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Nina, Jade & Lili – en ny kollektion från Nattou

Belgiska gosedjurs- och babyproduktstillverkaren Nattou lanserar nu en kollektion med de nya karaktärerna
kaninen Nina, enhörningen Jade och sköldpaddan Lili. Produkterna är av hög kvalitet och har
genomarbetade detaljer med tydliga kontraster, färgval och mönster som är framtagna utifrån det lilla
barnets behov.
Alla produkter i kollektionen är i mjuk plysch med välsydda detaljer och alla figurer har glada leenden och
vänliga ögon. Här får barnet upplevelsen av olika kontraster i både färger, detaljer och material.
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.
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Brett sortiment
I den nya kollektionen finns ett brett sortiment med gosedjur, lekspiral, ringskallra, snutte, sängmobil,
babygym, gungdjur och nackkudde. Ett urval från sortimentet ser du nedan:
Babygym
Ett runt babygym med mjuk vadderad kant på lekmattan som
håller barnet på plats och skyddar det från att rulla ut. Över
lekmattan finns en båge med 3 hängande multi-sensoriska
leksaker. På lekmattan finns en mjuk spegel och fina
broderier med kaninen Nina, enhörningen Jade och
sköldpaddan Lili.
Babygymmet är sytt i mjuk plysch och har välsydda detaljer i
en romantisk rosa färgställning. Här kan barnet upptäcka
olika kontraster av både färger, detaljer och material.
Bågarna är avtagbara och när barnet blir större går
babygymmets matta att användas som lekmatta.
Rek. pris: 999 SEK/NOK, 859 DKK

Sängmobil
Sängmobilen är perfekt att hänga över vaggan eller
spjälsängen. Figurerna och vaggvisan hjälper att vyssa barnet
till sömns.
Rek. pris: 549 SEK/NOK, 479 DKK

Snutte
En gosig och väldigt mjuk liten snutte som även kan användas
som fingerdocka och bli en livs levande bästa vän! I tygbanden
går det även att fästa en napp med ring, så att nappen inte
tappas bort.
Rek. pris: 179 SEK/NOK, 169 DKK

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