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18 Oktober 2015 
 
 
Hållbara gosedjur av hög kvalitet från belgiska Nattou 

 
 Vi är stolta över att äntligen lansera Nattou gosedjur och babyprodukter i Skandinavien. Produkterna är av hög kvalitet samt har väl genomarbetade detaljer med tydliga kontraster, färgval och mönster som är framtagna utifrån det lilla barnets behov.   Belgiska Nattou har designat gosedjur och babyprodukter sedan 1988 och alla material är omsorgsfullt utvalda för att ge mjuka, säkra och hållbara produkter som är testade enligt europeisk standard. Allt för att ge barnet en tålig och säker vän som kan följa med år efter år under hela småbarnstiden.  I designprocessen skapas en lekkamrat där inget lämnas åt slumpen, alla karaktärer har ett genuint glatt och vänligt ansiktsuttryck för att barnet alltid ska möta en glad och mjuk vän. Varje kollektion har unika karaktärer som innehåller två eller flera bästa vänner att välja mellan.  

 

Giraffen Charlotte & Elefanten Rose Giraffen Charlotte och elefanten Rose är två busiga och lekfulla bästa tjejkompisar i matchande mjuka färger i rosa och beige.   

 

Zebran Arthur & Noshörningen Louis Zebran Arthur och noshörningen Louis är två glada och äventyrslystna bästa killkompisar i matchande mjuka färger i blått och beige.   

 

Hunden Max, Hästen Noa & Nallen Tom Bästa vännerna hunden Max, hästen Noa och nallen Tom är ett glatt och busigt gäng i mjuka matchande färger i beige, vitt och grått.  
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        Stort sortiment i alla tre kollektionerna I alla tre kollektionerna finns ett brett sortiment av gosedjur i flera storlekar, napphållare, speldosa, pipis, ringskallra, snutte, sängmobil, babygym och gungdjur. Ett urval från sortimentet ser du nedan:   

 

Babygym Ett babygym med mjuk lekmatta och båge med 5 hängande multi-sensoriska leksaker. Totalt 30 olika aktiviteter; 7 olika ljud, 11 aktiviteter för barnets motorik samt 12 utvecklande aktiviteter att känna och upptäcka.  100% polyester Passar från nyfödd  Rek. ca-pris: 898 kr  

 

 Sängmobil Passar perfekt över spjälsäng eller vagga, figurerna och vaggvisan "La-le-lu" hjälper att vyssa barnet till sömns.  100% polyester Passar från nyfödd  Rek. ca-pris: 549 kr  

 

Gosedjur i flera storlekar Det här gosedjuret kan bli barnets första och trognaste vän,  en bästis som håller år efter år. 100% polyester Passar från nyfödd  Rek. ca-pris: 99 kr – 249 kr 

 För ytterligare information, kontakta Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.  Tel 08-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se.   Högupplösta bilder hämtas här: http://www.amvina.se/nattou/  
 Nattou säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark av Amvina AB. Amvina är ett svenskt grossistföretag som distribuerar baby-, barn- och föräldraprodukter till detaljhandeln i Skandinavien.   Bland våra varumärken finns Diono, Hippychick, Nattou, Pabobo, Skip Hop, Walltastic och Vinter & Bloom. 


