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Nytt babygym Explore & More från Skip Hop

Nu lanserar Skip Hop ett babygym i Explore & More-serien fyllt med roliga dynamiska djurvänner, bland
annat en hoande uggla, en musikspelande igelkott och en dansande räv. Babygymmets lekbåge kan placeras
i två lägen; uppfälld - för den nyfödda bebisen att upptäcka allt skoj från ryggläge, eller nerfälld - när det är
dags för bebisen att ligga på mage. Det går även att använda lekbågen som ett aktivitetscenter för sittande
barn.

Sätt en smartphone i den anpassade fickan på spegelns baksida för att fota eller spela in eller låt en avlägsen
familjemedlem ta del av aktiviteterna. Bebisen kommer uppleva att den tittar in i spegeln, inte i en kamera –
du kommer att fånga många underbara ögonblick.






Från nyfödd
Tre användningsområden: ryggläge, magläge eller sittande
20 utvecklande aktiviteter inkl. ljud, ljus och rörelse
Storlek: 96x96x51 cm
Rek. ca-pris: 1 299 kr

För ytterligare information kontakta Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.
Tel 08-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se. Mer information, produktfakta samt högupplösta
bilder för nedladdning finns på www.amvina.se/skiphop.
Om Explore & More från Skip Hop

Explore & More är kollektionen med färgglada, roliga och pedagogiska leksaker för de minsta. Alla produkterna har designats för
barn för att utveckla motoriken. I januari 2015 vann Explore & More Rullskallra det prestigefyllda priset ToyAward.

Skip Hop är ett trendigt och innovativt designföretag från New York som tillverkar snygga och praktiska skötväskor, babyleksaker,
ryggsäckar för barn och mycket annat. Ellen Diamant som är en prisbelönt designer skapade Skip Hop's första produkt i början av
2000-talet; den nu klassiska skötväskan Duo.
Skip Hop 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, Doona, Hippychick, Pabobo, Skip Hop, Vinter & Bloom och Walltastic.

