

Ecológicos e sustentáveis, mais de 90% dos nossos produtos são fabricados em Portugal.

A Linen-etc.com também está encantada por garantir a não formação de borbotos ou 

encolhimento de toalhas e lençóis quando lavados até 60 graus.

Confiamos de que sentirá a diferença, seja na loja, online, entre os lençóis ou embrulhado na 

sua macia toalha.

Karen Carfrae 

Welcome to our 2023 Guide to products and 

services. 

We celebrate the end of a year of tremendous change 

and challenges and 2023 is going to see Linen-Etc.com 

continue with the pleasant challenges that growth brings. 

Our visions and values remain the same, we are here to serve you, to make the buying 

process easier and to offer you the best quality products and knowledge from the team. 

We continue to deliver across Portugal and Europe.

Having spent most of my life not knowing the size of the bed I slept in, I know bedding is 

not the easiest product to buy.  For this reason, our policy of providing a fully trained team of 

advisors remains at the top of our priorities.

2022 saw us nearly double our sales and 2023 is set to see the same growth pattern.  Our goal 

is to improve our service as we continue to grow. 

You can now use our new glitch-free website www.linen-etc.com which was launched In 

January 2023.  Simply check out the products online, or buy online and organise delivery or 

collection. Our fulfilment team are already busy with orders placed for delivery and collection.

In terms of new products, we have introduced another 25 colours to our towel ranges. This 

gives a total choice of over 60 colours.  We have ordered a beautiful selection of embroidered 

bedding from our manufacturer in Portugal, keep an eye out, this will be available from April. 

In order to stock all these new products, we are taking the building next door to our Lagos 

store, this will enable us to have a dedicated area for stock, picking and packing for deliveries 

and a base for the linen labelling service. It will also allow us to improve our Lagos showroom 

with a larger floor area, clearer displays and a more pleasant buying experience. 

The Linen labelling service remains very popular.  Laundries love it because they can find 

your bedding and towels easier and this reduces the cost of replacement to you.

We are also improving the range of feather goods and have ensured that we keep all our 

products ecological and sustainable. We know the journey of our products and we maintain 

strong social responsibilites.

For 15 years Linen-etc.com has developed its expertise and relationships by working with top 

textile manufacturers in Portugal to bring you the very best range of products. 

Ecological and sustainable, over 90% of our products are manufactured in Portugal. 

Linen-etc.com are delighted to guarantee no bobbling or shrinkage of towels and sheets 

when washed up to 60 degrees. 

We trust you’ll feel the difference whether that’s in store, online, between the sheets or 

wrapped in your fluffy towel. 

Karen Carfrae 

More for less
M A I S  P O R  M E N O S
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A guide to bed linen

O  S E U  G U I A  D E  R O U P A  D E  C A M A

QUALITY 

The secret to finding out the quality of the linen you are buying is to read the washing 

instructions. The higher the washing temperature, the better the quality of fabric. 

When the instructions allow for machine drying, linen will be suitable for commercial 

laundering and hanging outside to dry in a hot country.  It also means the fabric is 

sustainable and will last for years and years without bobbling. Thread counts lower 

than 180 invariably lead to bobbling when laundered regularly.

WHAT IS HOTEL QUALITY?

Hotels will only use bed linen that can wash up to 60º and suitable for machine drying. 

ECO - SUSTAINABLE 

Buying a quality product that’s ecological and sustainable does not mean paying a 

fortune. Sustainable = lasting and durable, so again look for a label that allows washing 

up to 60º, of course you don’t have to wash it at that temperature, but it does mean that 

you won’t be replacing it so soon. 

There are new natural products available that are sustainable, for example, look for 

Tencel® or bamboo. Tencel® is a derivative of Eucalyptus, ecological and long lasting and 

washes at 60º.  

For cotton to be sustainable the thread count needs to be above 180, combine this with 

Portugal’s great manufacturing technique and the product is softer and even more 

durable. All the cotton manufactured in Portugal for Linen-etc.com is Okeo-Tex®

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN PERCALE & SATEEN? 

The Feel - Percale has a cool, crisp feel, while Sateen feels silky and smooth.

The Warmth - Percale tends to sleep slightly cooler than Sateen. 

Percale has to have a 180 thread count or over in the weave to be deemed a true Percale, 

less than this will not be sustainable or suitable for washing at a commercial laundry. 

QUALIDADE 

O segredo para encontrar a qualidade da roupa de cama que está a comprar é ler as 

instruções de lavagem. Quanto mais alta for a temperatura de lavagem, melhor é a 

qualidade do tecido. Quando as instruções permitem a secagem à máquina, a roupa de 

cama será apropriada para lavagem comercial e estender no exterior para secar num país 

quente. Também significa que o tecido é sustentável e durará anos sem formar borbotos. Fios 

abaixo de 180 levará inevitavelmente à formação de borbotos quando lavado regularmente.

O QUE É QUALIDADE DE HOTEL? 

Os hotéis apenas usarão roupa de cama que pode ser lavada a 60º e adequada para 

secar à máquina.

ECO-SUSTENTÁVEL 

Comprar um produto de qualidade que é ecológico e sustentável não significa pagar 

uma fortuna. Sustentável=durável e resistente, por isso procure uma etiqueta que permita 

lavagem a 60º. Claro que não tem de lavar a essa temperatura, mas significa que não 

terá que substitui-lo tão cedo.

Há novos produtos naturais disponíveis que são sustentáveis, como por exemplo, o 

Tencel®, ou bambu. O Tencel®  é derivado do eucalipto, mais ecológico e dura mais visto 

que é lavável a 60º.

Para o algodão ser sustentável, a contagem de fios tem de ser superior a 180. Combinando 

isto com a ótima técnica de fabrico de Portugal, o produto é mais suave e até mais durável. 

Todo o algodão fabricado em Portugal para o Linen-etc.com é Okeo-Tex®

QUAL A DIFERENÇA ENTRE PERCAL & ACETINADO? 

O Toque – O percale tem um toque fresco e espesso enquanto o acetinado é sedoso e 

suave. O Aquecimento – O percal tende a ser ligeiramente mais frio que o acetinado. 

O percal tem que ter 180 fios ou mais para ser considerado verdadeiro percal. Menos do 

que isso não será sustentável ou apropriado para lavar numa lavandaria comercial.
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Textile Qualities

A S  Q U A L I D A D E S  D O S  T Ê X T E I S

180 Thread Poly Cotton 
Percale
This is a superb quality polyester cotton 

with a high thread count, making your 

sheets feel soft and fresh to touch. This 

high quality weave is less likely to crease 

and be very durable as it can wash up to 

60º.  It’s a great product for the home, and 

a firm favourite for rental properties and 

hotels.

200 Thread Percale 100% 
Cotton
200 thread cotton Percale is a fresh, 

breathable cotton which makes the 

bedding cool to the touch. The quality 

of this thread count makes it a perfect 

product for hot countries, it’s cool in the 

summer due to the 100% cotton Percale 

and remains fresh because of the high 

thread count. This cotton breathes and 

washes well making it perfect for the 

home, rental accommodation and hotels. 

