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Skip Hop lanserar ny kollektion - Silver Lining 

 

Efter regn kommer solsken – Silver Lining-kollektionen med babygym, aktivitetsspegel och barnvagnsleksaker 
erbjuder fluffig lek i mjuka färger som följer dagens moderna inredningstrender. Detaljer i neon är till för att 
stimulera barnets syn. Kollektionen är framtagen för att ge ditt barn en himmelskt kul lekstund. 

I kollektionen ingår fem produkter; ett babygym, en aktivitetsspegel och tre olika barnvagnsleksaker. Alla 
produkter går att använda från att bebisen är nyfödd. 

 

 

 
Silver Lining Babygym 
 

Molnformat babygym med olika texturer. Fem hängande leksaker som 
engagerar och stimulerar bebisen med bland annat ljus, ljud och musik medan 
barnet ligger bekvämt på den mjuka lekmattan. Träna att ligga på magen på 
den molnformade kudden som följer med. 
 
Storlek: 91 x 91 x 48 cm 
Cirkapris i butik: 1099 SEK/NOK, 949 DKK 

 

Silver Lining Aktivitetsspegel 
 

Den här spegeln låter bebisen upptäcka sig själv och ta del av multisensoriska 
aktiviteter som prassel, satinband och molnformad pipis. Med detaljer i neon 
stimuleras även barnet syn. Ställ spegeln på golvet med hjälp av stöd på 
baksidan eller häng upp den i två kardborre-försedda band. 
 
Storlek: 34 x 25 x 3 cm 
Cirkapris i butik: 249 SEK/NOK, 219 DKK 
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Silver Lining Barnvagnsleksaker 
 

En månskallra, trio-bollar och ett mjukt moln som erbjuder 
bebisen rolig och utvecklande lek. Alla tre fulla med 
multisensoriska upptäckter som kommer att roa ditt barn.  
Leksakerna har alla en öppningsbar ring som enkelt går att fästa 
i barnvagnen, babyskyddet eller liknande. 
 
Cirkapris i butik: Trio-bollar 249 SEK/NOK, 219 DKK och måne 
&moln 159 SEK/NOK, 149 DKK 
 

 

 
 

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. 
 
För ytterligare information kontakta Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.  
Tel 08-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se. 

  

 
 

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. 


