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Flytande och överskridande, bekant men bedrägligt, en rörelse mot 
det förflutna, nutid och framtid på en gång. Sahco 2023-kollektionen 
lyfter fram nästan 200 års arv av hantverk och kunskap uttryckt med 
ett modernt språk.

Gardiner och möbeltyger som leker med paradoxer och kontraster 
för att hitta skönhet och balans. Det utsökta och det råa samsas med 
feminint och vilt, rastlöst och avslappnat och klassiskt med radikalt 
nyskapande. Distinkta var och en för sig – men överlägsna tillsam-
mans. 

Mönster som avslöjar konstnärens hand. Filmisk finish med en berät-
telse. Mängder av blommor. 

Kromatiska och oregelbundna paletter som samtidigt är välkompone-
rade. Svart och toner av vitt bildar en grund som är nyanserad men inte 
neutral. Rosa ger en känslighet. Rött, limegrönt och syrenlila står i fokus. 

Strukturer gjorda för att umgås – livliga och sensuella – skapar former. 

Gardiner som couture. Skirt och överdådigt klär de ett rum i en unik look. 
Flower power som är sexig och otroligt feminin. Skimrande lotusblad och 
hägrar i starka färger. Naturligt linne med lyxiga lurexränder.

Gardiner som en vacker fantasi. Genomskinliga och samtidigt 
omslutande. Sensuella veck skapar en skugglek med ljuset. Tuff men 
ändå ömtålig organza komponerad som en matris. Virvlande vatten utt-
ryckt i struktur.

Gardiner som berättar en historia. Broderi anglaise, krispig parisisk 
teknik och radikalt nytt utseende. Botaniskt stilleben ritat för hand och 
uppgraderat med en pampig palatskänsla. Handritade glada ansikten 
och blommor i taktil ekologisk bomull.

Möbeltyger som liv hantverksmässiga, lugna och livliga. Bekväm chenille 
som är både mjuk och tung. Boucléstruktur som är upplöst, glänsande 
och ändå matt.

Möbeltyger som romantik. Från arkivet omskapat för framtiden: Suzy 
Wong möter Christian Dior, en blandning av kultur och kreativitet.

”Vi berättar en historia med den här kollektionen. Vi söker perfektion 
genom balans. Vi lägger till lite färgstarka detaljer. Färger är något som 
vi använder mycket, var och en i sin kontext, men vi börjar alltid med svart 
och toner av vitt. Vi engagerar alla sinnen: ögat, handen och hjärtat. När 
du kombinerar dessa textilier är det där du får effekten. Det är lite som 
med hur du klär dig – det berättar en historia om vem du är, hur du känner 
och vad du vill. ”

– Bengt Thornefors, Creative Director Sahco.
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GARDIN

ASAMI
[p.26 – p.35]

ERIE
[p.52 – p.62]

HALIMAH
[p.64 – p.74]

KETAKI
[p.76 – p.83]

KILA KILA
[p.84 – p.92]

OMESHI
[p.94 – p.104]

OTORI
[p.106 – p.114]

SHIGERU
[p.126 – p.135]

VIVUS
[p.136 – p.143]

Gardin
100% polyester
320 cm bredd
10 färger  

Asami är en hyllning till Issey Miyake och inspir-
eras av Shibori-vikningar. Tyget skapas med en spe-
cialiserad vävprocess som ger permanenta, nästan 
tredimensionella veck. Effekten är både geometrisk 
och upplöst, skapar veck och skuggspel av ljus i ett sil-
keslent och sensuellt skirt tyg. Elegant och skräddad 
känslai svart, intensivt vinrött, sexigt klarröd och subtil 
champagne med ljusblått och citrongult. 

Gardin
100% återvunnen polyester  
320 cm bredd
11 färger  

Strukturell och uttrycksfull gardin med ett or-
ganiskt mönster som påminner om virvlande vatten gör 
Erie till ett modernt tyg som är tillverkat av 100 procent 
återvunnen polyester. Vackert och hållbart tyg med 
ett mjukt skimmer som är ett bevis på toppmoderna 
tekniker. Färpaletten sträcker sig från mjukt grå, rost till 
lera och skogsgrönt. Ett klargult stråk ger energi.