300 Thread Sateen
Our 300 thread count Sateen is woven in a 

way that makes the fabric soft with a silky 

touch it is visually pleasing with a light 

satin sheen and drapes well. The thread 

count is higher making it a finer fabric and 

thus a more luxurious product.  

Suitable for the home, and your guests 

including rental properties and hotels.

400 Thread Cotton Percale
400 is the highest thread count and 

recommended for hot countries as it’s 

light and has the finest of weaves.It has 

the fresh, breathable qualities of a Percale 

but its finer weave makes it a more 

luxurious cotton. 400 thread count washes 

up to 60º.

180 Fios em Poli-Algodão 
Percale
Esta é uma qualidade soberba de 

poliéster-algodão de alta contagem de 

fios, fazendo os seus lençóis suaves e 

frescos ao toque. Esta alta qualidade de 

tecido é menos provável de vincar, muito 

durável e lavável até 60º. É um ótimo 

produto para a casa e um forte favorito 

para as propriedades de aluguer e hotéis.

200 Fios 100% Algodão 
Percale
200 fios 100% algodão percale é um 

algodão fresco e respirável que torna 

a roupa de cama fresca ao toque. A 

qualidade desta contagem de fios faz 

dela o produto perfeito para países 

quentes. É fresco no verão devido ao 100% 

algodão percale e permanece fresco 

devido à alta contagem de fios. Este 

algodão respira e lava bem, sendo assim 

perfeito para a casa, alojamentos de 

aluguer e hotéis.

300 Fios Acetinado
O nosso acetinado de 300 fios é tecido de 

uma maneira que torna o material suave 

e macio ao toque, visualmente agradável 

com um ligeiro brilho acetinado e cai 

bem.  A contagem de fios é mais alta 

fazendo assim um tecido mais fino e logo, 

um produto mais luxuoso. Apropriado 

para casa e para os seus hóspedes, 

incluindo propriedades de aluguer e 

hotéis.

400 Fios Algodão Percale
400 é a contagem mais alta e 

recomendada para países quentes pois 

é leve e tem o melhor dos tecidos. Tem as 

qualidades frescas, respiráveis do Percale 

mas a sua finura torna-o um algodão 

mais luxuoso. A contagem de 400 Fios 

lava a 60º.

Linen-Etc.com manufacture specific sizes to order call for information and prices

Linen-Etc.com encomenda tamanhos específicos fabricados.  

Ligue para informações e preços

8 9Linen-Etc.com 2022 Linen-Etc.com 2022
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180 Thread Poly Cotton Percale

A L G O D Ã O  P O L I É S T E R  1 8 0  F I O S

Measure your mattress

and always go for quality...

Whatever size your mattress, we have the bed linen to fit. 

Here at Linen-etc.com, we stock every size of sheet imaginable, including 

extra length sheets, and extra deep fitted base sheets, all made with 

luxury in mind, so if you bring us the size of your mattress: length x width x 

depth we’ll find the perfect fit for you. And of course that goes for mattress 

protectors, toppers and duvets too.

So not only will you find bedding that is compatible with the shape and 

size of your mattress, but we are sure that you will be extremely pleased 

with the quality, style and comfort of our range.

Quality Guaranteed

Meça o seu colchão
e opte sempre pela qualidade…
Seja qual for o tamanho do seu colchão, temos a roupa de cama para si. 

Aqui na Linen-etc.com temos em stock lençóis de todos tamanhos 

imagináveis, incluindo lençóis de comprimento extra e lençóis com 

elástico extra profundos, todos feitos a pensar no luxo, por isso se 

nos trouxer o tamanho do seu colchão: comprimento x largura x 

profundidade, encontraremos o ajuste perfeito para si. Claro que isso 

também se aplica a protetores de colchões, toppers e Edredons.

Assim, não só encontrará roupa de cama compatível com a forma 

e o tamanho do seu colchão, mas estamos certos de que ficará 

extremamente satisfeito com a qualidade, estilo e conforto da nossa 

gama.

Qualidade Garantida

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

PILLOWCASES FRONHAS

Small Pequeno  40x60cm  4.55 €

Standard Standard  50x75cm  4.75 €

Super King  Envelope Grande 50x90cm   7.00 €

With border Com Borda 50x75cm   8,00 €

FLAT SHEETS LENÇOL CORRIDO  

Baby Cot Cama de Bebé 100x140cm   9,50 €

Single Individual 180x280cm 19,50 €

Double Duplo 230x280cm 24,50 €

King Casal  260x280cm 28,00 €

Super King  Casal Grande  280x300cm 32,00 €

FITTED SHEETS LENÇOL COM ELÁSTICO  

Baby Cot Cama de Bebé 60x120x15cm  11,00 €

Single                             Individual                                     80x200x30cm 16,00 €

Single Individual 90x190x30cm 16,50 €

Single Individual 90x200x30cm 17,00 €

Single Individual 100x200x30cm 18,00 €

Double Duplo 135x190x30cm 20,50 €

Double Duplo 140x200x30cm 21,50 €

King Casal 150x200x30cm 23,00 €

King Casal 160x200x30cm 24,00 €

Super King  Casal Grande 180x200x30cm 26,00 €

Emperor  Imperador  200x200x30cm 27,50 €

Extra Large Casal Grande XL 220x220x30cm 30,00 €

DUVET COVERS CAPA DE EDREDÃO  

Baby Cot Cama de Bebé 100x140cm 18,00 €

Single Individual 135x200cm 25,00 €

Single XL Individual Grande 160x220cm 30,00 €

Double Duplo 200x200cm 35,00 €

King Casal 230x220cm 46,00 €

Super King Casal Grande 260x220cm 48,00 €

Extra Large Casal Grande XL 260x240cm 50,00 €

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

PILLOWCASES FRONHAS

Small Pequeno  40x60cm 5,00 €

Standard                             Standard                                    40x75cm                      5,25 €

Standard Standard  50x75cm 5,75 €

Super King  Envelope Grande 50x90cm  8,00 €

Square Envelope Quadrado 60x60cm  6,50 €

Square Envelope Quadrado 80x80cm  9,50 €

Standard with Border Com Borda 50x75cm  11,00 €

Super King w/ Border  Envelope Grande c/ Borda 50x90cm  12,00 €

FLAT SHEETS LENÇOL CORRIDO  

Baby Cot                             Cama de Bebé                         100x140cm                    12,00 €

Single Individual 180x280cm 24,50 €

Double Duplo 230x280cm 30,00 €

King Casal  260x280cm 34,00 €

Super King  Casal Grande  280x300cm 37,50 €

200 Thread 100% Cotton Percale
200 Thread bedding is available in white with grey and beige available from spring 2023

1 0 0 %  A L G O D Ã O  2 0 0  F I O S  P E R C A L E

A roupa de cama de 200 fios está disponível em branco. A partir da Primavera 2023, 

estará disponível em cinzento e bege.

