
Til umiddelbar utsendelse -- Hvis du ikke kan få nok av navy 
blue, en av årets mest populære farger, vil du helt sikkert 
sette pris på Hästens’ nattøykolleksjon for 2015. Denne 
serien kommer i royal navy, Hästens signaturfarge, og 
består av sju forskjellige deler, som alle blir å finne i Hästens’ 
butikker fra slutten av november.

Tidligere har Hästens’ nattøy bare omfattet unisex-
artikler som slåbroker og pyjamas, og derfor blir denne 
kolleksjonen, som er skreddersydd for både menn og 
kvinner, en del av et helt nytt prosjekt.

“Et inntog på luksusmarkedet for nattøy er det neste, logiske skrittet for oss,” sier Bretton Essex-
Evans, produktutviklingssjef hos Hästens. “Vi er spesielt begeistret over denne kolleksjonen 
fordi den er designet for å feire Hästens’ nye varemerkeidentitet, som inneholder royal navy.”

Alle delene i nattøykolleksjonen blir presentert i Hästens’ nye signatureske med merkets nye 
logo, slik at de er ideelle som gaver.

PRODUKTDETALJER — NATTØY FOR KVINNER

• Kamisole, shorts, nattkjole og kimono, med diskré angivelse av varemerke.

• Kamisoler, shorts og nattkjoler er laget av en myk viskoseblanding. Dette er komfortable plagg 
som har stretch, og som ikke krymper eller falmer. For å samordne kolleksjonen har plaggene 
detaljer av silkesateng slik at de passer til kimonoen, som brukes over eller alene.

• Fås i fem størrelser: S, M, L, XL, XXL.

• Priser: Kamisole 370,-, shorts 320,-, nattkjole 600,-, kimono 920,-.

PRODUKTDETALJER — NATTØY FOR MENN

• Bukse og T-skjorte med kort eller langt erme og brodert logo.

• Laget av en naturlig myk bomullsblanding, holdbar og komfortabel med stretchegenskaper.

• Fås i fem størrelser: S, M, L, XL, XXL.

• Priser: Bukse 320,-, T-skjorte 320,-.

DU FÅR MER INFORMASJON VED Å KONTAKTE:

Mary Petrini 
Marketing Manager EMEA 
mary.petrini@hastens.se 
+46 (0)703 70 43 80

OM HÄSTENS’ SENGER

Siden 1852 har Hästens vært opptatt av å gi folk den beste søvnen som kan skaffes. De 
dyktige fagfolkene på fabrikken vår i den svenske byen Köping har drevet kontinuerlig 
forbedringsarbeid i flere generasjoner. Hver eneste seng er håndlaget etter mål, kun med bruk 
av de beste naturmaterialene. Det som en gang var en liten familiebedrift, har vokst til å bli en 
global produsent og selger av førsteklasses senger med virksomhet i mer enn 40 land og over 
200 samarbeidspartnere. Du får mer informasjon på  www.hastens.com. 
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