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Bemz lanserar Littlephants 
mönster Fruit Garden 
i sin jubileumskollektion
10TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION DESIGNER-CURATED COLLECTION
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Littlephant är grundat av formgivare och illustratör Camilla Lundsten. De erbjuder smarta, roliga, 
inspirerande och färgstarka produkter. Produkter som lockar till skratt och som utmanar ditt 
kreativa tänkande och bevisar att form och funktion verkligen kan gå hand i hand.  Tyget Fruit 
Garden, som vann ࠫYL[Z�[L_[PS�Wr�,SSL�+LJVYH[PVU�:^LKPZO�+LZPNU�(^HYKZ������pY�L[[�VYNHUPZR[�
T�UZ[LY�ZVT�PUIQ\KLY�[PSS�en lekfull värld.
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MYrU�)LTa�egen tygkollektion. Jordiga gråa och svarta toner, mjukt vitt och petroliumblått 
kompletterar det senapsgula. :L�MPSTLU�KpY�*HTPSSH�ILZRYP]LY�ZPU�Z[`SPUN�Wr�^^^�ILTa�JVT�

”Jag tror att naturens mjuka former, färger och liv gör att vi människor mår bra. Alla har inte en 

LNLU�[YpKNrYK��TLK�TLK�TP[[�T�UZ[LY�-Y\P[�.HYKLU�RHU�K\�VTNLZ�H]�LU�[YpKNrYK�OLTTH�P�
ZVMMHU��Sjunk ner mjukt och låt fantasin ta dig mellan fruktfyllda grenar och väldoftande blommor. 

Tittar du YPR[PN[�UVNH�MPUUZ�KpY�VJRZr�KPU�LNLU�[YpKNrYKZTpZ[HYL��MQpYPSHY�VJO�T`YVY�¹�
säger Camilla Lundsten, creative director och grundare, Littlephant.

”Vi på Bemz är så stolta över vårt samarbete med Littlephant. Camillas lekfulla design sticker ut 

i Bemz kollektion och är mycket omtyckt av våra kunder. Förutom att vi såklart älskar de smarta, 

roliga och färgstarka mönstren hos Littlephant, ser vi samarbetet som en naturlig förlängning av 

vårt arbete med modern, skandinavisk design,” säger Lesley Pennington, grundare och vd Bemz.
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Om Bemz

Bemz är ett svenskt designföretag som designar skräddarsydda 

överdrag till IKEA-möbler och andra hemtextilprodukter. 

Företaget grundades 2005 av Lesley Pennington. Bemz 

KLZPNUWYVÄS�pY�KQ\W[�YV[HK�P�KLU�ZRHUKPUH]PZRH�KLZPNUOPZ[VYPLU��
Bemz tyger är speciellt utvalda för sin höga kvalitet, naturliga 

material och alla Bemz produkter kan tvättas i maskin. 

)LTa�TPSQ�LUNHNLTHUN�pY�Z[VY[��TLK�LU�HɈpYZPKt�ZVT�I`NNLY�
på att förlänga livslängden på IKEA-möbler. Bemz har ingen 

överproduktion utan tillverkar endast vad kunderna har beställt 

och all produktion sker i Europa, som är deras största marknad. 

I december 2009 öppnade Bemz en butik på Odengatan 22, 

i Stockholm – en butik och showroom i ett.

Om Littlephant

Littlephant är ett svenskt märke skapat av designern och 

illustratören Camilla Lundsten. Littlephant skapar 

funktionella, smarta och bekväma produkter för dig, dina barn 

och ditt hem. Produkter som förenklar och skapar glädje i din 

vardag. Allt designas med en svensk attityd och dekoreras med 

unika mönster och karaktärer från Littlephants färgstarka värld. 

För Littlephant är det viktigt att bry sig om sin omvärld. Därför 

går en del av vinsten direkt till välgörande ändamål. Därför 

tillverkas produkterna endast i fabriker som klarar högt ställda 

miljökrav. Därför skapas produkterna med respekt för naturen 

och våra medmänniskor. 
Camilla Lundsten

Lesley Pennington


