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www.blomdahl.dk
Dobbelthul – det 
bedste til barnet.

Er du vild med fl otte smykker?
Det er vi også. Vi synes til og med at du skal kunne bære 
fl otte smykker uden at være urolig for nikkel, cadmium, bly 
og andre uhensigtsmæssige stoffer. 

Den samme mulighed synes vi også at dit barn eller 
barnebarn skal have. Derfor fi ndes Blomdahl 
medicinsk ørepiercing og hudvenlige smykker, 
udviklet i samråd med hudlæger. 

For you, with care.

MADE IN SWEDEN
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Bemærk!
De produktorienterede artikler vi bringer, baseres som oftest på pressemeddelelser
eller anden form for produktinformation, illustrationer og billedmateriale, som vi
modtager fra producenter, agenter og leverandører. Vi kan derfor ikke påtage os
ansvaret for rigtigheden af de oplysninger, vi bringer, da indlæggene også altid sendes
til godkendelse hos den virksomhed/person artiklen omhandler inden offentlig-
gørelsen.
Når vi angiver priser på de produkter, vi viser, er det vejledende udsalgspriser oplyst
af producenten/leverandøren selv og vi tager forbehold for evt. trykfejl.
Vi forbeholder os desuden retten til at redigere og beskære i det materiale vi
modtager.

Udgiver: Design·Ure·Smykker IVS · www.designuresmykker.dk
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CHRISTINA JEWELRY AND WATCHES36 30 23 06

Husk den 9. maj

Mors Dag
Helt ny 

Mors dag 
charm 2021

*det viste armbånd er med ekstra charms

MORS DAG KAMPAGNE
læderarmbånd med mor-charm* 

sølv 495,- / forgyldt 595,- 
Spar 600,-
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Så nu er det tid til forandring og det er nok noget af  det, vi er dårligst til. Vi har det som regel bedst med
business as usual. Trygheden ved det vi kender og ved, hvordan vi skal forholde os til.

Men det er et ufravigeligt faktum, at påtvungne forandringer stort set altid medfører en ny og som oftest positiv
udvikling. For selvom vanens magt er stærk, så må vi nok se i øjnene, at verden, landet og ja - også dine kunder
og deres indkøbsadfærd har forandret sig og forbliver nok forandret for altid. Ergo er man nødt til at forholde
sig til forandringerne og agere derefter.

Hvad er det så, der er ændret. Din forretnings konkurrencesituation har ændret sig - måske endda på flere
niveauer. Helt lokalt kan der være såkaldte ”konkullegaer”, der desværre har måtte lukke. Der kan også være
tidligere trafikskabende butikker omkring dig, som ikke klarede nedlukningen. Endelig er der måske sket
yderligere brancheglidning under corona-pandemien, så flere af  de helt store dagligvarebutikker med vel-
assorterede non-food afdelinger nu har udvidet deres sortiment med konkurrerende produkter. Det er bare
nogle af helt nære nye udfordringer, du bliver nødt til at forholde dig til.

Lægger man dertil, at hele e-handelen nærmest er eksploderet under nedlukningen, så er det jo udtryk for at
forbrugerne - også mange af dine kunder - har fundet nye græsgange. Ikke nok med det, så viser flere under-
søgelser, at nu er det ældre segment, der normalt ikke købte ting på nettet også er kommet med på noderne
og har fået øjnene op for, hvor nemt og bekvemt det er. 

Så det nytter nok ikke så meget at tro, at du bare kan fortsætte med business as usual

Hvad gør man så...

Først og fremmest skal man selvfølgelig danne sig et kvalificeret overblik over, hvad det er for en eventuel ny
konkurrencesituation, man helt aktuelt står i. Hvad har ændret sig i ens nære omgivelser og hvilke muligheder
eller konsekvenser medfører det for ens forretnings overlevelse - både på kort sigt og set i et længere tids-
perspektiv. Har strøgtrafikken for eksempel ændret sig.

Er der opstået en mulighed for at tiltrække nye kunder, der tidligere handlede et andet sted. Eller skal man til
at relancere sin forretning over for sine egne kunder. Kunder som måske/måske ikke har bevaret loyaliteten
eller har shoppet på nettet og fået smag for det.

Under alle omstændigheder handler det nu om at skabe fornyet opmærksomhed om din forretning, skærpe
din profil markant, så både kunder og potentielle kunder får et klart billede af, hvad det er, du har at tilbyde.
Helst gerne på en måde, hvor det også bliver helt tydeligt, at du adskiller dig fra dine nærmeste konkurrenter,
så kunderne får en relevant grund til at vælge at handle i din butik. Smykke- og urbranchens butikker ligner
desværre i vid udstrækning hinanden på næsten alle konkurrenceparametre.

TIDEN ER FORANDRET!
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Derfor er det også alfa og omega at holde sig to meget vigtige ting
for øje, når man skal beslutte, hvordan man bedst får gang i hjulene
igen. Det ene er at differentiere sig mest mulig fra konkurrenterne
og det andet er at få skabt trafik i butikken - og de to ting kan
selvfølgelig godt hænge lidt sammen. 

Hvilke knapper kan man dreje på?

Du ved sikkert selv bedre end nogen, at det med at differentiere sig
primært på pris ikke er en farbar vej på længere sigt. Tilbage er så
ting som sortiment, service og markedsføring. Her er sortiment nok
det mest oplagte at starte med at kigge på. Udover de helt basale
produkter, hvad er det så for produkter og brands, der skal bidrage
til at tegne din forretnings profil. Det er nemlig i vid udstrækning de
produkter og især de brands, du fører, der set med forbrugernes øjne
medvirker til at profilere din butik. Specielt fordi det i dag har stor
indflydelse på kundernes valg af indkøbssted.

Service og herunder også den personlige betjening og dens
faglighed betyder selvfølgelig en hel del, men primært for
opbygningen af loyalitet, da det jo kræver, at kunderne har været og
måske handlet i din butik før og dermed har oplevet den service, du
yder i din butik. Service er et svært parameter at bruge aktivt til skabe
trafik med. Selvfølgelig kan man godt bruge alt lige fra batteriskift,
reparation, vurdering af  smykker, køb af  gammelt guld og til
omsmeltning af  gamle smykker samt design og produktion af  nye
smykker som både et profileringsredskab og et decideret konkurrence-
parameter. 

Man kan også betragte sin hjemmeside og evt. webshop som en
serviceydelse, da informationsformidling jo generelt betragtes som
en basal service, men det er mest af alt et værdifuldt markedsførings-
redskab. Der er selvfølgelig dem, der ikke ønsker eller har kapacitet
til at drive en webshop eller slet ikke føler, at de kan tage kampen
op mod den omfattende nethandel, der allerede er på ur- og smykke-
markedet. Men her gælder det gamle mundheld ”If  you can’t beat
them join them” godt nok for i dag er det som minimum en
nødvendighed at have en hjemmeside, hvor man kan præsentere sin
forretning, sit vareudvalg og de serviceydelser, man tilbyder.

