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UGG PRESENTERAR PLANT POWER, EN KOLLEKTION 

SKAPAD MED KOLDIOXIDNEUTRALA,  

VÄXTBASERADE MATERIAL 

 

Ikoniska modeller återskapas med förnybara sockerrör, 

Hevea-gummi, naturlig hampa och TENCEL™ lyocell 

från ansvarsfullt skördade träd 

 
     #FEELGOOD 

 

       

                 Byline: UGG® 

 

UGG® är ett globalt livsstilsvarumärke i södra Kalifornien som förstår vikten av att skydda 

planeten för kommande generationer. Det bygger på FEEL GOOD., varumärkets 

hållbarhetsplattform som lanserades i oktober 2020 för att formulera sitt långsiktiga mål och 

engagemang för människor och planeten. För att fira detta viktiga program introducerar 

UGG® stolt unisex-kollektionen Plant Power. För att ta itu med problemen med 

koldioxidutsläpp, en stor inverkan på den globala uppvärmningen som hotar haven, 

atmosfären och vårt levnadssätt, omfattar kollektionen tre skomodeller som är omsorgsfullt 

utformade med koldioxidneutrala, växtbaserade material. 

https://www.ugg.com/
http://www.feelgoodfuture.ugg.com/


 
 

 

- Lenzing är stolta över att samarbeta med UGG på deras UGGplush™-teknologi med 

TENCEL™-märkta lyocell-fibrer. Våra hållbara träbaserade fibrer är ett utmärkt val 

för miljön och ett naturligt val för produkter som kräver komfort och andningsförmåga.  

Vi är engagerade i att stödja varumärken som UGG som har gjort hållbara 

åtaganden som stöder både människor och planeten, säger Robert van de Kerkhof, 

Chief Commercial Officer på Lenzing AG. 

 

 

- På UGG strävar vi efter att göra vår del för att bekämpa klimatförändringarna. Vårt 

designteam hämtade inspiration från våra ikoniska modeller och skapade nya former 

av koldioxidneutrala, växtbaserade material. Plant Power-kollektionen berättar en 

historia om vad som är möjligt, och är ett spännande steg på vår resa mot en mer 

hållbar framtid, säger Andrea O’Donnell, President, Deckers Brands. 

 

 

Kollektionen återskapar den ikoniska looken och känslan av UGG®, varumärkets ständigt 

populära fluff-franchise, Fluff Sugar Platform och Fluff Sugar Sandal med snygga 

designelement, plattformssulor och ansvarsfullt framställda material. SugarSole™-yttersulan 

i skum är tillverkad av förnybara sockerrör och möjliggör minskat beroende av fossila 

bränslen genom att ersätta petroleumbaserade material. Sockerrör är en 

regnvattenberoende resurs som tar bort koldioxid från atmosfären och kräver ingen 

bevattning. Känslan av UGG® kommer från ludd tillverkad med växtbaserad TENCEL™ 

lyocell, gjord av vedmassa omvandlad till regenererad cellulosafiber från ansvarsfullt 

skördade träd. Träden odlas på gårdar som drivs med hållbara metoder och som är 

certifierade av FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Program for the Endorsement 

of Forest Certification), två ledande organisationer som främjar hållbar skogsförvaltning.  

 

 

 

   

        

Överst: Fluff Sugar Platå i Rosa och Gult 

Nederst: Fluff Sugar Sandal i Gult, Rosa och Vitt 

 

 



 
 

Unisex-modellen Neumel Natural anpassar också den ikoniska looken och känslan av 

varumärkets bästsäljande Neumel Chukka med växtbaserade material som mysigt 

TENCEL™ lyocell-foder. De handtillverkade sulorna är gjorda av LACTAE HEVEA®-latex 

skördad från Hevea-gummiträdet. Neumel Naturals ovandel är vävd av en miljövänlig 

blandning av 55 % bomull och 45 % hampa. 

 

         

                                                 Neumel Natural i Svart, Indigo och Rosa  

 

 

FRAMTIDA AVSIKT 

Plant Power-kollektionen är bara början. UGG® arbetar ständigt för att förbättra sina 

produkter för både konsumenter och planeten genom att söka och använda innovativa 

material och har som mål att öka användningen av återvunna, återanvända, regenererade 

(växtbaserade), förnybara (biobaserade) och certifierade fibrer med 35 % fram till 2027.  

 

Varumärkets mest använda textilfiber är återanvänt ylle, som tas fram av Twinface fårskinn 

och vävs sedan in i den egenutvecklade tekniken UGGpure™. UGGpure™ är ett mer 

ansvarsfullt material eftersom det minskar användningen av råull, använder mindre vatten, 

mindre energi och släpper ut mindre CO2 jämfört med råull.  