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

FITTED SHEETS LENÇOL COM ELÁSTICO  

Baby Cot                             Cama de Bebé                       60x120x15cm                  12,50 €

Single Individual 80x200x30cm 19,00 €

Single Individual 90x190x30cm 19,75 €

Single Individual 90x200x30cm 20,00 €

Single Individual 90x200x40cm 24,50 €

Single Individual 100x200x30cm 21,50 €

Double Duplo 135x190x30cm 25,00 €

Double Duplo 140x200x30cm 25,50 €

King Casal 150x200x30cm 26,50 €

King Casal 150x200x40cm 29,50 €

King Casal 160x200x30cm 28,00 €

King Casal 160x200x40cm 31,50 €

Super King  Casal Grande 180x200x30cm 29,50 €

Super King  Casal Grande 180x200x40cm 32,00 €

Super King ex long Casal Grande ex longo 180x210x30cm 33,00 €

Emperor  Imperador  200x200x30cm 34,50 €

Emperor  Imperador  200x200x40cm 36,00 €

Extra Large  Casal Grande XL 220x220x30cm 35,50 €

DUVET COVERS CAPA DE EDREDÃO  

Baby Cot                             Cama de Bebé                         100x135cm                   22,00 €

Single Individual 135x200cm 32,00 €

Single XL Individual Grande 160x220cm 38,00 €

Double Duplo 200x200cm 46,00 €

King Casal 230x220cm 51,00 €

Super King Casal Grande 260x220cm 59,50 €

Extra Large Casal Grande XL 260x240cm 65,50 €

Emperor Casal Grande XXL 290x230cm 67,00 €

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

PILLOWCASES FRONHAS

Small Pequeno  40x60cm 7,00 €

Standard Standard 40x75cm 8,50€

Standard Standard  50x75cm 8,75 €

Super King  Envelope Grande 50x90cm  12,00 €

Square Envelope Quadrado 60x60cm  9.00 €

Square Envelope Quadrado 80x80cm  11,00 €

Standard with Border Com Borda 50x75cm  11,00 €

Super King w/ Border  Envelope Grande c/ Borda 50x90cm  15,00 €

FLAT SHEETS LENÇOL CORRIDO  

Single Individual 180x280cm 29,00 €

Double Duplo 230x280cm 37,00 €

King Casal  260x280cm 43,00 €

Super King  Casal Grande  280x300cm 53,00 €

300 Thread 100% Cotton Sateen

1 0 0 %  A L G O D Ã O  3 0 0  F I O S  A C E T I N A D O

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

FITTED SHEETS LENÇOL COM ELÁSTICO  

Single Individual 90x190x30cm 25,00 €

Single Individual 90x200x30cm 26,00 €

Single Individual 90x200x40cm 28,00 €

Single Individual 100x200x30cm 27,00 €

Double Duplo 135x190x30cm 31,00 €

Double Duplo 140x200x30cm 32,00 €

King Casal 150x200x30cm 34,00 €

King Casal 150x200x40cm 36,00 €

King Casal 160x200x30cm 37,00 €

King Casal 160x200x40cm 38,00 €

Super King  Casal Grande 180x200x30cm 39,00 €

Super King  Casal Grande 180x200x40cm 41,00 €

Super King ex long Casal Grande ex longo 180x210x30cm 40,00 €

Emperor  Imperador  200x200x30cm 42,00 €

Emperor  Imperador  200x200x40cm 45,00 €

Extra large Casal grande XL 220x220x30cm 49,00 €

DUVET COVERS CAPA DE EDREDÃO  

Single Individual 135x200cm 41,00 €

Single XL Individual Grande 160x220cm 46,00 €

Double Duplo 200x200cm 54,00 €

King Casal 230x220cm 61,00 €

Super King Casal Grande 260x220cm 68,00 €

Extra Large Casal Grande XL 260x240cm 74,00 €

Emperor Imperador  290x230cm 75,00 €

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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QUALITY GUARANTEED  |  QUALIDADE GARANTIDA

DELIVERY IN 48 HOURS ON ORDERS PLACED BEFORE 16:00 OR CLICK & COLLECT IN 24 HOURS 

ENTREGA EM 48 HORAS NOS PEDIDOS EFETUADOS ANTES DAS 16H00 OU CLICK & COLLECT EM 24H

CUSTOMER SATISFACTION GUARANTEED  |  SATISFAÇÂO DO CLIENTE GARANTIDA

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

FITTED SHEETS LENÇOL COM ELÁSTICO  

Single Individual 90x200x30cm 48,00 €

Single Individual 90x200x40cm 51,50 €

Double Duplo 140x200x30cm 58,50 €

King Casal 150x200x30cm 62,50 €

King Casal 160x200x30cm 64,50 €

King Casal 160x200x40cm 67,50 €

Super King  Casal Grande 180x200x30cm 68,50 €

Super King  Casal Grande 180x200x40cm 72,50 €

Emperor  Imperador  200x200x30cm 73,50 €

Emperor  Imperador  200x200x40cm 74,50 €

DUVET COVERS CAPA DE EDREDÃO  

Single Individual 135x200cm 67,00 €

Single XL Individual Grande 160x220cm 79,00 €

Double Duplo 200x200cm 90,00 €

King Casal 230x220cm 107,00 €

Super King Casal Grande 260x220cm 129,00 €

Emperor Imperador 290x230cm 146,00 €

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

PILLOWCASES FRONHAS

Small Pequeno  40x60cm 11,50€

Standard Standard  50x75cm 13,50 €

Super King  Envelope Grande 50x90cm  17,00 €

Standard with border Com Borda 50x75cm  25,00 €

Super King with border Envelope Grande Com Borda 50x90cm  29,00 €

FLAT SHEETS LENÇOL CORRIDO  

Single Individual 180x280cm 58,50 €

Double Duplo 230x280cm 72,50 €

King Casal  260x280cm 80,00 €

Super King  Casal Grande  280x300cm 90,00 €

400 Thread 100% Cotton Percale

1 0 0 %  A L G O D Ã O  P E R C A L E  4 0 0  F I O S

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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Protectors help mattresses and pillows to stay fresher and cleaner  

for longer while reducing general wear-and-tear. Our mattress protectors 

are f itted, much like a f itted sheet.

We have 3 different qualities

Microfibre Quilted Protectors are made with an extra-soft microfibre 

outer fabric which is treated with Aloe Vera, and has a polyethylene 

membrane making it waterproof.

Waterproof Mattress Protectors are made from Tencel® and have an 

impermeable backing to ensure that no water reaches the mattress, yet 

it is 100% breathable, cool and silent. This f itted protector has a 30cm 

drop and can be washed up to 90º. 

