
 

 

Stokke® Travel Collection:  
eerste klas reizen voor kinderen 
 

Vakantie is samen tijd doorbrengen en van elkaar genieten. Maar vlot op je plaats van 

bestemming geraken, is vaak een heel ander verhaal. Stokke® denkt met je mee en maakt je 

reis gemakkelijker én leuker, of je nu op vliegvakantie vertrekt of bij oma gaat logeren. Je vindt 

altijd een Stokke®-product om je reis te vergemakkelijken, zodat je je volledig kan toewijden 

aan wat echt belangrijk is: elkaar. 

 

Stokke® Travel Collection 

Wil je ontdekken, samen met je baby, zo stressvrij mogelijk maken? En tegelijk 

verzekerd zijn dat je baby veilig en comfortabel zit? De reiscollectie van Stokke® heeft 

het allemaal: essentiële, plaatsbesparende en functionele producten die mobiel en 

gebruiksvriendelijk zijn. Je vraagt je af hoe je het ooit zonder hebt kunnen doen!  

 

De Travel Collection bestaat uit veilige, draagbare en lichtgewicht Stokke®-producten. 

Zo ga je zorgeloos op reis en geniet je samen onderweg, waar en wanneer je wilt.  

 

Stokke® iZi Go™ by BeSafe® - De award winning lichtgewicht autostoel. Een simpele 

en veilige installatie op je Stokke®-kinderwagen en in de auto (met een optionele 

ISOFIX-basis).  

 

Stokke® Scoot - De compacte kinderwagen, geschikt vanaf geboorte. Makkelijk om 

op te vouwen, te duwen en te vervoeren. 

>>>>>



 

Stokke® PramPack™ - De universele reistas voor je wandelwagen. Geschikt voor de 

meeste kinderwagens. Goedgekeurd door luchtvaartmaatschappijen, makkelijk 

oprolbaar én op te bergen.  

 

Stokke® MyCarrier - De universele 3-in-1 draagzak die te gebruiken is als buik- en 

rugdrager. Makkelijk oprolbaar en op te bergen. Te gebruiken vanaf de geboorte tot de 

leeftijd van drie jaar.  

 

Stokke® HandySitt® - Het draagbare kinderzitje. Past op de meeste volwassen 

eetstoelen, makkelijk inklapbaar om op te bergen en te vervoeren.  

 

Stokke® Flexi Bath™ - Het opvouwbare badje. Gebruiksvriendelijk, makkelijk 

vouwbaar, op te bergen en vervoerbaar. Niet alleen perfect voor in de badkamer, maar 

ook op het strand en in de tuin.  

 

 

Verkoopinformatie 

-voor verkooppunten: zie www.stokke.be 

-richtverkoopprijs Stokke® iZi Go™ by BeSafe®: 239 EUR 

-richtverkoopprijs Stokke® Scoot: 569 EUR 

-richtverkoopprijs Stokke® PramPack™: 149 EUR 

-richtverkoopprijs Stokke® MyCarrier: 169 EUR 

-richtverkoopprijs Stokke® HandySitt®: 79 EUR 

-richtverkoopprijs Stokke® Flexi Bath™: 39 EUR 

 

 



 

Over Stokke® 

‘In the best interest of the child’: dat is de achterliggende gedachte van Stokke®. Het 

Noorse familiebedrijf is in 1932 opgericht en staat garant voor de ontwikkeling en 

productie van unieke, functionele en duurzame kinderproducten en -accessoires. In 

de afgelopen tachtig jaar heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een succesvolle 

internationale leverancier van verschillende kinderproducten. Het familiebedrijf wordt 

op dit moment door de derde generatie geleid. 

 

Elk Stokke®-product wordt ontworpen om de constante ontwikkeling van het kind te 

stimuleren, waarbij de band tussen ouder en kind door oogcontact en interactie wordt 

bevorderd. Daarbij spelen niet alleen design, ergonomie en functionaliteit een rol. 

Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor veiligheid, kwaliteit en milieuaspecten. 

Sinds 1972 heeft Stokke® wereldwijd beroemdheid verworven met de introductie van 

de Tripp Trapp®. Deze revolutionaire en met het kind meegroeiende kinderstoel is 

sindsdien wereldwijd uit geen enkele eet-, woon- of kinderkamer meer weg te 

denken. Voor meer informatie: www.stokke.com.  

 

Voor meer info: 

RCA PR 

Petra Noppe     

Tel. +32 11 590 591 

petra.noppe@rca.be 

 

Voor beeldmateriaal zie overzicht (beschikbare beelden) in bijlage.  

De HR-beelden kunt u downloaden via ons ’virtual office’  www.rcapress.be  

(toegang met uw e-mailadres) of op aanvraag via e-mail. 

 

Stokke® Benelux 

Katja Nefzer 

Regional Marketing Manager - Northwest  

office: +49 7031-6115824 | Email: katja.nefzer@stokke.com 

 

www.stokke.be  

Twitter: @StokkeNL  

Facebook: www.facebook.com/Stokke-Belgie 

Tel. lezersinformatie België: +32 475 73 42 83 

 


