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SAHCO 2022 COLLECTIE



SAHCO 2022

EVOKE COLLECTIE   

Afgestemd op de zintuigen en emoties, zet Evoke de toon voor de woning 
als een samensmelting van schoonheid en persoonlijkheid. Een woning als 
persoonlijke memoires gegraveerd in texturen, tinten en beelden. Sfeervol en 
individueel, suggestief en reflectief, dynamisch en speels.

Geïnspireerd door organische vormen in de natuur, schaduwen en spectrale 
visioenen, muurschilderingen van Jean Cocteau, de beeldhouwwerken van 
Constantin Brancusi en abstracte kunst, is de collectie stoffering en draperie-
en gelaagd en ambachtelijk, met kenmerken die licht en volume verkennen. 
Samenhangend en eclectisch, de Evoke collectie heeft een creatieve spanning 
afgeleid van waargenomen onvolkomenheden en schijnbaar ongerijmde 
maar harmonieuze combinaties van kleur en textuur. 

"We leven in een tijd waarin we ons emotioneel expressiever en opener moeten 
opstellen en misschien zelfs dromerig mogen zijn. Deze collectie stimuleert 
het oog en de geest om te dwalen en helpt om ruimtes te maken die onze 
persoonlijkheden en ons leven weerspiegelen", zegt Design Director Anna 
Vilhelmine Ebbesen.

Geheel in lijn met Sahco's erfgoed, is Evoke rijk aan klassieke referenties en 
verlevendigd met een meer intuïtieve, moderne expressie. De zeven gordijn-
stoffen en vier meubelstoffen getuigen van een hoog ambachtelijk niveau, het 
resultaat van de toepassing van nieuwe technieken om levendige tactiele op-
pervlakken, poederachtige droge of glanzende chintz-afwerkingen en artistieke 
bedrukte of geborduurde geabstraheerde contouren te creëren. 

Corallium, een speelse, transparante stof met een subtiele glinstering van lurex 
bouclé garen, heeft een organisch krabbelpatroon op een zwevende, transpa-
rante stof met organza-basis, terwijl Nympha een digitale print op canvas is 
die de hand van de artiest laat zien met zichtbare penseelstreken en naïeve 
weergaven van flora en fauna. Mirari is een jacquardweefsel dat geborduurd 
lijkt en doet denken aan dromerige Japanse bossen, terwijl een ander gewe-
ven jacquard, Murale, een figuratief kunstwerk bevat dat doet denken aan 
Cocteau met een dramatische herhaling van 3 meter die speelt met schaal 
en abstractie. Elle, een gesponnen bouclé-mengsel, valt en vormt zich rond 
meubels als een elegante designerjas.

Het totale kleurenpalet wordt opgewaardeerd door de toevoeging van frisse 
tinten als citroengras, pistachegroen en Sakura-roze en aardse basisnoten 
als gouden olijf, mosgroen en roestrood. Designer Vincent Van Duysen 
kleurde de meubelstof Clifford, een klassiek Houndstooth-patroon opgelost 
en opnieuw bedacht in zijn kenmerkende gedempte tinten met subtiele con-
trasten van bruingrijs, olijfcrème en bordeauxroze.



6 7CLIFFORD 370 bekledingsstof op Magniberg Horse Chair



8 9GRAPHIS 180 gordijn



10 11GRAPHIS 180 gordijn



12 13MURALE 780 en FANTOME 410 gordijnen ELLE 750 gestoffeerde Chinese vaas



14 15FANTOME 410 gordijnELLE 200 bekledingsstof op Classicon Bibendum Chair



16 17ECRITURE 410 bekledingsstof op Arflex Lady Sofa MIRARI 940 bekleding stof op elektrische gitaar



18 19ECRITURE 410 bekleding stof op Arflex Lady SofaMIRARI 940 gordijn



20 21FANTOME 410 gordijn gemaakt tot een hemdMIRARI 940 en BRANCUSI 840 gordijnen



22 23GRAPHIS 750 gordijn 



24 25ECRITURE 760 bekleding stof op Artek Chair 65NYMPHA 930, CLIFFORD 370 en ELLE 950 bekleding stof op Paustian Modular Sofa



26 27NYMPHA 740 bekledingsstof 



28 29CORALLIUM 790 gordijnNYMPHA 450 gepolsterde motorhelm



30 31MIRARI 190 gordijnCLIFFORD 230 bekleding stof op E15 Shiraz Sofa



32 33CLIFFORD 230 bekleding stof op E15 Shiraz Sofa



34 35PUYA 640 en CORALLIUM 790 gordijnen



36 37MURALE 580 gordijn MIRARI 190 gordijn bekleding op cowboylaarzen



38 39NYMPHA 550 bekleding stof op Magniberg Walrus Daybed



40 41ELLE 680 bekleding stof op Artifort F598 Groovy Chair MURALE 580 gordijn tot handschoenen gemaakt



