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Skandinavisk, naturnært og dempede nyanser – slik 
ser vinterens interiør fra Ellos Home ut 
    

Ellos’ siste hjemmekolleksjon maler frem en lys, rolig og behagelig vinter som slipper 

naturen inn i hjemmet. Den skandinaviske enkelheten bryter mot en dempet, blå 

nyanse og rustrøde innslag. Kolleksjonen legger et grunnlag for alle vinterens 

feiringer, og gjør det enkelt å legge til sin egen, personlige stil. 

 

 

 
 

 

Vinteren er ikke helt her ennå, men utenfor vinduet er en ny tilværelse på gang – og vi kan 

ikke la være å tyvstarte sesongen innendørs. Ellos’ siste hjemmekolleksjon innreder med 

tekstiler og farger som slipper dagslyset inn i hjemmene våre, og inviterer til sosialt 

samvær og ro. Naturmaterialer, lyse farger og kontraster i form av blått, rosa og rust legger 

grunnlaget for kolleksjonen – som vi gjerne innreder både stua, kjøkkenet og uterommet 

med. 

 

«Endelig kan vi omgås med venner og familie igjen – som vi har lengtet! Vår 

vinterkolleksjon er skapt for lange, stemningsfulle kvelder sammen med de vi er glad i. 

Natur, varme og samvær, blandet med detaljer i gull som glitrer og skaper dynamikk blant 

naturmaterialene, setter stemningen for vinterens interiør», sier Jennifer Åhman, designsjef 

for Ellos Home. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.awin.com%2Fse%2Fannonsorer%2Ffallstudier%2Fellos-migrationen-till-awin&psig=AOvVaw2NKDFGHU4t4Uw0o7umUWqw&ust=1597753673188000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDtz7OeousCFQAAAAAdAAAAABAD


Den skandinaviske designen gir en rolig og harmonisk følelse til en sesong som ellers kan 

være full av mas, stress og mangel på D-vitamin. Avslapping, sosialt samvær og varme er 

gjennomgående for hele Ellos’ kolleksjon – det trengs ikke mer enn noen få detaljer og 

koselige elementer for å skape det som vinterens feiringer lover. Ingen storslåtte endringer 

eller større innsats er nødvendig her, vinteren kommer uansett. 

 

Så la oss kle inn hjemmene våre med varme og ro. La det som er i vente finne veien inn – 

små ledetråder som vitner om vinterens feiringer. Vi er ikke der helt enda, men det 

begynner å kjennes, ikke sant? Hvordan tilværelsen, hverdagen, skifter farge? 

 

Kampanjen lanseres i uke 41 på Ellos’ nettside, hvor kolleksjonen også kommer for salg. 

 

For mer informasjon, kontakt: 

PR@ellos.se 

 

 

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

 

Ellos er en ledende e-handelsaktør for mote, hjem og skjønnhet i Norden. Varemerket Ellos er velkjent, og vi har cirka 

1,6 millioner aktive kunder. I nær relasjon med våre kunder streber vi stadig etter å utvikle og tilby attraktive tilbud. På 

ellos.no finner du over 400 varemerker for den moderne kvinnen og hennes familie. For oss er kunden alltid i fokus. 

Ellos.no er den største e-handelssiden innen Ellos Group. For mer informasjon om Ellos Group, besøk 

gjerne www.ellosgroup.com. Der kan du blant annet lese mer om vår historie, vårt bærekraftarbeid og vår visjon. Der 

kan du også søke ledige stillinger. Hovedkontoret ligger i Borås, Sverige, hvor bedriften ble grunnlagt i 1947. 

 

 

mailto:PR@ellos.se
https://we.tl/t-CVU96uAZ8G
http://www.ellosgroup.com/

