
Tolfesbo – design i en av världens finaste ullkvaliteter

Tolfesbo är ett svenskt modeföretag som drivs av Susanne Tolfesbo från Falun. Designen är enkel men har en egen tvist, tanken är att varorna ska hålla
länge, vara tidlösa och kännas självklara. Plaggen ska kunna bäras både till secondhand fyndet och till designerplagget. Plädarna ska kunna användas om
och om igen och förhoppningsvis bli till favoriter. Fokus ligger på materialet och på kvalitén.

Alpackaullen kom i min väg för ett antal år sedan och materialet var nytt för mig då men jag föll för det direkt och såg möjligheten att göra något
eget av det. Jag älskar det fina materialet och har en förhoppning om att kunden också ska älska sitt plagg och använda det länge. 

Alpackaull är en av världens finaste ullsorter och kommer från alpackan som lever i bergen i Sydamerika. Ullen är mjuk, lätt och tunn, den har en vacker
lyster och en mycket hög förmåga att hålla värmen. Den finns i en mängd naturliga färger från vitt, via beige och grått, till svart.

Jag har ett förflutet som elitgymnast och numera är yoga viktigt för mig och jag gillar det medvetna tankesättet i yogan - att ta hand om sin kropp,
förvalta den. På samma medvetna sätt vill jag förvalta Tolfesbo och producerar jag en vara så vill jag helst att den ska kännas ”berättigad” att finnas
till. Jag vill inte bidra till en onödig slit och släng konsumtion utan önskar att även vår kund ska känna att den gör ett medvetet val när den handlar
något från oss. 

Kollektionen är stickad i 100 % alpackaull och tillverkad i ett hantverkskooperativ i Sydamerika som jobbar under rättvisa förhållanden. Produktionen
strävar efter certifiering för båda fair-trade och ekologisk produktion. Tolfesbo presenterade sin första kollektion 2010.

Kollektionen säljs i utvalda butiker i Sverige och i några butiker ute i världen. Du hittar även kollektionen i Tolfesbo webshop.

För ytterligare information och utlåning vänligen kontakta:



EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com


