Sätila of Sweden – modernt och hållbart
Modernt och i framkant utan avkall på expertis eller hållbarhet beskriver Sätila of Swedens
nya kollektion till säsong 2018/2019. Här återfinns all den samlade kunskap och erfarenhet
Sätila byggt upp sedan 1896 och bevarat under alla år genom hela produktionskedjan.
Inför säsong 2018/2019 har Sätilas kollektion kompletterats med en mängd nya produkter med
potential att bli kommande klassiker. Sortimentet har utökats med fler halsdukar att använda i
olika situationer i vardagen samt mössor att passa den moderna människans alla tänkbara
aktiviteter i vardagen.
Att Sätila blickar framåt visas tydligt i företagets nya imagekatalog, där produkterna fått ett nytt
och mer välförtjänt utrymme. I år har produkterna fotats liggande vilket ger ett helt annat liv
som synliggör kvaliteten på ett nytt sätt.
Sätila har ständigt miljön och hållbarhetsfokus i allt från design till leverans. Det märks i
kollektionen där över 50 procent av stilarna är tillverkade i hållbara material. I kollektionen
återfinns de redan populära materialen såsom mulesingfri ull och ullakryl, återvunnen denim,
återvunnen polyester samt 100 procent ekologisk ull. En nyhet för 2018/2019 är en härlig
blandning av ull, polyamid, viskos och kashmir som är återvunnen till över 90 procent.
Att ha stor fokus på hållbarhet har blivit en viktig ståndpunkt för alla modedistributörer idag.
Sätila arbetar kontinuerligt med innovativa lösningar för att minska fotavtryck på miljön. I den
kommande kollektionen finns fler modeller med så kallad fully fashion-stickning, ett sticksätt där
man minskar spill genom att formsticka en mössa så den kommer ut som ett stycke ur maskinen.
Därefter behöver man bara sy ihop baksömmen för att färdigställa formen på mössan.
– Vi säger att våra fully fashion-mössor är dubbelt hållbara då både spill minskas och materialet
som används är återvunnet, säger Sara Nevander, vd för Sätila of Sweden AB.
För ytterligare information, kontakta:
Sätila of Sweden AB
Sara Nevander, vd
Tel: 070-642 56 20
E-post: sara@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

