Stödjer kampen!

BARNVAGNSMARSCHEN 2018
RFSU har anordnat Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet sedan
2010. I år fick Elodie Details äran att designa det regnskydd som varje
år säljs till förmån för kampen. Du som använder dessa produkter
gör det för allas rätt att överleva sin graviditet. Varannan minut dör
en kvinna av en graviditet eller förlossning. Orsakerna är bland annat
bristande tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter
eller mödrahälsovård. Det här går att förändra! 9 av 10 dödsfall kan
förhindras med politisk vilja och resurser.

I samarbete med

PRESS RELEASE
Spring 2018 Collection

BARNVAGNSMARSCHEN
The Gilded Garden
- I samarbete med RSFU

WA WA WOMB Nytt mönster!
- Jag ville ge ett konstnärligt uttryck för vad den här
manifestationen handlar om, säger grundaren och
Chefsdesignern Linda Sätterström. Varje kvinnas
rätt att skydda sin egen kropp och sitt eget liv.
Det är en kamp, och det är därför det finns tydliga
likheter med kamouflagemönster i det framtagna mönstret. Kvinnors liv är så lågt prioriterade i
många länder, ofta krigsdrabbade. Det är så otroligt
sorgligt. Därför vill jag provocera med att använda
livmödrar på årets design, denna vackra skapelse.
Genom att använda regnskyddet visar du ditt stöd
för att stoppa mödradödligheten.
- Linda Sätterström, Grundare & Chefsdesigner

REGNSKYDD >>
Den smarta konstruktionen gör Elodie Details regnskydd kompatibla med liggvagnar, sittvagnar, och sulkys.
Regnskydden är utrustad med ett nedvikningsbart
”vindfönster” i genomskinlig plast, och fästknappar vid
sido-sömmen gör det enkelt att stänga vid kraftigt regn
-och blåsväder. Förvaras i en egen väska som kan fästas
på vagnen för snabb åtkomst.
Storlek: Förvaringsväskan mäter 26 x 13 x 6 cm
Material: PU-bestruken polyester

STROLLER SHOPPER™ >>
Delta i kampen utan vagn. StrollerShopper är en
praktisk, snygg och rymlig accessoar som aldrig gör
dig besviken.Fickorna på insidan är anpassade för mobilen, plånboken, blöjor och våtservetter, medan resten av
väskan ger plats för allt det du själv vill ha eller behöver.
Genom sin breda, vinklade axelrem hänger den bekvämt
på axeln eller säkert över vagnens handtag.
Storlek: 29 x 29 x 10 cm
Material: 100% Polyester
Missa inte alla de andra matchande accessoarerna
i Elodie Details sortiment!
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