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ISBJÖRN lanserar efterlängtad kollektion
med solkläder på Outdoor-mässan i
Tyskland
På den stora Outdoor-mässan i Friederichshafen i Tyskland lanserar ISBJÖRN
of Sweden en ny produktkategori i form av solkläder. Efterlängtade produkter
som kompletterar ISBJÖRNS utbud av funktionskläder för barn mellan 0-14 år
och som finns på marknaden under våren 2016. ISBJÖRNS Sun Protection
Collection är i Bluesign-material vilket är helt unikt på marknaden. Andra
nyheter är en ultratunn jacka med tillhörande shorts för juniorer som passar
för löpning och cykling och en uppdaterad version av ISBJÖRNS storsäljande
byxa Trapper Pant. ISBJÖRN finns i monter A5:305.
ISBJÖRN SUN PROTECTION COLLECTION
Till vår och sommaren 2016 lanserar ISBJÖRN en helt ny serie med sol- och
badkläder för baby, kids och junior. Samtliga plagg med UPF50+ (Ultraviolet
Protection Factor) och i Bluesign. Dessutom i bästa kvalitet vilket bland annat
inkluderar att de är noppfria och håller kvaliteten i klor- och saltvatten.
ISBJÖRNS solkläder kommer att finnas från storlek 56 – 164 (0-14 år) med
lite olika uppsättningar för de respektive kategorierna baby, kids och junior.
I juniorkategorin kommer det finnas shorts, soltopp och kjol. För kids en
soltröja, leggings, kjol och jumpsuit och för baby en jumpsuit, solmössa och
solkeps med solskydd i nacken.
- Solkollektionen är stor vilket gör att plaggen kan kombineras på många
olika sätt vilket vi vet kommer att uppskattas, säger ISBJÖRN of Swedens vd
Maria Frykman Forsberg. Dessutom är det unikt med sol- och badkläder i
Bluesign vilket vi är väldigt stolta över. Vi arbetar hårt för att en så stor del av
våra plagg ska vara i Bluesign vilket är en viktig del i vårt miljöarbete. Det är
den mest heltäckande standard som finns i textilbranschen och som
kontrollerar hela produktionen, från tillverkning till färdig produkt. Nästa år
är målet att kunna presentera att hela 90 procent av ISBJÖRNS plagg är i

Bluesign.
Skisser på ett urval av produkterna nedan. Bilder kommer inom kort.
ISBJÖRN HIGH ACTIVITY COLLECTION
I ett led att stärka upp segmentet för juniorer lanserar ISBJÖRN under våren
2016 en ultratunn jackamed tillhörande shorts med hög andningsförmåga,
perfekt för löpning och cykel och andra högpulsaktiviteter. High Activity
Jacket med en frontficka och ficka för tillhörigheter. Väl tilltaget med reflexer
anpassat för ex landsvägscykling. Mjuka tejpade sömmar. Fyra olika färger:
Licorice, Ice, Smoothie och Sunshine. High Activity Shorts är korta shorts med
coolt snitt. Mjuka och något stretchiga. Fickor och justerbara i midjan. Finns i
färgerna Petrol och Smoothie.
Bild på High Activity Jacket kommer inom kort.
TRAPPER II COLLECTION
Till våren 2016 lanserar ISBJÖRN en uppdaterad version av de storsäljande
funktionsbyxorna Trapper Pant som får namnet Trapper Pant II. Det är stora
uppdateringar i plagget vilket gör dem till en nyhet vår/sommar 2016. Detta
är en slitstark och hållbar byxa i väldigt sköna material. Trapper Pant II
kommer i segmentet kids och junior i färgerna SunPoppy, DarkNavy, Ice och
Mole.

LIGHT WEIGHT COLLECTION
Light Weight Jacket och Pants finns nu i nya versioner för kids och junior och
nu även i Bluesign-material. Jackan är supertunn men fortfarande i ett robust
regn- och vindtätt material med hög andningsförmåga som gör att jackan
passar för vilken friluftsaktivitet som helst under varmare delen av året.
Komprimerad tar jackan lika liten plats som en apelsin.
Tryggt att handla kläder från ISBJÖRNAlla föräldrar som köper utrustning från
ISBJÖRN ska känna sig trygga med att plaggen är fria från flourkarboner,
formaldehyd och paraffin. ISBJÖRN arbetar med Bionic Finish Eco som är en
impregnering som härmar naturens sätt att vara vattenavvisande och där man
inser dess funktionella principer för att sedan överföra dem till tekniska
lösningar. Supersmart! Läs gärna mer här.
ISBJÖRN är också mycket stoltaBluesign-certifierade partner varpå cirka 80
procent av kollektionen (år 2016 hela 90 procent) är i Bluesign. En mycket
god miljö-kvalitetsstämpel där hela produktionskedjan granskas och som i en

standard har koll på alla aspekter för hälsa, vattenåtgång, kemikalie- och
luftutsläpp och som endast släpper igenom processer som är ofarliga för
människorna och miljön. ISBJÖRN använder bara slittåliga material som
håller för att kunna ärvas av flera barn. Läs mer om ISBJÖRNSmijöprofil.

Följ oss gärna på Facebook samt Instagram #isbjornofsweden.
Välkommen att kontakta oss för mer information:Magdalena Höglund,
Presskontakt, ISBJÖRN of Sweden/Highland PR, tel: 0733 338840
E-post: magdalena@highlandpr.se
Maria Frykman Forsberg, vd, ISBJÖRN of Sweden, tel: 076-2244890
E-post: maria@isbjornofsweden.com
ISBJÖRN of Sweden grundades år 2005 och är ett svenskt outdoor- och
skidvarumärke som erbjuder marknadens bästa tekniska funktionskläder för
barn åldern 0-14 år. I alla led med omsorg om naturens resurser och med
hållbara produkter och rätt materialval. ISBJÖRN finns i nuläget etablerat i 13
olika länder i Skandinavien, Europa, Japan, Ryssland och snart även i Kina och
Sydkorea.
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