
Bundgaard + UBANG hedder et nyt dansk designsamarbejde. 112 år gamle Bundgaard 
Børnesko er gået sammen med en vårhare, det 10 år gamle børnetøjsbrand UBANG. 
Sammen lancerer de to firmaer nu gummistøvler med konfettiprint - og matchende sokker.

‘Skal vi lege?’ 
Sådan siger vores unger til hinanden. Det samme sagde to danske børnebrands. - Skal vi lege og sammen lave 
et produkt, som ingen af os hidtil har haft på hylderne? Som sagt så gjort. Til august lander en ny kollektion af 
gummistøvler med print og matchende sokker derfor i butikkerne under navnet Bundgaard + UBANG. 
Støvler og sokker sælges kun som sæt, klar til festlige pjaskelege.

Bundgaard har holdt børns fødder tørre i mere end et århundrede, helt tilbage siden 1904. UBANG har sat 
gang i børns leg siden 2006. Trods den markante aldersforskel på 102 år giver samarbejdet mellem de to dan-
ske brands rigtig god mening. Kerneværdien i de to firmaer er nemlig den samme: Her skal design produceres i 
så god kvalitet, at tingene holder. Og så skal designet give rum og mulighed for, at børn kan lege.

Sunde fødder - og leg oveni!
“Vi opdagede, at UBANG har samme ‘playfulness’, som vi i Bundgaard. Og så har firmaet spændende designs, 
som ikke ligner de, vi normalt arbejder med. Vi har ikke tidligere lanceret gummistøvler med prints”, siger 
CEO Ulrik Schultz og fortsætter: “Det er ikke sidste gang, at vi vælger den strategi at samarbejde med 
andre designfirmaer”.

Også for UBANG betyder samarbejdet Bundgaard + UBANG, at et ellers uset produkt kan præsenteres. 
UBANG er om noget kendt for fantasifulde sokkekollektioner, som altid lægger op til en leg. Men hidtil har 
legen på et tidspunkt måtte pakkes ind i almindeligt fortøj; det er slut nu.

“Min grundholdning er jo, når jeg designer, at børn altid gerne må lege. Det designkoncept har tidligere 
betydet, at UBANG designede nattøjskollektioner til en stor, japansk legetøjskoncern. Men med samarbejdet 
med Bundgaard samarbejder UBANG for første gang med en dansk partner. Det har været en stor fornøjelse, 
bl.a. fordi vi er helt enige om, hvor vigtigt god kvalitet er for det færdige produkt”, siger Ulla Bang Jørgensen, 
grundlægger og designer i UBANG.

Bundgaard + UBANG gummistøvler og strømper vil lande i butikkerne til august i størrelse 20-35. 
Prisen for et samlet sæt er 349,-
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Se mere om de to brands på: www.bundgaard.dk og www.ubang.dk
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