NYE STOFFER I VÅRT SORTIMENT!

Sumi fra Camira enkelhet i sin mest
sofistikerte form
Sumi tar navnet sitt fra monokromatisk
japansk blekkmaleri, og legemliggjør stilens
enkelhet med en funksjonell,
minimalistisk tilnærming.
Med respekt for ektheten til naturlige
materialer og kvalitetshåndverk, er stoffet
laget av kamgarn vevd ull med fint
mergelgarn. Dette skaper subtile
graderinger i fargen for økt visuell
interesse, samtidig som renheten til enkle,
rene linjer beholdes.
Koselig, men samtidig moderne, den myke
følelsen av dette stoffetin viterer til en
hjemmekoselig stemning i
kontraktinteriør samtidig som det sikrer en
luksuriøs finish med sin tonale
sofistikering og utseendet til luksuriøse klær.
camirafabrics.com

Valencia - fra Spradling

Med sikte på å fornye fargeutvalget deres og
for å svare på disse trendene, er de glade for
å kunngjøre lanseringen av COLOR
EXPLOSION i en av deres mest anerkjente
belagte serier i CRIB 5-versjonen.
Fra nå av er VALENCIA™ C5 med sin
kunstskinndesign tilgjengelig i 17 nye
trendy farger. Inkludert rosa, grønne og blå
pastelltoner som passer perfekt
til resten av serien.
spradling.eu

Focus fra Gabriel ultra-mykt stoff med
overlegen styrke
Focus er et vevd møbelstoff av filt laget av
100 % kamgarnull av førsteklasses kvalitet.
Utmerket av en unik ultramyk og satinaktig
touch, overlegen styrke og et moderne fargevalg, gjenoppfinner stoffet den ikoniske
filtteksturen og bringer den inn i fremtiden
gabriel.dk.

Focus Melange fra
Gabriel - ultramykt stoff i
levende Melange
Focus Melange er et vevd fil tmøbelstoffl aget
av 100 % kamgarnull av førsteklasses
kvalitet.
Utmerket av en unik ultramyk og satinaktig
touch, overlegen styrke og et moderne
fargevalg, gjenoppfinner stoffet den ikoniske
filtteksturen og bringer den inn i fremtiden.
gabriel.dk

Setesdal fra
Gubrandsdalens
uldvarefabrik
Trioen Setesdal, Sirdal og Suldal ble
opprettet i 2014 med et ønske om å
gjeninnføre norsk ull i møbelstoff.I nspirert
av norsk natur, håndstrikk og tradisjonelle
gjerder (skigard), er stoffetm ent å fremkalle
autentisitet kombinert med
elegant og moderne komfort.
Dette stoffeteruni kt kortreist i alle deler av
prosessen - 100 % ren norsk
ull produsert i Norge.
gu.no

Breeze fusion fra Gabriel

Med sine fengslende fargeblandinger,
dynamiske uttrykk og sterke funksjonalitet
tilbyr Breeze Fusion førsteklasses håndverk
og et snev av sofis tikert.
Breeze Fusion er et fyldig teksturert ullstoff
som bringes til live av spennende
fargeblandinger som smelter sammen over
overflaten og skaper et levende, moderne
uttrykk fullt av kompleksitet og mystikk.
gabriel.dk

