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Svala fötter i sommarvärmen med 
sandaler från Superfit 

 
 
Sommar, sol och luftiga sandaler. Här tipsar vi om sommarens skönaste och snyggaste skor 
som håller barnens fötter svala. Men glöm inte att låta barnen gå barfota i sommar. 
Barfotaliv stärker bland annat fotens muskler och gör att balansen tränas på ett bra sätt.  

 
Fanni och Freddy 
Smidig och följsam skinnsandal med skyddande del framme vid tårna. Mjukt skinnfodrad. Enkel att 
öppna och stänga. Finns i storlekarna 18-26. Pris från 499 kr 



 

 
Bella 
Ballerinasko för vardag eller fest. Ovandel i mjukt tyg. Ventilerande yttersula för en behaglig komfort. 
Finns i storlekarna 25-38. Pris från 379 kr. 
 
 

 
Nelly och Mike 
Mjuk och följsam sportsandal med neoprenfoder som transporterar bort fukt och förhindrar skoskav. 
Dubbla kardborreband. Finns i storlekarna 25-35. Pris från 549 kr 
 

 
 



 
 
Henry 
Här har ni en perfekt ”vattensandal” som tål väta och vatten. Tre kardborreband för optimal 
tillpassning. Neoprenfoder som transporterar bort fukt från foten och ger bra komfort. Finns i 
storlekarna 27-42. Pris från 649 kr 
 
Nancy 
Den perfekta sportsandalen för flickor mellan cirka 6-12 år. Noga utformad efter flickfötter och med 
flera justeringsmöjligheter. Enkel att ta på och av. Finns i storlekarna 31-41. Priser från 699 kr 
 
Elly 
Modern flicksandal med lättviktssula. Mjukt skinnfoder. Dubbla kardborreband 
Finns i storlekarna 25-35. Priser från 599 kr 
 
Octopus 
Praktisk äventyrssandal med kraftig förstärkning och skydd vid tårna. Välj mellan kardborrband eller 
snabbsnörning över foten för perfekt passform. Neoprenfoder för att snabbt transportera bort fukt 
och hålla foten behagligt torr. Finns i storlekarna 25-35. Pris från 649 kr  
 
Superfits barnskor är baserade på ortopedisk skoexpertis och utvecklade tillsammans med 
barnläkare för att på bäst möjliga sätt anpassas för barnfötter. 
 
 
Följ gärna Superfit på Facebook (Superfit barnskor Sverige) och Instagram #superfitbarnskor. 
www.instagram.com/superfitbarnskor  
 
Länk till mer information: www.superfit.se   
 
Önskar du avsäga dig information från oss, vg kontakta jonas.rampe@legero.at  
 
För mer information eller bilder, vänligen kontakta: 
Magdalena Höglund, Presskontakt, Highland PR, tel: 0733338840 
e-post: magdalena@highlandpr.se  
Jonas Rampe, affärsområdeschef, Superfit Sverige, tel: 070 777 3131 
e-post: jonas.rampe@legero.at  
 
Om Superfit 
Superfit är marknadsledande på barnskor i Europa och använder 70 år av erfarenhet vid design och 
produktion. Framgången bygger på perfekt passform och utmärkt kvalitet kombinerat med modern 
design och innovativ funktionalitet. Superfits barnskor är baserade på ortopedisk skoexpertis och 
utvecklade tillsammans med barnläkare för att på bäst möjliga sätt anpassas för barnfötter. Superfit 
ligger i framkant och produkterna anpassas utifrån de senaste vetenskapliga rönen tillsammans med 
läkare och experter. Superfit har sitt huvudkontor i Graz,  Österrike, och säljer barnskor i över 45 
länder runt om i världen. Läs gärna mer på www.superfit.se 


