Fremtidens VOKSI®-pose fra Ullkorga
Myk, deilig og behagelig varm i ull og bomull!
Gjennom 20 år har den mønsterregistrerte,
norskproduserte VOKSI® -posen vært en
suksess – til glede for både nyfødte og små
barn opp til 3 år. I jubileumsåret introduseres
fremtidens barnepose, med en helt nytt,
patentsøkt produkt – VOKSI Aktiv 0-6!
PATENTSØKT
Det patentsøkte produktet VOKSI® Aktiv 0-6 kan
brukes fra fødselen og helt opp til 6 år - dobbelt så
lenge som den originale, prisbelønte VOKSI® Classic!
Den nye VOKSI® Aktiv 0-6 er i tillegg både lettere og
mindre, og har klips i stedet for snorer som gjør
bruken enklere. Nytt er også at posen inneholder
krympefri ull – som kan vaskes i vaskemaskin på 40
grader.
SUPERFLEKSIBEL
VOKSI® Aktiv 0-6 er konstruert slik at den kan
brukes både sommer og vinter. Posen er tilpasset treog fempunkts seler, og er både vendbar, vindtett og
vannavstøtende. I tillegg er det mulighet for å feste
liggeplate i posen, som gjør at den kan brukes som
bærebag. VOKSI® Aktiv 0-6 kan også benyttes i
bagvogn, sportsvogn, sportsjogger, pulk, spark og
bilsete, såvel som vanlig sovepose på telttur i skog
og mark.
Oppfinner, grunder og daglig leder av Ullkorga, Bodil
Korshamn er svært glad for å kunne presentere et
helt nytt produkt i VOKSI®-familien. Hun tror den
nye posen vil appellere til dagens moderne og aktive
småbarnsforeldre - spesielt fedrene.
Ulkorga AS har siden starten i 1985 jobbet nært med
distributører og barnefamilier, og har løpende fått
verdifulle tips og hint om nye behov. VOKSI® Aktiv
0-6 er helt ny - men er allerede testet av små og
store barn, og tilbakemeldingene er entydige:
VOKSI® Aktiv 0-6 fungerer perfekt!

HISTORIKK
Den klassiske VOKSI®-posen ble skapt i 1985 ut fra
en ide om spennende bruk av ull. Den vokste med
barnet, kunne være både bærebag, teppe, sommer
og vinterpose mv - med andre ord en kombipose.
Den representerte en revolusjonerende nyhet innen
babyposesjangeren, og har de siste 10 år vært
markedsleder i Norge. Gründer Bodil Korshamn har
mottatt ”Merket For God Design” for den klassiske
VOKSI®-posen. Ullkorga AS, beliggende på grensen
mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, har også
utviklet en rekke andre produkter som benytter
naturens eget råstoff, ull. Bedriften produserer også
bleier/tilbehør, madrasser, puter, dyner, babytepper,
allværspose, tøfler og luer og er en vesentlig
kvinnearbeidsplass i Rindal kommune.
VOKSI® Aktiv 0-6 vil komme i salg i butikkene fra
desember i år. Nyheten presenteres i Oslo på
faghandelmessen BabyExpo, som åpner fredag 30.
september.

