
 

 

 

 

 

EVOLVE HØJSTOL 

Fire af vores testere har testet den nye højstol EVOLVE by m-kids. 

Med m-kids EVOLVE™ kan du føle dig helt sikker og tryg, selv når dit barn er lidt uroligt. EVOLVE™ 
stolen er designet til, at børn kan bevæge og udvikle sig. EVOLVE™ er testet og godkendt efter de 
nyeste standarder inden for sikkerhed. 

EVOVLE stolen er designet til at vokse med dit barn i mange år. Stolen er udtænkt, så den kan 
bruges til flere funktioner af dit barn. Dit barn kan på en sikker måde inddrages i dagligdagens 
gøremål fra ca. 1 års alderen. 
De fleste børn kan sidde i en højstol fra 6-måneders alderen. Dit barn er siddemodent, når det kan 
rulle fra mave til kravlestilling og videre derfra til siddestilling. Brug EVOLVE Babysæde og fodstøtte 
og opnå optimal støtte og komfort for dit barn. 
For m-kids er det vigtigt, at vi kun anvender de bedste materialer. Vi lægger stor vægt på kvalitet, 
miljøvenlighed og nem vedligeholdelse. For os skal kvaliteten bare være i orden! 

 
 
 

Julie fortæller: 

”Carla på 10 mdr. har testet Evolve stolen i hvid fra m-kids med babysæde og fodstøtte til. 
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Da vi modtog stolen, var det vigtigt for os at læse om sikkerheden samt hvilket materiale, stolen er 
lavet af. Det er vigtigt for os, når vi skal vælge et produkt til vores datter, at sikkerheden og 
kvaliteten er i top, og når det er en højstol ikke mindst, at vores datter sidder godt og er tilpas i 
stolen, da vi bruger højstolen flere gange om dagen. 

 

Evolve højstolen er fremstillet af bæredygtigt træ fra europæisk skovbrug. EVOLVE™ Baby Seat er 
produceret i PUR skum, som giver en behagelig støtte og komfort til barnet, når det sidder i stolen, 
samtidig med at det er let at rengøre. 

Vi har testet stolen i 4 uger, og vi har været rigtig glade for den. Vi synes i høj grad, at den lever op 
til vores forventninger om sikkerhed, kvalitet og komfort. Vores datter sidder godt og glider ikke 
frem i stolen. 
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Evolve stolen er dejlig nem at rengøre – en fugtig klud, og så er det klaret. Også babysædet er 
nemt at rengøre, og det er superpraktisk, når man har små børn. 

Vi har været glade for stolens høje sider, da vi ofte har skulle kæmpe lidt med vores datter 
omkring aftensmadstiden, hvor hun nogle gange har været træt og ukoncentreret. 

De høje sider på stolen er rigtig gode og har været med til at skærme vores datter, så hun har 
været mere koncentreret omkring sine måltider, og især om aftenen har det haft en god effekt. 

 

Alt i alt er vi glade for konceptet med, at stolen vokser med barnet. Man har den optimale 
mulighed for at inddrage sit barn i det daglige arbejde såsom madlavning, bagning og opvask. 

http://www.testfamilien.dk/wp-content/uploads/2015/08/Billede-51.jpg
http://www.testfamilien.dk/wp-content/uploads/2015/08/billede6.jpg


Vi har prøvet ståfunktionen, og det fungerer rigtig godt. Vores datter synes, det er rigtig sjovt at få 
lov til at være med, når vi laver mad. Især at stå ved vasken med opvaskebørsten er et hit.” 

Nytteværdi: MEGET GOD. Jeg er vild med konceptet om, at stolen vokser med barnet. 

Holdbarhed: MEGET GOD. Stolen står som ny, selvom den er blevet brugt rigtig meget. 

Pris: GOD. En god pris for et lækkert produkt. Dog kan den fremstå lidt dyr, hvis man skal have 
babysæde og fodstøtte til. 

Kvalitet: MEGET GOD. Kvaliteten er rigtig god, og den kan holde til meget. 

 

Se mere om den samlede test på testfamilien.dk - http://www.testfamilien.dk/tests/baby-boern-

og-teenager/evolve-hoejstol/ 
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