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Ellos lanserer badekolleksjon sammen med Therese Alshammar  

Ellos innleder et designsamarbeid med Therese Alshammar. I mai lanseres en bærekraftig, sporty 

og avslappet badekolleksjon hvor høy trendfaktor, passform og komfort har høyeste prioritet.   

 

Ellos har sammen med idrettslegenden Therese Alshammar designet en bærekraftig badekolleksjon til 

årets sommersesong. Kolleksjonen tar utgangspunkt i den aktive kvinnen midt i livet og hennes behov, 

og er designet for å gjøre det enkelt for kvinner å både føle seg fine og komfortable på stranden. 

Therese Alshammar er en av Sveriges største idrettsutøvere gjennom tidene, og er også svært 

interessert i mote. Therese har tidligere være Ellos’ ansikt utad som en del av Ellos’ satsing for å løfte 

fram sterke kvinner. Den nye kolleksjonen er det første designsamarbeidet mellom Ellos og Therese, og 

er framstilt med passform og komfort i fokus.  

Kolleksjonen inneholder både surfeinspirerte og sporty bade- og strandplagg, men også mer feminine 

varianter. Det handler både om badetøy, som bikini og badedrakter, men også strandplagg som for 

eksempel en lang tunika, en badekåpe og en langermet genser – perfekt for den som surfer eller bare 

ønsker ekstra solbeskyttelse. 



- Det har vært så gøy og interessant å få lage denne badekolleksjonen. Akkurat som for Ellos har 

det vært viktig for meg å skape en bærekraftig og lekker badekolleksjon som er komfortabel for 

kvinner å bruke på stranden, sier Therese Alshammar.   

Kolleksjonen er helt Better Choice-merket, og består av materialer som gjenvunnet polyamid, polyester 

og økologisk bomull.  

- Å få ta del av Thereses ekspertkunnskaper innen bademote har vært svært spennende for oss. 

Therese har en fantastisk sans for mote og detaljer som har bidratt til en inspirerende 

designprosess. Kolleksjonen føles midt i blinken for våre kunder som vil kunne kombinere både en 

aktiv og en avslappet livsstil, sier Johan Kromer, Assortment director på Ellos. 

Kolleksjonen lanseres på Ellos.no den 5. mai. 

For mer informasjon, kontakt: 

PR@ellos.se  

Kampanjebilder: https://we.tl/t-lsRykfhVO8 

Produktbilder: https://we.tl/t-n9YDHMxQOf 

 

 

Ellos Group er Nordens ledende e-handelsgruppe med selskapene Ellos, Jotex, Stayhard og Homeroom. I nær relasjon med 

våre millioner av kunder streber vi stadig etter å utvikle og gi attraktive og bærekraftige tilbud innen mote og hjemprodukter 

for hele familien. For oss er kunden alltid i fokus. Med innovasjon, kreativitet og bærekraft søker vi stadig nye veier i alt vi 

gjør. Ellos Group, med hovedkontor i Borås, har virksomhet i samtlige nordiske land. Ellos Group har ca. 550 medarbeidere 

og omsetter for rundt 2,6 milliarder SEK i året. Siden 2019 har Ellos Group vært en del av det børsnoterte motekonsernet 

FNG NV med virksomhet i hele Europa. 
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