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Vårens babyfiltar från Vinter & Bloom är här!

Nu är äntligen vårens nya babyfiltar från Vinter & Bloom här. Grace är en vackert hålstickad babyfilt
som både isolerar och ventilerar för att ge bebisen en lagom temperatur. Classic Dot en vändbar och
skön filt i tidlös design med klassiska prickar. Babyfiltarna passar både i hemmet och i barnvagnen.

Grace

En lyxig och tidlös hålstickad babyfilt i underbart mjuk ringspunnen bomull i noga utvald kvalitet. Den
genombrutna designen isolerar, ventilerar och ger precis lagom temperatur.
Grace ger en stilren och klassisk känsla, babyfilten kan användas både i hemmet eller i barnvagen.
● Finns i fyra finstämda färger; grå, vit, rosa och blå
● Storlek 100 x 80 cm
● 100 % kammad ringspunnen bomull, tvättas i 40°C
● Cirka pris i bu k 299 SEK/NOK, 269 DKK

Classic Dots

Babyfilten Classic Dots från Vinter & Bloom är en praktisk, fin och skön filt i en tidlös design med
klassiskt prickigt mönster. Dots ger en stilren och mjuk känsla, babyfilten kan användas året runt både
i hemmet och i barnvagnen.
Classic Dots består av 100% stickad ringspunnen bomull i två lager. Det mjuka garnet ger en skön och
behaglig känsla.
● Finns i tre finstämda färger; grå, rosa och blå
● Storlek 100 x 80 cm
● 100 % kammad ringspunnen bomull, tvättas i 40°C
● Cirka pris i butik 279 SEK/NOK, 249 DKK

För ytterligare information eller bilder, kontakta Jessica Engelbrecht, Marketing Manager, Amvina AB.
Tel 08‐732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se.
Om Vinter & Bloom
Vinter & Bloom är inspirerat av de skandinaviska årstiderna – grönskande vår, varma somrar, färgglada höstar
och frostiga vintrar. När du inreder barnrummet, ditt hem eller ska på lekfulla utflykter har vi fångat årstiderna
i vår design. Genom våra filtar, Oeko‐Tex textilier och vår träinredning vill vi dela vår passion för den vackra
skandinaviska designen med dig och dina närmaste.
Vinter & Bloom säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark av Amvina AB.
Amvina distribuerar baby-, barn- och föräldraprodukter till detaljhandeln i Skandinavien.
Bland våra varumärken finns Diono, Hippychick, Nattou, Pabobo, Skip Hop, Vinter & Bloom och Walltastic.