Endelig er der selvfølgelig markedsføringen, som nogle jo bare
betragter som en unødvendig udgift og andre som en nødvendig
investering i overlevelse på længere sigt. Én ting er dog sikkert, hvis

man ikke ligefrem er begunstiget af en løbende strøgtrafik, så er man
nødt til at gøre opmærksom på sin eksistens og helst også komme
med konkrete budskaber, der kan motivere kunder og potentielle
kunder til at handle i butikken. Specielt her efter den lange ned-
lukning og hvis man er ude i det ærinde at skulle tiltrække nye
kunder - og det er man vel altid. Markedsføringen kan nemlig også
være en måde at differentiere sig markant på. Det kan være selve
udformningen og/eller budskabet, man kommer med, der adskiller
sig eller omfanget i form af størrelse eller hyppighed og så selvfølgelig
hvilke medier, man vælger.

Skal man sammenfatte det til konstruktive råd, så gælder det om
først at tage bestik af sin konkrete konkurrencesituation her ovenpå
de forandringer corona-pandemien evt. har medført. Så skal man
tage sit sortiment op til grundig overvejelse og se, om man med det
formår at differentiere sig fra konkurrenterne eller man bare fører
det samme som alle andre. Når man har besluttet sig for hvilket
sortiment, man vil satse på fremadrettet, skal den service man yder
have et grundigt serviceeftersyn. Er der serviceydelser, man med
fordel kan tage op eller andre man måske helt kan droppe. Skal den
service og faglighed ens personale yder i butikken opdateres. Kan
man via sin hjemmeside og/eller andre on-line platforme optimere
informationsformidlingen, så det ikke belaster ens kapacitet så
meget i hverdagen. Har man så gjort sig alle disse overvejelser og
handlet derefter, vil det være meget nemmere at fastlægge sin
markedsføring og de budskaber, man vil kommunikere - både til sine
eksisterende kunder og de potentielt nye kunder, man gerne vil til-
trække.

Vi håber, at genåbningen og forårssalget bliver en kæmpesucces for
jer og glæder os til at se og høre om, hvor meget gang der er i
hjulene, når vi skal udgive vores næste nummer i midten af  juni.
Indtil da ønsker vi jer alt mulig held og lykke med jeres tilpasning
til forandringerne. Har I brug for råd og vejledning, er I altid
velkommen til at skrive til os på: redaktion@d-u-s.dk 

De bedste hilsner

Henrik Bjørkman
Redaktør på Design·Ure·Smykker
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DENNE KVINDE SKAL DU MØDE...
Pia Lindell Qwist, grundlægger af Gadens Børn, er en helt
speciel kvinde der uselvisk arbejder døgnet rundt for at samle
penge ind og opbygge en ressourcestærk organisation der kan
forbedre gadebørns livsvilkår i Kolkata i Indien.
Kamille, stifter og indehaver af smykkefirmaet Izabel Camille,
fortæller her om hende.
”Jeg mødte Pia gennem nogle fælles venner i sommeren 20.
Pia fik hurtigt en kæmpe plads i mit hjerte. Aldrig har jeg
mødt en kvinde, der er så uselvisk, så energisk og der så
viljestærkt arbejder for en hjertesag.
Indien har en særlig plads i mit hjerte. På mine rejser til Indien
i forbindelse med vores smykkeproduktion, har jeg set et land
med enorme kontraster mellem rig og fattig. Alt for mange
mennesker lever under kummerlige forhold, kæmper for at
skaffe mad og tag over hovedet.

I dag hjælper Gadens Børn dagligt over 700 gadebørn i
Kolkatas slumkvarterer til at tage kampen op mod deres
sociale arv og etablere en fremtid for dem selv, væk fra
gaden. Gadens Børns arbejde omfatter socialt opsøgende
arbejde i gaderne, uddannelsesprogrammer, fritidshjem og
lørdagscenter, baby- og mødrecenter, sundhedsprogrammer og
aktivitetscenter i slummen.”

Hos Izabel Camille har vi i de sidste 2 år indsamlet penge til
børnehjemmene Apna Ghar og I-India som ligger i Jaipur i
Indien gennem vores charity kollektioner Bell og Saniya.
Pia’s arbejde med Gadens Børn ligger mig derfor meget på
sinde, og et samarbejde mellem Izabel Camille og Gadens
børn var næsten uundgåeligt.
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CHRISTINA JEWELRY AND WATCHES36 30 23 06

Husk den 9. maj

Mors Dag
Helt ny 

Mors dag 
charm 2021

*det viste armbånd er med ekstra charms

MORS DAG KAMPAGNE
sølvarmbånd med mor-charm* 

sølv 495,- / forgyldt 595,- 
Spar 600,-

    
         

         
        

      
       
   

         
           
           

    
            

         
         

       
     

         
        

          
      
     

     
  

            
         

       
         
        

   

LOVE KOLLEKTIONEN FRA IZABEL CAMILLE
Kamille fortæller videre: ”Hvert smykke i kollektionen inde-
holder et hjerte. Hjertet er symbolet på den enorme kærlighed,
de i Gadens Børn lægger i alt, hvad de gør. Børnene skal altid
have knus og kys og mærke omsorg og nærhed fra os.
Kærlighed og omsorg er essentielt for alle mennesker, men
som børnene ikke oplever at få andre steder fra.

Hjertet er desuden et symbol på al den kærlighed, der ligger
i samarbejdet mellem Gadens Børn og Izabel Camille, og som
kollektionen er et produkt af.

Når I køber et smykke fra vores Love kollektion, går 25% af
overskuddet ubeskåret til projekterne i Kolkata og gade-
børnenes kamp for et liv ud af fattigdom, sult og den barske
skæbne, de er født ind i.

Tusind, tusind tak til alle, der vil være en lille del af dette
projekt, enten ved at købe hjertesmykkerne eller donere
måltider til børnene på vores website,” siger Kamille
afslutningsvis.
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Nyheder fra h

Det svenske smykkefirma Blomdahl, har ikke ligget på
den lade side under nedlukningen af detailhandelen i
det meste af Skandinavien. Hele fire nye hudvenlige
designvarianter er det blevet til.

Den første, som hedder Butterfly, leder tanken hen på
den evig gyldige forklaring på, hvad kærlighed er:
”Love is like a butterfly - chase it and it will fly away.
Be still and be you and it will come and rest upon
your skin where it feels safe and welcome.”

