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TYGER FRÅN LUDVIG SVENSSON

https://www.ludvigsvensson.com

AKEMI NETTOPRIS: 319 SEK/M

Akemi är ett nytt bastyg med stor karaktär. Vid första anblicken har Akemi ett diskret, mjukt
linjemönster som tack vare det spännande färgarbetet får ett satängliknande skimmer.
Länk till färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/akemi4857

AKI NETTOPRIS: 265 SEK/M

Aki betyder höst på japanska. Men det är främst den gamla japanska textiltekniken Shibori
som inspirerat designern Aoi Yoshizawa till gardinen. Med expressiva penseldrag har hon
skapat ett uttrycksfullt mönster. Aki är tryckt på Mint, en skir kvalitet i Svenssons kollektion,
som ger Aki ett subtilt uttryck som förändras i takt med ljuset. Aki finns i sex färger, i en
dynamisk färgskala som skapar ett modernt uttryck. Färgerna utgår från kulörerna i Mintkollektionen vilket gör det enkelt att kombinera med enfärgade gardiner.
Länk till färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/aki

AMARA NETTOPRIS: 405 SEK/M

Speglingarna på vattenytan sätter fantasin i rörelse. Det här reflekterande tyget med
transparenta ränder är en klassiker. Amara ingår i en mönsterserie som trycks på Topic.
Mönsterserien ger oändliga kombinationsmöjligheter tack vare olika bredder, varierande
mönster samt breda färgskalor.
Länk till färger:https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/amara

ARA NETTOPRIS: 270 SEK/M

Precis som regnbågens oändliga nyansering flyter Aras färger samman i mitten av tyget,
precis som vattenfärger. Effekten blir glaslik; färgerna leker med och lurar ögat. Ena
sekunden enfärgat, nästa mönstrat. Tyget har ett mjukt, skirt fall. Färgerna harmonierar
och smälter samman, som vågorna på ett böljande hav.
Länk till färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/ara5363

BELLE NETTOPRIS: 295 SEK/M

På Novas vita botten ligger Belles flerfärgade uttrycksfulla bladverk. Färgskalan är
expressiv pastell balanserad med lugna neutraler, där färgerna skarvlöst rinner in och ut ur
varandra. Färgernas uttryck dämpas eller stärks beroende på om Belle hängs med ett
enfärgat tyg i kraftfull eller mild ton. De sju färgställningarna är alla färgkoordinerade med
Nova.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/belle

CALLA NETTOPRIS: 399 SEK/M

Calla är en gardin perfekt till miljöer där akustik är en utmaning. Med en ljudabsorption i
toppklass är det enkelt att skapa lugna, harmoniska miljöer även i stora, öppna ytor, ytor
med stora glaspartier eller högt i tak eller i andra utmanande rum. Calla dämpar ljudet
effektivt samtidigt som den vävda gardinen draperas mjukt i ett vackert fall. Färgskalan
innehåller 10 tidlösa färgställningar med natur, grått och beige som utgångspunkt.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/calla7360

DAY 300 NETTOPRIS: 352 SEK/M

Basgardinen Day har väckt stort intresse sedan den introducerades. Nu har gardinens
färgskala breddats från 22 till 31 tidlöst vackra kulörer. Däribland några sobra naturfärger
men också sofistikerade pasteller och ett par kraftfullare nyanser, framtagna och utvalda
av textildesignern Inger Högberg. Även gardinens bredd har uppdaterats från 150 cm till
300 cm, vilket innebär att den kan hängas oändligt. Day är vävd i materialet Trevira på ett
sätt som får strukturen att påminna om lin. Men i motsats till lin är tyget både flamsäkert
och tvättbart. Gardinen är skir i sin struktur och silar ljuset vackert genom sitt livfulla fall.
Därmed gör sig gardinen fint i de flesta offentliga miljöer.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/dayv166487

