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     Sahco 2021 collectie ‘Beau’

    Een evocatie van inherente schoonheid en karakter, Beau 
weerspiegelt het verlangen om onze woning te doordrenken met betekenis en 
persoonlijkheid. Het is luxe in zijn essentie, levensbevestigend en emotioneel aant-
rekkelijk. Textiel om te voelen en te zien. Intuïtief en expressief met opgeloste 
vormen en zachte tactiliteit. Rijk aan culturele referenties en verfijning, maar 
ontspannen in houding en sfeer.
     De collectie van 9 textielsoorten, afkomstig uit cinematograf-
ische vignetten, Franse haute couture en ontspannen uitstapjes of avonturen, speelt 
met contrast en kleur en verzamelt en lijnt opnieuw uit om een frisse manier van 
expressie te creëren. Verfijnd en subtiel subversief, waarbij harmonie wordt gevonden 
binnen creatieve dissonantie: delicaat en sterk, helder en genuanceerd, vloeiend en 
sculpturaal. 
     “Beau betekent mooi in het Frans en het gewicht ervan verwijst 
naar een lange levensduur en gehechtheid, wat echt belangrijk is voor hoe we ons thuis 
voelen. Thuis wil je je omringen met mooie dingen om te koesteren en lang te bewaren, 
dus heb ik me gericht op zachtheid en tactiliteit en het wegnemen van de ernst uit luxe. 
Het hoeft niet overdreven gecomponeerd te zijn. Ik heb gekozen voor een meer intuï-
tieve benadering met opgeloste patronen en onverwachte combinaties of nevenschik-
kingen die verrassen. Door verschillende tijden en verhalen met elkaar te mengen, 
creëer je een nieuw verhaal dat zorgt voor een dialoog tussen de contrasterende 
elementen,” aldus Design Director Anna Vilhelmine Ebbesen.
    Voortbouwend op de twee voorgaande collecties, interpret-
eert Beau klassieke stoffen opnieuw in inventieve tinten en afwerkingen, en verlegt het 
de grenzen van de weeftechnieken om ingewikkelde bewerkte stoffen te produceren. 
     Saros is een lichte zuivere scheerwol in diepe tinten en vervaa-
gde neutrale kleuren, terwijl Oaxaca, een stoer bijna sculpturaal doek, is geïnspireerd 
op de gewaagde natuurlijk gepigmenteerde gevels van de oude Mexicaanse stad waar-
naar het is vernoemd. Monroe, een delicate, bloemige, pure haute couture, gebruikt de 
filcoupeschaartechniek om een transparante basis te creëren in een ingewikkelde 
jacquardstof en Tropic, een rijke jacquardstof, heeft een exotisch bladmotief dat bijna 
geborduurd aanvoelt. Casual natuurlijk linnen en katoenen transparante gordijnen  
in stoffige kalkachtige tinten zijn geïnspireerd op de woestijncultuur van de bedoeïe-
nen en veel gedragen kleding.  
    Baru is een bouclé geweven meubelstof in diepe aardetinten en 
elegante neutrale tinten, geïnspireerd op de mode. De overwegend wollen bekleding 
is ultrazacht als geschoren fleece, maar duurzaam door een speciale behandeling 
tijdens de finishing.



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

Gordijn
Kleuren 10
Breed 306cm
Materiaal 100% Polyester FR 

Een lichte, moderne doorschijnende stof met een matte, stoffige uitstraling, geïn-
spireerd door poederachtige klei en krijt, Ash heeft de tactiliteit van natuurlijke 
vezels met brandwerende eigenschappen. De ongelijkmatige droge textuur van het 
geverfde textiel is het resultaat van sterk gedraaide garen en de afwerkingsfase van 
het jacquardweefsel. Het palet weerspiegelt zijn poederachtige inspiratie met krijt, 
ecru, zandbeige, lichte perzik en licht kanariegeel in contrast met hemelsblauw, 
ravenblauw, ossenbloedrood, leisteengrijs en titaanwit.

