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Åhléns inleder designsamarbete med Bernadotte & Kylberg 
 
I höst lanserar Åhléns textilkollektionen Design by Bernadotte & Kylberg som är ett samarbete 
med designduon Prins Carl Philip och Oscar Kylberg. Kollektionen består av tre olika 
mönsterbilder framtagna exklusivt för Åhléns och är början på ett två år långt samarbete.  
 
– Vi är stolta över samarbetet med Åhléns som är mycket framstående inom textil. Det är dessutom ett 
varumärke som står för kvalitet, hållbarhet och god design. För oss är samarbetet både inspirerande 
och spännande. Det är också roligt att det är en så stor kollektion, säger Oscar Kylberg, vd på 
Bernadotte & Kylberg. 
 
För två år sedan tog Bernadotte & Kylberg fram en matta vävd av utrangerade sidenfallskärmar och 
genom att vrida, beskära och spegla mattans grafiska mönster växte tre nya mönsterbilder fram; 
Optica, Kaleido och Intarsia. Dessa utgör stommen i textilkollektionen Design by Bernadotte & 
Kylberg, som är framtagen i samarbete med Åhléns. Till skillnad från traditionell textildesign har 
Bernadotte & Kylberg inte anpassat mönstren efter tekniken, utan tvärtom. Det blev en utmaning för 
produktionen, men resulterade i mer levande mönsterbilder där hantverk och material kommit till sin 
rätt.  

Kollektionen består av mattor, kuddar, plädar, handdukar samt bäddtextil där de tre mönsterbilderna 
återkommer i flera färgställningar med olika blå toner, svartgrå och terrakotta som bas. Detta är början 
på ett två år långt samarbete där mönsterbilderna kommer att vidareutvecklas och nya material 
kommer att plockas in.   
 
– Design by Bernadotte & Kylberg är ett av de mest omfattande designsamarbeten Åhléns hem-
avdelning gjort och vi är mycket stolta över resultatet; en prisvärd och originell kollektion av hög 
kvalitet, säger Josefine Grönkvist, Designchef på Åhléns Hem. Vi ser fram emot ett fortsatt kreativt och 
stimulerande samarbete med Bernadotte & Kylberg. 
 
Kollektionen lanseras vecka 37 på samtliga 77 Åhlénsvaruhus. 
 
 
För ytterligare information om designsamarbetet, vänligen kontakta: 
Monica Hultgren-Andersson, informatör Åhléns, 08-402 81 04, mail: mhu@ahlens.se 
 
För ytterligare information om designsamarbetet och Bernadotte & Kylberg, vänligen kontakta: 
Karolina Moberg, presskontakt tel: 073-83 73 424, mail: karolina@mindmakerspr.se 
 
För produkt- och stillebenbilder, besök Åhléns bildbank: 
www.ahlens.se/press Välj: Heminredning - Design by Bernadotte & Kylberg 

 
 
 

Om Bernadotte & Kylberg 
Bernadotte & Kylberg är en kreativ idébyrå som använder design som uttrycksform. Byrån grundades 2012 av designduon Prins Carl Philip och 
Oscar Kylberg. Bernadotte & Kylberg har designat produkter för Gustavsbergs Porslinsfabrik, Vandra Rugs, Åhléns och klädmärket A-One.  
Om Åhléns 
Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Nordens starkare varumärken med 77 varuhus i Sverige och 32 butiker i 
Norge. Vår mission är att förenkla, förbättra och förgylla livet för våra kunder varje dag. Under 2013 omsatte Åhléns 4,8 miljarder och 3 000 
skickliga medarbetare mötte över 80 miljoner kunder. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axstores.  www.ahlens.se 

 

http://www.ahlens.se/
mailto:mhu@ahlens.se
mailto:karolina@mindmakerspr.se
http://www.ahlens.se/press