GARDEN NETTOPRIS: 305 SEK/M

Blad, tecknade med handens mjuka rörelser, gav idén. Den humanistiska känslan lyser
igenom i det till synes enkla, lätta trycket.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/garden

GENOA NETTOPRIS: 299 SEK/M

Med hjälp av moderna färgställningar och detaljer i ytorna, som den svaga randingen i
Genoas grå färgfält, uppdateras en klassisk lek med geometriska former för att passa den
moderna inredningen. Genoa trycks på vår Nova kvalitet och finns i 5 färgställningar.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/genoa

GRAIN NETTOPRIS: 430 SEK/M

Basgardinen Grain är ett välkommet tillskott i Svenssons kollektion. Den ger en vacker
grund i inredningen och är enkel att kombinera med andra tyger. Den eleganta kvaliteten
ger ett vackert fall och med en bredd på 300 centimeter kan gardinen hängas oändligt.
Gardinen byggs upp av tre kontrasterande färger som tillsammans skapar en vibrerande
yta, men ändå ger ett enfärgat intryck. Genom att använda olika kvaliteter på garnen får
tyget en naturlig kornighet. Grain finns i 33 färger och precis som tyget i sig är färgskalan
sober och sofistikerad. Den tar sin utgångspunkt i flera ljusa naturfärger som vitt, beige
och grått och sträcker sig hela vägen till starka accentfärger.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/grain

IRIS NETTOPRIS: 359 SEK/M

Iris breda randning i åtta olika färgställningar erbjuder en textil med rika variationer och
spännande färgmöten. De fyra färgernas inbördes övergångar inom respektive
färgställning präglas – trots den enskilda färgens tydliga karaktär – av en mjuk följsamhet.
När gardinen hänger veckad växer Isis randning till en oändlig färgpalett genom det
infallande ljusets rörelse mellan dager och skugga. Med randning och bredd på tre meter
faller Iris vackert både på längden och tvären. På tvären kan Iris även hängas sömlöst i
valfri längd. Iris är koordinerad med Novas nya färger.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/iris

KARAT 150 NETTOPRIS: 259 SEK/M

Karat är ett vackert bastyg, ett måste i varje kollektion. En modern färgskala –från ljust till
mörkt och dovt till klart – skapar en grund för kreativitet och gör den enkel att kombinera
med andra tyger. Den täta vävstrukturen ger Karat tyngd och ett fint fall som skapar ett
lugn och behaglig känsla i de flesta miljöer. Nu har färgskalan av denna klassiska gardin
uppdaterats. Vissa färger har plockats ur kollektionen och många nya har kommit till.
Bland dem finns flera naturfärger som alla adderar en varm känsla. Tillsammans med
kraftigare färger ges stora möjligheter att skapa nya spännande kombinationer.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/karat

KIRI NETTOPRIS: 269 SEK/M

Dimma som rör sig över vatten en sommarkväll. Den bilden har designern Aoi Yoshizawa
velat skapa med mönstret på gardinen Kiri. Inspirationen till Kiri, som betyder just dimma
på japanska, fick hon i en roddbåt på en sjö i Finland. Med stora penseldrag tonas
mönstret gradvis över tyget vilket ger en både poetisk och mystisk känsla. Häng tyget i sin
fulla bredd och du har ett konstverk i sig.
Kiri är tryckt på Mint, ett transparent tyg som öppnar upp för vackra effekter när ljuset
förändras utanför fönstret. Kiri finns i tio nyanser. Färgskalan – som går från dova toner till
klara färger – är framtagen för att passa ihop med övriga gardiner i Mint-kollektionen.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/kiri

