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     Sahco 2021 collection ‘Beau’

     Beau reflekterar en inneboende skönhet och karaktär och en 
önskan om att fylla våra hem med mening och personlighet. Det är essensen av lyx: 
livsbejakande och känslomässigt engagerande. Tyger som man kan känna och se. 
Intuitiva och uttrycksfulla med upplösta former och mjuk känsla. Många kulturella 
referenser och förfinade detaljer men samtidigt en avslappnad attityd och atmosfär.
     Kollektionen innehåller nio textilier som leker med kontrast 
och färg. Den skapar ett nytt uttryckssätt genom referenser till film, fransk haute 
couture och och spännande äventyr. Den är sofistikerad och subtilt subversiv och 
skapar samtidigt en harmoni inom en kreativ dissonans: känslig och stark, tydlig 
och nyanserad, flytande och skulptural.
     “Beau betyder “vacker” på franska och har en slags känsla 
som relaterar till hållbarhet och omtanke, något som är viktigt om vi ska känna 
oss hemma. Hemma omger vi oss gärna med vackra saker som håller länge.  
Därför fokuserade jag på mjukhet och fina strukturer som lite tonar ner allvaret 
med det lyxiga. Det behöver inte vara alltför genomtänkt: jag hade snarare ett  
mer intuitivt arbetssätt med upplösta mönster och oväntade kombinationer som 
överraskar lite. Genom att mixa olika tidsepoker och historier skapas en ny berät-
telse som blir en dialog mellan kontrasterande element”, säger Design Director 
Anna Vilhelmine Ebbesen.
    Beau bygger på de två tidigare kollektionerna och tolkar 
klassiska tyger i uppfinningsrika nyanser och strukturer. Gränserna flyttas för 
vävtekniker och resultatet är intrikat designade textilier.
     Saros är ett ljust ulltyg med djupa toner och bleka neutrala 
färger medan Oaxaca nästan är som en tuff och skulptural canvas, inspirerad av de 
naturligt färgstarka fasaderna i den gamla mexikanska staden med samma namn. 
Monroe är ett skirt, blommönstrat tyg som för tankarna till haute couture.  Här har 
fil coupe-teknik använts för att skapa en transparent bas i en komplex jacquard-
vävning. Tropic är ett jacquardvävt tyg som har ett exotiskt lövmönster som känns 
nästan broderat. Avslappnat, naturligt linne och bomull i dämpade ljusa toner 
som har inspirerats av beduinernas ökenkultur och välanvända kläder.
     Baru en bouclé väver klädsel i djupa jordnära nyanser och 
eleganta neutrala färger. Ullklädseln är extremt mjuk som klippt fleece men håll-
bart på grund av efterbehandlingsprocesserna.



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

Draperi
Färger 10
Bredd 306cm
Material 100% polyester, flamskyddsbehandlad 

Ash har en skir och modern design med ett matt, dammigt utseende inspirerat 
av pudrig lera och krita. Tyget har den mjuka känslan hos naturliga fibrer med 
brandtåliga egenskaper. Den ojämna, torra strukturen hos den färgade textilen 
är resultatet av vridna garner och jacquardvävens avslutande behandlingspro-
cess. Paletten återspeglar den pudriga inspirationen med kritvitt, naturvitt, 
sandbeige, ljus persika och ljusgult som kontrasteras med himmelsblått, klar-
blott, oxblod, skiffergrått och titanvitt.

500 680 720

180 200 260

100 130 160



Baru

Möbeltyg
Färger 12
Bredd 140cm
Material 87% ull, 10% polyester, 3% polyamid

Baru är en mjukt vävd ullbouclé som känns som klippt fleece. Det har en behaglig volym 
som skapas av ullfiberns elasticitet och efterbehandlingsprocesserna. Garnfärgat tyg med 
en färg i varp och en annan i väften innebär fördelarna med ull men med en mjukare käns-
la. Bouclétygets struktur kombinerat med en lätt glans från akrylblandningen skapar en 
lekfull effekt när ljuset träffar tyget. Minimala kontraster i garnet lyfter fram starka nyans- 
er som midnattsblått, skogsgrönt, rödbrunt och mörkt chokladbrunt medan en mörkare  
bas skapar djup. Mjukare nyanser av snövitt, ljusgrått, askgrått, kamelbrunt, vaniljvitt 
och mossgrönt skapar en fin mélangeeffekt från den kontrasterande basen. 

