
 

 

 
 
Pressmeddelande 2018-03-05 
 

Superfit presenterar favoritkängan ULLI tillsammans 
med sportiga storsäljare i nya vårfärger 
 
I vår- och sommarkollektionen 2018 presenterar Superfit sin populära känga Ulli samt att storfavoriten 
Sport 5 och den superlätta sportskon Sport 7 kommer i nya fina färgkombinationer. Skor i GORE-TEX® är 
perfekta för våren eftersom de klarar av regn och väta utan att tappa andningsförmågan. Detta gör att 
barnen kan leka utan hinder och känna sig torra och bekväma om fötterna hela dagen. Superfits barnskor 
är baserade på ortopedisk skoexpertis och utvecklade tillsammans med barnläkare för att på bäst  
möjliga sätt anpassas för barnfötter. 
 

 
 
 
Här kommer Superfits tips på perfekta vårskor för de mindre barnen: 
 
Superfit ULLI 
Denna praktiska och supernygga känga har ett 
högt skaft, kardborrband och en slitstark yttersula 
som ger ett bra grepp mot underlaget. Tack vare 
GORE-TEX-membranet är skorna 100% vatten- och 
vindtäta, samtidigt som de andas. Dubbla kard-
borreknäppen för enkel av- och påtagning. Finns i 
storlekarna 19-26. Pris 699:- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Superfit Sport 5 
Superfits storsäljare med GORE-TEX. Den är lätt och smidig och lovprisad för sin perfekta passform och  
finfina funktionalitet. Utmärkt andningsförmåga tack vare GORE-TEX®-membranet som samtidigt gör skon 
100% vattentät. Passar bra både på smala och breda fötter.  
Finns i storlekarna 21-35. Priser från 749:- 
 

 
 
 
Superfit Sport 7 
En superlätt sko med en mjuk och följsam yttersula. Lätta att ta på och av även för de mista. Finns i flera 
härliga färger som matchar våren.  Finns i storlekarna 20-30. Pris 699:- 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Följ gärna Superfit på Facebook (Superfit barnskor Sverige) och Instagram #superfitbarnskor. 
Länk till mer information: www.superfit.se   
 
För mer information eller bilder, vänligen kontakta: 
Magdalena Höglund, Presskontakt, Highland PR, tel: 0733338840 
e-post: magdalena@highlandpr.se  
Jonas Rampe, affärsområdeschef, Superfit och Legero i Sverige, tel: 070 777 3131 
e-post: legero@tele2.se  
 
 
Om Superfit 
Superfit är marknadsledande på barnskor i Europa och använder 70 år av erfarenhet vid design och produktion. 
Framgången bygger på perfekt passform och utmärkt kvalitet kombinerat med modern design och innovativ 
funktionalitet. Superfits barnskor är baserade på ortopedisk skoexpertis och utvecklade tillsammans med barnlä-
kare för att på bäst möjliga sätt anpassas för barnfötter. Superfit ligger i framkant och produkterna anpassas uti-
från de senaste vetenskapliga rönen tillsammans med läkare och experter. Superfit har sitt huvudkontor i Graz, 
Österrike, och säljer barnskor i över 45 länder runt om i världen. Läs gärna mer på www.superfit.se 