Serien omfatter ørestikker, ringe, armlænker og hals-
kæder. Alle smykkerne er hudvenlige og fås i både
sølv- og guldfarvede udgaver. De vejl. udsalgspriser
spænder fra kr. 449 op til kr. 899.
De øvrige nyheder er line extensions til Brilliance
kollektionen.
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AAGAARD 62 21 27 63

BYAAGAARD SALES@BYAAGAARD.COM
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Det er bl.a. matchende ørestikkere og halskæder i
Brilliance Halo Pearl serien.
Ørestikkerne fås både i en Ø 6 mm og 8 mm udgave
til en vejl. udsalgspris på kr. 499 og 549.
På halskæderne er vedhænget 8 mm og den
vejl. udsalgspris ligger på kr. 999.

To nye smukke ultratynde ringe med krystalsten, der
naturligvis bærer navnet Brilliance Tiny Crystal.
Vejl. udsalgspris uanset farve kr. 799.

Samt matchende vingeformet ørestikker i medicinsk
titanium - ligeledes med krystalsten.
Den vejl. udsalgspris ligger på kr. 549.
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E k sk l u s i v e  s my k k er ,  d e s i g n e t  o g  h å n d l av e t  i  d a n m a r k

since 1962

L i l y  L u m i n a

Philippa feb 2020.indd   1 09-04-2021   12:57:27
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Sølvringe fra kr. 149,-

Sølvforgyldt sæt kr. 419,-

Sølv sæt kr. 419,-

Guld 14k hjerte
kr. 1.345,-

Guld 14k knude
kr. 1.945,-

Guld 14k evighed
kr. 1.645,-

Sølvarmbånd
kr. 379,-

Sølvarmbånd
kr. 189,-

Emalje armbånd
kr. 325,-

Emalje vedhæng
kr. 325,-

Emalje ring
kr. 275,-

Emalje øreringe
kr. 225,-

Guld 14k m/dia.
kr. 1.495,-

Guld 14k
kr. 1.645,-

Guld 14k m/dia.
kr. 1.495,-

Michael Frederiksen  |  40 21 78 88  |  michael@anmico.dk
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Siden 2003 har Søren Thisted beskæftiget
sig med at kreere smykkedesigns til flere
af verdens største og mest eksklusive
mode- og smykkebrands. Nu har han
kastet sig over en af sine største
passioner: Miljøvenlige smykker - som
faktisk er miljøvenlige. 

Ole Lynggaard, Day Birger Mikkelsen, Karl
Lagerfelt, Pandora, Tommy Hilfiger - listen
af populære brands er lang. Fælles-
nævneren er Søren Thisted og hans
smykkedesigns, som gennem årtier har
skabt internationale succeser.

Nu venter et nyt eventyr, i form af Sørens
eget smykkebrand: Nova Stella, der på
Latin betyder “Ny stjerne” inspireret af
Tycho Braheś værk “De Nova Stella” som
han skrev tilbage i 1573 efter han
opdagede stjernebilledet Cassiopeia. Nova
Stella er et eksklusivt og globalt patenteret
koncept der består af håndflettede
armbånd med udskiftelige Bijous og låse. 

“Vi skal ikke kun være verdens bedste
inden for armbånd, vi skal også være
verdens bedste for naturen,” udtaler Søren
Thisted. Dette opnår Nova Stella ved at
rydde op i naturen og skabe smykker, der
samtidig ikke tager noget fra naturen. 

Snoren, der bruges til at flette arm-
båndene med, består nemlig 100% af

gamle plastikflasker, som er blevet fjernet
fra naturen og genanvendt. Derudover har
Søren og teamet udviklet en særlig stærk
Macramé fletteteknik, som han har taget
globalt patent på. Selve låsen på arm-
båndene samt de sofistikerede og tidsløse
charms vedhæng er naturligvis lavet i
genanvendt sølv og guld. 

”Armbåndene bliver håndflettet på vores
egen workshop beliggende i 2000 meters
højde i den østlige del i Himalaya, af et
dedikeret team som alle er trænet
in-house fra start og de fleste har været
med helt fra starten tilbage i 0’erne. Alle
medarbejdere skal være 18+ år for at få
arbejde hos Nova Stella, og fokus ligger
på uddannelse og oplæring, således at
medarbejderne kan arbejde videre hen
imod deres egne drømme,” fortæller Søren
Thisted.

“Jeg har gennem mine mange år i
branchen haft meget med Østen at gøre.
Jeg ved hvor dårlige arbejdsforhold, der
bliver arbejdet under på mange arbejds-
pladser derude. Men vores arbejdsplads
skal ikke være ligesom dem. Jeg har altid

       
       
     

     
     

     
    

 

     
     

      
     

     
    

     
      

   
    
     

       
         

    
    

        
      
    

      
      

      
 

     
       

     
     

     
   

        
     

      

Miljøvenlige smykker når  e   
og er en varig trend...
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gået op i, at mine medarbejdere har de
bedst mulige forhold med bedre løn og 3
daglige måltider. Det er naturligvis en
større investering for selskabet, men det
giver til gengæld også langt bedre
resultater, da samtlige af vores kollegaer
er altafgørende for succes” forklarer
Søren. 

Designet på armbåndene er stilrent og
enkelt. Med Nova Stella armbåndene kan
du udskifte Bijous og skabe en personlig
stil af sten, glas, Phianetter, laboratorie-
fremstillede diamanter, guld og sølv. Nova
Stella kombinerer moderne trends med
traditioner, udover det er lækre hånd-
lavede armbånd er endnu et godt salgs-
argument livstidsgarantien. Snorene er
utrolig slidstærke, og fletteteknikken så
holdbar, at skulle dit håndflettede arm-
bånd, mod alt forventning, gå i stykker en
enkelt gang i livet, får du et nyt tilsendt. 

De laboratoriefremstillede diamanter er et
tilvalg. Miner der udvinder naturdiamanter,
er også en belastning for miljøet, og i dag
har vi mennesker muligheden for at kreere
en tilsvarende sten under kontrollerede
forhold. Dette både skåner miljøet og giver
en tilsvarende smuk og flot diamant. For
Nova Stella er det derfor et indlysende
valg. 

Engagementet er enormt, og hos Nova
Stella er det helt store mål at uddanne
og oplyse omkring miljø og ansvarlighed
gennem smykker med en helt transparent
rejse fra plastikflaske til færdigt armbånd
på kundens arm. 

“Det kan lade sig gøre, det her. Det ved
jeg bare!” afslutter Søren med et
viljestærkt blik i øjnene.   

  r  et nyt niveau
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OPTIMISME GI   
Collier i sterlingsølv 

med hvid ferskvandsperle, 
blå og hvid topas

Vejl. udsalgspris 1.195 kr.

Collier i forgyldt sterlingsølv 
med hvid ferskvandsperle, 

blå og hvid topas
Vejl. udsalgspris 1.495 kr.

