
 

 

 

LEHDISTÖTIEDOTE                                                                        20.7.2020 

Yhteistyö – Ellos Home ja Floramor & Krukatös  
 

Ellos Home lanseeraa ainutlaatuisen valikoiman käsintehtyjä ja paikallisesti tuotettuja 

käyttöesineitä yhdessä Floramor & Krukatösin keraamikon Hannah Porsgaardin kanssa. 

Kivitavaroista koostuva mallisto on luotu käsityönä, ja se on erityisesti suunniteltu Ellos Homen 

asiakkaille.   

 

Ellos Home lanseeraa nyt keraamikko Hannah Porsgaardin käsin luoman ja paikallisesti 

tuotetun käyttöesinemalliston. Tuotteita on rajoitettu erä. Yhteistyön taustalla on pyrkimys 

vaalia vanhan perinteen mukaista käsityötä, ja tuoda esiin tuotteen takana oleva henkilö.  

Floramor & Krukatös on Göteborgissa sijaitseva paikallinen keramiikkapaja ja kukkakauppa, jota 

Hannah Porsgaard ja hänen äitinsä Jette Holm pitävät. Hannah Porsgaard on luonut 

ainutlaatuista keramiikkaa kaupan yhteydessä olevassa ateljeessaan jo yli kymmenen vuoden 

ajan.  

Ellos Homelle valmistettu mallisto koostuu ruukusta, vadista, kulhosta ja mausteruukusta, jotka 

henkivät maanläheisyyttä ja 70-lukua. Tuotteista on saatavana kaksi väriä. 

– Ellos Homelle mallistoa luodessani oli tavoitteeni luoda ruukkuja ja käyttöesineitä, 

joita voidaan käyttää joka päivä ja jotka osaltaan lisäävät kodin kauneutta ja aitoutta. 

Olen erittäin iloinen siitä, että onnistuimme toteuttamaan sen tässä mallistossa, sanoo 

Hannah Porsgaard.   

 



– On ollut todella fantastista tutustua Krukatösin keramiikkapajaan ja työskennellä niin 

luovan ja inspiroivan henkilön kanssa kuin Hannah. Meille on ollut tärkeää tehdä 

yhteistyötä paikallisen keraamikon kanssa, joka voi luoda paikallisesti tuotetun ja 

käsintehdyn malliston, joka selkeästi vaalii käsityötä, sanoo Jennifer Åhman, designchef 

Ellos Home.  

 

Malliston lanseerauspäivä on 21.7. Tuotteet tulevat myyntiin sekä verkkoon että Elloksen 

myymälään Göteborgiin.  

 Saadaksesi lisätietoja ole hyvä ja ota yhteyttä: 

PR@ellos.se  

Kampanjakuvat: https://we.tl/t-hRr4tUGQoM 

 
Ellos Group on Pohjoismaiden johtava verkkokauppakonserni, johon kuuluvat Ellos, Jotex, Stayhard ja Homeroom. Pyrimme 

jatkuvasta kehittämään palvelujamme asiakaslähtöisesti ja tarjoamaan houkuttelevia ja kestäviä muoti- ja sisustustuotteita koko 

perheelle. Asiakaslähtöisyys on toimintamme ydintekijä. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme innovaatiolla, luovuudella ja kestävillä 

arvoilla. Ellos Groupin pääkonttori on Boråsissa, Ruotsissa ja sillä on toimintaa kaikissa Pohjoismaissa. Ellos Groupilla on noin 550 

työntekijää ja liikevaihto on noin 2,6 miljardia SEK.  
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