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Svævende og grænseoverskridende, velkendt men alligevel vildle-
dende, på tværs af fortiden, nutiden og fremtiden. Sahco 2023-koll-
ektionen rummer næsten 200 års kulturarv, håndværk og viden  
udtrykt på nutidens sprog. 

Gardiner og møbeltekstiler, der leger med paradokser og kontraster 
og finder skønhed og balance. Udsøgte og rå, feminine og vilde, ras-
tløse og afslappede, klassiske og helt nye. Hver for sig forskellige, 
men sublime sammen. 

Mønstre, der aftegner kunstnerens hånd. Filmiske med en udtrykt 
synlighed og skala. Blomster, altid blomster. 

Paletter, kromatiske og skæve, men altid rolige. Holdt nede af sort og 
af hvide toner, nuancerede, ikke neutrale. Lyserød som udryk for føl-
somhed. Rød, lime og lilla i rampelyset. 

Teksturer til menneskelig gestik, animeret og sensuel, der følger for-
mer. 

Gardiner som couture. Gennemsigtige og overdådige klæder de 
rummet på. Ægte flowerpower, sexede og helt igennem feminine. Gli-
trende lotusblade og hejrer i kimonofarver. Naturhør med luksuriøse 
lurexstriber.

Gardiner som en rejse på fantasiens vinger. Gennemskinnelige og 
omsluttende. Sanselige læg og folder til en skyggeagtig leg med lys. 
Markant men skrøbelig organza skåret som en matrix. Hvirvlende 
vand udtrykt i tekstur.

Gardiner som historiefortællere. Broderie anglaise med præcis pa-
risisk teknik og radikalt nyt udseende. Botanisk stilleben, tegnet i 
hånden og opskaleret med palazzo-stemning. Skitser af glade an-
sigter og blomster i taktil økologisk bomuld.

Møbeltekstiler, som illustrerer livet. Kunstneriske, betryggende og 
livlige. Chenille, hjemlig og komfortabel, blød og tung. Bouclé, struk-
tureret men udflydende, blank og alligevel mat.

Møbeltekstiler som en kærlighedshistorie. Fra fortiden gentænkt til 
fremtiden, Suzy Wong møder Christian Dior, en sammensmeltning af 
kultur og kreativitet.

"Vi fortæller virkelig en historie med denne kollektion. Vi leder efter 
det perfekte ved hjælp af balance. Vi tilføjer lidt pop. Med udgang-
spunkt i sort med hvide toner bruger vi en masse farver, alle set i 
sammenhæng. Vi aktiverer øjet, hånden, hjertet, sindet. Det er, når du 
sammensætter disse tekstiler, du opnår virkningen. Det er lidt, som 
hvordan man klæder sig. Man fortæller en historie om, hvem man er, 
hvordan man har det, og hvad man gerne vil opnå."
Bengt Thornefors, kreativ direktør hos Sahco.
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Gardin
100% polyester
320 cm bredt
10 farver  

Som en hyldest til Issey Miyake og inspireret af 
Shibori-folder anvender Asami en særlig væveteknik 
til at skabe permanente, næsten tredimensionelle læg. 
Virkningen er både geometrisk og opløst, en foldet og 
skyggefuld leg med lys i et silkeblødt, sanseligt skær. 
Elegant og stilfuldt i sort, intenst i bordeauxrød, sexet i 
højrødt og raffineret i champagne, lyseblå og citrongul. 

Gardin
100% genanvendt polyester 
320 cm bredt
11 farver 

Erie er struktureret og udtryksfuldt med et or-
ganisk mønster, der minder om hvirvlende vand. Det er 
fint og sart som et modetekstil, selvom det er fremstillet 
af 100 % genanvendt polyester. Smukt og bæredyg-
tigt. Det bløde, kridtagtige skær er et vidnesbyrd om 
avancerede teknikker. Faverne spænder fra blød grå til 
rust, ler og skovgrøn. En stærk kvædegul tilfører energi.