100% Cotton Quilted Protectors are a natural product with a soft cover 

and cool f irm feel. They are 100% cotton and f it over the mattress with a 

30cm deep drop, they are also hypoallergenic.

Guia para protetores
Os protetores ajudam o colchão e almofadas a f icar frescas e limpas por 

mais tempo, também reduzindo o desgaste geral. Os nossos protectores de 

colchão são ajustáveis como um lençol com elástico.

Temos 3 qualidades diferentes

Os Protetores Acolchoados de Microfibra são fabricados com um 

material exterior de microfibra extra suave que é tratado com Aloe 

Vera e tem uma membrana de polietileno, tornando-se impermeável.

Os Protetores de Colchão Impermeáveis são feitos de Tencel® e têm 

uma capa impermeável para assegurar que nenhuma água alcance o 

colchão, mas é, ao mesmo tempo, 100% respirável, fresco e silencioso. 

Este protetor ajustável tem saia de 30cm e pode ser lavado até 90º.

Protetores Acolchoados de Algodão: Estes são um produto natural 

com uma capa suave e sensação fresca e f irme. São 100% algodão e 

ajustam-se no colchão com uma profundidade de 30cm. Também são 

hipoalergénicos.

A guide to protectors

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

MICROFIBRE QUILTED PROTECTOR 

PROTETOR ACOLCHOADO MICROFIBRA

Pillow Almofada 50x75cm   9,50 €

Single Individual 90x190/200cm 24,50 €

Double Duplo 140x200cm 34,00 €

King Casal 150x200cm 36,00 €

King Casal 160x200cm 39,00 €

Super King Casal Grande 180x200cm 43,00 €

Emperor Imperador 200x200cm 45,50 €

100% COTTON QUILTED PROTECTOR 

PROTETOR ACOLCHOADO 100% ALGODÃO     

Single Individual  90x190/200cm 47,50 €

Single Individual 100x200cm 55,50 €

Double Duplo 140x200cm 63,50 €

King Casal 150x200cm 68,50 €

King Casal 160x200cm 71,50 €

Super King Casal Grande 180x200cm 78,50 €

Emperor Imperador 200x200cm 92,00 €

100% COTTON PILLOW PROTECTOR 

PROTETOR DE ALMOFADA 100% ALGODÃO  

Standard, with zip Standard, com fecho 50x75cm   8,00 €

Super King, with zip Casal Grande, com fecho 50x90cm   9,00 €
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WATERPROOF PROTECTORS  
PROTETORES IMPERMEÁVEIS

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

PILLOW PROTECTORS, 100% BREATHABLE AND SILENT  

PROTETOR DE ALMOFADA, 100% RESPIRÁVEL E SILENCIOSO 

Small Pequeno 40x60cm  11,00 €

Standard Standard 40x70cm  13,00 €

Standard Standard 50x75cm  13,50 € 

Super King Grande  50x90cm 16,50 €

Square Quadrado 60x60cm  11,50 €

Square Quadrado 80x80cm 14,50 €

    

MATTRESS PROTECTORS, 100% BREATHABLE AND SILENT  

PROTETOR DE COLCHÃO, 100% RESPIRÁVEL E SILENCIOSO

Baby Cot Cama de Bebé 60x120cm 22,50 €

Single Individual 90x190/200cm 28,50 € 

Single Individual 100x200cm 31,50 €

Double Duplo 135/140x200cm 38,50 €

King Casal 150x200cm 41,50 €

King Casal 160x200cm 45,50 €

Super King Casal Grande 180x200cm 49,50 €

Emperor Imperador 200x200cm 55,55 €

What is it?

Tencel® is a cellulose f ibre, which is made by dissolving wood pulp. It 

has incredible absorption characteristics and is 50% more absorbent 

than cotton. Because Tencel® is more breathable it is less susceptible to 

odorous bacteria growth. Like cotton and bamboo, Tencel® is made from 

plant materials thus manufacturing requires less energy and water than 

cotton. As a naturally derived f ibre, Tencel® is also biodegradable.

Protect your mattress and pillows with naturally breathable, waterproof 

protectors. The Tencel® fabric offers moisture wicking properties 

and works in sync with your mattress and pillows. They are machine 

washable and mattress protectors are f itted with a 30cm drop.

Linen-etc has duvets, toppers, pillows and mattress and pillow 

protectors in Tencel®.

O que é?
Tencel® é uma f ibra de celulose, que é feita através da dissolução da 

pasta de madeira. Tem características incríveis de absorção e é 50% 

mais absorvente do que o algodão. Porque Tencel® é mais respirável, 

é menos susceptível ao crescimento de bactérias odoríferas. . Como 

o algodão e o bambu, o Tencel® é feita de materiais vegetais, e a 

fabricação requer menos energia e água do que o algodão. Como uma 

f ibra de origem natural, o Tencel® também é biodegradável.

Proteja o seu colchão e almofadas com protetores naturalmente 

respiráveis e à prova de água. O tecido Tencel® natural oferece 

propriedades de eliminação de humidade e funciona em sincronia com 

o seu colchão e almofadas. Lavável na máquina e com saia em elástico 

ao seu redor.

Linen-etc tem produtos Tencel® desde edredons, sobre-colchões, 

almofadas e protetores de colchão e de almofada.

A guide to Tencel®

G U I A  D E  T E N C E L ®

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

TENCEL® QUILTED MATTRESS PROTECTOR & TOPPER 

TENCEL® ACOLCHOADO PROTECTOR & SOBRE-COLCHÃO 

Single Individual 90x200cm 37,00 € 

Single Individual  100x200cm 40,00 €

Double Duplo 135/140x200cm 48,00 €

KIng Casal 150x200cm 51,00 €

King Casal 160x200cm 55,00 €

Super King Casal Grande 180x200cm 64,00 €

Emperor Imperador 200x200cm 68,00 €

DALE 

MATTRESS TOPPER, LUXURY BALL FIBRE - COTTON CAMBRIC COVER 

SOBRE COLCHÃO, BOLAS DE FIBRA LUXO - CAPA DE CAMBRAIA DE ALGODÃO

Single Individual 90x190cm 95,00 € 

Single Individual  100x200cm 115,00 €

Double Duplo 135/140x200cm 130,00 €

KIng Casal 150x200cm 140,00 €

King Casal 160x200cm 150,00 €

Super King Casal Grande 180x200cm 160,00 €

Emperor Imperador 200x200cm 185,00 €

 

BAMBOO 4CM TEMPERATURE CONTROL, MEMORY FOAM MATTRESS TOPPER 

BAMBU 4CM CONTROLO DE TEMPERATURA, SOBRE-COLCHÃO ESPUMA DE MEMÓRIA

Single Individual 90x190cm 130,00 € 

Single Individual  100x200cm 180,00 €

Double Duplo 135x190cm 195,00 €

King Casal 150x200cm 210,00 €

King Casal 160x200cm 225,00 €

Super King Casal Grande 180x200cm 250,00 €

Emperor Imperador 200x200cm 265,00 €

Buying a topper to suit your needs and making sure that you stay  

cool in the summer months are important considerations, we have a choice  

of 3 qualities in plenty of sizes. All toppers double up as mattress protectors and 

are hypoallergenic.

