
”...because there is no planet B.”



Kiddex Oy on vuonna 2008 perustettu 
laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen 
lastentarvikkeiden maahantuontiyritys. 
Lapsiperheeseen iloa ja yhteisiä hetkiä 
tuovia tuotteitamme voit ostaa osaavilta 
jälleenmyyjiltämme Suomesta ja Baltiasta.

Kaikessa toiminnassamme meille on 
tärkeää tuotantoketjujen läpinäkyvyys 
sekä molemminpuolinen luottamus ja 
rehellisyys. Tuotteistomme perustana on 
ekologisuus, myrkyttömyys, turvallisuus ja 
standardoidut tuotanto-olosuhteet.

”Tuotevalikoimassamme pyrimme tu-
kemaan kestävää kehitystä. Meille on 
tärkeää, että edustamamme yritykset 
toimivat omien arvojemme mukaisesti. 
Perhekeskeisyys ja vastuullisuus ovat Kid-
dexin kantavia teemoja ” (Jonna)

LAATU
Vaadimme, että tuotteemme 
täyttävät niille asetetut odotuk-
set kestävyyden, toimivuuden ja 
materiaalien osalta.

REHELLISYYS
Uskomme, että avoimuus ja rehel-
lisyys ovat perusta luottamuksen 
saavuttamiseen myös yritystoi-
minnassa

PERHEKESKEISYYS
Toivomme, että tuotteemme 
tuovat iloa ja läheisyyttä perheen 
yhteiseen aikaan ja yhdessä teke-
miseen

VASTUULLISUUS
Haluamme, että lapsenlapsen-
lapsenlapsenlapsillammekin on 
puhdas maapallo, jossa leikkiä ja 
kasvaa.

@KiddexOy

@kiddex_suomi
@plantoys.finland
@playandgo_finland
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Jonna Holmberg
jonna@kiddex.fi

+358 400 312 165

Laura Ruokolainen
laura@kiddex.fi

+358 443 132080

Milja Boström
milja@kiddex.fi

+358 440 312 259

Birgit Sarma
birgit@kiddex.fi

+358 400 325 545
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Affenzahnin laadukkaat, 
ergonomiset ja kemikaa-
littomat reput kerhoon, 
kouluun tai retkelle! 
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VASTUULLISUUS JA KEMIKAALITTOMUUS
Fond Of Bags on BlueSign-partneri, mikä on tae siitä 
että tuotteet valmistetaan vastuullisesti ja ovat  täysin  
myrkyttömiä ja kemikaalittomia.

ELÄINKAVERI, JOKA KULKEE MUKAVASTI MUKANA
Pehmeät toppaukset olkapäiden kohdalla sekä pituu-
den mukaan säädettävissä oleva  rintahihna tekevät 
eläinystävästä mukavan kantaa mukana. Hauskuuden 
lisäksi nappien, lukkojen ja läppien avaaminen kehit-
tää  motorisia taitoja.

VEDÄ KIELESTÄ!
Ulosvedettävään kieleen 
voi kirjoittaa omistajan 
nimen.

PULLOISTA REPUKSI
Kankaasta 50% on valmistettu kierrätetyistä muovi-
pulloista. Arvaatko kuinka monta pulloa käytetään 
yhteen reppuun?

Vastaus: Isoon reppuun 6kpl ja pieneen 3kpl. 
Ekologista!

-20% 
vähemmän vettä

-50% 
vähemmän energiaa

-60% 
pienemmät päästöt
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Ailefon luonnonmukainen 
muovailuvaha sisältää 
ainoastaan korkealaatuisia 
sertifioituja ainesosia. Se 
on ensimmäinen ja ainoa 
luonnonmukainen muovai-
luvaha Euroopassa!

-6-



ALLERGIAYSTÄVÄLLISIÄ
Ailefon muovailuvahoissa ei 
ole hajusteita tai parabee-
neja. Käytetyt säilöntäaineet 
ovat niinikään hyväksyttyjä 
elintarvikkeissa sekä luonnon-
kosmetiikassa. 

SAA MAISTAA
Kaikki käytetyt ainesosat ovat 
elintarvikekäyttöön hyväksyt-
tyjä. Tätä muovailuvahaa voi 
huoletta maistaa; se ei kuiten-
kaan maistu kovin hyvältä. 

