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Välkomna hösten med skor från Superfit 
 
Hösten är snart här och det har blivit dags att 
presentera höstkollektionen från Superfit.  
Vi välkomnar bland annat innetofflorna för förskole- 
och skolstarten -  Happy och Korkis, liksom våra 
storfavoriter med GORE-TEX, bland annat Sport7, 
Sport5, nykomlingen Jupiter och Ulli som är 
höstkängan för de minsta. Kollektionen består av 
hållbara skor för de som precis lärt sig gå, för barn 
som leker runt på förskolan men också för de lite 
äldre barnen. Låt oss ta hösten med stormsteg! 
 
- Vi har ett stort urval av skor som är försedda med 
GORE-TEX-membran vilket gör att de både är 
vattentäta och andas. Det är min absoluta 
rekommendation att använda dessa för höst- och 
vinter och är helt avgörande för om barnens fötter 
kommer att hålla sig torra, säger Jonas Rampe, 
affärsområdeschef för Superfit i Sverige 
 
ULLI   
Lätt och smidig höstkänga för de minsta. Yttersida i mjukaste skinn. GORE-TEX®- membran som gör 
att skon andas och samtidigt är 100% vattentät. Mjukt innerfoder för att klara hela höstsäsongen. 
Löstagbar innersula i skinn. Dubbla kardborreknäppen för enkel av och på tagning. (Finns även med 
snörning.) Stl 19-26 Pris: 699:- 
 
 

 
 
 



SPORT7  
Sportig barnsko med GORE-TEX. Superlätt yttersula med bra grepp, 100% vattentät ovandel som 
tillåter foten att andas. Mjukt fodrad för att klara en lång höstsäsong. Mid-högt skaft med dubbla 
kardborreband för enkel av och på tagning. Passar bra både på smala och breda fötter. Stl 20-30  
Pris: 699:-  
 
 

 
 
SPORT5             
Snygg sportsko med GORE-TEX. Lätt yttersula med bra grepp, 100% vattentät ovandel som tillåter 
foten att andas. Mjukt fodrad för att klara en lång höstsäsong. Mid-högt skaft med dubbla 
kardborreband för enkel av och på tagning. Passar bra både på smala och breda fötter. Stl 21-35  
Pris: 799:-  
 
 

 
 
 
JUPITER    
NYHET!!! Tuffa sportskor med GORE-TEX® membran som gör skon 100% vattentät. Löstagbara 
innersula. Enkel på och avtagning med hjälp av dubbla kardborreband. Stl 25-40 Pris 899:- 
 
 

 
 
 
 



HAPPY   
Lätt och smidig innetoffla i mjuk ullfilt. Passar perfekt för höstens inomhuslek eller på förskolan. 
Ventilerande yttersula för bästa komfort.  Stl 19-30 Pris: 349:- 
 

 
 
KORKIS   
Lätt och smidig sandal som passar perfekt för höstens lek i skolan eller på förskolan. Ergonomiskt 
utformad fotbädd och mjukt stötdämpande mellansula. Stl 26-40 Priser mellan 299:- - 399:- 
 

 
 

 
Följ oss gärna och dela dina bilder på Instagram och Facebook! @superfitbarnskor #superfitbarnskor 
 

 
 
 
http://facebook.com/superfitbarnskorsverige 
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: 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 
moderndesign 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 