The Tencel® Quilted Topper & Protector adds luxury to your existing mattress 

this is a pad that is made of Tencel® (a derivative of Eucalyptus & Polyester) 

suitable for use as a luxury protector. With a fitted skirt. Washable up to 60ºC. 

Dale is a Five Star Hotel Topper manufactured with a honeycomb construction, 

so no clumping. It is made of ball fibre with a cotton cambric cover so ideal for 

hot weather. This 7cm thick topper is secured with corner straps and will soften 

a firm mattress and adds that luxurious feel. Washable up to 40ºC. 

Bamboo temperature control is a memory foam topper which comes with 

a removable, washable Bamboo cover. This topper has a unique moisture 

management system which ensures you remain cool and dry and can actively 

help counter the effects of night sweats and hot flushes. The high-density latex 

foam is 4cm and ideal for hard beds as it gives relief to the bodies pressure 

points. Washable up to 40ºC. 

Guia de sobre-colchões 

Comprar um sobre-colchão que se adapte às suas necessidades e que não

seja quente nos meses de calor são considerações importantes a ter em

conta. Temos uma escolha de 3 qualidades em muitos tamanhos. Todos os

toppers duplicam-se como protetores de colchões e são hipoalergénicos.

O sobre-colchão/protetor Tencel® acrescenta luxo ao seu colchão.

Este é feito de Tencel® (derivado do eucalipto & poliéster). Adequado para 

uso como protetor de luxo. Com saia com elástico. Lavável até 60º.

Dale é um topper de Hotel 5 Estrelas É fabricado em feitio de favo, por isso 

não há aglomeração. É feito com bolas de fibra e é revestido por uma capa de 

algodão, ideal para os meses quentes. Este topper com 7cm de espessura tem 

elásticos nos cantos, irá suavizar um colchão firme e oferece uma sensação de 

luxo. Lavável até 40º.

O Bambu controlo de temperatura é um topper de espuma de memória que

vem com uma capa bambu removível e lavável. Este topper tem um sistema

único de gestão da humidade que assegura que se mantém fresco e seco e

pode ajudar ativamente a contrariar os efeitos do suor noturno e das ondas de 

calor. A espuma de látex de alta densidade tem 4cm e é ideal para camas

duras, uma vez que dá alívio aos pontos de pressão do corpo. Lavável até 40º.

A guide to toppers

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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A quality pillow is essential to a comfortable night’s sleep. Feather 

and down pillows provide a forgiving softness, while microfibre and 

hollowfibre pillows provide additional bounce and support for anyone 

who prefers a f irmer pillow. There’s a wide variety of styles and 

constructions available, so you can f ind the right pillow for you or your 

guests. We have 5 different sized pillows.

Feather 

Our Jessie & Juliet pillows are the best feather pillows and feature a high 

percentage of down for softness and a cotton cover for cool, comfortable 

skin contact. Some pillows such as the Majestic combine natural f ibres with 

f ibre to give an excellent all-round pillow.

Microfibre Pillows

Microfibre pillows are beautifully squashy pillows, f illed with incredibly 

f ine threads of polyester designed to offer the comfort of feather or down 

along with the benefits of artif icial f ibres. Our Ultra down pillow comes in 

a medium and f irm with a cotton cover whilst the Aloe Vera pillows have a 

softer f ill. (Anti Allergenic) 

Tencel® Pillows are made from wood pulp using recyclable solvents. The 

f ibre is lightweight, insulating and naturally breathable, making it an 

excellent option for comfortable sleeping. There is a soft & f irm version.  

(Hypo allergenic). 

Hollowfibre Pillows are f illed with polyester hollow f ibre, a lower cost 

to natural f ibres or microfibre pillows. The fluffy padding has more gaps 

than a microfibre equivalent, making hollowfibre pillows light, full-bodied 

but fractionally less durable.  Our Super bounce pillow or our soft cotton 

covered pillows are good quality functional pillows at an appealing price. 

(Anti dust mite) 

Memory Foam Viscoelastic pillows have the feeling of comfort that creates 

a night of rest similar to that of sleeping on a cloud.  It’s a longer lasting 

version of memory foam, a cooler & lighter alternative. It has a keep cool 

cover that ensures suitability for hot weather. We have designs for both 

head and legs. 

Uma almofada de qualidade é essencial para uma noite de sono confortável. 

As almofadas de penas e plumas oferecem uma suavidade confortável 

enquanto as almofadas de f ibra oca oferecem uma elasticidade e suporte 

adicional para quem prefere uma almofada mais f irme. Existe uma grande 

variedade de estilos e fabricos para escolher a almofada  certa para si ou 

para os seus hóspedes. Temos 5 tamanhos diferentes de almofadas.

Penas

As nossas almofadas Jessie & Juliet são as melhores almofadas de penas e 

têm uma alta percentagem de plumas para a sua suavidade  e uma capa de 

algodão para um contacto com a pele fresco e confortável. Algumas almofadas, 

como a Majestic, combinam fibras naturais com fibra, sendo assim uma 

excelente almofada versátil.

Almofadas de microfibra

As almofadas de microfibra são almofadas elegantemente moles, compostas 

por f ios incrivelmente f inos de poliester, desenvolvidas para oferecer o conforto 

de almofadas de penas ou plumas, juntamente com os benefícios das f ibras 

artif iciais. a nossa almofada Ultradown tem densidade média e f irme com uma 

capa de algodão enquanto as almofadas Aloe Vera tem um enchimento mais 

suave. (Antialergénica)

As almofadas Tencel® são feitas a partir de polpa de madeira. A f ibra é leve, 

isolante e naturalmente respirável, sendo assim uma excelente opção para um 

sono confortável. Existe uma versão Soft e Firm. (Hipoalergénica).

As almofadas de f ibra oca têm um enchimento de poliester de f ibra oca e 

um custo mais baixo do que as almofadas de f ibras naturais ou de microfibra. 

O enchimento macio tem mais espaços do que uma microfibra equivalente, 

tornando as almofadas de f ibra oca leves, encorpadas mas ligeiramente menos 

duráveis. A nossa almofada Super Bounce ou as nossas almofadas de algodão 

macio são de boa qualidade e funcionais a um preço atraente. (Antiácaros).

As almofadas de espuma de memória viscoelásticas têm uma sensação de 

conforto que cria uma noite de descanso similar à de dormir numa nuvem. É 

uma versão mais durável de espuma de memória, uma alternativa mais fresca 

e leve. Tem uma capa que mantém-se fresca, sendo assim apropriada para as 

temperaturas quentes. Temos formatos para a sua cabeça ou pernas.

