
 

 

 

  

 

 

 

 

UNIQLO Perkenalkan Kategori Sport Utility Wear 
 

Inovasi pakaian yang menyeimbangkan fungsi & desain  
untuk setiap momen aktif sepanjang hari. 

 

Jakarta, 28 Februari 2020 – UNIQLO memperkenalkan rangkaian produk kategori Sport Utility Wear pada 

acara Fun Sport Session with UNIQLO. Kategori ini terdiri dari beberapa line up pakaian yang 

mengedepankan inovasi pada fungsi dan dapat memberikan kenyamanan bagi siapapun yang 

menggunakannya baik dalam kegiatan olahraga maupun aktivitas sehari-hari.  Rangkaian produk dari 

kategori Sport Utility Wear UNIQLO dirancang secara khusus dengan desain fungsional yang mampu 

mengakomodasi gerakan olahraga dengan baik.   

Berolahraga atau melakukan aktifitas dengan intensitas tinggi yang berpotensi memproduksi keringat 

berlebih, harus disertai dengan pemilihan pakaian yang tepat agar dapat memberikan rasa nyaman saat 

berkegiatan setiap hari. Menjawab kebutuhan tersebut, UNIQLO melengkapi line up Sport Utility Wear 

dengan produk-produk berkualitas tinggi yang fokus terhadap material sejuk, elastis dan teknologi DRY 

yang dapat memberikan kenyamanan saat berolahraga, menunjang mobilitas, serta menjaga tubuh tetap 

kering meski sedang berkeringat. Dua produk unggulan dalam line up Sport Utility Wear adalah DRY-EX 

dan AIRism, yang mengunggulkan kenyamanan dengan desain fungsional dan fashionable. 

DRY-EX 

DRY-EX merupakan salah satu koleksi dalam kategori Sport Utility Wear yang menggunakan teknologi 

cepat kering. Produk ini mampu mengeringkan keringat dengan seketika, sehingga menjadi pilihan yang 

tepat untuk berolahraga, maupun aktivitas lain dalam cuaca yang terik. DRY-EX dilengkapi juga dengan 

fitur tambahan, yakni anti-mikrobial yang dapat menetralkan bau keringat. Selain itu, koleksi ini juga 

menggunakan desain mesh pada ketiak dan punggung, di mana keringat biasanya paling banyak 

berkumpul. Tak hanya keunggulan dari sisi fungsi, DRY-EX juga mengusung warna-warna vibrant yang 

cerah dan fashionable untuk menunjang penampilan, baik saat berolahraga maupun ketika digunakan 

untuk beraktivitas sehari-hari. 

DRY-EX tersedia dalam berbagai rangkaian produk baik dengan desain untuk pria maupun wanita. Adapun 

rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. 
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Koleksi dan Harga 

Produk Harga 

W’s Dry-EX Crew Neck Rp. 199,000 

M’s Dry-EX Crew Neck  Rp. 199,000 

M’s Dry-EX Polo Shirt Rp. 299,000 

M’s Dry-EX UV Cut Fullzip Hoodie Rp. 299,000 

M’s DRY-EX Shorts  Rp. 299,000 
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AIRism 

Koleksi selanjutnya dari kategori Sport Utility Wear UNIQLO adalah AIRism. Kategori ini mengunggulkan 

material yang sejuk dan lembut. Bahkan, tetap terasa lembut dan tidak lengket saat bersentuhan dengan 

kulit meskipun saat sedang berkeringat. Material AIRism juga mampu memindahkan rasa lembap dari 

tubuh, sehingga keringat cepat menguap dan menjaga tubuh tetap sejuk. Produk inovatif ini juga 

dilengkapi dengan fitur anti-mikrobial yang fungsinya adalah menetralkan bau tidak sedap yang dihasilkan 

dari keringat. Karenanya, tubuh tetap terasa kering dan segar walaupun berkegiatan sepanjang hari dalam 

cuaca yang terik. Tentunya, keunggulan ini juga sangat menunjang kenyamanan tubuh saat berolahraga. 

