
IZIPIZI lanserar ytterligare sportglasögon för
utomhussport – tillverkade med respekt för naturen

Alla bär dem! Från bebisar till mor- och farföräldrar, karriärsdrivna unga stadsbor och trendiga
babyboomers…  i en klassisk eller färgstark look, men alltid med stil. IZIPIZI’s skyddande och
korrigerande solglasögon syns från mils avstånd! Sedan 2017 har glasögonvarumärket även erbjudit ett
sortiment av sportglasögon, SUN GLACIER, SUN SNOW och SUN JOURNEY. Nu släpper varumärket
ytterligare två modeller och täcker därmed upp behovet för alla utomhussporter.

2021 utforskar IZIPIZI nya sportkategorier och möter utövarnas behov och släpper därför ZENITH och
SPEED, två nya sportglasögon, tillverkade med respekt för naturen, dessutom i tillgängliga priser.

The ZENITH - Exploring new horizons

The ZENITH är co-designad med IZIPIZI’s pro-team och är perfekt för den som vill skydda sina ögon
från ett starkt ljus i samband med vandring, trekking eller traillöpning. Solglasögonen, utan korrigering,
erbjuder en stabil design med ett brett synfält. ZENITH är dessutom utrustad med skyddande sidor, för
att stänga ute sidvind. Solglasögonen har en kategori 3–4 linser (polarisering är valfritt) som garanterar
ett 100 % UV-skydd.

Bågarna är tillverkade av 45 % biosourced caster oil och high-performance polyamide 11, vilket gör dem
ultraresistenta (speciellt mot svett), fjäderlätta, superflexibla och bättre för planeten.

• Kommer i tre olika kategorier på linser – för komfort i varje väderlek
• Två storlekar S & L
• ZENITH = 759 SEK / 649 NOK / 529 DKK
• ZENITH POLARIZED = 859 SEK / 749 NOK / 599 DKK



The SPEED - Make your heart beat faster

SPEED är liksom ZENITH ett designsamarbete med IZIPIZI’s pro athlete team. Modellen är framtagen
för den som vill åt fart, som exempelvis cyklister och skärmflygare. SPEED omsluter ansiktet och
erbjuder ett stort synfält så att du kan njuta av utsikten utan att bli störd av vinden. Sportglasögonen
kommer utan synkorrigering och kommer med kategori 1-3 linser och garanterar ett 100 % UV-skydd.
SPEED är tillverkade av 45 % biosourced och high-performance polyamid 11 vilket gör dem mer
klimat- och miljövänliga, flexibla, lätta och vattenresistenta. Sportglasögonens glas har fått en
vattenresistent beläggning som stöter bort vatten och snö och som dessutom gör rengöringen enkel.

• Kommer i tre olika kategorier på linser – för komfort i varje väderlek
• Två storlekar S & L
• SPEED = 759 SEK / 649 NOK / 529 DKK

Samtliga glasögon finns till försäljning från och med den 7 juni 2021 i utvalda butiker och på
www.izipizi.com. 

För mer information och produktutlån, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: info@ekpr.com

https://global.izipizi.com/en/
mailto:info@ekpr.com