Ring  i sterlingsølv 
med hvid ferskvandsperle, blå og hvid topas

Vejl. udsalgspris 1.495 kr.

Ørehænger i sterlingsølv 
med hvid ferskvandsperle, blå og hvid topas

Vejl. udsalgspris 750 kr.

16- DesignUreSmykker
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- og vi har vist alle brug for optimisme ovenpå det seneste år,
hvor begrænsningerne i vores personlige frihed og udfoldelses-
muligheder har været stærkt udfordret.

Hvorvidt det har været inspirationen eller årsagen til at Mario
Rabinovich og Jette Poulsen har udviklet en ny, stilren smykke-
kollektion med navnet OPTIMISM, vil vi ikke gøre os kloge på.
Men smuk er den i al sin enkelhed. 

Det gennemgående tema i designet, der både fås i sterlingsølv
og i forgyldt sterlingsølv, er en hvid ferskvandsperle samt hvide
og blå topazer. Det giver et flot lyst udtryk, der på alle måder
udstråler optimisme og ifølge smykkefirmaet Rabinovich, er det
bevist at optimisme er vigtig i håndtering af vanskelige
udfordringer i livet. Optimister er også bedre og hurtigere til at
komme sig ovenpå skuffelser og opnår i højere grad resultater
- og hvem har ikke brug for det oven på det vi alle har været
igennem. 

 GIVER BEDRE LIVSKVALITET

Ørehænger i sterlingsølv 
med hvid ferskvandsperle, blå og hvid topas

Vejl. udsalgspris 950 kr.

Ørestikker i forgyldt sterlingsølv
med hvid ferskvandsperle, blå og hvid topas
Vejl. udsalgspris: 995 kr.

DesignUreSmykker - 17
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Black diamonds
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I en tid hvor Apple er blevet en større forhandler af ure end
Rolex, og de schweiziske brands er begyndt at producere
modeller til mere tilgængelige priser, går Seiko efter markedet
for dyre ure. Efterspørgslen efter luksus mekaniske ure har
også oplevet en vækst blandt forbrugerne, der drages af
håndværket bag et produkt, der kører uden batterier.
Shuji Takahashi, president og CEO hos Seiko Watch Corpo-
ration, udtalte i 2018 at man med Seiko’s topbrand, Grand
Seiko, ønsker at slå de luksuriøse schweiziske urmærker af
pinden. ”Vi kommer ikke til at se meget salgsvækst for urene
i den lave ende af prisspektret, så det er kun naturligt, at vi
bevæger os i retning af middeldyre og rigtig dyre ure, siger
Shuji Takahashi.

Seiko har derfor lanceret en strategi for ikke blot Grand
Seiko, men også deres Global Brand, Prospex, Presage og
Astron, hvor de tre sidstnævnte bliver prissat i det overkom-
melige luksussortiment under Grand Seiko, men over deres
basiskollektion. 

      
        

         
          
         

        
         

  

 
          

        
          

        
         

         
        

         
     

       
        

       
        

       
       

       
       

  

 
     

         
        

       
      

         
         

    

Seiko Global Brand collection
SPB201J1 – Seiko Prospex Alpinist herreur med automatikværk.
Vejl. udsalg: kr. 6.950
Seiko Prospex Alpinist "Mountain Sunset" herreur i stål med mørkegrå 
urskive og mørkebrun læderrem. Farverne på urskiven og remmen er 
inspireret af bjergenes farve ved solnedgang. Uret har indvendig kom-
pasdrejekrans, der kontrolleres med drejekronen kl. 4. Det har safirglas
med lup over datoen og anti-refleksbehandlet inderside. Urkassen har
gennemsigtig bagkasse og skruekrone. Limiteret model: 2021 stk. med
serienummer på bagkassen. Der medfølger en specialæske.

Seiko Global Brand collection
SRPF45J1 & SRPF47J1 – Seiko Presage herre automatikur fra deres 
”Garden” serie. Smuk urskive med sildebensmønster inspireret af de 
sirlige mønstre der skabes i gruset i den japanske stenhave. Vejl. Ud-
salgspris: kr.  4.195. Fås også i en mindre udgave til kvinder. 
Vejl. udsalgspris: kr. 3.995

Seiko basiskollektion
SSB391P1 – Seiko herrechronograph,
vandtæt til 10 bar. 
Vejl. udsalgspris: kr. 3.295

Seiko følger me     

Seiko Global Brand collection
SRPF77K1 – Seiko Prospex ”Save the
Ocean” dykkerur med automatikværk og
djævlerokke motiv på urskiver i ny farve-
variant med silikonerem. 
Vejl. udsalgspris: kr. 4.495
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Seiko basiskollektion
SUR371P1 – Seiko Essential herreur 
i titanium, vandtæt til 10 bar. 
Vejl. udsalgspris: kr. 2.495
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Denne strategi skal ændre forbrugernes og forhandlernes
opfattelse af Seiko som et massemarkedsmærke til lav pris.
Seiko ønsker at ændre det image, som forbrugere og detail-
handlere har, for at afspejle, det de virkelig er; nemlig en
fuldgyldig urproducent, der   fremstiller alle sine ure, urværker
og urdele, mekaniske og kvarts, in-house. Seiko begyndte at
fremstille ure i 1895, og producerede sit (og Japans) første
armbåndsur i 1913.

Ny distributionsstrategi
Seiko er derfor i gang med at implementere en ny distribu-
tionsstrategi over hele verden, og dermed også i Danmark.
Den skal være med til at løfte Seiko’s brand image hos
forbrugerne og forhandlerne. De første skridt er taget med
indgåelse af kontrakter for alle vores forhandlere af de Global
Brand: Prospex, Presage og Astron. Det betyder ikke blot en
øget fokus på disse kollektioner, men også hvordan de
præsenteres ikke blot i den fysiske forretning, men også på
internettet, som er forretningernes udstillingsvindue overfor

forbrugerne. Som Global Brand forhandler skal man bl.a.
udstille de aktuelle annoncemodeller fra  Prospex og Presage
- både i forretningen og på sit website.
Seiko har desuden i år lanceret en Premium Kollektion
indenfor hver af de tre globale brandkollektioner: Prospex,
Presage og Astron. Premium modellerne må kun forhandles
af udvalgte Premium forhandlere, der har indgået kontrakt.
Disse modeller ligger prismæssigt under Grand Seiko, men
har highend specifikationer.

Ændret kommunikationsstrategi
Seiko’s kommunikationsstrategi afspejler ligeledes ønsket om
at løfte brandet i forbrugernes bevidsthed, og det er derfor
udelukkende de Global Brand, der bliver annonceret med –
både Premium Exclusive modeller og de almindelige Global
Brand-modeller. Den digitale kommunikation har Seiko særlig
fokus på, ligesom salg af Seiko’s produkter på nettet spiller
en meget større rolle i Seiko’s strategi. Særligt Covid-19 har
speedet denne proces væsentligt op.

