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Slitesterke kosedyr av høy kvalitet fra belgiske Nattou

Det er med stolthet og glede at vi endelig kan lansere Nattous kosedyr og babyprodukter i
Skandinavia. Produktene holder høy kvalitet og har gjennomtenkte detaljer med tydelige kontraster,
fargevalg og mønstre som er utviklet med utgangspunkt i det lille barnets behov.

Belgiske Nattou har designet kosedyr og babyprodukter siden 1988, og alle materialer er valgt med
omhu for å sikre myke, trygge og holdbare produkter som er testet i tråd med europeisk standard. På
den måten kan barnet få en robust og trygg venn som kan være med år etter år gjennom hele
småbarnstiden.

I designprosessen skapes det en lekekamerat der ingenting blir overlatt til tilfeldighetene. Alle figurene
har glade og vennlige ansiktsuttrykk for at barnet alltid skal møte en glad og myk venn. Alle
kolleksjonene har egne figurer som inneholder to eller flere bestevenner å velge mellom.

Sjiraffen Charlotte & Elefanten Rose
Sjiraffen Charlotte og elefanten Rose er to livlige og lekne
bestevenninner i matchende myke farger i rosa og beige.

Sebraen Arthur & Neshornet Louis
Sebraen Arthur og neshornet Louis er to glade og eventyrlystne
bestevenner i matchende myke farger i blått og beige.

Hunden Max, Hesten Noa & Bamsen Tom
Bestevennene hunden Max, hesten Noa og bamsen Tom er en
glad og livlig gjeng i mykt matchende farger i beige, hvitt og
grått.
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Stort utvalg i alle de tre kolleksjonene
Alle de tre kolleksjonene består av et bredt utvalg kosedyr i flere størrelser, smokkholdere, spilledåser,
pipeleker, rangler, kosetepper, sengeuroer, babygymmer og gyngedyr. Nedenfor finner du et lite utdrag
fra vareutvalget.
Babygym
Babygym med myk lekematte og bue med fem hengende,
multisensoriske leker. Totalt 30 forskjellige aktiviteter: 7
forskjellige lyder, 11 aktiviteter som går på barnets motorikk, og
12 utviklende aktiviteter som går på å føle og oppdage.
100 % polyester
Passer fra nyfødt
Veiledende utsalgspris: kr 898

Sengeuro
Passer perfekt over sprinkelsengen eller vuggen. Figurene og
vuggevisen "La-le-lu" hjelper til med å bysse barnet i søvn.
100 % polyester
Passer fra nyfødt
Veiledende utsalgspris: kr 549

Kosedyr i flere størrelser
Dette kosedyret kan bli barnets første og mest trofaste venn,
en bestevenn som holder år etter år.
100 % polyester
Passer fra nyfødt
Veiledende utsalgspris: kr 99–249

Mer informasjon samt bilder fås ved å kontakte Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.
Tlf. +46 (8) 732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se.
Høyoppløste bilder kan lastes ned her: http://www.amvina.se/nattou/
Nattou selges og distribueres til forhandlere i Sverige, Norge og Danmark av Amvina AB.
Amvina er et svensk importfirma som distribuerer baby-, barne- og foreldreprodukter til detaljhandelen
i Norden. Blant våre varemerker finnes Diono, Hippychick, Nattou, Pabobo, Skip Hop och Vinter & Bloom.
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