
	  
	  

Tenson	  utvecklar	  högpresterande	  funktionskläder	  för	  aktiva	  människor	  inom	  outdoor,	  marin	  och	  ski.	  Företaget	  grundades	  av	  Paul	  
Rydholm	  i	  Varberg	  1951	  och	  är	  idag	  baserat	  i	  Göteborg.	  Tensons	  viktigaste	  marknader	  är	  Sverige,	  Danmark,	  Holland	  och	  Belgien.	  
Företaget	  finns	  också	  i	  Norge,	  Storbritannien,	  Tyskland,	  Österrike,	  Italien,	  Ryssland	  och	  Polen.	  Jackor	  är	  företagets	  största	  produkt,	  med	  
74	  procent	  av	  den	  totala	  försäljningen,	  och	  Himalaya-jackan	  är	  den	  mest	  kända.	  Tenson	  ägs	  av	  aktieägarna	  i	  holländska	  Unlimited	  
Sports	  Group	  som	  är	  en	  av	  Europas	  största	  koncerner	  inom	  sport,	  outdoor	  och	  lifestyle.	  	  
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Tensons nya träningskollektion är här 
– Outdoor Experience för den sportiga 
 
Tensons stora nyhet våren och sommaren 2012 är kollektionen Outdoor Experience, som riktar 
sig till den aktiva motionären med intresse för utomhussporter som löpning, cykling eller trail 
walking. Fokus har varit att ta fram snygga och smidiga kläder som passar för alla väderlekar. 
Kollektionen finns i butik nu. 
 
I Sverige ökar andelen aktiva motionärer för varje år. 
För att anpassa sig till den ökande målgruppen har 
Tenson tagit fram ett outdoor training-program i sin 
nya vårkollektion. 
 
– Allt fler människor vill vara mer aktiva och tar steget 
från avkopplande promenader till löpning, cykling och 
trail walking. Med Outdoor Experience-kollektionen 
vill vi erbjuda kläder även till dem som ökar tempot, 
säger Johan Lövqvist, vd Tenson. 
 
Outdoor training-kollektionen innehåller bland annat 
toppar, överdelar och linnen med snygga avskärningar 
för ventilation, och lätta softshell-jackor, tights och shorts i stretch som är anpassade för aktiviteter med hög 
puls. Kollektionen innehåller också vindbeständiga jackor och byxor i lite lösare passform att dra över när man 
har tränat klart.  
 
Fokus har legat på att ta fram en kollektion med snygga och smidiga kläder som är anpassade för alla väderlekar. 
Plaggen har lager-på-lagerfunktion med genomtänkta detaljer för komfort och andning. Basfärgen är svart för 
bäst silhuett, och accentueras med starka kontraster som fluorescerande gult, explosiv hallon och elektrisk blå. 
 
– Reflexdetaljerna och kontrastfärgerna är en viktig del i Outdoor Experience-programmet. Vi kallar det high 
visibility, genomtänkta detaljer som höjer designen samtidigt som de har den viktiga funktionen att man syns 
ordentligt utomhus, säger Catharina Carlander, chefsdesigner på Tenson.  
 
Tenson har en tydlig målsättning att finnas i de miljöer som kunderna befinner sig och man har bland annat 
säsongsbutiker längs västkusten. Nu anpassar man kollektionerna efter en allt mer aktiv kundgrupp. Outdoor 
Experience ingår i vårkollektionen 2012.  

 
För ytterligare information kontakta: 
Johan Lövqvist, vd Tenson. Tfn: 0702-68 83 00. E-post: johan.lovqvist@tenson.com  
Catharina Carlander, chefsdesigner Tenson. Tfn: 031-68 83 91. E-post: catarina.carlander@tenson.com 
 

Bilder för fri publicering: 
http://www.tenson.com/nc/mediacenter.html 
 
	  


