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Skip Hop Vibrant Village – modern design hjälper bebisen utvecklas

Den nya kollektionen Vibrant Village från Skip Hop stimulerar barnets tidiga visuella utveckling. Den
moderna grafiska designen i svartvitt i kombination med glada färger och kontrastrika mönster stimulerar
synen när bebisen utvecklas och lär sig se alla färger.
Fem produkter ingår i Vibrant Village kollektionen: Babygym, Aktivitetsleksak, Aktivitetsbok,
Barnvagnsleksak och Bygelleksak. Kollektionen finns i välsorterade babybutiker från vecka 42.
Vibrant Village Babygym har unika, interaktiva bågar som spelar
musik och har två separata ljuslägen; blinkande ljus för barnet att
följa med blicken samt en fantastisk ljusshow. Färgglada lampor
lyser i varje fönster för att lärandet ska bli extra roligt.
Babygymmet har roliga ljudeffekter när bebisen sträcker sig efter
de mjuka leksakerna.
Rek. ca-pris inkl. moms: 1199 kr
Vibrant Village Aktivitetsleksak
Dra i den molnformade bitringen och skapa ett snurrande
kalejdoskop av färger och mönster på kaninens mage.
Aktivitetsleksaken erbjuder massa spännande att upptäcka i form
av starka kontraster, mönster, material och ljud.
Rek. ca-pris inkl. moms: 249 kr
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Vibrant Village Aktivitetsbok är både en bok och ett hus! Den
innehåller massor av aktiviteter som underhåller ditt barn hemma
eller när du är på språng. Låt din bebis ta del av multisensoriska
aktiviteter i form av öppningsbara fönster och dörrar, spegel,
kurragömma-fågel, pipis, tittut, en bitring för kliande tänder och
mycket mer.
Rek. ca-pris inkl. moms: 199 kr

Vibrant Village Barnvagnsleksak är en rolig leksak som alltid
kommer få ditt barn att le. Även små händer kan greppa och skaka
denna färgglada hund för ett roligt pipande ljud. Skimrande tyg
och starka kontrasterande färger ger visuell stimulans medan de
söta skrynkelvänliga öronen låter ditt barn utforska olika material.
Rek. ca-pris inkl. moms: 139 kr
Vibrant Village Bygelleksak är en musikalisk bygelleksak som
erbjuder underhållning på väg då den enkelt snurras runt
barnvagnen eller babyskyddet. Den roliga hunden skäller och
spelar två sånger. Låt ditt barn ta del av multisensoriska detaljer i
flera olika material som t.ex. skrynkelvänliga öron, taktila band,
skimrande tyg, bitring och mycket mer!
Rek. ca-pris inkl. moms: 299 kr

Se film med Vibrant Village babygym

Se film med Vibrant Village leksaker

Läs mer om Vibrant Village-kollektionen
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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