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Evolu-tionaire kindermeubelen
De populaire Childhome Evolu 2 en Evolu ONE.80° kinderstoelen wonnen reeds verschillende
internationale awards met hun tijdloze en innovatieve ontwerp. En er is nieuws: deze Evolu-tionaire
lijn van kindermeubelen wordt dit jaar uitgebreid met drie nieuwe producten die zich niet tot de
eettafel beperken. De Evolux-lijn!
De Evolux verzorgingstafel van Childhome is reeds genomineerd voor de Kind+Jugend Innovation
Award 2019. Het is de eerste verzorgingstafel met verstelbare hoogte. Dankzij de grote en stevige
verzorgingsunit kan de verzorgingstafel gebruikt worden voor een baby tot 15 kg. Met het
verstelbare bevestigingssysteem kan de Evolux verzorgingsunit over elk bed of park heen geplaatst
worden om de baby overal in huis veilig te verschonen.
https://www.baby-wereld.nl/childhome-2020-collectie/
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De Evolux wieg heeft dezelfde schuine poten en antislip voetjes die zorgen voor een optimale
stabiliteit en kenmerkend zijn voor alle Evolux producten. De wieg kan voor een langere tijd
gebruikt worden dankzij het grote formaat. De ademende 3D-airmesh wanden wiegen de baby in
slaap en zorgen voor een optimale luchtcirculatie. Daarnaast is de wand afneembaar en wasbaar in
de machine.

De Mommy Bag familie groeit
‘Fashion is a passion, also for babies’ – Nathalie Jacqmain
De populaire Mommy Bag, Daddy Bag, Mommy Clutch en Baby Necessities toilettas zijn echte must
haves geworden voor mama’s en papa’s over de hele wereld. Dit jaar brengt Childhome twee
nieuwe kleuren uit. De Mommy Bag, Mommy Clutch en Baby Necessities krijgen een leopard print
en lederlook editie. Ook de Daddy backpack zal uitgebracht worden in een lederlook.
Bovendien komt Childhome met enkele nieuwe ontwerpen. Vanaf nu is er een tas voor elk lid van
de familie! Het eerste rugzakje voor kinderen past perfect bij de grote Mommy Bag van mama. Het
is de ideale eerste schooltas.
Een hippe On-The-Go banana bag is een handig en stijlvol accessoire voor actieve ouders. Hij kan
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rond de heupen of schouders gedragen worden zodat de handen vrij blijven. Tot slot kan de Family
Bag door de hele familie gebruikt worden. De ruime tas houdt alle spullen veilig tijdens elke familie-
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uitstap. Zo wordt deze tijd samen nog mooier.

Cabine White
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De nieuwe kinderkamer van Childhome zorgt meteen voor een ontspannen vakantiestemming.
Opvallend aan deze meubels is het originele puntdak. De kamer bestaat uit een babybed



(60x120cm) of een meegroeibed (70x140cm) en een commode met drie lades. Daarnaast kan de
garderobekast op verschillende manieren gebruikt worden: als garderobekast met deuren of als
open wandkast. Bovendien kan hij ook over het babybedje geplaatst worden om een knus huisje te
creëren voor de baby.

Let’s Safari
Ga samen op safari! Een zebra tapijt, superzacht textiel met luipaardprint en leuke
dierenaccessoires creëren een echt junglegevoel. De luipaardprint is helemaal terug van
weggeweest en staat centraal in deze nieuwe collectie, die wordt aangevuld met aardse tinten en
natuurlijke materialen zoals rattan.

Kitgrow
De nieuwe Kitgrow 4-in-1 meegroeistoel van Childhome gaat levenslang mee. Dankzij het
afneembaar harnas kan de stoel gebruikt worden door het hele gezin. Ook in de keuken komt de
Kitgrow goed van pas: hij kan dienen als barkruk of trapje. De hoogte van het zitje en de voetsteun
kunnen zonder gereedschap worden aangepast. Ook de armleuningen zijn afneembaar. En er is
meer, de opvouwbare achterpoten zorgen ervoor dat de multifunctionele stoel snel kan worden
opgevouwen.
childhome.com
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