
Några av vår tids mest namnkunniga konstnärer, designers och 
formgivare fick i uppdrag att designa tapeter. Företaget bakom 
konceptet heter Your Wallpaper och tisdagen den 27 januari lanse-
ras kollektionerna på yourwallpaper.se.

 Några av vår tids mest namnkunniga konstnärer, designers och 
formgivare fick i uppdrag att designa tapeter. Företaget bakom konceptet 
heter Your Wallpaper och tisdagen den 27 januari lanseras kollektionerna 
på yourwallpaper.se.

Dela rum med din favoritkonstnär
– Stockholmshotellet Scandic Anglais har valt att inreda 20 av sina rum 
med den nya kollektionen, avslöjar Håkan – något som vi verkligen är glada 
och stolta över. 
Om du vill se tapeterna i hotellmiljö så kan du alltså, från och med den 27 
januari 2009, övernatta tillsammans med Jesper Waldersten, Helene Bill-
gren eller Lovisa Burfitt, till exempel.

Billgren, Burfitt och Bengtsson
Bland kreatörerna finns som sagt den prisbelönte DN-illustratören Jes-
per Waldersten, konstnärinnan Helene Billgren och modedesignern och 
illustratören Lovisa Burfitt, men även modedesignern Pär Engsheden, 
möbelformgivarna Jimmie Martin, grundarna av livsstilbutiken Grandpa, 
modeskaparen Gunilla Pontén, illustratören Mrs Murphy, fotoillustratörerna 
Ingela & Vi och formgivaren Lisa Bengtsson. Övriga formgivare som ingår i 
Your Wallpaper Designers är Cassandra Rodini, Fabrikat, Beatrice Fägnell, 
Oldsjö Hultgren Design, Ulrika Majstorovic Hansén, Åke Brattberg, Jonny 
von Wallström, Alain Couillaud, August Eriksson och Malin Björklund.
– Your Wallpaper Designers är ett helt nytt koncept som stärker vår  
vision om att vara det främsta alternativet för inredare och arkitekter som 
vill skapa unika miljöer. 

Allt är möjligt
– Your Wallpaper har sedan starten 2004 skapat personliga tapeter för 
att tillgodose behovet av unika miljöer. Det faktum att tapeterna tillverkas 
per vägg möjliggör helt andra typer av motiv och mönster, avslutar Håkan 
Mundén. 
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För mer information och pressbilder kontakta Fredrik Robertsson på Pretto PR, 0703-33 78 38  
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Sveriges främsta 
kreatörer formger tapeter.
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Pär Engsheden - White swosch

Ingela och Vi - Layers of wallpaper

Lovisa Burfitt - Lolita Chick chick
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