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MORGENMAD PÅ TERRASSEN. Den stærke kaffe er
lavet på friskkværnede bønner og det langtidshævede
brød er hjemmebagt på en opskrift fra en veninde. Efter
morgenmaden kommer turen til avisen, men efter en halv
times tid er der noget som afbryder hyggen. Det er
smørret som er ved at smelte, osten som er blevet hård i
kanten og den hjemmelavede marmelade, der er mere
lunken end lækker.
I en sådan situation opstod idéen til det koncept som nu
introduceres på det danske marked. Et helt nyt koncept
fra RAUFF & MØLDRUP til alle dagens måltider - små
som store.
Navnet på konceptet er THURØ og det indeholder:
En serveringsbakke i en kompromisløs høj kvalitet
med brødrist, så krummerne ikke lander over hele bordet.
Fås i massivt limtræ i eg, amerikansk valnød, teak eller
ask alle med aluminiumshåndtag.
En kølebakke i plast og anodiseret aluminium, til at
placere smør, ost, pålæg, drinks eller lignende på, så
friskheden og køligheden bevares. Det er en hygiejnisk
optimal løsning, som er lige til at sætte i
opvaskemaskinen efter brug. Kølebakken er tillige en
produkttype, som ikke tidligere er set på markedet, og
dermed en interessant nyhed.
Et sæt glasskåle der er firkantede og med stringente
linier, og blåt-lysende skær, nærmest som hårdpresset
indlandsis. Designet er afstemt med resten af konceptet
og antallet af kombinationsmuligheder gør at de kan
anvendes til alle måltider, snacks, tapas og sushi.
Glasskålene fremstilles af Holmegaard i den højeste
kvalitet.
Kombinationen af træ, aluminium og glas er tidløs og
passer ind i alle hjem, hvor både livskvalitet, design og
materialevalg bliver værdsat. THURØ konceptet kan
bruges på jobbet, derhjemme og i fritiden. Det fryder
både øjet, smagssansen og lugtesansen – og indikerer, at
her leves Det Gode Liv.
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Om RAUFF & MØLDRUP
RAUFF & MØLDRUP er et design- og handelshus som
har en vision om at bidrage til Det Gode Liv. THURØ
konceptet er designet af Frederik Gundelach, MDD, og
tager sit udgangspunkt i det gyldne snit således at alle dele
passer sammen både visuelt og funktionelt.
Hvis du vil vide mere om THURØ konceptet, så klik ind
på www.thuro.dk, hvor produkterne også kan købes.
Eller kig i brochuren, hvor du også finder et par gode
opskrifter og stemningsbilleder fra Det Gode Liv.
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