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             TVÅ VARUMÄRKEN KOMBINERAR SIN EGEN SPECIELLA ESTETIK  
                                                     I ETT UNIKT SAMARBETE 

#ThisIsUGG 

         

 
 

Båda med rötter på såväl öst- som västkusten och tonvikt på högkvalitativa material och 

yrkesskicklighet, slår sig UGG® och det amerikanska klädmärket Eckhaus Latta samman för  

att skapa en lyxig sko- och ytterplaggskollektion, som debuterar på New Yorks modevecka. 



 
 

 

Den begränsade kollektionen UGG® x Eckhaus Latta, som visades exklusivt på Eckhaus Lattas 

modevisning, tillför en excentrisk touch till varumärket UGG®s världsberömda material och 

mest ikoniska design. 

 

- Vi älskar det faktum att UGG®-produkterna representerar en lättsam livsstil och har gått över från 

att ha varit en mer avslappnad produkt till att bli en ikon inom modesammanhang. Det är en ära att 

få bidra till denna grund, säger Mike Eckhaus och Zoe Latta. 

 

- Vi är överlyckliga över att ha samarbetat med Eckhaus Latta för att skapa en sådan vacker 

kollektion. Skorna och ytterkläderna är inte bara sofistikerade, smarta och designermässiga, utan 

utstrålar dessutom en djärv UGG®-känsla, säger Andrea O’Donnell, President, Fashion Lifestyle, 

Deckers Brands. 

  

 

Kollektionen består av sex skomodeller – fyra dammodeller och två unisex – och fyra ytterplagg som har 

designats med ett unikt modefokus. Modellerna Court Boot och Court Mule har en smal träklack, 

lammskinnsmocka på ovansidan och helfoder i fårskinn. Court Mule Open Toe har en mockaklädd tjock 

klack och en silhuett av exponerad päls tack vare fårskinn runt om. Med samma mjuka klack som Court 

Mule Open Toe, är Court Not Clog en elegant sko täckt med lyxig päls från Toscana. 

 

 

 

 

The Court Boot i Inca Gold/Falcon, Court Mule i Sky Grey/Mandarin Orange,  

Court Mule Open Toe i Natural/Chestnut, Court Not Clog i Sky Grey 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Eckhaus Latta tar två detaljer som UGG® är känt för – den tidlösa Classic Short-stöveln och den 

oöverträffade mysfaktorn hos varumärkets tofflor – och formar dem till en ny silhuett sprungen ur två 

stilar. Block Boot tar varumärkets mest välkända silhuett och lägger till en intrikat detalj av 

kastsömsbrodyr. Block Slide tar med vardagstoffeln utomhus, med samma synliga brodyr. 

 

 

 
                                      Block Boot i Grey, Block Slide i Black/Absinthe Green 

 

 

 

 

En sammanställning av fyra iögonfallande ytterplagg rundar av samarbetet. UGG® x Eckhaus Lattas 

Overcoat och Shawl Coat tillverkas av lyxigt, långhårigt fårskinn från Toscana, medan UGG® x Eckhaus 

Lattas Jacket och Vest har en mer slimmad silhuett av lockigt fårskinn. 

 

 
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 Eckhaus Latta 

Eckhaus Latta är ett amerikanskt klädmärke som grundades 2011 av Mike Eckhaus och Zoe Latta. Paret träffades 

på Rhode Island School of Design där de studerade skulptur respektive textildesign. De arbetar utifrån studior i   

Los Angeles och New York. De presenterar två kollektioner om året under New York Fashion Week som ett forum 

för att utforska rollfördelning, installationsformat och uppträdandets betydelse. Tidigare samarbeten har bland 

andra involverat mode, smycken, uppträdanden och audiovisuella projekt med olika artister.  

Besök gärna: www.eckhauslatta.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®, Karl Lagerfeld, Diadora, Kenzo, Lacoste, Butterfly Twists, Ted Baker, Hush 
Puppies, Sperry och Keds. 
Besök gärna: www.selectedbrands.com 
 

http://www.selectedbrands.com/

