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Þúsundir notenda fyrir árslok
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lÞolir þrjú hundruð þvottalNý fjármögnunarlotalGögn í rauntímalEykur árangur æfinga

BAKSVIÐ

Sprotafyrirtækið Tyme Wear, sem
hannar snjallfatnað fyrir íþróttafólk,
stefnir að því að vera komið með
nokkur þúsund notendur fyrir lok
þessa árs.

Búnaðurinn mælir þol út frá öndun
og hjálpar fólki að sérsníða æfingar
að sinni eigin líkamsgetu.

Arnar Lárusson framkvæmdastjóri
félagsins segir í samtali við Morgun-
blaðið að notendum fjölgi um 10% á
viku og fer hlutfallið hækkandi. Nú
þegar nota hundruð manna búnaðinn.

Tíu manns vinna hjá Tyme Wear,
þar af fjórir í fullu starfi. Félagið er
með höfuðstöðvar í Boston í Banda-
ríkjunum.

Sannreyna gögn
Á dögunum gerði fyrirtækið samn-

ing við íþróttafræðideild Háskólans í
Reykjavík (HR) um samanburð gagna
úr Tyme Wear við búnað sem stuðst
er við á rannsóknarstofu HR.

„Við leggjum mikið upp úr að
sannreyna öll gögn. Þau eru í raun

grunnurinn að því sem við erum að
reyna að gera. Við viljum taka vit-
neskjuna sem fæst inni á rannsóknar-
stofunni og færa yfir í raunheiminn
þar sem íþróttafólk æfir og þjálfar,“
segir Arnar.

Svipaðar rannsóknir fara fram í
samstarfi við háskóla í Noregi, Banda-

ríkjunum og á Ítalíu að sögn Arnars.
„Notendur Tyme Wear eru bæði

atvinnuíþróttafólk og áhugamenn í
þolgreinum. Við köllum þetta „fyrsta“
markaðinn okkar. Við erum með at-
vinnuíþróttafólk og lið í notendahópn-
um okkar en erum núna að sjá örasta
vöxtinn hjá fólki á aldrinum milli fer-

tugs og sjötugs sem æfir þolgreinar.“
Mesta áherslan er lögð á þrek-

íþróttir eins og hjólreiðar, þríþraut
og hlaup en einnig fótbolta og göngu-
skíði.

Arnar segir að Tyme Wear-búnað-
urinn bæti árangur við æfingar.

„Það eru mörg dæmi um að tækni
okkar leiði í ljós hvað kemur í veg fyrir
árangur hjá fólki. Sumir æfa of ákaft
en aðrir ekki nógu ákaft. Með því að
stilla þetta af með réttum gögnum fer
árangur að aukast.“

Dreifa nýjum búnaði
Eitt af því sem tekið hefur stakka-

skiptum síðustu mánuði er tæknibún-
aður fyrirtækisins.

„Við höfum lagt mikla vinnu í að
gera hann endingargóðan þannig að
hann þoli meiri þvott og hnjask. Nú
er fyrsta sending komin til okkar og
við erum að byrja að dreifa í Banda-
ríkjunum. Síðar á þessu ári munum
við senda nýja búnaðinn til Evrópu
og Íslands.“

Ný útgáfa bolsins sem tæknibún-
aðurinn er hluti af þolir meira en
þrjú hundruð þvotta og þurrkunar-
prógrömm.

„Það er gríðarlegur sigur fyrir

svona tækni að ná að þola svona mikið
hnjask og þvott. Það má segja að við
höfum náð brautryðjandi árangri með
þessu. Almennt er talað um að svona
nemar geti einungis þolað fimmtíu
þvotta, en við erum búin að margfalda
það,“ útskýrir Arnar.

Annað sem hefur breyst á síðustu
mánuðum er að nú er unnið úr öllum
gögnum í rauntíma.

„Þannig getum við stillt æfingar af
með talsvert meiri nákvæmni. Æf-
ingar verða gagnlegri. Þú færð ekki
bara vitneskju um hvernig þú ættir
að vera að æfa heilt yfir heldur hvern-
ig þú getur gert breytingar á milli
einstakra æfinga frá degi til dags.“

Klára skölunarferlið
Spurður að lokum um fjármögnun

fyrirtækisins segir Arnar að ný fjár-
mögnunarlota sé að fara af stað. Fyrir
eru í félaginu fjárfestar frá Íslandi.

„Fjármögnunin miðar að því að
klára skölunarferlið sem við erum
í núna á næstu 12-18 mánuðum. Í
framhaldinu viljum við fara í stærri
fjármögnun, svokallaða „series
A“-skölunarfjármögnun sem hjálp-
ar okkur að vaxa enn frekar,“ segir
Arnar Lárusson að endingu.

Þóroddur Bjarnason
tobj@mbl.is

Ljósmynd/Aðsend

Þol Arnar segir að með því að stilla æfingar með gögnum aukist árangur.


