
Det er de rigtige 
sko, der afgør, om vi 
kan gå på jorden
i fremtiden
Høj kvalitet, sunde fødder, fair pris og så er det godt 
for miljøet og ikke mindst vores allesammens planet. 
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men 
det findes – hos Pyk CPH producerer og 
forhandler de bæredygtige designersko 
og støvler til børn.
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Undgå kroniske
hudlidelser for 
dine børn
Danske AllergyCertified certificerer 
legetøj, bleer, cremer og andre typiske 
kilder til kroniske hudlidelser blandt børn. 
På dennye hjemmeside finder man alle de 
hudvenlige produkter.
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Hvad skal vi have 
til aftensmad?
De fleste børnefamilier ved, at mad-
planlægning, indkøb i ulvetimen og timer 
foran gryderne kræver energi, som kan 
være svær at finde frem efter klokken 
16.00.
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Tag børnene 
med på daglige 
minieventyr
Turen i ladcykel er en helt andet 
oplevelse for børnene end en køretur i 
autostolen gennem myldretidstrafikken. 
Med en elektrisk ladcykel kan både børn 
og voksne have det sjovt gennem byen 
eller ud til efterårsskoven.

10

Kom sikkert og 
stilfuldt rundt med 
Urban IKI
Urban IKI er en moderne, prisvind-
ende barnestol til cyklen, som giver 
sikkerhed, justerbarhed og ergonomisk 
komfort for børnene. Barnesædet er det 
prisbevidste alternativ på markedet.
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Bæredygtighed er ikke bare på politikernes 
læber – det er noget stort set alle gerne vil, 
og gør vi alle sammen bare lidt, så er vi kom-
met et rigtig langt stykke, mener Jessica Pol-
land Larsen, der i dag er kreativ direktør og 
sammen med sin kollega CEO Ulrik Schultz, 
stifter af virksomheden PykCph.
 Ulrik og Jessica har været kollegaer siden 
2007 hos bl. a. Bundgaard sko, inden de i 
januar 2020 valgte at plante skosålerne under 
eget bord og springe ud som selvstændige 
erhvervsdrivende og starte virksomheden 
PykCph.

 - Både Ulrik og jeg har gennem mange år 
erfaret, hvordan eksempelvis hele detailsek-
toren er med til at styre antallet af sko, der 
produceres i verden. Vi har i mange år levet 
i og med en ”køb og smid væk – kultur. Men 
netop den kultur vil forbrugeren gerne gøre 
op med i dag, samtidig med at de gerne vil 

have mere  individuelle produkter – produkter 
der er skræddersyede, og hvor de selv har 
været med til at sætte deres eget præg på, 
hvordan deres børns sko skal se ud – og de 
to begreber bæredygtighed og customized 
er faktisk forenelige, siger Jessica Polland, og 
hun nævner samtidig, hvor uhyggelig mange 
sko, der produceres på verdensplan om året.
 - 24 milliarder par sko produceres hvert år. 
Op imod 20 procent ender på lagre og kom-
mer aldrig ud til forbrugerne – det er skræm-
mende høje tal og vidner om, hvilken kolossal 
overproduktion der finder sted i den industri. 
Det siger sig selv, at det ikke er særlig godt 
for vores fælles planet, særligt hvis materia-
lerne som skoene produceres af ikke genbru-
ges, fastslår hun.
 Og det var med afsæt heri, at de to iværk-
sættere valgte at stifte virksomheden Pykcph, 
-Men fordi det er bæredygtigt, betyder det 
ikke, at man er gået på kompromis med 
mode og design – tværtimod, fortæller Ulrik 
Schultz.
 - Det at skabe sit eget design er i dag me-
get populært. Vi elsker at skabe individuelle 
og unikke produkter til børn, og nu kan vi gøre 
det uden at overproducere, hvorved vi sørger 
for at belaste planeten mindst muligt,” siger 
Ulrik Schultz. 
 Og han løfter samtidig sløret for, hvordan 
børneskoene bliver til.
 - Alle vores sko håndlaves af Marco og hans 
team af dygtige skomagere i Portugal. Vores 
materialer er nøje udvalgt for altid at sikre den 
højeste kvalitet. Det betyder blandt andet, at 
læderet er blødt og bionedbrydeligt og helt fri 
for metal. Og samtidig er sålerne fleksible og 
af naturlig gummi, forklarer han.

