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Ellos lancerer en tekstilkollektion sammen med Sandberg Wallpaper 

 
Sammen med den svenske designvirksomhed Sandberg Wallpaper har Ellos skabt en unik tekstilkollektion, 

som er baseret på originale mønstre fra tapeter, der er håndplukket fra Sandberg Wallpapers store skatkiste 

af mønstre. Mønstre, der hidtil kun har eksisteret som tapeter, kommer i den nye kollektion til at pryde 

tekstilprodukter og mode hos Ellos. 

 

Ellos fortsætter med at udvikle sit mode- og boligindretningssortiment i en ny tekstilkollektion i samarbejde med 

Sandberg Wallpaper. Det unikke designsamarbejde er baseret på en forkærlighed for tidløst skandinavisk 

design og for at fortælle historier gennem smukke mønstre, som er skabt i hånden. Målet med samarbejdet har 

været at værne om håndværk og erfaringer samt at skabe et hjem, hvor man føler sig godt tilpas.  

Sandberg Wallpaper er en svensk designvirksomhed som designer tapeter med et unikt udtryk, hvor kærligheden 

til håndværket er til stede i alle trin. Samarbejdet har givet Ellos mulighed for at skabe en kollektion med et 

brand som deler vores passion for håndtegnede mønstre og et gennemarbejdet udtryk med smukke former.  

- Vi er stolte over, at vi får lov til at forvalte en fantastisk mønsterskat og få del i et unikt design ved at 

skabe en tekstilkollektion sammen med Sandberg Wallpaper. Vi oplever, at vores kunder værdsætter denne 

type samarbejde meget, og vi håber at mange har lyst til at smykke deres hjem med disse smukke mønstre i 

efteråret, siger Ulrika Sjövall, som er Designchef hos Ellos. 



 

- Det er virkeligt spændende at skabe denne kollektion sammen med Ellos, som er et brand med en stærk 

designpassion. Begge vores brands har deres oprindelse i Sjuhäradsbygden, et område i Sverige, hvor der 

er masser af iværksætteri og en lang tradition for design og tekstilproduktion, fortæller Sara Bergqvist, 

Designchef hos Sandberg Wallpaper. 

Kollektionen lanceres på Ellos.dk den 6. november og omfatter printede og jacquardvævede hørduge, servietter, 

viskestykker, pyntepuder og tøj. Farveskalaen går fra skønne afdæmpede farver til mere knald på farverne på 

tøjet, så det afspejler vores samtid. 

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

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

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

PR@ellos.se  

 

 

Ellos er Nordens førende e-handelsbrand inden for mode og bolig. Ellos blev grundlagt i 1947 og har siden forsynet millioner af kunder med 

mode- og boligprodukter. Ellos er en virksomhed under Ellos Group, Nordens førende e-handelskoncern med e-handelspladserne Ellos, 

Jotex, Stayhard og Homeroom. I tæt samarbejde med vores millioner af kunder stræber vi konstant efter at udvikle og tilbyde attraktive 

produkter inden for mode- og boligprodukter til hele familien. For os er kunden altid i fokus. Ellos Group, med hovedkontor i Borås, er til 

stede i samtlige nordiske lande. Ellos Group har ca. 550 medarbejdere og omsætter for omkring 2,6 milliarder SEK. Hovedaktionærerne er 

Nordic Capital og Paul Frankenius med Frankenius Equity AB som medinvestor. 
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