Sätila Vision – Beanies to be seen in

Sätila Vision – Beanies to be seen in – är Sätilas kollektion av tekniska mössor för
utomhusaktiviteter. Mössorna erbjuder god andningsförmåga, hög värme och
överlägsen synlighet i en mängd olika kombinationer. Årets kollektion består av
numera klassiska prisbelönta stilar, kompletterat med nya innovativa produkter.
Sätila of Swedens produktsortiment Sätila Vision tar sikte på de som söker en aktiv
livsstil. Sortimentet bygger på Sätilas unika kunskap och långa tradition av tillverkning
av mössor, halsdukar och stickade accessoarer som kombinerar innovation och modern
design med en mängd olika tekniska lösningar. Sätilas fokus på hållbarhet märks även
inom Vision, med mössor tillverkade i, bland annat, mulesingfri merino och återvunnen
polyester.
För de som håller en lite högre aktivitetsnivå, lite mer puls, erbjuder Sätila tunna mössor
tillverkade i material som ger god andningsförmåga och fukttransport. För de som håller
ett lägre tempo eller är aktiva när det är lite kallare finns mössor i mulesingfri merinoull
som ger hög värme utan att ge avkall på komforten. Många utomhusaktiviteter
genomförs, i synnerhet på vinterhalvåret, när solen har gått ner och många stilar har
därför utrustats med visibility-garn, reflekterande trådar eller reflekterande tryck vilket
ger en överlägsen synlighet och en extra trygghet när man är ute och rör på sig.
Produkter med användaren i fokus
Årets kollektion kombinerar klassiska stilar som den prisbelönta mössan X-3
(Scandinavian Outdoor Award™ – Overall Winner) med nya innovativa produkter. Bland
årets nyheter finns X-30 – en mössa som kombinerar hög värme och god synlighet.
Mössan är tänkt att användas för aktiviteter när det är lite kallare och har därför
utrustats med små laserskurna hål på sidorna för att inte begränsa användarens hörsel
när den dras ned över öronen. Kollektionen har även utökats med sporthandsken X-33 –
en teknisk produkt för högpulsaktiviteter med ett reflekterande tryck på utsidan och ett
mönster på insidan som erbjuder ett bra grepp, användbart till exempel när man tränar
på ett utomhusgym eller åker längdskidor.
– Framgångarna för vårt senaste produktsortiment fortsätter och vi får fin återkoppling
från såväl återförsäljare som användare att vi har hittat rätt och satt en ny standard med
Sätila Vision. Vårt fokus är att erbjuda innovativa produkter för olika typer av aktiviteter
och vi adderar successivt nya produkter med användaren i fokus, säger Maria
Stockefors, vd för Sätila of Sweden
För ytterligare information, kontakta:
Sätila of Sweden AB
Maria Stockefors, vd
Tel: 070-888 23 02
E-post: maria@satila.com

Sätila of Sweden – stickat i Sverige sedan 1896
Sätila of Sweden är ett ledande företag inom design, utveckling och tillverkning av mössor och stickade
modeaccessoarer. Sätilas erbjudande bygger på en nordisk tradition, äkta hantverk, en passion för mössor,
ett miljövänligt tänkande, socialt ansvar samt en vilja att leva ett aktivt liv. www.satila.com

