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RevaHome – GREAT IN BED

Med kunskap om detaljer, kvalitet och hantverk skapar RevaHome extraordinärt sänglinne med lakan, kudd-
fodral och påslakan. Fina färgkombinationer, vackra mönster och detaljer som välsydda kantband ger sköna och 
personliga sängkläder som håller länge.  

Högkvalitativ, ekologisk bommulspercale med en trådtäthet om 250-270 TC, med trådar spunna av bomull med 
extra långa fibrer, ger ett exceptionellt mjukt och hållbart tyg.  Det trycks enligt uråldrig blockteknik hos en  
erfaren hantverksfamilj i Jaipur, Indien, staden som kallas ”den rosa staden” för att den sedan årtusenden för-
knippas med det speciella hantverket blocktryck. Designen till de olika mönstren karvas med hjälp av fina mejs-
lar ut ur träbitar. Färg av högsta kvalitet stryks sedan på blocken som trycks för hand på textilierna. Varje färg 
trycks med ett eget block och hantverksprocessen ger uppkomst till naturliga skiftningar och variationer. 

Om Reva Hallbäck
Reva Hallbäck är kvinnan bakom RevaHome. Hon startade sin karriär när hon som 17-åring öppnade eget 
skomakeri i Uppsala. Några år senare tog hon examen som herrskräddare och kom att arbeta på det erkända 
skrädderiet Götrich i Stockholm där hon sydde kostymer för en manlig elit. Efter att under en period ha tillver-
kat kostymer för teatern, riktade Reva Hallbäck intresset mot inredningsdesign och började skriva och styla för 
svenska tidskrifter och inreda för privata hem. Hon har synts i tv och skrivit böcker. Efter en karriär som pro-
duktutvecklare på IKEA startade hon varumärket RevaHome. 
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Inspirerad av traditionella indiska mönster och genom det uråldriga 
hantverket med blocktryck skapar RevaHome sänglinne i ekologisk 
bomull som tar sängupplevelsen till nya höjder. 

För mer information, högupplösta bilder eller produktlån till fotograferingar, kontakta TRES PR.  
Tel: 08–653 6060, 070–983 88 55. Mejl: mia@trespr.se


