
 

 

Stokke™ Tripp Trapp® Newborn Set™ 

Menjadikan Tripp Trapp® kursi yang sempurna untuk bayi Anda yang baru lahir! 
 
OSLO, Norwegia, 2013/PRNewswire/ -- Di Stokke, kami selalu berinovasi dan 
menantang persepsi modern, tapi lebih dari semua itu, kami suka menciptakan 
produk-produk yang dapat memperkaya pengalaman Anda sebagai keluarga.  
 
Semua ini tentang hubungan. 
 
Untuk melihat Rilis Berita Multimedia, silakan klik:  
  
http://www.multivu.com/mnr/58698-stokke-tripp-trapp-newborn-chair 
 
Tripp Trapp® Newborn Set(TM) merupakan kursi bayi ergonomis yang dapat 
dipasangkan dengan mudah  ke bagian atas kursi Tripp Trapp®, sehingga 
menciptakan posisi duduk yang sangat nyaman bagi bayi yang baru lahir untuk 
memberikan pengalaman yang mendalam dari jalinan kehidupan sebuah keluarga. 
Kami percaya interaksi dan kedekatan adalah hal yang paling penting bagi 
pertumbuhan bayi. Oleh karena itu, semua produk Stokke, termasuk Tripp Trapp® 
Newborn Set(TM), dirancang khusus untuk lebih mendekatkan bayi Anda kepada 
Anda.    
 
Anak-anak tumbuh dan belajar melalui hubungan dan komunikasi dengan orang-
orang terdekatnya dan Tripp Trapp® Newborn Set(TM) membuat bayi Anda 
merasakan kehidupan keluarga yang dimulai dari tempat duduknya sejak 
kelahirannya. Waktu makan juga menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan.  
 
Bagi Anda – Jika bayi Anda dapat duduk pada ketinggian yang sejajar dengan Anda, 
tentunya dapat memberi kemudahan bagi Anda untuk dapat menikmati waktu makan 
sambil menjaga interaksi yang sangat indah dengan bayi Anda. 
 
Bagi sang bayi - Mereka hanya ingin melihat dan berinteraksi dengan Anda! 
 
Tripp Trapp® Newborn Set(TM) muat dengan aman dan sempurna di atas kursi 
Tripp Trapp® Anda tanpa perlu menggunakan pengencang. Tempat duduknya 
mudah dilepas dan ketika anak Anda telah siap untuk duduk sendiri, Anda dapat 
mengubah kursinya dengan Baby Set.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Tripp Trapp® dari Stokke® adalah kursi yang tumbuh bersama dengan pertumbuhan 
anak Anda; tinggal menambahkan beberapa aksesoris sesuai kebutuhan! 
 
     - Bayi baru lahir hingga berusia enam bulan - Tripp Trapp® Newborn Set(TM) 
     - Bayi berusia enam hingga 36 bulan - Tripp Trapp® Baby Set(TM) 
     - Balita berusia tiga tahun ke atas - Tripp Trapp® 
 
     Informasi produk 
 
     - Cocok untuk bayi yang baru lahir hingga berusia enam bulan (9 kg) 
     - Pengaman bagian sisi dan sudut sandaran berukuran tepat untuk posisi duduk 
yang optimal 
     - Dilengkapi dengan Gantungan Mainan dan kursi ayunan tambahan 
     - Tali pengaman 5-poin dan bantalan bahu yang empuk 
     - Kain yang dapat dicuci dengan mesin cuci dan dapat diputar 
     - Textil terbuat dari 100% katun super empuk 
     - Kain tambahan tersedia dalam beberapa warna dan pola  
     - Stokke® Tripp Trapp® Newborn Set(TM) kompatibel dengan jenis kursi Tripp 
Trapp® apapun yang diproduksi setelah bulan Mei 2003 
     - Garansi tiga tahun jika produk didaftarkan terlebih dahulu pada stokke.com  
 
     Kursi Tripp Trapp® telah menghubungkan banyak keluarga sejak tahun 1972. 
 
     Kunjungi http://www.stokke.com/en-id/ untuk pedoman pemadupadanan kami. 
 
     Untuk spesifikasi produk menyeluruh, silakan hubungi  
 
     Sumber: Stokke AS 


