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UGG® SS18 – SÄSONGENS TRENDIGASTE VÅR- OCH 
SOMMARSILHUETTER! 

 
 

#ThisIsUGG 
 
 

Inför SS18 expanderar det prestigefyllda varumärket UGG® med en alldeles unik kollektion av 
sandaler och skor för både dam, herr och barn. SS18-kollektionen, som blir den största hittills, 
är fullmatad med Kalifornien-inspirerade detaljer för att leverera säsongens trendigaste vår- 
och sommarsilhuetter! 
 

Utgångspunkten har hela tiden varit den naturligt sköna bärupplevelsen i kombination med 
varumärkets signifikanta DNA: mjuk, feminin och progressiv på en och samma gång. SS18-
kollektionen är också berikad med bländande färger som utmärker de varmare årstiderna i 
Kalifornien. En mjuk strandpalett, svartvita stadstoner och ljusa vallmonyanser gör sandalerna 
och skorna i SS18-kollektionen till ett spektakulärt firande av delstaten där UGG® har sitt 
ursprung. 
 
 
 

UGG® SS18 – DAMKOLLEKTION 
Den här säsongen har UGG® uppdaterat sitt unika DNA i damkollektionen med trendiga och inspirerande 
vår- och sommarsilhuetter! Slides, flip flops och sneakers är utsmyckade med fårskinn, silkeslen Toscana, 
mönstrat garn, lyxig ull och UGGpure™ – en mjuk, naturlig ull som ger en sammetslen känsla kring hela 
foten. Utöver varumärkets naturligt termostatiska fårskinn, som automatiskt reagerar på 
temperaturförändringar, har UGG® också tillverkat kortare modeller för den perfekta SS18-känslan. 
 
 
 

UGG® SS18 – HERRKOLLEKTION 
UGG® låter sig ständigt inspireras av den kaliforniske mannen – urban men natur- och rekreationsvan. 
Inför SS18 har UGG® utformat sin största kollektion av herrskor hittills och tagit sin revolutionerade 
bärupplevelse till nästa nivå. Herrkollektionen för SS18 består av bland annat luftiga chukkas, loafers, 
drivers, sneakers och boots som passar alldeles utmärkt för äventyr i såväl staden som naturen. 
 



 
 

 
 
 

UGG® SS18 – BARNKOLLEKTION 
Barnkollektionen för SS18 har utökats för att möta den stora efterfrågan för målgruppen. Inspirerad av 
barnens färgglada fantasi och livsstil har UGG® utformat ett vackert utbud av söta, lekfulla sandaler och 
skor. För första gången presenterar UGG® även sin Fluff Squad-kollektion – inspirerad av tecknade 
storfilmer från Hollywood! Modellerna kommer, med sina roliga och fluffiga uttryck, passa utmärkt för 
alla tider på året. 
 
 

- UGG är ett varumärke skapat för våren och sommaren. Inför SS18 går vi tillbaka till våra rötter och 

den plats där vi bor för att leverera en samling vackra modeller som återspeglar mångfalden av 

Kalifornien och vår livsstil. Vi vill alla känna att vi är en del av något, nu välkomnar vi alla att bli en del 

av oss och vår historia, säger Andrea O’Donnell, President of Fashion & Lifestyle, Deckers Brands. 

 
 

Ett urval att UGG®-återförsäljare: Nordiska Kompaniet, Mathilde, Jackie, Wakakuu, Raglady. 
 
 
För intervjuförfrågningar, pressmaterial och pressbilder, vänligen kontakta: 
Stephanie G. Bonn, Zap PR 
Telephone: +46 (0)8 661 11 75 
Mobile: +46 (0)70 77 56 110 
E-mail: stephanie@zap-pr.com 
 
 
Om varumärket UGG®  
Grundat 1978 av en surfare på Kaliforniens västkust, är UGG® idag ett globalt liftestyle-märke välkänt för sin ikoniska 
Classicsko; inspirerad av sitt ursprung. Burna av Hollywood-legendarer, moderedaktörer och sedermera världen, har 
UGG® designat och distribuerat skor, kläder, accessoarer och hemartiklar med en kompromisslös attityd för hantverk 
av högsta kvalitet. Med en omsättning på över 1 miljard dollar om året har UGG® inlett partnerskap med de bästa 
retail-aktörerna världen över och äger idag fler än 130 koncept- och outletbutiker på nyckelplatser såsom New York, 
San Francisco, Los Angeles, Paris, London, Tokyo, Shanghai och Beijing. 
Besök gärna: www.ugg.com 
 
 
Om Selected Brands 
Selected Brands grundades 1992 av Elmer Milebratt och är idag en av de ledande distributörerna och 
licensinnehavarna inom mode och skor i Norden och Baltikum. Utöver distribution driver Selected Brands ett flertal 
shop in shops samt egen retail för att stärka varumärkena än mer runt om i regionen. De representerade 
varumärkena ska innehålla originalitet, nytänkande, funktion och stark design. De varumärken som representeras 
idag är bland annat Project TWLV, UGG®, Diadora, Kenzo, Lacoste, Butterfly Twists, Ted Baker, Hush Puppies, Sperry 
och Keds. 
Besök gärna: www.selectedbrands.com 

http://www.selectedbrands.com/

