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Slidstærke krammedyr af høj kvalitet fra belgiske Nattou 

 
 Vi er stolte over, at vi endelig kan lancere Nattous krammedyr og babyprodukter i Skandinavien. Produkterne er af høj kvalitet samt har velgennemarbejdede detaljer med tydelige kontraster, farvevalg og mønstre, som er udviklet ud fra det lille barns behov.   Belgiske Nattou har designet krammedyr og babyprodukter siden 1988, og alle materialer er omhyggeligt udvalgte, så de kan blive til bløde, sikre og robuste produkter, der er testet i henhold til europæisk standard. Alt dette for at give barnet en slidstærk og sikker ven, der kan følge barnet år efter år igennem hele småbørnsperioden.  I designprocessen skabes en legekammerat, hvor der ikke er overladt noget til tilfældighederne, alle karaktererne har et oprigtigt muntert og venligt ansigtsudtryk, så barnet altid møder en glad og blød ven. Hver kollektion har unikke karakterer, som indeholder to eller flere bedste venner at vælge mellem.  

 

Giraffen Charlotte & Elefanten Rose Giraffen Charlotte og elefanten Rose er to frække og legesyge bedste veninder i de blide matchende farver lyserød og beige.  

 

Zebraen Arthur & Næsehornet Louis Zebraen Arthur og næsehornet Louis er to glade og eventyrlystne bedste drengevenner i de blide matchende farver blå og beige.  
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Hunden Max, Hesten Noa & Bjørnen Tom De bedste venner hunden Max, hesten Noa og bjørnen Tom er en glad og fræk gruppe i de blide matchende farver beige, hvid og grå.  
  Stort sortiment i alle tre kollektioner I alle tre kollektioner er der et bredt sortiment af krammedyr i flere størrelser, sutteholdere, spilledåser, mini uroer, ringrangler, sutteklude, sengeuroer, aktivitetstæpper og gyngedyr. Du kan se et udvalg fra sortimentet herunder:   

 

Aktivitetstæppe Et aktivitetstæppe med et blødt legetæppe og en bue med 5 hængende multisensoriske legesager. I alt 30 forskellige aktiviteter; 7 forskellige lyde og 11 aktiviteter, der fremmer barnets motorik, samt 12 udviklende aktiviteter, der kan føles og opdages.  100 % polyester Velegnet fra nyfødt og opefter  Anb. cirkapris: 769 kr.  

 

 Sengeuro Passer perfekt over tremmesengen eller vuggen, figurerne og vuggevisen "La-le-lu" hjælper med at lulle barnet i søvn.  100 % polyester Velegnet fra nyfødt og opefter  Anb. cirkapris: 479 kr.  

 

Krammedyr i flere størrelser Dette krammedyr kan blive barnets første og mest trofaste ven,  en bedste ven, der holder år efter år. 100 % polyester Velegnet fra nyfødt og opefter  Anb. cirkapris: 99 kr. – 249 kr.  
For yderligere information kontakt Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.  Tlf.: +46 (0)8‐732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se.Du kan downloade billeder i høj opløsning her: http://www.amvina.se/nattou/ 

 
Nattou sælges og distribueres til forhandlere i Sverige, Norge og Danmark af Amvina AB. Amvina er et svensk import- og grossistselskab, 

der distribuerer baby-, børne-, ventetøjs- og forældreprodukter til detailhandelen i Norden. 
Blandt vores varemærker kan nævnes Diono, Nattou, Skip Hop, Vinter & Bloom og Walltastic. 


