
”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

PRESSEMEDDELELSE EFTERÅR BOLIG 2018 

GUDRUN SJÖDÉNS BOLIG 2018  

Gudrun Sjödéns 
nye naturnære 
boligkollektion 
Gudrun Sjödéns BOLIGKOLLEKTION 2018 er en hyldest til  
naturens materialer og mønstre. Tæpper i kokos, håndmalet  
keramik og stof af økologisk bomuld lader kreative rum vokse 
frem. Inspireret af almuens traditionelle mønstre, klatrende 
blomster og skovens nærhed.

"Vores boligtekstiler kan bruges på mange forskellige måder! Vi fotograferede og 
stylede tre forskellige steder: i en moderne villa på Dalarö, et landligt sommerhus 
i Grisslehamn og et luftigt industrilokale ved Järla-søen. Alle personligheder kan  
nemt finde sine egne favoritter blandt efterårets nye boligartikler”,  
fortæller Gudrun Sjödén, adm. direktør, ejer og grundlægger.

BOLIGKOLLEKTIONEN KOMMER UD  
TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER DEN 14. AUGUST 2018.
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.

MED HÅNDBRODERI OG BLOKTRYK
Pudebetræk, der passer til alle rum. Den fint forarbejdede pude "Saga" er med 
bloktryk og broderede mønstre. 

HÅNDMALET KERAMIK – EN STØRRE KOLLEKTION END NOGENSINDE FØR
Lunefulde mønstre og legesyge farver. Krus, skåle og sidetallerkener drejes i den 
rette form og håndmales af dygtige håndværkere. Leret kommer lokalt fra området 
Chaozhou i Kina.

73 % AF VORES BASISTØJ ER PRODUCERET AF BÆREDYGTIGE MATERIALER 
Kombinér alt mønstret med Gudruns store basiskollektion og unikke accessories.  
73 % af Gudrun Sjödéns produkter er i dag produceret af bæredygtige materialer. 
I år fejrer vi 25 år med produktion i Grækenland af vores skønne økologiske bomuld 
– Hurra!
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