
Greentom ontwerpt en produceert ’s werelds eerste groene circulaire kinder-
wagen. Greentom kinderwagens zijn gemaakt van grondstoffen die voor 97% 
gerecycled zijn, herbruikbare onderdelen en hernieuwbare organische grondstof-
fen. Dit innovatieve ontwerp is dan ook bekroond met diverse awards, waaronder 
de Red Dot Best of the Best Award.

Ontwerper en initiatiefnemer Bart Bost 
wilde een kinderwagen ontwerpen die 
gemaakt is van duurzame materialen en 
die de functionaliteiten biedt die echt be-
langrijk is voor jonge ouders, zonder in te 
leveren op uiterlijk. Dit leidde tot de ge-
boorte van de groenste kinderwagen ter 
wereld. Greentom kinderwagens zijn niet 
alleen zeer duurzaam maar uiteraard ook 
comfortabel, licht, veilig en sterk.

Greentom maakt van consumenten-
afval (kunststof PP en PET) mooie, 
betaalbare en praktische producten. 
Hun eerste proof of concept werd een 
snelgroeiend en succesvol product – de 
Greentom kinderwagen. De omvang 
van Greentom’s circulaire impact is 
globaal met hun ambitie om een we-
reldspeler te worden als groen circulair 
lifestyle merk.

DE GROENSTE KINDERWAGEN TER WERELD



SMART DUTCH DESIGN

Met green design als uitgangspunt, wil 
Greentom volledig groene, circulaire 
producten leveren op een marktconfor-
me en maatschappelijk verantwoorde 
manier. Onze bedrijfscirculariteit zit 
vooral in de visie van het blijven herge-
bruiken van grondstoffen voor nieuwe 
Greentom producten voor dezelfde con-
sument in een nieuwe levensfase. Met de 
kinderwagens zijn al enkele belangrijke 
stappen gezet.

Greentom heeft het aantal unieke kin-
derwagen componenten drastisch te-
ruggebracht tot 28, waar andere fabri-

kanten er drie- à vierhonderd hebben. 
Bovendien bestaat de wagen uit één 
basisframe en is deze door de consument 
zelf makkelijk aan te passen en uit te 
breiden. Daardoor hoeven er minder ma-
terialen getest te worden en is het bedrijf 
minder afhankelijk van grondstoffen en 
productieprocessen. Ook maakt dit het 
scheiden voor hergebruik veel efficiën-
ter. Daarnaast heeft Greentom ook de 
assemblagetijd sterk teruggebracht. Het 
bedrijf is hierdoor minder afhankelijk van 
lage lonen en zo kunnen uiteindelijk de 
producten van Greentom overal ter we-
reld lokaal gemaakt en verkocht worden.



GREENTOM KINDERWAGENS

Greentom carrycot
Vanaf de eerste levensfase tot zes maanden is er 
de Greentom Carrycot: een comfortabele en ruime 
reiswieg met een 100% organisch matrasje. Na 
gebruik is de reiswieg eenvoudig aan te passen 
naar een volgend model. 

Greentom reversible
De Greentom Reversible is een veelzijdige kinder-
wagen voor kinderen van zes maanden tot 2,5 
jaar. Het zitje is omkeerbaar en in vijf standen te 
gebruiken. 

Greentom classic
De Greentom Classic is een praktische en comfor-
tabele kinderwagen voor kinderen van zes maan-
den tot 4,5 jaar. Hij is lichtgewicht, rijdt soepel en 
is makkelijk op te vouwen. Behalve twee verschil-
lende zitstanden, heeft hij ook een derde ligstand. 

Alle kinderwagens zijn verkrijgbaar in meerdere stofkleuren en drie framekleuren.



GREENTOM ACCESSOIRES

Greentom boodschappentas
De boodschappentas van Greentom zorgt voor een 
slimme, zorgeloze en handsfree winkelervaring. 
De tas is eenvoudig vast te maken aan de haken op 
het frame. 

Greentom luiertas
Onze luiertas is een praktische en multifunctionele 
tas, waarin alle essentiele verzorgingsproducten 
passen. Deze tas wordt geleverd met een 
bijpassend verschoonmatje en luiermapje. 

Greentom voetenzak
De Greentom voetenzak biedt warmte en bescher-
ming voor de koude dagen. De voetenzak is geiso-
leerd en eenvoudig open te ritsen. 

Bovenstaande accessoires zijn verkrijgbaar in meerdere stofkleuren.



Greentom regenhoes
De Greentom regenhoes is vrij van PVC en bevat 
geen giftige stoffen. De regenhoes wordt geleverd 
in een klein tasje die aan het frame kan worden 
bevestigd. De regenhoes is vanuit het tasje over 
de kinderwagen heen uit te vouwen en na gebruik 
weer makkelijk terug te stoppen.

Greentom autostoel adapters
Deze adapters veranderen het Greentom frame 
in combinatie met een autostoeltje binnen enkele 
seconden in een handig en veilig reissysteem. De 
adapters passen op alle gangbare merken auto-
stoeltjes. 



OVER GREENTOM

Greentom is een jong en innovatief bedrijf dat 
duurzame en praktische producten ontwikkelt 
vanuit de ‘less is more’ gedachte. 

Wil je bij ons langskomen? Je bent van harte welkom 
op werkdagen tussen 09:00 en 17:00. Maak wel eerst 
even een afspraak van te voren. 

Ons adres: Limmelderweg 6, 6222 PB Maastricht
Telefoonnummer: 043-4100888

Voor meer informatie: 
www.greentom.com 

Contact via mail: 
info@greentom.com 
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