Pressinformation
2012-04-18

Produktinformation AW 2012
KT Sporty
I flera år har Kari Traa blivit igenkänt för sin prisbelönta Butterfly-kollektion med en feminin stil. Nu gör
man en storsatsning för att stärka träningssegmentet ytterligare. Den nya serien, KT Sporty, innehåller
sportiga plagg som är gjorda för aktiva kvinnor som tränar hårt och inte kompromissar när det kommer
till passform, prestanda och utseende. Träningskläderna har tekniskt avancerade material med
egenskaper för att transportera bort fukt, ge en snabb avdunstning och skapa en otrolig rörelsefrihet.
Träningskollektionen är uppdelad i två delar: fast motion och slow motion. Den består av toppar, tröjor,
huvtröjor, capribyxor, tights och byxor. Alla fast motion- plagg har tekniska detaljer som är perfekta för
svettiga och hårda övningar samtidigt som slow motion- plaggen har komfortabla och funktionella
egenskaper.
Storlekar: XS – XL
Pris: från 299 kronor

IS ½ Zip Sweater
699 kr

Skare Top
299 kr

Skare Mesh Top
299 kr
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Butterfly
Lanseras i sju olika stilar och tre färger.
Butterfly har tilldelats ”Bäst-i-Test”- utmärkelser i både Danmark och Norge. Kari Traa’s Butterfly Top
blev testvinnare när träningsmagasinet ”I Form” testade träningskläder i sin norska aprilutgåva.
Butterfly-serien har tekniska egenskaper som gör att fukt och svett transporteras bort från kroppen och
materialet torkar snabbt. Plagget känns supermjukt och har perfekt passform då det är speciellt
utformat för sportiga tjejer.
Läs mer om Butterfly i produktinformationen om baskläder.
Storlekar: XS/S – M/M – L/XL.
Pris: från 299 kr

Butterfly Tee & Capri
299 kr

Butterfly 1/2 Zip & Pant
449 kr & 399 kr

Butterfly top
Bäst i test i norska ”I form” i april
399 kr
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KT Ull
Kari Traa har blivit det ledande märket inom ullbaskläder i Skandinavien. Detta genom att vara
innovativa och annorlunda. Få märken satsar på endast kvinnor och att tillverka perfekt utformade
ullbaskläder till kvinnor med form, färger och funktion. Med Kari Traa känner man sig både
komfortabel, trendig och sexig. Ullplagg är det perfekta sättet att hålla sig varm, torr och bekväm under
alla årstider, alla aktiviteter och i alla väder.
I Kari Traas ullbaslager ingår produkterna: Saga, Rose, Saue och Spelsaue. Rose är Kari Traa’s mest
sålda underställ som innehåller 100 procent Merinoull. Även Saga är en storsäljare med 100 procent
ull och klassisk design med detaljer och längre passform.
Storlek: S – XL
Pris: från 499 kronor
Läs mer om ullprodukterna i pressinformationen om baskläder.

Saga 1/2 Zip
699 kr

Rose Polo & Pant
KT:s mest sålda underställ
699 kr

Saue Roundneck & Pant
499 kr
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KT Storm
Kari Traa har, med sin historia som framgångsrik freestyleåkare, använt sin erfarenhet från
världscuptävlingarna och vikten av rätt kläder i kallt, snöigt väder och skapat en feminin
ytterklädeskollektion. Kari Traas ytterkläder är för kvinnor som vägrar låta tråkigt väder förstöra deras
dag. Ytterkläderna är producerade av avancerade tyger med heltejpade sömmar och den smarta
designen som andas, är vattenresistent och slitstark. Man hittar plagg för både livet på berget, i dalen
och för det dagliga citylivet i Kari Traas ytterklädeskollektion hösten/vintern 2012/2013.
Storlekar: XS – XL
Pris: från 2 499 kr

Månestråle Jacket & Pant
Pris 3 999 kr & 2 499 kr

Skogen Down Jacket
2 499 kr

Nordlys Down Parkas
3 999 kr

