
 

 

 

        

          

         

CROCSIN KEVÄÄN JA KESÄN UUTUUDET NYT MILTTON SHOWROOMILLA 

Helsinki, 26. helmikuuta 2013 – Crocsin kevät- ja kesämallisto pursuaa värejä, iloa ja raikkautta. Uutuuksien 

joukossa ovat Beach Line -purjehduskengät, tyylikkään naiselliset Huarache-sandaalit ja 70-luvun tunnelmia henkivä 

Retro-mallisto. Kevään uutuudet ja Crocsin klassikot löytyvät nyt Miltton Showroomilta. 

- Crocsin kengissä yhdistyvät monikäyttöisyys, trendikkyys ja mukavuus. Uusimmasta mallistostamme löytyy 

lempikengät koko perheelle ja jokainen voi tepastella kevääseen kepein askelin, kertoo Crocs Nordicin 

toimitusjohtaja Ville Rönkkö. 

Crocs Beach Line – klassisen purjehduskengän uusi tyyli 

 

Kesä ohoi! Klassiset purjehduskengät tekevät paluun herkullisissa väreissä ja 

Crocslite™-materiaalista valmistettuina. Kengän siluetti ja nauhoitus on tuotu 

perinteisestä purjehduskengästä, mutta Crocs on päivittänyt mallin tulevaa kesää 

varten. Kumipohja pitää seilorit tukevasti kannella ja kelluvat kengät eivät pääse 

karkuun. Malliston myötä Crocs palaa juurilleen, sillä Crocs-jalkineet kehitettiin alun 

perin juuri purjehtijoiden tarpeisiin. Tyylikkäät ja kepeät kengät sopivat niin töihin, 

tarhaan, rannalle kuin veneretkellekin. Jokainen perheenjäsen saa omat 

purjehduskengät, sillä uutuuksia on saatavilla aina koosta 22 kokoon 47. 

 

Crocs Huarache – raikkaat sandaalit kesäkaduille  

Neonvärejä, lämmintä oranssia, kuumaa pinkkiä ja 

maanläheisiä sävyjä yhdistävät Huarache-sandaalit ovat 

saaneet inspiraationsa raikkaasta merituulesta. Kesän 

pehmeät lempikengät ovat saatavilla sekä 

matalakorkoisina että pienellä kiilakorolla, koissa 35–42. 

Tyylikkäissä sandaaleissa ei olla tingitty Crocsin 

tunnetusta mukavuudesta eikä helppokäyttöisyydestä – 

kepeät kengät on helppo puhdistaa vaikka rantavedessä 

ennen lähtöä kesäyön juhliin.  

            



 

 

 Crocs Retro – veikeitä tunnelmia 70-luvulta 

Crocsin iloinen retromallisto on saanut innoituksensa 70-luvun 

tennareista, joiden menestystä niittänyt muotoilu on tuotu osaksi 

Crocsin omaa tyyliä. Retro-Crocsit ovat malliltaan virtaviivaisia ja 

niissä on hauskat sivuraidat – myös ulkopohja on legendaarisen 

mallin mukaan kalanruotokuvioinen. Mallistosta löytyy monia 

erilaisia tyylejä varvassandaaleista ballerinamaisiin naistenkenkiin. 

Retro-kenkiä on saatavilla koosta 35 kokoon 42 monissa hilpeän 

kirkkaissa ja harmonisen hillityissä väriyhdistelmissä. 

 

Lisää kuvia ja tietoja Crocsin uutuuskokoelmista saat osoitteesta: http://ss13presskit.crocs.eu/. 

Jälleenmyyjät: Crocs Store Helsinki (Keskuskatu 5, 00100 Helsinki), 
  Crocs Store Iso Omena (Piispansilta 11, 02230 Espoo), 
  Crocs Store Koskikeskus (Hataanpään Valtatie 1, 33100 Tampere), 
  Crocs Store Flamingo (Tasetie 8, 01510 Vantaa), 
  Crocs Store Ideapark (Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä), 
  Crocs Store Turku (Eerikinkatu 13, 20100 Turku), 
  Crocs Store Matkus (Matkuksentie 60, 70800 Kuopio),  
  sekä hyvin varustetut tavaratalot, kenkäkaupat ja urheiluliikkeet. 
 
Lisätiedot:  Crocs Nordic Oy: puh. (03) 3454 3400 / www.crocs.fi 
 
Kuvauslainat:  Miltton Oy / Jenny Åkerfeldt, jenny.akerfeldt@miltton.fi, 044 279 7574 
          Miltton Showroom, Uudenmaankatu 4-6, Helsinki 
 
Tiedotus ja kuvat: Miltton Oy / Elina Lehmusto, elina.lehmusto@miltton.fi, 040 569 6043 
 
 
Crocs Inc. 
Crocs Inc., joka juhlisti kymmenvuotista uraansa vuonna 2012, on johtava innovatiivisten vapaa-ajan jalkineiden valmistaja. 

Crocs tarjoaa useita erilaisia kenkämallistoja naisille, miehille ja lapsille – klassisesta mallista aina korkokenkiin, kumisaappaisiin 

tennareihin, talvikenkiin ja sandaaleihin. Kaikissa Crocs™-jalkineissa on käytetty Croslite™-materiaalia, joka on Crocsin 

omistama mullistava teknologia. Croslite™ tekee Crocs™-jalkineista pehmeät, jälkiä jättämättömät, ja jalkaan mukautuvat. 

Crocs-jalkineita on myyty jo yli 200 miljoonaa paria yli 90 maassa. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 1,12 miljardia dollaria. 

www.crocs.fi 

facebook.com/CrocsSuomi  
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