
Svenska e-handelsaktören Stayhard lanserar en strikt limiterad kollektion i samarbete med mode-
entreprenören och sneakerspecialisten Luke “Mook” Fracher. Tillsammans med Sean Wotherspoon och Chris 
Russow är Luke Fracher grundare till de amerikanska streetwear-resale-butikerna Round Two, som blivit ett 
världsfenomen för en hel generation buy-sell-trade konsumenter. I maj släpps kollektionen som tar Round 
Two’s hype till Sverige.

STAYHARD OCH ROUND TWO-GRUNDAREN, LUKE 
FRACHER, I UNIKT KOLLEKTIONSSAMARBETE

För mer information kontakta Marcus Gröning,  
Head of Marketing and Brand, marcus.groning@stayhard.se 

Samarbetet består av en 17 plagg stark kollektion som fångar Lukes specifika modekänsla och personliga stilfilosofi. 

Utgångspunkten är guldkorn från hans privata garderob som omarbetats till nya original. Inget har lämnats åt slumpen när 

det kommer till detalj och materialval. Kollektionen innehåller både över och underdelar, accessoarer och sneakers.

– Resale-industrin inom streetwear är inte ’bara en hajpfluga’ utan fortsätter att växa starkt. Därför är vi oerhört glada 

att få erbjuda våra kunder en kollektion tillsammans med modeikonen Luke Fracher, som så starkt personifierar denna 

växande generation av buy-sell-trade konsumenter. Med hans känsla för mode och streetwear har vi nu skapat en fantastisk 

kollektion, i ett starkt prisläge, vilket ger möjligheten att lägga vantarna på något verkligt unikt, säger Malin Hultqvist 

Claesson, CEO på Stayhard.

Den 14 maj står Luke och Stayhard redo att möta kunderna i en Stockholmspop-up. Några dagar senare släpps kollektionen 

online på Stayhard.se. Idén bakom samarbetet med Stayhard är att erbjuda sådant som jag verkligen tycker om, som jag vill 

ha på mig.  

- Jag är superexalterad över kollektionen och ser fram emot att få dela den med er, säger Luke Fracher.

Priser från 299 – 1299 SEK.

Stayhard är Sveriges ledande modebutik på nätet för män, med runt 250 noggrant utvalda varumärken i portföljen.  

Med fokus på enkelhet har Stayhard levererat manligt mode sedan 2005 för den moderna, urbana mannen med sitt ’stil 

DNA’ inom streetstyle. Oavsett tillfälle sätter Stayhard mannen i fokus och anpassar sortimentet efter hans livsstilsattribut 

och behov av allt från kläder, skor och accessoarer till hudvård och klockor. Stayhard ingår sedan 2014 i Ellos Group.