Gardin
99% hør, 1% polyester
300 cm
11 farver 

Halimah tilfører naturhør lidt bling og leger med 
opfattelser og taktilitet med en kunstnerisk tilgang til 
farver. Det snoede lurexgarn skaber en glitrende, ure-
gelmæssig stribe i den lidt mudrede hør. Gulgrøn, støvet 
rosa og lilla er livlige og friske. Klassisk midnatsblå sat 
sammen med sølvlurex er ren underspillet luksus. 

Gardin
30% bomuld, 56% polyester, 14% genanvendt polyester
140 cm
9 farver

A broderie anglaise with a Parisian sensibility 
and a playful sense of irony, Ketaki is classic in technique 
and totally contemporary in attitude. Curious pattern 
elements like snakes, keys and conches embroidered 
in tonally matched shiny thread are laid out with the 
precision of a specimen cabinet on the crisp poplin base. 
Defying any notion of tradition, colours are intense or crisp, 
razor red and deep black, or optic white and arctic blue.

Gardin
63% økologisk bomuld, 37% micromodal
320 cm
9 farver

Se nøje på Kila Kila, hvor glade ansigter og blom-
ster netop kan anes i skriblerierne og tilfører det taktile 
økologiske bomuld humoristisk sans og undren. Kar-
akteren understreges yderligere af en farvepalet, der 
bevidst er begrænset til et sort eller hvidt kædegarn for 
at skabe diskrete kontraster eller melangeeffekter. Mid-
natsblå og sort giver struktur. Mellemblå, grøn og grå er 
næsten sølvagtige. Hot pink kommer lige fra catwalken. 

Gardin
69% genanvendt polyester 31% polyester
140 cm bredt
11 farver  

Omeshi er en moderne matrix, der stiller et git-
ters strenghed over for sart, broderet organza og gør 
det både markant og skrøbeligt. Den netagtige over-
flade fremhæves af glansen i det genanvendte poly-
estergarn, mens udskæringer i organzaen skaber en 
atmosfærisk lyseffekt. Farverne bevæger sig over sor-
betfrisk lime, abrikos og lilla til støvet rosa. Sort kæde-
garn resulterer i mørk marineblå og dybsort. 

Gardin
68% viskose, 32% polyester
137 cm
9 farver

Otori er et eksostisk jacquardgardin i drømmeag-
tige og disharmoniske farver inspireret af japanske min-
iaturer malet på tekstiler og gamle kimonoer. Lotusblom-
ster og blade, hejrer, som står stille eller flyver, glans på 
den satinagtige overflade, der næsten er så kold at røre 
ved som vandet i mønsteret. Farverne er bevidst skæve, 
hindbær pink med orange, sølv med blød off-white og 
perlehvid med lysegrå. 

Gardin
45% acetat, 29% genanvendt polyester, 26% bomuld
140 cm
10 farver

Shiguru er ægte flowerpower, overdådig men 
tilbageholdende, med den franske coutures glamour 
og femininitet, hvor de indviklede næsten broderede 
blomster synes spredt med løs hånd på den blanke 
overflade Den poetiske og radikale farvepalet er skabt 
med en modedesigners tanker om at klæde et rum på 
og spænder fra blid rosa og champagnehvid til sam-
mensætninger af sort og limegrøn eller shot pink og 
sort.

Gardin
44% økologisk bomuld, 40% viskose, 16% hør
140 cm bredt
8 farver 

Episk i sin skala gennemsyres Vivus af den kun-
stneriske tradition for botanisk stilleben med palaz-
zo-stemning. Bladformer og insekter i de håndmalede 
kunstværker er transskriberet i diskret blank, spundet 
viskose, der skaber en fornemmelse af bevægelse på 
en bund af bomuld og hør. Farvelægningen skaber for-
skellige vignetter, hvor midnatsblå med off-white og brun 
med sort er filmiske. Lyserød med off-white er ren jord-
bær med fløde.
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CIFRADO 
[p.36 – p.50]

SAJI
[p.116 – p.125]

Møbeltekstil
33% genanvendt bomuld, 25% genanvendt polyester, 7% 
genanvendt polyakryl, 35% viskose
140 cm
12 farver 

Acca, som er i familie med Acca Stripe, er tæt og 
struktureret, men dog livligt på grund af det blanke bou-
clégarn af viskose, der giver den samme opløste kar-
akter i den ujævne overflade og en udvidet farvepalet 
Det eksklusive bouclégarn er snoet med tætte løkker 
og giver en blankere finish som kontrast til den matte, 
genanvendte bomuld i skudgarnet. Acca er ensfarvet 
og omfatter Acca Stripe-farverne canvas, grå og tobak 
komplementeret af gulgrøn, chokoladebrun og sort.

