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BabyBjörn Kantoreppu ONE sopii vauvasta leikki-ikään 
 
Uusi Kantoreppu ONE on ensimmäinen BabyBjörnin kantoreppu, jossa lasta voi kantaa myös 
selässä. Kantoreppu soveltuu niin vastasyntyneelle kuin isommalle lapselle. Pienempää 
vauvaa kannetaan edessä, joko kasvot rintaa vasten tai menosuuntaa päin, sekä vanhempaa 
lasta selässä. 
 

Lapsi kehittyy kolmen ensimmäisen ikävuotensa aikana valtavasti. Muutosta 
tapahtuu pituuden ja painon lisäksi myös lapsen anatomiassa. Ensimmäisen 12 
elinkuukautensa aikana lapsen paino tyypillisesti kolminkertaistuu. 
 
BabyBjörn-kantoreppuja on kehitetty ja valmistettu jo neljän vuosikymmenen ajan. 
Uusi ONE on BabyBjörnin ensimmäinen kantoreppu, joka mukautuu eri-ikäisten 
lasten kantamiseen. Se sopii vastasyntyneestä (3,5 kg) aina siihen asti, kunnes 
lapsi painaa 15 kiloa.  
 
Helppokäyttöisessä ja turvallisessa kantorepussa lasta voidaan iästä riippuen 
kantaa niin rinnalla kuin selässä. Vastasyntyneelle vauvalle sopiva asento on kasvot 
vanhemman rintaan päin. Yli viiden kuukauden ikäinen vauva puolestaan voi 
tarkkailla ympäristöään kantorepussa kasvot kohti menosuuntaa. Leikki-ikäinen 
lapsi matkaa turvallisesti vanhemman selässä.  
 
Kantorepussa paino ja kuormitus jakautuvat optimaalisesti säädettävän 
vyötäröhihnan ja pehmustettujen olkahihnojen avulla. Niiden avulla myös kantotapaa 
voidaan muokata itselle sopivaksi. Pääasiallinen kuormitus tulee lanteille, jolloin lasta 
jaksaa kantaa pidempään. Lapsi laitetaan kantoreppuun aina ensin vanhemman 
etupuolelle, josta hänet voi helposti ja turvallisesti siirtää selkäpuolelle. 
 
Kantoreppu ONE on helppo pukea ja riisua. Konepestävä kantoreppu on tehty 
sertifioidusta puuvillasta. 
 

BabyBjörn Kantoreppu ONE on saatavilla lastentarvikeliikkeistä ja hyvin varustetuista 
tavarataloista syyskuussa 2013. 
 
Tuote 

BabyBjörn Kantoreppu ONE, hinta noin 180€ 
 
Tuotekuvat 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7990-ahelicggei&l=FI 
 
Lisätietoja 

Mona Berg, viestintä, mona.berg@berner.fi, puh. 0207 91 4522  
Christa Eklund, Business Manager, christa.eklund@berner.fi, puh. 0207 91 4259 
 
Kuluttajatiedustelut 

Berner Oy Kulutustavarat, ainuneuvonta@berner.fi, puh. 020 7914 313 
 
 
BabyBjörn AB on ruotsalainen perheyritys, joka on valmistanut turvallisia, innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita 
lapsiperheiden elämän helpottamiseksi yli 50 vuoden ajan. Vuonna 1961 perustetun yrityksen palveluksessa työskentelee noin 
100 työntekijää. Valikoimaan kuuluvat rintareput, sitterit, sängyt, ruokailutarvikkeet sekä kylpyhuonetuotteet. www.babybjorn.fi 
 

 
 
 

Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan tarpeet. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat Bernerin omat kotimaiset tuotannon tuotteet sekä maahantuodut kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia 
tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner 
edustaa Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc 
Jacobs, Panos Emporio, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös Kikkomanin ja 
Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. www.berner.fi/kulutustavarat   
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