
GORDIJN EN MEUBELSTOF2023 COLLECTIE



Vloeiend en transgressief, vertrouwd maar bedrieglijk, het verleden, 
het heden en de toekomst doorkruisend. De Sahco 2023 collectie 
spreekt van bijna 200 jaar erfgoed, ambacht en kennis uitgedrukt in 
de taal van nu. 

Gordijnen en meubelstoffen die spelen met paradoxen en contrasten 
om schoonheid en evenwicht te vinden. Exquis en rauw, supervrou-
welijk en wild, rusteloos en ontspannen, klassiek en radicaal nieuw. 
Individueel verschillend maar samen transcendent. 

Patronen met het teken van de hand van de kunstenaar. Filmisch met 
een narratieve boog en schaal. Bloemen, altijd bloemen. 

De paletten zijn chromatisch en onregelmatig, maar wel beheerst. 
Gebaseerd op zwart en witte tinten, genuanceerd en niet neutraal. 
Roze voor gevoeligheid. Rood, limoen en lila in de schijnwerpers. 

Texturen voor menselijke gebaren, geanimeerd en sensueel, tracer-
ende vormen. 

Gordijnstoffen als couture. Doorzichtig en weelderig om een kam-
er mee aan te kleden. Echte flower power, sexy en ultra-vrouwelijk. 
Glinsterende lotusbladeren en reigers in kimono-kleuren. Natuurlijk 
linnen met de luxe van lurex strepen.

Gordijnstoffen als vlucht van de fantasie. Doorzichtig en omhullend. 
Sensuele plooien en vouwen voor een schaduwrijk lichtspel. Scherp 
maar fragiel organza gesneden als een matrix. Wervelend water uit-
gedrukt in textuur.

Gordijnstoffen als verhalenverteller. Broderie anglaise, echt Parijs 
qua techniek en radicaal nieuw qua uiterlijk. Botanisch stilleven met 
de hand getekend en opgeschaald met een palazzo vibe. Geschetste 
blije gezichten en bloemen in tactiele biologische katoen.

Meubelstoffen die leven. Ambachtelijk, geruststellend en levendig. 
Chenille doorleefd en comfortabel, zacht en zwaar. Bouclé met tex-
tuur en toch opgelost, glanzend en toch mat.

Meubelstoffen die romantisch zijn. Uit het archief opnieuw vormge-
geven voor de toekomst, Suzy Wong ontmoet Christian Dior, een fu-
sie van cultuur en creativiteit.

'We vertellen een verhaal met deze collectie. We zoeken naar per-
fectie, door middel van evenwicht. We voegen wat extra's toe. Be-
ginnend met zwart en witte tinten, gebruiken we veel kleuren, elk in 
zijn context beschouwd. We betrekken het oog, de hand, het hart en 
de geest. Gecombineerd zorgen deze stoffen voor een impact. Het is 
een beetje zoals hoe je je kleedt, het vertelt een verhaal over wie je 
bent, hoe je je voelt, wat je wilt.'
Bengt Thornefors, Creative Director Sahco.
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GORDIJN

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]

Gordijn
100% polyester
320 cm breed
10 kleuren  

Als eerbetoon aan Issey Miyake en geïnspireerd 
door Shibori plooien, gebruikt Asami een gespecial-
iseerd weefproces om permanente, bijna driedimen-
sionale plooien te creëren. Het effect is zowel ge-
ometrisch als opgelost, een geplooid en schaduwrijk 
lichtspel in een zijdeachtige, sensuele stof. Elegant en 
sartoriaal in zwart, intens in bordeauxrood, sexy in lip-
stickrood en subtiel in champagne, lichtblauw en citro-
en. 

Gordijn
100% gerecycled polyester 
320 cm breed
11 kleuren  

Textuur en expressief, met een organisch pa-
troon dat doet denken aan kolkend water, heeft Erie 
de delicatesse van een modetextiel en is toch gemaakt 
van 100% gerecycled polyester. Mooi en duurzaam, de 
zachte krijtachtige stof is een bewijs van geavanceerde 
technieken. De kleuren variëren van zacht grijs tot 
roest, klei en bosgroen. Het sterke goudgeel zorgt voor 
energie.

