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PRESSEMEDDELELSE:

STOR INTERESSE FOR DANCOF’S BIOFIBER
UDSTILLINGEN CODE11 I BELLACENTER

KISTE

PÅ

DESIGN

DanCof’s kiste og urne vakte stor interesse hos udenlandske pressefolk
”At udstille sine produkter på en messe som CODE11, og få så mange interessante besøg fra fjerne egne, som f.eks. San
Fransisco, Australien, Singapore, Japan, det er jo en lykke, når man gerne vil have sine idéer ud på verdensmarkedet”, siger
opfinderen Bendt Skov fra DanCof.
Sloganet "The Green way to Heaven®" sidder nu fast hos mange, derfor er interessen også blevet stor blandt almindelige
mennesker.
DanCof idéen er fostret i Danmark, designet er dansk og produktionen startes i Danmark. Der er i flere år har funderet over en
ny, billigere, lettere og miljøvenligere løsning for ligkister og urner, og den løsning er DanCof snart på markedet med.
Verden over dør der cirka 60mill mennesker hvert år, hvortil der bruges kister til over 35mill begravelser og kremeringer, og
urner til et større og større antal kremeringer.
DanCof vil være førende inden for produktion af denne helt ny type kister og urner, med produkter der først og fremmest
tilgodeser vore kunders ønsker, om produkter der er "grønne”, der er biologisk nedbrydelige, billigere og lettere end de kendte
alternativer.
DanCof's produktsortiment spænder over en bred vifte af produkter fra egen udvikling og produktion af kister, urner og
tilhørende ornamenter. DanCof kister findes i forskellige varianter/forme og farver.
Som kunde vil du kunne designe og sammensætte sin egen kiste, eller kisten til en pårørende, du vil kunne vælge hvilken
farve, der passer bedst til dig. Du kan vælge din kiste med forskellig farve for bund og låg, eller du kan vælge at holde den i én
farve, ligesom 'fødder', håndtag og ornamenter. Håndtagene består af et langt gennemgående rør. Røret kan aftages, og derefter
kan pårørende ved begravelsen/bisættelsen skrive deres autograf og hilsen derpå, og røret kan derefter gemmes til minde om
dagen, af de efterladte.
Ønsker du et ornament på din kiste, vil du få mulighed for at vælge imellem mange forskellige. Du vil kunne vælge farven,
samt dets placering på kisten. Er du kristen kan du vælge et kors, er du sømand, et anker, og for den sags skyld, hvis du er
kommunist, kan du vælge hammer og segl.
Det sidste element, der vil gøre din kiste unik, er en navneplade, hvor du f.eks. kan skrive navn og personnummer på.
Når du har sammensat din kiste, vil du snart kunne se den i 3D på DanCof’s hjemmeside, og rotere den rundt, så du kan se
den fra alle sider.
I DanCof’s kiste program indgår kister til voksne, børn og dyr, samt disaster kister til nødhjælps- og katastrofe områder, da de
er lette og fylder ingenting i forhold til almindelige trækister.
På urneområdet kan man vælge sammensætning af farver som på kister, men her er en ekstra detalje som bør bemærkes! Flere
og flere strøer asken på havet, og for at undgå at åbne urnen, strø asken med chance for at den blæser op i hovedet på en,
findes en speciel søsætnings urne. Her har DanCof udviklet en speciel urne, der kan kastes ud i havet, den vender sig, så den
står oprejst, og opløses ganske hurtigt i saltvand, således at man kan se, at asken spredes på havets overflade.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Bendt Skov, adm. direktør, DanCof ApS, telefon: 40 53 85 55
e-mail: bendt.skov@dancof.com

Om DanCof ApS
DanCof blev grundlagt i 2010 efter ca. 4 års udvikling, af Bendt Skov, der har et langt liv bag sig i business, inden for flere forskellige brancher. Resultatet
er, at DanCof i dag har opbygget en unik kompetence inden for udvikling af højteknologiske emner, og design og udvikling af kiste og urne er sket
sammen med kendte industrielle designere, Jakob Brahe-Petersen og Nils Thobo-Carlsen fra BraheDesign.
DanCof's mål er, at forsyne kunderne med kvalitetsprodukter og altid yde et højt serviceniveau, samt en grundig rådgivning i optimal brug af vore
produkter. Vi arbejder ud fra en høj etik omkring eksport og lokal distribution af vore produkter. Læs mere om DanCof ApS på www.dancof.com.
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The Green Way to Heaven

Her ses standen på CODE11

Råmaterialer til fremstilling af en kiste
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