
multicircles 
large1

 udvendig dia.            170cm               140cm            140cm         90cm     60cm      140cm          90cm     60cm 
            højde             50cm                  25cm             25cm          50cm      50cm       15cm           25cm     25cm
m. hård kerne                                        x                     x                                                              x           x     

large1 består af:

large1

Børnemøblerne multicircles er sæt af forskellige 
geometriske moduler, der kan bruges til både stille 
og aktive lege, til at sidde på, tumle i og bygge med. 
Multicircles giver masser af muligheder for at styrke 
børns balance og motorik.
Multicircles er unikke, ved at elementerne passer 
inden i hinanden og derved kan pakkes sammen, så 
de fylder minimalt. Samlet er de et møbel, hver for de fylder minimalt. Samlet er de et møbel, hver for 
sig et andet møbel.
En anden fordel ved multicircles er at mange af 
elementerne har en hård kerne, der gør, at man kan 
vippe, trille og gå balancegang på dem.
Multicircles giver en afgrænsning til legen og danner 
rum i rummet.  

Med multicircles er der uanede muligheder 
- det er kun fantasien, der sætter grænser! 

Multicircles er et helt 
koncept af multifunktionelle 
børnemøbler, designet til 
børn for at stimulere deres 
fantasi, styrke dem motorisk 
og danne rum i rummet.
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tillid

dvendig dia.            170cm               140cm            140cm         90cm     
            højde             50cm                  25cm             25cm          50cm      
m. hård kerne                                        x                     x                                                              x           x                          x                                                              x           x     

knokleknokle
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Børn har nemmere ved 
indlæring, hvis deres  
labyrintcenter stimuleres 
vandret, lodret og skråt 
ved at trille, rulle, vippe 
og gynge.
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design mette østberg



Multicircles er udviklet 
til institutioner til børn 
fra 0-10 år. Alle i den 
brede aldersgruppe, 
kan blive udfordret, 
stimuleret og styrket 
motorisk af multicircles.

multicircles 
medium1+2

 udvendig dia.       140cm          110cm         110cm       60cm                 140cm        90cm     60cm   60cm    
            højde         35cm            10cm           25cm       25cm                  35cm        35cm     25cm   10cm
m. hård kerne                                                x                                         x                             x     

Med multicircles kan det samme rum bruges til mange formål. Multicircles 
er gode at sidde på til samling. Derefter kan møblerne brydes op for at lave 
kulisser til en teaterforestilling, forhindringsbaner, bygge huler, lege ”jorden 
er giftig” eller bruge de enkelte dele til motorisk udviklende lege.
Børnene kan udkæmpe vilde brydekampe, spille spil, lege med dukkerne i 
deres eget “rum” eller ligge og slappe af med en voksen, der læser højt. 

Da elementerne er store, begynder børn hurtigt at samarbejde, så det går 
hurtigere med at få bygget noget. At trille hinanden i ringen eller gynge fl ere 
henover samme vippe kræver samarbejde og tillid. 

Multicircles fi ndes i farverne 
– forårsgrøn, petroleum og 
gråsort. Betrækket er i et 
meget slidstærkt stof, bomuld 
og codura, med skjulte lynlåse, 
så det kan tages af og vaskes.  

multicircles.com
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medium2 består af:medium1 består af: medium2 består af:

            højde         35cm            10cm           25cm       25cm                  35cm        35cm     25cm   10cm
                                         x                             x     
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