
Ontworpen om de maaltijd van ouders met kinderen makkelijker te maken met minder 
knoeien en meer genieten. 

Gemaakt van hoogwaardig BPA en PVC-vrij siliconenrubber zonder schadelijke 
weekmakers. 

Voor informatie bezoek: ezpzfun.com/wholesale-info

Placemat 
zuigt zich 

vast aan het 
tafelblad

introductie
de NIEUWE siliconen twee-in-één oplossing 
voor voeden en bedienen van kindjes

we like you. be our friend!

@ezpzfun /ezpzfun @ezpzfun @ezpzfun

Belangstelling om meer te zien of lezen?
Bezoek ezpzfun.com of neem contact op met info@thebrandpoint.com

Lindsey Laurain, oprichter van ezpz
Partner en werkende moeder van drie lieve en wilde jongens met een druk leven, in het 

bijzonder tijdens maaltijden. Bij het opgroeien van onze kinderen hebben we van alles 

meegemaakt van bordjes die van tafel geveegd werden tot peuters die echt niet wilden eten. 

Als moeder kon ik geen oplossing vinden voor dit probleem en op dat moment is het idee voor 

ontwikkeling van de Happy Mat geboren! De missie van ezpz is om kinderen te stimuleren aan 

maaltijden mee te doen en om gezinnen samen te brengen. Wij zorgen voor minder knoeien 

en meer genieten van gezinsmomenten aan tafel.



Mini Mat
De Mini Mat is geschikt voor het voeden van kindjes 
en reizen. De Mini Mat is ontworpen voor baby's en 

dreumesjes vanaf 4 maanden.

• Afmetingen: 21,5 x 19,5 x 2,5 cm

• Vakjes (de ogen en mond) met een weloverwogen portiegrootte 
   van 30 ml, 30 ml en 60 ml

• Placemat past op de bladen van vrijwel alle baby- en kinderstoelen.

• Uitgevoerd in dunner, lichtgewicht siliconenrubber, perfect voor 
   onderweg en reizen

• Verpakt in een herbruikbare zak voor makkelijk en hygiënisch 
   meenemen in de verzorgingstas

ezpz productkenmerken 
en voordelen

• Placemat en bordje vangen morsen op

• Placemat zuigt zich aan de tafel vast (losse bordjes en
   schaaltjes kunnen makkelijk omgegooid worden)

• FDA goedgekeurd voedselcontactmateriaal siliconen: vrij van 
   BPA, PVC,  lood en weekmakers

• Makkelijk schoon te maken met lauwwarm sopje (siliconen 
   ondersteunt geen schimmel- of bacteriegroei)

• Geschikt voor in de vaatwasser, magnetron en oven

• Duurzaam ontwerp (siliconen verweert of veroudert niet)

• Leverbaar in blauw, lime, koraal en grijs

Happy Mat
ezpz's meest bekende product is de prijswinnende 

Happy Mat. De Happy Mat is ontworpen voor 
dreumesen en peuters van 9 maanden en ouder.

• Afmetingen: 38 x 25 x 2,5 cm

• Vakjes (de ogen en brede lach) met portiegroottes van 120 ml , 
   120 ml en 300 ml op maat voor peuters.

• Deze drie vakjes herinneren ouders aan het voorschotelen van 
   groente of fruit, eiwitten en koolhydraten.

• Het ontwerp met het lachende gezichtje brengt kinderen in de 
   juiste stemming voor een positieve maaltijdervaring.

• 3 - 4 onderleggers kunnen gestapeld en gevuld met voeding 
   gedragen worden

Happy Bowl
Met een hoogte van 3,8 cm is de Happy Bowl uitermate 

geschikt voor diverse inhoud zoals pasta, soep, pap 
en ontbijtgranen. De Happy Bowl is ontworpen voor 

dreumesen/peuters van 6 maanden en ouder.

• Afmetingen: 26 x 22 x 3,8 cm

• Inhoud of portiegrootte 240 ml

• Geweldige vondst voor het ontbijt, omdat de Happy Bowl met 
   pap als inhoud direct in de magnetron geplaatst kan worden voor 
   opwarmen. Tevens geschikt voor granen en cornflakes.

• Placemat past op de meeste bladen van kinderstoelen.


