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NYHET – UNIK KOLLEKTION!
METERVARA OCH KUDDFODRAL SIGNERADE LISA LARSON
I ett unikt projekt där ett konstnärligt uttryck möter kvalitetstyger lanseras nu en kollektion kuddfodral och metervara med
Lisa Larsons folkkära motiv. På miljömärkta tyger från Italien
samt tryck och sömnadsproduktion i Sverige, hittar lejonet
Leo, zebran Zebra och katten Mikey nya sammanhang.
Efter över 60 år som erkänd keramiker är Lisa Larsons fantastiska
djurfigurer välkända långt utanför Sveriges gränser. Med stor respekt
för hennes unika design, lanserar Nevotex en helt unik kollektion med
metervara till såväl möbler och gardiner, samt kuddfodral med de tre
motiven: lejonet Leo, zebran Zebra och katten Mikey. Tillsammans
med Lisa Larsson har Nevotex valt dessa figurer helt enkelt eftersom
de ligger många av oss så varmt om hjärtat.
– Vi är tacksamma över något så unikt som detta projekt där konstnärligt uttryck möter kvalitetstyger. Med samarbetet ser vi en möjlighet att få in Lisa Larsons folkkära mönster och figurer i våra hem i
form av textilier, säger Urban Stenevi, marknadschef på Nevotex.
Lisa Larson har naturligvis varit starkt involverad i projektet och valt
tygerna med stor omsorg:
– Jag har alltid fascinerats av tyger. Det är som att välja en glasyr, när
jag ser ett vackert tyg tänker jag att det kan passa här och där, säger
Lisa och tillägger att det särskilt är kvaliteterna på tygerna som hon
tycker är inspirerande.
Precis som Lisas respekt för möjligheterna med fina material, har
Nevotex valt tyger av mycket hög kvalitet. Kuddarna är tillverkade av
ett tyg som heter Moa i Ökotex-certifierad bomull som vävs i Italien.
Trycket är gjort i Sverige av Stallaholm och kuddfodralen sys av Nevotex sömnadsproduktion som är ett integrationsprojekt för nyanlända.
De tre kvinnor som tillhör projektet sitter i företagets ateljé, klipper
till bitar, monterar blixtlås och syr sedan vart och ett av fodralen ”för
hand” på en symaskin.
Metervaran är tryckt på ett tyg av linne och bomull. Tyget vävs på
samma väveri som kuddfordralen, trycks av Stallaholm och är även
de Ökotex-certifierade samt finns i hela 16 olika mönsterbilder.
Lejonkudden och Zebrakudden finns i storlek 40 x 40 cm och
50 x 50 cm med vit eller beige botten. Katten finns i samma färgställningar i storlek 60 x 40 cm.
Rek. priser lilla kudden är 795 kr inkl. innerkudde i dun. Den större
modellen samt Katten, rek. pris 995 kr inkl. innerkudde i dun.
Metervara, rek. pris 975 kr/metern.
Kollektionen finns i inredningsbutiker och hos tapetserarverkstäder.

Nyhet! Tillsammans med Lisa Larsson har Nevotex skapat en
kuddkollektion med Lisas folkkära djurmotiv. Här katten Mikey.

Lejonkudden i CRS-certifierad bomull finns i storlek 40 x 40 cm
och 50 x 50 cm med vit eller beige botten.

Nevotex är norra Europas ledande leverantör av tyger, läder, tekniska material och verktyg för inrednings- och möbelindustrin. Vi erbjuder en gedigen erfarenhet
och expertkunskap byggt på vår passion för design, färg och textur. I produktionsanläggningen tillverkar vi allt på beställning - från idé till kompletta lösningar och
specialanpassade artiklar för den internationella tillverkningsindustrin. Vi arbetar med ett stort hållbarhetsfokus genom alla processer.
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Metervaran är av linne och bomull tillverkat i Italien. Mönstret på lejonet Leo
är tryckt i Sverige och av Stallaholm.

Zebran Zebra på metervara finns i fem olika färgsättningar, här på vit botten.
Tygen är Ökotex-certifierat.

Här är det välkända djurgänget som pryder kuddarna signerade Lisa Larson: zebran Zebra, lejonet Leo och katten Mikey.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Lotta Bergqvist, lotta@perpr.se, +46 70 144 22 69.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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och expertkunskap byggt på vår passion för design, färg och textur. I produktionsanläggningen tillverkar vi allt på beställning - från idé till kompletta lösningar och
specialanpassade artiklar för den internationella tillverkningsindustrin. Vi arbetar med ett stort hållbarhetsfokus genom alla processer.

