
Til øjeblikkelig offentliggørelse -- Hvis du ikke kan få nok af 
marineblå, en af årets fokusfarver, må du ikke gå glip af Hästens 
nattøjskollektion for 2015. Denne kollektion i royal navy, Hästens 
signaturfarve, består af syv slags nattøj, der kan fås i Hästens- 
butikkerne fra december.

Tidligere har Hästens nattøj kun bestået af unisex-tøj som 
morgenkåber og pyjamasser, og dette gør denne kollektion, der 
er skræddersyet til både mænd og kvinder, til en del af en helt ny 
satsning.

“At udvide sortimentet til luksusnattøj er et logisk næste skridt for os”, sagde Bretton Essex-
Evans, Hästens produktudviklingschef. “Vi er særligt begejstrede for denne kollektion, fordi den er 
designet til at fejre Hästens nye mærkeidentitet, hvor farven royal navy spiller en central rolle.”

Alt nattøjet vil blive præsenteret i Hästens nye signaturæske med mærkets nye logo, hvilket gør 
det til den ideelle gaveidé.

PRODUKTOPLYSNINGER, NATTØJ TIL KVINDER

• Top, shorts, natkjole og kimono med diskret varemærke.

• Top, shorts og natkjole i blød modalblanding er behagelige med strækkeevne, de krymper 
ikke og blegner ikke. Som et fælles træk for kollektionen har delene strejf af silkeblødt satin, der 
matcher kimonoen, som bæres yderst eller alene.

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

• Priser: Top 340,-, Shorts 300,-, Natkjole 560,-, Kimono 860,-

PRODUKTOPLYSNINGER, NATTØJ TIL MÆND

• Bukser og t-shirt med korte eller lange ærmer med broderet logo.

• Fremstillet af en naturlig, blød bomuldsblanding, holdbar og behagelig med strækkeevne.

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

• Priser: Bukser 300,-, T-shirt 300,-

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE:

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

OM HÄSTENS SENGE

Siden 1852 har Hästens været engageret i at fremstille den bedste søvn. De dygtige håndværkere 
på vores fabrik i Köping i Sverige har finpudset vores arbejde i generationer. Alle senge er 
skræddersyet og håndlavet af kun de bedste naturmaterialer. Med aktiviteter i mere end 40 lande 
og mere end 200 partnere i Europa, Asien og Amerika er den lille familieejede virksomhed vokset 
til en global producent af og butikskæde med luksussenge. Du kan finde flere oplysninger på 
www.hastens.com. 
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