Pressemelding 5. april 2017

VÅRNYHETER:

Lettvektsregntøy fra ISBJÖRN i to nye farger
ISBJÖRNS populære vind- og vanntette regntøyet har en selvklar plass i vår- og sommerkolleksjonen.
Den ultralette jakken kommer nå i to nye farger - Smoothie og Ice. Jakken har en avtakbar hette i de
mindre størrelsene og en integrert hette fra størrelse 134/140 cl og opp. Regnbuksene er tynne og
myke og gir den perfekte beskyttelsen i regnvær. Med teipete sømmer og fantastisk pusteevne er
disse plaggene faste følgesvenner i løpet av vårens, sommerens og høstens alle reiser og eventyr.

Vind- og vanntett jakke og bukse
En ultralett vind- og vanntett jakke som bare veier 90gr/m2 og kan pakkes ned i ryggsekken til størrelsen
av en appelsin. Jakken er laget i Bluesign-sertifiserte materialer og har teipete sømmer, noe som gjør
jakken vanntett, samtidig som den har god pusteevne. Den vannavvisende impregneringen
BionicFinishECO er helt fri fra flourkarboner. Jakken har et glidelås med beskyttelse under haken,
avtagbar, justerbar hette, vanntett brystlomme, og kan justeres nederst. Reflekser på høyre arm og
midt bak. Jakken er tilgjengelig i fire flotte farger i størrelser 86/92 CL - 158/164. Cirkapris: 1000 NOK.
Buksen er en tynn og myk regnbukse som beskytter i regnvær. Den har en to-lags materiale med en
membran som gir en vannsøyle på 15.000 mm kombinert med fantastisk pusteevne. Alle sømmer er
teipete. For daglig bruk og utelek anbefaler vi en kraftigere skallbukse, KULING eller HURRICANE som er
mer holdbar.

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
Salg av FW17 skjer fra ISBJÖRN sentralt, med primær kontakt: louise@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.

