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!

Kontakt
Möbelproducenter
Tobias Torsborn
Mobil: 076-525 18 47
E-post: tobias@bogesunds.se
Inredningsföretag
Tina Cardell
Mobil: 070-320 04 15
E-post: tina@bogesunds.se
Arkitekter
Madeleine Lydmar
Mobil: 076-818 39 00
E-post: mlydmar@mac.com
Innesälj/kundsupport
Joakim Rickardsson
Telefon: 0321-298 46
E-post: joakim@bogesunds.se
Export/transport
Bengt Cardell
Mobil: 070-584 24 18
E-post: bengt@bogesunds.se
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Let’s twist again

166

Redan under hemresan från senaste Milanomässan växte viljan fram att ta nästa steg i utvecklingen av vävens uttrycksmöjligheter. Att våga se bortom de två-och trefärgsskimrande tyger som
förekommer på marknaden och istället följa trender baserade på hantverk, tekniska strukturer
och nya fräscha färgskalor.
Viljan blev till konkret idé som efterhand formats med varsam hand för att nu stå klar i sin
slutgiltiga skepnad. Välkomna till kollektionen Twist!

Twist är ett enfärgat ulltyg som skapar sin uppmärksamhet genom den upphöjda mönster
strukturen som löper över väven. Tyget kan skifta från att vara neutralt och sobert till att
uppfattas som kaxigt och med tydlig personlighet. Mönstret påminner om en omvänd quilt-ruta
där sömmarna fått liv och löper likt tvinnade garntrådar över tyget, en karaktäristisk mönsterbild som även fått ge namn åt tyget (twist, tvinnat/skruvat).
Genom sin konstruktion ger den ett mjukt och bekvämt välkomnande utan att förta ett ulltygs
klassiska känsla. Twist är helt enkelt tyget som passar i alla sammanhang.

Twistkollektionen innehåller 22 standardfärger som noga valts ut för att matcha en varierad
efterfrågan. Här finns allt från harmoniska jordfärger som passar bra ihop med naturmaterial
till nya uppfriskande pastellfärger, allt för att sammantaget bilda en färgskala som erbjuder
något åt såväl arkitekten som inredaren eller möbelproducenten.

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

Twist
1518-XXX
22 färger
150 +/- 2 cm
750 +/- 5 %
90 % ull, 10 % polyamid

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 låga)
BS 5852Part 1 (cigarett)
5-7 (Skala 1-8)
Skumtvätt/Kemtvätt

