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Gjør klart for farger! Nå kommer Ice-Watch til Norge .

I et marked som lenge har vært dominert av klassiske og stilrene klokker, er det med stor
glede å meddele at belgiske Ice-Watch nå lanseres i Norge. Merket blir distribuert av Frithjof
E. Rasmussen som er en av Norges største leverandører av klokker.
Ice-watch levereres i tre ulike str. XS (28mm), S (34mm) og M (40mm). I tillegg til et spennende
utvalg farger, fremheves mykheten ved silikonremmene. Klokkene føles lette, og det skal godt
gjøres å bli klam under remmen.
"De fargesprakende klokkene fra Ice-Watch er et absolutt friskt pust i vår portefølje" sier adm.
dir, Ola Granström i Frithjof E. Rasmussen. Det er fint å se at fargene kommer tilbake i fokus.
Personlig ble jeg ekstra begeistret når jeg fikk kjenne på hvor myk og lett en Ice-Watch er.
Dette er et merke vi har stor tro på og som vil skape stor glede ute hos våre kunder, avslutter
Granström.
Alle modeller er kun 10 mm tykke, har japansk Miyota urverk og er 100m vanntett. - Med
andre ord en perfekt ferieklokke for oss nordboere.
Klokke kolleksjonen vil bestå av 20 ulike utførelser, farger og størrelser i tillegg til syv klokker for
barn.
Ice-Watch vil i mai finnes hos 30 utvalgte butikker fra nord til sør. Pris fra 598,- til barn/898,- til
voksne.

Om Ice-Watch
Ice-watch ble startet av Jean Pierre Lutgen i Belgia i 2007, og har høstet stor oppmerksomhet
verden rundt med sitt lekne design i dristige og spennende farger. 11 år etterpå finnes IceWatch i mer enn 55 markeder verden over.
Alle klokkene er unisex og er elsket på tvers av generasjoner, kulturer og landegrenser.
Kundene ønsker noe annerledes og Ice-Watch leverer i bøtter og spann!

Ice-Watch - CHANGE. YOU CAN.

The Ice-Watch, created in 2007, is now marketed in over 55 countries. Its unique design is available in many
models and colours to suit all tastes, styles and desires.
Info: http://www.ice-watch.com and www.facebook.com/ice.watch