COLLECTIE-OVERZICHT



4544

BRANCUSI
Gordijn
100% polyester
142cm breed
9 kleuren

Brancusi , een glamoureuze jacquard met een afwerking van wet-look chintz, 
heeft vloeiende wervelingen als een gemarmerd verfeffect. Het textiel is een 
eerbetoon aan de Frans-Roemeense beeldhouwer Constantin Brancusi, wiens 
betoverende sculpturen hun onderwerpen eerder oproepen dan er op lijken, 
en is organisch en toch gestroomlijnd. De tinten variëren van ceruleumblauw, 
roze en schemerblauw tot de neutrale tinten, staalgrijs, warm taupe, ivoor en 
parelwit. Op mode geïnspireerde combinaties van nachtroest en citroenlucht 
spelen met de optische effecten van het mengen van kleuren.

100 550

840

140

680

200

750

240

790



4746

CORALLIUM
Gordijn
100% polyester
140cm breed
6 kleuren

Corallium, een speelse, transparante stof met een subtiele schittering van lur-
ex bouclé garen, is als een schepsel van de zee. Het organische krabbelpa-
troon lijkt te dansen en flikkeren op de zwevende, transparante stof met 
organza-basis. Een borduurtechniek met dubbele draad combineert het 
gestructureerde bouclégaren met lurex om een levendig aanvoelend op-
pervlak te creëren. Tonale afstemming van de basis en de bouclé houdt de 
helderheid van ijsblauw, pistachegroen en karnemelk in toom. Als het licht 
erdoor schijnt, worden de kleuren nog meer verzadigd. Zout en peper geeft 
een grafisch effect, sneeuwwit is kraakhelder en nachtblauw stemmig.

100 790150

940

410 730



4948

FANTOME 
Gordijn
100% polyester
290cm breed
10 kleuren

Fantome, een semi-transparante stof met een rimpelig oppervlak dat aan crêpe 
doet denken, is etherisch met een licht streepje en een poederachtig palet. 
Twee soorten afwisselend getwijnde polyester garens worden gecombineerd 
in de schering en inslag om subtiele onregelmatigheden en onvolmaakte lij-
nen te creëren. De kleuren zijn overwegend eenkleurig, grijze mist, lichtgeel, 
marshmallow roze, sneeuwwit en hemelsblauw tot de sterkere tinten goud-
geel, nachtblauw en portrood. Voor nog meer dynamiek zijn er twee dubbel 
geverfd, waardoor opvallende strepen ontstaan van donker bordeauxrood op 
baksteenrood en houtskool op betongrijs.

100 450

730

130

510 790

150

560

410

680



5150

100 440130

570

180

750

200

930

GRAPHIS 
Gordijn
100% polyester
295cm breed
8 kleuren

Graphis is een vernieuwde klassieke streep in een zijdezachte jacquard waarbij 
het onderscheid tussen grafische en zachte textuurlijnen vervaagt. Verwijzend 
naar de verfijning van een Venetiaanse villa en de golvende materialiteit van 
installaties van de hedendaagse kunstenares Ulla von Brandenburg, wordt de 
stof verlevendigd door afwisselend matte en glanzende oppervlakken. Als er 
licht doorheen schijnt, wordt het streepeffect versterkt. Het palet bevat tinten 
die ook elders in de collectie zijn gebruikt, goudgeel, ijsgrijs, roestrood, citroen-
gras, antraciet, parelwit en sneeuwwit, met turkoois voor een uitbarsting van 
energie. Het kan horizontaal en verticaal worden gebruikt.



5352

MIRARI
Gordijn
80% viscose, 20% polyester
138cm breed
6 kleuren

Mirari is een rijk jacquardweefsel dat geborduurd lijkt en doet denken aan 
Japanse bossen, onwerelds en dromerig met Kimono-geïnspireerde kleurstel-
lingen. Een satijnweefsel in de basis geeft het een subtiele glans, terwijl de 
gestructureerde omtrek diepte toevoegt en doet denken aan de brokaten van 
haute couture. De stof is een elegant volumineus gordijn en heeft een strak be-
werkt palet van naast elkaar geplaatste composities van rose camel, citroengras 
lavendel en rose blauw, een glanzend zilverblauw en karnemelk, en de aardse 
resonantie van goudbruin.

