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Leander vinder international designpris  
 
Den danske møbelvirksomhed Leander, der er kendt for sine designmøbler til børn, har vundet en prestigefyldt designpris ved 
den internationale prisuddeling German Design Award. Det er Leanders puslepude Matty, der har begejstret den internationale 
jury i sådan en grad, at den nu hædres med en pris i kategorien ”Excellent product design- Baby and Child Care”. 
 
”Matty er en unik, nyttig og enkel puslepude. Den er vandafvisende og kræver ikke ekstra betræk. Kombinationen af en 
skridsikker base og høje sider gør den sikker og anvendelig for forældre og kan bruges alle steder." Sådan lyder de rosende ord 
om puslepuden fra juryen.  
 
Designet til barnet 
Puslepuden Matty er designet af Leanders grundlægger, Stig Leander. Tanken har været at skabe en funktionel puslepude, der 
tager udgangspunkt i det barn, der skal ligge på puden. Resultatet er en puslepude, der er blød at ligge på og let at rengøre for 
den voksne.  
 
”Pusletiden skaber en vigtig kontakt mellem barnet og den voksne. Det gælder derfor om at have et underlag, der understøtter 
samværet. Med Matty bliver bleskift til mere end praktik. Det bliver til en hyggestund, hvor barnet føler sig tryg og godt tilpas. Vi 
er utrolig stolte og beærede over at modtage denne pris. Da jeg startede Leander i 1998, var det med et ønske om at skabe 
møbler, der gør en positiv forskel for børn og deres voksne. Det betyder derfor meget, at det netop er designet og 
funktionaliteten, som juryen fremhæver”, siger Stig Leander.  
 
Matty er en alt-i-én puslepude, lavet af et blødt, vandafvisende og hygiejnisk skummateriale, der hverken indeholder 
sundhedsskadelige eller hormonforstyrrende stoffer. Barnet kan derfor trygt ligge på den bløde overflade uden håndklæde, 
stofble eller andet betræk. Da puslepuden er 100% vandtæt, kan væsker ikke trænge ned i puden men kan nemt vaskes væk.  
 
 

 
 
 
For yderligere information, kontakt venligst:  
Mette Backhausen Busch, E-commerce & Marketing Manager hos Leander 
Mobil: +45 4051 0181 
E-mail: mbb@leander.com 
 
Kort om Leander  
Leander en international møbelproducent, der designer kvalitetsmøbler til børn. Virksomhedens mission er at skabe sikre, 
smukke og holdbare møbler til børn og deres forældre. Møbler, der tager udgangspunkt i barnets behov. Møbler, der inspirerer 
til leg og kreativitet. Og som gør livet med børn lidt lettere. 
 


