
Lindex presenterar designsamarbete med Emma von Bromssen 

Lindex presenterar designsamarbete med den svenska monsterdesignern Emma von 

Bromssen. En vintersaga skapad med karlek till de svenska skogarna, med noggrant 

utvalda tyger och plagg att uppskatta for alltid. Tillsammans har Emma och Lindex 

skapat en unik kollektion med nattplagg, som aven inkluderar mini me-plagg med 

pyjamas for barn och baby. 

"Vi ar valdigt glada over vart samarbete med Emma von Bromssen. Sattet hon skapar 

magiska varldar i nordiska bla nyanser gor den har kollektionen riktigt specie/I. 

Kombinationen av hennes fantastiska monster och mjuka, skona kvaliteter skapar tidlosa 

favoriter, plagg att alska ar efter ar." sager Madelene Ullbro, Design and Buying Manager 

Lingerie pa Lindex. 

Emma von Bromssen ar en monsterdesigner som grundade sitt varumarke 2008 pa den 

svenska vastkusten. Med fokus pa hallbarhet och kvalitet i kombination med hennes 

harmoniska, nordiska fargtoner och monster inspirerade av naturen, far Emma varje produkt 

att kannas levande. 

Tillsammans har Emma och Lindex skapat en unik kollektion med nattplagg, som aven 

inkluderar mini me-plagg med pyjamas for barn och baby. Kollektionen stottar aven ett 

viktigt andamal: 10 procent av forsaljningen gar till Water Aid och deras arbete att forbattra 

tillgangen till rent vatten och sanitet over hela varlden. 

"Jag fastnade for Lindex inkluderande kvinnosyn och arbetet de gor for kvinnor i Sverige 

men ocksa globa/t. Som fristaende designer, kan jag genom detta samarbete anvanda mig 

av Lindex storlek for att vara med och gora skillnad for utsatta kvinnor i lander som saknar 

tillgang till rent vatten" sager Emma von Bromssen. 

Kollektionen bestar av 12 plagg inklusive pyjamas, kimonos och accessoarer och ar 

tillganglig pa I index.corn och i utvalda butiker fran den 2 december. 

For mer information, kontakta; 

Kristina Hermansson, Senior PR and Communications Manager 

Telefon: +46 (0) 31 739 50 70 

E-mail: press@lindex.com

LINDCX 
2020-11-17

mailto:press@lindex.com

