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%HP]�¿UDU�WLR�nU�
PHG�HQ�MXELOHXPVNROOHNWLRQ
RFK�ODQVHUDU�GHQ�WLOOVDPPDQV�PHG�7ULFLD�*XLOG

 

'HW�VYHQVND�GHVLJQI|UHWDJHW�%HP]��VRP�HUEMXGHU�|YHUGUDJ�WLOO�,.($�P|EOHU��¿UDU�VLWW�
tioårsjubileum med en jubileumskollektion som lanseras idag. I kollektionen samarbetar Bemz med 

fem olika designers – både väletablerade formgivare, nykläckta designers och ikoniska svenska 

formgivare från 1900-talet. På så sätt symboliserar jubileumskollektionen Bemz 

kärnverksamhet – att erbjuda design i världsklass till sina kunder. 

Varje designer lanserar ett nytt mönster till Bemz digra utbud av 250 textilier. Dessutom skapar designern en styling 

GlU�KRQ�NRPELQHUDU�VLWW�Q\D�P|QVWHU�PHG�WUH�DQGUD�W\JHU�XU�%HP]�EH¿QWOLJD�VRUWLPHQW��

Tricia Guild inviger jubileumskollektionen. Hon introducerar Sudara till Bemz – ett digitaltryckt blommönster med ett 

återkommande motiv av hortensior i härliga azurblå, limegröna, blåa och violetta färgtoner på en naturvit bakgrund. 

.RQWUDVWHQ�PHOODQ�GH�JURYD�RFK�NRQVWQlUOLJW�PnODGH�SHQVHOGUDJHQ�RFK�GH�¿QDUH��QlVWDQ�IRWRJUD¿VND�GHWDOMHUQD�
i Hortensiablomman gör mönstret särskilt intressant. 

0|QVWUHW�ODQVHUDV�GHQ����PDM�Sn�ZZZ�EHP]�FRP�RFK�NRPPHU�¿QQDV�I|U�VDPWOLJD�%HP]�SURGXNWHU��)LOPHQ�VRP�
SUHVHQWHUDU�7ULFLD�*XLOG�VDPDUEHWHW�YLVDV�LGDJ�Sn�%HP]�,QVSLUDWLRQ�6WRUH�XQGHU�6WRFNKROP�)DVKLRQ�:HHN�RFK�IUnQ�
RFK�PHG�LPRUJRQ�Sn�ZZZ�EHP]�FRP��'HQ�¿QQV�lYHQ�DWW�ODGGD�QHU�Sn�%HP]�SUHVV�VLGRU��-XELOHXPVNROOHNWLRQHQ�lU�
IUDPWDJHQ�L�EHJUlQVDG�XSSODJD�RFK�NRPPHU�HQGDVW�¿QQDV�WLOOJlQJOLJ�XQGHU�������gYULJD�I\UD�GHVLJQVDPDUEHWHQ�
kommer att lanseras under året.



–”Jag är mycket glad över det här designsamarbetet. Bemz är kända för sitt fantastiska utbud av högkvalitativa 
överdrag. Deras innovativa affärsidé som gör det möjligt för kunden att enkelt klä om sin soffa efter eget tycke 
och smak, är något jag verkligen tror på”, säger Tricia Guild om samarbetet.

±´9L�lU�JODGD�|YHU�DWW�¿UD�YnUW�WLRnUVMXELOHXP�PHG�GHQQD�XQLND�MXELOHXPVNROOHNWLRQ��RFK�YL�lU�YHUNOLJHQ�VWROWD�
över att inviga kollektionen tillsammans med designikonen Tricia Guild”, säger Lesley Pennington, grundare 
och VD för Bemz.

)|U�PHU�LQIRUPDWLRQ��W\JSURYHU�HOOHU�OnQ�DY�VRII|YHUGUDJ��YlQOLJHQ�NRQWDNWD�
&DUROLQH�$QGHUVVRQ�*DGG��%HP]��������������������FDUROLQH#EHP]�FRP

3URGXNWLQIRUPDWLRQ�I|U�ELOGHQ�RYDQ��%HP]�VRII|YHUGUDJ�I|U�VRIID�6|GHUKDPQ���VLWV��6XGDUD������NU��SULVLQGLNDWLRQ���
NXGGDU��%UHUD�/LQR�1DWXUDO����[���FP��SULV������NU��%UHUD�/LQR�/HDI����[���FP��SULV������NU��GHVLJQ��'HVLJQHUV�*XLOG��
5RVHQGDO�3XUH�:DVKHG�/LQHQ��VW\OH�/RRVH�¿W��6RIW�:KLWH����[���FP��SULV������NU��GHVLJQ��%HP]�



+|JXSSO|VWD�ELOGHU�¿QQV�KlU��KWWS���ZZZ�EHP]�VH�VY�SUHVVUXP�ELOGEDQN�

Om Bemz 

Bemz är ett svenskt designföretag som erbjuder skräddarsydda överdrag till IKEA möbler och andra hemtextil-
SURGXNWHU��)|UHWDJHW�JUXQGDGHV������DY�/HVOH\�3HQQLQJWRQ��%HP]�GHVLJQSUR¿O�lU�GMXSW�URWDG�L�6NDQGLQDYLHQ��
Bemz tyger är speciellt utvalda för sin höga kvalitet, de är gjorda av naturmaterial och alla Bemz produkter är 
maskintvättbara. Bemz värnar om miljön med en affärsidé som förlänger livet på IKEA-möbler. Bemz affärsmodell 
begränsar spillet i produktion genom att man bara tillverkar det kunderna har beställt och all tillverkning sker på 
%HP]�VW|UVWD�PDUNQDG�±�L�(XURSD�±�I|U�DWW�PLQLPHUD�IUDNWHUQD��,�GHFHPEHU������|SSQDGH�%HP]�VLQ�,QVSLUDWLRQ�6WRUH�
Sn�2GHQJDWDQ�����L�6WRFNKROP�±�HQ�EXWLN�RFK�LQVSLUHUDQGH�VKRZURRP�L�HWW�

Om Designers Guild

Designers Guild är ett internationellt livsstilsmärke. Företaget drivs av Tricia Guild, chefsdesigner och grundare –  
som är välkänd för sin känsla för färg och mönster. Företaget tillverkar tyger, tapeter och väggfärgkollektioner samt 
bädd-, bad- och hemaccessoarer. Med butiker i London och online samt ett globalt nätverk med återförsäljare erbjuder 
YDUXPlUNHW�DOOW�I|U�HQ�PRGHUQ�OLYVVWLO��ZZZ�GHVLJQHUVJXLOG�FRP


