En bit av New England på väggarna i hela världen
– Boråstapeter lanserar tapetkollektion med Lexington Company
En blårandig arbetsskjorta, vindpinat solblekt trä, naturmaterial som läder, linne, sten, hav, och
sand samt en avslappnad östkustlig livsstil är inspirationskällorna till denna klassiska New Englandkollektion.
– Det har varit ett spännande samarbete där Lexingtons tydliga livsstilskoncept och Boråstapeters
hundraåriga kunskaper och erfarenheter kring tapetproduktion möttes. Tillsammans har vi skapat
en klassisk mönsterkollektion som andas avslappnad östkuststil i kombination med svensk klassisk
tapetdesign, säger Sissa Sundling Head of Design Boråstapeter.
Mönstren är lika aktuella idag som då de fördes över Atlanten från Europa till New England på
1700-talet. Ränder och rutor är några framträdande former men även blommor och snäckskal. De
naturnära färgtonerna sand, naturbeige, dimrosa och mörkblå är genomgående i hela kollektionen
och sätter den lugna avslappnade känslan.
– Lexington har ett brett sortiment av textil och inredningsprodukter för hemmet som vi säljer på mer
än 20 marknader runtom i världen. Att nu få ta ett steg till och kunna erbjuda våra kunder en möjlighet att komplettera stilen med tapeter känns väldigt roligt. Det är ett väldigt naturligt steg för Lexington
som lifestyle-varumärke, säger Kristina Lindhe, CEO och Creative Director på Lexington.
Kollektionen består av nio mönster. Alla mönster har namn efter författare som levt och verkat i New
England så som Mark Twain som skrev Huckleberry Finns äventyr, Harriet Beecher Stowe som skrev
Onkel Toms stuga och Emelie Dickinson som är en av Amerikas främsta poeter. Som ett tillägg finns
även två digitala kartor över New England och Boston Harbor, som hittats i en reseguide från 1899.
Dessa kan tapetseras som väggdekorationer tillsammans med mönstren eller ensamma.
Totalt ingår 35 artiklar i kollektionen som lanseras i butik den 21 september 2016. Tapeterna har ett
rekommenderat konsumentpris på 899 kr/rulle.

Högupplösta bilder kan laddas ner från bildbanken på www.borastapeter.se
Användarnamn: ecobtpress Lösenord: ecobtpress
För ytterligare information eller prover av tapeter till fotografering är du välkommen att kontakta:
Boråstapeter: Claudia Nilsson, tel: +46 (0) 70 787 68 00 eller epost: claudia.nilsson@wallvision.se.
Lexington Company: Helene Bruneheim Johansson, tel: +46(8) 54 55 58 03 eller
epost: helene.johansson@lexingtoncompany.com
BORÅSTAPETER – KLASSISKT MODERNA TAPETER FÖR INSPIRERANDE MILJÖER
Boråstapeter är Sveriges äldsta och i särklass mest kända och sålda tapetvarumärke. Tapetmönstren designas
och produceras i Borås och säljs över nästan hela världen. Utifrån en klassisk och tidlös grund utvecklas varumärket kontinuerligt för att möta marknadens intresse för design, färg och form. Boråstapeter ingår i WallVision
koncernen tillsammans med varumärkena Eco Wallpaper, Mr Perswall och Cole & Son.
LEXINGTON COMPANY
Livsstilsvarumärket Lexington Company AB finns idag representerade med Home och Clothing i över 20 länder
världen över. Främst i Europa, men även i Asien och Nordamerika. The Lexington Home Collection finns representerat i exklusivare varuhus som House of Fraser i Storbritannien, El Corte Ingles i Spanien, Lotte i Korea,
Stockmann i Finland och Illum Bolighus I Danmark. The Lexington Clothing Collection lanserades 2008 och säljs
idag i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Kina, U.K. och U.S.A. Totalt återfinns Lexington Company’s produkter
hos över 900 återförsäljare i 21 länder med 24 Lexingtonbutiker i Skandinavien, 25 i Kina och 2 i USA.
Welcome to our world! Welcome to our dream!