LUONNOLLISIA KASVIÖLJYJÄ
Kasviöljyt tekevät Ailefon koostu-
muksesta superpehmeää, minkä 
vuoksi pienimpienkin on helppo 
muotoilla.  Öljyt tekevät hyvää myös 
pienten käsien iholle! 

VAIN LUONNOLLISIA VÄREJÄ
Kirkkaan värinsä nämä muo-
vailuvahat saavat kasviväreistä. 
Ainesosiin kuuluu mm. vihreitä 
kasveja sekä punaisia hedelmiä 
ja kasviksia.

Ki
er

rä
te

ttä
vä

t p
ak

ka
uk

se
t!
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Käytännölliset, kevyet ja 
ekologisesti valmistetut 
Bumbleride-vaunut ovat 
omiaan aktiivisille perheille. 
Vaunujen kevyt alumiininen 
runko sekä laadukkaat jousi-
tukset takaavat miellyttävän 
liikkumisen niin kaupungissa 
kuin maastossakin.
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Indien kevyt ja ketterä runko sekä ilmatäytteiset, 
jousitetut 12 tuuman renkaat takaavat nautinnol-
lisen kärryttelyn. Tilavan ratasosan sekä runkoon 
liitettävän kantokopan ansiosta Indie soveltuu 
käytettäväksi vastasyntyneestä lähtien siihen asti 
kun lapsesi rattaita tarvitsee. 

Täysin juoksurattaaksi suunniteltu Speed on Bumbleride 
perheen huipputuote, jonka suunnittelussa on panostettu 
erityisesti rattaan tasapainoon ja keveyteen.  Eturengas on 
mahdollista asettaa kolmeen eri asentoon. Juoksumaaston ja 
mieltymyksesi mukaan voit säätää etupyörän vapaasti pyöri-
väksi, lukituksi tai 30 asteen kulmassa kääntyväksi. Nämä omi-
naisuudet tekevät lenkkeilystä vaunujen kanssa miellyttävää!

Bumbleride Speed valittiin lanseerausvuotenaan parhaaksi 
juoksurattaaksi (Red Tricycle Award 2016).

Indie Twin on tilava lapsillesi mutta pieni ja näppärä sinulle 
joka liikutat vaunua. Vaunua on helppo ohjata yhdelläkin 
kädellä vapauttaen sinut tarvittaessa hoivaamaan lapsiasi. 
Kumpikin puoli toimii yksilönä, lapsesi voivat matkustaa vau-
nuissa haluamallaan tavalla: kummassakin istuimessa on omat 
selkänojasäädöt, turvakaaret, kuomut ja säädettävät jalkatuet 

Bumbleride Indie Twin on voittanut parhaan sisarvaunun 
palkinnon useampana vuonna peräkkäin

Bumbleriden kankaat on val-
mistettu hyödyntäen kierrä-
tettyjä muovipulloja:  Indie- ja 
Speed-malleihin 28kpl ja Twiniin 
52kpl!

Bumbleridet ovat kemikaalittomat! Niissä ei ole BPA:ta, PVC:ta, ftalaa-
teja, palontorjuntakemikaaleja tai polyretaanivaahtoa.

Innovatiivinen värjäys-
prosessi käyttää 89% 
vähemmän vettä ja tekee 
väristä kestävän!

Takuu 

3 vuotta!
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Earth Friendly Baby 
-sarjan ekologiset ja 
orgaaniset, hellät ja 
turvalliset ihonhoi-
totuotteet herkälle 
iholle.
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Earth Friendly Baby tuli 
osaksi Lansinohin tuote-
perhettä vuonna 2011 ja 
sitä valmistetaan UK:ssa 
ja USA:ssa.

Mallistosta löydät kylpyvaahdon, 
vartalovoiteen, hierontaöljyn, 
shampoon/pesunesteen sekä 
kosteuspyyhkeet.

Earth Friendly Baby -tuotteet on valmistettu 
puhtaimmista luonnonmukaisista ainesosista, 
niitä ei ole testattu eläimillä eivätkä ne sisällä 
keinotekoisia hajusteita, sulfaatteja tai parabee-
neja. Tämä tuotesarja on luonnollisesti paras 
vaihtoehto kokonaisvaltaiseen ihonhoitoon. 