120 540130

940

190 290



5554

MURALE 
Gordijn
52% katoen, 48% polyester
136cm breed
6 kleuren

Murale is een geweven jacquard met een figuratief kunstwerk met een drama-
tische herhaling van 3 meter. Het is geïnspireerd op historische fresco's en 
muurschilderingen en speelt met schaal en abstractie. De krijtlijnen van het 
patroon, die doen denken aan de kunstwerken van Jean Cocteau, verdienen 
bijzondere aandacht. Ze lezen geabstraheerd wanneer het gordijn is opgevou-
wen en figuratief wanneer het is opengevouwen. Het gevlamde poly-katoenen 
inslaggaren zweeft langs de lijnen van de afbeelding en geeft een reliëfachtig 
karakter aan de gebroken satijnen basis. De afwerking geeft het een rijke 
glans en moeiteloze drapering. Vier van de kleuren, saliegroen, zilvergrijs, 
licht camel en bordeauxrood hebben krijtlijnen in wit, roestbruin, aangevuld 
met lichtgeel en indigo met middenblauw.

120 780230

950

370 580



5756

PUYA 
Gordijn
51% micromodal, 44% polyester, 3% lurex, 2% polyamide
144cm breed
6 kleuren 

Puya, een stemmige transparante stof met een geabstraheerd bloemenpatroon, 
speelt met schaduwen en vormen in de natuur. Het opgeloste patroon en de 
visuele beeldtaal zijn geïnspireerd op het werk van de Nederlandse kunstenares 
Viviane Sassen, bekend om foto's die de perceptie van wat echt of ingebeeld is, 
verstoren. Gemaakt met behulp van de filcoupeschaartechniek, heeft het tex-
tiel een licht gevlamde basis en textuurkarakter door de verschillende garens. 
Als het aan het licht wordt blootgesteld, werpt het zijn eigen dramatische 
schaduw. Sakura roze, zonnegeel, zilvergrijs en goudbeige verwijzen naar een 
Japans geïnspireerd kleurenpalet, terwijl zwart zorgt voor drama en parel-
moerwit voor helderheid.

100 440130

640

190 220



5958

120 560150

940

230 370

CLIFFORD 
Stoffering
18% linnen, 22% gerecycled polyester, 60% viscose
175cm breed
6 kleuren 

Clifford heeft zich laten inspireren door de kleuren van de herenmode 
van ontwerper Vincent Van Duysen. Hij bewerkte een klassiek Hounds- 
tooth-patroon door texturen te gebruiken om de grafische impact van het 
patroon te verminderen. Als jacquardweefsel met fijne en gedraaide ga-
rens, heeft het een subtiele glans en een natuurlijk effect van het linnen. 
Van Duysen's gedempte kleuren en ingetogen contrasten zoals bruingrijs, 
olijfcrème en bordeauxroze geven het een verfijnde, moderne twist. Van 
een afstand gezien vloeien de tinten in elkaar over, waardoor het bijzonder 
geschikt is voor stoffering. Andere combinaties zijn bruin-ecru en zilver-
grijs, terwijl zout en peper een eerbetoon is aan het origineel. De stof heeft 
gerecycled polyester op de rug. 



6160

ECRITURE 
Stoffering
40% polyacryl, 27% polyester, 18% viscose, 9% linnen, 6% katoen
140cm breed
20 kleuren 

Ecriture, een matte gemêleerde bouclé met een elegante glans, stoffeert prach-
tig met een organische rijke textuur en een behaaglijk comfortabel gevoel. 
Gemaakt met een dobby-weefgetouw, combineert de stof glanzende, matte 
en chenille garens om een oppervlak te creëren dat doet denken aan rijstkorrels 
met spikkels van het glanzende scheringgaren. De kleuren zijn beïnvloed door 
keramische glazuren, variërend van poederroze, zilverblauw en citroengras tot 
krijtachtige rijst, steengrijs, oestergrijs, ivoor en sneeuwwit. Diepere rustieke 
tinten van mosgroen, gouden olijf, warm zand, donker taupe, gebrande omber 
en koffie worden gecompenseerd door goudgeel en turkoois. Traditionele ba-
sics zijn onder meer houtskool, nachtblauw, bordeauxrood en staalgrijs.

