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På rull & 
säkerhet

Smarta lösningar 
och säkra 

transporter.

Shopping

CRESCENT
Besök oss och provkör årets 
nyheter. Mässfest i montern. 
07:07

AXKID
Säkerheten går alltid först! 
Det tycker vi på Axkid, 
och vi erbjuder därför det 
mesta som kan tänkas 
behövas för säkrabilresor. 
Bakåtvända bilbarnstolar 
ända upp till 7års ålder och 
säkra biltillbehör hittar du 
hos Göteborgsbaserade 
bilbarnstolstillverkaren 
Axkid. 06:07

THULE
Varm välkommen till oss på Thule 
för att spana in våra fantastiska 
multisportsvagnar, joggingvagnar och 

höstens nyheter! Vill du ta med 
ditt småbarn på en cykeltur? 

Eller letar efter den perfekta 
spädbarnsvagnen? Oavsett 
äventyr ser våra barnvagnar 
för stan, joggingvagnar och 

cykelvagnar till att dina barn 
sitter säkert och bekvämt. 

Registrera dig i vår monter 
och få chansen att vinna en Thule 

Spring i valfri färg. Välkomna! 02:05

UPPABABY
Upptäck barnvagnar från UPPAbaby! - Besök reirei’s monter så 
hjälper vi dig! Vilken vagn passar dig bäst, 1, 2 eller 3? UPPAbaby 
lanserar dessutom två nya färger - Gwen & Anthony med svart 
chassi till VISTA och Cruz och som du kan se på plats! Skapad 
för de alltmer medvetna konsumenterna som väljer könsneutrala 
funktionella produkter med lång livslängd. 02:03

MOTOROLA
Digital Video Baby Monitor VM55 låter 
dig alltid hålla ett öga på din baby, med 
kristallklar tvåvägsdrift. 03:05
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BABYJOGGER
Kom och häng med oss i vår monter. 
Vi bjuder alla barn på slush ice. Passa 
på att klämma och känna på vår nya 
vagn, City Sights. Delta i tävlingar 
och vinn produkter från montern, en 
vinnare varje dag! 03:07

GRACO
Sitta säkert i bilen, det gör ditt 
barn med Gracos bilstolar. Kom och 
prata med våra experter för att få de bästa 
tipsen om bilbarnstolar. 03:07

SILVERCROSS
Silver Cross - Dream, kanske det säkraste 
babyskyddet i världen? Upplev vårt 
sortiment i montern och ta del av våra 
mässerbjudande. 04:07

OWLET
Upptäck tech-företaget Owlet’s senaste kamera! 
Finns att se live i reirei’s monter. Nya Owlet Cam 
2 är inte bara en kamera. Den spelar in videoklipp 
när ljud, rörelse ellergråt 
registreras i ditt barns 
rum. I Owlet-appen kan 
du tydligt se ditt barn, 
vart du än är. Cam 2 kan 
även mäta temperatur och 
luftfuktighet i realtid, har 
4x in-zoomning och 130 
graders som ger en tydlig 
bild av barnet. 02:03

CYBEX
Ta del av senaste innovationen inom barnvagnar 
och bilbarnstolar. Upptäck CYBEX e-PRIAM, 
vagnen med vaggfunktion, testa PRIAMs 
smarta resesystem och se hur Anoris, den 
första bilbarnstolen med helkroppsairbag 
fungerar. Passa på att ställa dina frågor till 
CYBEX och ta del av specialerbjudande under 
mässan. 04:11

NUNA
Nunas babyprodukter är säkra 
och av högsta kvalitet. Det blir 
enklare att göra allt klart för 
bebisen med Nunas prisbelönta 
produkter som är designade så 
att de ska vara säkra och fungera 
smidigt i vardagen. 04:09
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