Nordic Crown - Nordiska klassiker
Varumärket Nordic Crown grundades 2014 efter det att den tidigare BRIO fabriken i
Szeged, Ungern, hamnat i vårt ägarskap. Vi har därefter förvärvat rättigheterna till de
tidigare klassiska BRIO modellerna Sitty, Twinsitty, Duette, Race och Spin.
Historiskt har verksamheten i Ungern producerat både barnvagnar och textiltillbehör
för varumärkena BRIO och SIMO.
Under 2016 - 2017 lanserades ett större sortiment till återförsäljare av barnprodukter
under varumärket Nordic Crown.
Vår ambition är att föra vidare en tradition av funktionellt designade och säkra barnprodukter med hög kvalitet och erbjuda dessa till den skandinaviska marknaden.
Våra ledord är Funktion, Tradition, Säkerhet och Kvalité.
Vi har valt att satsa på ett produktutvecklingscenter i Osby där vi dessutom har vår
kundservice, servicecenter och lager. Våra produktutvecklare är rekryterade från
den tidigare BRIO organisationen och teamet representerar tillsammans över 100 års
erfarenhet av barnprodukter.
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Sporty
Denna klassiker är en enkel och rejäl sittvagn. Med
sin rena, enkla form är detta en sittvagn som är lätt
att sköta om och som gör jobbet, år efter år. Det
smidiga formatet och den låga vikten gör den
dessutom till en vagn som är bra att ha med
i farten. Vagnen är en vidareutveckling av
den populära BRIO Sitty. Ryggen är förlängd
med 7cm, hjulen är bredare och broms och
varukorg är uppdaterade.
• Sitt bekvämt med mjuka armstöd och en
extra polstrad klädsel
• Sufflett ﬁnns som tillbehör
• Justerbart fotstöd
• Fällbart ryggstöd i två lägen
• Bakhjulsfjädring
• Enkel konstruktion, lätt att fälla ihop och ta
med sig i t ex bilen
• Enkel på ett positivt sätt
• Klädseln är avtagbar och tvättbar
• Öko-tex certiﬁerad textil (standard 100, klass 1)
• Barnsele ingår
Skjutstångshöjd: 103 cm
Sittmått: L99 x B28 x D25 cm
Bredd: 50 cm
Mått hopfälld: L81 x B49 x H32 cm
Vikt: 8,8 kg
Max belastning: 23 kg i sits och 5 kg i varukorg
Hjul: ø 23 cm
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Twinsitty
En enkel, klassisk syskonvagn med många goda egenskaper. Barnen får plats utan att trängas och konstruktionen gör vagnen stadig, hållbar och lätt att
fälla ihop. En smidig syskonvagn som får plats
i de ﬂesta bilar. En vidareutveckling av BRIO
Twinsitty. Ryggen är höjd med 7 cm i syfte att
göra sitsen rymligare. Här trängs man inte ens
med vinterkläder på. Armstöd, säte och handtag är täckta med mjuka dynor.
• Alla material är slitstarka och lätta att vårda
• Sufflett ﬁnns som tillbehör
• Justerbart fotstöd
• Fällbart ryggstöd i två lägen
• Bakhjulsfjädring
• Rymlig och hållbar varukorg
• En enkel, stadig konstruktion som är lätt att vika
ihop och fälla upp
• Lackerat chassi i svart färg
• Öko-tex certiﬁerad textil (standard 100, klass 1)
• Barnselar ingår
Skjutstångshöjd: 103 cm
Sittmått: L108 x B50 x D26 cm
Mått hopfälld: L82 x B72 x H38 cm
Vikt: 12,2 kg
Max belastning: 2*20 kg i sits och 5 kg i varukorgen
Hjul: ø 23 cm
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Race
En klassisk sittvagn med fartresurser – pålitlig, okomplicerad och kompakt. Med sufflett och ett bekvämt
viloläge, passar Race i de ﬂesta miljöer och tillfällen. Race har egenskaper och kvaliteter som gör
åkturen till en skön upplevelse. En vagn för
familjen i farten.

• Gott om plats och bekvämt säte,
armstöd och båge klätt i textil
• Sufflett ingår som standard med
solkeps och ventilation/fönster
• UV 40+
• Fällbart ryggstöd i tre lägen
• Bakhjulsfädring
• Höj- och sänkbart handtag gör det
enkelt att anpassa vagnen efter förarens
längd
• Transportlås
• Öko-tex certiﬁerad textil (standard 100, klass 1)
• Barnselar ingår

Skjutstångshöjd: 99 – 109 cm
Sittmått: L104 x B28 x D25 cm
Mått hopfälld: L92 x B53 x H35 cm
Vikt: 11 kg
Max belastning: 23 kg i sits och 5 kg i varukorg.
Hjul: ø 23 cm
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Spin
En klassisk sportig sittvagn med svängbara hjul för en enkel
körning. Bakhjulsfjädringen gör det bekvämt för både
förare och passagerare. Stabil och stadig att använda
liksom enkel att fälla ihop. Smart design med smidiga funktioner. Perfekt för fartfyllda dagar i stan.

