Version 1

September 2014

Markedsføring
- alle farver

Version 2
Markedsføring
- farve reduseret

Version 3
Markedsføring
- lille størresle

Vævet label

Version 4
Markedsføring
- lille størresle

Vævet label

Version 5
bukse label
Vævet label

Version 6
Vævet refleks

Version 7
Printet refleks

Forbrugermagasinet TÆNK udpeger LEGO® Tec
flyverdragten som testens bedste
LEGO® Tec er en funktionel overtøjskollektion til børn, som designes, produceres og sælges af
børnetøjsproducenten KABOOKI®. LEGO Tec er designet og tiltænkt udendørs leg, i sne på skibakken, eller i regn og mudder på legepladsen. Forbrugermagasinet TÆNK har netop kåret en ensfarvet
flyverdragt fra LEGO Tec programmet som testens bedste, og anser dragten som et godt valg af
vinterovertøj til dit barn.
Overtøjsprogrammet matcher de krav både du som forælder, men også dit barn måtte have til det
optimale overtøj, på så vigtige parametre som sikkerhed, ingen brug af skadelige kemikalier, nyttige
funktioner og god bevægelsesfrihed. Dette cementerer TÆNK testresultatet for alvor.
At LEGO Tec flyverdragten er blandt testens letteste og stadigvæk formår at holde dit barn varmt,
når vejret viser sig fra sin kolde side, går hånd i hånd med det nye LEGO Wear slogan ”Meant to
Play” og ambitionen om at tøjet på ingen måde må hæmme børnene i deres leg. Der arbejdes kontinuerligt på at skabe optimale produkter med fokus på komfort og god bevægelsesfrihed, der sikrer
de bedste betingelser for børnenes leg.
Overtøjet er 100% vind- og vandtæt og åndbart, det vil sige, at overskydende fugt og varme transporteres ubesværet væk fra kroppen, så dit barn holdes varmt og tørt, selv når der er fart på legen.
Funktionerne er mange, og er alle udviklet til at skabe de mest optimale betingelser for dit barn,
bla. kan nævnes at alle jakker og dragter er udstyret med et specialudviklet sikkerhedsspænde på
ærmerne, hvori vanterne let sættes fast, så de altid er tæt på, og ikke bliver tabt på legepladsen, lige
så vel som en ekstra lang lynlås, på dragterne til de mindste, sikrer at dit barn let og ubesværet selv
kan tage dragten af og på.
Udover de mange uovertrufne funktioner er der også tænkt en høj grad af sikkerhed ind i produkterne,
så dit barn trygt kan boltre sig på legepladsen. F.eks. er alle hætter aftagelige, og for de mindre børns
vedkommende er hætten fastgjort på et trykknapbånd, som er mere følsomt overfor tyngdepåvirkning,
så hætten nemmere løsner sig ved et pludseligt træk. Alle snoretræk er monteret i et lukket system, og
en klap henover snoretrækket sikrer, at der ingen løse snore er at finde på et LEGO Tec produkt.
Alle LEGO Tec produkterne produceres uden brug af skadelige kemikalier, i henhold til gældende
EU-lovgivning, (REACH) og testes af Bureau Veritas.
Kollektionen omfatter et komplet program bestående af jakker, skibukser, heldragter, fleece, ski pullovers, softshells, skiundertøj og et omfattende tilbehørsprogram, alt sammen i stærke børnevenlige
og glade farver. LEGO Tec programmet indeholder alt, hvad dit barn behøver for at være optimalt
klædt på til udendørs leg i vinterhalvåret.
Du kan lige nu finde LEGO Tec kollektionen overalt i landet, så besøg din lokale LEGO Wear forhandler og lad dem vise dig den testvindende flyverdragt, og de mange andre flotte styles i programmet,
der selvfølgelig alle har sikkerheden, kvaliteten og den gode pasform i fokus.
For yderligere presseinformation kontakt venligst:
LEGO Wear marketing
Dorthe Seeberg Genz
E-mail: dsg@kabooi.com
Tlf. 9627 5522

LEGO® Tec kollektionerne designes, produceres og sælges af KABOOKI®, som også står bag LEGO Wear kollektionerne. KABOOKI er etableret i
1993, og har siden dengang produceret børnetøj på licens fra LEGO® Gruppen. Hovedkontoret ligger i Herning, hvor 50 medarbejdere hver dag
arbejder dedikeret med at gøre LEGO Wear til børns foretrukne tøj, derudover er KABOOKI repræsenteret i Norden, i flere europæiske lande
med bl.a. salgskontor i Tyskland, og faciliteter i Fjernøsten der håndterer kvalitetskontrol til gavn for forhandlere og forbrugere verden over.
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