450 570 740

330 390 410

120 150 200

780 950 980



Heron

Draperi
Färger 12
Bredd 295cm 
Material 100% linne 

Heron är ett enkelt, halvtransparent tyg i 100 procent linne med mjuk, naturlig hantverk-
skänsla tack vare de små oregelbundenheterna i linnefibrerna. Precis som en symbolisk 
häger utstrålar tyget stillhet och lugn när det hänger i avslappnade, mjuka veck. Den ble-
ka paletten är inspirerad av beduinkulturen och har skapats av garnfärger och två subtilt 
olika toner i varp och väft som nästan smälter samman till en enda färg. Färgpalettens 
mjuka, neutrala färger sträcker sig från risvitt, optiskt vitt, sand och beige till blekrosa, 
dimmigt ljuslila, lerbrunt, höstgrönt, varm curry, muskot, stålgrått och midnattsblått.

100 180 200

220 240 310

380 460 610

980700 790



Monroe

Draperi
Färger 5
Bredd 163cm
Material 66% polyester, 34% bomull

Monroe är ett lyxigt skirt tyg med ett klassiskt blommönster i ett blomfält och lyfter 
fram känslan av spröd glamour och haute couture-klänningar. Ett detaljerat men ändå 
lätt tyg som tillverkats med fil coupe-teknik för att skapa en transparent bas i jacquard-
väven. Tyget ser lika fantastiskt ut i täta veck som med ljus som lyser igenom det. Lurex 
och matt bomull lyfter fram en modeinspirerad känsla medan färgkombinationer förän-
drar det figurativa uttrycket från filmisk känsla i onyx och elektriskt blått på en kunglig 
svart bas till blommor i djärvt orange blandat med djupblått, klargrönt och optiskt vitt. 
Smörblommegult och silvergrått skapar en drömmig känsla medan mönstret knappt 
syns i pärlvitt på vitt.

100 120 170

180 190



Oaxaca

Möbeltyg
Färger 15
Bredd 146cm
Material 100% bomull 

Oaxaca är ett kraftigt, enfärgat tyg som refererar till slitstarka arbetarkläder. Det är ett 
vävt och styckfärgat bomullstyg med en innovativ färgpalett som inspirerats av de färg-
starka och naturligt pigmenterade fasaderna i Oaxaca i Mexiko. Med en noggrannhet 
som för tankarna till den tyska konceptkonstnärens Franz Erhard Walthers strukture-
rade målningar, passar detta tunga tyg till enkla och skräddarsydda detaljer. Det får en 
distinkt raffinerad karaktär när det kombineras med andra material som mjukt läder. 
Färgpaletten sträcker sig från mexikanskinspirerat tegelrött, rostorange, ceruleanblått, 
currygult, gyllene olivgrönt och midnattblått till klassiska, neutrala färger som kritvitt, 
benvitt, stålgrått, varmgrått, kamelbrunt, sandfärgat och ljusbrunt.

330 340 380

190 210 230

110 130 160

460 560 570

750 790 950



Pippa

Draperi
Färger 10
Bredd 300cm 
Material 75% bomull, 25% polyamid  

Pippa är inspirerat av rytmiska mönster av japanska Shibori-tyger och är en noggrant 
designad hantverkstextil med en exceptionellt kräppliknande yta och känslig trans-
parens. Den glänsande polyamidvarpen skapar en aning glans åt den naturligt torra 
bomullsväven medan krympning från efterbehandlingstekniken skapar en tredimen-
sionell yta. Dubbel färgning skapar en tvåfärgad färgeffekt. Ljusa nyanser av pärlvitt, 
silvergrått, blekgult och puderrosa kompletteras med jordnära toner av agave, bärn-
sten och orangebrunt medan indigoblått, mörkblått och läppstiftsrött skapar en djärv 
kontrast. 