Hierontaöljyä voit 
käyttää myös kylpy-
vedessä, johon 
se luonnollisen  
koostumuksensa 
ansiosta liukenee 
täydellisesti. >

EFB kosteus-
pyyhkeet ovat 
biohajoavia ja ne 
kompostoituvat 5-7 
viikossa!
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RUBBERWOOD  COLLECTION
Kumipuu pystyy  tuottamaan lateksia 
luonnonkumituotteisiin 30 vuoden 
ajan. Tämän jälkeen puu hyödyn-
netään entistä vastuullisemmin ja 
ekologisemmin valmistamalla siitä 
kauniita HEVEA Rubberwood Collec-
tion-tuotteita

HEVEA on tanskalainen tuotemerkki 
jonka vahvuutena on suunnittelu, 
tuotekehitys ja  tuotanto. Näiden 
lopputuloksena pystytään tarjoamaan 
ekologisia ja turvallisia  luonnonkumi-
tuotteita. 

MISTÄ LUONNONKUMI TULEE?
Hevea Brasiliens, tunnetummin ku-
mipuu, on HEVEAn tuotteiden pää-
raaka-aine. Näistä trooppisista puista 
valutetaan lateksia ”lypsämällä”.

HEVEAn tuotteet on valmistettu 100% 
luonnonkumista, joka ei sisällä BPA:ta, 
ftalaatteja, PVC:tä tai väriaineita. 
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LASISET TUTTIPULLOT JA 
LUONNONKUMISET 
TUOTTEET RUOKAILUUN!

PUHDAS KYLPYVESI
HEVEAn kylpyleluissa ei ole lainkaan ns. 
ilmareikää, minkä vuoksi tuote pysyy 
hygieenisenä eikä kerää vettä sisäänsä.

..ja Fred-sammakko kasviväreistä. 

< Käsinmaalattu Kawan-ankka on 
saanut vaalean värinsä luonnon 
kalsiumista.... 

Syystä että...
...se on valmistettu 100% luonnonkumista eli se on luon-
nonmukainen ja täysin myrkytön.
...se on kiinteä ja reiätön sekä antibakteerinen taaten  näin 
hygieenisimmän vaihtoehdon. Siitä ei myöskään irtoa 
palasia.
...jokaisen tutin käyttökelpoisuus testataan.
...valikoimasta löytyy erilaisia imuosia, joista valita lapselle 
mieluisin.

LUONNOLLISIN VALINTA PIKKUISEN SUUHUN!
Luonnonkuminen tutti on myrkytön, turvalli-
nen ja ekologinen vaihtoehto vastasyntyneestä 
taaperoon.

BRAND TO TRUST KERTOO 
TUOTTEEN VALMISTUKSEN 

VASTUULLISUUDESTA!
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Tanskalainen Hoppekids 
tarjoaa huonekalut ja teks-
tiilit helppoon ja visuaali-
seen sisustamiseen. 

Männystä valmistettujen 
moduulisten huonekalujen 
avulla voit luoda lapsellesi 
turvallisen ja luovan kasvu-
ympäristön
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VASTASYNTYNEESTÄ KOULULAISEKSI
Muunneltavuuden ansiosta huone-
kalut ovat helppoja yhdistellä ja ne 
vastaavat lapsen tarpeisiin tämän 
kasvaessa.

Tuotteet ja tekstiilit ovat helposti 
muokattavissa lapsen mieltymyksen 
mukaisiksi.

MIKÄ ON JOUTSENMERKKI?
Joutsenmerkki eli Nordic Ecolabel kertoo että tuot-
teen valmistuksessa on huomioitu elinkaariajattelun 
perusteet sekä turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyvät 
kysymykset. Se takaa, että tuote on asiantuntijoiden 
tarkastama ja sen ympäristövaatimuksista on tehty 
perusteellinen arvio.

