CODE Chapel...
Tag din afsked med stil og miljøvenligt overskud. Den sidste rejse, kan nu gøres grøn og økologisk. BRAHE DESIGN og DANCOF
præsenterer "The Green Way to Heaven®", verdens første bæredygtige ligkiste, der kan masseproduceres. Kisten, der skal produceres
i biofibre, PULP, som er et langfibret genbrugs papirmateriale, vejer ca. fem gange så lidt som almindelige trækister. Du kan opleve
kisten og høre hele historien omkring projektet på CODE11. Du kan læse mere på www.brahe-design.dk og www.dancof.com.

Design af en biologisk nedbrydeligt kiste var endnu en udfordring for det danske industrielle design firma, BRAHE DESIGN, da de
blev kontaktet af Bendt Skov, fra det danske firma DANCOF. Bendt Skov var kommet på idéen om, at lave en ny type biofiber kiste,
som han havde patent på.
Med stor entusiasme og en visionær designtænkning skabte BRAHE DESIGN et design katalog, og afslørede en række idéer, der
blev præsenteret for DANCOF.
Kort efter præsentationen, var en fuld-skala model, af den valgte design idé skabt, og konstruktionen opfyldte fuldt ud DANCOF’s
vision om udseendet af en bæredygtig kiste.
Frigivelsen af det registrerede design til det offentlige har vist, at BRAHE DESIGN og DANCOF, er kommet frem til et design, der
har en stor appel til folk over hele verden.
Pressen har vist en overvældende interesse for projektet. Inden for et par måneder efter frigivelsen, har en lang række artikler i
forskellige magasiner og på internettet beskrevet produkt idéen. DANCOF kisten har allerede fået tildelt en dansk Miljøpris, og der
har været flere radiointerviews og tv-programmer, hvor idéen er blevet drøftet og fremvist.
Designeren Jakob Brahe-Pedersen, med co-designer Nils Thobo-Carlsen, og DANCOF’s ejer, Bendt Skov, ser frem til at se en
produktion etableret på forskellige lokationer rundt omkring i verden.
Der er et årligt behov for omkring 40 millioner kister på verdensplan, og med denne biofiber kiste, forventes det, at markedet vil
vokse på grund af den voksende miljøbevidsthed blandt mennesker, og dermed ved hjælp af bio fibre som base, i stedet for træ og
finér plader.
BRAHE DESIGN og DANCOF besluttede at acceptere invitationen til at deltage på dette års CODE11, der er den første
designmesse, hvor man udstiller denne unikke, bio fiber kiste, under Copenhagen Design Week, hvor temaet er "Tænk Human".
Udtrykket "Den Grønne Vej til Himlen®" indikerer, at det nu vil være muligt at foretage den endelige rejse på en stilfuld og
miljøvenlig måde.
Dette er den første ægte bæredygtige kiste, der vil blive masseproduceret. Den er lavet af PULP biofibre, langfibret materiale, fra
miljøvenligt genbrugspapir, og kræver kun syv kilo papir og to liter vand pr. kiste, hvorved der spares træer og CO2-udledning.
"Tænk Human", som fokuserer på den danske designtradition, placerer forbrugeren og mennesket i centrum, der respekterer valg af
bæredygtige materialer og produktionsmetoder, som alle kommer til udtrykt i et smukt design.
Kisten fra BRAHE DESIGN og DANCOF, er et unikt dansk design, der ved brug af innovative materialer, alligevel er en form for et
smukt - sidste stykke møbel.
Vi inviterer dig til at komme og se os på B3-161 på 1. sal i Bella Center i udstillingsperioden perioden 1.-4. september.
På grund af den store interesse, der allerede er vist på dette nye produkt, og antallet af interviews, TV-optagelser osv., bedes du være
så venlig, at forud anmelde din interview interesse til info@brahe-design.dk eller bendt.skov@dancof.com
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