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Vårens bästa barnskor med perfekt
passform från Superfit
Våren bjuder på nya fina vårskor från Superfit barnskor. Bland nyheterna hittar vi
pastelliga sportskor i modellen Merida, den helt nya sportskon Earth liksom
favoritmodellen Strider i nya färgkombinationer – välj kardborrband eller snabbsnörning.

Merida är en sportig flicksko med snörning och praktisk dragkedja på sidan. Enkel att ta på och av.
Ovandel i mocka. Finns i storlek 25-35. Pris: från 699 kr.

Earth är en mjuk och följsam sneaker – och en ny modell hos Superfit barnskor. Den är enkel att ta
av och på och har dubbla kardborrband. Finns i storlek 25-35. Pris från 750 kr.

Strider - Sist men inte minst har vi vår populära sko Strider som är en fin sneaker med dubbla
karkdborrband, eller snabbsnörning, som gör att du snabbt kommer i och ur skorna. Vattentät och
andas tack vare GORE-TEX. Finns i storlek 27-41. Pris från 799 kr.

Superfits barnskor är baserade på ortopedisk skoexpertis och utvecklade tillsammans med
barnläkare för att på bäst möjliga sätt anpassas för barnfötter.
Följ gärna Superfit på Facebook (Superfit barnskor Sverige) och Instagram #superfitbarnskor.
www.instagram.com/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 Sverige, tel: 070 777 3131
e-post: jonas.rampe@legero.at

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 barnläkare för att på bäst möjliga sätt anpassas för barnfötter. Superfit
ligger i framkant och produkterna anpassas utifrån 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