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS
Hoppekidsin tuotteet valmistetaan yrityksen 
omilla tehtailla Latviassa. Huonekalut on testat-
tu useissa eri tutkimuslaitoksissa ja ne täyttävät 
tuotteelle asetetut standardit ja vaatimukset

Turvallisuuteen ja kestävyyteen on panostettu 
sekä suunnittelussa että materiaalivalinnoissa. 
Sänkyjen  materiaali on kestävää FSC®-sertifioi-
tua mäntypuuta, mikä tarkoittaa että metsätalo-
us toimii luontoa kunnioittaen. Tuotteet viimeis-
tellään myrkyttömällä vesipohjaisella maalilla. 
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Koelstra on osa Atelier 49 - 
yrityksen brändikokonaisuut-
ta johon kuuluu myös LUMA 
ja Little Company. Selkeät 
kokonaisuudet, laadukkuus ja 
vastuullinen valmistaminen 
ovat yrityksen perusarvoja.
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SUPERNOPEA KASAUS!
Yökylässä tai lomailemassa? 
Tämän helpompaa matkasängyn 
kokoaminen ei voi olla: Koelstran 
Travelsleeper T5 on käyttövalmis 
alle minuutissa! 

Välipohjallinen matkasänkymalli 
sopii myös vastasyntyneelle!

NÄPPÄRÄ JA KEVYT MATKARATAS
Superkevyet  Simba T4 (7,2kg) -
matkarattaat on helppo ottaa 
reissuun mukaan. Helppo avata ja 
kasata takaisin! 

Simba Twin T4 on kevyt ja näppärä 
matkaratas kahdelle lapselle. 

Pyörien ansiosta 
helppo liikutella myös 
kasattuna. 

ATELIER 49:N VASTUULLISUUS
• Tavarantoimittajat ovat sertifioituja 

ja täyttävät BCSI:n vaatimukset sekä 
laadulta että turvallisuudelta.

• Kierrätysmateriaaleista valmistettuja 
ja kierrätettäviä materiaaleja käyte-
tään kun se on teknisesti mahdollista. 

• Yritys valitsee aina lähituotannon.

• Tuotantolaitteet ovat uusia ja energia-
tehokkaita. Tehokkaalla tuotannolla 
vähennetään syntyvää jätekuormaa.
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Little Company - laukku 
äidille, jolle tyyli ja käy-
tännöllisyys ovat tärkeitä! 
Laukkua voi käyttää koko 
päivän sillä se ei ole ainoas-
taan hoitolaukku vaan siinä 
kulkevat tyylikkäästi mukana 
myös läppäri tai jumppa-
vaatteet.
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LAADUKKAITA TUOTTEITA
Little Companyn tuotteiden 
materiaalina on käytetty PVC-
vapaata nahkajäljitelmää (PU). 

Materiaali on hyvin kulutusta 
kestävä ja yksityiskohdissa, kuten 
vetoketjuissa ja metalliosissa on 
panostettu laadukkuuteen.

LUOTETTAVA EUROOPPA-
LAINEN VALMISTAJA
Little Company on osa Ate-
lier 49- yrityksen brändiko-
konaisuutta johon kuuluu 
mm. LUMA ja Koelstra. 
Selkeät kokonaisuudet 
ja tyylikäs design ovat 
ominaista kaikille heidän 
tuotemerkeilleen. 

Lue lisää yrityksen 
vastuullisuudesta s.16!

SYKSYN 2018 
UUTUUSTUOTTEET
LAPSILLE!

Saatavana myös 
lisätarvikkeita!

”Little Company helps you to run your own little company!”
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LUMAn valikoimiin kuuluu 
kylpy- wc-ja hoitotarvikkeet 
sekä tekstiilimallisto.  Tyylik-
käät kokoelmat ovat suun-
niteltu siten, että ne sopivat 
kauniisti yhteen ja toimivat 
erinomaisesti lapsiperhei-
den arjessa
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VIIMEISTELE SISUSTUS 
TEKSTIILEILLÄ
Perheen pienimmille 
valmistetut tekstiilit on 
tehty mahdollisimman 
pehmeiksi ja ne täyttävät 
Öko-Tex -standardin vaa-
timukset, mikä tarkoittaa 
käytetyn materiaalin 
olevan turvallisin vaih-
toehto lapsesi herkälle 
iholle.

