SINCE 1925

MODELLÅR 2022

SE

95 ÅRS ERFARENHET

TILLVERKAD I EMMALJUNGA, SVERIGE
Emmaljunga Barnvagnsfabrik har tillverkat barnvagnar på samma plats i Emmaljunga, Sverige sedan 1925. Vi är
världens äldsta aktiva barnvagnsfabrik. Fortfarande beläget på samma ställe - fortfarande inom samma familj
med högt engagemang och passion för att bygga de bästa barnvagnarna för dig och ditt barn.
På Emmaljunga tror vi starkt att det är viktigt att gå mot ett hälsosamt och hållbart sätt att leva. Våra barnvagnar
är tillverkade i Sverige med material av hög kvalitet, för barnets bästa och för miljön. Tillverkningen sker i vår
svenska fabrik i Emmaljunga med stor omtanke för miljön och vår personal. Vi väljer våra leverantörer med stor
omsorg. Våra produkter och material testas enligt EU: s miljö- och säkerhetsstandarder.
Din Emmaljunga är byggd för att hålla och att se fantastisk ut i många år!

Spirit of Nature

Select Range

SELECT as you like

LOUNGE NAVY

NXT90

LOUNGE

33201 Ergo 3.0

36201 Flat 3.0

LOUNGE GREY

30201

17230 Nature Silver 3.0
33202 Ergo 3.0

17231 Black 3.0

36202 Flat 3.0

LOUNGE BLACK

NXT Twin

30202

17241 Black 3.0

17261 Black 3.0

33203 Ergo 3.0

36203 Flat 3.0

			
NXT
Select

36204 Flat 3.0
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LOUNGE L.WHITE

30203

30204

33204 Ergo 3.0

17242 Outdoor 3.0

NXT60

17240 Nature Silver 3.0

17262 Outdoor 3.0

VÄLJ CHASSI, SITTDEL OCH
LIGGDEL SOM DU VILL

En vacker högkvalitativ produkt tillverkad i Sverige
NY floating suspension-fjädring för en smidig körning
Ny smidig parkeringsbroms (NXT90 Select)
Slitstarka avancerade tyger med konstläderdetaljer
Nytt bekvämt handtag för ihopfällning
Sittdel FLAT: fullt plant liggläge
Sittdel ERGO: ergonomiskt viloläge med lång rygg
Punkteringsfria och slitstarka solight-ecco® däck
Alu chassi med låg CO2 påverkan från Hydro Reduxa®
Insektsnät ingår i Select chassit
Stabilt och hållbart chassi
Upp till 22 kg / 4 år
Ditt hållbara val från vår svenska fabrik

17232 Outdoor 3.0

Select Range

OUTDOOR NAVY

17240 Nature Silver 3.0
33205 Ergo 3.0

17241 Black 3.0

17242 Outdoor 3.0

36205 Flat 3.0

NXT60

30205

17230 Nature Silver 3.0
33206 Ergo 3.0

17231 Black 3.0

36206 Flat 3.0

NXT Twin

30206

OUTDOOR OLIVE

OUTDOOR BLACK

SELECT as you like

NXT90

OUTDOOR

17261 Black 3.0

33207 Ergo 3.0

36207 Flat 3.0

30208

33208 Ergo 3.0

36008 Flat 3.0

OUTDOOR BEIGE

30207

			
NXT
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17262 Outdoor 3.0

SELECT CHASSIS, SEATS AND
CARRYCOT AS YOU LIKE.

En vacker högkvalitativ produkt tillverkad i Sverige
NY floating suspension-fjädring för en smidig körning
Ny smidig parkeringsbroms (NXT90 Select)
Slitstarka avancerade tyger med konstläderdetaljer
Nytt bekvämt handtag för ihopfällning
Sittdel FLAT: fullt plant liggläge
Sittdel ERGO: ergonomisk liggläge med lång rygg
Punkteringsfria och slitstarka solight-ecco® däck
Alu chassi med låg CO2 påverkan från Hydro Reduxa®
Insektsnät ingår i Select chassit
Stabilt och hållbart chassi
Upp till 22 kg / 4 år
Ditt hållbara val från vår svenska fabrik

17232 Outdoor 3.0

FUNKTIONER - TOP OF THE LINE

FLOATING SUSPENSION
Du måste bara prova den!
Fantastisk fjädring (upp/
ner, vänster/höger) ger
en smidig åktur på olika
underlag (NXT90 Select)

SÄKERT OCH TRYGGT
BROMSSYSTEM
Lättanvänd bromspedal för
säker parkering.

SVÄNGBARA OCH LÅSBARA
HJUL
Framhjulen är svängbara men
kan även låsas för turer i
utmanande terräng.

5-PUNKTS BÄLTE
Magnetiskt 5-punkts bälte för
enkel och praktisk användning.

