
 

 

 

 

 

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! 

 
 
 

Nadja fortæller: 

“Da kassen med den fine stol ankom, kunne Buster næsten ikke vente med, at vi skulle samle den. 
Som barn nummer tre får man nok ikke så mange ting helt fra nye, som den første gør, og han 
syntes, det var ganske særligt, at den var til HAM! Hans far havde desværre en utrolig travl periode 
der, og da den stadig ikke var samlet næsten en uge senere, måtte mor her i gang selv – så der 

skulle det virkelig stå sin prøve, om den var nem at samle  
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Det var heldigvis temmelig ligetil, og jeg havde en god hjælper undervejs  

 

Busters brødre på 3 og 5 syntes også, den var spændende, og den blev prøvet af dem alle tre flere 
gange undervejs: 
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Arthur på billedet herover er faktisk næsten 6 år, og den var bestemt ikke for lille til ham heller. 

Da den var færdig, skulle den selvfølgelig med ud til bordet med det samme. Det er en meget 
robust stol, og den fylder godt i landskabet – måske også for meget i et hjem som vores, hvor 
køkkenet ikke er kæmpestort. Jeg har set nogle reklamebilleder for stolen i et kæmpe 
samtalekøkken, hvor den står SÅ flot! 

 

Som sagt er det en robust stol, og den er heller ikke sådan en, man lige skubber med. Det kan jo 
både være en fordel og en ulempe. Det er godt, at stolen ikke sådan lige vælter, og at man ved, 
ens barn sidder trygt og godt deri. De er jo rigtig godt skærmet af siderne, som også har en anden 
funktion, nemlig at man kan vende den om og stille den op ad køkkenbordet som en skammel, 
man ikke kan falde ned fra. Det er faktisk ikke svært at lave den om til en skammel, for man skal 
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slet ikke bruge værktøj – alligevel er det ikke noget, vi har gjort meget i, da man trods alt skal 

fjerne nogle plader, og tit, hvis en af drengene skal bruge en skammel, skal det gå lidt tjept  

 

Buster er 2 år, og han kunne godt sidde i stolen uden babyindsats. Alligevel syntes jeg næsten, han 
“forsvandt” i stolen, da han er en lille fis, så vi fik sat babyindsatsen i, og så sad han altså meget 
bedre! Først havde han også bøjle for, men det var slet ikke nødvendigt, men sædet, der hører 
med til babyindsatsen, er guld værd for ham. 

Nytteværdi: MEGET GOD. Alle småbørnsfamilier har brug for en højstol, og den her vokser i den 
grad med barnet i mange år frem – og så er det jo kun et ekstra plus, at man kan lave det om til en 
skammel. 

Holdbarhed: MEGET GOD. Den er robust og nem at rengøre og ser stadig ud som ny her efter en 
måneds test. 

Pris: GOD. Højstole fås billigere, men pris og kvalitet hænger sammen her! 

Kvalitet: MEGET GOD. Ja, som sagt er den robust og i en god kvalitet. 

 

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

og-teenager/evolve-hoejstol/ 
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