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UGG® PRESENTERAR SIN STÖRSTA SKOKOLLEKTION HITTILLS –  
INFÖR AW 17 LANSERAS UNIKA DAMMODELLER! 

 
#ThisIsUGG 

 

Inför höst- och vintersäsongen 2017 presenterar UGG® sin största skokollektion hittills, med trendiga 
och unika damskor för precis alla tillfällen: modeskor, vinterboots och regnstövlar såväl som fritidsskor 
och sneakers. Från och med augusti/september månad finns höst- och vinter-kollektionen i selekterade 
UGG®-butiker, på nätet och hos utvalda återförsäljare över hela världen. 
 

För damkollektionen utvecklar UGG® sin ikoniska modell till mer mångsidiga, moderiktiga skor i lyxiga 
material såsom högsta klassens fårskinn och sammetsmjuk mocka. Varumärkets DNA finns fortfarande 
kvar i silhuetten hos den ikoniska Classic-skon. Samtidigt tillför dagens trender, bland annat pompom-
bollar på modellen Isley, ett lekfullt uttryck till stilen som alla UGG®-fans känner till och älskar. 
 

 
 

Klimatanpassat möter fashioninriktade detaljer i skokollektionens allvädersstövlar. Genom att kombinera 
den oöverträffade värmeisoleringsförmågan från försäljningssuccén Adirondack med inspiration från den 
tidlösa Classic, är de nya prestandastövlarna utformade för att tänja stilgränserna med vattentät 
konstruktion, optimalt grepp och halkskydd. Viki Waterproof finns i en rad läckra och trendiga färger. 
 



 
 

Skokollektion går bortom den klassiska Classic-skon och presenterar nya skor med moderna trenddetaljer 
på ikoniska silhuetter för en stil som ledigt kan bäras från en säsong till nästa. Kasen är UGG®:s DNA sett 
genom modelinsen. 
 

 
 
 

Ett urval att UGG®-återförsäljare: Nordiska Kompaniet, Mathilde, Jackie, Wakakuu, Raglady. 
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Om Varumärket UGG®  
Grundat 1978 av en surfare på Kaliforniens västkust, är UGG® idag ett globalt liftestyle-märke välkänt för sin ikoniska 
Classicsko; inspirerad av sitt ursprung. Burna av Hollywood-legendarer, moderedaktörer och sedermera världen, har 
UGG® designat och distribuerat skor, kläder, accessoarer och hemartiklar med en kompromisslös attityd för hantverk 
av högsta kvalitet. Med en omsättning på över 1 miljard dollar om året har UGG® inlett partnerskap med de bästa 
retail-aktörerna världen över och äger idag fler än 130 koncept- och outletbutiker på nyckelplatser såsom New York, 
San Francisco, Los Angeles, Paris, London, Tokyo, Shanghai och Beijing. 
Besök gärna: www.ugg.com 
 
 
Om Selected Brands 
Selected Brands grundades 1992 av Elmer Milebratt och är idag en av de ledande distributörerna och 
licensinnehavarna inom mode och skor i Norden och Baltikum. Utöver distribution driver Selected Brands ett flertal 
shop in shops samt egen retail för att stärka varumärkena än mer runt om i regionen. De representerade 
varumärkena ska innehålla originalitet, nytänkande, funktion och stark design. De varumärken som representeras 
idag är bland annat Project TWLV, UGG®, Diadora, Kenzo, Lacoste, Butterfly Twists, Ted Baker, Hush Puppies, Sperry 
och Keds. 
Besök gärna: www.selectedbrands.com 

http://www.selectedbrands.com/

