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KappAhls höstkollektion 2015 

 

EN VARIERAD HÖST HOS KAPPAHL 2015 

 

Höstens mode på KappAhl bjuder på en variation av olika looks där det finns något för 

alla. Från det avslappnade till det välskräddade klassiska ser vi inte bara en variation i 

toner utan också i texturer.  

 

The Contemporary Look 

 

Med inspiration från storstadsmetropolen ser vi en kollektion som går i toner av grått, svart och 

beige. Metalliska färger förstärker helhetslooken tillsammans med detaljer som spännen, öljetter och 

läder, där passformen accentuerar axlar och midja. Det hårda och mjuka framhävs genom olika 

texturer som ribbat, finstickat och paljetter. Kontraster är ett av temats viktiga hållpunkter där den 

korta paljettklänningen och aviator-jackan är några av nyckelplaggen.  

 

The Soft look 

 

Neutrala färger som vitt, beiget och grått med inslag av petroleumgrön lägger grunden i ”the Soft 

Look”. Färgerna och materialen visar vår tolkning av det frusna landskapet med iskristaller och dess 
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låga temperaturer i en kollektion med fokus på volym och stickat. Lager på lager och den 

voluminösa siluetten är utmärkande för temat där jackan i fuskpäls och de långa stickade 

klänningarna är nyckelplaggen.  

 

The Denim Look 

 

I ett ledigt och avslappnat tema med inspiration från 70-talet ser vi en tydlig denimtrend. De 

klassiska utsvängda jeansen tillsammans med ponchon utgör några av temats nyckelplagg. En 

blandning av läder, denim och finstickat utmärker temat där olika mönsterbilder sätter sin prägel.    

 

The Classic Look  

 

Raka linjer, enkla snitt och grafiska mönster utgör den klassiska looken, denna gång med en urban 

touch och en androgyn känsla. Den vida byxan och den stickade oversized-tröjan utgör några av 

nyckelplaggen. Svart, vitt och gråmelange ligger som bas i temat, med starkt röd som accentfärg. 

 

 

För utlåning av produkter kontakta: 

EKPR & Kommunikation,  

Telefon: 08-667 22 0 

E-post: info@ekpr.com 

 

För övrig information kontakta: 

KappAhl, Helén Eriksson, Fashion Press, 

Telefon: 070-471 58 84 

E-post: helen.eriksson@kappahl.com 

 

Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com  
 

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, 
Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – 
kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 
2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.  
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