100 180

270

570

780760

130

200 380

580

910

150

210

410 640

970

170

240

470

710



6362

ELLE 
Stoffering
25% katoen, 15% polyamide, 20% polyacryl, 20% viscose, 20% wol 
140cm breed
14 kleuren

De gekrulde boucléstof Elle valt en vormt zich rond meubels als een elegan-
te designerjas. Het gesponnen bouclégaren dat ontstaat door het mengen 
van wol, viscose en acryl geeft het oppervlak een zachte tactiliteit. Tijdens 
het daaropvolgende verven neemt het garen de kleur anders aan, waardoor 
boeiende verschuivingen binnen dezelfde tinten ontstaan. Dit effect en een 
lichte glans van de acrylmix brengen het volumineuze boucléoppervlak tot 
leven. De elegante neutrale kleuren variëren van oester, koffie, parelwit, 
licht ivoor en karamel tot cactusgroen, betongrijs, nootmuskaat, modder-
bruin en inkt. De felle contrastkleuren zijn zonsondergang-oranje, roest, 
pruim en aqua en verwijzen naar de modekleuren.

150 230

530

180

350290280

680

200

390

750

220

480

950



6564

NYMPHA
Stoffering
75% gerecycled katoen, 25% polyester
139cm breed
5 kleuren

Nympha is een digitale afdruk op canvas van gerecycled katoen en polyester. 
Het toont de hand van de artiest met zichtbare penseelstreken en naïeve weer-
gaven van flora en fauna. De digitale druktechniek, een nieuwe ontwikkeling 
voor Sahco, laat delen van de achtergrond onbewerkt, waardoor het de uit-
straling krijgt van een modern schilderij, terwijl het canvas verwijst naar de 
basis van een wandtapijt. De afwerking en het aquarel-wash effect van sommi-
ge tinten geven een gevoel van sierlijk vervagen. Vijf kleurencombinaties gaan 
van zacht groenblauwgrijs, pistachegrijs en olijfroze tot aardser camelgroen en 
goudbruin.

350 930450 550 740



ACHTER DE SCHERMEN



68 69PUYA 640 gordijn en CLIFFORD 370 bekleding stof op Magniberg Horse Chair 



70 71MURALE 780 gordijn ECRITURE 760 bekleding stof op Artek Chair 65



72 73NYMPHA 930, CLIFFORD 370 en ELLE 950 bekleding stof op Paustian Modular Sofa 



74 75FANTOME 410 gordijn ECRITURE 410 bekleding stof op Arflex Lady Sofa en BRANCUSI 840 gordijn



76 77ELLE 200 bekleding stof op Classicon Bibendum Chair en MURALE 580 gordijn



79

OVER ANNA VILHELMINE EBBESEN

Geïnspireerd door kunst en mode heeft Anna Vilhelmine Ebbesen een expres-
sieve benadering van kleur en compositie gebaseerd op een diepgaand inzicht 
in de ontwikkeling van garen en textiel. Als Design Director van Sahco heeft 
ze de afgelopen vier jaar een creatieve reset van het in 1831 in Duitsland opge-
richte bedrijf geleid, waarbij ze de rijke erfenis en de reputatie van hoogwaar-
dige, weelderige decorstoffen eert en tegelijkertijd haar visie op de toekomst 
vernieuwt. 

OVER SAHCO

Al bijna 200 jaar definieert Sahco een voortreffelijke smaak en een supe-
rieure kwaliteit in de wereld van interieurs. Door klassiek design en inno-
vatie te combineren, hebben de elegante meubelstoffen en gordijnen van 
de Sahco-collectie de harten veroverd van een veeleisend internationaal 
publiek. Hun rijke texturen en verfijnde details zijn wereldwijd te vinden 
in prachtige woningen. Design Director Anna Vilhelmine Ebbesen, die in 
2018 werd aangesteld toen Sahco deel ging uitmaken van Kvadrat, heeft 
de collectie vernieuwd door samen te werken met gevierde ontwerpers om 
nieuw textiel te lanceren. 

sahco.com 

OVER KVADRAT

Kvadrat is in 1968 opgericht in Denemarken en is diep geworteld in de Scandi-
navische, wereldberoemde designtraditie. Als leider op het gebied van designin-
novatie produceert Kvadrat hoogwaardig designtextiel, tapijten, akoestische en 
raambekledingsoplossingen voor zowel commerciële als residentiële interieuren.
Onze producten weerspiegelen onze inzet voor kleur, kwaliteit, eenvoud en 
innovatie. Wij vergroten consequent de esthetische, technische en functione-
le eigenschappen van textiel. Daarbij werken we samen met toonaangevende 
ontwerpers, architecten en kunstenaars; waaronder Miriam Bäckström, Raf 
Simons, Ronan en Erwan Bouroullec, Thomas Demand, Olafur Eliasson.
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PHOTOGRAPHED BY CASPER SEJERSEN


