Pressemelding 5. januar 2017

ISBJÖRN skjerper tennene med ny kolleksjon og
oppgradert miløsertifisering til bluesign®
«trademark partner»
ISBJÖRN of Sweden stiller ut på NORSPO, den store salgsog innkjøpmessen for sportsbransjen i Norge, 22. – 23.
januar 2017, og presenterer en helt ny kolleksjon for høst
og vinter 2017 – den skarpeste kolleksjonen i ISBJÖRNs
historie. Den har flere etterlengtede nyheter for baby, barn
og junior med nye mønstre, kombinerende fargepaletter og
ikke minst, med en oppgradert miljøsertifisering som
offisiell bluesign® «trademark partner».
ISBJÖRN kommer blant annet til å presentere den helt nye
skalldressen Toddler Hardshell Jumpsuit, den nye
vinterdressen Halfpipe og den nydelige og slitesterke
fleecegenseren Panda PrimaLoft® Hoodie. Et annet stort
høydepunkt er det ekstraordinære 3-lags skitøyet,
Expedition der ISBJÖRN ikke har spart på noe.
-

En annen stor nyhet er at vi har inngått en ny
samarbeidsavtale med bluesign® som «trademark
partner». Over 90 prosent av den nye kolleksjonen er
bluesign® «product approved» sertifisert. Bluesign® er
tekstilindustriens øverste miljø-sertifisering som ser på
hele livssyklusen av et produkt, og sammen med dem,
bidrar vi til å drive miljøarbeidet fremover, sier Maria
Frykman Forsberg, administrerende direktør for ISBJÖRN
of Sweden.

Toddler Hardshell & Padded Jumpsuit – For første gang lanserer
ISBJÖRN en skalldress. Den er 100 prosent vind- og vanntett, har teipede
sømmer og gir samme kvalitet og funksjoner som plaggene til de eldre
barna. Dressen er også tilgjengelig i en polstret modell - Toddler Padded
Jumpsuit, som er en enklere versjon av den prisbelønte Penguin Winter
Jumpsuit. Toddler tilbys i størrelsene 74-98 cl.

Halfpipe Snowsuit – ISBJÖRN utvider sitt sortiment med ytterligere en helt
ny og etterlengtet dress. Halfpipe kommer i fire forskjellige
fargekombinasjoner i størrelsene 98-140 cl. Dressen er litt mer loose fit
enn ISBJÖRNs Penguin-dress, hvilket tilltaler de eldre barna i
størrelseområdet. Modellen kan justeres i midjen, hvis det ønskes.

Carving Winter Jacket –Til juniorer presenterer
ISBJÖRN nå den nye PrimaLoft®-foret skijakken Carving, utviklet i en tolagsmateriale som gir en vannsøyle på 15.000 mm, dvs vanntett og med
svært god pusteevne. YKK glidelås av høy kvalitet i kontrastfarge,
snølås, to brystlommer og en heiskortlomme er noen av funksjonene.
Kommer i størrelsene 134/140 – 158/164 cl.

Expedition Hardshell jacka och byxa – ISBJÖRN er veldig stolte av å
presentere en 3-lags skitøy til junior. Modellen Expedition er plaggene
der ISBJÖRN ikke har spart på noe. Både jakke og bukse er utstyrt med
RECCO-reflektorer. Perfekt passform og svært høy komfort. Tilbys i
størrelsene 134/140 – 158/164 cl og i fire forskjellige farger.

22. - 23. januar er vi å finne på Norspomessen, på stand 7. Ta gjerne kontakt med oss
hvis du ønsker å booke et møte med oss.
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.

