Guide til
indretning

Intro
Jumpfood handler ikke bare om mad. Også rum og rammer skaber appetit. På siderne her finder I inspiration til, hvordan I med udgangspunkt i
jeres sted og handlingsplan kan skabe store forandringer hos jer. Guidens
formål er at vejlede og inspirere til, at jumpfood konceptet bliver brugt på
bedste vis i den enkelte situation.
Husk, der er tale om inspiration!
Hvem laver I forandringen for?
Inden man går i gang med den helt store forandring, kan det være en stor
hjælp, at stille sig spørgsmålet: Hvem laver vi forandringen for? Er der nye
brugere der skal inviteres inden for, eller vil vi satse på dem, der allerede
kommer?
Til projektet har vi udviklet et ”personas” værktøj, som gør det nemt at
arbejde med brugerne i idrætshallerne. Personas er fiktive personer, der
repræsenterer forskellige brugere og behov.
Personasværktøjet kan downloades via hjemmesiden www.jumpfood.dk
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Brugerinddragelse
Når nye rum skal indrettes, kan det være en rigtig god ide at inddrage brugerne i processen gennem et kortere workshopsforløb. Ved at inddrage
brugerne, opnår man et større ejerskab til projektet, samtidig med at man
får engagerede ambassadører.
Forslag til idé og konceptudvikling med brugerne
Inviter 15 til 20 udvalgte brugere til en ca. 2 timers brainstorm. Fortæl kort
om hvorfor de er udvalgt, og hvad projektet går ud på. Server gerne lidt
smagsprøver fra jumpfood.
Brainstorm er en enkel og effektiv metode til at generere ideer på. En brainstorm hand-ler om at få ideer og tanker til at boble frem, og her kan alle i
gruppen byde ind.
For alle brainstorms gælder følgende fællestræk: Alle ideer er gode, byg
videre på de andres ideer, kritiser ikke under en brainstorm og skriv alle
forslag ned.
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Jumpfarver
Jumpfoods univers er meget farverigt og inspireret af pang farverne fra
sportens verden.
Ved at male en væg, vælge stole, lamper eller borde i nogle af jumpfoodsfarver, kan man hurtigt skabe en meget synlig forandring.
At male en væg jumpgrøn behøver ikke at være en dyr løsning. Rummet vil
hurtigt ændre karakter og se forandret ud. Vælg de flader, der skal males
med omhu. Tænk på, om der sidder ting på væggen, hænger rør eller
lignende ned fra loftet, som pludselig vil blive synligt ved at blive malet.
Alle jumpfood farvekoderne findes på www.jumpfood.dk

Farver
skaber synlig
forandring
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Lamper
For at skabe stemning i et rum, gælder det om at veksle mellem lys og
mørke, og sætte spot på det, der virkelig skal ses.
I offentlige spiserum er det et lovkrav, at der skal være en general grundbelysning. En grundbelysning sikrer ensartet og nok lys til feks. at gøre rent.
Men en grundbelysning skaber ikke stemning, intimitet og livlighed.
I jumpfood cafeerne har vi valgt, at maden skal ses og nydes i et rart lys.
De lamper vi har valgt som effektbelysning skaber både stemning, intimitet
og livlighed. Lamperne, er lavet af stof, har ingen flader der samler støv, og
kan sammensættes efter behov. Lamperne fås i mange farver, størrelser
og med stofledning. Vi har valgt at bruge sorte lamper over bordene med

Lamper
skaber rum og
stemning

en guldfarvet inderside og en orangeneon ledning.
En tommelfingerregel er, at en spisebordslampe hænger 65 cm over bordkanten.

