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SAHCO 2022

EVOKE KOLLEKTION 

Tilpasset sanser og følelser sætter Evoke scenen for  hjemmet som en sam-
mensmeltning af skønhed og personlighed. Et hjem som et personligt minde 
indtegnet i teksturer, farvetoner og billedsprog. Stemningsmættet og indivi-
duelt, suggestivt og reflekterende, dynamisk og legende.

Kollektionen af møbeltekstiler og gardiner er inspireret af organiske former 
i naturen, skygger og åndeagtige visioner, vægmalerier af Jean Cocteau, 
skulpturer af Constantin Brancusi og abstrakt kunst, med karakteristika, 
der udforsker lys og volumen. Den sammenhængende og eklektiske Evoke- 
kollektion har en kreativ spænding udledt af opfattede ufuldkommenheder 
og tilsyneladende uforenelige men harmoniske kombinationer af farver og 
teksturer. 

“Vi lever i en tid, hvor vi er nødt til at være mere udtryksfulde og følelsesmæs-
sigt åbne og måske endda tillade os at være drømmende. Denne kollektion 
opfordrer øjnene og sjælen til at vandre og hjælper med at skabe områder, 
der afspejler vores personligheder og vores liv," siger Design Director Anna 
Vilhelmine Ebbesen.

Afstemt med Sachos kulturarv er Evoke rig på klassiske referencer og levendeg-
jort af et mere intuitivt moderne udtryk. De syv gardiner og fire møbeltekstiler 
afspejler et højt håndværksmæssigt niveau og er resultatet af nye teknikker 
anvendt til frembringelse af livlige taktile overflader, pudderagtig tør eller blank 
chintzfinish og kunstnerisk printede eller broderede abstrakte konturer. 

Corallium,  er muntert og næsten gennemsigtigt med en diskret funklen fra lurex 
bouclégarn, og har et organisk krusedullemønster på en florlet organzabund, 
mens Nympha er digitalt print på kanvas, der viser kunstnerens hånd med synlige 
penselstrøg og naive gengivelser af flora og fauna. Mirari er en jacquardvævning, 
der ligner broderier og bringer tankerne hen på drømmende japanske skove, 
mens et andet vævet jacquardtekstil, Murale, indeholder figurative illustration-
er, med association til Cocteau, med en dramatisk 3-meters mønstergentagelse, 
der leger med målestoksforhold og abstraktion. Elle, en spundet boucléblanding, 
draperes og former sig om møbler som en elegant designerfrakke.

Den samlede farvepalet løftes med tilføjelse af friske nuancer som lemon 
grass, pistachio green og Sakura pink og jordagtige basisfarver som golden 
olive, moss green og rust red. Designeren Vincent Van Duysen udviklede farver 
til møbeltekstilet Clifford, et klassisk hanefjedsmønster opløst og genfortolket 
i hans velkendte afdæmpede farvetoner med diskrete kontraster i brown grey, 
olive cream og burgundy rose.



6 7CLIFFORD 370 polstring på Magniberg Horse Chair



8 9GRAPHIS 180 gardin 



10 11GRAPHIS 180 gardin 



12 13MURALE 780 og FANTOME 410 gardiner ELLE 750 polstret kinesisk vase



14 15FANTOME 410 gardinELLE 200 polstring på Classicon Bibendum Chair



16 17ECRITURE 410 polstring på Arflex Lady Sofa MIRARI 940 polstret elektrisk guitar 



18 19ECRITURE 410 polstring på Arflex Lady SofaMIRARI 940 gardin



20 21FANTOME 410 gardin syet om til skjorteMIRARI 940  og BRANCUSI 840 gardiner



22 23GRAPHIS 750 gardin



24 25ECRITURE 760 polstring på Artek Chair 65NYMPHA 930, CLIFFORD 370 og ELLE 950 polstring på Paustian Modular Sofa



26 27NYMPHA 740 polstring 



28 29CORALLIUM 790 gardinNYMPHA 450 polstret motorcykelhjelm



30 31MIRARI 190 gardinCLIFFORD 230 polstring på E15 Shiraz Sofa



32 33CLIFFORD 230 polstring på E15 Shiraz Sofa 



34 35PUYA 640 og CORRALIUM 790 gardiner 



36 37MURALE 580 gardin MIRARI 190 gardin polstrede cowboystøvler



38 39NYMPHA 550 polstring på Magniberg Walrus Daybed



40 41ELLE 680 polstring på Artifort F598 Groovy Chair MURALE 580 gardin syet om til handsker
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4544

