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GUDRUN SJÖDÉNS BOLIGKOLLEKTION FORÅRET 2018

GUDRUNS NYE BOLIGKOLLEKTION – EN GLOBAL,
FARVERIG SATSNING
"Forårets kollektion med boligtekstiler er en større satsning end nogensinde. Vi
har lavet et stærkt BOLIG-katalog og en stærk kampagne – og vi vil markedsføre
sortimentet via vores netbutik til kunder i 52 lande. Alt er fotograferet i forskellige, spændende personligheders hjem med vores eget design og i naturens
bæredygtige materialer. Det er lige til at hænge op, rede seng eller dække bord
med", fortæller Gudrun Sjödén, div. adm. og grundlægger.
BOLIGKOLLEKTIONEN KOMMER UD TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER D. 8. FEBRUAR.
Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 lande. Salget sker via kataloger, hjemmesiden og egne butikker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien og USA. Gudruns e-handel står for
omkring 70 % af virksomhedens salg globalt.

HJEMME HOS – FAMILIEN I KUMMELNÄS
Omgærdet af spirende grønt i det arkitekttegnede hus i Kummelnäs præsenterer
Gudrun sit store håndvævede tæppe "Strutbräken" med puderne og den store dug
"Planta" i hør. Gudruns tekstiler med blomster og blade er flot sammen med alt det
hvide.
HJEMME HOS – GUDRUNS BÅDEHUS
Et nyt bådehus fik nyt liv på øen i skærgården. Det blev til grafiske blomster i solnedgangen på terrassen og blå, afslappede tekstiler til sove- og badeværelset inde i
bådehuset.
I DET DISKRETE HJEM I HORNSTULL
Farvestrålende altaner og samlinger af sten, kurve og rejseminder fra alle verdenshjørner. Her faldt dugene med bloktryk, puderne i indigo, det broderede tæppe,
tekstilerne og keramikken ind i deres rette omgivelser.
UNIKKE TÆPPER – KUNSTVÆRK PÅ HØJT NIVEAU
Vi har i mange år lavet unikke håndvævede tæpper. Tæpperne bliver fremstillet i
en by 100 km fra New Delhi. Her har man længe været specialiseret i at håndvæve
på traditionelle væve. Uldgarnet farves, så hver nuance bliver, som vi vil have det,
broderierne laves med manuelle broderimaskiner, efter at man har tegnet mønsteret op i hånden. Det er et stort arbejde, der afsluttes med, at der sys kantsømme,
naturligvis også i hånden.

”GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG DESIGN”

Stockholm | Est. 1976

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 52 lande, hvor
Tyskland, Storbritannien og USA er de største vækstmarkeder. Gudrun Sjödéns 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.
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