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#ThisIsUGG 
 

 
Varumärket tar ett modemedvetet steg framåt genom att utveckla deras ikoniska silhuetter 

 

Inför höst- och vintersäsongen 2018 presenterar UGG® en av sina mest äventyrliga kollektioner hittills. 
Djärv och stilren design förenas med varumärkets DNA; ikoniska UGG-stövlar, fårskinn och 
kastanjefärger. Kollektion hyllar UGGs populäraste modeller på ett fräscht och oväntat sätt. 
 
Graphic Collection inspireras av gatukonst från LA och dess experimenterande med djärva ord.  
UGG® leker med användningen av logotypens typografi genom att utsmycka både skomodeller och 
kompletterande klädkollektion på olika sätt. 
 
I Lights and Lakes Collection ingår allt från eleganta vattentäta skor till vinterkängor. Kollektionen består 
av fem stilar som förenar stilrenhet med största möjliga funktionalitet, exempelvis Palomar sneakern, 
som med en stor sågtandad yttersula och foder i mocka tål temperaturer ända ner till -32 grader. 
 
I höst får vi även se den andra delen av Fashion Baby-kollektionen med Discotech, en ny typ av 
sportinspirerade skor med gladiatorremmar, pom poms samt fluff med tjocka yttersulor.  
Fashion Baby-kollektionen hyllar och inspireras av mångsidigheten hos den kaliforniska kvinnans anda 
och stil; bestående av stövlar, sneakers, tofflor och sandaler. 

I sin nya Fluff Power Collection klär UGG® klassiska låg- och högklackade skor i olika typer av fluff. 
Modellerna reflekterar premiummaterial som UGG® har uppdaterat för ett mer utmärkande intryck. 



 
 

Fluff Yeah Slide har en elastisk djärv rem med UGG®-logotypen som ger en lekfull stil samtidigt som den 
ger en mjuk känsla. 
 
Herrskorna Neumel Slip-On Stitch och Neumel Stitch är vintageinspirerande varianter av den klassiska 
Neumel-stöveln. Neumel Slip-On Stitch är gjorda av mjukt mockaskinn med en stötdämpande innersula 
av skum, fodrad med äkta ull och med handsydda kontursömmar. Modellerna är ett praktexempel på 
märkets känsla för detaljer. 

 

 
Neutra Sneaker, Palomar Sneaker, Dots Runner, Fluff Yeah Slide och Neumel Slip-On Stitch 

 

 
 

Ett urval att UGG®-återförsäljare: Nordiska Kompaniet, Mathilde, Jackie, Wakakuu och Raglady. 
 
 
För intervjuförfrågningar, pressmaterial och pressbilder, vänligen kontakta: 
Stephanie G. Bonn, Zap PR 
Telephone: +46 (0)8 661 11 75 
Mobile: +46 (0)70 77 56 110 
E-mail: stephanie@zap-pr.com 
 
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/

