Pressmeddelande 2015-02-06

Pris för ISBJÖRN i Scandinavian Outdoor
Awards på ISPO
Under premiärdagen av sport- och outdoormässan ISPO i München presenterades vinnarna i
Scandinavian Outdoor Awards (SOA). ISBJÖRN fick pris i kategorin ”Jury´s honorable mention”
med skaljackan MONSUNE Hard Shell Jacket.

Juryns motivering:
ISBJÖRN of Sweden – Monsune Hard Shell Jacket:
Taking the best features, long lasting, bluesign-approved materials and a PFOA-free
DWR, ISBJÖRN of Sweden created the perfect kids jacket. Due to the removable snowskirt, the 2layer hardshell can be used through all four seasons and in every weather. The extendable hem and
cuffs allow the Monsune Hard Shell Jacket to grow with the kids.
- De som väljer ISBJÖRN får hög funktionalitet, kvalitet och en riktigt lång hållbarhet. Vi jobbar
stenhårt med att ta fram bäst möjliga utrustning för ett aktivt uteliv för dem som behöver det allra
mest, nämligen barnen. Alltid med ett stort fokus på naturen. Bluesign-godkända tyger och en
flourkarbonfri impregnering från Bionic Finish Eco. Vi är väldigt glada och stolta över både produkten
MONSUNE Hard Shell Jacket som vi har tagit fram och detta hedersvärda pris, säger Maria Frykman
Forsberg, vd på ISBJÖRN of Sweden.
ISBJÖRN of Sweden ställer ut på ISPO och finns i monter A6:224 som ligger i Scandinavian Village - en
4000 kvadratmeter stor yta där ledande skandinaviska varumärken finns samlade.
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MONSUNE Hard Shell Jacket kommer att finnas i kollektionen höst/vinter 2015/16 (FW15/16).

MONSUNE Hard Shell Jacket är tillverkad i ett tvålagers
material i 100% nylon. Membranet ger 15,000mm
vattenpelare och 15,000gr ånggenomsläpp per m2/24h.
Materialet är ”Bluesign approved” och har en
florkarbonfri impregnering från BIONIC Finish Eco.
Jackan är ett allroundplagg som kan användas som
regn- och vindskydd på höst och vinter och som
skidjacka under vintern, då den har avtagbart snölås och
en ficka för liftkort på ärmen. Alla dragkedjor är
vattentäta och alla sömmar är tejpade. Plagget finns
från storlek 122-164cl och i två färgställningar - Ice och
Fire.

Läs gärna pressmeddelandet från Scandinavian Outdoor Awards här.
Följ oss gärna på ISBJÖRN of Swedens Nyhetsblogg, på Facebook samt Instagram #isbjornofsweden.
Välkommen att kontakta oss för mer information:
Magdalena Höglund, Presskontakt, ISBJÖRN of Sweden/Highland PR, tel: 0733 338840
E-post: magdalena@highlandpr.se
Maria Frykman Forsberg, vd, ISBJÖRN of Sweden, tel: 076-2244890
E-post: maria@isbjornofsweden.com

ISBJÖRN of Sweden grundades år 2005 och är ett svenskt outdoor- och skidvarumärke som erbjuder
marknadens bästa tekniska funktionskläder för barn åldern 0-14 år. I alla led med omsorg om
naturens resurser och med hållbara produkter och rätt materialval. ISBJÖRN finns i nuläget etablerat i
13 olika länder i Skandinavien, Europa, Japan, Ryssland och snart även i Kina och Sydkorea.
www.isbjornofsweden.com
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