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Kateha presenterar årets nyheter i monter A 04:01 på Stockholm Furniture Fair, 9-13 februari 2016. 

 
Cubes – formgiven av Roger Persson 
Mattan som är designad med ”isbitar”, där varje ”isbit” har en unik form, visas i färgkombinationen 
Aqua. Handtuftad i ren ny blandad Nya Zeelandull. Storlek 170 x 240 cm. 

 
Frost – Roger Persson 
Handtuftad matta med upphöjd luggstruktur i ett iskristallinspirerat mönstret. Tillverkad i ren ny 
blandad Nya Zeelandull, i kontrasterande eller monokrom färgsättning. Storlek 170 x 240 cm. 

 
Glänta – Lotta Johansson 
En matta designad med monokromt skulpterat mönster, handgjord i tät-tuftad, tvinnad Nya Zeelandull. 
Storlek 170 x 240 cm. 

 
Honey – Roger Persson  
Binas underbara värld har givet inspiration till denna handvävda matta. Tillverkad i finaste Nya 
Zeelandull på linnevarp, i olika färgställningar. Storlek 170 x 240 cm. 

 
Kari – Kari Skogstad 
Handtuftad matta med ett distinkt organiskt mönster. Tillverkas i ren ny blandad Nya Zeelandull.  
Storlek 170 x 240 cm. 

 
Labyrint Woven – Sara Szyber 
En fortsättning på labyrint-temat, nu överfört i rektangulär form till en handvävd matta i ren ny blandad 
Nya Zeelandull. Labyrintmönstret består av invävd lugg i bambusilke. Storlek 170 x 240 cm. 

 
Piazza – Kateha 
Rutig matta som rör sig mellan fyra olika färger, handgjord i tät-tuftad, tvinnad Nya Zeelandull. Visas 
på mässan i två olika färgställningar – green och natural. Storlek 170 x 240 cm. 

 
Roto – Roger Persson 
Handvävd matta i ren ny blandad Nya Zeelandull, med invävt luggmönster i bambusilke.  
Storlek 170 x 240 cm. 

 
På följande handgjorda mattor lanserar Kateha nya färger:  
 
Allium Fox trott - Kateha 
Allium Two step – Erika Lagerbielke 
Bula – Ania Pauser 
Candy – Propeller 
Fjäll – Ania Pauser 
Spirit - Kateha 

 
Al katifa är gammalarabiska och betyder matta med lugg. Det är nära besläktat med Kateha, namnet 
och varumärket som Barbara Hosak gav sitt företag för snart 20 år sedan. Katehas kollektioner 
erbjuder inte bara mattor med lugg, utan här finns ett brett spektra att välja ur när det gäller tekniker, 
mönster, färger, kvaliteter och format. Kateha utvecklar handgjorda mattor av hög kvalité som 
kombinerar ett omsorgsfullt hantverk med innovativ design. Kateha har ett unikt kunnande med sju 
generationers erfarenhet när det gäller textil design, produktutveckling och tillverkning. Kateha ligger i 
Värnamo i Småland. Här finns showroom och distributionslager. All produktutveckling styrs härifrån av 
Barbara och ofta i samarbete med externa formgivare.  
 
För mer information kontakta:  
Barbara Hosak eller Kristina Farwing, tel. 0370-18520, info@kateha.se, www.kateha.se 


