
FITFLOP – VÅRENS SKÖNASTE 
MODESKOR.
HISTORIEN OM FITFLOP

Varumärket FitFlop uppfanns av tvåbarnsmamman och dåvarande personliga tränaren 
Marcia Kilgore under mammaledigheten. Sommaren 2007 lanserade hon FitFlop i både 
Storbritannien och USA och idag har det sålts över 12 miljoner par skor i 52 länder.

PATENTERAD SULA 

FitFlop har en inbyggd sula, som minskar risken för värk i axlar, ben och ryggslut. Sulan 
omfördelar kraften när foten sätts ner i marken och gör att trycket istället hamnar närmare 
kroppen vilket avlastar höfter och knän samt ger en extra träningseffekt i rumpa och lår.

FITFLOPS VÅR- OCH SOMMARMODELLER 

Här presenteras fyra av Fitflops vår- och sommarmodeller, som finns på den svenska 
marknaden. Damkollektionen innehåller moderiktiga sneakers och chica, glittriga sandaler 
i alla möjliga färger. Målet är att kollektionen ska attrahera modemedvetna konsumenter 
som önskar bekväma och snygga skor till såväl vardag som fest.

SUPER T™ SNEAKER 1195 sek

Super T-sneakers är sommarens ”måste-ha”-skor i 

mocka. Finns i trendiga färger och har strömlinjeformad 

design, enkla sömmar och ett välformat tåparti. 

Superbekväma och snygga sneakers med Fitflops 

nya BIOMIMETIXTM-sula med tredubbel densitet i 

mellansulan. 

Storlek: 36-41.

CIELA™ SLIDE 799 sek

Rena, klassiska linjer och glittrande material på 

ovandelen ger vår Ciela Slide-sandal ett tidlöst 

utseende. Finns i pewter och black. Den perfekta 

semestersandalen som passar både på dagen och 

på kvällen. Med Fitflops vadderade och patenterade 

Microwobbleboard-sula är den dessutom otroligt 

bekväm. 

Storlek: 36-41.

ELECTRA™ 599 sek

Fitflops dynamiska storsäljare Electra är en sandal 

som både glittrar och skimrar. Den mjuka ovandelen i 

lackskinn är täckt av glittrande paljetter som gör dem 

till en riktig hit i sommar. Finns i black, bronze och 

cosmic purple. 

Storlek: 36-41.

WALKSTAR™ 699 sek

Den modell som troligtvis orsakat rusningen 

efter FitFlop-skor runtom i Europa! Rena linjer, 

minimalistisk, sportig stil – våra Walkstar 3 passar till 

allt i garderoben. Finns i färgerna flame, black och 

sunflower. Med Fitflops biomekaniskt konstruerade 

Microwobbleboard™-sula. 

Storlek: 36-41.


