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swim & smile
Vinterbadning boomer netop nu, fordi flere og flere har fået øjnene op

for hvor skøn en energi man får efter et dyp i det kolde gys.
Velkommen til NORDBAEKs første nyhedsbrev. 
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NORDBAEK nyhedsbrev #1

ISKOLD WELLNESS
Det er nu et halvt år siden, vi
tegnede de første spæde streger på
papiret med ambitionen om at lave
lækkert, praktisk og vindtæt udstyr til
livet ved havet - året rundt. Vi er
blevet mødt af den mest fantastiske
glæde og entusiasme. NORDBAEK
har ramt ned i en tendens i tiden,
som får flere og flere til at tage til
havet i al slags vejr. 

 

Vinterbadning spreder sig, fordi det
daglige dyp i det iskolde gys,
udskiller endorfiner og nærmest
bliver afhængighedsskabende. Vi
kan se, at tendensen ikke kun er
dansk, men stor på det meste af den
nordlige halvkugle. Vi er så glade for,
at NORDBAEK kåben nu er i brug
ikke kun i Danmark, men også
Sverige og Irland. 

 

WORLDCHAMPIONSHIP ICE
SWIMMING 2018

NORDBAEK kåbens design og
features har vist sig ikke kun at
matche vinterbaderens ønsker, men
også den lidt mere hardcore afdeling
- nemlig issvømmerne. Derfor har vi
her i NORDBAEK valgt at
sponsorere en gruppe danske
issvømmere, som repræsenterede
Danmark ved VM i issvømning i

SLUSHICE

Her i Danmark har
vinterbadesæsonen vist sig fra en
helt specielt smuk side i år. I mange
dele af landet har der nemlig været
mulighed for at bade i grødis. En helt
unik oplevelse, som nærmest føles
som at bade i en kæmpe stor
slushice. Tak til alle jer, vores glade
kunder, som har lagt billeder på
NORDBAEKs Facebook side, eller
sendt os billeder og beskeder om,
hvor dejligt det er, at NORDBAEK
kåben er vindtæt, samt hvor glade I
er for lufferne og magneten ved
brystet er.

 

DEL DINE OPLEVELSER

Hvis du har lyst til at opleve slushice
og ishakker sammen med os, kan du
klikke ind på NORDBAEKs
Facebook og Instagram profiler, hvor
vi løbende opdaterer billedgalleriet
og fortæller om jeres og vores egne
vinterbade-oplevelser.

 

Sidst men ikke mindst en stor tak for,
at I bliver ved med at dele jeres
oplevelser og input med os, som I
har været så gode til indtil nu. Vi
elsker at høre fra vores kunder og
jeres input er uundværlige i vores
stræben efter også fremover at
kunne tilbyde relevante produkter til



Danmark ved VM i issvømning i
Tallinn d. 6.-10. marts 2018,
hvor 1300 issvømmere stillede op fra
hele verden i distancer fra 25 meter
og helt op til 450 meter i det iskolde
vand. 

Er du nysgerrig, kan du læse mere
på den danske hjemmeside om
issvømning: http://iceswimmer.com o
g på den officielle engelske VM-
side: http://winterswimming.world

kunne tilbyde relevante produkter til
vinterbadere i Danmark og udlandet.

 

SWIM & SMILE 

Barbara & Ida 
NORDBAEK

Slut med kolde hænder
Omdan nemt dine ærmer til varme
luffer med dejlig blød fleece
indeni. Med NORDBAEK kåbens
luffer får du hurtigt varmen i
dine hænder igen efter et hop i det
kolde gys.

Vedbæk-firma sørger for
varme til is-svømmere
Vi er stolte over, at
NORDBAEKs sponsorat i forbindelse
med VM i issvømning blev dækket
så flot af Frederiksborg Amtavis
lørdag d. 10. marts 2018.
Hvis du vil læse hele artiklen kan du
finde den her:  
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