Lamper skaber rum
Lamper kan også bruges til at skabe rum og stemning.
Mange af de brugergrupper, vi har arbejdet med i forbindelse med konceptudviklingen for jumpcaféerne, har haft et stort ønske om at kunne opdele
rummet til forskellige målgrupper. Det kan gøres på mange måder!
Den klassiske måde er at sætte flytbare skillevægge op. Det giver dog ofte

En anden og ofte bedre løsning, er at opdele rummet med lys. I legehjørnerne til de mindste børn, har vi valgt at definerer området med lamper.
Vi har valgt samme lampe som over cafebordene, men i børneområdet er
de valgt i mange forskellige farver, de hænger i forskellig højde og tæt, for
på den måde at skabe et rum i rummet.
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nogle kedelige rum, og man opnår ikke rigtig den ønskede effekt.

Belysning af salgsområdet
I salgsområdet er målet med belysningen først og fremmest at eksponere
varerne. Der skal sælges noget. Det er vigtig med en rigtig god farvegengivelse og at sætte fuldt blus på det, der skal sælges.
Over diskområdet har vi valgt halogenspots som kan kippes 20 grader,
hvilket sikrer, at lyset kan rettes hen på betjeningsfladen. Lyskilden er trukket op i armaturet, hvilket forhindrer blænding. Vi har brugt spots type
”Diro”, som er til indbygning, - så husk at tjekke, om det er muligt at indbygge spots i loftet. Hvis der ikke er mulighed for indbygning, kan Ultra II S
bruges i stedet for.
Som effektbelysning til menutavle, fotostater eller lignende har vi valgt at
bruge en spot ”Phantom II Jac” monteret i jackstick. Det er vigtigt at lyset
kan kippes og roteres, så lyset rettes præcist derhen, hvor I ønsker det. De
fås både til indbygning og til montering under loft.
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Møbler
For at en café virker indbydende er det vigtig, at der er tænkt over ram-

Stolen og bordet

merne. Rammer skaber appetit.

Den valgte jumpstol er farverig, enkel, nemt
at rengøre, stabil, og ikke mindst så sidder
man godt i den!

Konceptet for indretning af fyrtårnene har været farverigt, lounge stemning, opdeling, samling og plads til børn.

Bordet er fleksibelt. Det er slidstærkt, har
afrundede kanter og kan sammensættes
efter behov. Det kan stå alene med plads til
2, ellers sættes sammen til flere.

De målgrupper vi har arbejdet med er:
Familien der vil have mulighed for i fællesskab at spise sund aftensmad
i hyggelige rammer på de træningsaftener, der ellers kunne ende i fastfoodløsninger pga. manglende tid til indkøb og madlavning.
Forældre der opholder sig i faciliteterne i weekenden, hvor børnene er til
stævne. De skal kunne sætte sig i et hyggeligt cafemiljø, drikke en god kop
kaffe og få et sundt måltid mad.
Unge der samles før og efter træning, hvor der skal være plads til at hygge
med vennerne, og der skal være mulighed for at lave lektier.
Ældre borgere, der mødes efter morgengymnastik, yoga, badminton ol.

Gode
rammer
skærper
appetiten

De runde borde
De runde borde
bryder rummet
op og skaber
variation. De er et
godt samlingspunkt for familien
at samles efter
træning til et
måltid mad.

Høje borde

Langborde og bænke er med til at
gøre rummet hyggeligt og skabe
en forandring. En bænk larmer ikke
og man kan sidde mange rundt
om det samme bord. Det er her de
unge og familien vil sætte sig når
der skal laves lektier eller spise et
godt måltid mad.

