Sandsynligvis den
bedste vikle i verden…
+40 år på markedet

Punkt for punkt – Hvorfor vælge en DIDYMOS vikle
DIDYMOS har produceret vikler i 40 år. En DIDYMOS vikle er kendetegnet ved:


At være vævet efter en særlig teknik, som gør at viklen støtter barnets
krop jævnt overalt. Vævningen giver en indbygget elasticitet.



At selv ikke lang tids brug får viklen til at gå ud af form eller blive slidt.



At viklens kanter har dobbeltsøm, således stoffet bevarer sin
oprindelige form selv efter længerevarende brug.



At de anvendte farver er giftfri, fri for tungmetaller og helt uden
allergirisiko for barnet såvel som voksen.



At stoffet ikke bearbejdes hverken før eller efter fremstillingen.



At glidemidler eller anden overfladebehandling ikke anvendes i
væveprocessen.



At den anvendte økologiske bomuld er fri for giftige kemikalier som
insekticider og nedvisningsmidler – forekomst af sådanne
pesticidrester testes rutinemæssigt.


At der udelukkende anvendes lang-fibret bomuld.



At viklen kan vaskes ved 60 eller 95 ºC



At den luksuriøse og komplekse fremstillingsproces er din garanti for at viklen altid fremstår blød og
elastisk, selv efter mange gange maskinvask.

Rådgivning både før og efter køb er af største betydning for os:


Hver eneste DIDYMOS vikle solgt gennem SnegleHuset er forsynet med en
udførlig instruktionsvejledning.



Desuden medfølger en særdeles illustrativ og informativ DVD (engelsksproget). I
SnegleHuset kan du få råd og vejledning om din DIDYMOS vikle, enten via mail
eller telefon eller ved at gøre som hundredevis af glade kunder: Møde op til vores
GRATIS undervisning i showroomet i Søborg.



Hver ny DIDYMOS vikle er forsynet med en 3-års garanti.

Sociologiske og økologiske aspekter, der også tages hensyn til:


Den rå bomuld stammer fra økologisk produktion.



Bomulden håndhøstes, idet høst med maskiner kræver forudgående
vækststandsning med kemiske nedvisningsmidler.


Disse stoffer kan være skadelige, ikke mindst for de som arbejder i den
første del af fremstillingsprocessen.



Transporten af bomulden skal være så kort som muligt.




Produktionsomkostningerne forsøges ikke reduceret ved at anvende
børnearbejdere, hvilket desværre ofte sker i 3. verdens lande.

Du kan være helt sikker på, at din DIDYMOS opfylder alle de ovenstående kriterier. DIDYMOS
anvender ikke bomuld fra oversøiske lande, ligesom al fremstilling sker i Tyskland eller nabolande
tæt ved.

Vil du vide mere?
I 1972 var DIDYMOS’ stifter, Erika Hoffmann, pioner i Europa for så vidt angår det at bære sit barn.
Andre leverandører af bæreudstyr er kommet til mange år senere. DIDYMOS har, med mere end 40 år i
branchen, samlet en mængde enestående erfaring og viden og er altid parat til at besvare spørgsmål du
måtte have i forbindelse med at bære dit barn. Du kan kontakte SnegleHuset på tlf. 4045 6347 eller
info@sneglehuset.com. Kan dit spørgsmål ikke umiddelbart besvares, vender vi tilbage, så
snart vi har tjekket med eksperterne hos DIDYMOS.