MUOVIA?
Pyrimme minimoimaan muovin käyttöä, 
mutta joissain tuotteissa sitä on käytet-
tävä. Tällöin tulee huomioida muovin 
laatu ja kierrätettävyys.

Kaikki LUMAn tuotteet on  sekä suun-
niteltu että tuotettu Hollannissa ja ne 
ovat laadukasta kierrätettävää EU:ssa 
valmistettua muovia. Kaikki LUMAn 
tuotteet ovat täysin BPA-vapaita.

Lue lisää yrityksen 
vastuullisuudesta s.16!

MIKÄ ÖKO-TEX?
Standardi rajoittaa tiettyjen haitta-aineiksi katsotta-
vien tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien 
tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, 
että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, 
raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.
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NatureZOO on tanskalai-
nen tuotemerkki, joka on 
saavuttanut suuren suosion 
ympäri Euroopan. Tuote-
valikoimaan kuuluu mm. 
pehmoleluja, musiikkileluja, 
helistimiä, vaunuleluja ja 
mobileita.
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ÄITIEN VIRKKAAMIA
NatureZOOn valmistajina ovat äidit jotka 
haluavat olla lastensa kanssa kotona tai 
naiset jotka ovat jääneet työkyvyttömiksi 
mutta tarvitsevat ansiota elättääkseen 
perhettään. Naiset koulutetaan tehtä-
vään NatureZOOn omassa virkkauso-
pistossa ja heille maksetaan työstä Fair 
Trade’n mukaista palkkaa.

KEMIKAALITTOMASTI
Tuotteet valmistetaan korkealuokkaisesta bambu-
kuidusta ja orgaanisesta puuvillasta , jotka täyt-
tävät Öko-Tex - ja GOTS -standardin vaatimukset. 
Ökö-Tex -tuotteet täyttävät  korkeimman ryhmän, 
ryhmä 1:n vaatimukset, mikä tarkoittaa että ma-
teriaali on hyväksytty käytettäväksi vauvojen- ja 
lasten tuotteissa. 

VASTUULLISESTI JA TURVALLISESTI
Käytettävä materiaali on FSC -hyväksyttyä, mikä 
on todiste vastuullisesta tuottamisesta. Tuotteiden 
turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota; 
mm.  tuotteiden täyte on erillisessä pussukassa, 
jolloin se ei pääse aiheuttamaan tukehtumisvaa-
raa.
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MIKÄ GOTS?
GOTS- sertifikaatti takaa että tuotteen kuidusta vä-
hintään 70% on luomuviljeltyä. Sertifikaatti rajoittaa 
kemikaalien käyttöä ja raskasmetallien, formaldehydien, 
nanopartikkeleiden sekä geenimuunneltujen organis-
mien käyttö on kokonaan kielletty.  Tuotannossa käytet-
tävä vesi on myös puhdistettava ennen laskua luontoon.



Milestone -tuoteperheen 
avulla ikuistat ihanat hetket 
niin raskaus- vauva- kuin 
taaperoajastakin. Saatava-
na useilla eri kielillä!

Merkitse päivämäärä ja 
nappaa kuva!
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IKIMUISTOISET HETKET TALTEEN!
Suloiset kuvat tärkeistä viikoista, kuukausista ja 
suuremmista tapahtumista tallentuvat perhealbu-
miin ja halutessasi tyylikkäästi myös sosiaaliseen 
mediaan. 

Milestone Baby Cards -setti sisältää kolmekym-
mentä suloista korttia lahjarasiassa. Merkitse 
päivämäärä ja ota kuvia vauvasi ”ensikerroista”. 
Näin ette koskaan unohda, milloin hän hymyili en-
simmäisen kerran, maistoi kiinteä ruokaa tai oppi 
kävelemään.

Juhlista Milestone Special Mo-
ment’s Bookleteilla yksittäisiä 
hetkiä kuten ensimmäistä 
syntymäpäivää!

MADE IN EU
Milestone-tuoteperheen kortit suunnitel-
laan Hollannissa ja painetaan Belgiassa. Ne 
painetaan FSC –paperille käyttäen ekologista 
ja myrkytöntä mustetta. 

