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     Sahco 2021 Kollektion ‘Beau’

    Som en levendegørelse af naturlig skønhed og karakter 
afspejler Beau ønsket om at give vores hjem mening og personlighed. Det er 
indbegrebet af luksus, livsbekræftende og følelsesmæssigt engagerende. 
Tekstiler, der føles og beundres. Intuitive og udtryksfulde med sammensmeltede 
former og blød taktilitet. En overdådighed af kulturelle referencer og raffine-
ment, men samtidig afslappende og stemningsfulde.
     Med stikord fra filmiske vignetter, fransk haute couture og 
virkelighedsflugt eller eventyr leger kollektionens 9 tekstiler med kontraster og 
farver, sammensætninger og omgrupperinger for at skabe et helt nyt udtryk. 
Sofistikerede og en smule undergravende med harmoni i kreativ dissonans - sarte 
og stærke, åbenlyse og nuancerede, flydende og skulpturelle. 
     “Beau betyder smuk på fransk og har en sproglig vægt med 
reference til levetid og tilknytning, som har stor betydning for, hvordan vi føler os 
hjemme. I hjemmet vil vi gerne være omgivet af smukke ting, som vi kan værdsætte 
og beholde i lang tid, så jeg har fokuseret på det bløde og taktile og har fjernet det 
alvorlige ved luksus. Det behøver ikke være så stramt, så jeg har valgt en mere 
intuitiv tilgang med opløste mønstre og uventede kombinationer eller sammensæt-
ninger, der overrasker en smule. Ved at blande forskellige tidsaldre og historier 
skaber man nye fortællinger, der indbyder til dialog mellem modsætningsfyldte 
elementer,” siger Design Director Anna Vilhelmine Ebbesen.
     Som en viderebygning af to tidligere kollektioner genforto-
lker Beau klassiske tekstiler i opfindsomme nuancer og bearbejdninger og flytter 
grænserne for væveteknikker med komplicerede og innovative tekstiler som resultat.  
     Saros er et tyndt gardin i ren ny uld i mørke toner og svage 
neutrale farver, mens Oaxaca, en solid, næsten skulpturel kanvas, er inspireret af 
de rå, naturfarvede facader i den gamle mexicanske by, tekstilet er navngivet efter. 
Det sarte, blomstrede Monroe-tekstil har referencer til haute couture og bruger fil 
coupe-teknikken til at skabe en transparent bund i den indviklede jacquard-
vævning, mens Tropic i fyldig jacquardvævning har et eksotisk bladmønster, der 
ligner broderi. Afslappede, naturlige hør- og bomuldsgardiner i støvede farver 
med inspiration fra ørkenens beduiner og tøj, der er brugt med kærlighed. 
     Baru er et møbeltekstil vævet af bouclé i dybe jordfarver og 
elegante neutrale nuancer, inspireret af modens verden. Tekstilet som primært 
består af uld, er ultrablødt som klippet fleece, og samtidig holdbart pga. efterbe-
handlingsprocesserne.



Above: Monroe 180; Left: Sofa Proof 005, Stool Oaxaca 750, Floor B108 023, Drapery Pippa 380



Above: Table cloth Pippa 110, Drapery Pippa 550  
Right: Drapery Tropic 470, Sofa Tropic 270, Trousers Tropic 470, Floor Cuba 013



Above: Armchair Baru 740; Left: Steps Cuba 014, Drapery Monroe 170





Top to bottom: Pippa 210, Clay 015, Baru 450, Saros 750, Clockwise: Oaxaca 950, Pippa 500, B108 023, Proof 018



Clockwise: Baru 200, Safire 016, Pippa 550Clockwise: Baru 410, Ash 910, Nazca 009, Proof 010



Clockwise: Heron 460, Shell Reversible 006, Safire 011 Clockwise: Avalon 2 015, Baru 980, Tropic 270, Ash 910



910

Ash

Gardin
Farver 10
Bredt 306cm
Materiale 100% polyester FR 

Ash er et let og moderne gardin med et mat, støvet udseende inspireret af pulveris-
eret ler og kalk. Det har de naturlige fibres taktilitet med brandhæmmende egen-
skaber. Den ujævne, tørre struktur i det stykfarvede tekstil skyldes kraftigt snoede 
garner og jacquardvævningens afslutningsfase. Farvepaletten afspejler den pulver-
agtige inspiration med kalk, ecru, sand, lys fersken og lys kanariegul og kontraster 
som himmelblå, blåsort, okseblod, skifergrå og titaniumhvid.