De høje borde er med
til at skabe en hyggelig cafestemning.
Det er her man sætter sig når man er på
farten. Det er også her
de unge vil slå sig ned
med deres computer.
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Gavl bordet og bænken

Børnehjørnet
For at et børnehjørne skal blive brugt, skal det virke indbydende. Mange
steder står der lidt plastikmøbler i et hjørne halvtomt.
I jumpfood-konceptet vil vi gerne tænke kvalitet og skabe nogle gode rammer for de mindste, hvor der er tænkt på sundhed og miljøet. Det skal
være et sted, hvor forældre også har lyst til at sætte sig. Vi har valgt at
bruge træmøbler, hvor der er plads til opbevaring af papir og tuscher i en
lille skuffe og opbevaringsbokse til legetøj. Der er yogabolde, der er sjove
at trille med og hoppe på uden de larmer og sækkestole til at kaste sig i.
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Lounge området
Efter en lang træning er det skønt at kunne slænge sig i en god sofa. Derfor
har vi til konceptet valgt at bruge en loungesofa for at skabe en hyggelig
cafestemning.
Den valgte sofalounge er en serie modulære lounge elementer, som
kan bruges inde og ude, når det er godt vejr. Lounge elementerne sammensættes af puder og plateauer og holdes sammen af en bøjle. Der er
ingen begrænsninger for, hvor store loungesofaen kan blive.
Betrækket er smudsafvisende, aftageligt og kan vaskes – hvilket er en
meget god ide at gøre jævnligt, så sofaen ikke kommer til at se grim ud og
lugte af sportssved.
Loungesofaen kræver minimal rengøring, er nem at holde og meget slidstærk.
Da sofaen ikke lever op til alle brandtest, kan det være en god idé, at undersøge hvilke brandkrav der stilles til området.
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Hyggelig caféstemning

Udsmykning med folier
Folier er gode til, på en nem, billig og overskuelig måde, at skabe en stor
forandring i rummet. Hvad enten det er hele rummet, som bliver dekoreret
eller blot en enkelt væg eller søjle. Folierne kan nemt tilrettes det enkelte
sted. Folier monteres bedst på glas, men kan også bruges på vægflader.
Husk at folier kan tages af, så tænk over hvilken højde folien sættes, så
små pilfingre ikke får fat i det.
På www.jumpfood.dk ligger der skabeloner til downloads og eksemple på,
hvordan vi har brugt dem i indretningen af fyrtårnene.
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Jump menutavle
Menutavlen består af magneter og postkort. På magneterne er der trykt
forskellige typer jumpmad som feks. jumpsandwich eller jumpburger. Under hver type jumpmad er der postkort, der beskriver hvilken slags sandwich eller burger, der er på menu den dag. Postkortene sættes op med
farvede magneter, hvor der er plads til at skrive prisen med en tusch.
Ved at lave menutavlen med magneter og postkort bliver den levende at
se på og er meget fleksibel i forhold til hvor stort et udvalg, man vælger at
have. En dag kan man feks. vælge kun at have en sandwich på menuen, andre dage alle 4 varianter.
For at kunne sætte magneterne op kræver det en stærk magnetfolie. Vi har
valgt at bruge en magnetisk tavle laminat.
Filerne til magneter og postkort kan downloades på www.jumpfood.dk
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Lamper

90/80cm H 30 cm
2422 kr. ex. moms

60/60cm H 40cm
1946 kr. ex. moms

Lamperne fås i mange farver
og størrelse. Priserne kan
derfor varierer

forhandlerliste

30/30cm H 50cm
1145 kr. ex. moms

Forhandler: Shades By Us
Kontakt: Line Pries-Reinhold
Telefon: 38 11 80 86
Mobil: 23 43 56 37
Mail: line@design-by-us.com
Web: www.shadesbyus.dk

Lampe Alexis

60/50cm H 30cm
2663 kr. ex. moms

90/80cm H 30cm
2663 kr. ex. moms

Lamperne fås i mange farver
og størrelse. Priserne kan
derfor varierer

forhandlerliste

Forhandler: Design By Us
Kontakt: Line Pries-Reinhold
Telefon: 38 11 80 86
Mobil: 23 43 56 37
Mail: line@design-by-us.com
Web: www.shadesbyus.dk

