
Varken för pojk- eller flickavdelningen  
Village är ett helt nytt tema i BRIO World, den 
populära lekvärlden som många förknippar 
med träjärnvägar. Village uppmuntrar pojkar 
och flickor till att leka tillsammans i miljöer 
som de känner igen från sin egen vardag.
 
– Village är speciellt framtaget för att vara 
könsinkluderande, och inte för att placeras 
i någon speciell avdelning. För oss är det 
självklart att barn ska ha möjlighet att leka fritt 
utan att begränsas av förutfattade meningar 
om vad en pojke eller flicka förväntas att gilla, 
säger Sophie Elvefors, Commercial Director 
på BRIO.

Det nya leksakstemat består av byggsatser 
som Vårt hus, Vår skola, ett Frukt- och grön-
saksstånd och Vår glasskiosk. I sann BRIO-anda 

är det upp till varje barn att välja om de vill 
montera ihop de fördefinierade byggsatserna 
eller använda de olika delarna till att skapa 
något helt annat.

– Village gör det möjligt för barn med olika 
intressen att leka tillsammans på ett naturligt 
sätt. Det spelar faktiskt ingen roll om du är 
intresserad av sociala rollekar eller hellre före-
drar att bygga och konstruera, säger Therese 
Eklund, kategoriansvarig på BRIO.

Allt är i samma skala som järnvägs-serien och 
andra teman i BRIO World och kan enkelt kop-
plas ihop som en del av en större miljö. 
 
 

Never stop playing

Barn ska ha möjlighet att leka fritt utan att begränsas av stereotypa könsroller. Den självklara insikten 
har legat till grund för utvecklingen av BRIOs nya leksakstema Village. Några av de andra nyheterna 
för säsongen är ett spännande Räddningstjänst-tema till BRIO World och ett nytt Bondgårds-set för 
de minsta barnen. 

Könsneutral leksaksserie lyser upp 
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Var hjälte i det nya räddningstjänst-temat! 
Vad kan vara mer spännande än ett helt nytt 
Räddningstjänst-tema i BRIO World? Temat 
inkluderar ett Räddningstjänst-set, en Brand-
station och till och med en Räddningstjänst-
helikopter så att du kan flyga över staden och 
försäkra dig om att allt står rätt till. En del av 
fordonen har ljud- och ljuseffekter som gör det 
extra kul. Tuut- Tuut! 

– Det är definitivt här allt händer! Du kan 
köra snabbt med tuffa räddningsbilar, släcka 
bränder och vara dagens hjälte, säger Michael 
Heun, produktutvecklingschef på BRIO.

Styr vårt nya lok med hjälp av din läsplatta
Vårt nya App-styrda lok i BRIO World är något 
utöver det vanliga. Upptäck hur kul det är att 
köra det med din surfplatta eller smartmobil – 
sätt på ljus och sirener, kolla bränslemätaren, 
bromsa eller öka farten! Tryck på knapparna 
på loket om du inte har tillgång till appen  
eller bara vill ha en läsplattsfri stund och köra 
helt analogt. 

Bråda dagar på bondgården
Tidigare i år introducerade vi ett helt nytt lek-
koncept för små barn som förenar träleksaker 
och rollekar. I höst adderar vi ännu mer kul 
och möjligheter med ytterligare produkter 
och lekset i samma skala – allt anpassat för 
barn i åldern 18 månader och uppåt. 

Med det nya Bondgårds-setet kan barnen 
leva lantliv och bygga sin egen fantasivärld 
av träfigurer, trädjur och andra tillbehör som 
garanterar lek i timme efter timme. 

 

För ytterligare information och frågor  
kontakta:
Sophie Elvefors, Commercial Director   
BRIO AB +46 73 644 9101 

Om BRIO
I över ett århundrande har vår drivkraft varit att sprida glädje bland barn världen över. Vi vill skapa lyckliga 
barndomsminnen där fantasin får flöda fritt. BRIO skapar innovativa, högkvalitativa och väldesignade leksaker 
som ger barn en säker och rolig lekupplevelse. Företaget grundades i Sverige 1884 och är representerat i över  
30 länder. För mer information, vänligen besök www.brio.net. Never stop playing
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