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Vinter & Bloom lanserar ny kollektion – Chic

Chic betyder snygg, smart och sofistikerad och Vinter & Bloom fångar verkligen upp dessa kvaliteter i den
nya Chic-kollektionen. Produkterna i Chic kollektionen är i genomtänkta material av hög kvalitet och med
en känsla av lyx man inte vill vara utan. Att färgerna är sobra och stilrena och att designen är
skandinavisk gör denna kollektion värt namnet Chic.
Kollektionen Chic är Oeko-Tex certifierad vilket betyder att produkterna är helt fria från ämnen som är
skadliga för barns hud och hälsa.
I kollektionen finns åkpåse, handvärmare och regnskydd för barnvagnar.
För mer information och bilder: https://www.amvina.se/vinterbloom/chic/
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Åkpåse

Handvärmare

Regnskydd

• Varmfodrad, vind- & vattenavvisande
• Öppningsbar för smutsiga skor
• Justerbar huva med avtagbar fuskpäls
• Blixtlås så att överdelen kan tas av
• Kardborreöppningar för 5-punktssele
• Reflex på ovansidan

• Varmfodrad, vind- & vattenavvisande
• Lyxig plysch håller händerna varma
• Ficka med blixtlås för nycklar och mobil
• Tryckknappar för enkel montering
• Reflex för att synas i mörker

• Vind- och vattentätt regnskydd
• Reflexer på sidorna & framtill
• Avtagbar fönster med ventilationshål
• Fodralet fästs enkelt på vagnen

Cirkapris i butik
1299 SEK/NOK, 1149 DKK

Cirkapris i butik
499 SEK/NOK, 439 DKK

Cirkapris i butik
399 SEK/NOK, 359 DKK

Produkterna kommer till butik vecka 38.

Vinter & Bloom är inspirerat av de skandinaviska årstiderna – grönskande vår, varma somrar, färgglada
höstar och glittriga vintrar. När du inreder barnrummet, ditt hem eller ska på lekfulla utflykter har vi
fångat årstiderna i vår design. Genom våra ekologiska kollektioner, Oeko-Tex textilier och
inredningsprodukter vill vi dela vår passion för den vackra skandinaviska designen med dig och dina
närmaste.

För ytterligare information eller bilder, kontakta oss.
Tel 08-732 88 50 eller marketing@amvina.se.

Vinter & Bloom säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark av Amvina AB.
Amvina distribuerar baby-, barn- och föräldraprodukter till detaljhandeln i Skandinavien.
Bland våra varumärken finns Diono, Hippychick, Nattou, Doona, Skip Hop och Vinter & Bloom.
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