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Precis lagom till att Covid-restriktionerna lättar öppnar Clarion Sign Hotel i Stockholm en ny och helt unik 
gästsvit med en trendig, men något ”träig” inredning. Sviten är framtagen i samarbete med Svenskt Trä och 
utformad för att visa förnybara och hållbara alternativ till traditionella inredningsmaterial och är inredd med så 
många träbaserade produkter som möjligt. Svenskt trä används i allt från möbler till textilier och inredningen 
återspeglar sammansättningen av de naturliga svenska skogarna – 80% vintergröna och tall och 20% lövträd. 
Svenska Fabric Forest, som utvecklar textilier och tyger producerade med svenskt papper, hjälper till att dekore-
ra den nya sviten.

Fabric Forest kommer att tillhandahålla kuddar, matta, och badrock till sviten, alla tillverkade i deras innovativa 
pappersbaserade tyg. Deras proprietära produktionsteknik gör att skogs- och textilindustrin kan ersätta fossila 
produkter med produkter från förnybara råvaror. Detta nya tillvägagångssätt för textiltillverkning angriper ett av 
de mest utmanande miljöproblemen i vår tid – miljöpåverkan från den ständiga ökande textil- och tygindustrin.

Urban Olsson, VD för Fabric Forest, är glad över att vara en del av jakten på nya sätt att smycka vår omgivning 
utan att samtidigt skada den. ”Svenskt Träs uppdrag är att förmedla kunskap och inspiration och att uppmuntra 
och hjälpa till att utveckla träbaserade produkter”, förklarar han. “Och Fabric Forest är stolta över att vara en del 
av dessa ansträngningar.”

“Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade träprodukter,” säger Olsson, “ medan 
huvuddelen av råvarorna för Sveriges möbel- och inredningssegment fortfarande importeras. Fabric Forests nya 
produktionsteknik kan hjälpa den svenska skogs- och inredningsindustrin att omvända denna trend och ersätta 
fossila produkter med produkter tillverkade från förnybara energikällor. Samtidigt som man minskar utsläppen 
av växthusgaser och till och med mildrar klimatförändringen i processen. 

www.fabric-forest.se



Fibrer från träd används redan för att tillverka tyger som viskos, men tillverkningsprocessen är ofta förorenande 
och skadlig för miljön. “Vårt mål är att skapa ett hållbart och miljövänligare tyg som skulle kunna användas 
inom textil-, heminrednings- och modeindustrin. Att hitta lokala, användningsområden för Sveriges åter-
vinningsbara råmaterial är naturligtvis en ”win-win” – både för den svenska ekonomin och för hela världen,” 
avslutar Olsson.

OM FABRIC FOREST OCH SKS

Fabric Forest utvecklar textilier och tyger producerade med svenskt papper och är en del av Svenskt Konstsilke 
AB (SKS). SKS grundades 1918 och är ett privatägt bolag med huvudkontor i Borås, Sverige, och med produk-
tionsanläggningar i Europa, Mexiko och Kina. SKS är en världsledande aktör inom produktion av högprest-
erande tekniska garn och strävar ständigt efter att innovera sin industri, utveckla nya produkter och lösningar 
och hitta bättre sätt att göra affärer på.

FÖR MER INFORMATION,  KONTAKTA:
tor.ahlbom@fabric-forest.se
+46(0)703707001
www.fabric-forest.se

www.fabric-forest.se


