
 
Pressinformation  
Hösten 2021 
 

 
 
sloggi lanserar höstkollektion med trendig homewear och 
uppdaterade klassiker 
 
Med höstkollektionen 2021 tar sloggi nästa steg mot en bekvämare framtid. Här ryms 
allt från uppdaterade versioner av klassiska favoriter till en helt ny homewear 
kollektion i mjuk merinoull och tencel. Trendfärgerna för kollektionen är säsongsriktig 
vinröd och ljusa toner av brun och beige. 
 
sloggis höstkollektion är framtagen för att erbjuda obegränsad komfort oavsett om vi 
spenderar hösten hemma i soffan eller on the go. Kollektionen innehåller allt från 
favoriten GO Allrounds nya detaljerade spets till sömlös frihet från ZERO Feel. Nytt för 
höstens kollektion är att sloggi lanserar produktserien Ever Cosy - en serie homewear 
plagg bestående av leggings, topp, linne och ärmlös polo. Allt tillverkat i 
temperaturreglerande merinoull och stretchig tencel som ger en plaggen en tunn, mjuk 
och hudnära kvalitet. 
 
Produktserier och lanseringar för sloggi AW21 
 
GO Allround & GO Allround Lace 
sloggis populära one size serie GO Allround är en modern baskollektion som tolkar 
vardagens klassiska underkläder. Inför hösten breddas serien med nya produkter gjord i 



 
mjuk Micro-modal spets samt boyshorts och linne. Produkterna är onesize som anpassar 
sig från storlek XS till L. Utöver baskollektionens klassiska färger indian summer, beige, 
kahlua, svart och vit lanseras även den och Lace i höstens trendfärg vinröd. 
Go Allround finns nu i butik och priset ligger mellan 149 kr och 359 kr. 
 
Rek. priser:  
GO Allround Shirt   359 kr 
GO Allround Padded Bra  299 kr 
GO Allround Boyshorts  149 kr 
GO Allround Bralette   199 kr 
GO Allround Body   299 kr  
GO Allround Mini   129 kr 
GO Allround Hipster   149 kr 
GO Allround Maxi   149 kr  
GO Allround Lace Hipster  149 kr 
GO Allround Lace Midi  149 kr 
GO Allround Lace Mini  149 kr 
GO Allround Lace Shirt  299 kr 
GO Allround Lace Bra  299 kr   
 
Ever Cosy 
Helt ny produktserie för AW21 som erbjuder plagg i lyxig merinoull och tencel som tack 
vare det sätt på vilket merinoullen är spunnen ger den naturliga temperaturreglerande 
egenskaper, isolerar och hjälper kroppen att behålla värme. Tencel reglerar fukt och gör 
att tyget andas, vilket skapar en kylande effekt som gör att plaggen passar lika bra 
oavsett om det är kall vinter är ljummen höst. Produkterna lanseras i storlekarna S till XL i 
färgerna svar, offwhite och vinröd.  
Ever Cosy finns nu i butik och priset ligger mellan 359 kr och 499 kr. 
 
Rek. priser 
Ever Cosy Tank top   359 kr 
Ever Cosy Longsleeve shirt  449 kr 
Ever Cosy Turtleneck   399 kr 
Ever Cosy Leggings   499 kr  
Ever Cosy Spaghetti Top  299 kr   
 
Body Adapt 
sloggis mest innovativa serie med helt ny teknik som anpassar sig efter varje kvinnas 
unika kropp. Den unika tekniken ligger i materialet, anpassningsbara kupor och formbara 
skikt som ger pålitligt stöd och bygellös frihet hela dagen. Produkterna lanseras i 
storlekarna XS till XL i trendfärgerna beige och vinröd samt klassisk svart och vit. Body 
Adapt finns nu i butik och priset ligger mellan 149 kr och 499 kr. 
 

Rek. priser:   
Body Adapt Bralette 299 kr 
Body Adapt Soft bra 399 kr 
Body Adapt T-shirt bra 499 kr 
Body Adapt High Leg Brief 
Body Adapt Hipster  
Body Adapt Mini 

189 kr 
189 kr 
149 kr 



 
 

 
ZERO Feel & ZERO Feel Lace 
ZERO Feel är en av sloggis mest älskade serier som sedan 2015 levererat sömlös komfort 
med lätta, mjuka, stretchiga och smidiga underkläder som skapar en "obegränsad" 
känsla. Serien finns både med och utan spets. Produkterna lanseras i storlekarna XS till XL 
i trendfärgerna vinröd, lavendel lila, offwhite, grå, orange och ljusturkos. 
ZERO Feel finns nu i butik och priset ligger mellan 149 kr och 659 kr. 
 

Rek. priser:   
ZERO Feel Bralette 399 kr 
ZERO Feel Top 359 kr 
ZERO Feel Body 659 kr 
ZERO Feel Hipster 
ZERO Feel Maxi  
ZERO Feel Thong 
ZERO Feel Lace Highwaist brief 
ZERO Feel Lace Bralette 
ZERO Feel Lace Top 

149 kr 
199 kr 
149 kr 
199 kr 
499 kr 
449 kr 
 

Läs mer, se och köp hela kollektionen på: se.sloggi.com 
 
För ytterligare information, bilder och produktprover kontakta Elin Sirén, presskontakt 
sloggi Sverige, på mail elin.siren@aderstennorlin.com eller mobil 076-022 32 08.  
 
 
Om sloggi: 
sloggi® skapar bekvämlighet för människor varje dag genom att göra de mest användbara, innovativa 
underkläderna i världen. Sedan varumärket lanserades 1979 har det varit det mest sålda trosmärket i Europa. 
Idag levererar sloggi® makalös komfort genom mångfacetterade underkläder för både män och kvinnor 
över Europa, Asien, USA och Kanada.  
 
Läs mer på: www.sloggi.com  
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