BRANCUSI
Gardin
100 % polyester
142cm bredt
9 farver

Brancusis glamourøse jacquardvævning med wet-look chintzfinish har 
svævende hvirvler, der minder om marmor. Det organiske men elegante tek-
stil er en hyldest til den fransk-rumænske billedhugger Constantin Brancusi, 
hvis forførende skulpturer evokerer deres modeller frem for direkte at ligne 
dem. Nuancerne spænder fra cerulean blue, rose pink og twilight blue til de 
neutrale steel grey, warm taupe, ivory og pearl white. Modeinspirerede kom-
binationer af midnight rust og lemon sky leger med den optiske virkning, der 
opnås ved at blande farver.

100 550

840

140

680

200

750

240

790



4746

CORALLIUM
Gardin
100 % polyester
140cm bredt
6 farver

Med en diskret glans fra lurex bouclégarn er Corallium som et væsen fra havet, 
hvis organiske krusedullemønster flimrer og danser på den florlette, gennem-
sigtige organzabund. En dobbeltrådet broderiteknik kombineret med tekstur-
eret bouclégarn med lurex skaber en livlig og taktil overflade. Farvetonerne 
matcher bunden, og bouclégarnet dæmper klarheden i icy blue-, pistachio 
green- og buttermilk-nuancerne.  Når lyset skinner igennem, mættes farverne 
endnu mere. Salt and pepper giver en grafisk virkning, snow white er friskt og 
køligt og midnight blue er stemningsfyldt.

100 790150

940

410 730



4948

FANTOME 
Gardin
100 % polyester
290cm bredt
10 farver

Fantome er halvgennemsigtigt med en krøllet overflade, der minder om crepe. 
Det har et æterisk udtryk med antydning af en stribe og en farvepalet af 
støvede farver. To typer snoede polyestergarner afløser hinanden og er kom-
bineret i kædetråde og skudtråde, som skaber fine uregelmæssigheder og up-
erfekte linjer. De hovedsageligt ensfarvede nuancer omfatter grey mist, pale 
yellow, marshmallow pink, snow white og skye blue samt kraftigere nuancer 
som golden yellow, midnight blue og port red. For ekstra dynamik er to af 
dem dobbeltfarvede, hvilket skaber markante striber i burgundy på brick red 
og charcoal på concrete grey.

100 450

730

130

510 790

150

560

410

680



5150

GRAPHIS 
Gardin
100 % polyester
295cm bredt
8 farver

Med nytænkning af klassiske striber i silkeagtig jacquard udvisker Graphis  
forskellen mellem grafiske og bløde, strukturerede linjer. Tekstilet får liv af 
de skiftevis matte og blanke overflader og har referencer til en elegant vene-
tiansk villa og den bølgende materialitet i den moderne kunstner Ulla von 
Brandenburgs installationer. Stribeeffekten forstærkes, når lyset skinner igen-
nem. Palletten viderefører nuancer, der er brugt andre steder i kollektionen, 
såsom golden yellow, icy grey, rust red, lemon grass, anthracite, pearl white 
og snow white, og med turquoise som en energisk eksplosion. Det kan bruges 
både vandret og lodret.

100 440130 180 200

570 750 930



5352

MIRARI
Gardin
80 % viskose, 20 % polyester
138cm bredt
6 farver

Med en fyldig jacquardvævning, der ligner broderier, får Mirari en til at tænke 
på japanske skove, overjordiske og drømmende med kimono-inspirerede 
farvestillinger. Basens satinvævning giver en diskret glans, mens den struk-
turerede kontur tilfører dybde og fremkalder associationer til modeverdenens 
brokader. Tekstilet har en elegant og voluminøs drapering med en velredig-
eret palet af sammenstillede kompositioner af rose camel, lemon grass, lav-
ender og rose blue, en funklende silver blue og buttermilk og en jordagtig 
resonans af golden brown.

