
 

     

        

  

 

 

CROCS TUO VÄRIT KESÄÄN 
   

 

Helsinki, 31. lokakuuta 2013 – Crocsin tuleva kevät ja kesä pursuavat värejä ja iloa!  

Crocsilla tiedetään, että värit eivät ainostaan kerro kantajastaan, vaan ne voivat myös tehdä 

päivästä paremman. Siksi tiedossa on rohkeita, kirkkaita ja heleitä uutuuksia. Elämä on 

hauskempaa, kun värittää reippaasti myös viivojen ulkopuolelta! 

 

- Tulevan kesän mallistomme on täynnä värikästä iloa. Palaamme juurillemme ja tuomme 

lisää purjehduskenkiä valikoimaan. Lisäksi tulossa on näyttäviä, läpikuultavia sandaaleja 

sekä uutuuskenkä, jonka taipuvuus ja mukavuus ovat vertaansa vailla, kertoo Crocs 

Nordicin toimitusjohtaja Ville Rönkkö. 

 

 

Stretch Sole -mallisto – kesän ehdottomat lempikengät 

Crocsin vallankumouksellisia Stretch Sole -kenkiä varten on 

kehitetty uudenlainen Fit2U-rakenne. Mikään toinen kenkä ei ole 

niin istuva, mukautuva ja taipuisa. Kesän mukavimpia kenkiä on 

saatavilla monen mallisina miehekkäistä nauhakengistä kepeisiin 

ballerinoihin. Kengissä on kangaspäällinen, kekseliäästi nivelletty 

pohja ja kaiken yhdistävä ainutlaatuinen venyvä punos. Stretch 

Sole -jalkineet ovat saatavilla ainostaan Crocsin omista liikkeistä ja 

verkkokaupasta. 

 

 

  

Boat-mallisto – seilaa suveen tyylillä 

Purjehduskengät tekevät paluun, mutta 

ovat matkan varrella muuttuneet 

kevyemmiksi, värikkäämmiksi ja paljon 

hauskemmiksi! Purjehdustarkoituksiin alun 

perin kehitetyt Crocs-jalkineet palaavat 

merellisille juurilleen ja  Crocs esitteleekin 

nyt täysin uudenlaiset purjehduskengät 

koko perheelle. Iloiset ja tyylikkäät kengät 

eivät sovellu ainoastaan seiloreille, vaan 

kaikkiin kesäisiin puuhiin. 

 

 



 

 

Läpikuultavat uutuudet – ylläty iloisesti 

Kekseliäistä Huarache-sandaaleista siroihin kesäkenkiin – Crocsin 

läpikuultavat uutuusmallit ovat heleitten värien ilotulitusta. 

Flirttailevan sievät, huolettomat kengät tuovat kesän asuun kuin 

asuun. Mallistosta löytyy sandaaleja, ballerinoja ja kiilakorkoja 

naisille ja tytöille. Valloita kepeästi kesäkadut, rannat ja iltahipat! 

 

 

Varvassandaalit – rentoa eleganssia 

Letkeän sporttiset varvastossut ovat osa monen 

suomalaisen kesäasua, ja Crocsilta löytyy niitä moneen 

tyyliin aina klassisesta sporttiseen ja trendikkäästä 

rentoon. Sandaalimallistoon on lisätty monia 

mielenkiintoisia yksityiskohtia ja materiaaleja, mutta 

kaiken kruunaa Crocsin oma, ultrakevyt ja kestävä 

Croslite-materiaali. Anna varpaidesi nauttia auringosta 

Crocsin flipflopeissa!  

 

Crocsin kevät/kesä 2014 -mallisto on nyt lainattavissa Miltton Showroomilta osoitteesta 

Uudenmaankatu 4–6, Helsinki. Kaupoissa mallisto on helmi-maaliskuusta alkaen. 

 

Jälleenmyyjät: Crocs Store Helsinki (Keskuskatu 5, 00100 Helsinki), 
  Crocs Store Iso Omena (Piispansilta 11, 02230 Espoo), 
  Crocs Store Koskikeskus (Hataanpään Valtatie 1, 33100 Tampere), 
  Crocs Store Flamingo (Tasetie 8, 01510 Vantaa), 
  Crocs Store Ideapark (Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä), 
  Crocs Store Turku (Eerikinkatu 13, 20100 Turku), 
  Crocs Store Matkus (Matkuksentie 60, 70800 Kuopio),  
  sekä hyvin varustetut tavaratalot, kenkäkaupat ja urheiluliikkeet. 
 
Lisätiedot:  Crocs Nordic Oy: puh. (03) 3454 3400 / www.crocs.fi 
 
Kuvauslainat:  Miltton Oy / Jenny Åkerfeldt, jenny.akerfeldt@miltton.fi, 044 279 7574 
          Miltton Showroom, Uudenmaankatu 4–6, Helsinki 
 
Tiedotus ja kuvat: Miltton Oy / Maria Laatio, maria.laatio@miltton.fi, 040 770 5954 
 
Crocs Inc. 

Crocs Inc. (NASDAQ: CROX) on johtava innovatiivisten vapaa-ajan jalkineiden valmistaja, jonka vuosittainen 

liikevaihto on yli miljardi dollaria. Crocs tarjoaa useita erilaisia kenkämallistoja naisille, miehille ja lapsille – 

klassisesta mallista aina korkokenkiin, kumisaappaisiin, tennareihin, talvikenkiin ja sandaaleihin. Kaikissa 

Crocs™-jalkineissa on käytetty Croslite™-materiaalia, joka on Crocsin omistama mullistava teknologia. Croslite™ 

tekee Crocs™-jalkineista pehmeät, jälkiä jättämättömät ja jalkaan mukautuvat. Crocs perustettiin vuonna 2002, ja 

siitä lähtien Crocs™-jalkineita on myyty yli 200 miljoonaa paria yli 90 maassa.  

www.crocs.fi 
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