14. september 2022

PRESSEMEDDELELSE
BECOMING

DESIGN OF 2027

Nyt Dansk ﬁrma begrænser produktionen og
sælger møbler, der designes i fremtiden.
Generous MMXXI copenhagen

“In the future,
everyone will be designers of products,
- just by using them!”
Claus C. Simonsen, architect M.A.A. - Generous Design

Science Fiction: 2027, det nye direktiv DC10/80-0999/Co2 om en halvering
af al nyproduktion i Danmark og Europa er trådt i kraft. Økonomierne i Europa
og resten af verden kæmper med at dække det krævede produktﬂow, som
skal til, for skabe bæredygtig vækst i den nye virkelighed.

Kontakt:
Claus C. Simonsen
+45 28 83 63 73 eller
kontakt@generous-cph.dk
STAR bordet sælges kun
gennem www.generouscph.dk og få udvalgte
forhandlere. Første serie,
Limited Ten, er begrænset
til kun 10 eksemplarer. Alle
borde er nummererede.

De seneste 5 år har mange virksomheder ellers bestræbt sig på at skabe
vækst på en grøn og bæredygtig måde, og produktionen er øget, ved at

Priser fra kr. 15.000,00

skabe en rentabel cirkulær økonomi, “uden” spild af ressourcer.
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Produktionsbegrænsningen er derfor kommet bag på mange, men det er nu åbentlyst nødvendigt, for
at kunne nå de globale klimamål. Det betyder at virksomhedernes omsætningen, som stammer fra salg
af nye produkter, maksimalt må udgøre 50%, - de øvrige 50% skal være fra salg af genbrugte
produkter.

PRODUCE Less - BETTER
2027; Generous MMXXI har præsenteret 5 nye produkter, i små eksklusive serier siden 2022, designet
så de aktiverer fremtiden.
STAR bordet er det første produkt. Design og konstruktion omfavner brug og lang levetid, og gør det
muligt at redesigne eller forny produktet i fremtiden. Brug skaber unikke design- og produktkvaliteter
over tid, som derfor først opnåes i fremtiden.
I 2027, kan STAR bordet; redesignes, “upgrades” eller fornyes, enten af dig selv eller af Generous
MMXXI, og man vil også kunne købe og sælge det, sikkert og med garanti via webshoppen. Generous
MMXXI tilbyder derfor alle kunder, at stå for redesign, fornyelse og videresalg af egne produkter, - de
designes i fremtiden.

Generous MMXXI copenhagen

Vi vil producere færre produkter, - bedre!
Vi producerer små eksklusive serier, i
Danmark, for løbende at kunne optimere
processerne og sikre kvaliteten.
Vi tænker i små serier og brug, - fremfor
store serier og forbrug.
Fremtidens møbler skal kunne redesignes
og fornyes over tid. Vi skal som
møbelﬁrma fremstille få, men gode
startprodukter, og facilitere og bistå
værdiskabelse gennem brug, fornyelse
og genbrug af produkterne.
Møbelproduktion slutter ikke ved salg,
men starter ved køb…….

Generous MMXXI Copenhagen - september 2022 Mere info, kontakt: Claus +45 2883 6373
kontakt@generous-cph.dk
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