
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstr. 27 | 20457 Hamburg | +49 (0) 40 228 170 060 | info@stylelounge.de | www.stylelounge.de 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse AG | IBAN: DE 68 2005 0550 1238 1935 26 | BIC: HASPDEHHXXX 

Geschäftsführer: Johannes Heinen, Guido Lange | Amtsgericht Hamburg HRB 131132 | USt-ID-Nr. DE 293 919 582 

Klassikern är tillbaka igen – badskor är dagens trend 

Det är inte bara pensionerade tyska turister på Mallorca som använder badskor, utan 

de har också blivit något av en trend under de senaste åren bland bloggare och andra 

influencers. Länge var det ju så att många inte vågade använde dem i vardagen – och 

det är nog helt förståeligt! Det är ju, som 

namnet redan säger, badskor som hör till 

badet och stranden. 

Vem skulle ha trott att det någonsin blir 

en stor trend? Trots allt ser vi nu att 

många märken introducerat sina egna 

badskor, och bl.a. H&M och Zara också börjat sälja dem i sina hyllor. Badskor har alltså 

blivit nåt av en must-have för oss, oberoende om man är på semester, på fika eller 

t.o.m. på bröllop – det finns alltid en rätt version för alla tillfällen! 

 

 https://www.stylelounge.se/p/1001407/ADILETTE-Badskor-light-scarlet-white 
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För lata sommardagar vid poolen 

 

Då man vill spendera dagen vid poolen är den 

traditionella adiletten den perfekta valet. Även om 

skorna definitivt främst ser ut som badskor, har 

många börjat använda dem även utanför 

simbassängen och stranden. Kolla bara på Gigi 

Hadid, som så fint bakat in klassikern i hennes 

street style! Genom Adidas framgång med deras 

adilett-modell har många andra tillverkare också 

börjat inspireras av samma stil, och därmed 

finnsdet en hel del urval bland badtofflor!  

 

 

https://www.stylelounge.se/p/1600275/ADILETTE-Badskor-adiblu-white 

https://www.stylelounge.se/p/2375795/POOL-Badskor-black-lemon 

http://www.whowhatwear.co.uk/adidas-sandals-ugly-shoe-fashion-people 
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Men hur kombinerar man då badtofflor med sin outfit? 

Det är klart att alla skor inte passar med alla outfits, 

men det fina med badtofflor är att du med dem kan 

omvandla en finfin sommarklänning till nåt lite mer 

vardagligt, som med fördel kan användas även i 

vardagen t.ex. i skolan eller på kontoret!  

 

 

 

 

 

 

Våga köra ditt eget race! 

Trender går ju mycket längre än bara enkla 

badetofflor, och du kan vara säker om att det hittas nåt 

som passar just din unika stil! I dagsläget kan du hitta otaligt många variationer av den 

klassiska badtofflan: olika färger och former och t.ex. med tryck, spännband eller 

klackar! Toppdesigners och modehus har både blivit inspirerade och inspirerat andra 

tillverkare till helt nya höjder, och därmed har du chansen att hitta de perfekta skor för 

det rätta tillfället! 
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Instagram @designdschungel  

http://samieze.com/?p=5631&preview=true 

https://www.stylelounge.se/p/1642641/GIZEH-Flipflops-neon-pink 

https://www.stylelounge.se/p/2368845/SERIFOS-90-Utomhustofflor-Traskor-white 

 

Om StyleLounge 

StyleLounge erbjuder den första direkta prisjämförelsen och tillgänglighetskontrollen för mode 

på nätet. Inte långt efter sitt grundande har detta Hamburg-baserade företag klarat av att 

förena över 300 butiker med mer än tre miljoner produkter från över 5.000 märken på sin 

plattform.  

Företaget grundades 2015 och i dagsläget leds ett team av 40 anställda av e-

handelsexperterna Kay Schlaaff och Guido Lange samt CTO Alexander Thiel. Tillsammans 

ger de kunder i sex länder ett enkelt och prismedvetet sätt att jämföra mode- och 

livsstilsprodukter.  

 

Presskontakt StyleLounge 

Carolin Schneider 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

Styelounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 

www.StyleLounge.de  
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