LEHDISTÖTIEDOTE KODINMALLISTO SYKSY 2017

GRAAFISEN YKSINKERTAISTA,
MAALAISMAISTA PATINAA,
KUKKIVAA VIHREÄÄ JA
VÄRIKÄSTÄ KANSANTAIDETTA
”Syksyn KODINMALLISTO on hyvä osoitus siitä, miten helposti
sisustusta voi muunnella tekstiileillä. Mallisto sisältää runsaasti käsinkudottuja mattoja, pöytäliinoja, verhoja, tyynyjä, pyyhkeitä ja posliiniastioita,
joita esittelemme eri kodissa. Graafisen mustavalkoista Hornstullin
asunnossa, harmaan ja ruskean sävyjä Siggestan kartanossa ja
värikästä omassa saaristokodissani. Tuotteet ovat luonnonmateriaaleista
valmistettuja, itse suunnittelemiamme ja värikkäitä. Ripusta, sijaa ja kata
– IHANAA!” sanoo yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Gudrun Sjödén.
KODINTUOTTEIDEN KAMPANJA SAAPUU GUDRUN SJÖDÉNILLE 15.8.2017.

Gudrun Sjödén Designilla on tällä hetkellä asiakkaita 52 maassa. Tuotteita
myydään kuvastojen ja nettimyymälän kautta sekä omissa myymälöissä Ruotsissa,
Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa
ja Yhdysvalloissa. Gudrunin verkkokauppa viettää 20-vuotisjuhlavuottaan vuonna
2017, ja sen kautta tapahtuu lähes 70 % yrityksen maailmanlaajuisesta myynnistä.

KENEN LUONA – HORNSTULLIN ASUNNOSSA,
MAALAISKARTANOSSA, VIHREÄSSÄ HUONEISTOSSA
JA SAARISTOSSA

Olemme sisustaneet syksyn kodintekstiileillä neljä eri persoonallisuuksia ja
värivalikoimia heijastavaa kotia. Hornstullin poikamiesboksin värimaailma on
mustavalkoinen, ja tyynyissä, pöytäliinoissa ja keittiöpyyhkeissä on graafinen
kuvio ”Origami”. Siggestan kartanon isot pöytäliinat ja tyynyt ovat kauniin
rustiikkista pellavaa, ja vuoteissa on ruusukuvioita. Vihreässä huoneistossa
päästimme kukkivat tekstiilit valloilleen luomaan tunnelmaa. Verhot ovat ilmavaa
voileeta, ja tyynyissä ja pöytäliinoissa suuret kuviot. Gudrunin saaristolaiskodissa
värikkäät lasuuriseinät ovat saaneet seurakseen voimakkaan värisiä verhoja,
pöytäliinoja, mattoja ja tyynyjä.

KÄSINMAALATTUA KERAMIIKKAA JA PUURASIOITA

Yhdistele kodintekstiilejä käsinmaalattuihin keramiikkakannuihin, -mukeihin
ja -lautasiin, joissa on Gudrunin klassiset tulppaani- ja hippiäiskuviot. Kashmirin
alueen taidokkaiden puuseppien avulla olemme luoneet sarjan käsinmaalattuja
puurasioita, joiden innoituksena on toiminut kansantaide eri puolilta maailmaa.

AINUTLAATUISIA MATTOJA – SUORANAISIA TAIDETEOKSIA

Olemme jo vuosien ajan valmistaneet ainutlaatuisia käsinkudottuja mattoja.
Matot valmistetaan sadan kilometrin päässä New Delhistä sijaitsevassa
kaupungissa, jossa on jo pitkään erikoistuttu perinteiseen käsinkudontaan.
Villalangat värjätään siten, että jokainen sävy on juuri toiveittemme mukainen.
Kirjonnat tehdään käsin piirretyistä malleista käsinkirjontakoneilla.
Tinkimätön työ viimeistellään kanttaamalla matot käsin.
”GUDRUN SJÖDÉN 40 VUOTTA VÄREJÄ JA DESIGNIA”

Stockholm | Est. 1976

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 52 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen markkinat kasvavat nopeimmin.
Gudrun Sjödén on vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään ja yrittäjyydestään,
muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLEN kestävän kehityksen palkinnon.
Lisäksi yritys on ollut monen vuoden ajan kärkiyrityksiä ruotsalaisten muotimerkkien viennissä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Monica Ekervik Hedman 08 - 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se
Lehdistöedustaja ja tuotteiden lainaaminen:

RMPR Åsa Larsson, (+46) 72 558 18 00, asa@rmpr.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
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