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BRIO Go Next, den flexibla barnvagnen för en enklare vardag finns nu i butik 
 
BRIO Go Next är ett nytillskott i barnvagnsfamiljen och en vidareutveckling av den moderna 
allt-i-ett-klassikern BRIO Go. Vagnen kommer i ett helt nytt slags tyg, i färgerna Black 
Melange, Brown Melange och Grey Melange som kompletteras av möjligheten att välja en 
svart vagn med neondetaljer. BRIO Go Next är svaret på många föräldrars 
vardagsutmaningar. Resultatet syns bland annat i funktioner som avtagbar sittklädsel som 
går att tvätta, utfällbar solkeps, expanderbar varukorg och smarta förvaringsfunktioner.  
 
Efter flera års intensiv produktutveckling finns nu BRIO Go Next i butik. Resultatet av mammors 
och pappors önskemål är en smart vidareutveckling av BRIO Go.  
 
– Med BRIO Go Next har vi lyssnat på de som varit 
föräldrar ett tag när vi produktutvecklat. Ett sådant 
resultat är att varukorgen fått uppfällbara kanter som gör 
att varorna ligger stadigt och skyddade. Sittklädseln går 
även lätt att ta av för att tvätta; en bra sak när man varit 
på lekplatsen och kommer hem med en sittvagn full av 
grus och den där mosade bananen som visst inte åts 
upp, säger Liza Alvarez, marknadschef för Britax 
Nordiska Barn AB. 
 
BRIO Go Next består av en sittvagn och liggdel. 
Liggdelen är utrustad med ett nytt vindskydd som enkelt 
kan öppnas med dragkedjor, men som ändå sitter kvar på 
själva liggdelen, vilket är en smidig funktion när man som förälder vill titta till sin bebis ytterligare en 
gång. I fickorna på insidan av liggkorgen förvaras också bärremmar för själva liggdelen. Vagnen 
finns i flera färger. ”Grey Melange” är en sofistikerad kulör i tiden och står i läcker kontrast mot det 
vita chassit. Ytterligare färgställningar är Black Melange eller Brown Melange som kompletteras av 
specialupplagan BRIO Go Next Neon i svart med markerade dragkedjor i neonfärger.  
 
– Dagens föräldrar har höga krav också rent visuellt på sin barnvagn. Grey Melange är en stilren, 
välklädd färg och BRIO Go Next Neon är en vagn med kraftfulla detaljer. BRIO Go Next Neon är 
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kanske ytterligare unik och sportigare än systervagnen. Antalet förbeställningar indikerar att 
intresset redan nu är stort bland blivande föräldrar, säger Liza Alvarez. 
 
BRIO Go Next är utrustad med swivelhjul fram i mjukt gummi som ger ett bra grepp i t.ex. snö och 
grus och som kombineras med lufthjul bak för en mjuk färd på alla underlag. Många föräldrar har 
också efterfrågat en smart integrerad lösning för snabba väderomslag. Därför har den nya 
modellen utrustats med en extra stor solkeps som går att fälla ut både i ligg- och sittdelen, och som 
hålls på plats av en magnet. 
 
– Grundidén med BRIO Go Next är att bjuda användaren på design, frihet och flexibilitet. Vi vet 
också att många föräldrar stylar sin vagn lite extra och just nu är vi på jakt efter mammor och 
pappor som vill tävla om en splitterny BRIO Go Next Neon. Vad har de adderat i form av coola 
designelement för att göra barnvagnspromenaden extra unik? Frida Ramstedt från Trendenser 
sitter med i juryn. Titta in på vår Facebooksida för mer information, avslutar Liza Alvarez. 
 
Facebooktävling: https://www.facebook.com/BRIOBarnvagnar/app_180649278653593 
 
 
För mer information och produktprover, kontakta: 
Liza Alvarez, marknadschef för Britax Nordiska Barn AB 
liza.alvarez@britax.com Tel: +46 (0) 705 37 94 40 

 
För produktbilder: 
Ida Åstrand, Grayling  
ida.astrand@grayling.com Tel: +46 (0) 73 76 39 732 

 
 
 
  
 
 