Seiko GB Premium Exclusive collection
SPB181J1 – Seiko Prospex 200m Diver's herreur (kal. 6R35)
med urkasse og lænke i stål. Urskiven er sort med rigelig 
Lumibrite på visere, timeindekser og urkrans. Dykkeruret har 
automatikværk, envejsdrejekrans i "Pepsi" farver, skruekrone og
safirglas med anti-refleksbehandlet inderside og er vandtæt til
200m. Lænken har trefløjet forlængbar lås med ekstra 
sikkerhedslås. PADI special edition. 
Vejl. udsalgspris: kr. 6.995

Seiko basiskollektion
SKY064P1 – Seiko Caprice dameur
i gulddublé med perlemorsskive,
12 diamanter og safirglas. 
Vejl. udsalgspris: kr. 3.995

 
   h,

    
   

  med tiden og sadler om...
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Morgengave...
Hjerte med brillanter

Vielsesringe

You & MeForever...

Kampagnepris: 8.995,-
14 karat rød-, hvid eller rosaguld
8 karat rødguld: 5.495,-
9 karat hvidguld: 5.995,-

Kampagnepris: 8.995,-
14 karat rød-, hvid eller rosaguld
8 karat rødguld: 5.495,-
9 karat hvidguld: 5.995,-

Normalpris efter kampagne 8kt: 7.200,- / 9kt: 8.200,- / 14kt: 11.750,-

0,04ct. W/vs

0,03ct. W/vs

Normalpris efter kampagne 8kt: 6.900,- / 9kt: 7.900,- / 14kt: 10.950,-

Normalpris efter kampagne: 5.500,-

Kampagnepris: 3.995,-
14 karat rød- eller hvidguld med 0,08ct. W/si
inkl. 14 karat kæde

True love
2021
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Smykkedesignerduoen Tim og Daniel fra
smykkeproducenten Spirit Icons i Middelfart
sender i disse dage deres forårs- og
sommernyheder på gaden. Det er en sand
kaskade af fascinerende nytænkning og
traditionen tro for de to designere, er det
helt klart smykker, der er skabt for at
udgøre et statement for dem, der bærer
smykkerne. 

Alle smykkerne fremstilles i 100% gen-
anvendeligt sterlingsølv og fås udover i rent
sterlingsølv både i forgyldte, sort ruthinerede
og rosa forgyldte udgaver og som altid er
den håndværksmæssige kvalitet helt i top.

Tim og Daniel introducerer 
Phoenix, Vivendi, Twin, Thorn,

Eye og Lulu

Phoenix 995,-

Phoenix, 395,-

Vivendi, 795,- 

Thorn, 795,- 

Imitation 995,-

Twin, 995,-

Lulu, 595,-

Eye, 395,-

DesignUreSmykker - 25

Victoria, 895,- 
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Bering Time’s Mors Dag ur i år er en del
af deres nye, moderne Bicolour Lights far-
veunivers, som er inspireret af den arktiske
skønhed. Den indgraverede Home charm og
det elegante, smidige mesh armbånd
danner et enestående sæt.

Foruden de perfekt afstemte mesh-
elementer glimrer dette sæt med rustfrit
stål, zirkonia sten, swarovski elements og
ridsefast safirglas, som beskytter urskiven.
Ur og smykker i flot harmoni. Guld- og sølv-
farvede elementer, som supplerer hinanden
perfekt. I den helt klassiske Bering stil. 

BERINGs kærligt sammensatte sæt til Mors
dag er en gaveidé, der på sin helt specielle
måde netop udtrykker den taknemmelighed
man gerne vil vise sin mor.
Vores charms er mere end blot smykker.
De bærer alle på et skjult, betydningsfuldt
budskab. Om det er Best Mom, Family eller
Soulmate – du kan udtrykke lige hvad du
ønsker med din gave.

Med BERINGs produkter har kunden mulig-
hed for at sammensætte sit helt eget
gavesæt med de udvalgte charms på et
smidigt    armbånd eller en elegant kæde.

Det er jo heldigvis ikke alle, der bare giver 
blomster og chokolade på Mors Dag!

26 DesignUreSmykker

Den vejl. udsalgspris
for hele sættet ligger på

kr. 1.199,-
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14 kt gold collection 

Imagine hoops m. vedhæng
14  kt guld med brillanter

Sway halskæde
14  kt guld med brillanter

Eternity ring
14  kt guld med brillanter

Sway armbånd
14  kt guld med brillanter
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Halskæde 11 mm 
vejl. udsalgspris kr. 995

Halskæde
vejl. udsalgspris kr. 995

Forårsbebuderne  y     

Armbånd
vejl. udsalgspris kr.1.200

Collier - 
vejl. udsalgspris kr. 2.025

Ørehænger - 
vejl. udsalgspris kr. 1.050 

Ørestikker
vejl. udsalgspris kr.750 

28- DesignUreSmykker

Ørestikker
vejl. udsalgspris kr. 835 

Ring
vejl. udsalgspris kr. 595 
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Nu kommer alle de oplagte gaveanledninger nemlig på stribe. Forårets
mange festdage, såsom barnedåb, konfirmationer og bryllupper samt
de obligatoriske forårsforelskelser, forlovelser og så selvfølgelig de
mange fødselsdage er på vej. Så nu gælder det om at have de
populære smykker til de mange forskellige lejligheder klar til at lange
over disken. 

Lund Copenhagen har netop løftet sløret for deres forårs- og
sommernyheder og der er virkelig noget at vælge imellem og alt
sammen i den både materiale- og håndværksmæssige kvalitet som
smykkefirmaet er kendt for. Nyhederne er hovedsagelig nye design-
varianter til de eksisterende kollektioner og der er rigtig mange
spændende ting imellem. Vi viser her et lille udsnit af nyhederne,
som alle er klar til levering.

Vedhæng 
vejl. udsalgspris 
kr. 595

Ørestikker
vejl. udsalgspris kr. 1.425 

Ring
vejl. udsalgspris kr. 1.900 

Armbånd
vejl. udsalgspris kr. 925 

Ørehænger 
vejl. udsalgspris kr. 995 

   
   

Vedhæng m. fadervor 
på bagsiden 
vejl. udsalgspris 
kr. 2.900 

Ørestikker
vejl. udsalgspris kr. 695 

  myldrer  frem . . .
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”LACOSTE HAR TIDLIGERE VÆRET I DANMARK,
MEN ER NU TILBAGE - DENNE GANG 
HOS OS I DANA URE, OG INTET ER DET SAMME.
Nyt koncept, nye priser, ny kollektion
og nye øjne på produkterne. 
Kollektionen byder på børneure, sporty
herreure og moderne stil til pigerne,”
oplyser Joakim Hyldtoft.

