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Gudrunin vihreä kodinmallisto –

Tilaa luonnolle

Gudrun Sjödén tekee kevään 2019 mallistossaan tilaa luonnonläheisyydelle
tarjoamalla tekstiilejä kaikkiin kodin tiloihin. Materiaalit ovat luonnollisia
ja tarkoin valikoituja, kuten ekopuuvillaa, kookosta ja pellavaa, ja ne
esitellään kolmessa kodissa. Valokuvaaja Anna, suunnittelija Elvira ja Gudrun
näyttävät, miten he luovat ainutlaatuisia tiloja luovien tapettien, kuviollisten
pöytäliinojen ja taiteellisten kankaiden avulla.
”Näytä minulle kotisi, niin ymmärrän, kuka olet, on tapana sanoa. Saan
itse luovuudenpuuskan, kun oleskelen luovissa tiloissa ja luonnonkauniilla
paikoilla. Siksi tuntui tärkeältä näyttää, miten kodinmallistomme uutuuksia
voi käyttää kolmessa eri paikassa persoonallisilla tavoilla. Tänä vuonna minä,
työtoverini Elvira ja valokuvaaja Anna saimme sisustaa kotimme keväisillä
kuvioilla ja kevään uusilla väreillä”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja, omistaja
ja perustaja Gudrun Sjödén.
KEVÄTMALLISTO TULEE GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 12.2.2019.
Gudrun Sjödén on yksi pohjoismaiden menestyneimmistä, ainutlaatuisista
vaatesuunnittelijoista, jonka tuotteita myydään kaikkialla maailmassa.
Yrityksellä on tällä hetkellä asiakkaita 70 maassa. Myynti tapahtuu
postimyyntikuvastojen, verkon ja omien myymälöiden kautta seitsemässä
maassa. Verkkomyynti on noin 70 % yrityksen maailmanlaajuisesta myynnistä.
UUTUUS – KUVIOTAPETTI ”OAS”
Kukkakuvio ja villit värit. Uusi tapetti ”Oas” houkuttelee kevään kotiisi.
LEIKKISIÄ MATTOJA
Uusi matto voi muuttaa huoneen ilmeen täysin. Uuden malliston matot on kirjottu,
painettuja ja kudottu käsin, ja kuvioina on ruusuja, raitoja ja kukkia.
KÄSINMAALATTUA KERAMIIKKAA
Kata kevään juhlien kahvipöytään kauniit mukit ja lautaset. Valitse lempeitä sävyjä tai
iloisia väriläiskiä.
LUONNOLLISTA PELLAVAA
Kuviot ”Oregano”, ”Botanik” ja ”Pergola” ovat saaneet innoituksensa kasvioon
kerätyistä yrteistä. Näitä kuvioita on kevään uutuuksissa painettuina ja
ristipistokirjontana. Kaunis pellava verhoissa, keittiöpyyhkeissä ja tyynynpäällisissä
kehystää huoneen.
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GUDRUN SJÖDÉN – 40 VUOTTA VÄRIKÄSTÄ DESIGNIA
1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin
liikeideana on aina ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia ja mukavia vaatteita luonnonmateriaaleista.
Vuosien aikana on kuitenkin ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Gudrun Sjödén on muun muassa panostanut
määrätietoisesti kestävästi tuotettujen ja ympäristöystävällisten materiaalien käytön lisäämiseen.
Asiakkaita tulee myös koko ajan lisää. Vaatteita myydään nykyisin nettimyymälän ja kuvaston
kautta asiakkaille yli 70 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen markkinat kasvavat
voimakkaimmin. Gudrun Sjödén on vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään
ja yrittäjyydestään, muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLE-lehden
kestävyyspalkinnon. Hän on myös ollut Ruotsin muotimerkkien viejätilaston ykkönen useina vuosina.
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