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Mellin tarina

Melli EcoDesign on saanut nimensä pienestä Melli tytöstä. Melli syntyi neljä
kuukautta ennen laskettua aikaa painaen vain reilut puoli kiloa. Hän oli pieni,
täydellinen ja uhmasi sisukkuudellaan kaikkia ennuseita. Mellin ollessa sairaalassa
hänen äitinsä Marica huomasi, että pienelle keskoselle oli vaikea löytää sopivia
vaatteita. Tästä virisi kipinä vaatebrändistä, joka tarjoaisi lastenvaatteita isompien
lasten lisäksi perheen kaikista pienimmille. 

Melli EcoDesign syntyi vuonna 2012, kaksi vuotta itse Melliä myöhemmin.
Brändimme ytimessä ovat kotimaisuus, vastuullisuus, kestävyys ja ekologisuus.
Haluamme tarjota asiakkaillemme kotimaisia lasten- ja naistenvaatteita, jotka
sopivat materiaalinsa puolesta myös allergisille ja herkkäihoisille. Tuotteemme
suunnitellaan ja valmistetaan Jyväskylässä pääsiassa kotimaisista materiaaleista. 

Vuodesta 2015 lähtien meillä on ollut oma ompelimotehdas Jyväskylän Palokassa.
Kiinnitämme kaikessa toiminnassamme erityistä huomiota vastuullisuuteen,
eettisyyteen ja ekologisuuteen. Meille on tärkeää, että tämä näkyy myös
käyttämissämme materiaaleissa. Tämän takia käytämme vaatteidemme
valmistamiseen muun muassa luomupuuvillaa, mulesing-vapaata merinovillaa,
tenceliä, modaalia ja bambua.



Vauvan ensipakkaus
ihana lahja odottavalle
äidille

Saamme usein kyselyitä sopivista tuotteista vastasyntyneille ja vauvalahjaksi,

joten toiveista inspiroituneena julkaisemme uuden kotimaisen Mellin

vauvapakkauksen! Supersöpöön Bambit lehtisateessa -kuosiin puettu

vauvapakkaus on mitä suloisin ensipakkaus vauvalle ja ihana lahjavinkki tuleville

vanhemmille  Vauvapakkauksesta on saatavilla kaksi variaatiota.



Melli EcoDesignin suosituin kuosi on supersöpö Bambit

Lehtisateessa. Kuosista löytyy kahta eri sävyä, jade ja

malva. Tuotteet pakataan ihanaan lahjapakettiin. 

Vauvapakkaus

resoripipo
tumput
harso

Vauvapakkaus pieni

kietaisubody
nauhamyssy
tumput
harso

Vauvapakkaus iso
 



Lahjaideoita

harso

tumput

nauhamyssy tai resoripipo

kuolalappu

Odottavalle äidille

pipo
hiuspanta           
scrunchie 

Meiltä löytyy useita erilaisia asusteita,
jotka sopivat, niin lapsille kuin
aikuisille.

Lahjakortti

meiltä voi myös ostaa lahjakortin
verkkokauppaan tai
myymäläämme, joka sijaistee
Jyväskylässä Kauppakeskus
Sokkarilla.

Lahjakortti myymälään tai
verkkokauppaan

Kustomoitu 
lahja

Vauvalahja Asustelahja

naisten paidat omalla logolla
vauvojen bodyt omalla logolla
asuste omalla logolla

Voimme myös tehdä lahjan teidän
toiveiden mukaisesti



Naisten
vaatteet

Lastenvaatteiden lisäksi meiltä

löytyy myös laaja valikoima

naistenvaatteita. Vastuullisesti

tuotetut naistenvaatteet on

suunniteltu ja valmistettu Melli

EcoDesignin omalla tehtaalla

Jyväskylässä. 

Naisten koot XXS – 3XL



Mellin arvot

Meille on tärkeää, että vaatteemme ovat hyväksi niin

asiakkaillemme ja työntekijöillemme kuin maapallollemme.

Tämän takia sekä valmistus- että toimitusketjumme ovat

läpinäkyviä. Niitä ei tarvitse piilotella, vaan voimme olla

valinnoistamme ylpeitä. Kaikki vaatteemme suunnitellaan ja

ommellaan Jyväskylässä, missä meillä on oma ompelimotehdas.

Meille on ollut tärkeää säilyttää myös ompelutuotantomme

kotikunnassamme. 

Käyttämistämme kankaista noin 95 prosenttia tulee Suomesta ja

loput viisi prosenttia valmistetaan Liettuassa. Myös muut

valmistusmateriaalimme pyrimme hankkimaan

mahdollisuuksien mukaan kotimaisina. Emme noudata

vaatteissamme muodin sesonkiajattelua, vaan suunnittelemme

kuosimme ja vaatemallimme ajattomiksi ja unisex-tyylisiksi.

Käytämme laadukkaita ja kestäviä materiaaleja.



Ota yhteyttä

Email
info@melliecodesign.com

Verkkokauppa
www.melli.fi

Puhelin
Marica Jensen/ 040-4136136


