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ISBJÖRNS høst- og vinternyheter er her
ISBJÖRN of Swedens høst- og vinterkolleksjon er endelige her. Kolleksjonen kommer nå i butikker
rundt om i verden og deretter i ISBJÖRNS egne webshop. Vi ønsker velkommen den nye ski-jakken
Offpist Ski Jacket og en ekstra fin kolleksjon med strikkete luer i nydelige farger. Nye farger for
sesongen er Royal (lilla) og Mole (grå/brun) som blant annet finnes i vår prisbelønte vinterdress
PENGUIN og den vatterte vinterjakken HELICOPTER. Velkommen til ISBJÖRN of Sweden høst/vinter
2016!

- Nå er vi i gang med en ny sesong, og presenterer plagg laget for eventyr som holder barna tørre og
behagelig tempererte uansett vær. Vi tilbyr klær for høsteventyr med grilling i skogen - og ikke minst for
vinterens skiglede når snøen er best. Vi har bærekraftige, funksjonelle klær for barn i alderen 0 til 14 år, - som
barna selv liker og med høy kvalitet og holdbarhet, sier Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør i
ISBJÖRN of Sweden.
ISBJÖRNs klesplagg er helt fluorkarbonfrie. Over 90 prosent av kolleksjonen er laget av Bluesign-sertifisert
materiale, som er den beste miljøsertifiseringen i tekstilindustrien. I tillegg tilbyr vi resirkulert materiale i en
stor andel fleece og fôr.
- Nytt for denne sesongen er at alle de polstrete plaggene er foret med PrimaLoft Black lnsulation Eco som
inneholder 60 prosent resirkulert polyesterfiber. I 2016 innledet ISBJÖRN et strategisk partnerskap med
Primaloft Inc., som vi ser resultatet av nå. Primaloft er verdensledende på isolerende og funksjonelle
materialer og tekstiler og er kjent for sin eksepsjonelle mykhet og " høy varmesupport på lav vekt." Paddingen
er selvsagt bluesign-lisensiert. Dette er en viktig oppgradering av hele vinterkolleksjonen, som definitivt gir
kunden mer verdi for pengene, sier Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør i ISBJÖRN of Sweden.

Her presenterer vi noen av nyhetene:
OFFPIST Ski Jacket - NYHET
En av de store nyhetene i høst- og
vinterkolleksjonen 2016 er den nye ski-jakken
Offpist Ski Jacket. En jakke med Primaloftpadding og som er vind- og vanntett og med
svært god ventilasjon. En teknisk ski-jakke
med holdning, komfort og virkelig god ytelse
for våre små ski-bums . Den er litt lengre i
modellen har en avtakbar hette og store
lommer for tilbehør - selvfølgelig også en
lomme for heiskort. Offpist Ski Jacket har
snølås og kan justeres nede. Er utviklet i et
bluesign® sertifisert to-lagsmateriale med en
membran på innsiden, som gir en vannsøyle
på 15 000 mm og meget høy ventilasjon,
15.000 g / m2 / 24 timer. Alle sømmer er 100
prosent tapet og jakken har vanntette
glidelåser. Offpist utstyrt med Recco
reflektorer som kan lokalisere din posisjon ved snøskred. Offpist Ski Jacket er utstyrt med såkalt "grow
cuffs" - en søm som kan bli dratt slik at jakken kan ekspandere med en størrelse og cirka 3 cm. Finnes i to
fargekombinasjoner Phantom og Firecracker. Cirkapris inklusive moms: 2065 NOK

STORM Hardshell Jacket
En nydelig skalljakke som kan brukes året rundt for en
rekke ulike aktiviteter. Vind- og vanntett og med svært
god ventilasjon. Den kan erstatte alle typer av vind- og
regntøy. En jakke som brukes hele året. Jakken er
fremstilt i en bluesign® sertifisert to-lags materiale
med en membran på innsiden, som gir en vannsøyle
på 15 000 mm og svært høy ventilasjon, 15.000 g /
m2 / 24 timer. Alle sømmer er 100 prosent tapet og
jakken har vanntette glidelåser på lommene. Hetten er
avtagbar og justerbar i ryggen. STORM er foret med
mesh, har buede ermer med myke mansjetter og
justerbar i falden. Den vannavvisende overflaten er
100 prosent flourkarbonfri. Finnes i fargene Smoothie DarkNavy - Silver Grey - Candy Frog. Cirkapris inklusive
moms: 1320 NOK

Varmende strikkete luer i nye design - Tiptop og Stripes knitted cap

I år er vi spesielt stolte av de strikkete luene som er en perfekt blanding av akryl og ull som varmer når
det er kaldt ute. Fin og myk mikrofleece på innsiden. Laget i Sverige. NYT LUENE! Cirkapris inklusive
moms: fra 330 NOK
Følg ISBJÖRN of Sweden på Mynewsdesk, Instagram och på Facebook.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:
Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør, Isbjörn of Sweden, tlf. +46 762 244 890,
maria@isbjornofsweden.com
Maline Knutsen, West & Berg (Norge), tlf. +47 47 95 53 82,
maline.knutsen@westandberg.no

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.