• Låsbara swivelhjul fram
• Fällbart ryggstöd i tre lägen
• Justerbart fotstöd
• Bakhjulsfjädring
• Sufflett ingår som standard med
solkeps och ventilation/fönster
• UV 40+
• Höj- och sänkbart handtag gör det enkelt
att anpassa vagnen efter förarens längd
• Transportlås
• Öko-tex certiﬁerad textil (standard 100, klass 1)
• Barnselar ingår

Skjutstångshöjd: 99 – 108 cm
Sittmått: L104 x B28 x D25 cm
Mått hopfälld: L86 x B53 x H35 cm
Vikt: 11 kg
Max belastning: 23 kg i sits och 5 kg i varukorg
Hjul: ø 23 cm
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Promenad
Promenad är en ny vagn från Nordic Crown som är gjord för det
Nordiska klimatet. En klassisk och rymlig duo vagn som har allt för
en bekväm åktur. Liggdelen är rymlig och ombonad. En vagn med
gott om plats och en härlig fjädring som ger en bekväm komfort. .
Den stora suffletten har solkeps och ventilation/fönster. Den praktiska solkepsen är lätt att fälla in/ut. Finns både i svart och krom
chassi. Öko-tex certiﬁerad textil (standard 100, klass 1)
Skjutstångshöjd: 80-108 cm
Liggdelsmått, yttermått: L80 x 41 cm
Liggdelsmått innermått: L77 x B33 cm
Mått chassi hopfälld: L84 x B60 x H49 cm
Vikt chassi med sittinsats: 18,3 kg
Vikt chassi: 11,4 kg
Max belastning: 22 kg
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Elegant
Elegant är en ny klassisk duo vagn från Nordic Crown i Retro stil med
inspiration från 70-talet. Vagnens komfort och design för dig att resa
bakåt i tiden. Elegant kommer utan tvekan ge dig mycket uppmärksamhet på promenaden. Vagnen har mycket bra fjädring och är både
bekväm för passagerare som förare. Liggdelen är extra stor och rymlig med gott om plats till både barn och dess utrustning. Justerbar
ryggplata ingår i liggdelen. Måttanpassat regnskydd och myggnät
ingår som fästes med tryckknappar i fotänden. Öko-tex certiﬁerad
textil (standard 100, klass 1)
Skjutstångshöjd: 80-110 cm
Liggdelsmått, yttermått: L90 x 50 cm
Liggdelsmått innermått: L84 x B36 cm
Mått chassi hopfälld: L91 x B59 x H47 cm
Vikt chassi med sittinsats: 18,2 kg
Vikt chassi: 12,6 kg
Max belastning : 22 kg
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Duette
Duette- en trotjänare som klarar tuffa tag! Duette tåler tunga lass,
långa sträckor och fartfyllda äventyr i alla väder. Sittdelen erbjuder
rejält med plats, även för lite större barn och tjocka vinterkläder.
Handtaget är höj och sänkbart för att passa olika förare. En kollega
att lita på i ur och skur. Vagnen är en vidareutveckling av BRIO Duette och har fått ett solskydd som vecklas ut med hjälp av en
dragkedja på framkanten av suffletten. Levereras komplett med sufflett och fotsack.
• Handtagsbågen kan fällas för att
underlätta i och urtagning av barn
• Teleskophandtag för höjdjustering
• Justerbart fotstöd
• Fällbart ryggstöd i tre lägen
• Ryggen är fällbar till liggläge
• Länkledsfjädring
• Stor sufflett och rymlig varukorg i metall
• EVA-hjul, punkteringsfria
• Öko-tex certiﬁerad textil
(standard 100, klass 1)
• Barnselar ingår
Skjutstångshöjd: 94-102 cm
Sittmått: L92 x B49 x D28 cm.
Mått hopfälld: L91 x B74 x H46 cm
Vikt: 18 kg
Max belastning: 2*20 kg i sits och 5 kg i varukorgen
Hjul: ø 30 cm.
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Lek
I vårt sortiment har vi två produkter för lek.
En trehjuling och en grävmaskin. De är båda framtagna för att
hålla under många års använding under tuffa förhållanden.