120 540130

940

190 290



5554

MURALE 
Gardin
52 % bomuld, 48 % polyester
136cm bredt
6 farver

Murale  er vævet jacquard med figurative illustrationer i en dramatisk 3-me-
ters mønstergentagelse inspireret af historiske fresco- og vægmalerier, som 
leger med målestoksforhold og abstraktion. De minder om Jean Cocteaus 
illustrationer, og mønsterets kalkstreger, som ser abstrakte ud, når gardinet 
er foldet, og figurative, når det er åbnet, vækker berettiget opmærksomhed. 
Det ujævne skudgarn af polyester og bomuld svæver langs motivets linjer og 
giver figuren et ophøjet udtryk på den brudte satinbinding. Færdigbehandlin-
gen giver en fyldig glans og gør gardinet nemt at folde. Fire af farverne, sage 
green, silver grey, light camel og burgundy har kalkstreger i hvidt, mens rust 
brown komplementeres af light yellow og indigo af mid-blue.

120 780230

950

370 580



5756

PUYA 
Gardin
51 % mikromodal, 44 % polyester, 3 % lurex, 2 % polyamid
144cm bredt
6 farver 

Puya er et tyndt gardin med et abstrakt blomstermønster, som leger med skyg-
ger og naturlige former. Det udflydende mønster og visuelle billedsprog er 
inspireret af den hollandske kunstner Viviane Sassen, som er kendt for fo-
tografier, der forstyrrer opfattelsen af virkelighed og fantasi. Ved brug af en 
fil coupe-skæreteknik har tekstilet fået en lidt ujævn bund og en strukturel 
karakter fra de forskellige garner. Når det udsættes for lys, kaster det sin egen 
dramatiske skygge. Sakura pink, sun yellow, silver grey og golden beige udgør 
en japanskinspireret farvepalet, mens black giver drama og pearl white klarhed. 

100 440130

640

190 220



5958

CLIFFORD 
Møbeltekstil
18 % hør, 22 % genanvendt polyester, 60 % viskose
140cm bredt
6 farver 

Inspireret af skræddersyet tøj til mænd med signaturfarver udvalgt af desig-
neren Vincent Van Duysen omarbejder Clifford det klassiske hanefjedsmønster 
med teksturer, der reducerer mønsterets grafiske virkning. Jacquardvævningen 
med tynde snoede garner giver det en diskret glans og en naturlig effekt fra 
hørren. Van Duysens diskrete farver og afdæmpede kontraster som brown 
grey, olive cream og burgundy rose giver det et sofistikeret og moderne 
twist. Set på afstand smelter farverne sammen og gør det særdeles veleg-
net som møbeltekstil. Andre kombinationer er brown ecru og silver grey, 
hvorimod salt and pepper er en hyldest til originalen. Tekstilet har bagside 
af genanvendt polyester. 

120 560150

940

230 370



6160

ECRITURE 
Møbeltekstil
40 % polyakryl, 27 % polyester, 18 % viskose, 9 % hør, 6 % bomuld
140cm bredt
20 farver 

Ecriture er et mat melange bouclétekstil med en elegant glans og fyldig organ-
isk struktur, der er rart at røre ved. Det er vævet på dobbyvæv og kombinerer 
blanke, matte og chenillegarner, som skaber en overflade, der kan minde om 
riskorn med små stænk fra den blanke kædetråd. Farverne er inspireret af glac-
eringen på keramik og strækker sig fra powdery rose pink, silver blue og lemon 
grass til chalky rice, stone grey, oyster grey, ivory og snow white. Mørkere rus-
tikke farver som moss green, golden olive, warm sand, dark taupe, burnt umber 
og coffee afbalanceres af golden yellow og turquoise. De klassiske basisfarver 
omfatter charcoal, midnight navy, burgundy red og steel grey.