 

UGG® har också skapat UGGplush™, som kombinerar varumärkets UGGpure™-ull med 

TENCEL™ lyocell vävt in i en återvunnen polyesterbaksida. Varumärket planerar att öka 

användningen av TENCEL™ lyocell eftersom det främjar dess åtagande att fortsätta öka 

användningen av mer hållbara material när det är möjligt. 

 

 

FÖRPACKNING 

Tack vare minskning och anpassning av förpackningen har UGG® hittills sparat över 1 716 

603 träd. För att minska onödiga förpackningar kommer UGG® att leverera modellerna från 

Plant Power-kollektionen i sina egna kartonger för att eliminera ytterligare lager av 

fraktmaterial. Materialinformationen skrivs ut direkt på FSC-certifierat  mjukpapper snarare 

än ett kort, vilket minskar den totala mängden papper som används.  

 

 

 

 



 
 

 

BAKGRUND 

År 2016 gick UGG® som en del av Deckers varumärken med i FN:s Global Compact 

(UNGC), världens största hållbarhetsinitiativ med över 9 500 deltagande företag. Som en del 

av UNGC:s åtaganden satte varumärket upp mål för avfall, vatten, material, kemikalier, 

klimat och ren energi samt mänskliga rättigheter och jämlikhet. 

 

Känsla är en inneboende del av UGG®-varumärkets DNA och vad det levererar. För 

hösten/vintern 2020 och därefter kommer FEEL ____. att vara det förenande temat med en 

mängd olika berättelser som stöder det. Global publik kan se UGG® FEEL GOOD. på 

feelgoodfuture.ugg.com. Intressant innehåll framhäver idéer, innovation och vetenskap 

bakom UGG®-varumärkets hållbarhetsstrategi och tar upp viktiga miljöfrågor och sociala 

frågor som världen står inför.  
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För intervjuförfrågningar, pressmaterial och pressbilder, vänligen kontakta:  
Stephanie G. Bonn, Zap PR  
Telephone: +46 (0)8 661 16 18  
Mobile: +46 (0)70 77 56 110  
E-mail: stephanie@zap-pr.com    
 
 
För Showroom tidsbokning och utlån:  
E-mail: ugg@zap-pr.com  

 

 

 

Om 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   
Instagram: @ugg #feelUGG 

 

 

Om TENCEL™  

TENCEL™ är specialvarumärket för textilier under Lenzing Group som täcker specialfibertextilier för 

kläder och hem. Varumärkesportföljen TENCEL™ definierar ett nytt evolutionärt steg när det gäller 

hållbarhet, funktionella fördelar, naturlig komfort och tillgodoser särskiljande vardaglig användning 

eller tillämpning. Varumärken under TENCEL™ omfattar TENCEL™ Active, TENCEL™ Denim, 

TENCEL™ Home, TENCEL™ Intimate, TENCEL™ Luxe och TENCEL™ for Footwear.  

 

https://www.unglobalcompact.org/
mailto:stephanie@zap-pr.com
mailto:ugg@zap-pr.com
http://www.ugg.com/


 
 

 

Om Lenzing Group  

Lenzing Group står för en ekologiskt ansvarsfull produktion av specialfibrer tillverkade av den 

förnybara råvaran trä. Som innovationsledare är Lenzing en partner för globala textil- och nonwoven-

tillverkare och driver många nya tekniska utvecklingar. Lenzing Groups högkvalitativa fibrer utgör 

grunden för en mängd olika textilprodukter, allt från eleganta damkläder till mångsidiga jeans och 

högpresterande sportkläder. På grund av deras höga kvalitet, biologiska nedbrytbarhet och 

komposterbarhet är Lenzing-fibrer också mycket lämpliga för hygienprodukter och jordbruksprodukter. 

Lenzing Groups affärsmodell går långt utöver en traditionell fiberproducent. Tillsammans med sina 

kunder och partners utvecklar Lenzing innovativa produkter längs värdekedjan, vilket skapar 

mervärde för konsumenterna. Lenzing Group strävar efter effektiv användning och bearbetning av alla 

råvaror och erbjuder lösningar som hjälper till att omdirigera textilsektorn mot cirkulär ekonomi. 

TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING 

VISCOSE™, MICROMODAL™ och PROMODAL™ är varumärken som tillhör Lenzing AG.  

 

 

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, function och stark design.  

De varumärken som representeras idag är bland annat UGG, Project TWLV, Karl Lagerfeld,  

The Kooples. Kenzo, Diadora, Hush Puppies och Ted Baker.  

Besök gärna: www.selectedbrands.com  

 
 

 

 

 

http://www.selectedbrands.com/

