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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.

LEHDISTÖTIEDOTE SYKSY 2018 

LEHDISTÖTIEDOTE SYKSYN KODINMALLISTO 2018  

Gudrun Sjödén –  
uusi luonnonläheinen 
kodinmallisto 
Gudrun Sjödénin KODINMALLISTO 2018 on kunnianosoitus luonnonmate-
riaaleille ja -kuvioille. Kookosmatot, käsinmaalattu keramiikka ja ekopuuvil-
lakankaat tuovat kodin eri tiloihin luovaa ilmettä. Inspiraatio on noudettu 
perinteisestä talonpoikaistyylistä, köynnöskasveista ja metsän tunnelmista.

”Kodintekstiilimme sopivat hyvin monenlaisiin eri tiloihin! Stailasimme ja kuvasimme 
kolme eri miljöötä: modernin omakotitalon Ruotsin Dalarössä, maalaismökin  
Grisslehamnissa ja tilavan teollisuusrakennuksen Järla sjössä. Syksyn kodintuoteuutuuk-
sista löytyy suosikkeja jokaiseen makuun",  sanoo yrityksen toimitusjohtaja, omistaja ja 
perustaja Gudrun Sjödén.

KODINTUOTEMALLISTO TULEE GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 14.8.2018.
Gudrun Sjödén on Skandinavian menestyneimpiä ja ainutlaatuisimpia tekstiili- ja vaate-
suunnittelijoita, ja hänen tuotteitaan myydään maailmanlaajuisesti.
Yrityksellä on tällä hetkellä asiakkaita 70 maassa. Tuotteita myydään kuvastojen ja netti-
myymälän kautta sekä omissa myymälöissä seitsemällä eri markkina-alueella.

KÄSINKIRJAILTUA JA LAATTAPAINETTUA
Tyynynpäällinen, joka sopii joka huoneeseen. Huolellisesti viimeistelty ”Saga”-tyyny on 
somistettu laattapainetuilla ja kirjailluilla kuvioilla. 

KÄSINMAALATTUA KERAMIIKKAA – ENTISTÄ LAAJEMPI MALLISTO
Omaperäisiä kuvioita ja leikkisiä värejä. Taitavat käsityöntekijät dreijaavat mukit, kulhot ja 
asetit oikeaan muotoonsa ja maalaavat ne käsin. Materiaali on paikallista savea Chaoz-
houn alueelta Kiinasta.

73 % TUOTTEISTAMME VALMISTETAAN KESTÄVISTÄ MATERIAALEISTA 
Yhdistele kuvioituihin vaatteisiin Gudrunin laajan perusmalliston vaatteita ja ainutlaatuisia 
asusteita. 73 % Gudrun Sjödénin tuotteista valmistetaan nykyisin kestävistä materiaa-
leista. Tänä vuonna on kulunut 25 vuotta siitä, kun aloitimme mukavan ekopuuvillamme 
valmistuksen Kreikassa – eläköön!
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