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Skip Hop ‐ ännu en kollektion med svensk designer
Nu utökar Skip Hop sortimentet med ännu en leksakskollektion, ABC kollektion. Även denna gång samarbetar Skip
Hop med den kända svenska designern och illustratören Sandra Isaksson. Tillsammans med Sandra, tog Skip Hop
tidigare fram leksakkollektionen Treetop Friends som lanserades i Sverige i höstas. Treetop Friends underbara
leksaker har blivit en jättesuccé över hela världen, inte minst i Sverige.
ABC kollektionen är kreativa och pedagogiska. Alla leksakerna är mycket välsydda och håller hög kvalitet i både
material och funktion, då leksakerna också är designade att vara utvecklande för småbarn.
ABC ‐ Babygym
Skip Hop ABC Babygym är en kul familj av vilda djur, ljusa alfabetmönster och alla
möjliga saker att lyssna, titta och känna på. De mjuka bågarna har flera fästen
för fem djur som kan sitta högt, lågt och på mattan.
Ca pris: 998 SEK

ABC ‐ Aktivitetsspegel
Skip Hop ABC Aktivitetsspegel är en
färgrik, säker spegel med elefantram
och andra roliga djur. Tillverkad i
plysch, broderad kropp och detaljer i
linne.
Ca pris: 249 SEK
ABC ‐ Aktivitetsbok
Skip Hop ABC Aktivitetsbok ‐ en bebis första bok, som vecklas ut och blir en
djurpark av överraskningar.
Ca pris: 179 SEK

ABC – Stack & Stick Animals
De här tre små djuren är redo att leka! Med de mjuka kardborremagarna, kan de
staplas och fästas i varandra (stack & stick), perfekt för små hander. Deras söta
ansikten, ljusa färger och mönster inbjuder till lek.
Ca pris: 249 SEK

För ytterligare information kontakta Fuengfa Mod Planberg.
Tel 08‐732 88 50 eller mod@amvina.se
Mer info samt högupplösta bilder för nedladdning finns på www.amvina.se/skiphop

Skip Hop säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Danmark och Norge av Amvina AB.
Amvina är ett svenskt import‐ och grossistföretag som säljer baby‐, barn‐, gravid‐ och föräldraprodukter till detaljhandeln i Norden.
Vår filosofi är att göra praktiska, säkra och designade produkter tillgängliga för den nordiska marknaden. Bland våra varumärken finns bland annat
BabyBlooms, Diono, Dusky Moon, Fertile Mind, FunToSee, Hippychick, Maxi‐Cosi, Pabobo, Potette, Quinny, Skip Hop och Walltastic.
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