Gør din yndlingscykel til en del
af din lejlighedsudsmykning
Det er ikke mange steder, man vil lade sin yndlingscykel blive stående udenfor. Derfor tager
flere og flere cyklen med indenfor, hvor den fylder op i entreen. Nu kan din cykel i stedet blive
til en dekorativ del af din indretning og give plads til sko og andet. Designer Lasse Sundgaard
har udviklet cykelophænget GREN, som er så flot og funktionelt, at den har vundet den
prestigefyldte ”German Design Award” 2018.
Det er ærgerligt at komme ned om morgenen og opdage, at ens cykel er væk. I de fleste
storbyer er det nødvendigt at tage cyklen ind om natten. Så står den der og fylder op og tager
plads. Det har den danske designer og håndværker Lasse Sundgaard fundet en løsning på og
designet en ”bike-rack”, hvor cyklen kommer til at hænge flot på væggen - uden at optage
gulvplads.
Det var egentlig et familiemedlem, der spurgte Lasse Sundgaard om ikke han kunne lave et
ophæng, så han kunne hænge sin cykel op. Lasse tog udfordringen op og har i dag udviklet et
ophæng, der både med og uden cykel, passer ind i moderne boligindretning. Ophænget er
foret med blødt læder i bunden, som sikrer, at hverken cyklen eller ophænget får ridser.
Det har været en længere proces for Lasse Sundgaard at udvikle den helt rigtige løsning, men
det er lykkedes så godt, at han netop har vundet den tyske German Design Award-pris i
kategorien ”Cykler og E-bikes”.
GREN, som bike-racken hedder, produceres og markedsføres af Lasse Sundgaards eget firma
”Made by Bent”, der har hjemme i Hamburg, hvor han også bor og arbejder til hverdag.
GREN og andre produkter af Lasse Sundgaard kan ses på det internationale showroom for
nordisk design, Design WERCK på Holmen i København.
GREN fås i to varianter, en med egefiner og en med nøddetræsfiner og har en silkeblød olieret
overflade.
Mål: 32 x 25 x 37 cm
Pris: 1699,Yderligere informationer: GREN er testet til at kunne
bære cykler på til 15 kg
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