210

110 140 190

750

500 550470

250 380



Saros

Draperi
Färger 9
Bredd 325cm
Material 100% ny ull

Saros är en nytolkning av ett tidlöst ulltyg där kreativa nyanser skapar ett nytt uttryck 
medan fint ullgarn och Airo-ytor förbättrar ljusheten och transparensen. Den skira tyget 
på dubbel bredd draperas elegant, precis som skräddade och välanvända, älskade kläder. 
Inspirationen speglas också i färgpaletten på det garnfärgade tyget som skapas genom 
att blanda garn som antingen är fiberfärgat mélange eller enfärgat. Djupa toner sträcker 
sig från svarttonad vinröd, mörkgrönt och mörkblått mjukas upp av varp i benvitt eller 
svart. Mélangerött och sepiaorange kompletterar de bleka, neutrala färger, risvitt, ljus-
grått, varmt beige och ask. 

690 750 970

290 330 650

140 200 240



Tropic

Draperi
Colours 10
Width 137cm
Material 6% bomull, 4% linne, 11% acetat,  
58% polyester, 21% viskos 

Tropic är inspirerat av estetiken från kolonialtiden och äventyrliga resor - ett mjukt 
jacquardvävt tyg med ett strukturerat, nästan broderat utseende med en kompo-
sition av silkeslena, metallicskimrande och matta garner. De stora löven får olika 
karaktär beroende på färg och garnkombinationer och för tankarna till exotisk na-
tur och vildmark. I guldgult strålar tyget likt livfullt tussahsiden medan kungsblått 
på en silverskimrande bas framkallar en skir Chinoiserie-känsla. Strukturerat garn 
i rostorange och midnattsblått med en mélangefärgad bakgrund skapar en varm 
känsla. I sandbeige och vitt bildar garnet ett mjukt mönster.

470

780

660 740

270 360 450

100 220 240



     Om Anna Vilhelmine Ebbesen

     Anna Vilhelmine Ebbesen inspireras av konst och mode 
och har en uttrycksfull syn på färg och komposition som bygger på en djupgående 
inblick i utvecklingen av garn och textilier. Hon har varit designchef för Sahco 
under de senaste tre åren och lett en kreativ återställning av företaget som grun-
dades i Tyskland år 1831. Resultatet är en blandning av det rika arvet och högkval-
itativa, överdådiga inredningstyger som kombinerats med en ny framtidsvision.

     Om Sahco

     I nästan 200 år har Sahco definierat utsökt smak och över-
lägsen kvalitet i inredningsvärlden. Genom att kombinera klassisk design och 
innovation har de eleganta möbeltygerna och draperierna i Sahco-kollektionen 
fångat hjärtan hos en kräsen, internationell publik. Den fylliga strukturen och de 
förfinade detaljer pryder idag många vackra hem världen över. Anna Vilhelmine 
Ebbesen utsågs till designchef 2018 då Sahco blev en del av Kvadrat. Hon har förn-
yat kollektionen i samarbete med berömda designers och lanserat nya textilier. 

     Om Kvadrat

     Kvadrat bildades i Danmark år 1968 och har djupa rötter  
i Skandinaviens världsberömda designtradition. Kvadrat är ledande inom design-
innovation och tillverkar högkvalitativa designtextilier, mattor, akustiska och 
fönstertäckande lösningar för både offentliga och privata miljöer. Våra produkter 
återspeglar vårt engagemang för färg, kvalitet, enkelhet och innovation. Vi arbe-
tar med att ta fram de estetiska, tekniska och funktionella egenskaperna i textil-
ierna. För att uppnå detta samarbetar vi med ledande designers, arkitekter och 
konstnärer som Miriam Bäckström, Raf Simons, Ronan och Erwan Bouroullec, 
Thomas Demand och Olafur Eliasson.

     sahco.com      kvadrat.dk



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




