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Ellos lanseeraa tekstiilimalliston Sandberg Wallpaperin kanssa 

 
Ellos ja ruotsalainen design-yritys Sandberg Wallpaper ovat luoneet yhdessä ainutlaatuisen lifestyle-

tekstiilimalliston, joka perustuu Sandberg Wallpaperin tapeteista käsin valittuihin alkuperäiskuvioihin. 

Aiemmin vain tapeteissa esiintyneet kuviot ovat nyt saatavilla Elloksen uuden malliston tekstiileissä ja 

muodissa. 

 

Ellos jatkaa muoti- ja kodinsisustusvalikoimansa kehittämistä uudella ja edullisella tekstiilimallistolla yhdessä 

Sandberg Wallpaperin kanssa. Ainutlaatuinen design-yhteistyö perustuu yhteiseen näkemykseen ajattomasta 

skandinaavisesta designista sekä mahdollisuudesta kertoa tarinoita kauniiden käsin luotujen kuvioiden avulla. 

Yhteistyön tavoitteena on ollut ylläpitää käsityötaitoa ja luoda koti, jossa on hyvä olla.  

Sandberg Wallpaper on ruotsalainen design-yritys, jonka suunnittelemat ja ilmaisultaan ainutlaatuiset tapetit 

henkivät alusta loppuun rakkautta käsillä tekemiseen. Yhteistyö on antanut Ellokselle mahdollisuuden luoda 

mallisto yhdessä sellaisen tuotemerkin kanssa, joka suhtautuu yhtä intohimoisesti käsin piirrettyihin kuvioihin ja 

huolella työstettyyn, kaunismuotoiseen ilmaisuun.  

- Olemme ylpeitä saadessamme käyttää fantastista kuvioaarretta ja voidessamme jakaa ainutlaatuista 

designia yhdessä Sandberg Wallpaperin kanssa luomamme tekstiilimalliston avulla. Tiedämme 

asiakkaidemme arvostavan paljon tällaista yhteistyötä ja toivomme, että monet haluavat tänä syksynä 

kotiinsa näitä kauniita kuvioita, sanoo Ulrika Sjövall, Designchef Ellos. 



 

- Mahdollisuus luoda tämä mallisto yhdessä Elloksen, designista vahvasti innostuneen tuotemerkin kanssa, 

tuntuu uskomattoman jännittävältä. Molemmat tuotemerkkimme ovat kotoisin Sjuhäradsbygden-alueelta – 

ruotsalaisella alueella on loputtomasti yrittäjyyttä sekä pitkät designin ja tekstiilituotannon perinteet, sanoo 

Sara Bergqvist, Designchef Sandberg Wallpaper. 

Mallisto lanseerataan 6. marraskuuta osoitteessa ellos.fi, ja siihen kuuluu painettuja ja jakardikudottuja 

pellavapöytäliinoja, lautasliinoja, keittiöpyyhkeitä, koristetyynyjä ja vaatteita. Väriskaalassa on kodikkaita 

utuvärejä sekä vaatteissa voimakkaita ja nykyaikaisia sävyjä. 

Kampanjakuvat: https://we.tl/t-LLzyf5d4su 

Tuotekuvat: https://we.tl/t-hBmF3FTIen 

Saadaksesi lisätietoja ole hyvä ja ota yhteyttä: 

PR@ellos.se  

 

 

Ellos on Pohjoismaiden johtavia muodin ja kodin verkkokaupan tuotemerkkejä. Ellos perustettiin vuonna 1947, ja se on siitä  asti tarjonnut 

miljoonille asiakkaille muotia ja kodintuotteita. Ellos on osa Ellos Groupia, Pohjoismaiden johtaviin kuuluvaa verkkokauppaa,  johon 

kuuluvat Ellos, Jotex, Stayhard ja Homeroom. Yhteistyössä miljoonien asiakkaidemme kanssa kehitämme toimintaamme jatkuvasti 

tarjotaksemme kiinnostavia muoti- ja sisustustuotteita koko perheelle. Toimintamme keskiössä on aina asiakas. Kaikissa Pohjoismaissa 

toimivan Ellos Groupin pääkonttori on Boråsissa Ruotsissa. Ellos Groupilla on noin 550 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 2,6 miljardia 

Ruotsin kruunua. Pääomistaja on Nordic Capital ja muita omistajia ovat Paul Frankenius/Frankenius Equity AB.  
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