Pressinformation

Kateha presenterar årets nyheter i monter A 05:14 på Stockholm Furniture Fair, 7-11 februari 2017.

Minerals – formgiven av Katrín Ólína
Minerals tar oss under jordens yta för att fira skönheten i de mikroskopiska mönstren i mineralernas
rike. Mattan presenteras i en monokrom grå-beige design samt i en mer vågad variant, rund med
utströdda rastrerade färgstänk.

Celia contract – Kateha
Tät-tuftad matta i finaste Nya Zeelandull. Tillverkad för hand för användning i offentlig miljö. Visas i
färgen blue 36502, från ett urval av 105 färger, varav sex olika ”ofärgade” masi-nyanser.

Cirius Hardtwist contract– Kateha
Denna handtuftade matta av tät, hårdtvinnad Nya Zeelandull är avsedd för extra tuffa offentliga
miljöer. Visas på mässan i färgen mud 80, från ett urval av 54 färger (varav fem är standard).

Labyrint Monokrom – Sara Szyber
En tredje variant på Labyrint-temat, nu överfört i en handtuftad matta med höjdstruktur som diskret
låter mönstret träda fram. I ren ny blandad Nya Zeelandull visar vi den i färgen greige.

Lino Diamond – Kateha
Vi ersätter vår gamla Lino med nya lyxiga Lino Diamond i 30 mm hög lugg i finaste lin. Det finns fyra
färger i Lino Diamond kollektionen, och Kateha visar den i vitaste vitt.

Ring Ring – Roger Persson
Handvävd matta i (ofärgad) masi-ull på linnevarp, med invävda ringar i milt kontrasterande masinyans. Mattan erbjuds i grey melange masi, med ringar i grey masi.

Rutan – Hans Hosak
Mönstrad matta som designades för en hotellinredning, får nu bli del av Katehas kollektion.
Handtuftade öglor i finaste Nya Zeelandull. Visas i färgen grey med mönster i vitt. Andra
färgkombinationer komponeras på förfrågan.

Sencillo Velvet Shine – Kateha
Handtuftad velourmatta i ren ny blandad Nya Zeelandull, med inslag av en tråd bambusilke som ger
extra lyster åt mattan. Finns i färgerna greige shine, light beige shine samt silver grey shine,

Tribulus One och Tribulus Mono – Hans Hosak
Handvävda mattor i finaste Nya Zeelandull, med kvalificerade vävtekniker. Tribulus One är formgiven
med fält av olika vävtekniker i vitt och svart, åtskilt av skira linjer i gult och rött. Tribulus Mono mattorna
är till huvuddelen vävda med en och samma vävteknik, utom de avslutande bårderna där vävmönstret
ändrar karaktär och storlek. Tribulus Mono finns i färgställningarna grey, black, samt white/black.

Watson – Kateha
Handvävd matta i lugna nyanser av masi-ull. Den förfinade vävtekniken på linnevarp med olika
tjocklek på ullgarnet i väften ger mattan en helt egen karaktär. Övergången i en bård med förändrad
vävteknik skapar en distinkt inramning. Visas i fyra lugna masi-nyanser.
Handvävda Allium-kollektionen utökas med tre färger; greige, ming green samt ocean blue-2.
Handtuftade Camelia lugg och ögla, får ett tillskott av färgerna anthracite, cream och light grey-2.
Velourfamiljen Sencillo Standard utökas med färgerna silver grey, greige och storm blue.
För mer information kontakta:
Barbara Hosak eller Kristina Farwing, tel. 0370-18520, info@kateha.se, www.kateha.se.