500 680 720

180 200 260

100 130 160



Baru

Møbeltekstil
Farver 12
Bredt 140cm
Materiale 87% uld, 10% polyester, 3% polyamide

Det ultrabløde, vævede og uldne bouclétekstil, Baru, føles som fleece og har en behagelig 
volumen, der skyldes elasticiteten i uldfibrene og den afsluttende behandling. Garnet er 
farvet med med en farve i kædegarnet og en anden i skudgarnet og har uldtekstilets fordele  
i en blødere udformning. Boucléstrukturen og den lette glans fra akrylblandingen skaber 
en legende virkning, når farven fanger lyset. Minimale kontraster i garnerne skaber kraft-
ige nuancer som midnatsblå, skovgrøn, rødbrun og mørk chokolade, mens mørkere bund-
farver tilfører dybde. Bløde nuancer som sne, lysegrå, aske, kamel, vanilje og mosgrøn får 
en mélangevirkning fra bundens kontrastfarve. 

450 570 740

330 390 410

120 150 200

780 950 980



Heron

Gardin
Farver 12
Bredt 295cm 
Materiale 100% hør 

Heron er i 100 % hør, der er blødt at røre ved. Det er halvgennemsigtigt med små 
naturlige uregelmæssigheder i hørfibrene næsten som kunsthåndværk. Som den 
hejre, det symboliserer, udstråler det stilhed og ro, når det hænger i bløde folder. 
Den afblegede farvepalet inspireret af ørkenens beduiner er skabt af farvede garner 
og to lidt afvigende nuancer i kæde- og skudgarn, der næsten smelter sammen til 
én farve. De bløde, neutrale farver spænder fra råhvid, kridhvid, sand og beige til 
falmet pink, støvet lyslilla, lysebrun, efterårsgrøn, varm karry, muskat, stålgrå og 
midnatsblå.

100 180 200

220 240 310

380 460 610

980700 790



Monroe

Gardin
Farver 5
Bredt 163cm
Materiale 66% polyester, 34% bomuld

Et luksuriøst gardin, der får et klassisk blomstermønster til at ligne en blomstermark. 
Monroe udstråler skrøbelig glamour og haute couture kjoler. Et detaljerigt og let gardin, 
hvor fil coupe-teknikken er brugt til at skabe en transparent bund i jacquardvævningen, 
og som er lige smukt, uanset om det hænger i tætte folder, eller lyset strømmer igennem. 
Lurex og mat bomuld indikerer “high-low”-mode, mens farvekombinationer ændrer det 
figurative udtryk fra filmisk med onyx og elektrisk blå på en royal, sort bund til flower-
power i elektrisk orange blandet med mørkeblåt, syregrønt og kridhvidt. Smørblomstgult 
og sølvgråt gør det drømmende og flygtigt, mens mønsteret knapt kan anes med perlehvidt 
på hvidt.

100 120 170

180 190



Oaxaca

Møbeltekstil
Farver 15
Bredt 146cm
Materiale 100% bomuld 

Oaxaca er kraftig ensfarvet kanvas, der kan minde om arbejdstøj, i glatvævet, stykfarvet 
bomuld og et opfindsomt farvesortiment inspireret af de rå, naturfarvede facader i Oaxaca 
i Mexico. Med en kompromisløshed, der vækker minder om den tyske konceptkunstner 
Franz Erhard Walthers kanvasskulpturer, passer den tunge kanvas til enkle, skrædder-
syede detaljer. Tekstilet får en markant og raffineret karakter, når det kombineres med 
andre materialer som f.eks. blødt læder. Farvepaletten strækker sig fra de mexicansk 
påvirkede teglfarvede, rustorange, himmelblå, mørk karry, gyldenoliven og midnatsblå 
nuancer til klassiske neutrale som kalkhvide, råhvide, stålgrå, mørkegrå, kamel, sand og 
lysebrune farver.

