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”GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG DESIGN”
I 1976 åbnede Gudrun Sjödén sin første butik i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsidéen er stadig 
bekvemt farverigt tøj i naturmaterialer med et nordisk formsprog. Men der er sket meget i årenes løb. 
Blandt andet har Gudrun Sjödén arbejdet meget bevidst med flere bæredygtige og miljøbevidste 
materialer. Og der bliver stadig flere kunder. Tøjet sælges i dag via netbutikken, kataloger udsendt til 
kunder i mere end 70 lande, hvor Tyskland, Storbritannien og USA er de største vækstmarkeder.  
Gudrun Sjödén har gennem årene modtaget et utal af priser som designer og iværksætter, f.eks. den 
svenske konges fortjenstmedalje Litteris et Artibus og ELLE's pris for bæredygtighed, og har i flere år 
været førende inden for svensk eksport af modetøj.

Flere pressemeddelelser: 
Monica Ekervik Hedman tlf. +46 850 528 064 monica.hedman@gudrunsjoden.se 
Du finder flere pressemeddelelser og billeder på www.gudrunsjoden.se 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sverige
Tlf  : (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com

Gudruns grønne boligkollektion–
PRESSEMEDDELELSE FORÅRETS BOLIGKOLLEKTION 2019 

Til foråret 2019 giver Gudrun Sjödén plads til det naturnære i kollektionen 
med boligtekstiler til alle rum i hjemmet. Det er udvalgte naturmaterialer 
som økologisk bomuld, kokos og hør, der præsenteres i tre forskellige hjem. 
Fotografen Anna, designeren Elvira og Gudrun viser, hvordan de skaber 
deres unikke indretning ved hjælp af kreative tapeter, mønstrede duge og 
kunstnerisk stof.  

"Vis mig dit hjem, så forstår jeg, hvem du er, plejer man at sige. Jeg bliver 
selv kreativ, når jeg er i kreative rum og befinder mig på naturskønne steder. 
Derfor føles det vigtigt at vise, hvordan vores bolignyheder kan anvendes 
på tre forskellige, personlige måder. I år kunne jeg, min kollega Elvira og 
fotografen Anna indrette vores hjem med spirende mønstre og forårets nye 
farver", fortæller Gudrun Sjödén, adm. direktør, ejer og grundlægger.

BOLIGKOLLEKTIONEN KOMMER UD TIL  
GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER D. 12. FEBRUAR 2019. 
Gudrun Sjödén er en af Skandinaviens mest succesfulde og unikke designere  
med salg i hele verden. Virksomheden har i dag kunder i mere end 70 lande.  
Salget sker via kataloger, hjemmesiden og egne butikker på syv markeder. 
Netbutikken står for omkring 70 % af virksomhedens salg globalt. 

NYHED – DET MØNSTERRIGE TAPET "OAS"
Blomstrende mønstre og vilde farver.  
Det nye tapet "Oas" inviterer foråret ind i dit hjem.

LEGESYGE TÆPPER
Et nyt tæppe kan forvandle et helt rum. Tæpperne i den nye kollektion med rosen-, 
stribe- og blomstermønstre er håndbroderede, med print og vævede striber. 

HÅNDMALET KERAMIK
Dæk op med smukke sidetallerkener og krus til alle forårets fester.  
I bløde nuancer eller med glade farvepift. 

NATURLIGT LIN
Ett herbarium av pressade örter har inspirerat mönstren ”Oregano”, ”Botanik och 
”Pergola” som syns som tryck och korsstygnsbroderier bland vårens nyheter.  
Det vackra linet i gardiner, kökshanddukar och kuddfodral ramar in rummen. 

Med Plads Til Naturen  
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