Picnic

Ett tyg med flera ansikten!

Picnic

=sant

Twilight

Picnic har sitt ursprung i vår kollektion Twilight, vilken lanserades tidigare i år. De har samma

Lekfullt eller allvarligt, spralligt eller sobert! Ja, uttrycken
kan vara skiftande när man talar om vår nya kollektion Picnic.
Med sin färgglada rutiga design kan den i rätt miljö bli ett
spännande uttryck och energikick. Väljer man istället den dova
färgställningen har du möjlighet att skapa en stringent och
tidlös inredning som håller över decennier.

strukturella mönster och färgtonerna går igen mellan tygerna. Ett antal Twilightfärger återfinns

Art nr: 1513-578

både i den färgstarka och den mörka varianten. Det innebär att du snyggt och enkelt kan skapa
matchande kombinationer mellan Twilight och Picnic, kombinationer som andas inspiration
och lekfullhet.
Dessa Twilightfärger återkommer i den färgade Picnicvarianten: Art: 225, 238, 256, 257, 258,
samt 264.
Dessa Twilightfärger återkommer i den mörkare färgställningen: Art: 231, 271 samt 291.

Art nr: 1513-571

Picnic är en Trevira CS produkt som uppfyller marknadens
höga miljö- och brandkrav. Likt alla våra Trevira CS produkter
är också Picnic EU EcoLabel-certifierade, något som garan
terar att du som kund gjort ett bra miljöval och att produkten
är framtagen under kontrollerade former. Lägg därtill att tyget
är designat och vävt i Ulricehamn, Sverige, och du har en högkvalitativ produkt som andas textilt hantverk.

Teknisk specifikation
Artikel:
Artikel nr:
Rapport:
Färgskala:
Bredd (cm):
Vikt (g/m):
Komposition:

Picnic
1513150 x 150 cm
2 färger
150 +/- 2 cm
750 +/- 5 %
100 % Trevira CS

Slitstyrka SS EN 12947-2:
Pilling SS EN 12945-2:
Flamhärdighet:
Ljusäkthet:
Tvätt:

50 000 Martindale
4-5 (Skala 1-5)
SS EN 1021:1-2 (cigarett och flamma)
BS 5852 Part 1 (cigarett)
5-7 (skala 1-8)
60 grader, lätt centrifugering, dropptork

Bogesunds Väveri AB har vävt tyger i över 80 år. Än idag sker
tillverkningen i vår fabrik vid Åsunden i Ulricehamn där allt en gång
började. Vårt intresse för att designa, skapa och leverera tyger av högsta
kvalitet har långt ifrån svalnat.
Inom våra väggar korsas tradition och mångårig erfarenhet med
nytänkande och nyfikenhet. Resultatet blir högkvalitativa tyger som
andas svenskt textilhantverk, något vi alltid värnar om. Hos oss finns
närheten till produktion och som kund kan du alltid vara med och
påverka slutresultatet.
Välkommen till Bogesunds!
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