100 180

270

570

780760

130

200 380

580

910

150

210

410 640

970

170

240

470

710



6362

ELLE 
Møbeltekstil
25 % bomuld, 15 % polyamid, 20 % polyakryl, 20 % viskose, 20 % uld 
140cm bredt
14 farver

Det krøllede bouclétekstil Elle draperes og foldes omkring møbler som en 
elegant designerfrakke. Det spundne bouclégarn, der er skabt ved at blande 
uld, viskose og akryl, giver en blød og taktil overflade. Under den efterfølgen-
de farvning får garnerne forskellige nuancer, som skaber fængslende chang-
eringer i de samme farvetoner. Den virkning og den lette glans fra akrylblan-
dingen giver den voluminøse boucléoverflade liv. Elegante, neutrale farver 
spænder fra oyster, coffee, pearl white, light ivory og caramel til cactus green, 
concrete grey, nutmeg, mud brown og ink. Inspireret af moden er de klarere 
kontrastfarver sunset orange, rust, plum og aqua.

350290280 390 480

530 680 750 950

150 230180 200 220



6564

NYMPHA
Møbeltekstil
75 % genanvendt bomuld, 25 % polyester
139cm bredt
5 farver

Med sit digitale print på kanvas, som er fremstillet af genanvendt bomuld og 
polyester, viser Nympha kunstnerens hånd med synlige penselstrøg og naive 
gengivelser af flora og fauna. Den digitale printteknik, som er en ny udvikling 
for Sahco, efterlader dele af baggrunden bar og giver fornemmelsen af et 
moderne maleri, mens kanvassen refererer til gobelinens bund. Finishen og 
nogle af nuancernes slørede akvareleffekt giver et yndefuldt falmet udtryk. 
Fem farvekombinationer spænder fra blød teal grey, pistachio grey og olive 
pink over jordagtig camel green og golden brown.

350 930450 550 740



BAG KULISSERNE



68 69PUYA 640 gardin og CLIFFORD 370 polstring på Magniberg Horse Chair 



70 71MURALE 780 gardin ECRITURE 760 polstring på Artek Chair 65 



72 73NYMPHA 930, CLIFFORD 370 og ELLE 950 polstring på Paustian Modular Sofa



74 75FANTOME 410 gardin ECRITURE 410 polstring på Arflex Lady Sofa og BRANCUSI 840 gardin



76 77ELLE 200 polstring på Classicon Bibendum Chair og MURALE 580 gardin 



79

OM ANNA VILHELMINE EBBESEN

Anna Vilhelmine Ebbesen er inspireret af kunst og mode og har en udtryks-
fuld tilgang til farver og kompositioner, der bygger på hendes store erfaring 
med udvikling af garner og tekstiler.  Hun har været Design Director hos 
Sacho de seneste fire år og har stået i spidsen for den kreative nytænkning i 
virksomheden, der blev grundlagt i Tyskland i 1831. Her holdes den rige kul-
turarv i hævd på lige fod med boligtekstilernes høje kvalitet, mens visionerne 
for fremtiden har fundet fornyelse. 

OM SAHCO

Sacho har i næsten 200 år været indbegrebet af udsøgt smag og fremragende 
kvalitet i boligindretningens verden. Med en kombination af klassisk design 
og innovation har de elegante møbeltekstiler og gardiner i Sacho-kollektionen 
erobret det kvalitetsbevidste, internationale publikums hjerter. Tekstilernes fyl-
dige teksturer og raffinerede detaljer kan findes i mange smukke hjem verden 
rundt. Efter sin udnævnelse i 2018, da Sacho blev en del af Kvadrat, har 
Design Director Anna Vilhelmine Ebbesen fornyet kollektionen og lanceret 
nye tekstiler i samarbejde med kendte designere. 

sahco.com 

OM KVADRAT

Kvadrat blev grundlagt i Danmark i 1968 og har dybe rødder i Skandinaviens 
verdensberømte designtraditioner. Kvadrat er førende inden for designinno-
vation og fremstiller virkningsfulde designtekstiler, tæpper og løsninger til 
akustik og vinduesafskærmning til både kommercielle og private interiører.
Vores produkter reflekterer vores passion for farver, kvalitet, enkelhed og inno-
vation. Vi udvikler kontinuerligt tekstilernes æstetiske, teknologiske og funk-
tionelle egenskaber. Her samarbejder vi med førende designere, arkitekter og 
kunstnere, blandt andre Miriam Bäckström, Raf Simons, Ronan og Erwan 
Bouroullec, Thomas Demand og Olafur Eliasson.

kvadrat.dk Fo
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