PRESSEMELDING VÅRENS HJEMMEKOLLEKSJON 2019

Gudruns grønne hjemmekolleksjon–

Med Rom For Naturen

Våren 2019 gjør Gudrun Sjödén plass for den naturnære kolleksjonen med
tekstiler til alle hjemmets rom. Det er utvalgte naturmaterialer som økologisk
bomull, kokos og lin som presenteres i tre ulike hjem. Fotografen Anna,
designeren Elvira og Gudrun viser hvordan de skaper sine unike rom med
hjelp av kreative tapeter, mønstrete duker og kunstneriske stoffer.
«Vis meg ditt hjem, så forstår jeg hvem du er, pleier man å si. Jeg blir selv
kreativ når jeg er i kreative rom og besøker naturskjønne steder. Derfor føles
det viktig å vise hvordan man kan bruke våre hjemmenyheter på tre ulike,
personlige måter. I år har jeg, min kollega Elvira og fotografen Anna innredet
hjemmene våre med spirende mønstre og vårens nye farger», forteller
Gudrun Sjödén, adm.dir., eier og grunnlegger.
HJEMMEKOLLEKSJONEN ER TILGJENGELIG
FOR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER FRA 12. FEBRUAR 2019.
Gudrun Sjödén er en av Skandinavias mest fremgangsrike og unike designere
med salg over hele verden. I dag har foretaket kunder i over 70 land.
Salget drives via katalog, e-handel og egne butikker på sju markeder.
Nettbutikken står for nærmere 70 % av foretakets globale salg.
NYHET – DET MØNSTERRIKE TAPETET «OAS»
Blomstrende mønster og ville farger.
Det nye tapetet «Oas» inviterer våren hjem til deg.
LEKNE TEPPER
Et nytt teppe kan forandre et helt rom. Teppene i den nye kolleksjonen er
håndbroderte, trykte og stripevevde med mønster av roser, striper og blomster.
HÅNDMALT KERAMIKK
Dekk på med vakre tallerkener og krus til alle vårens fester. Du kan bruke myke toner
eller glade fargeklatter.
NATURLIG LIN
Et herbarium av pressede urter har inspirert designene «Oregano», «Botanik» og
«Pergola» som kan fås som både trykk og korsstingsbroderier blant vårens nyheter.
Det vakre linet i gardiner, kjøkkenhåndklær og putetrekk rammer inn rommene.
GUDRUN SJÖDÉN – 40 ÅR MED FARGER OG MØNSTRE

Stockholm | Est. 1976

I 1976 åpnet Gudrun Sjödén sin første butikk i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsideen går fortsatt ut på
å selge komfortable, fargerike plagg i naturlige materialer med et nordisk formspråk. Men det har skjedd mye
siden da, bant annet har Gudrun Sjödén jobbet svært bevisst med flere bærekraftige og miljøvennlige materialer.
Og kundene blir bare flere og flere. Klærne selges i dag via nettbutikk og katalog til kunder i over 70 land.
Tyskland, Storbritannia og USA er de markedene som vokser kraftigst. Opp gjennom årene har Gudrun Sjödén
mottatt en rekke priser som designer og entreprenør, f.eks. Kungens medalj Litteris et Artibus og svenske ELLEs
bærekraftspris, og hun har i flere år ligget i toppen når det gjelder eksport av svenske motemerker.
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