Vejl. udsalgspriser 498,- til 1.998,-

GODT NYT FRA VESTF

30- DesignUreSmykker
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DANA URE I HORSENS MELDER OM TO NYE POPULÆRE BRANDS. DET ENE ER ET
RENT COME BACK KID, NEMLIG LOTUS FRA FESTINA OG DET ANDET ER LACOSTE
FRA MODOVA GROUP (MGI)

JA, LOTUS ER TILBAGE HOS DANA URE. 
Det verdenskendte brand blev etableret tilbage i 1980 byder i dag på
et hav af forskellige armbåndsure. I Danmark har vi valgt at lægge
vægt på deres Smartwatches, HYBRID ure samt klassiske gavesæt be-
stående af ur og ekstra rem,” fortæller Joakim Hyldtoft fra Dana Ure.

Vejl. udsalgspriser fra 698,-

FLOTTE EXECUTIVE LADY DIVER MED DE SMUKKESTE
GRØNNE SKIVER

Vejl. udsalgspriser fra 3.698,-

   TFRONTEN...
2 SPÆNDENDE NYHEDER FRA JAGUAR

Nemlig de populære HYBRID ure i to ny farvevarianter.

Vejl. udsalgspris 4.198,-

DesignUreSmykker - 31
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 - With love from,

WELCOME TO OUR WORLD OF TREASURES

BY  BIRDIE  JEWELLERY

WWW.BYBIRDIE.DK

I search deeply within myself for the right look and the results is a line of very  personal  jewelry.  The style 
is edgy and luxurious - a dualism of the raw and the feminine, made for the woman who dares to be unique
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Guldsmedeteknik

Teknikervej 2  |  7000 Fredericia  |  Tlf. 7920 1111
info@eucl.dk  |  www.eucl.dk

Kursustitel Kursus 
nr.

Antal 
dage Dato 

Reparation af smykker 47625 3 10. - 12. maj 2021

Håndgravering med trykluftsværktøj 48540 5 17. - 21. maj 2021

Fatning med stikkel og grabefatninger 48058 5 31. maj - 4. juni 2021

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller 40684 5 21. - 25. juni 2021

Frihåndstegning for guld- og sølvsmede 47304 5 6. - 10. sept. 2021

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller 40684 5 13. - 17. sept. 2021

Guldsmedeteknik, opbygning og montering 44928 10 20. sept. - 1. okt. 2021

Fatning med stikkel og grabefatninger 48058 5 4. - 8. okt. 2021

Sølvsmedeteknik, gravering 40925 5 11. - 15. okt. 2021

Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme 45884 5 18. - 22. okt. 2021

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 47942 2 26. - 27. okt. 2021

Gemmologi, identifi cering af ædelsten 47642 5 1. - 5. nov. 2021

Smykker, fra idé til færdigt emne 47914 10 8. - 19. nov. 2021

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling,enkle modeller 45317 10 22. nov. - 3. dec. 2021

Deltagerbetaling: Kr. 126,- pr. dag.

Fatning med stikkel 
og grabbefatninger

31. maj - 4. juni 2021

Kurset giver mulighed 
for at lære forskellige 
fatteteknikker, som fx 
stikkel-, grabbe- eller 
pavefatning. Ud over 
fatteteknikker lærer du 
at opbygge og fore-
tage opmåling, boring, 
justering, forskæring, 
rejsning af kørner og 
udføre repercegrave-
ring på allianceringe. 
Endvidere lærer du at 
fremstille værktøj til de 
nævnte fatningstyper.

Se mere på 
www.eucl.dk
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Kr. 700,-
Kr. 595

Kr. 695,-

Kr. 325,-

K  

Kr. 595,-

Kr. 995,-
Kr. 550,-

www.izabelcamille.dk

B E A U T I F U L  T O G E T H E R

Kr. 775,-
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Kr. 395,-

Kr. 650,-

Kr. 650,-

Kr. 495,-
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Vi har modtaget denne lille ”fabel” fra guldsmed og kunstner Gitte Bjørn, der driver
Gitte Bjørns Værksted, som er kendt for sine mange kurser udi guldsmedefagets
ædle håndværk og teknikker.

Zoologisk sølv - et slag for d   
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Kan man formgive, producere og sælge sølvtøj i små serier -
her i Danmark?
Jeg tror det - og jeg vil det.  Jeg vil have sølvet tilbage i de
danske hjem, jeg vil simpelthen genintroducere arvesølvet. Jeg
tror på, at mit design, materialet og ikke mindst håndværket 
- det vaskeægte, mesterlærte, danske håndværk - vil have en
blivende værdi som højtidshyldende, identitetsskabende
fællesnævner i rigtig mange familier.

Med min baggrund som traditionelt uddannet guldsmed fra
et stort produktionsværksted (dengang dén slags stadig
fandtes her, i Danmark) kan jeg tænke rationelt og kender
noget til serieproduktion. Og som billedhugger optaget i
Billedkunstnernes Forbund (BKF) har jeg leget mig igennem et
utal af teknikker og kombinationsmuligheder, som har smittet
af på de løsninger jeg har valgt i min produktion.

Teknisk starter enhver ny model som grovskitse i ler eller
voks, og gennem flere skitser kommer jeg helt tæt på målet,
mens løsninger i form af forskellige teknikker bliver defineret.
Således er nogle dyr rene støbninger, mens flere er
kombineret af støb, plade og trådarbejde. Jeg smeder, dyber,
benytter presninger eller trykninger, og har mange dygtige
underleverandører, så min lille virksomhed er agil og
omstillingsparat.

Idémæssigt er min dogmeregel klar: Kun den zoologiske
verden, kun sølv og kun mindre brugssølv og enkelte smykker.
Jeg arbejder målrettet med associationer, og jeg bliver først
rigtig lykkelig for en løsning, hvis der opstår en klar sammen-
hæng enten med dyrets anatomi og den funktion, jeg tillægger
objektet, eller hvis dyrets navn, farve eller lignende spiller op
til objektets funktion. 
Mindre interessant finder jeg ”den perfekte funktion”… Mine
arbejder kan godt tåle at være lidt besværlige at bruge! Hvem
køber også en sølvtesi eller en sølvopsats fordi de mangler
en tesi eller en skål?

Zoologisk Sølv tager udgangspunkt i min store kærlighed til
de ”andre dyr”.
Det startede egentlig helt tilbage i 2009 da var jeg så heldig,
at Museet på Koldinghus takkede ja til at huse min tredje
store separat-udstilling, ”Hverken Fugl eller Fisk” - som
udgangspunkt en sølvudstilling med unikaværker.

Siden har jeg fået endnu en separatudstilling på cv’et – og
flere fine legater, men ”Hverken Fugl eller Fisk” er nok det
nærmeste jeg kommer på en ”udsolgt udstilling”. Altså, det
må jo betyde, at det ikke kun er mig, som holder af dyr her
i landet. 