Seperti halnya DRY-EX, AIRism juga hadir dalam desain khusus untuk wanita maupun pria. Berikut 

rangkaian produk AIRism yang tersedia dalam berbagai format, seperti jaket, celana legging, hingga sport-

bra. 

Koleksi dan Harga 

Produk Harga 

W’s AIRism soft legging Rp. 299,000 

W’s AIRism Bratop Rp. 299,000 

W’s AIRism Seamless Crew Neck Short Sleeve Long T-shirt Rp. 199,000 

W’s AIRism Jaket UV Protection Mesh Hoodie Rp. 299,000 



 

 

 

M’s AIRism Jaket UV Protection Hoodie Rp. 299.000 
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Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sport Utility Wear DRY-EX dan AIRism, silahkan mengakses laman 

resmi UNIQLO Indonesia di https://www.uniqlo.com/id/ dan Instagram: @UNIQLOINDONESIA. 

*** 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: 

Stefanie Saragih – PR Uniqlo Indonesia 

 
Tentang UNIQLO LifeWear 

Busana yang berasal dari budaya Jepang yang menghargai minimalis, kualitas terbaik, dan tahan lama. Didesain untuk saat ini dan dari waktu 

ke waktu, LifeWear diciptakan dengan modern dan elegan untuk menjadi komponen gaya masing-masing individu. Sebuah kemeja sempurna 

yang senantiasa dibuat lebih sempurna. Desain sederhana yang menyembunyikan detail-detail modern dan penuh pemikiran. Potongan dan 
bahan terbaik yang dibuat agar mudah didapatkan dengan harga terjangkau. LifeWear merupakan pakaian yang terus diperbarui, memberikan 
kehangatan, lebih ringan, desain yang lebih baik, dan lebih nyaman bagi kehidupan masyarakat. 

Tentang UNIQLO dan Fast Retailing 

UNIQLO adalah merek pakaian milik fast Retailing Co, Ltd., sebuah perusahaan ritel global terkemuka dari Jepang yang mendesain, 
memproduksi dan menjual pakaian dibawah delapan merek: GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse 

tam.tam and J Brand. Dengan nilai penjualan global sekitar 2.2905 Triliun Yen untuk tahun fiskal 2019 yang berakhir pada 31 Agustus 2019 (US 

$21.53 milyar, dihitung dengan kurs pada akhir August 2019 rate of $1 = 106.4 yen), Fast Retailing merupakan salah satu perusahaan r itel 
pakaian terbesar di dunia, dan  

UNIQLO terus membuka toko berskala besar di beberapa kota dan lokasi penting di dunia, sebagai bagian dari upaya untuk memper kuat 
statusnya sebagai sebuah brand global. Saat ini UNIQLO memiliki hampir 2,200 toko di 25 pasar dunia termasuk Jepang. Dalam ur utan alfabet, 

pasar lainnya yaitu Australia, Belgia, Kanada, Cina, Denmark, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Indonesia, Itali, Malaysia, Belanda, Filipina, 

Rusia, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Taiwan, Thailand, Inggris dan Amerika. Selain itu Grameen UNIQLO, suatu mod el bisnis 
sosial yang didirikan di Bangladesh pada bulan September 2010, sekarang beroperasi di Dhaka. 

Seiring dengan komitmen perusahaan untuk changing clothes, changing conventional wisdom and change the world, Fast Retailing berdedikasi 

untuk menciptakan pakaian berkualitas dengan nilai unik dan baru yang diharapkan mampu memperkaya kehidupan orang-orang dimanapun. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang UNIQLO dan Fast Retailing, silahkan mengunjungi situs www.uniqlo.com dan www.fastretailing.com. 

https://www.uniqlo.com/id/
http://www.uniqlo.com/
http://www.fastretailing.com/

