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ISBJÖRN of Swedens flyverdragt PENGUIN er for fjerde år i
træk blevet kåret som testvinder

For fjerde år i træk har ISBJÖRN of Sweden vundet Bedst-i-Test i kategorien Bedste Premium
overall med deres flyverdragt PENGUIN. Med 10 ud af 10 mulige point var sejren overbevisende.
Dommerens kommentarer lød efterfølgende: ”Bedste Premium Priced flyverdragt er ISBJÖRN of
Swedens utroligt prestigefyldte og perfekte PENGUIN. På trods af flyverdragtens relativt høje pris
er den alle pengene værd, da den holder til mange vintersæsoner og brillerer på de mest
essentielle parametre – funktion, kvalitet og komfort. Flyverdragten har høj åndbarhed og holder
på varmen selv under de mest ekstremt kolde vejrforhold. Hovedfokus i testen har været, at
flyverdragten er blevet brugt og testet dagligt i en skovbørnehave, hvor det er ekstremt vigtigt
med funktionel beklædning med høj vandmodstand, holdbarhed og varmekapacitet. I dette års
test er 20 forskellige flyverdragter blevet bedømt, alle fra førende Skandinaviske producenter.
-At stå på podiet som vinder for fjerde år i træk gør os utroligt stolte og glade. På trods af at vi er tilfredse
med denne anerkendelse, så arbejder vi hårdt på fortsat at kunne tilbyde overlegen udendørs beklædning
med bedste ydeevne til børn i alderen 0-14 år. Vores mål er at få flere børn til at opdage naturen og det
fantastiske udendørsliv. Sandsynligheden for at børn lærer at nyde naturen er større, hvis de ikke fryser,
bliver holdt tørre og kan bevæge sig frit. Børn, der lærer at elske naturen og udendørslivet er også dem, der
passer på naturen, siger Maria Frykman Forsberg, formand for Isbjörn of Sweden.

Flyverdragten PENGUIN er ligesom 90 % af Isbjörns kollektion fremstillet af Bluesign® certificeret materiale.
Bluesign® er et stærkt miljømæssigt kvalitetsstempel, hvor hele værdikæden er undersøgt, og bliver

kontrolleret på alle parametre inden for sundhed, vandforbrug,
kemikalier og luftforurening, der kun leder gennem processer,
der er ufarlige for mennesker og miljø. Isbjörns produkter er
flour carbon fri. Som noget nyt denne sæson er alle polstrede
produkter fra Isbjörn foret med PrimaLoft® Black Insulation Eco,
der indeholder 60% genbrugte polyesterfibre. Dette er
resultatet af at Isbjörn har indgået et stratetisk samarbejde med
PrimaLoft® Inc, der er global leder indenfor isolerende,
funktionelle materialer og tekstiler, og som er kendt for deres
enestående blødhed og høje varme til vægt forhold. Dette er en
stor opgradering af hele vinterkollektionen, der absolut
giver kunden mere værdi for pengene.

ISBJÖRN PENGUIN flyverdragt er tilgængelig i syv
forskellige farver. Læs mere om dem her.
Juryens afgørelse lyder:
” Selv i dette års flyverdragttest holder Isbjörn of
Sweden PENGUIN banneret højt som vinder i Premium
klassen. På trods af flyverdragtens relativt høje pris er den alle pengene værd, da den holder til mange
vintersæsoner og brillerer på de mest essentielle parametre – funktion, kvalitet og komfort. Flyverdragten
har høj åndbarhed og holder på varmen selv under de mest ekstremt kolde vejrforhold. Holdbarheden i
materialet kan klare både, når der kravles og klatres, dette gælder også for knæ og balder, som normalt er de
mest udsatte områder. Hyppig vask af flyverdragten skader ikke stoffet. Komforten er god, barnet kan
bevæge sig frit, og størrelsen i taljen kan justeres, hvilket betyder, at formen på barnets krop ikke har
indflydelse på, hvordan flyverdragten passer. Snefang er ikke nødvendig, da manchetter og ben er stramt
monteret. På trods af dette er det stadig ikke svært at trække flyverdragten udover støvlerne."
" Et stort plus er flyverdragtens alsidighed, da den både er god til at holde på varmen og har høj åndbarhed.
Det betyder, at flyverdragten med fordel kan anvendes på flera årstider, blæsende efterår, vinter og koldt og
sjappet forår. Ydersiden af flyverdragten kan føles fugtig, hvis barnet f.eks. har leget i vandpytter, men
vandet er ikke trængt gennem materialet. Flyverdragtens høje åndbarhed gør den ideel til aktive børn, og vi
har ikke oplevet, at indersiden af dragten har været våd på grund af sved på varme eftermiddage. Arme og
ben på flyverdragten har efter vores mening, for få reflekser, men ellers en fremragende sikkerhed, der er
ingen løst hængende strenge eller noget, som barnet kan komme til skade ved. Som sagt funktion, kvalitet og
komfort er fremragende, og den lange levetid gør at Isbjörn of Sweden PENGUIN er et fremragende køb.
Bedste Premium overall 2016 - uden tvivl ".
Bedømmelse: 10 ud af 10
Følg ISBJÖRN of Sweden på Mynewsdesk, Instagram @isbjornofsweden og på Facebook.
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Om ISBJÖRN of Sweden
ISBJÖRN of Sweden er et svensk outdoor- og skimærke, der tilbyder den bedste og mest bæredygtige,
tekniske og funktionelle beklædning til børn i alderen 0-14 år i kategorierne baby, børn og teens.
Virksomhedens vision er at kunne tilbyde holdbart og bæredygtigt tøj i miljøvenlige materialer, der
matcher kvaliteten med lignende eksklusive mærker til voksne. Isbjörn of Sweden blev grundlagt i 2005
og har I øjeblikket distribution I Skandinavien, Europa, Japan og snart også i Kina.