Gordijn
99% linnen, 1% polyester
300 cm
11 kleuren  

Halimah zorgt voor glans in het natuurlijk linnen 
en speelt met percepties en tactiliteit, met een schilder-
achtige benadering van kleur. Het gedraaide lurexgaren 
creëert een fonkelende onregelmatige streep in de lin-
nen stof. Zuurgeel, oudroze en lila zijn levendig en fris. 
Klassiek middernachtblauw gecombineerd met zilver-
en lurex is pure ingetogen luxe. 

Gordijn
30% katoen, 56% polyester, 14% gerecycled polyester
140 cm
9 kleuren

Een broderie anglaise met een Parijse sensibiliteit 
en een speels gevoel voor ironie, Ketaki is klassiek in tech-
niek en helemaal van deze tijd. Nieuwsgierige patroonele-
menten zoals slangen, sleutels en kegels, geborduurd in 
ton-sur-ton glanzend garen, zijn met een nauwkeurige pre-
cisie op de frisse popeline basis gelegd. Elke notie van tra-
ditie tartend, zijn de kleuren intens of scherp, vlijmscherp 
rood en diep zwart, of optisch wit en ijsblauw.

Gordijn
63% biologisch katoen, 37% micromodaal
320 cm
9 kleuren

Kijk goed naar Kila Kila en in de krabbels zijn nog 
net blije gezichten en bloemen te onderscheiden, die 
een gevoel van humor en intrige brengen in het tacti-
ele biologische katoen. Het kleurenpalet is opzettelijk 
beperkt tot een zwarte of witte schering om subtiele 
contrasten of gemêleerde effecten te creëren. Mid-
dernachtblauw en zwart bieden textuur. Middenblauw, 
groen en grijs zijn bijna zilverachtig. Felroze komt re-
chtstreeks van de catwalk. 

Gordijn
69% gerecycled polyester 31% polyester
140 cm breed
11 kleuren  

Een moderne matrix die de strengheid van een 
rooster combineert met delicaat geborduurde organza, 
Omeshi is scherp maar fragiel. Het gaasachtige opperv-
lak wordt geaccentueerd door de glans van gerecycled 
polyestergaren, terwijl de insnijdingen in de organza 
een sfeervol lichteffect creëren. De kleuren variëren 
van sorbet fris limoen, abrikoos, lila en oudroze. Een 
zwarte schering produceert diep marineblauw en diep 
zwart. 

Gordijn
68% viscose, 32% polyester
137 cm
9 kleuren

Geïnspireerd door Japanse miniaturen die op 
textiel zijn geschilderd en oude kimono's, is Otori een 
exotisch jacquardgordijn, dromerig en dissonant in zijn 
kleurstelling. Lotusbloemen en -bladeren, reigers die 
staan of vliegen, glinsteren op het satijnen oppervlak, 
bijna koud aanvoelend als het water van het patroon. De 
kleuren zijn bewust off-kilter, frambozenroze met oranje, 
zilver met boterachtig gebroken wit en parelwit met ijzig 
grijs. 

Gordijn
45% acetaat, 29% gerecycled polyester, 26% katoen
140 cm
10 kleuren

Shigeru, een echte bloemkracht, is weelderig 
maar zuinig met de glamour en supervrouwelijkheid 
van de Franse couture. De ingewikkelde, bijna gebor-
duurde bloemen lijken met de hand verspreid over het 
glanzende oppervlak. Gemaakt met de mentaliteit van 
een modeontwerper om een kamer aan te kleden, is 
het kleurenpalet poëtisch en radicaal, van zachtroze en 
champagnewit tot juxtaposities van zwart en limoen-
groen of fel roze en zwart.

Gordijn
44% biologisch katoen, 40% viscose, 16% linnen
140 cm breed
8 kleuren  

Op epische schaal doordrenkt Vivus de artistieke 
traditie van het botanische stilleven met een palazzo 
vibe. Bladvormen en insecten in het handgeschilderde 
kunstwerk zijn overgenomen in een subtiel glanzende 
gesponnen viscose, waardoor een gevoel van bewe-
ging ontstaat op de katoenen en linnen ondergrond. 
Kleurstelling zorgt voor diverse vignetten, middernacht-
blauw met gebroken wit en bruin met zwart zijn filmisch. 
Roze met gebroken wit, puur bessen en crème.
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MEUBELSTOF

ACCA
[p.6 – p.17]

ACCA STRIPE
[p.18 – p.24]