TELESKOP STYRE
Teleskopstyre med hög
maxhöjd. Kombinationen
teleskopstyre och ergonomiskt handtag är fantastikt.

ERGO-SCOPE HANDTAG
Ergonomiskt handtag för
önskad höjd och
benutrymme.

VÄNDBAR SITS
Ditt barn kan vändas
från dig för att upptäcka
eller mot dig för en trygg
vilostund.

NXT ERGO SITTDEL
Ergonomisk, lätt, rymlig
och bekväm, justerbart i
fyra positioner.

NXT ERGO FOTSTÖD
Oavsett om barnet vilar
eller sitter upp kan fotstödet anpassas efter barnets
behov.

INSEKTSNÄT INGÅR
Insektsnätet kan fästas i suffletten på både liggdel och sittdel.
Levereras med Select chassi.

NXT FLAT SITTDEL
Låt barnet vila tryggt med
det fulla plana liggläget
och med den inbyggda
SafeFrame™.

NXT FLAT FOTSTÖD
Oavsett om barnet vilar
eller sitter upp kan fotstödet anpassas efter barnets
behov.

HANDTAG PÅ LIGGDEL
Gör det lätt att bära och
fästa liggdelen på chassit.

HOPFÄLLBAR LIGGDEL
NXT liggdel kan enkelt fällas
ihop för kompakt transport och
förvaring.

HOPFÄLLBAR ERGO
SITTDEL
NXT sittdel Ergo kan
enkelt fällas ihop för kompakt transport & förvaring.

KOMPAKT HOPFÄLLT CHASSI
Stark och pålitligt aluminiumchassi
som kan fällas ihop kompakt för
enkel förvaring och transport.

Select Range

MJUK MADRASS I
LIGGDELEN
Tvättbar interiör, mjuk
madrass och praktiskt
blixtlås på fotsacken gör
NXT-liggdelen till en vinnare.

AVTAGBAR FRONTBYGEL
Ta av frontbygeln helt eller
delvis för enkel åtkomst.

QUICK RELEASE SYSTEM
Hjul och axlar kan enkelt tas
av så att vagnen blir kompakt när den fälls ihop.

BEKVÄMT HANDTAG
Ett mjukt greppvänligt
handtag i konstläder med
säkerhetsband.

TILLBEHÖR

Hitta alla färger på emmaljunga.com

522 Parasol

452 Skötväska Travel

962 Hjulpaket
(Hitta alla modeller på
emmaljunga.com )

562 Åkpåse FLAT

Åkbräda
70150 NXT (äldre modeller)
70250 NXT (2022 modeller)
70251 NXT Twin

Hitta alla färger på
emmaljunga.com

642 Bed Set Box

572 Åkpåse ERGO
(2 delar, passar Ergo&Classic)

98250 Cupholder
(lyser i mörkret)

Regnskydd (med reflexer)
Car seat adapter NXT 3.0
81250 NXT Ergo, NXTClassic 79260 MaxiCosi, BeSafe, Cybex
81252 NXT Flat
79261 Britax older models
79160 MaxiCosi (NXT äldre modeller)
(kontrollera vilka bilstolar som är
kompatibla på emmaljunga.com)

65271 Sidebag Black
602 Fotsack Ergo/Classic
65272 Sidebag Outdoor 612 Fotsack Flat

NXT90 CLASSIC

NXT90 CLASSIC

MYCKET VÄRDE FÖR PENGARNA

Med NXT90 CLASSIC får du mycket värde för pengarna. NXT90 CLASSIC levereras komplett och
innehåller allt du behöver: chassi, liggdel och ergonomisk sittdel. Samma höga kvalitet men färre funktioner och detaljer jämfört med SELECT vagnar. Använd den mjuka och rymliga NXT liggdelen med
bärhandtag under de första 6 månaderna (upp till 9 kg). Senare klickar du i den lätta och rymliga ergonomiska sittdelen (upp till 22 kg / 4 år).
Levereras med:
Ställbar fjädring
Stabilt, praktiskt Foam handtag
Insektsnät och regnskydd SMALL kan köpas till (tillbehör)

12210 - Navy

12211 - Black

12212 - Olive

NXT TWIN CLASSIC

12213 - Beige

MYCKET VÄRDE FÖR PENGARNA

Med NXT TWIN CLASSIC får du mycket värde för pengarna. Vagnen levereras som en komplett lösning
för tvillingar eller syskonbarn: 1 st NXT TWIN chassi, 2 st NXT Classic liggdelar och 2 st lätta ergonomiska
classic sittdelar. Samma höga kvalitet men färre funktioner och detaljer jämfört med SELECT vagnar. Använd
den mjuka och rymliga NXT liggdelen med bärhandtag under de första 6 månaderna (upp till 9 kg). Senare
klickar du i de lätta och rymliga ergonomiska sittdelarna (upp till 22 kg / 4 år). Välj regnskydd Small till vagnen (tillbehör).
Du får 1 Twin chassis, 2 classic liggdelar, 2 classic sittdelar

