
NEW YORK-INSPIRERAD  
HÖST- OCH VINTERKOLLEKTION  
– SOFISTIKERAD OCH DRESSAD 
MED SMALARE SILUETT
FitFlops höst- och vinterkollektion 2012/2013 med inspiration från New York 
är sofistikerad och mer dressad, med smalare siluett och dämpade färger. 
Damkollektionen innehåller såväl halvhöga kängor i mocka och läder, som en nättare 
ballerinasko. Storsäljaren Mukluk finns givetvis kvar i sortimentet. De klassiska 
herrmodellerna i nubuckläder och läder är både sköna och moderna.

– FitFlop fortsätter sin satsning på att kombinera snygg design med riktigt 
bekväma skor som är bra för kroppen och som kan användas hela dagen. 
Höst- och vinterkollektionen har en smalare siluett som passar perfekt även i 
jobbsammanhang med bland annat den fräscha ballerinamodellen Due och den 
sofistikerade Crush boot – en halvhög känga i mocka, säger Neil Croxton, ansvarig 
för FitFlop på svenska GSL AB, som är generalagent för FitFlop i Sverige. 

Färgpaletten är dämpad med neutrala färger och jordfärger. Bland de nya 
modellerna finns även storsäljaren Mukluk kvar i kollektionen. Nyhet för hösten och 
vintern är att Mukluk, utöver mocka, även kommer att finnas i skinn. 

Höst- och vinterkollektionen 2012/2013 är inspirerad av pulsen och livsstilen i New 
York och den kraft som mängder av stadsförnyelseprojekt i och runt staden för med 
sig. The high line project – en grön oas som slingrar sig genom staden – har också 
gett ett futuristiskt fokus. 

FitFlop, som lanserades i Storbritannien och USA 2007, finns idag i 52 länder och 
har sålt 12 miljoner par skor. Höst- och vinterkollektionen kommer bland annat att 
säljas på Milanos chicaste designdestination, 10 Corso Como, och Harvey Nichols 
i London. Skorna har en inbyggd patentsökt sula, Microwobbleboard, som minskar 
risken för värk i axlar, ben och ryggslut. 
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HISTORIK  

Den första Fitflop-sandalen lanserades 2007. Med målsättningen att skapa världens 
första muskelaktiverande flipflop togs sandalen fram i ett samarbete mellan Dr David 
Cook och Darren James – biomekanikexperter vid London South Bank University 
(LSBU) – och entrepernören Marcia Kilgore. Konceptet med ett enkelt, sportigt 
utseende, kombinerat med den ergonomiska MicrowobbleboardTM-sulan blev en global 
succé. När Marcia började få feedback om hur fantastiska Fitflop-sandalerna var 
tog hon teknologin och skapade en fräsch och rolig skokollektion för både män och 
kvinnor. 

Forskning vid Salford University i Manchester har sedan visat att Microwobbleboard-
teknologin verkar stötdämpande på underbenen och minska trycket mot foten. 

Efter fem år har Fitflop sålt över 14 miljoner par skor, har två patentsökta sulor 
(Microwobbleboard and Biomimetix™) och en snabbt växande kundbas – och fortsätter 
arbeta för att ta fram lika snygga som bekväma sandaler och skor.  

WEAR THE SHOES. RULE THE WORLD.TM FITFLOP.


