Her er den:
Uden tvivl årets
bedste højstol i 2016!

Læs hele gruppetesten på kiddly.dk/artikler

Sammen med en række børnefamilier har Kiddly testet højstole.
Især en stol gjorde det markant bedre end resten.
Ergonomisk er Nomi højstolen altså et
lille vidunder og en klar test-vinder.

NOMI FRA EVOMOVE

Designet af manden bag Tripp
Trapp
Tripp Trapp højstolen vinder ikke, men
faktisk er Nomi højstolen designet af Peter Opsvik, manden bag Tripp Trapp.
Det fornemmes i stolens kvalitet, hvor
basen er i formspændt, bæredygtigt og
holdbart træ, mens sædet og fodpladen
er i genanvendeligt plast uden parabener og phthalater. Og så kan man vælge
imellem forskellige træsorter og farver
på plastikken, så stolen passer ind til resten af boligen. O

HØJSTOLE I GRUPPETESTEN
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Sikkerhed, funktion, rengøring,
kvalitet, design og pris.
Det var de 6 testparametre i fokus, da vi
på Kiddly satte os for at undersøge markedet for kvalitets højstole sammen med
en række børnefamilier. Nu skulle testen
stå: Hvilke højstole var de bedste på
markedet i 2016?
Og der var selvsagt mange om buddet,
men Tripp Trapp, Stokke Steps og Nomi
fra Evomove skilte sig ud. Især skulle
Nomi højstolen vise sig at være helt
unik.
For her er tale om en højstol, der - ikke
blot opfyldte - men imponerede på alle 6
testparametre. Både på Kiddlys redaktion og hos børnefamilierne, der har testet stolene i to uger, scorede Nomi højstolen flest points. Faktisk klarede den
sig så godt, at stolen endte med at vinde
begge priser: “Testvinder 2016” og
“Bedst til prisen 2016”.

Alsidig og nem at indstille
Det handler først og fremmest om høj-

stolens alsidighed. Nomi kan bruges fra
barnet er nyfødt til det ikke længere behøver en højstol. Således kan spædbørn
og børn fra 6 mdr. bruge stolen med tilkøb af henholdsvis Nomi Baby (skråstol
med 3 og 5-punktsele) og Nomi Mini
(bøjle som klikkes på
stolen).
Både Nomi Baby og Nomi Mini er
nemme at montere og indstille, hvilket
er smart, hvis højstolen benyttes af
børn i forskellige aldre.

Et ergonomisk vidunder
Sædet og fodpladen på Nomi højstolen
indstilles ved hjælp af to håndtag. Det
er super nemt, og på Kiddly er vi især
vilde med, at stolens udformning sikrer,
at sædets dybde altid er korrekt indstillet.
Der ydes god støtte og stor bevægelsesfrihed, alt imens sikkerheden er i top.
Højstolen er nemlig gennemtestet og
godkendt efter tre forskellige europæiske landes sikkerhedsstandarder.
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Bosse fra Basson
Stokke Steps fra Stokke
JLY fra Jollyroom
Tripp Trapp fra Stokke
Børnestolen fra Hindevadgård
Nomi fra Evomove

RESULTATET AF KIDDLYS TEST
(4.8 / 5)

+

Meget sikker højstol / Barnet
sidder godt og ergonomisk korrekt /
Trinløs og nem indstilling / Let at
løfte og flytte rundt i dagligdagen /
Produceret bæredygtigt og uden
kemi / Flot design som kan tilpasses

–

Kan være besværlig at rengøre i
visse revner / Man kan snuble over de
bagerste ben (stikker lidt langt ud)