A guide to pillows

G U I A  D E  A L M O F A D A S
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Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

FIBRE PILLOWS  

ALMOFADAS DE FIBRA  

Super Bounce  Super Bounce 50x75cm 13,00 € 
Hollow Fibre Fibra Oca

Cotton Cover Capa Algodão  50x75cm  17,00 €

MAJESTIC COTTON COVERED PILLOWS  

ALMOFADAS MAJESTIC CAPA DE ALGODÃO 

Hollow Fibre & Feather Fibra-oca & Penas 50x90cm  27,00 €

ALOE VERA PILLOWS 

ALMOFADAS ALOE VERA  

Hollow Fibre Fibra-oca 40x60cm 19,00 €

Hollow Fibre Fibra-oca 60x60cm 23,00 €

Hollow Fibre Fibra-oca  60x60cm 26,00 € 

Hollow Fibre Fibra-oca  80x80cm 33,00 € 

Super King Grande 50x90cm  30,00 €

ULTRADOWN COTTON COVERED   

ULTRADOWN CAPA DE ALGODÃO  

Microfibre 800g (Microfibra) 800g 50x75cm  29,00 €

Microfibre 1000g (Microfibra) 1000g 50x75cm  31,00 €

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

TENCEL®   

TENCEL®  

Normal Fibra Normal, Fibra 50x75cm  26,00 €

Firm Fibre Firme, Fibra 50x75cm  29,00 €

FEATHERS & DOWN 

PENAS E PLUMAS   

Jessie   

Feather & Down 70% Penas + 30% Plumas 50x75cm  51,00 €

Juliet   

Goose Feather & Down  50% Penas + 50% Plumas  50x75cm  94,00 €

Goose Feather & Down  50% Penas + 50% Plumas  50x90cm 102,00 €

MEMORY FOAM 

ESPUMA DE MEMÓRIA   

Bamboo Bambu 35x70cm 54,00 € 

Foldable leg pillow Almofada de pernas desdobrável  20x25cm 21,00 € 

Leg Pillow Almofada para pernas 40x20cm 19,00 €

Pillows

A L M O F A D A S

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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Product | Produto   Size | Tamanho                Price | Preço

MICRO FIBRE DUVETS 

EDREDONS MICROFIBRA  4.5 Tog 10.5 Tog

Baby Cot Cama de Bebé 100x135cm  35,00 € -

Single Individual 135x200cm  40,00 € 44,00 €

Single XL Individual XL 160x220cm  43,00 € 47,00 €

Double Duplo 200x200cm  47,00 € 54,00 €

King Casal 230x220cm  49,00 € 58,00 €

Super King Casal Grande 260x220cm  54,00 € 64,00 €

Extra Large Casal Grande XL 260x240cm  55,00 € -

Emperor Imperador 290x230cm  57,00 € 69,00 €

TENCEL® DUVETS 

EDREDONS TENCEL®  

Single Individual 135x200cm  44,00 € 67,00 €

Double Duplo 200x200cm  52,00 € 83,00 €

King Casal 230x220cm  68,00 € 105,00 €

Super King Casal Grande 250x220cm  78,00 € 120,00 €

85% GOOSE DOWN & 15% FEATHER DUVETS  

EDREDONS 85% PLUMAS & 15% PENAS   

Single Individual 135x200cm 98.00 € 123,00 €

Double Duplo 200x200cm 125.00 € 150,00 €

King Casal 230x220cm 155.00 € 185,00 €

Super King Casal Grande 260x220cm 185.00 € 225,00 €

Choosing the right duvet tog ratings
There are four key components to consider when buying a duvet.

Material: If there are allergies to consider choose a Microfibre, Tencel® or Bamboo duvet 

that are known to help sufferers and have the advantage of balancing humidity. Other 

natural fibres such as down & feather offer breathability and fit to your body shape.

Tog ratings indicate how warm the duvet is. A 4.5 tog duvet is a good all-rounder, and 

in the cooler months you can add a bedspread, this combination is ideal for rental 

properties. For personal use, if you are a cooler person or in a cooler location, a 10.5 tog 

may be more suitable, especially in the winter. 

Size: We stock a variety of sizes for Single, Double, King, Super King & Emperor beds. 

The size is a personal choice as each person has their own sleeping style.  

Cost: To get the most from your duvet budget consider the filler material. Natural fibres 

whether a mix or 100% natural will cost more than Microfibre.

Escolher a gramagem (tog) certa
Existem quatro componentes chave a considerar quando comprar um edredon.

Material: Se há alergias a considerar, escolha um edredon de Microfibra, Tencel® 

ou Bambu, são conhecidos por ajudar quem sofre de alergias e têm a vantagem 

de equilibrar a humidade. Outras fibras naturais, como plumas & penas, oferecem 

respirabilidade e ajuste à forma do seu corpo.

A gramagem (tog) indica o quão quente é o edredon. Um edredon 4.5 tog tem boa 

versatilidade. Nos meses mais frios, adicione uma colcha. Esta combinação é ideal 

para propriedades de aluguer. Para uso pessoal, se for uma pessoa mais friorenta ou 

se encontra numa zona mais fria, um edredon 10.5 tog pode ser mais apropriado no 

inverno.

Tamanho: Temos uma variedade de tamanhos para camas Individual, Dupla, Casal, 

Casal Grande e Imperador. O tamanho é uma escolha pessoal pois cada pessoa tem o 

seu próprio estilo de dormir.

Custo: Para obter o máximo do seu orçamento para edredons, considere o material de 

enchimento. Fibras naturais, sejam uma mistura ou 100%  natural, custarão mais do 

que Microfibra.

Duvets

E D R E D O N S

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor
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The Qualities
500 GSM  Comfort Towels Available in white 

A quality, good value towel with double stitched sides and a double short loop. Great for 

rental purposes, soft & durable. Comes with decorative header that will not shrink when 

washed up to 60ºC. The 500 gram weight keeps laundry costs to a minimum. 

550 GSM  Luxury Towels Available in white and over 40 alternative colours

A high quality towel with a feeling of added luxury due to its long loop adding a softer touch. 

Washes up to 60ºC.  Good value towels that stay soft and not too heavy for laundry costs.

650 GSM Deluxe Towels Available in white and over 20 alternative colours        

A soft dense towel. Designed as a luxury towel yet durable and washable up to 60º. 

480 GSM  Pool Towels Available in a variety of colours                            

Designed in two sizes, that are washable up to 60º and can be put in a machine dryer. A 

simple header to ensure the towel stays in shape, double stitched. 

As Qualidades

Toalhas Comfort 500 g/m²  Disponível em branco

Uma toalha de qualidade média, de bom valor com costuras duplas e com um laço duplo 

curto. Ideal para aluguer, é macia e resistente. Com bainha listrada que a embelezam e 

garantem o não encolhimento da toalha quando lavada até 60ºC. O peso de 500 gramas 

mantém os custos de lavagem no mínimo.