Og helt uden jeg planlagde det, så kom der langsomt flere
og flere dyr i Zoo’en.
Så efter en del overvejelser besluttede jeg, at 2019 skulle
blive dét år, hvor jeg formulerede en egentlig målsætning, og
lavede mig en forretningsplan for den kollektion, som jeg
kalder Zoologisk Sølv, eller, på internationalt: Silver Zoo. Jeg
brugte uger på at gennemgå og ”fin-tune” mit bagkatalog, så
de modeller som egnede sig, kunne genskabes i en
produktionsegnet version, mens nye langsomt kom til.

For eksempel tandstikholderen - mit lille pindsvin. Jeg er
næppe den eneste som en sommerdag har mødt en lille pind-
svineunge øffende rund på græsplænen, længe inden den har
lært at tusmørket er dens ven. På sådan en dag kan man
rigtig se den! Med den der markante snude, de fine små klør
og sorte runde øjne. Ihhh, hvor er den kær… Men den stikker.
Det gør den. Helt af sig selv. Sådan én må da være den
optimale tandstikholder!

For nogle år siden ville jeg nok have skåret figuren ud i hård
voks, men det tager laaang tid, der er mega meget spild-
materiale, og så store voksklodser er svære at skaffe. Hmmm,
tænkte jeg, og lavede en grovskitse i juledekorations-ler, en
rest jeg havde liggende i køleskabet.
Jeg kikkede på den. Lavede den lidt mindre. Smækkede en

DesignUreSmykker - 37

     r det nye arvesølv!

Model undervejs mod målet

DUS nr.2-2021-kopi.qxp  18.04.2021  18.41  Side 37



gryde rød ”vokskoger-voks” over et gasblus og dyppede
lerklumpen i den flydende masse, sådan 2-3 gange. Så skar
jeg bunden ud af voksen og smed hele molevitten i en
spand vand. Efter et par timer kunne jeg grave og skylle
alt leret ud, og jeg kunne bygge videre på ”svinet” med en
helt blød vokstype.

Men jeg var ikke helt enig med mig selv om, hvorvidt den
skulle have én holder til tandstikker i ryggen, eller adskillige
små holdere, og derfor havde jeg ikke helt styr på antallet
af sølvpigge. Og jeg er heller ikke vild med det modelerede
udtryk, arbejder i blød voks hurtigt får. Mit Zoologiske Sølv
skal være blankt, så det nyder godt af den lethed metallets
smukke refleksioner giver. Og det skal signalere renhed,
fordi så mange af delene er beregnet til fødevarer.

Altså sendte jeg svinet til støber, så jeg kunne arbejde
videre direkte i metallet. Men da den kom hjem fra støbe-
riet, gik den - eller måske nærmere jeg, i Covid-hi. I hvert
fald lå den næsten et halvt år i dvale inden det gav mening
igen at kikke den dybt i øjnene. Den store fil frem, fræser…
og suk, stifter i de huller, som urenheder fra leret alligevel
havde efterladt. Nååhe, ja. Mere genialt var dét så ikke.
Men skidt. For lodde på den, det var jeg alligevel nødt til.
Da jeg endelig havde defineret hvordan tandstikkerne skulle
placeres, så manglede den lige pludselig nogle pigge. Ok.
Hurtigt, sandstøbeformene frem og vupti! 4-5 ekstra pigge
støbt af skråder fra fælgen. Flere huller i dyret - denne
gang placeret efter ”eget valg” - masser af varme, fluks og
slaglod og mere renovering.

Nu var dyret så blevet lidt for ”tyndhudet”. I hvert fald til
at skulle lægge krop til en gummiform og et helt kuld nye
unger, i støbeteknikken Cire Perdue. Metaltykkelsen kryber
jo – og både at få voksen pænt ud af gummiformen og
fuldstøbe metallet efterfølgende ville give for store proble-
mer, hvis jeg ikke fik godset ca. en lille mm. tykkere ind-
vendig. Nå. Så er det jo godt at der findes en to-komponent
modellermasse som hedder miniput. Og med svinet rullet

ind i et gammelt viskestykke, så jeg trods alt ikke stak mig
alt for meget - piggene er spidse, skulle jeg hilse og sige
- kunne jeg påføre den manglende materialetykkelse
indvendig, dels gennem hullet i ryggen, dels gennem åbnin-
gen i bunden.

Endelig kunne jeg sende pindgrisen til støberen, mens jeg
selv kunne give mig i kast med at tilpasse bægerhøjden på
de små trykninger som skulle loddes i de færdigstøbte dyr.
I det her tilfælde havde jeg bægertrykninger liggende fra et
tidligere projekt, hvilket var rigtig dejligt.

Så med de små, ny hjemme fra støberiet er der blot den
egentlige produktion tilbage. Montering af bægeret i ryggen
og gennemgribende grundig renovering, så det lille pig-dyr
kan tilbyde en tandstik på dit
smukt dækkede middagsbord.

Et så omfangsrigt projekt som
Zoologisk Sølv skal enten vokse
stille eller fra starten have et
ordentlig skud  ”vitaminer” i form
af et markedsføringsbudget, og
den sidste slags råder jeg ikke
over. Jeg har slet ikke noget
salgssted, så derfor besluttede jeg
mig for at forsøge mig på nogle
af landets bedre kunsthåndværker-
markeder; noget, jeg ikke havde
gjort i 27 år - jeg er ikke noget
flokdyr.

Det gik nu rimeligt på Nykøbing Sjællands Ovnhusmarked
samme år, men... Men så lukkede ikke bare Danmark, men
hele verden ned i 2020, og ud af mange planlagte arran-
gementer blev kun min sommerudstilling på Grønbechs Gård
på Bornholm gennemført.

Nu skriver vi så 2021. Min motivation til at formidle det,
jeg tror kan blive et nyt syn på sølvtøj i husholdningen er
ikke blevet mindre. Hvis restriktionerne tillader det, kan jeg
i år mødes på både Skals Kunsthåndværkermarked 19.-20.
juni, og på Ovnhusmarked 23.-24.-25. juli. 