MILESTONE 
VAUVAKIRJA!
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PlanToys on thaimaalainen 
yritys, joka innovatiivisesti ja 
vastuullisesti käyttää materiaa-
linaan kumipuuta, joka on lo-
pettanut lateksin tuottamisen.

Mallistosta löydät palkittuja 
ekologisia puuleluja jotka tuke-
vat lapsesi eri kehitysvaiheita.

@plantoys.finland
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EKOLOGISESTI KUMIPUUSTA 
PlanToys® oli ensimmäinen 
yritys maailmassa, joka alkoi 
hyödyntämään ylijäänyttä kumi-
puuta lelutuotannossa lähes 40 
vuotta sitten. 

Yritys on sitoutunut minimoi-
maan haitalliset ympäristövai-
kutukset toimivilla ympäristö- ja 
sosiaaliteoillaan. PlanToys on 
alansa ainoa CO2 neutraali 
yritys!

TURVALLISUUS JA MYRKYTTÖMYYS
Kaikki tuotteet käyvät läpi tiukan seulan ja ne täyttävät 
kansainväliset standardit  (ASTM, EN71, ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, SA 8000)

Tiesitkö, että....
...myrkytyksen sijaan puuaines on käsitelty lämmöllä 
epäpuhtauksien, kuten hyönteisten, poistamiseksi.

...liima on myrkytöntä (E-Zero Non-Formaldehyde Glue) 
ja kaikki värit kasvivärejä tai vesipohjaista myrkytöntä 
mustetta.

MITÄ PLANWOOD ON?
Laadukas ja kestävä PlanWood valmistetaan 
jauhamalla kumipuu juuresta oksiin saakka. 
Lisäämällä kasvivärejä seokseen ja puristamalla 
se takaisin kiinteään muotoon saadaan aikaan 
kestäviä ja ekologisia puuleluja!
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@playandgo_finland

Play&Go on tyylikäs 
ratkaisu kodin säilytys-
ongelmiin. Leikin jälkeen 
leikkimatto muuttuu ki-
ristämällä lelupussiksi, 
jonne tavarat saa säilöön          
seuraavaa leikkiä varten. 



ULKOLEIKKEIHIN PLAY&GO 
OUTDOOR!
• Vedenkestävä kangas
• Pohjan keskellä reikä, 

josta mm. hiekka valuu 
helposti ulos

• Kantohihna

PIENET AARTEET 
PIKKUPUSSEIHIN!
Play&Go Mini Collec-
tion -pussit ovat   hal-
kaisijaltaan 40cm. Mitä 
niissä voisi säilyttää?

Vaikka mitä: leikkiautoja, 
rakennuspalikoita, pikkulegoja, 
poneja, kyniä, hiuslenkkejä, 
jumppavaatteita, prinsessakruu-
nuja, eväitä, pyykkipoikia, äidin 
meikkejä...
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SISUSTA TYYLILLÄ
Play&Go sopii moniin käyttötarkoituksiin; lasten-
huoneeseen, olohuoneeseen, retkelle, pihalle, 
rannalle, mökille, pyykkitupaan....

Valittavissa useita eri kuoseja jotka sopivat 
täydellisesti erilaisiin sisustustyyleihin!

TUOTE, JOKA KESTÄÄ 
ELÄMÄÄ
Play&Go on halkaisijaltaan 
140cm ja se on valmistettu 
laadukkaasta ympäristöys-
tävällisestä standardoidus-
ta canvas-puuvillasta. 

Tuotteelle myönnetään 
valmistajan takaama 3-vuo-
den takuu kun tuotetta on 
käytetty käyttötarkoituksen 
mukaisesti. 

SYKSYN 2018 
UUTUUSTUOTE!
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Pogu on palkittu 
innovatiivisista heijastavista 
tuotteistaan. Tuotteet ovat 
teknisesti johtavia ja val-
mistettu käyttäen kestäviä  
ja laadukkaita raaka-
aineita.



Pogun tuoteissa 
on käytetty 3M 
ScotchliteTM- tek-
nologiaa, jonka 
ansiosta hämäräs-
sä kulkeva näkyy  
yli 200m päähän. 
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SUOJAA KOKO PERHE!
Pogun valikoimasta löydät tuotteet koko 
perheen tarpeisiin. Ne tuovat suojaa 
niin aamuisin koulu- ja työmatkalla kuin 
iltahämärässä ulkoiltaessa. 