330 340 380

190 210 230

110 130 160

460 560 570

750 790 950



Pippa

Gardin
Farver 10
Bredt 300cm 
Materiale 75% bomuld, 25% polyamid  

Pippa er et håndlavet tekstil med en enestående crepeagtig overflade og sart gennemsig-
tighed, der er inspireret af de rytmiske mønstre i japanske Shibori-tekstiler. Det blanke 
polyamid kædegarn giver det naturlige skudgarn af bomuld en anelse glans, samtidig 
med at afslutningsteknikkens krympning giver det en tredimensionel overflade. Dob-
beltfarvningen giver en totonet virkning. Lyse nuancer som perlehvid, sølvgrå, lysegul 
og støvet pink komplementeres af jordtoner som agave, rav og rå sienna, mens mørk 
indigo, mayablå og klar rød tilfører en dristig kontrast. 

210

110 140 190

750

500 550470

250 380



Saros

Gardin
Farver 9
Bredt 325cm
Material 100% ren ny uld

Saros er en ny fortolkning af det tidløse, uld gardin med opfindsomme nuancer, der skaber 
nye udtryk, mens det fine uldgarn og Airo-behandlingen fremhæver letheden og gennemsig-
tigheden. Gardinet i dobbelt bredde er blødt og har et elegant fald som velsiddende skræd-
dersyet tøj, en inspiration som også afspejles i farvepaletten for det garnfarvede tekstil, der 
er skabt ved at blande enten fiberfarvede mélange- eller ensfarvede garner. Dybe farvetoner 
som sort bourgogne, mørk efeu og mørk mayablå dæmpes af det råhvide eller sorte kæde-
garn. Mélangerød og sepiaorange komplementerer falmede, neutrale farver som råhvid, 
lysegrå, varm beige og aske. 

690 750 970

290 330 650

140 200 240



Tropic

Gardin
Farver 10
Bredt 137cm
Material 6% bomuld, 4% hør, 11% acetat,  
58% polyester, 21% viskose 

Tropic er inspireret af kolonitidens æstetik og eventyrlige rejser. Vævningen er jacquard med 
et struktureret, nærmest broderet udseende fra sammensætningen af silkeagtige, metalliske 
og matte garner. Med referencer til eksotisk natur og vildnis får det store bladagtige design 
forskellige udtryk afhængigt af farve- og garnkompositionerne. I gyldengult gløder det som 
levende Tussar-silke, mens kongeblåt på sølvbund leder tankerne hen på kinesiske kunsttra-
ditioner. Strukturgarner i rustorange og midnatsblåt med mélange baggrund er varme og 
taktile, mens sandfarvet med hvidt får mønsteret til at fremstå meget svagt.

470

780

660 740

270 360 450

100 220 240



     Om Anna Vilhelmine Ebbesen

     Anna Vilhelmine Ebbesen er inspireret af kunst og mode og 
har en udtryksfuld tilgang til farver og kompositioner, der bygger på hendes store 
erfaring med udvikling af garner og tekstiler.  Hun har været Design Director hos 
Sahco de seneste tre år og har stået i spidsen for den kreative nytænkning i virk-
somheden, der blev grundlagt i Tyskland i 1831. Her holdes den rige kulturarv i 
hævd på lige fod med boligtekstilernes høje kvalitet, mens visionerne for frem-
tiden har fundet fornyelse.

     Om Sahco

    Sahco 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 Sahco- 
kollektionen erobret det kvalitetsbevidste, internationale publikums hjerter. 
Tekstilernes fyldige teksturer og raffinerede detaljer kan findes i mange smukke 
hjem i hele verden. Efter sin udnævnelse i 2018, da Sahco blev en del af Kvadrat, 
har Design Director Anna Vilhelmine Ebbesen fornyet kollektionen og lanceret 
nye tekstiler i samarbejde med kendte designere. 

     Om Kvadrat

    Kvadrat blev grundlagt i Danmark i 1968 og har dybe rødder 
i Skandinaviens verdensberømte designtraditioner. Kvadrat er førende inden for 
designinnovation 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 innovation. Vi udvikler kontinuerligt tekstilernes æstetiske, teknologiske og 
funktionelle egenskaber. Her samarbejder vi med førende designere, arkitekter og 
kunstnere, blandt andre Miriam Bäckström, Raf Simons, Ronan og Erwan Bour-
oullec, Thomas Demand og Olafur Eliasson.

     sahco.com      kvadrat.dk



Brand campaign (cover and p.10–11)  
by Jeff Burton and Peter Saville