Toalhas Luxury 550 g/m²   Disponível em branco e mais de 40 cores alternativas

Uma toalha de qualidade superior que oferece uma sensação de luxo adicional devido ao 

seu longo laço acrescentando um toque mais suave. Lava até 60ºC. Toalhas de bom valor 

que permanecem macias por mais tempo e não têm um custo muito alto na lavandaria.

Toalhas Deluxe 650 g/m²                  Disponível em branco e mais de 20 cores alternativas 

Uma toalha macia e densa. Concebida como uma toalha de luxo, durável e lavável até 60º

Toalhas de Piscina 480 g/m²   Disponível em vários cores                                               

Em dois tamanhos, laváveis até 60º e podem ser colocadas na máquina de  secar. Um 

acabamento simples com costura dupla garante que a toalha não perca a forma.

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

COMFORT - 500 GSM COMFORT - 500 g/m²   

Face Cloth Toalha de Rosto 30x30cm   1,50 €

Bidet/Guest Towel Toalha de Bide 30x50cm   2,50 €

Hand Towel Toalha de Mão 50x90cm   6,75 €

Bath Towel Toalha de Banho   70x140cm 14,50 €

Bath Sheet Lençol de Banho 100x150cm 20,00 €

Bath Mat Tapete de Banho 50x70cm   8,00 €

LUXURY - 550 GSM LUXURY - 550 g/m²   

Face Cloth (Glove) Toalha de Rosto (Luva) 16x21cm   1,75 €

Face Cloth Toalha de Rosto 30x30cm   2,25 €   

Face Cloth (Make Up) Toalha de Rosto (Make Up) 30x30cm   2,50 €

Bidet/Guest Towel Toalha de Bide 33x50cm   3,50 €

Hand Towel Toalha de Mão 50x100cm   8,75 €

Bath Towel Toalha de Banho   70x140cm 17,50 €

Bath Sheet Lençol de Banho 100x150cm 26,50 €

Bath Mat Tapete de Banho 50x70cm   12,50 €

Bathrobe Robe de Banho S/M/L/XL/XXL 53,00 €

DELUXE - 650 GSM DELUXE - 650 g/m²   

Face Cloth (Glove) Toalha de Rosto (Luva) 16x21cm 2,90 € 

Face Cloth Toalha de Rosto 33x33cm  4,25 €

Bidet/Guest Towel Toalha de Bide 40x60cm   8,25 €

Hand Towel Toalha de Mão 50x100cm  13,50 €

Bath Towel Toalha de Banho   70x140cm 26,50 €

Bath Sheet Lençol de Banho 100x150cm 41,50 €

Bath Mat Tapete de Banho 50x80cm  14,75 €

BEACH / POOL TOWEL TOALHA DE PISCINA / PRAIA  

Small Pequena 70x150cm 20,00 €

Large Grande 100x180cm 30,00 €
VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor

A guide to towels

G U I A  D E  T O A L H A S



32 33Linen-Etc.com 2023 Linen-Etc.com 2023

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

POLYCOTTON PERCALE  POLI-ALGODÃO PERCALE 

Pillowcase Fronha 40x60cm   4,55 €

Fitted Sheet Lençol com Elástico 60x120cm   11,00 €

Flat Sheet Lençol Corrido / Cima 100x140cm   9,50 €

Duvet Cover Capa de Edredão 100x135cm   18,00 €

COTTON 200 THREAD ALGODÃO 200 FIOS  

Pillowcase Fronha 40x60cm   5,00 €

Fitted Sheet Lençol com Elástico 60x120cm   12,50 €

Flat Sheet Lençol Corrido / Cima 100x140cm 12,00 €

Duvet Cover Capa de Edredão 100x135cm 22,00 €

PILLOWS & DUVETS ALMOFADAS & EDREDONS  

Pillow - Fibre Aloe Vera Almofada - Fibra Aloe Vera 40x60cm   19,00 €

Duvet Microfibre 4.5Tog Edredão Microfibra 4.5Tog 100x135cm   35,00 €

TENCEL® PROTECTORS PROTETORES TENCEL®  

Waterproof Pillow   Almofada  Impermeável 40x60cm     11,00 €

Waterproof Mattress Colchão  Impermeável 60x120cm   22,50 €

COTTON BLANKETS  COBERTORES ALGODÃO  

Cellular Blanket (White) Manta Celular (Branco) 90x120cm  10,00 €

Keep it light and simple. Start with a fitted waterproof mattress protector as 

they’re cool and breathable. Fitted sheets are preferable for the base of the 

cot as they don’t get untucked when the baby wriggles, and a flat sheet on 

top helps keep your little one warm as they snooze. And don’t forget you’ll 

need enough clean sheets for surprise bedding changes. 

Washable light-weight blankets are usually adequate for babies on cooler 

nights or light weight anti-allergenic duvets work well in both summer and 

winter.

Mantenha-o leve e simples. Comece com um protetor de colchão ajustável 

impermeável pois são frescos e respiráveis. Lençóis ajustáveis são 

recomendáveis para a base do berço porque não saem para fora quando 

o bebé se mexe, e um lençol corrido por cima ajuda o seu pequeno a ficar 

aconchegado enquanto dorme. E não se esqueça que vai precisar de 

lençóis lavados suficientes para mudas de cama surpresa.

Cobertores leves e laváveis são normalmente adequados para os bebés em 

noites mais frias ou edredons leves antialergénicos também servem bem no 

verão e inverno.

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor

Products for babies

P R O D U T O S  P A R A  B E B É
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Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço

COTTON BLANKETS 30º 

COBERTORES DE ALGODÃO 30º  

Waffle Blanket Cobertor Waffle 180x240cm   52,00 €

Waffle Blanket Cobertor Waffle 230x240cm   66,00 €

Waffle Blanket Cobertor Waffle 250x240cm   72,00 €

Waffle Blanket Cobertor Waffle  280x240cm   81,00 € 

Colour: White Cor: Branco

COTTON VELVET 60º 

ALGODÃO VELUDO 60º 

100% Cotton Velvet 100% Algodão Veludo 160x250cm   68,00 €

100% Cotton Velvet 100% Algodão Veludo  220x250cm   86,00 €

100% Cotton Velvet 100% Algodão Veludo 240x250cm   94,00 €

Colours: Beige, White, Grey     Cores: Bege, Branco, Cinza  

DOUBLE-SIDED VELVETEEN BLANKET 40º 

COBERTOR VELUDO MIX DUPLA FACE 40º  

Velveteen Veludo Mix 160x250cm  56,00 €

Velveteen Veludo Mix  220x250cm  78,00 €

Velveteen Veludo Mix  240x250cm  85,00 €

Colours: Navy, Brown & Cream, Dark and Light Grey 

Cores: Azul Marinho, Castanho e Creme, Cinzento Escuro e Claro

Product | Produto  Size | Tamanho Price | Preço 

SYNTHETIC BLANKETS 40º 

COBERTORES SINTÉTICOS 40º

Polar Blanket Cobertor Polar 180x240   35,00 €

Polar Blanket Cobertor Polar 230x260   45,00 €

Polar Blanket Cobertor Polar 280x240   50,00 €

Colours: Cream - Camel - Chocolate     Cores: Creme - Camel - Chocolate  

Looking for blankets?
We have a range of soft and warm blankets to suit your needs.

