Sätila Lifestyle – mängder av spännande nyheter

Lifestyle är Sätila of Swedens största produktsegment med mössor och accessoarer
riktade till en målgrupp modemedvetna konsumenter. Till kommande säsong har
kollektionen utökats och mer än 50 procent av stilarna är helt nya. Bland nyheterna
finns även introduktionen av serie premiumprodukter i exklusiva material som
kashmir, mohair och alpacka.
Till säsongen 2017/2018 erbjuder Sätila en ny Lifestyle-kollektion med mer än 50
procent nya stilar. Sätilas Lifestyle-produkter är designade och stickade i Sverige, och en
stor del av utvecklingsarbetet är fokuserat på att hitta rätt material för optimal känsla
och uttryck. En viktig parameter i utvecklingen av nya produkter är även att öka andelen
hållbara material i produkterna.
Med den nya mössan ALLAN introducerar Sätila sin första produkt tillverkad i
återvunnen ull. ALLAN är stickad i återvunna material bestående av 60 procent ull, 35
procent polyamid och 5 procent akryl och erbjuds en ljus och en mörk grå nyans.
Mössan erbjuder hög värme i en stilren design, och har utrustats med ett tunt foder
ekologisk bomull för ökad komfort.
Nya premiumprodukter
En av de stora nyheterna inför den kommande säsongen är en helt ny serie
premiumprodukter tillverkade i exklusiva material som kashmir, mohair och alpacka.
Produkterna bär namn från orter i Sätilas geografiska närhet som en hyllning till
företagets ursprung.
En av de nya mössorna har döpts till GREBBESHULT och lånar sitt namn från den plats
där Sätila startade sin verksamhet för 120 år sedan, och är kvar än idag. Mössan är
tillverkad i en kombination av 50 procent mulesingfri merinoull och 50 procent
återvunnen polyester – hållbarhet och enastående kvalitet i en unik kombination. I det
nya premiumsegmentet återfinns även mössan VILG. Mössan är tillverkad i en
kombination av 75 procent alpacka och 25 procent polyamid och är helt obehandlad,
vilket innebär att den bär ullens ursprungliga färg och egenskaper. Mode kan inte bli
mer naturligt än så.
För ytterligare information, kontakta:
Sätila of Sweden AB
Maria Stockefors, vd
Tel: 070-888 23 02
E-post: maria@satila.com

Sätila of Sweden – stickat i Sverige sedan 1896
Sätila of Sweden är ett ledande företag inom design, utveckling och tillverkning av mössor och stickade
modeaccessoarer. Sätilas erbjudande bygger på en nordisk tradition, äkta hantverk, en passion för mössor,
ett miljövänligt tänkande, socialt ansvar samt en vilja att leva ett aktivt liv. www.satila.com

