Sätila of Sweden – innovation och nytänkande

”Slow Fashion Evolution” beskriver på ett bra sätt Sätilas approach när det kommer
till företagets erbjudande inom produktsegmentet Lifestyle. Här återfinns all den
samlade kunskap och erfarenhet Sätila byggt upp sedan 1896. Hög kvalitet, lång
hållbarhet och ett miljömässigt ansvarstagande kombineras med tidlös design och
innovativa lösningar.
Till säsongen 2017/2018 erbjuder Sätila of Sweden en bred Lifestyle-kollektion med en
mängd nya mössor, halsdukar och accessoarer med tidlös design, exklusiva material och
innovativa lösningar för att passa alla tänkbara situationer och stilar. Sätilas ökade fokus
på hållbarhet och ansvarstagande är tydligt genom hela kollektionen med stilar
tillverkade i återvunnen ull, mulesingfri ull och ullakryl, ren helt obehandlad alpackaull,
återvunnen denim, återvunnen polyester samt ekologisk bomull.
– Det kan låta klyschigt att prata om Slow Fasion men om vi kan bidra till ett ökat
ansvarstagande så är det ett bra uttryck. Vi ökar ständigt vårt erbjudande av produkter
tillverkade i hållbara material och vi stickar våra mössor i Sverige. Vi erbjuder en hög
kvalitet och en tidlös design som gör att plaggen kan användas i många år. Det blir inte
så mycket mer ”slow” än så, kommenterar Maria Stockefors, vd för Sätila of Sweden.
Gränslös innovation
Trenden att gränserna mellan mode och outdoor suddas ut är fortsatt stark, och de båda
områdena fortsätter att inspirera och dela innovationer med varandra. En av årets
nyheter, SÄTILA REFLECT, symboliserar utvecklingen på ett bra sätt. SÄTILA REFLECT
är designad för livet i staden men passar lika bra i alla miljöer. Mössan är tillverkad i en
kombination av OEKO-TEX®-certifierad mulesingfri merinoull och akryl. Ett
reflekterande mönster har stickats in i mössan, i stort sett osynligt i dagsljus men
däremot fullt reflekterande när det belyses i mörker. Idén med reflekterande garn har
hämtats från Sätila Vision – Sätilas kollektion av tekniska mössor för utomhusaktiviteter
– och innebär att mössan erbjuder en ökad synlighet och trygghet de mörka timmarna
på dygnet.
– SÄTILA REFLECT är vårt kinderägg då det är en mössa som erbjuder flera mössor i en.
Det är också ytterligare ett bra exempel på vad vi menar med Slow Fashion Evolution.
Här möter vi två behov som tidigare kanske hade lösts med två olika produkter. Vi kan
hålla oss till att producera en produkt, konsumenten kan nöja sig med att köpa en
mössa, och därigenom kan vi tillsammans minska vårt gemensamma ekologiska
fotavtryck, avslutar Maria Stockefors.
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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

