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Ny serie barnmöbler:

Möblera för barns lek och rörelse
Barn behöver klättra, falla, snubbla, springa och rulla. Det är genom den fysiska leken
som de lär sig att hitta sina egna gränser och lär känna sina kroppar. Gymi Furniture
skapar en miljö som lockar och stimulerar barnen att lämna alla dataskärmar och vilja
leka med hela kroppen. Det är en ny serie barnmöbler som nu presenteras på Habitare
2016 i Helsingfors.
Gå balansgång, hänga upp och ned eller bygga ett fort. Nu blir det lättare att möblera för lek
och naturlig rörelse när den finska möbeltillverkaren Gymi Furniture presenterar en ny serie
barnmöbler. Det är möbler som hela tiden kan förändras och enkelt fästas ihop på olika sätt
för att locka till nya rörliga lekar.
Möbelserien håller för många barnkullar och kan växa i kapp med barnen samt förändras
allteftersom. En planka blir ett skrivbord eller en rutschbana, en box blir en stol eller ett bord,
barrholmen blir en klädstång, utdragbara våningssängen blir två enkel-sängar och så vidare.
Allt är tillverkat av björk i Finland.
– Vi vuxna har ett viktigt uppdrag och det är att få barnen att lämna alla skärmar, att
börja leka och röra på sig hemma, på skolan och på fritids. Lyckas vi inte med det kan
vi vara säkra på att de blir klumpigare. De får svårt att styra sina kroppar vilket ökar
olycksriskerna och även risken att senare i livet drabbas av hälsoproblem. Därför tog
vi fram den här möbelserien, säger designern Christina Nurmi som också grundat
Gymi Furniture.
Endast 20 procent av finska barn kommer upp i en timmes motion varje dag, medan 95
procent tillbringar för mycket tid framför dataskärmen*. Det visar flera finska studier och
liknande rapporter finns även i Sverige.
– Jag vill uppmana alla föräldrar och människor som arbetar med barn att lägga in fler
tillfällen under dagen där de har rörelsen i fokus. Vi vuxna kan börja med ett gott
exempel, stäng av din telefon några timmar var dag och rör er tillsammans istället,
säger Christina Nurmi.
Gymi Furniture finns på Habitare i montern 6h109.
För mer information kontakta:
Christina Nurmi, telefon: +358 45 3245 888, mail: christina@gymi.fi

Fakta om möbelserien
Material: Björk och furu från Finland samt laminat.
Produkter:
- Planka, ca 3100 SEK
- Ribbstol, ca 3400 SEK
- Barrholme, ca 3100 SEK
- Liten förvaringsbox, ca 3400 SEK
- Liten stege, ca 2600 SEK.

-

Parallettes, träningsredskap för t ex
handstående, ca 830 SEK
Utdragbar säng, ca 7800 SEK
Delbar, utdragbar våningssäng som
växer med barnen, ca15500 SEK

Läs mer på gymi.se/furniture/
Bilder finns att hämta på: http://gymi.se/media/
*Referens: http://www.morgonbladet.nu/news.php?name=2015122651
Om Gymi
Gymi bildades 2008 av Christina Nurmi och Oona Kivelä. Verksamheten startades med Gymi –
barngym, en franchisekedja för gym särskild utvecklade för barn. Christina är också känd som
träningsinstruktör för barn i finska tv-programmet Pikku Kakkonen samt som gymnastik-coach i
Finland. Gymi Furniture lanserades i Finland 2015. Bland kunderna i dag finns skolor, gym, förskolor
och andra publika platser samt privata hem. Gymi Furniture finns på Facebook, Instagram
(@gymi_furniture) och Twitter (@gymi4all).