Gardin
99% linne, 1% polyester
300cm
11 färger  

Halimah ger naturligt linne lite glamour, leker 
med uppfattningar och taktilitet – allt med en kon-
stnärlig inställning till färg. Det tvinnade lurexgarnet 
skapar en glittrande oregelbunden rand i spunnet linne. 
Klargul, dovt rosa och syrenlila ger en livlig och fräsch 
känsla. Klassisk midnattsblått kombineras med silver-
glittrande lurex och skapar tillsammans diskret lyx. 

Gardin
30% bomull, 56% polyester, 14% återvunnen polyester
140cm
9 färger

Ketaki är broderianglaise med en Parisinspirerad 
känslighet och lekfull känsla av ironi, klassisk teknik och 
modern attityd. Nyfikna mönster med ormar, nycklar och 
konsoler broderade i matchande glänsande trådar som 
vilar med precision på den krispiga poplinbasen. Färgerna 
trotsar traditioner och är intensiva eller skarpa, klarröda 
och djupsvarta eller optisk vita och arktisk blåa.

Gardin
63% ekologisk bomull, 37% mikromodal
320 cm
9 färger

Titta noga på Kila Kila och upptäck knappt ur-
skiljbara, handritade glada ansikten och blommor. De 
ger det känsliga tyget i ekologisk bomull en lekfull käns-
la och en aning mystik. En färgpalett som kompletterar 
dess karaktär är avsiktligt begränsad till en svart eller 
vit varp för att skapa subtila kontraster eller melangef-
fekter. Midnattsblått och svart ger en strukturell känsla. 
Mellanblått, grönt och grått som nästan skiftar i silver. 
Klarrosa nyanser direkt från catwalken. 

Gardin
69% återvunnen polyester, 31% polyester
140 cm bred
11 färger  

Omeshi är tuff men samtidigt ömtålig: som en 
modern matris som kombinerar det strikta i ett rutnät 
med delikat broderad organza. Den meshliknande 
ytan förstärks av glansen av återvunnet polyestergarn 
medan snitt i organza skapar en atmosfärisk ljuseffekt. 
Färgpaletten varierar mellan fräsch limesorbet, aprikos, 
syren och dovt rosa. Den svarta varpen är mörkt marin-
blå och intensivt svart. 

Gardin
68% viskos, 32% polyester
137cm
9 färger

Otori en exotisk jacquardgardin som är drömlik 
och dissonant i sin färgskala som är inspirerad av japan-
ska miniatyrer målade på textilier och gamla kimonos. 
Lotusblommor och blad, hägrar som vilar eller flyger, 
skimmer på den satinglänsande ytan som nästan känns 
kall vid beröring – som när man drar handen genom vat-
ten. Färgerna är medvetet oregelbundna: hallonrosa med 
orange, silver med krämigt benvit och pärlemorvit med 
isgrått. 

Gardin
45% acetat, 29% återvunnen polyester, 26% bomull
140cm
10 färger

Shigeru har en avslappnad flower power-look 
som samtidigt är överdådig men sparsam. Den utstrålar 
glamour och feminin fransk couture med intrikata 
nästan broderade blommor som ser ut att vara utsprid-
da för hand på den blanka ytan. Färgpaletten är skapad 
med en modedesigners känsla för att klä ett rum och 
den är poetisk och radikal. Paletten sträcker sig från 
mjukt rosa och champagnevitt till kombinationer av 
svart och limegrönt eller klarrosa och svart.

Gardin
44% ekologisk bomull, 40% viskos, 16% linne
140 cm bred
8 färger  

Vivus är episk i sin skala och genomsyrar den 
konstnärliga traditionen av botaniskt stilleben med en 
överdådig palatskänsla. Bladformer och insekter i de 
handmålade konstverken speglas i subtilt glänsande 
spunnen viskos som skapar en känsla av rörelse på 
bomulls- och linnebasen. Färg skapar olika vinjetter: 
midnattsblått med benvitt och brunt med svart bildar ett 
filmiskt intryck. Rosa med benvitt påminner om bär med 
krämig grädde.
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MÖBELTYG