Spots
Phantom II Jac

Til indbygning
Diro

Til påbygning
Ultra II S

Rabat 15% af vejledende priser

forhandlerliste

Forhandler: Møller og Rothe
Kontakt: Jan G. Hansen
Telefon: 33 91 37 37
Mobil: 33 95 96 33
Mail: jgh@mollerrothe.com

Stole og borde

Spisebordsstol
Barstol

Forhandler: 8000c
Kontakt: Søren Velling
Telefon: 97 21 07 15
Mobil: 20 47 07 16
Mail: sv@8000c.dk

Nam Nam bord Ø120
3885 kr. ex. moms

Nam Nam bord 70x70
1575 kr. ex. moms

Nam Nam barbord 70x70
2100 kr. ex. moms

forhandlerliste

Stolene fås i 4 standard farver.
Den jumpgrønne har et tillæg
på 10%. De kan kombineres
så stel, knap og sæde har
forskellige farver. Det er også
mulighed for at få stol til
ophæng.

Bænke

Højt lektiebord

Bord 80 x 210 x 72
5300 kr. ex. moms

Bord 80 x 210 x 105
5600 kr. ex. moms

Bænk 80 x 190 x 44
2900 kr. ex. moms

Borde og bænke er lavet med en disponeret krydsfiner med linoleum
på overfladerne. Både bord og bænk, er hævet en smule fra gulv for at
beskytte kanterne. Borde og bænke kan laves efter mål.

forhandlerliste

Forhandler: 8000c
Kontakt: Søren Velling
Telefon: 97 21 07 15
Mobil: 20 47 07 16
Mail: sv@8000c.dk

Loungemøbler

Trip Trap har overtaget produktionen af sofaen fra Karmameju og forventer
at starte produktionen i løbet af 2014.

forhandlerliste

Forhandler: Trip Trap
Telefon: 99 52 52 00
Mail: info@triptrap.dk
Web: www.triptrap.dk

Sækkestol
Puf
800 kr. ex. moms

forhandlerliste

Sækkestol
1200 kr. ex. moms

Forhandler: Karmameju
Kontakt: Tenna Nielsen
Telefon: 38 87 55 13
Mail: info@karmameju.com
Web: www.karmameju.com

Børnemøbler

Stol Lilly
550 kr. ex. moms
Geo Bord
812 kr. ex. moms

Forhandler: 4North Agentur
Kontakt: Chim S. Schmidt
Telefon: 61 69 81 69
Mail: chim@4north.dk
Web: www.4north.dk

Chest 1
768 kr. ex moms

Chest 2
720 kr. ex moms

forhandlerliste

Trækasser

Puder

Geo Bord
812 kr. ex. moms

Puderne fås i mange forskellige farver. Priserne forhandles individuelt.
Prisen er ca. 20% af vejledende priser.

forhandlerliste

Forhandler: Hay
Kontakt: Lasse Svendsen
Telefon: 42 82 03 58
Mobil: 25 51 4751
Mail: lasse.svendsen@bestseller.com
Web: www.hay.dk

Yogabold
Forhandler: Yogaudstyr
Kontakt: Daniel Lipski
Telefon: 72 28 95 95
Mail: daniel@yogaudstyr.dk
Web: www.yogaudstyr.dk

Geo Bord
812 kr. ex. moms

forhandlerliste

Priserne forhandles individuelt

Magneter og folie

forhandlerliste

Forhandler: Lauridsen Skilte
Kontakt: Kim Lauridsen
Telefon: 20 71 94 14
Mail: kim@lauridsenskilte.dk
Web: www.lauridsenskilte.dk

Inventar

OT Lauridsen er totalleverandører og sørger for både produktion og montage af den komplette inventarløsning

Magnetisk tavle laminat
leveres på mål og efter ønske

forhandlerliste

Forhandler: OT Lauridsen
Kontakt: Ole Lauridsen
Telefon: 75 15 01 50
Mail: ole@ot-lauridsen.dk
Web: www.otlauridsen.dk

