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Officiel åbning af
banebrydende showroom
i Aarhus
Tidligere på året åbnede møbelvirksomheden Four Design et spritnyt
showroom i Düsseldorf. I starten af september åbner endnu et showroom
i Oslo. Og den 30.8 – 2019, i forbindelse med Aarhus Festuge, fejrer
virksomheden den officielle åbning af et banebrydende showroom i Aarhus.
Med rødder i skandinavisk designtradition fremviser Four Design
indretningsløsninger forankret i tidløse møbler og et klassisk formsprog.
Fokus er på funktion, design og elementer af overraskelse. Til åbningen
introducerer virksomheden tre nye tilføjelser til deres produktportefølje;
FourFold®, FourReal® A og FourLikes™ som alle er designet til at imødekomme
hverdagens udfordringer, på arbejdet og i hjemmet.
Showroomet er indrettet ud fra et sansebetonet perspektiv. En filsofi
om, at indretning med udgangspunkt i sanserne, skaber følelsesmæssig
samhørighed mellem rummet og brugere. Dermed opstår de bedste
betingelser for mennesket som individ og som del af en gruppe.
Ved at appellere til både, høre-, syns-, smags- og følesansen, gør Four Design
deres brand levende og involverende. Helt ned i mindste detalje gennemsyrer
virksomhedens designfilosofi, FDA (Function, Design & Aha), og inspirerer
til, hvordan man med få virkemidler kan skabe oplevelsesbaserede og
inkluderende rum.
Showroomet er et ’hot spot’, der huser flere brands. Udover Four Design holder
AKUART | Gabriel | Rum, Lys & Lyd | ON THE SPOT | Rockfon og LINTEX til i
bygningen i Balticagade.

FourFold®
Tidløst design og innovativ funktionalitet kendetegner FourFold® - bordet.
Bordets 4-benede flip-flop system skaber en intuitiv og stabil løsning, når
pladsen er knap. Uden at gå på kompromis med designet, fordrer bordets
bevægelighed og funktionalitet, at ethvert rum hurtigt kan skifte karakter
og funktion. Fra kantine, til konference, fra undervisning til hyggelige
sammenkomster. Bordets struktur giver mange muligheder og udnytter
pladsen i rummet optimalt. Både når bordet er i brug – og når bordene står
samlet.
FourLikes™
FourLikes ™ er en serie af skulpturelle moduler, som kan kombineres på
utallige måder. Intet er overladt til tilfældighederne. Der er tænkt på alt fra
sædehøjde, der passer til siddende arbejdsstilling, til akustik og rum, hvor
man uforstyrret kan fokusere eller reflektere. Serien er skabt til at optimere og
udnytte pladsen i rummet og aktivere spildplads.
FourLikes ™ modulerne er skabt af Four Design i samarbejde med den
prisvindende designer Anders Nørgaard.
FourReal® A
Dette bord tjener som en grafisk multifunktionel løsning i åbne arealer såvel
som spisemiljøer. Bordet rammer ind. Det skaber ro. Og balance. Takket
være det solide system, kendt fra resten af FourReal® serien, får du en solid
og holdbar løsning, som også er mobil. Muligheden for at tilføje unikke
accessories til bordet, som lys eller elementer fra naturen, rammesætter
rummets udtryk og inviterer brugeren ind.
Designfilosofi
Four Design A/S udvikler og designer ud fra en unik designfilosofi, FDA:
Funktion, design og Aha. Denne tilgang til design sikrer et målrettet fokus
på virksomhedens essentielle udgangspunkt: People. Place. Purpose.
Udgangspunktet er katalysator i alt, hvad virksomheden gør. Ethvert møbel,
ethvert design - kombinerer uforlignelig funktionalitet, snedigt design og
elementer af Aha. Denne unikke tilgang til design, skaber omgivelsesmæssige
rammer, der fordrer til oplevelser, som integrerer og inddrager alle sanser.

Baggrund om Four Design A/S
Four Design A/S er en del af Ocee International Group Ltd. med Ocee Design
Ltd. som søsterfirma i England. Begge virksomheder udvikler og producerer
funktionsmøbler til kontraktmarkedet – private og offentlige virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, konferencecentre m.v. i Europa, USA, Australien
og Kina. Virksomheden afsætter direkte gennem agenter og forhandlere og
har etableret et set-up af Manufactoring Partners i England, USA, Australien
og Kina. Four Designs møbelkoncepter skaber relationer mellem mennesker
og harmoni i de rum, hvor de anvendes. Møblerne er kendetegnet ved stor
fleksibilitet og funktionalisme i et stilrent og minimalistisk design med
international appeal. Konceptet er kendetegnet som high-end. Four Design
A/S er en international virksomhed beliggende i Gislev på Østfyn siden 1930 og
har ca. 70 medarbejdere. For yderligere information besøg www.fourdesign.
dk samt www.oceeinternational.com
For yderligere information kontakt venligst:
marketing@fourdesign.dk
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