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KESTÄVÄ MENESTYSMALLISTO PALAA KAPPAHLIIN 
 

KappAhl pyrkii jatkuvasti lisäämään kestävän muodin osuutta vaatekaappien sisältöön. Syksyllä 

ympäristöystävällinen menestysmallisto ”It’s all about being Friendly” palaa myymälöihin, tällä kertaa 

äidin ja lapsen pehmeän ajattomana loungemallistona. 

      – Tavoitteemme on, että huolellisesti tuotetun muodin ostamisen ja lempivaatteiden hoitamisen pitää 

olla helppoa pitkää käyttöikää ajatellen, KappAhlin valikoima- ja suunnittelujohtaja Carina Ladow toteaa. 

Erittäin suuren suosion saavuttaneen ”It’s all about being friendly” –malliston toisen sukupolven myötä 

KappAhl jatkaa panostustaan kestävään muotiin. Muotiketjun suunnittelijat ovat mallistoa kehittäessään 

pyrkineet ympäristön hyvinvointia edistävään kestävyyteen ja luoneet pehmeän loungemalliston, jonka 

värikirjo on hillitty. Hyvin hoidettuina malliston ekologisesta puuvillasta ja lyocellista valmistetut vaatteet 

kestävät pitkään ajattoman muotoilunsa ja korkean laatunsa ansiosta.  

     – Mallisto koostuu mukavista äidin ja lasten oloasuista, joiden ajankohtainen profiili ja ilme näyttää 

hyvältä myös kodin ulkopuolella, Carina Ladow kertoo. Lasten vaatteet ovat ajattomia unisex-vaatteita, 

joita on helppo siirtää sisarukselta toiselle ja vaihtaa ystävien kesken. 

Asiakkaan valinnan tietoinen ohjaaminen kestävämpään muotiin on KappAhlin kestävyystyön keskeisiä 

kulmakiviä. Toimintavuonna 2012/13 muotiketjun myymistä vaatteista 20% on merkitty sertifioidulla 

ympäristömerkinnällä. 

     – Haluamme, että asiakkaamme vaatekaappiin tulee enemmän kauniita ja kestäviä vaatteita, Carina 

Ladow sanoo. Kestävän muodin osuus KappAhlin valikoimissa kasvaa edelleen vuodesta toiseen. 

KappAhlissa on aina ”Future, Friendly, Fashion” –merkittyjä vaatteita mm. naisten perusvalikoimassa 

sekä Kaxs- ja Newbie-lastenmallistoissa. Syksyllä miesten perusvalikoimaan tulee ekologisesti tuotetusta 

puuvillasta valmistettuja tuotteita. Nekin KappAhlin myymät vaatteet, joissa ei ole ympäristömerkintää, 

täyttävät vähintään ÖkoTex-merkinnän mukaiset ankarat kemikaalivaatimukset.  

Lisätietoja: 
Carina Ladow, Valikoima- ja suunnittelujohtaja, puh. +46 (0)704-71 57 02, carina.ladow@kappahl.com 

 

Lisätietoja, painokelpoiset tuotekuvat ja vaatteet kuvauslainaan: 

Marsaana Communications, p. (09) 2522 6200 tai sähköposti info@marsaana.com 
 

 

”IT’S ALL ABOUT BEING FRIENDLY” UUSI MALLISTO TULEE MYYNTIIN VIIKOSTA 46 ALKAEN. 

Malliston materiaaleina on mm: 

 Ekologinen puuvilla, joka on kasvatettu ilman vaarallisia kemikaaleja, kemiallisia torjunta-aineita ja 

keinolannoitteita. Puuvilla, jota saadaan sanoa ekologiseksi, on ulkopuolisten sertifiointilaitosten 

hyväksymää.  
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 Lyocell on uudentyyppinen kuitu, joka valmistetaan samasta raaka-aineesta (sellu) kuin viskoosi, mutta 

valmistuksessa käytettävät kemikaalit ja tuotantoprosessit ovat ympäristöystävällisempiä. 

 Printtivaatteet. Malliston graafiselle ilmeelle on tunnusomaista värien säästeliäs käyttö. Tämä vähentää 

kemikaalien käyttöä ja vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. 

 Hoito. Noudattamalla vaatteiden hoito-ohjeita ja hoitamalla vaatteensa hyvin, käyttäjä voi pidentää 

niiden käyttöikää ja ne voidaan siirtää sisarukselta toiselle tai vaihtaa ystävien kesken. 

Mallistoa koskevat kuvat ovat ladattavissa KappAhlin kuvapankista. 

http://www.kappahl.fi/lehdistö/kuvapankki/ 

KappAhl on perustettu vuonna 1953 ja on johtava muotiketju, jolla on lähes 400 myymälää ja 4 500 työntekijää Ruotsissa, 

Norjassa, Suomessa, Puolassa ja Tšekissä. KappAhl myy edullista muotia monille ihmisille – naisille, miehille ja lapsille – 

erityisesti 30–50-vuotiaille perheellisille naisille. Kaikki vaatteet ovat omien suunnittelijoidemme käsialaa. KappAhlista tuli 

vuonna 1999 ensimmäinen ympäristösertifioitu muotiketju. Toimintavuonna 2011/2012 KappAhlin liikevaihto oli 4,6 

miljardia SEK. KappAhlin osake on listattu Nasdaq OMX Tukholman pörssissä. Lisätietoja: www.kappahl.com 