12210 - Navy

12211 - Black

12212 - Olive

12213 - Beige

Spirit of Nature

GRÖNT PÅ RIKTIGT
”Vi tycker att det inte räcker att enbart använda miljövänliga material. Vi vill gå längre.
Vår ambition är att göra hela PRODUKTIONSPROCESSEN grön, produkterna måste
ha en lång livslängd och produkterna ska vara utformade för återanvändning, enkel
återvinning eller till och med för Remanufacturing (återtillverkning). Använda mindre
energi, spara vatten, minska utsläpp och transportkostnader och minska CO2-påverkan. Detta är vad vi gör och strävar efter i Emmaljunga. Det här är vad vi kallar GRÖNT
PÅ RIKTIGT”

1. DESIGN

2. MATERIAL

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Genomtänkt design där hållbarhet byggs in i vagnen för minsta möjlig CO2-avtryck
Stark och stabil konstruktion för lång hållbarhet
Robusta delar och starka fjädrar som håller länge
Bekväm och säker miljö för barnet
Hållbara detaljer för lång hållbarhet
Designad för att delar enkelt skall kunna bytas ut
Patenterad metod för att skruva ihop/isär aluminiumdelar (för enklare återvinning)
Genomtänkt design för god arbetsmiljö

•

•
•
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3. PRODUKTION

4. ANVÄNDNING

•

•

•
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•
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•

Närproducerad i Emmaljunga, Sverige med god
arbetsmiljö och bra arbetsvillkor
Egen anodiseringsanläggning för aluminium
Fossilfri uppvärmning av fabriken.
El från gröna källor i form av vattenkraft
1500 m2 solarcellsanläggning på fabrikstaket
Återvinning av värmeöverskott från produktionen
som återförs till värmesysstemet.
Våra investeringar i värmepumpar sparar allt som
allt 400 ton CO2 per år.
100% återvinning av vatten som används i produktionen
Regranulering av plastmaterial från produktionen
för lägst möjliga CO2-avtryck.

USE

5. RECYCLING
Återvinningsbara material
Det är lätt att plocka isär en vagn från Emmaljunga för
att skilja ut de enskilda materialen för återvinning
Återvinningsbara däck
Återvinningsbara plastdetaljer
Återvinningsbar aluminium

Med en Emmaljungavagn kan du känna dig trygg. Du kan lita på att din barnvagn är
tillverkad under de bästa förhållandena och att Emmaljunga tar ansvar för miljön. För mer
information om vår gröna vision besök emmaljunga.com

Hållbara material som är återvinningsbara
Tyger med hög ljusäkthet
Testad enligt REACH
DOPE Dye-färgade tyger, tillverkade i en process
som minskar vattenförbrukning upp till 80%.
Anodiserat REDUXA® Aluminium från Norsk Hydro, som har fyra gånger lägre CO2-avtryck jämfört
med annan aluminium (bl.a. genom att använda
vattenkraft & solenergi)
Hållbara och slitstarka 100% återvinningsbara
solight-ecco® däck från Tyskland.
Användning av plastgranulat från ”post consumer
waste”

•
•
•
•
•
•
•

Hållbarheten är inbyggd i vagnen som är konstruerad för att användas och återanvändas
Bekväm och säker miljö för barnet/barnen
Rymliga sittdelar med lång rygg för att barnet
skall ha plats länge i vagnen.
Tygerna är smuts- och vattenavvisande
Både tyger och chassi är lätta att hålla rena och
fräscha
Lätt att byta ut delar om det behövs
Hållbara och slitstarka 100% återvinningsbara
solight-ecco® däck
Möjlighet att återanvända ligg- och sittdel på NXT
Twin chassit ifall familjen växer.

REMANUFACTURING
I framtiden kommer Emmaljunga att kunna ta emot vagnar som nått slutet av sin livscykel och göra nya vagnar av
materialen.
Detta är en av anledningarna till att vi har investerat kraftigt i
vår egen moderna anodiseringsanläggning så att vi i framtiden kan använda gamla chassi och sedan göra nytt.
GRÖNT PÅ RIKTIGT för oss betyder ständig innovation. Att
hela tiden leta efter nya lösningar för att uppnå en cirkulär
ekonomi och en hållbar framtid.

SINCE 1925

Hitta mer information på

emmaljunga.com

Alla rättigheter förbehålles Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB. ©Emmaljunga 2021
Produkterna som visas i denna katalog kan komma att ändras utan förvarning.
Emmaljunga reserverar sig mot tryckfel, färgskillnader och ändringar i produktutbudet.
Besök emmaljunga.com för uppdaterad information.