MINT NETTOPRIS: 369 SEK/M

En av våra bästsäljande basgardiner i hela 47 färgställningar. I en uppdaterad färgskala
arbetar designer Inger Högberg med allt från skimrande lekfulla pasteller till mustiga men
ändå milda toner. Gardinen är tre meter bred vilket skapar möjligheter till upphängningar
helt utifrån rummets komposition. Tygets skira kvalitet med vackert fall ger ett fint
ljusgenomsläpp oavsett årstid. Gardinens färgskala är gjord för att kunna koordineras med
Karat, Grain och Prime eller varför inte det arkitektoniska mönstret i Reed som är tryckt på
Mint. Mint passar även bra ihop med våra olika möbeltygskollektioner.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/mint

MOMENT NETTOPRIS: 469 SEK/M

Vid vissa ögonblick skapas designmagi. Mötet mellan formgivarna Dorte Bo Bojesen och
Aoi Yoshizawa var uppenbarligen ett sådant. Här har Aoi, som specialiserat sig på material
och ytor, tagit fram det poetiskt abstrakta mönstret och Dorte skapat färgsättningarna. Inte
oväntat heter resultatet av detta lyckosamma möte just Moment. Gardinen Moment finns i
en sensuell färgskala om sex nyanser där mönstret får ett eget uttryck för varje
färgsättning. Moment har en spännande och okonventionell mönsterbild och är en gardin
som kommer till sin fulla rätt i stora lokaler med ljus och rymd. Det är med andra ord en
perfekt match till generösa glaspartier eller rymliga lounger. Moment lyckas med
konststycket att bjuda på en lyxig men samtidigt modern och ombonad känsla. I arbetet
med att ta fram Moment har utmaningen varit att skapa ett nytt uttryck genom att använda
stora färgytor på ett produktionsvänligt och estetiskt tilltalande sätt. Det har man lyckats
med. Moment är ett lättanvänt mönster på tre meters bredd som inte behöver
mönsterpassas och som är tryckt på en av Svenssons baskvaliteter.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-extiles/produkter/flamsaekert/moment20312

NOVA NETTOPRIS: 355 SEK/M

Nova är en av våra allra mest uppskattade gardiner som nu uppdateras. De nya färgerna,
vilka harmonierar med tidigare färger, vandrar från balanserat mjuka neutraler till varmt
djupröd rubin. Textiliernas skimrande lyster och transparenta lätthet skänker slingerväven
en mjukt metallisk ton. Med bredd på tre meter och elegant drapering erbjuder Nova därför
oräkneliga möjligheter för rummets inredning och fönstrens uttryck. Novas nya färger är
koordinerade med randade Isis och bladmönstrade Belle.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/nova

OMBRÉ NETTOPRIS: 335 SEK/M

Dess enastående design med sina effektfulla växlingar mellan ljus och mörker, värme och
kyla där färgen skiftar gradvis över hela tygets bredd gjorde vår gardin Ombré till vinnare
av Good Design Award 2016. I den här breddade färgskalan har designer Inger Högberg
adderat sex ytterligare nyanser av ljus pastell för att komplettera de tidigare, lite dovare
färgställningarna. Gardinen är vävd med avancerad jacquardteknik och dess tyngd skapar
ett fint fall. Ombré blir ett utropstecken och en vacker accent som lyfter var inredning.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/ombre

POND NETTOPRIS: 459 SEK/M

Pond är resultatet av ett lika innovativt som metodiskt arbete av designern Inger Högberg
som utgått från gamla tiders hantverkskvaliteter och sedan adderat en modern twist. Inger
började med att testa olika konstruktioner och färgkombinationer i en dobbyvävstol innan
gardinen togs i produktion i en tremeters maskin. Där vävs den med två olika garner i en
klassisk konstruktion som känns ny och spännande. Dessutom med olika färger i varp och
väft. Framför allt gör sig Pond bra som dekorativ gardin och gärna i stora, moderna
byggnader med generösa ljusinsläpp som skänker en spännande lyster till färgerna som
skimrar olika beroende på väder och tid på dygnet. Pond finns i 18 färgställningar, från ljus
natur till mörkare, kraftigare färger.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/pond22959

