
 
 
Lehdistötiedote 
Elokuu 2014 
 
 

BabyBjörnin uusi kantoreppu We on lapselle entistä miellyttävämpi 

BabyBjörnin uudessa We-kantorepussa lasta voi kantaa sekä rinnalla että selässä. 
Pitkäkestoinen kantoreppu sopii vastasyntyneistä kolmen vuoden ikään saakka. 
Ergonomisessa ja erittäin miellyttävän tuntuisessa kantorepussa on säädettävät, 
pehmustetut olkahihnat ja vyötäröhihna. Kantoreppu tukee lapsen päätä, selkää sekä 
lantiota.  

BabyBjörn kuuntelee käyttäjiä aktiivisesti ja kehittää jatkuvasti tuotevalikoimaansa 
saamansa palautteen perusteella. Kantorepun on oltava helppokäyttöinen ja ergonominen, 
ja sen on mukauduttava erilaisiin tilanteisiin.   

– Kantorepun on sovittava aktiiviseen, moderniin perhe-elämään. Pukemisen pitää onnistua 
helposti niin kotona keskellä yötä kuin lentoaseman lähtöselvitysjonossa. Turvallisuudesta ja 
laadusta ei tingitä, mutta myös kantorepun ulkonäkö on entistä tärkeämpi, tiivistää Baby 
Björnistä Suomessa vastaava Business Manager Christa Eklund.  

We-kantorepun päämateriaali on 100 % puuvillaa, ja muut materiaalit ovat 100 % 
polyesteriä. Materiaalit täyttävät vauvantuotteille asetetut Öko-Tex 100 -standardin luokan 
1 vaatimukset, eikä niissä ole terveydelle haitallisia tai allergiaa aiheuttavia aineita. 
Kantorepun voi pestä pesukoneessa.  

 
 

 

 

 

 



 

Tuotetiedot 

BabyBjörn kantoreppu We, suositushinta noin 125 euroa. Tuote on myynnissä syyskuussa 
2014.  

Lisätiedot 

Maria Rämö, viestintä, maria.ramo@berner.fi, puh. 0207 91 4527 
Christa Eklund, Business Manager, christa.eklund@berner.fi, puh. 0207 91 4259 
 
Tuotekuvat: www.bernerbrandbank.fi/?cart=11247-mmlflbckfa&l=FI 

Kuluttajatiedustelut  
Berner Oy Kulutustavarat, ainuneuvonta@berner.fi, puh. 0207 91 4313  
 
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. Tilikaudella 2013 
yrityksen liikevaihto oli noin 45 miljoonaa euroa. Valikoimaan kuuluvat rinta- ja kantoreput, 
sitterit, matkasängyt, 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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