Mit sølvtøj har en sødme og en håndværksmæssig udførsel,
som samler generationer og holder mere end et liv ud.
Derfor ville det være fantastisk, hvis nogle af landets bu-
tiksindehavere gik med på projekt Arvesølvets Genindførelse,
Hjemmets Forskønnelse og Håndværkets Fremme.  
Husk også at sølv, som bliver brugt, når ikke at anløbe!
Det er sølvtøjet nederst i skuffen som bliver sort. Med Zoo-
logisk Sølv bliver der en ekstra grund til f.eks. at lade
påfugl-kagespaden stå fremme, og flagmusen jo altid bare
venter på den næste mærkedag at fejre.
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Tak til Gitte Bjørn for en god historie og 
opfordringen til at genintroducere arvesølvet er hermed givet videre...
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    e endda...Faktisk er det måske i virkeligheden lidt imponerende

Hos Blomsten Jewellery har man nemlig brugt tiden her under det godt fire måneder
lange lockdown af butikkerne på at udvikle en hel serie af nye fantastisk flotte ringe.
Chefdesigneren Salman Bustan lader sig ofte inspirere af ting eller former han støder på
i sin hverdag, når han rejser eller for den sags skyld, når han blot sidder på sit værksted
i Blomsten Jewellery’s egen produktionsvirksomhed i Dubai.

Det er som sagt blevet til en række nye spændende designs som alle tydeligt afspejler,
hvor inspirationen til designet er hentet. Vi viser her et lille udvalg af de nye ringe:

Alle de her viste ringe er i 14 kt guld, men produceres også i både 8 kt og 18 kt -
samt i hvidguld og rosaguld. Alle store diamanter er i TW - VS og de små er i TW -
VS/SI. Desuden fås ringene også med farvede diamanter – såkaldte Fancy Diamionds. 
De vejl. udsalgspriser ligger typisk fra kr. 3.500,- og opefter afhængig af størrelsen og
antallet af diamanter.
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Hos guldsmed og smykkedesigner Nuran har man
bestemt ikke ligget på den lade side under corona-
nedlukningen.

Her har man forberedt sig på forårets komme, hvor man
ved at kunderne i den grad trænger til lys og glæde.
Derfor har man sat lidt ekstra kulør på flere af firmaets
populære smykkeserier - og også lavet nogle helt nye
modeller. Nuran håber, at de nye smykker vil blive taget
godt imod som rigtig fine gaveideer til studenten,
konfirmanden, på bryllupsdagen, barselsgaven eller til
nogle af livets andre store eller små begivenheder, hvor
en person fortjener lidt ekstra eller man bare gerne vil
forkæle sig selv.

Diwa
Diwa ringe i 14 karat rød-, hvid og rosaguld

med sten hele vejen rundt. 
Fås med rubin, safir, pink safir, grøn 

safir og brillanter. 
Vejl. udsalgspris fra kr. 4.900,-

FARVERIGE 
NYHEDER OG 

FORÅRSFORNEMMELSER

Sofia
Der er kommet nye farver på den 

populære Sofia-serie

Smykkerne fås med: Rubin, safir, blå topas, pink
safir og grøn safir.

Ring 
14 karat med blå topas + 0,17 ct. 

Vejl. udsalgspris kr. 6.000,-
Collier 

14 karat med blå topas + 0,06 ct. 
Vejl. udsalgspris kr. 4.000,-

Ørestikker
14 karat med blå topas + i alt 0,12 ct. 

Vejl. udsalgspris kr. 6.000,-

Petit
Smykkeserien er i 14 karat 

rød-, hvid- og rosaguld med farvede 
ædelsten og diamanter. 
Petit serien fås med 

rubin, safir, blå topas, pink, 
safir og grøn safir.

Armbånd
14 karat med pink safir + 2 x 0,025 ct.

Vejl. udsalgspris kr. 3.500,-
Ring

14 karat med pink safir + 2 x 0,025 ct.
Vejl. udsalgspris kr. 3.500,-

Vedhæng
14 karat med pink safir + 1 x 0,025 ct.

inkl. 14 karat kæde. 
Vejl. udsalgspris kr. 3.500,-

Ørestikker
14 karat med pink safir + 2 x 0,025 ct.

Vejl. udsalgspris kr. 3.500,-
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Kor   

Joanli Nor

Joanli Nor

Siersbøl

Joanli Nor

Siersbøl

Son of Noa

Nordahl Jewellery

Nordahl Jewellery
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Vi kommer nemlig helt sikkert til at se masser af kors og

kæder her i det håbefulde forår og længere hen på

sommeren mod vores glade, solbrændte hud. Smykkehuset

Nordahl Andersen har da også hele fire brands, der til-

sammen kan mønstre et imponerende udvalg af både kors

og kæder i mange forskellige udformninger og materialer.

Mange af kæderne fås både som halskæde og armbånd -

nogle også som ankelkæder. Ja, selv ørene har taget

kæderne til sig. 

Også korsene fås i flere forskellige udformninger - i et stramt

grafisk design eller klassisk dekoreret Dagmarkors. Som

vedhæng i trendy hoops eller som fin kommentar i en

ørekæde. 

Smykkerne, vi har valgt at vise her, er som nævnt fra fire

forskellige brands og de vejledende priser spænder fra

kr. 195 og op til kr. 1.495: 

Nordahl Jewellery er sølvsmykker og forgyldt sølv. 

Joanli Nor er sølv og forgyldt sølv med syntetisk zirkonia. 

Fra Siersbøl ses sølv/forgyldt eller 8 karat guld med syntetisk

zirkonia. 

Fra Son of Noa er her vist et kors i sølv - det fås også i

forgyldt stål.

ors og kæder...
De er jo ikke til at komme
uden om - og hvorfor skulle
man også det? 
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Børn skal da ikke spises af med smykker af plast, vel?
Igennem de seneste 2 år har Anmico Agenturer, som ejes og drives
af Michael Frederiksen, stået for salget af Arne Nordlie’s populære
produkter i Danmark. I den periode har antallet af forhandlere været
konstant stigende, da flere og flere får øjnene op for kvaliteten af
produkterne fra det norskejede familiefirma, der i dag drives af tredje
generation.

Arne Nordlie’s kollektion af børnesmykker ”Pia & Per” har været pro-
duceret siden 1951 og de fine produkter i sølv og 14 kt. guld med
og uden emalje er både kendt og elsket af flere generationer. 
De klassiske sølvhjerter med emalje er stadig bestsellers, men der
kommer løbende nye designs til, og den sidste tid har også de fine
14 kt. guldsmykker fået mere plads på hylderne.

Ud over børneprodukter fra Pia & Per har Arne Nordlie de sidste år
også udvidet deres sortiment kraftigt på dame- og herresmykker og
kan i dag præsentere et flot sortiment i sølv og 14 kt. guld.

Den ægte vare 
går altid lige i hjertet
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let the jewellery set the scene for your look

@aquadulce.dk @aquadulcesmykker

aquadulce@live.dk | 20 75 50 96 | www.aquadulce.dk

ny kollektion
ude nu
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Nårendenergod,eraltinggodt...

BlomsterJewellery,
St.Sct.MikkelsGade18b
8800Viborg-Danmark

blomsterjewellery@gmail.com www.blomsterjewellery.dk
@blomster_jewelleryTif:+4586601819|+4526711819

FlowerTennis
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