PRIME NETTOPRIS: 355 SEK/M

Garnfärgad gardin med linneliknande yta och fantastiskt fall. Ett stort urval av vackra
naturnära färgställningar, där tvåfärgade varianter skapar fina visuella effekter på tygets
struktur. Ett tyngre och modernt klassiskt bastyg med härlig struktur och ljuddämpande
funktion.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/prime

SAWA NETTOPRIS: 409 SEK/M

Sawa betyder ”liten flod” på japanska och det är ifrån naturen designern Aoi Yoshizawa fått
sin inspiration. Med stora penseldrag har hon skapat ett mönster med vackert flöde som
upprepas i en jämn rytm. I mönstret flyter varma och kalla toner samman och ger tyget en
poetisk kontrast. Sawa är tryckt på Prime, en exklusiv och omtyckt kvalitet med en
linneliknande yta och ett fantastiskt fall. Det är ett tyngre och modernt klassiskt bastyg med
härlig struktur och ljuddämpande funktion. Tyget är kraftigt, men har ändå en lätt och skir
känsla och släpper igenom ljus på ett vackert sätt. Med sitt expressiva och mjuka mönster
är Sawa en gardin med många användningsområden som enkelt kombineras med
enfärgade bastyger. Sawa finns i sex olika färger; tre naturfärger och tre lite starkare
nyanser.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/sawa

SUMIRE NETTOPRIS: 295 SEK/M

Med uttrycksfulla blommor i vackra färger har designern Aoi Yoshizawa skapat en gardin
med dynamik och djup. Som en skir akvarellmålning skänker Sumire en ny dimension till
rummet. Sumire är japanska för den vackra vårblomman viol. Sumire är tryckt på Karat, en
av Svenssons populära baskvaliteter, och har ett brett användningsområde. Den täta
vävstrukturen ger Sumire tyngd och ett fint fall samtidigt som ljuset vackert släpps igenom.
Med ett mönster utan början och slut är Sumire lätt att använda och de många nyanserna i
varje färgställning gör det enkelt att skapa en inredning som hänger ihop. Sumire finns i
sex olika färger, från lekfullt vårigt grönt till elegant lyxigt grått.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/sumire

TWIN NETTOPRIS: 549 SEK/M

Twin är en enfärgad dimout med minimalt ljusgenomsläpp och riktigt bra ljudklassning. En
tät vävd gardin med ett imponerande fall och en vacker drapering som passar lika bra
framför fönstret som för att skapa rum i rummet. Dimouteffekten och ljudabsorbtionen är
bara ett par av möjligheterna med Twin. Gardinen vävs i tre meters bredd för att kunna
hängas oändligt utan sömmar. Dessutom får det stygnliknande mönstret olika effekt
beroende på om du väljer att hänga Twin vertikalt eller horisontellt. Twin tillverkas i
flamsäkra Trevira CS för att klara de höga krav som ställs i offentliga miljöer. Vi designar
och tillverkar våra tyger från grunden – från idé till färdig produkt. Det gäller också
färgskalor. Twin finns i 11 färger med klassisk elegans, lätta att matcha med övriga
kollektioner.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/twin29235

WELL NETTOPRIS: 299 SEK/M

Visionen var att ge vår klassiker förnyad lyskraft med bibehållen känsla. Den uppdaterade
designen av ripsgardinen skapar lager som effektivt absorberar ljud, vilket gör produkten
både vacker och funktionell. Well tillför tyngd i modern inredning.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/well29896

WILD NETTOPRIS: 283 SEK/M

Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/wild30119

WILLOW NETTOPRIS: 299 SEK/M

Färger i vatten målade med handens känslighet, var tanken som tog form. Trycket avbildar
slingrande växtlighet i färgstämd akvarell.
Till fler färger: https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/willow30133

EASY NETTOPRIS: 329 SEK/M

LÄNK TILL FÄRGER:
https://www.ludvigsvensson.com/Temp/EASY_ITProductsheet_sv-SE.pdf