500 680 720

180 200 260

100 130 160



Baru

Stoffering
Kleuren 12
Breed 140cm
Material 87% wol, 10% polyester, 3% polyamide

Baru is een ultrazacht geweven wollen bouclé, voelt aan als geschoren fleece en heeft 
een geruststellend volume door de elasticiteit van de wolvezel en de afwerkingsproces-
sen. Het garen dat geverfd is met één kleur in de schering en een andere in de inslag, 
heeft de voordelen van een wollen textiel, maar voelt zachter. De textuur van de bouclé 
in combinatie met een lichte glans van de acrylmix zorgt voor een speels effect doordat 
de kleur het licht vangt. Minimale contrasten in de garens zorgen voor sterke tinten 
zoals middernacht, bosgroen, kastanjebruin en pure chocolade, terwijl een donkere 
basis diepte toevoegt. Zachtere tinten zoals sneeuw, lichtgrijs, as, kameel, vanille en 
mosgroen hebben een melange-effect vanaf de contrasterende basis. 

450 570 740

330 390 410

120 150 200

780 950 980



Heron

Gordijn
Kleuren 12
Breed 295cm 
Materiaal 100% linnen 

Een nonchalant half-doorzichtig 100% linnen gordijn dat zacht aanvoelt, Heron heeft 
een natuurlijk, ambachtelijk gevoel van kleine oneffenheden in de linnen vezels. Als een 
symbolische reiger (in het Engels heron) suggereert het textiel stilte en rust terwijl het in 
nonchalante plooien hangt. Het gebleekte palet, geïnspireerd op de woestijncultuur van 
de bedoeïenen, is ontstaan door geverfd garen en twee subtiel verschillende tinten in de 
schering en inslag die bijna één kleur lijken. De kleuren variëren van zachte neutralen  
van rijstwit, optisch wit, zand en beige tot verbleekt roze, mistig lichtpaars, modderbruin, 
herfstgroen, warme kerrie, nootmuskaat, staalgrijs en middernachtblauw.

100 180 200

220 240 310

380 460 610

980700 790



Monroe

Gordijn
Kleuren 5
Breed 163cm
Materiaal 66% polyester, 34% katoen

Een luxueuze, transparante stof van een klassiek bloempatroon in een bloemenveld, 
Monroe roept een gevoel van fragiele glamour en haute couture jurken op. Het is een 
gedetailleerd maar lichtgewicht textiel dat met behulp van de filcoupeschaartechniek 
een transparante basis in het jacquardweefsel creëert. Het ziet er in dichte plooien net 
zo prachtig uit als met licht dat erdoorheen schijnt. Lurex en mat katoen suggereren 
high-low mode, terwijl kleurcombinaties de figuurlijke expressie veranderen, van film-
isch in onyx en elektrisch blauw op een koninklijke zwarte basis tot bloemenpracht in 
elektrisch oranje gemengd met diepblauw, zuurgroen en optisch wit. In boterbloemgeel 
en zilvergrijs is het dromerig en vergankelijk, terwijl het patroon in parelwit op wit 
nauwelijks te onderscheiden is.

100 120 170

180 190



Oaxaca

Stoffering
Kleuren 15
Breed 146cm
Materiaal 100% katoen 

Oaxaca is een dik, eenkleurig canvas dat verwijst naar duurzame arbeiderskleding. Het is 
een effen weefsel van gestukverfd katoen met een inventief kleurenpalet dat geïnspireerd is 
op de gedurfde, natuurlijk gepigmenteerde gevels van Oaxaca in Mexico. Met een strengheid 
die de gestructureerde canvasformaties van de Duitse conceptuele kunstenaar Franz Erhard 
Walther oproept, past de zware stof bij eenvoudige, op maat gemaakte details. Het krijgt een 
onderscheidend verfijnd karakter wanneer het gecombineerd wordt met andere materialen 
zoals zacht leer. Het kleurenpalet varieert van Mexicaans beïnvloed baksteenrood, roestig 
oranje, ceruleumblauw, diepe kerrie, gouden olijf en middernachtblauw tot klassieke neutrale 
kleuren zoals krijtwit, gebroken wit, staalgrijs, warm grijs, kameel, zand en verbleekt bruin.

