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RAUFF & MØLDRUP er et design- og handelshus, hvor
formålet er at forene design og funktion i produkter, der
bidrager til Det Gode Liv hos brugeren på jobbet,
derhjemme og i fritiden.
Denne nye iværksætter virksomhed er skabt af Aase Rauff
og Bjarne Møldrup, Thurø. Bjarne har før opstarten
været bemandingschef hos Thor Rederi A/S i
Svendborg, mens Aase er ansat som sygeplejerske på
Sygehus Fyn. De er begge meget interesserede i
kunst, design og kvalitet og har igennem en årrække
besøgt adskillige udstillinger i hele verden.
I dag helliger Bjarne sig udviklingen af virksomheden
fuldt ud.
Lige fra starten har Rauff & Møldrup valgt at knytte
professionelle samarbejdspartnere på opstarten af
deres virksomhed. Blandt samarbejdspartnerne er den
kendte designer Frederik Gundelach.
Bjarne Møldrup er selv en meget kreativ person, der
ser muligheder frem for begrænsninger. På bare 2 år
er det lykkes ham at udvikle deres idé fra morgenbordet en varm sommermorgen til de færdige
produkter, der indgår i THURØ konceptet.
Konceptet består af en serveringsbakke, en kølebakke
og et antal glasskåle, der er fremstillet i et klassisk
og tidløst design.
Forarbejdningskvaliteten er ekstrem høj, med meget
stringente linier i alle dele og en minimering af

materialeforbruget, hvor det er muligt. Alle
produkterne produceres i Danmark. Holmegaard
A/S står for at producere glasskålene for Rauff &
Møldrup.
Tiden står bestemt ikke stille for en ildsjæl som
Bjarne Møldrup og de næste nye produkter er
allerede på tegnebrættet.
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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