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Exklusiva vinterkläder från Ellos nya varumärke Áhkká 
Gold. 
    

Inför säsongen lanserar Ellos ett nytt undervarumärke för Áhkká Outdoor – Áhkká Gold, och 

deras första kollektion sätter trenden för vinterns skidåk. Hellånga dunkappor, skidställ 

med feminina siluetter och material och färgval som känns lika lyxiga som en paus under 

gnistrande sol i en alpbacke gör kollektionen till ett måste för oss som planerar för långa 

dagar ute i vintriga landskap. 

 

 
 

 

Vintern närmar sig med stormsteg. Trots att det för det mesta är grått ute just nu får Áhkká Golds 

första kollektion oss att tänka på kristallklara skidbackar, perfekta åk och en kallt blå, vidöppen 

himmel. Kollektionen består av ytterplagg, både jackor och skidbyxor, skor och en mössa finns. 

Tillsammans skapar de en komplett garderob för den som behöver extra varma, funktionella 

kläder under säsongen. 

 

Kläderna passar lika bra i skidbacken som på långpromenaden genom snön. Den lyxigt feminina 

känslan som kollektionen utstrålar är lika påtaglig som plaggens funktionalitet – de är väl 

anpassade för nordlig kyla. De sobra färgerna går från svart, navy och mörkgrön till ljusbeige. 

 

“Inspirationen för varumärket Áhkká kommer från bergskedjan med samma namn. Vi skapar 

funktionskläder som klarar av en mer aktiv livsstil ute i naturen. Med Áhkká Gold ville vi 

kombinera just de grundstenarna med en trendig och lyxigt feminin framtoning. Resultatet blev 
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en fashion led function-kollektion – perfekt för kvinnan som prioriterar funktion och mode lika 

högt”, säger Jenny Heiman, produktchef för Áhkká på Ellos Sport. 

 

Kampanjen lanseras under vecka 41 på Ellos hemsida, där kollektionen kommer finnas till 

försäljning. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

PR@ellos.se 

 

 

Kampanjbilder: https://we.tl/t-xYUZfYg3JH 

 

Ellos är en ledande e-handelsaktör för mode, hem och skönhet i Norden. Varumärket Ellos är välkänt och vi har cirka 1,6 miljoner 

aktiva kunder. I nära relation med våra kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva erbjudanden. På 

ellos.se hittar du över 400 varumärken för den moderna kvinnan och hennes familj. För oss är kunden alltid i fokus.ellos.se är 

den största e-handelsplatsen inom Ellos Group. För mer information om Ellos Group, besök gärna www.ellosgroup.com. Där kan 

du bland annat läsa mer om vår historia, vårt hållbarhetsarbete och vår vision. Där kan du också söka lediga jobb. Huvudkontoret 

finns i Borås där företaget grundades 1947. 
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