330 340 380

190 210 230

110 130 160

460 560 570

750 790 950



Pippa

Gordijn
Kleuren 10
Breed 300cm 
Materiaal 75% katoen, 25% polyamide  

Geïnspireerd door ritmische patronen van Japanse Shibori-stoffen, is Pippa een hand- 
gemaakt ambachtelijk textiel met een uitzonderlijk crêpe-achtig oppervlak en een del-
icate transparantie. De glanzende polyamide schering voegt een vleugje glans toe aan 
de natuurlijke droge katoenen inslag, terwijl de krimp van de afwerkingstechniek een 
driedimensionaal oppervlak creëert. De dubbele verftechniek zorgt voor een tweekleurig 
effect. Lichte tinten van parelwit, zilvergrijs, lichtgeel en poederroze worden aangevuld 
met aardse tinten van agave, amber en sienna, terwijl donker indigo, Maya-blauw en 
lippenstiftrood een gewaagd contrast toevoegen. 

210

110 140 190

750

500 550470

250 380



Saros

Gordijn 
Kleuren 9
Breed 325cm
Materiaal 100% scheerwol

Een frisse interpretatie van een tijdloos wollen transparant gordijn, Saros gebruikt inventieve 
tinten om een nieuwe expressie te creëren, terwijl fijn wollen garen en Airo-afwerkingen de 
lichtheid en transparantie versterken. De dubbel brede transparante stof is zacht en drapeert 
elegant als veel gedragen kleding, een inspiratie die ook tot uiting komt in het kleurenpalet 
van de geverfde stof die ontstaat door het mengen van garen die ofwel vezelversterkt mélange 
ofwel in één kleur geverfd zijn. Diepe tinten, variërend van zwart bordeauxrood, donker kli-
mop en donker Maya-blauw, worden door scheringen in gebroken wit of zwart gedesatineerd. 
Mélange rood en sepia-oranje vullen de verbleekte neutralen, rijstwit, lichtgrijs, warm beige 
en as aan.

690 750 970

290 330 650

140 200 240



Tropic

Gordijn 
Kleuren 10
Breed 137cm
Materiaal 6% katoen, 4% linnen, 11% acetaat,  
58% polyester, 21% viscose 

Geïnspireerd door de esthetiek van het koloniale tijdperk en avontuurlijke reizen, is Tropic een 
zacht jacquardweefsel met een getextureerde, bijna geborduurde uitstraling door de samenstel-
ling van zijdeachtige, metallic en matte garens. Het grote bladerdesign, dat verwijst naar de 
exotische natuur en de wildernis, krijgt een gevarieerd karakter, afhankelijk van de kleur en de 
garencombinaties. In goudgeel gloeit het als een levendige Tussar-zijde terwijl koningsblauw op 
een zilveren basis delicate Chinoiserie oproept. Getextureerde garens in roestig oranje en mid-
dernachtblauw met een melange achtergrond zijn warm en tactiel, terwijl in zandbeige met wit 
het patroon verschijnt met vage contouren.

470

780

660 740

270 360 450

100 220 240



     Over Anna Vilhelmine Ebbesen

    Geïnspireerd door kunst en mode heeft Anna Vilhelmine 
Ebbesen een expressieve benadering van kleur en compositie gebaseerd op een diep-
gaand inzicht in de ontwikkeling van garen en textiel. Als Design Director van Sahco 
heeft ze de afgelopen drie jaar een creatieve reset van het in 1831 in Duitsland opgeri-
chte bedrijf geleid, waarbij ze de rijke erfenis en de reputatie van hoogwaardige, 
weelderige decorstoffen eert en tegelijkertijd haar visie op de toekomst vernieuwt. 

     Over Sahco

     Al bijna 200 jaar definieert Sahco een voortreffelijke smaak en 
een superieure kwaliteit in de wereld van interieurs. Door klassiek design en innovatie 
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 ontwer-
pers om nieuw textiel te lanceren. 

     Over Kvadrat

     Kvadrat is in 1968 opgericht in Denemarken en is diep ge- 
worteld in de Scandinavische, wereldberoemde designtraditie. Als leider op het gebied 
van designinnovatie produceert Kvadrat hoogwaardig designtextiel, tapijten, akoes-
tische en raambekledingsoplossingen voor zowel commerciële als residentiële inter-
ieuren. Onze producten weerspiegelen onze inzet voor kleur, kwaliteit, eenvoud en 
innovatie. Wij vergroten consequent de esthetische, technische en functionele eigen-
schappen 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.

     sahco.com      kvadrat.dk



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




