
UBANG har rund fødselsdag - 10 år! 
Det skal fejres med en særlig 
CELEBRATION 10 - kollektion, 
fyldt med konfetti, flag, lagkager, 
gavepakker, små overraskelser 
- og som altid med både søde og 
farlige dyr. UBANG’s klassiker, 
Elefantblusen med snabelærme, 
kommer i anledning af den runde, 
festlige fødselsdag i en guldudgave. 
Også resten af Autumn Winter 2016 
kollektionen er fyldt med fest:

Elefanten - nu med viftende ører
UBANG elsker elefanter! Så elefantklassikeren med snabelærme kommer denne gang i guld på konfettiprint 
- blusen får selskab af en vinterlun, quiltet kjole med elefantsmil på barnemaven og store 
elefantvifteører som ærmer. Den nye kollektion til pigerne byder også på konfettibluse, en guldgirafkjole, 
nederdel med fine flagguirlander om sig og så en ny påfuglejakke. Her titter påfuglen venligt frem, mens den 
stolt viser alle sine farvestrålende halefjer...

UBANG fejrer sin første runde fødselsdag!
Kom til fest med Autumn Winter 2016-kollektionen: #CELEBRATION 10

babblechat

Mest økologisk bomuld
Pas godt på vores jord, til jeg bliver stor! 
UBANG er – i det omfang, materialerne kan fås - produceret af økologisk bomuld fra en GOTS-certificeret 
producent. Desuden er UBANG’s designs mærket med Oeko-Tex® - hvilket er forbrugerens garanti for, at 
skadelige kemikalierester er ude af tekstilerne.

Meddelelse til presse, kunder og samarbejdspartnere Januar 2016



Bid i blusen
Drengene kan skrue op for charmen iført ny 
skjorte i konfettiprint. Komplet med UBANG dyr, 
stjerner og prikker. Imens svinger den gamle ven, 
Abe, sig hen over sin konfettiskov på én af de nye 
trøjer. På andre af de nye designs ligger 
krokodillen hen over skuldrene, slangen ruller 
sig veltilpas om halsen og flodhestens mund står 
vidt åben, klar til bid! Også den nye hoodie viser 
tænder, grrrr! Drengekollektionen indeholder 
desuden busker i navy og grey melange og vinter-
lune, quiltede smækbukser i navy.

Lun baby i festhumør
Baby skal ikke snydes for det gode festhumør. Så 
CELEBRATION 10 - kollektionen byder på babytrøje 
fint pyntet med lagkage og flagranke og pelikablusen, 
ja, pelikanen har da en lille fødselsdagspakke i sit 
næb! Hvad mon den indeholder? Babykollektionen 
rummer også konfettiprintede bodystocking, kattek-
joler og selvfølgelig masser af lune elefantdragter.

Fødselsdagsfest - også i sokkerne! 
UBANG synes, at sokker skal invitere til leg! 
Derfor er Talkie Walkies Socks et fast indslag fra
str. 17 og op til str. 42. Med Autumn Winter 2016, 
CELEBRATION 10- kollektionen, får legesokkerne 
nyt selskab af lagkagesokker i farverige lag plus 
tændte lys om anklen, rumskibssokker med 
rumvæsen på vægtløs tur, krokodille- og
mariehønesokker, samt et hit til fine pigefødder: 
Enhjørningesokker i guld. Også kollektionens 
strømpebukser inviterer til fest og leg, både de 
nye med konfettiprint og klassikerne som 
balletpigestrømpebukser og dem med slangen 
vinklet op om benet... 

Brug for mere?
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