Pressemelding 13. september 2016

”Fullendt” vinterdress ifølge Best-i-Test

ISBJÖRN of Swedens vinterdress PENGUIN
testvinner for fjerde året på rad

For fjerde året på rad vinner ISBJÖRN of Swedens vinterdress PENGUIN Best-i-Test i kategorien «Beste
premiumdress» med hele 10 av 10 mulige poeng. Juryen begrunner kåringen med følgende ord:
«Beste premiumklass-dress ble ISBJÖRN of Swedens mye prestisjetunge og fullendt PENGUIN. Til tross
for den høye prisen gir dressen totalt sett mye for pengene, siden den holder i flere vintersesonger og
virkelig utmerker seg på de viktigste områdene – funksjon, kvalitet og passform. Den har utmerket
pusteevne og holder varmen veldig godt selv i ekstrem kulde.»

Testen gikk hovedsakelig ut på at dressene ble brukt hver dag i en utebarnehage, gjennom en hel
vintersesong. Her har barna behov for dresser som ikke bare er vanntette, bærekraftige og varme, men
også funksjonelle og robuste. I årets test har 14 vinterdresser fra ledende skandinaviske produsenter blitt
vurdert.
– Å stå på prispallen som vinnere for fjerde året på rad, gjør oss enormt stolte og glade. Men vi har fullt
fokus på å forbedre oss ytterligere. Vi skal også i fremtiden tilby markedets beste, funksjonelle
friluftsklær for barn i alderen 0 til 14 år. Vår drivkraft er ønsket om å få flere barn til å oppdage det
fantastiske med naturen. Sannsynligheten for at barn lærer å trives i naturen er mye større om de ikke
fryser, om de holder seg tørre og om de kan bevege seg fritt. Barn som lærer å elske naturen, er også
dem som kommer til å ta vare på den, sier Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør i ISBJÖRN
of Sweden.

Vinterdressen PENGUIN er, som 90 prosent av ISBJÖRNs kolleksjon, laget av Bluesign-sertifisert
materiale. Bluesign er et veldig godt miljø-kvalitetsstempel som tar hele produksjonskjeden under lupen.
Standarden har et øye på alle aspekter som helse, vannforbruk, kjemikalier og utslipp til luft, og
aksepterer kun prosesser som er ufarlige for mennesker og miljø. ISBJÖRNs klesplagg er helt
fluorkarbonfrie. Nytt for denne sesongen er at alle polstrede klær fra ISBJÖRN er fôret med PrimaLoft
Black lnsulation Eco som inneholder 60 prosent resirkulert polyesterfiber. Dette er resultatet av ISBJÖRNs

prisen gir dressen totalt sett mye for pengene, siden den holder i flere vintersesonger og virkelig
utmerker seg på de viktigste områdene – funksjon, kvalitet og passform. Den har utmerket pusteevne og
holder varmen veldig godt selv i ekstrem kulde. Slitestyrken i materialet tåler både kryping og klatring, og
dette gjelder også for knær og rumpe, som vanligvis er de mest utsatte områdene på en dress. Hyppig
vask har heller ikke gjort noen skade på stoffet. Passformen er god, og barnet kan bevege seg fritt.
Midjens størrelse kan justeres slik at kroppsformen ikke trenger å påvirke hvordan dressen sitter på.
Dressen har ikke snøstopper, men kantene på ermene og bena holder seg tette. Det har vært lett å dra
dressen over vinterstøvlene.
Et stort pluss er dressens allsidighet, siden den både har god varmeisoleringsevne og pusteevne. Dette
gjør at dressen med fordel kan brukes under alle årstider – vindfull høst, kald vinter og slapsete vår. På
utsiden kan dressen føles fuktig over bena hvis barnet leker i vannpytter, men det har ikke trengt
gjennom inn til kroppen. At dressen puster godt, gjør den ideell for aktive barn. Vi har ikke opplevd at
innsiden blir våt fra svette på varme ettermiddager. Armene og bena har etter vår mening noe få
reflekser, men ellers har dressen utmerket sikkerhet, og det finnes ingen løse snorer eller andre ting
barnet kan skade seg på. Det tåler å gjentas: Funksjon, kvalitet og passform er enestående, og den lange
levetiden gjør Isbjörn of Sweden PENGUIN til et utmerket kjøp. Best premiumdress i 2016 – uten tvil.
Karakter: 10 av 10 mulige poeng
Les hele Best-i-Test for vinterdresser 2016 her.

Følg ISBJÖRN of Sweden på Mynewsdesk, Instagram och på Facebook.
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Om ISBJÖRN of Sweden
ISBJÖRN of Sweden er markedets beste og mest bærekraftige tekniske og funksjonelle klær for barn i
alderen 0 til 14 år, i kategoriene baby, kids og junior. Selskapets visjon er å levere slitesterke, varige og
bærekraftige klær i miljøvennlige materialer som samsvarer med kvaliteten på premium-merkevarer for
voksne. ISBJÖRN of Sweden ble grunnlagt i 2005 og har i dag forhandlere i Skandinavia, Europa, Japan og
siden høsten 2016 også i Kina.

