
UBANG 
Spring Summer 2014



Presseinformation // Spring Summer 2014

SOMMERSJOV I REGN OG SOL MED DANSKE UBANG
Det danske børnetøjsmærke UBANG præsenterer en glad og farvestrålende sommer-
kollektion, hvor alt er nøjagtigt som i ungernes egen verden: Fyldt med utøjlet fan-
tasi, sjove lege og masser af søde dyr, der spiller op til spas. 

Strålende solskin, drivende skyformationer - og silende regn! Sæsonens kollektion fra danske 
UBANG tager udgangspunkt i naturfænomener som solskin, regnvejr, bløde, hvide skyer og farve-
strålende regnbuer - og som et smukt og oplagt motiv følger naturligvis den hvide fredsdue, der 
flyver med et blad i næbbet. 
 Men nok er motiverne nye - kodeordet for den danske børnetøjsdesigner Ulla Bang  
Jørgensen, der står bag mærket, er det samme, som det altid har været: Leg! Siden 2006 har hun 
skabt børnetøj med en lidt anderledes tilgang til design end resten af sine kolleger i branchen. Hos 
UBANG er tøj nemlig ikke alene en praktisk nødvendighed for at dine børn kan holde varmen, 
det skal også appellere til fantasien, og sætte gang i rollespil og lege med afsæt i de sjove printede og 
applikerede motiver. 
 I sommerkollektionen 2014, kan du derfor - ud over sommerens vejrfænomener - finde 
tekniske vidundere som kraner, traktorer og fly, forhistoriske kæmper og de hyggelige husdyr, hes-
ten og hunden. Alt sammen ikke alene som motiver, men også formgivet med fantasi og indlevelse 
i barnets hverdag og verden, så de kan indgå aktivt i børns mange lege. Eksempelvis, når en lille 
gulerod dingler foran munden på en hest placeret på maven af en kjole, så dyret altid kan fodres 
med en godbid, når den trænger. Eller når et flys vinger spredes ud langs armene på en t-shirt, så 
der ikke skal mere til end at strække dem ud til siden, før dit barn næsten letter fra stuegulvet. 
 En del af kollektionens motiver er også nærværende i UBANGs populære sokker, som 
denne sæson ikke alene kommer i de gennemgående klare farver, men også med striber og detaljer 
af glitrende sølv og guld.      

For yderligere information eller hi-res billedmateriale, kontakt venligst Ulla Bang Jørgensen på telefon  
+45 2625 3723 eller mail ubang@ubang.dk. Kampagne- og lookbookbilleder fra UBANG SS14 er fotograferet 
af Mikkel Tjellesen og stylet af Revolver. Begge dele stilles til fri rådighed for pressebrug både på print og digitalt.
 



OM UBANG
De danske børnetøjsmærke UBANG blev grundlagt i 2006 og er i dag en eksportsucces med salg 
i butikker i 12 lande kloden over, bl.a. Japan, Kuwait, Tyskland og Frankrig. Bag mærket står Ulla 
Bang Jørgensen (f. 1969), der er uddannet scenograf fra Wimbledon School of Art i 1996. I årene 
efter arbejdede hun for en række danske teatre med design og produktion af kostumer og kulisser 
samt dukker til dukketeater. Hendes baggrund i teaterverdenen er tydelig i UBANGs kollektioner, 
der ofte tager afsæt i børns egne lege og rollespil, og skaber mulighed for at integrere beklædningen 
i legen. Et af de allermest kendte motiver fra UBANG er elefanten, hvis snabel strækker sig langs 
ærmet på en trøje, hvorved dyret får liv, når barnet bevæger armen. Dette motiv er med årene ble-
vet en klassiker i børnegarderoben - og er naturligvis også med i sommerkollektionen 2014.  

UBANG Spring Summer 2014 præsenteres på PLAYTIME i Paris d. 6.-8. juli 2013, på LITTLE 
BARCELONA d. 14.-15. juli og på PLAYTIME i Tokyo d. 27.-29. august 2013. 

Se mere på Ubang.dk