Møbeltekstil
33% genanvendt bomuld, 25% genanvendt polyester, 7% 
genanvendt polyakryl, 35% viskose
140 cm
7 farver  

Acca Stripe er tæt og struktureret, men dog liv-
ligt på grund af det blanke bouclégarn af viskose, der 
giver diskrete ujævne tonale striber, der opløses i den 
ujævne overflade. Det eksklusive bouclégarn er snoet 
med tætte løkker og giver en blankere finish som kon-
trast til den matte, genanvendte bomuld i skudgarnet. 
Farverne er nedtonede kontraster i hvid og calico, rust-
brun, tomatrød og turkisblå. 

Møbeltekstil
42% genanvendt polyester, 24% genanvendt bomuld, 
27% viskose, 7% hør
140 cm
15 farver

Cifrado er tung chenille med den bløde forsikring 
om noget, der er brugt med kærlighed og de særpræg, 
der kendetegner et kraftigt møbeltekstil. Brugsvirknin-
gen opnås ved hjælp af en tumblefinish, som er teknisk 
ny. Her kombineres chenille og snoet bomuld med et 
dobbelt kædegarn bestående at snoet hør og viskose og 
en høj procentdel af genanvendt garn. Fra dæmpede grå, 
elfenben og citronvanilje til Bangkok magenta, støvet 
rosa, tobak-melange, petroleumsblå og blæksort.

Møbeltekstil
78% genanvendt polyester, 22% polyamid
140 cm
10 farver

Suzy Wong møder Christian Dior i Saji, et cou-
tureinspireret møbeltekstil, der legemliggør fortidens 
romantik og fremtidens kreative sammenstød. Saji er 
fremstillet af tæt, genanvendt polyester og nytænker 
et fint gammelt jacquardmønster, der er opskaleret og 
farvet for en følelsesmæssig effekt. Frisk lilla og pink 
er som skabt til hygge, mens lysegrøn med turkis og 
bordeaux er fortid, der får nyt liv. Sort, gylden tobak og 
mørk bordeaux er nybarokke farver.
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OM BENGT THORNEFORS

Svenskfødte Bengt Tornefors var seniordesign-
er hos Acne Studios i Stockholm i ni år fra 2003 til 2011. I 
2012 blev han seniordesigner og kunstnerisk konsulent 
for YSL Saint Laurent i Heidi Slimanes embedsperiode 
som kreativ direktør. 

I 2016 grundlagde Thornefors Magniberg sam-
men med Nina Norgren, florist og grafisk designer. Mag-
niberg henter inspiration uden for kønnenes grænser, et 
møde mellem den moderne verdens udtryk, en leg med 
kontraster, brud på regler og klassiske normer. 

OM SAHCO

Sacho har i næsten 200 år været indbegrebet af 
udsøgt smag og fremragende kvalitet i boligindretnin-
gens verden. Med en kombination af klassisk design og 
innovation har de elegante møbeltekstiler og gardiner i 
Sacho-kollektionen erobret det kvalitetsbevidste, inter-
nationale publikums hjerter. Tekstilernes fyldige teksturer 
og raffinerede detaljer kan findes i mange smukke hjem 
verden rundt. Sacho har været ejet af Kvadrat siden 2018. 
Under ledelse af den kreative direktør Bengt Thornefors 
vil virksomheden være førende i branchen, sætte nye 
standarder og udforme et boligindretningslandskab med 
overdådige teksturer og markante design til nutiden og 
fremtiden.



SAHCO.COM

http://sahco.com