MIHIN HEIJASTAVAT TARRAT 
VOISI KIINNITTÄÄ?

Vaunuihin, polkupyöriin, potkulau-
toihin, kypäröihin, pulkkiin, kenkiin, 
ulkovaateisiin, laukkuihin ja reppui-
hin....
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Kanadalaisen Stonzin missio on 
tukea lapsiperheiden 
aktiivisempaa elämäntapaa. 
Ulkona liikkuminen ja erityisesti 
siellä viihtyminen on pitkälti 
kiinni varusteista. Valikoimasta 
löydät varusteet aktiiviseen 
ulkoiluun ympäri vuoden!
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< Stonz Booties on 
jalkaterapeuttien ja 
neuvoloiden suosittele-
ma ensijalkine 0-3 -vuo-
tiaalle! Paljasjalkakenkä 
antaa jalalle tilaa liikkua 
ja antaa näin lihasten 
kehittyä normaalisti. 

Stonzin talvikengät valmistetaan 
Kanadassa ja niiden pakkasenkes-
tävyys on jopa -50 astetta. Kengät 
ovat markkinoiden keveimmät, 
alle 500 g. 

Mittz -rukkasten parhaana ominaisuutena 
voidaan pitää täysin vedenpitävää, pitkälle 
käsivarteen tulevaa vartta. Rukkanen istuu 
hyvin lapsen käteen ja pysyy päällä vauhdik-
kaimmissakin leikeissä.

Stonzin kumisaappaat 
valmistetaan kemikaa-
littomasti ja myrkyttö-
mästi luonnonkumista!

KEMIKAALITON UV-SUOJA!

Stonzin UV-vaatteiden suojaustaso 
(50UPF) on saavutettu kemikaalit-
tomasti! 
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KORVAAMATON APU VANHEMMILLE! 
• Soveltuu 0-2-vuotiaille, ei painorajaa
• Sisältää kaksi luotettavaa sensoria, jotka 

sijoitetaan lapsen patjan alle.
• Hälyttää jos lapsen hengitys muuttuu 

epäsäännölliseksi tai loppuu.
• Helppokäyttöinen ja turvallinen
• Laite on helppo siirtää ja pitää mukana 

matkoilla.
• Lapsi ei joudu laitteen kanssa kosketuk-

siin.
• Toimii tavallisilla AA-paristoilla
• Yli 20 vuoden käyttökokemus Euroopas-

sa, Japanissa, Israelissa ja Australiassa

Helppokäyttöinen ja 
turvallinen Babysense 
on käytössä kymmenissä 
tuhansissa kodeissa ja 
sairaaloissa ympäri maail-
maa. Mielenrauhaa - nuku 
yösi rauhassa kun lapsesi-
kin nukkuu!

Hisense Ltd:n BABYSENSE 7 
-apneamonitori on kehitetty 
vanhempien avuksi ongelmati-
lanteiden havainnointiin lapsen 
nukkuessa. Laite hälyttää ja 
herättää vanhemmat, jos lapsen 
hengitys hidastuu, muuttuu 
katkonaiseksi tai pysähtyy koko-
naan.
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MUISTIINPANOJA



”Olisi kiva nähdä myös teidän kuvianne :) 
Tägäättehän meidät Instassa!” 

Terveisin Kiddexin Tiimi, #kiddex_suomi

Kiddex
Hankasuontie 8, 00390 Helsinki
www.kiddex.fi

@KiddexOy

@kiddex_suomi

@plantoys.finland

@playandgo_finland

#affenzahn_official
#affenzahnfriends

#affenzahnmoment
#ailefo

#organicmodelingclay
#bumbleride

#bumlerideadventures
#earthfriendlybaby

#lansinoh
#heveababy

#heveaplanet
#hoppekids

#nordicdesign
#koelstra

#iamalittlecompany

#luma
#lumababycare
#naturezoodk

#naturezooofdk
#milestonebaby
#milestoneworld

#plantoys
#plantoysfinland
#sustainableplay

#playandgo
#playandgo_finland
#playandgomoment

#pogu
#stonz

#stonzwear


