Pressemelding 3. november 2016

Gjør deg klar for fjellet - ISBJÖRN of Sweden
gir tips om vinterklær for juniorer
Snøen har begynt å legge seg på fjellet, og skisesongen er rett rundt hjørnet. ISBJÖRN tilbyr plagg i
toppklasse som har funksjonaliteter som gjør det enkelt for deg å nyte skibakkene og vinterkulda.
Dette er klær som er komfortable, ledige og utviklet for skikjøring, og som gjør de intensive øktene i
bakken, skiheisen eller kaffepausen til hyggelige opplevelser. Klærne ventilerer damp og har høy
kvalitet og holdbarhet. Barna får også mulighet til å velge fritt blant sine favorittfarger på både jakke
og bukse. Her får du noen tips om plagg som passer perfekt for juniorer.

ISBJÖRNs vinterplagg inneholder ingen flourkarboner. Over 90 prosent av kolleksjonen er fremstilt i
bluesign®-sertifiserte materialer, som er den beste miljøsertifiseringen i tekstilindustrien i dag. I tillegg
består en stor andel av fleece og fôr av resirkulert materiale.
HELICTOPTER Skijakke – Passer perfekt i skibakken eller på skolen og gir deg alt du trenger når det
gjelder ytelse, komfort og detaljer. Finnes i sju farger. Jakken er laget av et bluesign®-sertifisert tolagsmateriale med en membran på innsiden, noe som gir en vannsøyle på 15 000 mm og svært høy
pusteevne, 15 000 g/m2/24 timer. Alle sømmer er teipet, og jakken har vanntette glidelåser fra YKK.
Jakken er fôret med Primaloft®, som gir høy varmesupport på lav vekt. Jakken har avtakbar og justerbar
hette, innerlomme, justerbar snølås på innsiden, bøyde armer og heiskortlomme. Helicopter er utstyrt
med ISBJÖRNs "Grow Cuffs", en søm som kan sprettes opp slik at jakken kan ekspandere med én
størrelse og cirka 3 centimeter. Cirkapris inkl. mva.: 1735 kr

FREERIDE Skibukse – Kombiner Helicopter-jakken med skibuksen Freeride som finnes i hele fem nydelige
farger. Samme ytelse og komfort som jakken. Vanntett, bluesign®-sertifisert 2-lagsmaterial med
innvendig membran og samme vannsøyle og pusteevne som Helicopter-jakken. Teipede sømmer og
vanntette glidelåser fra YKK. Primaloft®-fôr som gjør buksen myk og komfortabel og gir høy varmesupport
på lav vekt. Freeride er utstyrt med Recco-reflektorer, som brukes ved snøskredsøk. Cirkapris inkl. mva.:
1735 kr

FROST Lettvektsjakke – Den utrolig populære fôrede lettvektsjakken har mange bruksområder og kan
brukes året rundt. Som mellomplagg i stedet for fleece i skibakken, eller som et ytre lag en varm skidag.
Den er 100 prosent vindtett og har god pusteevne i tillegg til å være lett vannavvisende. Fôret er
av Primaloft®, som gir maksimal mykhet og varme til en minimal vekt. Minimum pakning. Hetten er
avtakbar, slik at jakken også er komfortabel under en annen jakke. Cirkapris inkl. mva.: 1030 NOK
OFFPIST Skijakke – En av de store nyhetene i høst- og
vinterkolleksjonen 2016 er den nye ski-jakken Offpist Ski Jacket.
En vind- og vanntett jakke med Primaloft®-fôr og med svært god
ventilasjon. En teknisk skijakke med stil, komfort og virkelig god
ytelse for de minste ski-bumsene. Denne litt lengre modellen har
avtakbar hette og store lommer for tilbehør, og selvfølgelig også
en lomme for heiskort. Offpist Ski Jacket har snølås og kan
justeres nederst. Er utviklet i et bluesign®-sertifisert tolagsmateriale med en membran på innsiden noe 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 er utstyrt med Recco-reflektorer som
kan lokalisere din posisjon ved snøskred. Offpist Ski Jacket er
utstyrt med såkalt "Grow Cuffs" - en søm som kan sprettes opp
slik at jakken kan ekspandere med en størrelse og cirka 3 cm.
Finnes i to fargekombinasjoner Phantom og Firecracker. Cirkapris
inkl. mva.: 2065 NOK

SNOWFOX Sokk – Slitesterk vintersokk i høy modell og en blanding av merinoull og syntetiske materialer
som holder føttene behagelig varme. Tofarget. Cirkapris inkl. mva.: 205 NOK
BACKFLIP Skihanske– En komfortabel og ekstra varm skihanske. Hansken er 100 prosent vind- og
vanntett og fôret med mykt resirkulert fôr fra Primaloft®. Hansken har en innvendig hanske noe som gjør
den ekstra varm og bekvem. En enkel rem med velcro rundt håndleddet gjør det enkelt for barna selv å
tilpasse votten. Cirkapris inkl. mva.: 535 NOK

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:
Maline Knutsen, West & Berg (Norge), tlf. +47 47 95 53 82,
maline.knutsen@westandberg.no
Maria Frykman Forsberg, administrerende direktør, Isbjörn of Sweden, tlf. +46 762 244 890,
maria@isbjornofsweden.com

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.

