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!

Tina fortæller:
”Førstehåndsindtryk: Gode materialer, god kvalitet, stabil og et fint design, men samtidig en
“tung” stol både udseendemæssigt og i bogstavelig forstand. Samlingen af stolen gik let, huller mv.
passede sammen. Stolen er designet til både at kunne bruges som stol og som ståskammel, og du
kan skifte mellem de 2 funktioner helt uden værktøj. Jeg må indrømme, at vi skulle bruge lidt tid

på at finde ud af, hvordan sædet skulle sættes på stolen, da det skal slides i. Det kunne jeg godt
have ønsket mig stod beskrevet i samleanvisningen.

Valde på 6 mdr. har brugt stolen med babyindsatsen. Babyindsatsen er let at montere, den sidder
godt fast og virker generelt meget sikker. Dog synes jeg, at der er meget plads omkring barnet,
hvorfor barnet skal være forholdsvis stabil til at sidde selv, inden stolen tages i brug. Dette kan dog
løses ved, at puden bag baby rykkes lidt frem, hvilket dog betyder, at den kan vippe en smule, men
ikke vælte. Sikkerheden virker derfor fortsat intakt. Sikkerheden er generelt helt i top, da der ikke
er nogle sprækker, kanter mv., hvor fingre, fødder eller hoved kan komme i klemme. Det er let at
sætte Valde i stolen og tage ham op igen – benene kommer ikke i klemme. Siderne på stolen er
høje til Valde, og vi har oplevet, at han indimellem bliver en smule irriteret over ikke at kunne se,
hvad der foregår ved siden af eller bag ham. Stolens fodstøtte har stort set opfanget al den mad,
som Valde har tabt, hvorfor det har været nemt at rydde op efter måltidet – stort plus!

Silas på 4 år har ligeledes testet stolen, og personligt synes jeg, at den er bedre til hans alder –
sidernes højde passer bedre til ham. Silas har ligeledes brugt puden fra babyindsatsen, da der
stadig er god plads til ham, og han nyder at have det ekstra ryglæn, som er lidt mere blødt at sidde
op af. Hos Silas har stolen haft en god effekt. Han er en motorisk urolig dreng, som har
overordentlig svært ved at sidde stille til måltiderne. Stolen har haft en meget positiv effekt i

forhold til dette – det er godt for ham at sidde i den lille “hule”, hvor han hele tiden kan mærke sin
egen krop. Stolen er sat ind i et hjørne, hvor der ikke er så meget plads til at rykke stolen ud. Det
betyder, at det er nødvendigt at kravle hen over siderne på stolen, men det gør det bare mere
morsomt og udfordrende for Silas. Desuden er stolen lidt tung at skubbe, når Silas sidder på den,
hvorfor det er skønnest at undgå mest muligt.

Som ståskammel er stolen let at indstille, så arbejdshøjden for barnet er korrekt. De står sikkert,
og man behøver ikke være bange for, at stolen glider under barnet. Det er let for barnet selv at
komme ud og ind, da de kan kravle igennem rygsiden på stolen.

Generelt synes jeg, at stolen er meget tung, og det gør det besværligt at flytte den fra sted til sted
– især, hvis ikke du kan skubbe stolen. Omvendt er en vis tyngde nødvendig, når den bruges som

ståskammel. Vægten betyder dog, at jeg ikke har brugt den så meget som ståskammel, som jeg
kunne ønske, da vi ikke har plads til at lade stolen stå ved eksempelvis køkkenbordet. Generelt
synes jeg, at stolen fylder meget, og jeg synes derfor personligt, at den vil komme mest til sin ret,
hvis man har god plads omkring sit spisested/i sit køkken.
I forhold til rengøringen er der mange flader og kroge, der skal tørres af. Stolens
overfladebehandling gør den dog meget let at tørre af. Dét sammenholdt med, at rengøring af
gulvet ikke længere er nødvendig i samme omfang gør, at jeg ikke bruger længere tid på rengøring
efter et måltid end tidligere.”
Alle vores tests på testfamilien.dk bliver bedømt ud fra følgende kriterier: Lege/nytteværdi,
holdbarhed, pris og kvalitet. Vi bruger 5 ratinger, som spænder fra MEGET GOD, GOD, MIDDEL,
MINDRE GOD og DÅRLIG.
I dette tilfælde bliver vurderingen:
Nytteværdi: GOD. Stolen dækker en bred aldersgruppe og har flere funktioner. Den giver en god
støtte til barnet både for Silas og Valde. Især brugen af stolen til Silas har været en meget positiv
oplevelse, da stolen har været med til at give ham mere ro under måltidet. Dog trækker stolens
vægt en smule ned, da det har betydning for håndterbarheden.
Holdbarhed: GOD. Produktet er lavet i holdbare materialer. Stolen bliver brugt flere gange hver
eneste dag, og den har fået sig nogle småridser, hvilket nok ikke helt kan undgås med en hvid stol.
Pris: GOD. Prisen på stolen er 1499 kr., babyindsatsen 499 kr. og 299 kr. for fodstøtten. Prisen er i
den høje ende for højstole og ligger i samme niveau med andre kendte mærkevarer. Set i lyset af,
at den kan bruges til barnet i mange år og både kan anvendes som stol og ståskammel, så synes
jeg, at prisen er ganske fair.
Kvalitet: MEGET GOD. Kvalitetsmæssigt er produktet helt i top. Det er skønt at røre ved og har en
god holdbarhed. Endvidere er produktet produceret 100 % i Danmark og er lavet af bæredygtigt
træ fra Europæisk skovbrug. Træet er FSC certificeret (der fældes ikke mere, end der reproduceres
og dyr og planteliv bliver beskyttet.) Ting, som jeg som forbruger sætter pris på!
Se mere om den samlede test på testfamilien.dk - http://www.testfamilien.dk/tests/baby-boernog-teenager/evolve-hoejstol/