CIFRADO 
[p.36 – p.50]

SAJI
[p.116 – p.125]

Meubelstof
33% gerecycled katoen, 25% gerecycled polyester, 7% 
gerecycled polyacryl, 35% viscose
140 cm
12 kleuren 

Acca Plain is een zusje van Acca Stripe, met het-
zelfde opgeloste karakter in zijn noppenoppervlak en 
een uitgebreid kleurenpalet. Het is dicht en gestructu-
reerd, maar toch levendig van het glanzende viscose-
bouclégaren. Het exclusieve bouclégaren is gedraaid 
en strak gelust. De glanzende afwerking contrasteert 
met de matte gerecyclede katoen in de inslag. Effen 
kleuren omvatten het canvas, grijs en tabak van Acca 
Stripe, aangevuld met zuurgroen, chocoladebruin en 
zwart.

Meubelstof
33% gerecycled katoen, 25% gerecycled polyester, 7% 
gerecycled polyacryl, 35% viscose
140 cm
7 kleuren  

Acca Stripe, dicht en gestructureerd maar toch 
levendig van het glanzende viscosebouclégaren, heeft 
subtiel onregelmatige tonale strepen opgelost in het 
noppelige oppervlak. Het exclusieve bouclégaren is 
gedraaid en strak gelust. De glanzende afwerking con-
trasteert met de matte gerecyclede katoen in de inslag. 
Gekleurd in gedempte contrasten van wit en calico, 
roestbruin, tomatenrood en turkoois blauw. 

Meubelstof
42% gerecycled polyester, 24% gerecycled katoen, 
27% viscose, 7% linnen
140 cm
15 kleuren

Cifrado, een zwaar chenille, heeft de zachte 
geruststelling van iets dat goed gedragen is en heeft 
de kenmerken van een zware meubelstof. Het is met de 
hand getrommeld om dit doorleefde effect te bereiken 
en is technisch innovatief: een combinatie van chenille 
en gedraaid katoen met een dubbele schering van ge-
draaid linnen en viscose en een hoog percentage gerecy-
clede garens. Van gedempt grijs, ivoor en citroen-vanille 
tot Bangkok magenta, oudroze, tabaksmelange, pet-
rol-blauw en inktzwart.

Meubelstof
78% gerecycled polyester, 22% polyamide
140 cm
10 kleuren

Suzy Wong ontmoet Christian Dior in Saji, een op 
couture geïnspireerde meubelstof die de romantiek van 
het verleden en de creatieve clash van de toekomst be-
lichaamt. Gemaakt van dicht gerecycled polyester her-
ontwerpt Saji een kleine archiefjacquard, opgeschaald 
en gekleurd voor een emotionele impact. Fris lila en 
roze zijn fris, eau de nil met turquoise en bordeaux is old 
school nieuw gemaakt. Zwart, gouden tabak en donker 
bordeaux zijn neobarok.
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OVER BENGT THORNEFORS

De in Zweden geboren Bengt Thornefors was 
van 2003 tot 2011 negen jaar senior designer bij Acne 
Studios in Stockholm. In 2012 werd hij Senior Design-
er & Artistic Consultant voor YSL Saint Laurent, terwijl 
Hedi Slimane de Creative Director was. 

In 2016 richtte Thornefors Magniberg op met 
Nina Norgren, een bloemist en grafisch ontwerper. 
Magniberg gaat buiten de grenzen van de geslachten 
om; een ontmoeting tussen uitingen van de moderne 
wereld; spelen met contrasten; breken met regels en 
klassieke normen. 

OVER SAHCO

Al bijna 200 jaar definieert Sahco een voortreffeli-
jke smaak en een superieure kwaliteit in de wereld van in-
terieurs. Met een combinatie van klassiek design en inno-
vatie, hebben de elegante meubelstoffen en gordijnstoffen 
van de Sahco-collectie de harten veroverd van een veelei-
send internationaal publiek. Hun rijke texturen en verfijnde 
details zijn te vinden in prachtige woningen over de hele 
wereld. Het is sinds 2018 eigendom van Kvadrat. Onder 
Creative Director Bengt Thornefors zal het een voortrek-
kersrol vervullen in de sector, nieuwe normen stellen en 
een interieurlandschap definiëren van rijke texturen en 
opvallend design voor vandaag en de toekomst.
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http://sahco.com

