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Det helt nye designkoncept THURØ, der består af en
serveringsbakke, en kølebakke og glasskåle, er designet af
Frederik Gundelach, MDD.
Frederik Gundelach er uddannet arkitekt med speciale i
industriel design. Til dagligt driver han Someones Design,
der er en design- og innovationsvirksomhed, som
beskæftiger sig med materiel såvel som immateriel design
for anerkendte danske virksomheder, primært i Danmark.
Det han nok er mest kendt for er Minibryggeren, som
han har designet for Stelton. I den forbindelse modtog
Frederik Gundelach den prægtigfylde internationalt
designpris Red Dot Design Award og blev nomineret til
DESIGN PREIS 2006.
Frederik Gundelachs mål som designer, er at skabe
inspirerende design, der gør en mærkbar forskel for den
enkelte bruger. Det kan være nye måder at anskue
allerede eksisterende problematikker på, men også at
komme op med nye og banebrydende idéer, hvor folk
siger ”hvorfor er der aldrig nogen som har tænkt på det
før?”
De produkter, som Frederik Gundelach laver, skal være
med til at lette brugerens hverdag og bringe et lille smil
frem når de bliver brugt. Det er vigtigt for ham, at hans
designs giver en aha oplevelse, og at man bare ikke kan
lade være med at bruge dem, fordi de skaber glæde.
Det har han endnu engang opnået med THURØ
konceptet.
Designkonceptet THURØ er bygget med udgangspunkt i
det gyldne snit, således at alle dele passer sammen både
visuelt og funktionelt.

Kombinationen af træ, aluminium og glas er tidløs og vil
kunne passe ind i alle hjem, hvor både livskvalitet, design
og materialevalg bliver værdsat.
Hvis du vil vide mere om Frederik Gundelach og hans
firma Someones Design, kan du gå ind på hjemmesiden
www.someonesdesign.dk.
Hvis du vil vide mere om THURØ konceptet, så klik ind
på www.thuro.dk.
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