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Christian Lacroix och Bemz
klär upp IKEA-möbler
Det världsberömda franska designhuset Christian Lacroix 
gör sitt första svenska designsamarbete någonsin 

Paris
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Jardin Exo'chic kommer från Belles Rives kollektionen, som bjuder på en resa genom några av de 
mest kända hemmen och personligheterna i den franska Rivierans historia och Monte Carlos botaniska 
trädgårdar. Jardin Exo'chic kan beskrivas som en utsökt, exotisk digitaltryckt palmskog i vackra blå färger. 
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Marimekko, unga svenska designföretag som Littlephant och Lisa Bengtsson, och 1900-talets svenska 
KLZPNURSHZZPRLY�ZVT�:[PN�3PUKILYN��=PVSH�.YrZ[LU�VJO�.�[H�;YpNrYKO�

“Vi är verkligen stolta över att lansera detta unika designsamarbete med det välrenommerade designhuset 
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“Bemz ger människor möjlighet att ändra stil och stämning i hemmet på ett enkelt sätt. Jag älskar att kunna 
leka med tyger, färger och texturer för att matcha min personlighet. Bemz idé är lysande och jag är väldigt 
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“Jag älskar att skapa intressanta möten, att mixa gammalt med nytt, starka färger med neutrala, och stora 
namn med okända designers. Med eklektiska val är det inte alltid så enkelt att få till en bra balans, men när 
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kommer lanseras - i slutet på september. Man har precis kommit tillbaka till vardagen och kanske längtar 
man tillbaka till semesterns kravlösa tillvaro. Jag valde det underbara blå Jardin Exo'chic tyget, eftersom 
KL[�WrTPUULY�TPN�VT�LU�]HJRLY�ZVTTHYKHN��1HN�TP_HKL�KL[�TLK�YpUKLY�VJO�NYHMPZRH�T�UZ[LY�MYrU�)LTa�
kollektion för att skapa den energi och styrka som behövs för att orka gå tillbaka till arbetet”, säger :HJOH�
>HSJROVMM�
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Om Bemz
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överproduktion utan tillverkar endast vad kunderna har beställt och all produktion sker i Europa, som är deras största marknad. 
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Om Christian Lacroix Maison
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och barock.  Idag uttrycker Maison Christian Lacroix sin dynamik och kärlek för färg via sin lifestyle, mode accessoar 
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