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Gudruns Gröna Hemmakollektion– 
PRESSMEDDELANDE VÅRENS HEMMAKOLLEKTION 2019 

Våren 2019 gör Gudrun Sjödén plats för det naturnära i kollektionen med 
hemtextilier för hemmets alla rum. Det är naturliga utvalda material som 
ekologisk bomull, kokos och lin som presenteras i tre olika hem. Fotografen 
Anna, designern Elvira och Gudrun visar hur de skapar sina unika utrymmen med 
hjälp av kreativa tapeter, mönstrade dukar och konstnärliga tyger. 

”Visa mig ditt hem och jag förstår vem du är, så brukar man säga. Jag blir själv 
kreativ när jag är i kreativa utrymmen och vistas på natursköna platser. Därför 
kändes det viktigt att visa hur man kan använda våra hemmanyheter på tre olika, 
personliga sätt. I år fick jag, min kollega Elvira och fotografen Anna inreda våra 
hem med spirande mönster och vårens nya färger”, säger Gudrun Sjödén, VD, 
ägare och grundare. 

HEMMAKOLLEKTIONEN NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 12 FEBRUARI, 2019. 
Gudrun Sjödén är en av Skandinaviens mest framgångsrika och unika designer 
med världsomspännande försäljning. Företaget har idag kunder i fler än 70 länder. 
Försäljningen sker via katalog, e-handel och egna butiker på sju marknader. 
Webbshoppen står för närmare 70% av företagets försäljning globalt. 

NYHET- MÖNSTERFYLLDA TAPETEN ”OAS”
Blomstrande mönster och vilda färger.  
Den nya tapeten ”Oas” bjuder in våren till ditt hem

LEKFULLA MATTOR
En ny matta kan förvandla ett helt rum. Mattorna i den nya kollektionen är 
handbroderade, tryckta och randvävda med mönster av rosor, ränder och blomster

HANDMÅLAD KERAMIK
Duka upp med vackra assietter och muggar till vårens alla fester.  
I mjuka toner eller glada färgstänk. 

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. 

FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION KONTAKTA: 
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB 
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sweden 
Tel: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com 

GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR AV FÄRG & MÖNSTER 
1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm. Affärsidén är fortfarande bekväma 
färgstarka plagg i naturmaterial med ett nordiskt formspråk. Men mycket har hänt under åren. Bland annat har 
Gudrun Sjödén arbetat mycket medvetet med fler hållbara och miljömedvetna material. Och kunderna blir bara 
fler och fler. Kläderna säljs idag via webb och katalog till kunder i fler än 70 länder, där Tyskland, Storbritannien och 
USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har genom åren mottagit mängder av utmärkelser som designer 
och entreprenör, t ex. Kungens medalj Litteris et Artibus och ELLES Hållbarhetspris, och har toppat den svenska 
exporten av modemärken i flera år. 

Med rum fö r naturen 



Gud run Sjödén s Hemma 
Vår 20 1 9 


