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Skandinaviskt, naturnära och dova toner – så ser 
vinterns inredning från Ellos Home ut 
    

Ellos senaste hemkollektion målar upp en ljus, lugn och behaglig vinter som släpper 

in naturen i hemmet. Den skandinaviska enkelheten bryter av mot en dov, blå ton 

och rostigt röda inslag. Kollektionen lägger en inledande grund för vinterns alla 

högtider och gör det enkelt att addera på sin egen, personliga stil. 

 

 
 

 

Vintern är inte riktigt här än, men utanför fönstret lägger sig en ny tillvaro till rätta och vi 

kan inte låta bli att smygstarta säsongen inomhus. Ellos senaste hemkollektion inreder med 

textilier och färger som släpper in dagsljuset i våra hem, som bjuder in till umgänge och 

lugn. Naturmaterial, ljusa kulörer och kontraster i form av blått, rosa och rost lägger 

grunden för kollektionen, som vi gärna inreder såväl vardagsrummet och köket som 

uterummet med. 

 

”Äntligen kan vi börja umgås med vänner och familj igen – som vi har längtat! Vår 

vinterkollektion är skapad för långa, stämningsfulla kvällar tillsammans med de vi håller av. 

Natur, värme och umgänge varvat med detaljer i guld som glittrar till och skapar dynamik 

bland naturmaterialen sätter känslan för vinterns inredning”, säger Jennifer Åhman, 

designchef för Ellos Home. 

 

Den skandinaviska designen ger en lugn och harmonisk känsla till en säsong som annars 

kan vara kantad av myller, stress och brist på d-vitamin. Återhämtning, umgänge och värme 
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genomsyrar hela Ellos kollektion – det ska inte behövas mer än några detaljer och 

ombonande inslag för att skapa det där som vinterns högtider lovar. Här krävs inga 

pampiga förändringar eller större insatser, vintern kommer ändå. 

 

Så låt oss klä in våra hem i värme och lugn. Låt det där som komma skall leta sig in – små 

ledtrådar som vittnar om vinterns högtider. Vi är inte riktigt där än, men visst börjar det 

kännas? Hur tillvaron, vardagen, skiftar färg? 

 

Kampanjen lanseras under vecka 41 på Ellos hemsida, där kollektionen också kommer att 

finnas till försäljning. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

PR@ellos.se 

 

 

Kampanjbilder:  https://we.tl/t-CVU96uAZ8G 

 

Ellos är en ledande e-handelsaktör för mode, hem och skönhet i Norden. Varumärket Ellos är välkänt och vi har cirka 1,6 

miljoner aktiva kunder. I nära relation med våra kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva 

erbjudanden. På ellos.se hittar du över 400 varumärken för den moderna kvinnan och hennes familj. För oss är kunden 

alltid i fokus.ellos.se är den största e-handelsplatsen inom Ellos Group. För mer information om Ellos Group, besök 

gärna www.ellosgroup.com. Där kan du bland annat läsa mer om vår historia, vårt hållbarhetsarbete och vår vision. Där 

kan du också söka lediga jobb. Huvudkontoret finns i Borås där företaget grundades 1947. 
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