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BRITAX UTVIDER SIN TESTVINNENDE VOGNFAMILIE: HER ER B-
MOTION 3 PLUS 
 
Oslo, 25 april 2018 – Trehjulingen BRITAX B-MOTION 3 PLUS er siste tilskudd i den 
testvinnende* sportsvognfamilien B-MOTION PLUS. 
 
 

 
 
Med denne fleksible vognen kommer du deg enkelt frem på alt fra svingete 
skogsveier til smale fortauer. Svingmekanismen i det store forhjulet gjør vognen både 
stabil og lett manøvrerbar. Forhjulet kan låses i fast stilling, slik at vognen er lettere å 
manøvrere i terreng. Store luftfyllte hjul og doble fjæringer gjør at vognen triller lett på 
alle typer underlag og barnet reiser mykt og behagelig på turen.  
 
B-MOTION 3 PLUS er en svært fleksibel vogn og den er enkel å tilpasse etter behov. 
Takket være justerbar fot- og ryggstøtte med full liggestilling, kan du sette i en myk 

bærebag til spebarnet. Med det medfølgende adaptersettet CLICK & GO® kan du 

feste alle typer babystoler eller matchende bærebager fra Britax Römer på vognen.  
 
Kalesjepakken, som kan kjøpes separat, inneholder en ekstra stor kalesje og 
kommer i mange glade farger. Slik kan du enkelt forandre utseendet på vognen din 
og sørge for at den passer til din stil og dine behov. Kalesjen har solskjerm og 
solbeskyttelse UPF 50+ slik at barnet er skjermet i all slags vær.  
 
Vognen legges raskt sammen med enhåndsmekanismen, slik at den andre hånden 
kan holde barnet eller en handlepose. B-MOTION 3 PLUS er utstyrt med en 
automatisk lås, slik at vognen forblir sammenfoldet til du vil bruke den igjen. Den 
sammenfoldede vognen står dessuten stødig av seg selv, og tekstilet når derfor ikke 
bakken og blir skittent.  
 
Med et par raske knappetrykk justerer du høyden på det polstrede håndtaket slik at 
det er tilpasset høyden til den som triller vognen. Vognen er enkel å styre med kun 
én hånd, takket være det sentrale grepområdet på håndtaket.  
 
Fempunktsselen med myk, vattert polstring kan justeres i ulike høyder etter barnets 
størrelse, fra fødsel og opp til 17 kg, og sørger for en sikker og bekvem reise.  
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Uansett om du planlegger en lang dagsutflukt eller bare skal gjøre unna noen 
ærender, rommer den generøse varekurven alt du behøver: bleier, ekstraklær, leker, 
snacks eller matvarene du akkurat kjøpte i butikken.  
 
Bedre komfort og større fleksibilitet: I B-MOTION 3 PLUS kombineres mange nyttige 
funksjoner, alt for at du skal få det meste ut av vognen din.  
 
Vognen er tilgjengelig i butikk fra og med april 2018 og kommer i følgende farger: 
Cosmos Black, Flame Red, Lagoon Green, Ocean Blue, Sand Beige, Wine Red, 
Coral Peach, Olive Green, Black Denim, Blue Denim, Olive Denim 
 
Hard bærebag, myk bærebag og bilbarnestol kan kjøpes som separate tilbehør.  
Setetrekket er avtakbart og kan vaskes.  
 
 
Priser: 
Veil. Utsalgspris: NOK 3299 
 
*Råd og Rön i Sverige kåret ”familiemedlemmet” B Motion 4 Plus til vinner i sportsvogntesten for 
2017. Vognen er også kåret til testvinner hos det danske forbrukerrådet Tænk i 2017.  
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  
Liza Alvarez, Marketing Manager Britax Nordiska Barn AB 
E-mail: liza.alvarez@britax.com 
Telefon: +46 040-619 99 50  
 
For informasjon og høyoppløselige bilder, vennligst kontakt: 
Lill Jakobsen, pressekontakt 
E-mail: lilljakobsen@yahoo.no 
Telefon: +47 40 000 962 
 
Om Britax 
Britax er en ledende global innovatør innen bilseter, barnevogner, bæreseler og tilbehør som møter 
den moderne familiens behov. Selskapets visjon er "frihet for familier i hverdagen", og selskapet 
arbeider for å gjøre familiens turer tryggere og enklere gjennom hele foreldreskapet. Britax har et unikt 
bredt sortiment av bakovervendte bilbarnestoler, med flere svenske PLUS-test godkjennelser opp til 
25 kg, enn noe annet merke, samt et stort utvalg av barnevogner og tilbehør. Britax vil inspirere 
familier til å reise friere og tryggere med stil. 
 
Britax ble grunnlagt i 1938 i Storbritannia og fokuserte i begynnelsen på å utvikle sikkerhetsprodukter, 
som for eksempel setebelter for voksne. I 1978 fusjonerte Britax med den tyske konkurrenten Römer, 
som spesialiserte seg på sikkerhet i bil. I 2011 kjøpte Britax den populære merkevaren BOB, som 
lager allround- og joggevogner. I 2013 kjøpte konsernet BRIOs virksomhet innen barnevogner og 
bilseter og i 2017 ble også premiumbarnevognmerket Seed kjøpt opp. I 2016 feiret selskapet at det er 
50 år siden de lanserte sin første bilbarnestol.  
 
I dag har Britax kontorer i 12 land, opererer i de fleste av verdens land, og har over 1000 ansatte. Det 
Europeiske hovedkontoret ligger i Leipheim i Tyskland og huser blant annet et kollisjonstestanlegg, 
produktutvikling og øvrig virksomhet. For ytterligere informasjon om Britax Römer, vennligst besøk 
https://www.britax-roemer.no/oppdag-britax-roemer 
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