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PRESSMEDDELANDE HÖST HEMMA 2018 

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, katalog till kunder i fler än 70 länder, 
där Tyskland, Storbritannien, USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har genom åren mottagit 
mängder av utmärkelser som designer och entreprenör- tex. Kungens medalj Litteris et Artibus och ELLES 
Hållbarhetspris- och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år.. 

GUDRUN SJÖDÉNS HEMMA 2018  

Gudrun Sjödéns 
- nya naturnära 
hemmakollektion 
Gudrun Sjödéns HEMMAKOLLEKTION 2018 är en hyllning till na-
turens material och mönster. Mattor i kokos, handmålad keramik 
och tyger i ekologisk bomull låter kreativa utrymmen växa fram. 
Inspirerat av allmogens traditionella mönsterbild, slingrande 
blomster och skogens närhet.

”Våra hemtextilier kan användas på många olika sätt! Vi fotograferade och stylade tre 
skilda platser; en modern villa på Dalarö, en lantlig stuga i Grisslehamn och en luftig in-
dustrilokal vid Järla sjö. Alla personligheter kan enkelt hitta sina favoriter bland höstens 
hemmanyheter”, säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare.

HEMMAKOLLEKTIONEN NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 14 AUGUSTI 2018. 
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.

HANDBRODERAT OCH BLOCKTRYCKT
Kuddfodral som passar varje rum. Den välarbetade kudden ”Saga” har blocktryckta och 
broderade mönster. 

HANDMÅLAD KERAMIK- STÖRRE KOLLEKTION ÄN NÅGONSIN
Nyckfulla mönster och lekfulla färger. Muggar, skålar och assietter drejas till rätt form och 
handmålas av skickliga hantverkare. Leran kommer lokalt från området Chaozhou, i Kina.

73% AV VÅRA BASPLAGG ÄR PRODUCERADE AV HÅLLBARA MATERIAL 
Kombinera allt mönstrat med Gudruns stora baskollektion och unika accessoarer. 73% av 
Gudrun Sjödéns produkter är idag producerade av hållbara material. I år firar vi 25 år med 
tillverkning i Grekland av vår sköna ekologiska bomull – Hurra!
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