Design selv
Og selv om man måske ikke føler, at man 

er synderlig kreativ i forhold til at designe 
sine børns sko, er der råd. 
  Vi ved, at det i forvejen kan være van-
skeligt for småbørnsforældre at få ender-
ne til at mødes. Og det at måske skulle 
designe barnets vinterstøvle kan virke som 
et bjerg, der er svært at bestige. Med det 
in mente har vi faktisk etableret et univers 
på vores www.pykcph.dk ”shoe builder” – 
et univers hvor du kan lade kreativiteten få 
frit spil og med få klik kan designe netop 
de børnesko eller støvler, som er helt unik-
ke for dit barn, fortæller han

Returner din gamle sko og få 
150 kr. til nye Pyk Sko
Vi kender det, gamle børnesko hober sig 
op! Og også den problemstilling er Pyk 
med deres nye cirkelprogram klar til at 
løse.
 - Vi har netop lanceret vores nye cirkel-
program, som mange børnefamilier har 
udvist interesse for - med det nye cirkel-
program kan du indlevere dine brugte 
børnesko til os og få 150 kr. til et nyt par 
Pyk. Det gælder uanset mærke, og hvilken 
stand de er i. Så sørger vi for, at skoene 
bliver genbrugt, fortæller Ulrik Schulz.•

Høj kvalitet, sunde fødder, fair pris og så er det godt for miljøet 
og ikke mindst vores allesammens planet. Det lyder næsten for 
godt til at være sandt, men det findes – hos PykCph producerer 
og forhandler de bæredygtige designersko og støvler til børn.

Det er de 
rigtige sko, der 
afgør, om vi kan 
gå på jorden 
i fremtiden

Nikolaj Henum Virkkom

Seks tips til hvordan du 
finder den rigtige 

vinterstøvle til dit barn
1: Mål længden af fødderne – nok det 
 vigtigste når du køber vinterstøvler 
 online. 

2: Tjek støvlens pasform – er den normal 
 eller bred? Er du i tvivl, kan du få svar 
 enten i chatten eller hos kundeservice, 
 som du finder på www.pykcph.dk

3: Sørg for at hælkappen er fast, og at 
 støvlen kan justeres med snørebånd eller 
 velcro. 

4: Materialerne skal være lette og fleksible, 
 for eksempel giver læderet bevægelig-
 hed og komfort på samme tid. 

5: Kig efter støvler om det er Tex, som er 
 vandtæt og samtidigt åndbart, og om 
 der er uldfor, der sikrer at fødderne 
 holdes dejlig varme.

6: Undersøg hvilke materialer dine børns 
 sko er produceret af – husk de skal have 
 ov til at betræde denne jord, mange år 
 ud i fremtiden. 

Pykcph
Stiftet i 2020 af Jessica Polland og Ulrik 
Schultz. Til sammen har de 30 års erfaring 
fra branchen.

Koncept: Børnesko af høj kvalitet produceret 
efter ordre for at undgå overproduktion.
Håndlavet i Portugal.

Naturlige materialer bl.a. biolæder og 
rågummi.

Pyk er et adjektiv fra 1750’erne, som blev 
benyttet som betegnelse for en vare af før-
steklasses, udsøgt eller ekstra fin kvalitet.
Du kan i dag aflevere dine gamle børnesko 
og få 150 kr. til at dine nye Pyksko.

PykSko forhandles på pykcph.dk – har du 
behov for at mærke og føle kvaliteten af et 
par pyksko kan du besøge Censuum – Nørre 
Farimagsgade 47, 1364 København K, 
hvor du også kan aflevere dine gamle sko 
og få en voucher på kr. 150,. til et par nye 
Pyksko.
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