ACCA
[p.6 – p.17]

ACCA STRIPE
[p.18 – p.24]

CIFRADO 
[p.36 – p.50]

SAJI
[p.116 – p.125]

Möbeltyg
33% återvunnen bomull, 25% återvunnen polyester,
7% återvunnen polyakryl, 35% viskos
140cm
12 färger

Acca Plain är ett syskon till Acca Stripe med 
samma upplösta karaktär i sin ojämna yta och med 
en utökad färgpalett som gör detta möbeltyg tätt och 
strukturerat men ändå livligt. Det exklusiva bouclégar-
net är tvinnat och tätt slingat med en glansig finish som 
står i kontrast till den matta återvunna bomullen i väf-
ten. Fasta färger inkluderar duk, grå och tobak av Acca 
Stripe, kompletterad med syragrön, chokladbrun och 
svart.

Möbeltyg
33% återvunnen bomull, 25% återvunnen polyester,
7% återvunnen polyakryl, 35% viskos
140cm
7 färger  

Acca Stripe är tät och strukturerad men ändå 
livlig tack vare det glänsande viskosbouclégarnet. Ty-
get har subtilt oregelbundna tonränder som förefaller 
upplösta i den ojämna ytan. Det exklusiva bouclégarnet 
är tvinnat och tätt slingat med en glansig finish som står 
i kontrast till den matta återvunna bomullen i väften. Det 
är färgat i dämpade kontraster av vitt och kalikå, rost-
brunt, tomatrött och turkosblått. 

Möbeltyg
42% återvunnen bomull, 24% återvunnen bomull,
27% viskos, 7% linne
140cm
15 färger

Cifrado är ett tungt chenilletyg med den mjua 
känslan av något välanvänt kombinerat med egen-
skaperna hos ett tungt möbeltyg. För att uppnå denna 
levande effekt är tyget tekniskt innovativt: chenille och 
vriden bomull kombineras med en dubbel varp av tvinnat 
linne och viskos och en hög andel återvunnet garn. Från 
dämpat grått, elfenben och citronvanilj till magenta, dovt 
rosa, tobaksmelange, petrolblått och kolsvart.

Möbeltyg
78% återvunnen polyester, 22% polyamid
140cm
10 färger

Suzy Wong möter Christian Dior i Saji: ett cou-
tureinspirerat möbeltyg som förkroppsligar nostalgin 
med det förlutna och den kreativa visionen inför fram-
tiden. Saji är tillverkad av tät återvunnen polyester och 
återskapar gammaldags jacquard som här har skalats 
upp och färgats för ett känslomässigt intryck. Fräscht 
syrenlila och rosa skapar en krispig känsla och Eau de 
nil med turkost och vinrött lyfter fram en nygammal 
look. Svart, gyllene tobak och mörk vinrött är nybarock.
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OM BENGT THORNEFORS

Bengt Thornefors är född i Sverige och arbetade 
som senior designer på Acne Studios i Stockholm un-
der nio år från 2003–2011. 2012 blev han Senior Design-
er & Artistic Consultant  för YSL Saint Laurent under 
Hedi Slimanes tid som Creative Director. 

Bengt Thornefors grundade Magniberg 2016 
tillsammans med floristen och grafiska designern Nina 
Norgren. Magniberg lyfter uttrycket till riktningar utan-
för könsgränser: ett möte mellan uttryck för den moder-
na världen; leker med kontraster, bryter mot regler och 
klassiska normer. 

OM SAHCO

I nästan 200 år har Sahco definierat utsökt smak 
och överlägsen kvalitet i inredningsvärlden. Genom att 
kombinera klassisk design och innovation har de eleganta 
möbeltygerna och gardinerna i Sahco-kollektionen fångat 
hjärtan hos en kräsen och internationell publik. Den fylliga 
strukturen och de förfinade detaljer pryder idag många 
vackra hem världen över. Det har ägts av Kvadrat sedan 
2018. Under kreativa chefen Bengt Thornefors kommer 
det att ligga i framkant av branschen, sätta nya standarder 
och definiera ett inredningslandskap av fylliga strukturer 
och slående design för idag och framtiden.



SAHCO.COM

http://sahco.com