Not all blankets provide the same amount of warmth. You don’t want to slip under a warm 

fleece blanket in spring and summer. Conversely a light cotton blanket may be too cool.

We have a choice of seasonally appropriate blankets, with light weight cottons and cotton-

polyester blends for the warmer months. All our blankets are machine washable whereas 

blankets bought elsewhere may not be.  

Procura um cobertor?
Temos uma variedade de cobertores macios e confortáveis para satisfazer as suas 

necessidades.. 

Nem todos os cobertores nos oferecem o mesmo aquecimento desejável. Não vai querer 

usar um cobertor quente na primavera e verão. Por outro lado, um cobertor de algodão 

leve vai ser pouco, mesmo para um inverno algarvio.

Temos uma escolha de cobertores apropriados para as estações, algodão leve e mistura 

de algodão-poliester para os meses mais quentes. Todos os nossos cobertores são laváveis 

na máquina enquanto cobertores comprados noutro lado podem não ser.

VAT included at legal rate  |  *IVA incluído à taxa em vigor

Blankets

C O B E R T O R E S
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We have a great selection of unique and distinctive soft furnishings to suit the 

changing seasons offering stunning quality and comfort. 

For residents we have a great selection of decorative duvet sets.

Bedspreads & throws are available in a range of colours and all sizes, with matching 

and coordinating cushions, adding that luxury look to living rooms and bedrooms to 

provide that extra level of comfort day and night.

There is also a vast array of decorative cushions in many sizes to suit your living areas 

and bedroom décor. A new range of exterior cushions are also now available. 

Temos uma grande seleção de decoração de interiores únicas e distintivas para 

adequar à mudança de estações, oferecendo uma excelente qualidade e conforto.

Para residentes, temos uma grande seleção de conjuntos de edredons decorativos.

Colchas e mantas estão disponíveis numa variedade de cores e em todos os 

tamanhos, com almofadas correspondentes, adicionando uma aparência luxuosa 

às salas e quartos bem como um nível extra de conforto dia e noite.

Também existe uma vasta gama de almofadas de decoração em muitos 

tamanhos para servir nas suas áreas de estar e quartos. Uma nova gama de 

almofadas exteriores também estão agora disponíveis.

Soft furnishings

A R T I G O S  D E C O R A T I V O S

Cushions
A L M O F A D A S

From / Desde

12.50€
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Bedding 

Hot Tip: Buy products that are suitable 

for hot countries and are hypoallergenic. 

Products that wash up to 60º where 

possible. Your property manager will 

inform you if you need to buy 2 or 3 sets 

of bedding and towels, but here’s our 

recommendations.

Mattress protectors x 2 per bed 

Duvet 4.5 tog & Bedspread x 1 per bed 

Pillows & pillow protectors x 2 per person

Bathroom Towels  

Hot Tip: Buy towels suitable for constant 

use and commercial laundering.  (see towel 

guide page 30)

Hand Towels x 3 per person 

Bath Towels x 3 per person 

Bath mat x 3 per bathroom

NOTES  .  NOTAS

Roupa de cama 

Dicas: Compre produtos adequados para 

países quentes e hipoalergênicos. Produtos 

que lavam até 60º onde possível. O gerente 

da sua propriedade irá informá-lo(a) 

da quantidade de roupa de cama que 

deverá comprar, mas estas são as nossas 

recomendações.

Protetores de colchão x 2 por cama 

Almofadas & protetores de almofada x 2 

por pessoa 

Edredão 4.5 tog & Colcha x 1 por cama

Toalhas de banho 

Dicas: Compre toalhas adequadas para 

uso e lavagens frequentes. (ver página 30

 Toalhas de mão x 3 por pessoa 

 Toalhas de banho x 3 por pessoa 

 Tapete de banho x 3 por casa de banho

Essentials for rental properties

S U G E S T Õ E S  P A R A  P R O P R I E D A D E  D E  A L U G U E R

Bed Linen 

Hot Tip: Wash up to 60º bedding will not 

bobble and lasts longer, buy duvet covers 

with envelope ends as buttons and poppers 

break in the laundry. 

Pillow cases x 2-3 per pillow 

Duvet Covers x 2-3 per duvet 

Fitted sheets x 2-3 per bed  

Flat sheets x 2-3 per bed 

Pool Towels  

Hot Tip: use a coloured pool towel, ensure 

it washes up to 60º, is colour resistant to 

chlorine and sun, and can be tumble dried 

Pool towels x 2 per person. 

Other Products

Face cloths Tea Towels   

Glass cloths Washable bedside rugs. 

Lençol, fronha & capa de edredão 

Dicas: Utilize roupa de cama que garanta 

lavagens até 60º e não se danifique. Utilize 

capas de edredão em envelope já que os 

de botões ou outros podem-se perder entre 

lavagens.

 Fronha x 2-3 para cada almofada 

 Capa de edredão x 2-3 para cada  

 edredão 

 Lençol de cima x 2-3 para cada cama 

 Lençol capa x 2-3 para cada cama 

  

Toalha de Piscina 

Dicas: Utilize toalhas coloridas com a 

garantia que possam ser lavadas até 60º 

sem perder a cor.

Toalhas de Piscina x 2 por pessoa

Outros produtos

Toalha de Rosto Toalha de cozinha 

Panos de Cozinha Tapetes laváveis

From / Desde

2.95€
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LAGOS

Parque Industrial do Infante,  

Rua da Torre  Loja 1,  

8600-256 Odiáxere 

+351 282 697 791 

         info@linen-etc.com

LAGOA

EN 125 Parque Empresarial, Lote 3, 

8400-431 Lagoa   

+351 282 071 674 

lagoa@linen-etc.com

www.linen-etc.com

QUALITY 

GUARANTEED

DELIVERY IN 

48 HOURS ON 

ORDERS PLACED 

BEFORE 16:00

CLICK & COLLECT 

IN 24 HRS

CUSTOMER 

SATISFACTION 

GUARANTEED

QUALIDADE 

GARANTIDA

ENTREGA EM 48 

HORAS NOS PEDIDOS 

EFETUADOS ANTES 

DAS 16H00

CLICK & COLLECT EM 

24 HRS

SATISFAÇÂO DO 

CLIENTE 

GARANTIDA

Knowledge and Quality are Key
Conhecimento e Qualidade são Fundamentais

Please note that products and prices may vary  
due to market forces.

Por favor note que os produtos e preços podem 
sofrer alterações devido ao mercado.

If you require the delivery service please contact  | Se desejar o serviço de entrega favor contate 

info@linen-etc.com


