
Årets babyprodukter – klart med nomineringar
Utmärkelsen kan ges i fyra kategorier: Säkerhet, Barn på väg, Miljö samt Sköta, äta, sova. Förutom att
vinna en kategori så kan man också bli just Årets Babyprodukt 2019

Det är branschorganisationen Lek & Babybranschen som utser Årets Babyprodukt via en jury. I år hade juryn ett 17-tal produkter att bedöma.
Kriterier är att produkten ska ha lanserats i Sverige under aktuellt år eller under Q4 året innan, ha ett nyhetsvärde mot tidigare versioner, uppfylla
gällande säkerhetsnormer och finnas tillgänglig på marknaden under aktuellt år. Vinnarna kommer presenteras i slutet av november.

Och de nominerade 2019 är …

Najell WRAP

Najell WRAP är en säkerhetstestad bärprodukt som gör bärande enkelt och lätt för alla. Enkelheten gör också att barnet får en säker och
ergonomisk position. En svenskutvecklad färdigknuten sjal som du tar på dig som en tröja. Najell WRAP är sydd i ett stycke så det är inga lösa
delar att hålla reda på.

Keenz, Air Plus 2.0

Liten och smidig resevagn med sittdel med fullt liggläge och är godkänd upp till 30kg. Handtaget på vagnen klarar av en vikt på 7kg. Varukorgen är
unik med plats för 45 liter och är anpassad för att ha med husdjur på ett säkert sätt.

CYBEX ePRIAM

Revolutionerande smart teknik möter lyxig design i e-PRIAM. Vagnen är intelligent, intuitiv och otroligt innovativ och gör att du kan ta dig upp- och
nedför backar utan problem och anpassar sig på ett smart sätt till ojämna underlag som sand, grus eller kullersten

Dolda sensorer i handtaget och motorer vid bakaxeln gör att ePRIAM hjälper till där det behövs. Vagnen anpassar sig helt efter förarens rörelser
och hastighet.

Maxi Cosi Kore Pro i-Size

Bältesstolen Kore Pro i-Size har en ”Click assistent” lampa som vägleder när det är mörkt. Det hjälper föräldrarna att enkelt sätta fast bältesstolen i
ISOfix fästena även när det är mörkt ute. Click-assist bidrar till säkrare miljö i bilen till våra barn.

Maxi Cosi Lila XP Maxi-Cosi

Vagnen Lila XP har en låsning för framhjulen som sitter uppe vid chassit, där föräldrarna har sina händer. Den lösningen är revolutionerande då alla
andra barnvagnar har låsningen nere vid hjulen. Det gör så att föräldrarna slipper böja sig ner när dom ska låsa/låsa upp dom främre barnvagnshjulen.

BABYBJÖRN Babysäng

Sängen har tagits fram i samråd med säkerhetsexperter och har sidor i mjukt meshtyg som ger god luftcirkulation även om barnet skulle sova mot
sängens kant. Den specialsydda madrassen sitter ihop med sängens sidor, vilket gör att din bebis varken kan fastna mellan några spjälor eller mellan
madrass och sängsida. På så sätt sover din bebis både svalt och tryggt. Madrassen kan justeras i två höjdlägen så att du kan använda den från att din
bebis är nyfödd och ända upp till 2 år.

MAM 2in1 Electric & Manual Breast Pump

Den första bröstpumpen som ger möjligheten att pumpa manuellt eller elektriskt. Vid elektrisk pumpning används en touch-display där du enkelt kan
anpassa pumpningens styrka efter behov. På så sätt kan du göra pumpningen så bekväm som möjligt!

Uppladdningsbart batteri med upp till 5 timmars batteritid gör det tryggt att ta med sig pumpen på språng. Tratten är utformad att passa alla
bröststorlekar och har ett mjukt silikonskydd.

Everyday Baby Haklapp i Silikon med Bälte

Everyday Baby Haklapp i silikon med bälte är det perfekta resultatet efter väl genomtänkta val av material, design och funktion. Förutom ficka och
uppvikta kanter som skyddar kläder och golv från matspill, har haklappen ett smart bälte som gör att ditt barn kan röra sig fritt utan att den ramlar av.



Medela Freestyle Flex dubbelbröstpump

Freestyle Flex™ är en elektrisk bröstpump som är utformad för att passa in i ditt liv: den är lätt, har en kompakt design och ett batteri som kan
laddas via USB, vilket ger dig flexibiliteten att pumpa var som helst och när som helst, utan att det påverkar pumpningsprestandan. Du kan med
Bluetooth uppkoppling till appen (MyMedela) logga dina pumpningar och spara mkt annan bra information i samband med din amning/pumpning. En
bröstpump i tiden. För generation Y som lever ett uppkopplat och flexibelt liv där man månar om sin egen tid, intressen och upplevelser.

Mokki Click & Change

Mokki Click & Change-systemet består av ett solglasögonpaket med två typer av linser så att barnet alltid har det mest lämpliga skyddet för olika
solförhållanden. Den levereras med tillbehör som kan klickas av och på för optimal passform. Samma system inkluderar också ScreenSafe-glasögon
som skyddar mot skadliga strålar vid skärmanvändning. Alla produkter är speciellt utformade för barn och ger bästa möjliga skydd mot skadliga UV-
A / UV-B-strålar och blått ljus.

För mer information vänligen kontakta:
Ulrika Magnusson, ordförande juryn Årets Babyprodukt på ulrika.magnusson@ahlens.se eller på tel. 0703-05 42 50

För bilder kontakta:
Lena Hedö, lena@lekobaby.se eller på tel. 070-590 77 33

 

Lek & Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer, tillverkare, grossist, importör eller återförsäljare på den svenska marknaden för leksaker,
hobby-, barn- och babyprodukter. Lek & Babybranschen arbetar för en sund utveckling av branschen, både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv. Lek
& Babybranschen ger ut tidningen Lek & Babyrevyn.

c/o Leksaksrevyn
Box 22307 
104 22 Stockholm

www.lekobaby.se  


