
 

 

Amvina AB, Kemistvägen 10, 183 79 Täby, Sweden  
Tel: 08-732 88 50   Fax: 08-732 88 51   info@amvina.se  www.amvina.se 

Pressmeddelande 

Maj 2017 
 

Formgivaren Sandra Isaksson fortsätter samarbetet med Skip Hop 
 

 

 

Nu utökas succékollektionen Treetop Friends, som tagits fram i samarbete mellan Skip Hop och den svenska 
grafiska formgivaren och illustratören Sandra Isaksson. Kollektionen kommer nu i en modern ny färgställning 
– Treetop Friends Pastell. Mjuka, fina pastellfärger som känns helt rätt i tiden och passar in i den 
skandinaviska inredningsstilen. 

Skip Hop har designat hela Treetop Friends-kollektionen utifrån Sandras illustrationer. Sandra är numera 
bosatt i England, men det är inte svårt att gissa var Sandra hittat sin inspiration, då Treetop Friends 
onekligen bär drag från de svenska skogarna där hon en gång växte upp.   

Se hela Treetop Friends-kollektionen 
 

 

Vinnare av The Cribsie Awards 2017! 
The Cribsie Awards är priset som utser de bästa produkterna för 
bebisar och små barn. Vinnarna är framröstade av föräldrar. 

Treetop Friends Babygym är årets vinnare i kategorin ”Most 
Engaging Activity Gym”. 

Läs mer om Cribsie Awards 
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      Sandra Isaksson 

 
 
 
”Det är jätteroligt att arbeta med Skip Hop och få se hur de förvandlar 
mina illustrationer till riktiga produkter. När mina barn var mindre hjälpte 
de till och ”testade” alla babyleksakerna och babygymmen. Det är väldigt 
roligt att resa världen över och se de söta produkterna i butikerna.” 

 

 

Om Skip Hop 
Skip Hop är ett trendigt och innovativt designföretag från New York. Ellen Diamant som är en prisbelönt 
designer skapade Skip Hops första produkt i början av 2000-talet; den nu klassiska skötväskan Duo. Skip Hop 
har därefter blivit välkända för sina skötväskor med snygg design och smart funktion. I det breda sortimentet 
finns även babyleksaker, ryggsäckar för barn och mycket annat. 

För ytterligare information, kontakta oss på tel 08-732 88 50 eller marketing@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, Nattou, Skip Hop och Vinter & Bloom. 
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