
	  

Stokke® UUTISIA 
 

 
Stokke lanseeraa uuden 3 IN 1 -kantorepun 
– Stokken uusi kantoreppu kasvaa yhdessä lapsen kanssa  
 
 
Stokke MyCarrier on täysin uudenalainen 3 IN 1 -kantoreppu, jolla voi kantaa lasta 
ainutlaatuisesti kolmella eri tavalla. Kantoreppua voikin muokata kasvavan lapsen 
muuttuvien tarpeiden mukaan.  
 
Säädettävä istuinosa tukee vauvan peppua, reisiä ja selkää mahdollistaen luonnollisen 
”Happy Hips” -asennon. Toisin kuin tavallisissa kantorepuissa voidaan istuinosa kiinnittää 
valjaisiin nyt myös siten, että vauva voi kasvaessaan kohdata ympäröivän maailman selkä 
kantajaan päin. Yli vuoden ikäistä lasta voi kantaa Stokke MyCarrier -kantovaljaissa myös 
selässä.  
 
Stokke MyCarrier -kantoreppu on säädettävä ja erittäin helppokäyttöinen. Vanhemman ylle 
tulevat valjaat ovat myös täysin säädettävät, joten samojen valjaiden käyttäminen on 
miellyttävää sekä äidille että isälle. Kantoreppu on suunniteltu siten, että lapsen voi laittaa 
paikalleen valjaisiin, ennen kuin kantaja laittaa ne ylleen, mikä on turvallista ja kätevää 
sekä vanhemmalle että lapselle. 
 
Kohdusta tutut liikkeet ja rytmit ovat vauvalle turvallisia ja nukuttavia, ja kantoreppu onkin 
erinomainen apuväline luonnollisen yhteyden säilyttämisessä. Stokke MyCarrier on 
ainutlaatuinen 3-IN-1 kantoreppukonsepti, joka helpottaa arkea sekä mahdollistaa 
vanhemman ja lapsen läheisyyden lapsen kasvaessa. 
 
 
 
	  
	  
                                                  
 
                                                               Seuraavilla sivuilla käyttötavat ja havaintokuvat>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Käyttötavat 
3-IN-1 Kantoreppu 

• Rintareppu – kasvot kohti kantajaa 
• Rintareppu – kasvot menosuuntaan 
• Selkäreppu – noin 12 kuukaudesta alkaen** 

 
Vauvalle 

• Sopiva jo vastasyntyneelle*. 
• Säädettävä istuinosa mahdollistaa sekä ”Happy Hips” -asennon, jossa vauva on 

kasvot kohti kantajaa, että ”Narrow Leg” -asennon, jossa vauva on kasvot 
menosuuntaan. 

• Hyvä tuki pepulle ja reisille varmistaa turvallisen ”Happy Hips” -asennon. 
• Säädettävä päätuki. 
• Säädettävä selkätuki. 
• Valmistettu sertifioidusta GOTS-luonnonpuuvillasta. Materiaaleissa ei ole haitallisia 

aineita, ja ne ovat pehmeitä lapsen ihoa vasten.  
 
 
Kantajalle 

• Helppo säätää.  
• Helppo käyttää. 
• Ergonomisesti muotoillut, mukavakäyttöiset selkä- ja olkahihnat.  
• Vyötärölle tuleva vyö jakaa painon tasaisesti lanteille.  
• Tukea voidaan lisätä, kun kantovaljaita pidetään selässä. 
• Ainutlaatuinen kolmen vuoden takuu – rekisteröitymällä sivustolle Stokke.com saa 

pidennettyä takuuaikaa.   
 
 
Väritys 

• Saatavilla kauniissa väreissä, jotka sopivat hyvin yhteen  
Stokke Xplory -yhdistelmävaunujen kanssa  

o Punainen, laivastonsininen ja ruskea.  
 
 
 
Kuvapyynnöt ja tuotetiedustelut: 
Anne Rutanen, Star PR, s-posti: anne.rutanen@starprgroup.com, puh. 09-6224004 
Antti Kähkönen, Stokke, s-posti: antti.kahkonen@stokke.com, puh. 050-5870070 
 
 
Lisätietoa sivustolta www.stokke.com. 
 
* Vähimmäismitat 3,5 kg ja 53 cm  
**Enintään 15 kg 
 
 



	  

Turvallinen “Happy Hips”                                               
-asento 

Punainen   	  	  	  	   Ruskea 
 
Kantovaljaat sopivat väreiltään yhteen Stokke Xplory -rattaiden kanssa – alla lastenvaunut 
värissä Blue Mélange ja laivastonsiniset kantovaljaat

	  	  	  Laivastonsininen 



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Helppokäyttöinen ja turvallinen. 
Lapsen voi kiinnittää valjaisiin, 
ennen kuin ne kiinnitetään 
kantajaan. 


