Naturens vilda skönhet
Brudklänning tillverkad i ekologiskt och hållbart tyg av högsta kvalitet, det erbjuder
Naturens Syster i Stockholm. Inredning där naturen får en självklar plats i ditt hem,
gardiner, plädar, dukar, fönsterdekorationer, draperier och väggtextilier, det hittar du
också hos Eva-Lotte Bernekorn Sandin som driver företaget Naturens Syster. Ett
viktigt motto för företaget är att låta långsiktigt hållbara textilier ta plats – i hemmet
såväl som i offentlig interiör.
Ekologiska och rena produkter som tillver-

kas utan kemikalier är något som Eva-Lotte brinner för. I företaget sys brudklänningar och inredningsdetaljer av råmaterial i siden, bambu, ull, lin,
bomull och nässla, ibland växtfärgade. Materialen
är oftast miljömärkta och har tillverkats utan
farlig påverkan på vare sig miljö eller arbetare.
Företaget samarbetar med Lifestyle Publishing
som har en bred marknadsföring inom bland annat miljöområdet vilket gör det lättare att få ut
budskapet om vikten av långsiktig hållbarhet och
naturliga textilier.

Syster
har varit med på
Stockholmsmässan, Formex, där många blev
intresserade av deras produkter och nyligen började företaget ett samarbete med en
skräddare i Söderköping som bland annat
skapar EKO-brudklänningar i lin och siden.
Bröllopsområdet är brett, att bygga in hållbarhets-
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konceptet i ett stort och betydelsefullt evenemang
som detta, med dukar, gardiner, servetter med
mera är spännande; att skapa en helhet.
- Att komma in i bröllopsbranschen är jätteroligt
och tanken att klänningen ska hålla lika länge som
äktenskapet, och kanske ärvas i släkten är en poäng, säger Eva-Lotte.
med brudklänningar skapar
Naturens Syster inredningsdetaljer i ekologiska
och växtfärgade tyger. De flesta tyger och spetsar
kommer från Tyskland och tas hem till Sverige via
svenska agenturer, vilket ger en garanti att man får
det man beställt. Det finns också en stor tygmässa i Paris som Eva-Lotte ska försöka att besöka.
Många intressanta kontakter kan knytas där.

Parallellt

I framtiden ser Eva-Lotte sitt företag växa
med många återförsäljare i både Sverige och internationellt. Hon hoppas även på samarbete med

olika branscher som exempelvis handelsträdgårdar där företagets tyger och produkter kan förgylla
en pergola, i utemöbler eller liknande.
- Det är viktigt att trycka på att våra eko- textilier kan man njuta av hur mycket som helst, utan
dåligt samvete, de påverkar inte jordens resurser
illa. Det finns en tanke bakom tyget som är god,
inte bara slit och släng. Textilen ska ha ett större
värde än något man byter ut varje säsong, gedigna
textilier med kvalité som gör att inredningen står
sig i ett hem, på samma sätt som en dyr soffa, säger Eva-Lotte. Härliga textilier skapar en skön och
mysig atmosfär! fortsätter hon.

”Att komma in i bröllopsbranschen är
jätteroligt och tanken att klänningen ska
hålla lika länge som äktenskapet, och
kanske ärvas i släkten är en poäng”

Naturens Syster samarbetar med Natur &

Miljöboken som är ett läromedel i miljökunskap.
Syftet är att ge uppväxande generationer bra natur- och miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. Natur &
Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans
årskurs 4-6. Målet är att alla landets elever i åldern
10-12 år ska få en Natur & Miljöbok.

Se annons på sidan 99

foretagsextra.se/stockholm-natur
stockholm

47