Trehjuling
En stabil trehjuling för de yngre barnen.
Brett styre med hakkudde och fodrad med tjockt
skumgummi. Kullager på både fram- och bakhjul.
Från 1,5 år.
5 års garanti för svetsbrott.

Grävmaskin
En grävare för rejält arbete i sandlådan. En funktionell och stabil grävare av stålkonstruktion med
aluminiumplatta.
Från 4 år.
5 års garanti för svetsbrott.
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Tillbehör

Fotsack

Fotsack som passar till Nordic Crown Spin & Race. En snygg formsydd
fotsack som är vatten avisande. Perfekt för det Nordiska klimatet. Fästes
på ett enkelt sätt med kardborreband.

Promenad & Elegant Adapter

Bilstolsadapter som gör det enkelt att skapa ett travelsystem mellan ditt
babyskydd och barnvagn. Gör ﬂytten från bil till vagn smidig. Kompatibel
med Maxi-Cosi, BeSafe och Cybex.

Sparkskydd bakåtvänd

Ett sparkskydd med stoppning som skyddar bilsätet från revor och
tryckskador. Vatten och smutsavvisande textil, går också att tvätta i
maskin. Smarta ﬁckor för både bakåt och framåt vänd stol. Anpassad för
IsoFix. Öko-tex certiﬁerad textil (standard 100, klass1) Mått: 121x52 cm

Myggnät

Måttanpassat Nordic Crown myggnät som håller insekterna borta. Singel
myggnätet passar Sporty,Race och Spin. Dubbel myggnätet passar Twinsitty och Duette.
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Sufflett till Sporty och Twinsitty

En uppgradering av suffletten till BRIO Sitty och Twinsitty.
Solskydd som vecklas ut med hjälp av dragkedja på framkanten suffletten. Passar även äldre BRIO Sitty och Twinsitty. Öko-tex certiﬁerad textil
(standard 100, klass1).

Regnskydd

Vi har måttanpassade regnskydd till Sporty, Twinsitty, Duette, Race och Spin
Öko-tex certiﬁerad textil (standard 100, klass1).

Nordic Crown Ratt

Gör åkturen lite roligare, sätt på en ratt på sulkyn.
Ratt som passar till Sporty, Twinsitty, Race och Spin

13

Skötsel och Garanti
Nordic Crown gör vagnar av mycket hög kvalité. Men de behöver underhållas och vårdas för att
hålla så länge som möjligt. Förvara vagnen torrt (ej i carport eller liknande). Om vagnen använts ute
i regn eller fuktigt väder, bör chassit genast torkas av och vagnen ställas upp inomhus eller i rumstemperatur med suffletten uppfälld för att torka och undvika fuktskador.
Se till att vagnen alltid är torr vid förvaring. Kontrollera och rengör din vagn regelbundet för att
minska risken för rostskador. Använd varmt vatten och endast vanlig tvål eller rengöringsmedel
(inte blekmedel, alkohol, såpa eller slipande rengöringsmedel). Putsa vagnen med bilvax eller
liknande vid behov. Samtliga tyger är testade enligt officiell standard. Trots detta kan blekning av
tyget förekomma, särskilt på speciellt utsatta delar av vagnen. Utsätt aldrig vagnen för starkt solljus
under längre tid.
Tvättråd ﬁnns på samtliga klädslar. Yttertyget har en kraftigt vattenavvisande impregnering. Trots
detta kan vattendroppar tränga in genom de små sömnadshålen och bilda fuktﬂäckar på bomullstyget. 100-procentigt skydd mot väta fås genom att använda regnskydd vid regn eller snöfall. Vid
tvätt av yttertyget var noga med att få bort alla rester av tvål eller rengöringsmedel för att impregneringen ska fungera. Spola av och torka vagnen om du använt den nära havet eller på saltade
vägbanor.
Kontrollera regelbundet att:
• alla lås och spärrar fungerar korrekt.
• alla nitar, skruvar och muttrar är väl åtdragna och inte skadats.
• inga plastdetaljer är skadade.
• alla kardborreband sitter ordentligt fast.
• alla tryckknappar sitter ordentligt fast.
• elastiska band inte förlorat sin elasticitet.
• parkeringsbromsen fungerar.
Vi lämnar 12 månaders garanti samt 3 års reklamationsrätt på fabrikationsfel. Kvitto eller annat
bevis av inköp skall uppvisas för att kunna använda garantin. Garantin gäller inte om produkten
köpts begagnad eller av en icke auktoriserad återförsäljare.
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Kontakt
Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor
och funderingar gällande våra produkter.
Kundservice
Nordic Crown
Södra Portgatan 19
283 50 Osby
customerservice@crownproducts.eu
Telefon +46 (0)479-89 90 30

www.crownproducts.eu

