Pressemelding 5. april 2017

VÅRNYHETER: Nye farger av favorittene Trapper

Pants og Rib Sweater Hood
I ISBJÖRNS vår- og sommerkolleksjon er to av de mest brukbare og populære plagg; funksjonsbuksen
Trapper Pant og fleecejakken RIB Sweeater Hood. Disse funksjonelle plaggene er perfekte for
uteeventyr som til fjellturer, klatring og padling - men også til utelek i hverdagen i barnehage / skole.
Nå kommer begge disse favorittene i nye farger. Med tre nye farger tilgjengelig finnes Trapper Pant nå
i ikke mindre enn fem farger og Rib Sweater Hood finnes i to flotte farger.

Den prisbelønte funksjonsbuksen Trapper Pant er
en stor favoritt. Denne allround- buksen er
ekstremt slitesterk, men samtidlig myk og smidig.
Det bluesign-sertifisert Cordura-materialet i stretch
gir buksene en god beskyttelse og tørker raskt.
Buksen er tone-i-tone i farge, også over den
forsterket delen av buksene. Trapper Pant er nå
tilgjengelig i fargene Mole, Ice, Grafitt, Smoothie og
DarkNavy. Størrelser: 86-164 cl Cirkapris: 900 SEK
opptil 128cl / 1000 SEK 134-164 cl.

Den mest populære fleecejakken- RIB Sweater Hood er en allsidig, flott og funksjonell genser i strikket
fleece med god ventilasjon. Den har flosset innside (veving), noe som gjør den utrolig myk. Hetten er
avtakbar opp til størrelse 128 cl. Junior-modellen har en fast hette for en mer tøff look. Hele glidelåsen
har en beskyttende vindklaff som holder kulden ute og beskytter små haker og den har deilige lommer i
sidene. Kommer i fargene: Frost Pink og Hawaiian Ocean. Cirkapris: 800 kr (opp til 128 cl)/ 1000 kr (fra
134 cl og oppover). Størrelser: 86/92 – 158/164.

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.

