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Ibabiba lanseras via VarUnik 

 

 

Caroline Castoriano Gade och Katrin Romare lanserar nytt ekologiskt 

barnklädesmärket via VarUnik. 

 

Sedan en kort tid finns det nyligen framtagna barnklädesmärket ibabiba i 

designvaruhuset VarUnik. Barnkläderna skiljer sig genom deras innovativa tryck 

samt höga kvalité och tas fram i enlighet med GOTS’s (Global Organic Textile 

Standard) stränga krav. VarUnik är en utav de få ställen som har fått möjligheten att 

erbjuda den lekfulla och välgjorda barnkollektionen bestående av tröjor och bodies 

samt tillhörande byxor. 

 

Drivkrafterna bakom ibabiba är Caroline Castoriano Gade som har ett förflutet inom 

grafisk form, illustration och animation och som är skolad på bl.a. Centro Studi di 

Communicazione i Rom. Hennes affärspartner är mönsterkonstruktören och 

modedesignern Katrin Romare som har flerårig erfarenhet av ekologisk 

textilproduktion från ibland annat Alice & Sens. 

 

Tanken väcktes när Caroline Castoriano Gade väntade sitt första barn och behovet 

av spännande och kreativa barnkläder som dessutom var giftfria, var som störst. 

Som nybliven förälder ville hon använda kläder som vare sig framkallade allergier 

och eksem eller medverkade till ett framtida försämrat klimat. De ville skapa en 

kollektion barnkläder med riktigt hög kvalité i syfte att spara både plånboken och 

miljön och som kan ärvas från barn till barn. Designen är således stilren och mjuka 

färger blandas med fantasifulla tryck. Vi tror att efterfrågan på miljövänliga och 

giftfria kläder kommer att öka i takt med den ökade kunskapen om vad den 

traditionella slit-och-släng kulturen gör mot vårt klimat, säger de.  

 

Hela tillverkningskedjan från bomullsodling till färdig vara är certifierad av den 

världsledande sammanslutningen GOTS (Global Organic Textile Standard) och 

uppfyller därmed de högsta kraven på miljöhänsyn, minsta möjliga utsläpp, giftfri 

infärgning samt socialt rättvis och ansvarsfull tillverkning.  

 

För mer information om ibabiba eller designvaruhuset VarUnik vänligen kontakta vd, 

Sofia Stahl på sofia.stahl@varunik.se alt 08-410 167 60, 0760 930 676. 
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