
DE S I GN  U R E  SM YKKER

NR
. 4

 -
 2

02
1



* Ekstra charms medfølger ikke

kampagnecharm med ægte topas 
& valgfrit læderarmbånd*

Sølv 495,-  /  Guldbelagt sølv 595,- 
Spar 600,- 

CHRISTINA Jewelry & Watches CHRISTINA Jewelry

Stotter

Helt ny

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 sen-
des 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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* Ekstra charms medfølger ikke

Stotter

CHRISTINA Jewelry & Watches CHRISTINA Jewelry

kampagnecharm med ægte topas 
& sølv- eller slim læderarmbånd*

Sølv 495,-  /  Guldbelagt sølv 595,- 
Spar 600,- 

Helt ny

”Alle taler om vejret, 
men ingen gør noget ved det!”Storm P
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I skrivende stund er vejret faktisk tilbage til nor-
malen for en typisk dansk sommer
Lidt det samme hører, vi når vi lægger ørerne til
vandrørene i ur- og guldsmedebranchen, som synes at
være tilbage til normaltilstande, når det gælder
efterspørgsel og salg. Og det er jo dejligt at høre. 

Men der er også dem, som synes, at der er nogen
sorte skyer, der er ved at trække sammen over dem
og at ingen synes at gøre noget ved det. Det vi her
hentyder til er, at flere ur- og guldsmedeforretninger
har ytret stor utilfredshed med at de store rent inter-
netbaserede forhandlere af både ure og smykker, nu
er begyndt at udbyde de samme anerkendte brands,
som de selv fører – og ofte til lavere priser end de selv
tilbyder dem til.

Det har vi så dykket lidt ned i
Vi har konfronteret en række leverandører af de
brands vi fandt hos nogle af de store internetforhandlere.
De siger samstemmende, at de både betragter og be-
handler de rene webshop-baserede forhandlere på
lige fod med deres øvrige forhandlere ude i detailhan-
delen. Internetforretningerne får præcis de samme
engrospriser og leveringsbetingelser som alle andre
forhandlere, hverken mere eller mindre.

Jamen, hvorfor sælger internetforretningerne så ofte
til en lavere pris lyder indvendingerne.

Argumentet der tit har været fremført er, at det var
fordi de slet ikke havde de samme faste omkostninger
som forhandlerne i detailleddet såsom husleje,
lønninger og markedsføring.

Det holder bare ikke, når man ser de store internet-
forretningers omkostninger til lokaler, personale og
markedsføring. Enkelte har over 50 ansatte og har i
tillæg hertil pakke- og forsendelsesomkostninger, som
de er nødt til selv at bære for at kunne holde priserne
på et konkurrencedygtigt niveau.

Der, hvor de primært adskiller sig fra de detailhandels-
baserede forhandlere, er i deres onlinebaserede
markedsføring. Ikke at den i sig selv på nogen måde
nødvendigvis er billigere end annoncering i lokal-
aviser og regionale dagblade ofte tværtimod, men den
er ofte langt mere effektiv og giver som regel meget
hurtigere respons.

Opskriften på succes er egentlig enkel. Forudsætnin-
gen er en gennemtænkt, overskuelig, brugervenlig,
sikker og velfungerende web-shop suppleret med
tryghedsskabende serviceforanstaltninger og
konsekvent opfølgning på ordrer. Kombinerer man det
med en løbende markedsføring på sociale medier som
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o.lign - samt
konsekvent mailbaseret markedsføring over for
eksisterende kunder, der har indvilget i at modtage
mails, så er man godt på vej til at rulle sin snebold

ned ad bakken og opleve den vokse undervejs. En sid-
ste god idé er, at holde sig fri af dårlige anmeldelser
på TrustPilot.

Så svaret på hvem der kan gøre noget ved det...
Er sikkert kun en selv – nemlig efter devisen ”If you
can’t beat them, join them!”. Hvilket selvfølgelig er
nemt nok at sige, men faktum er bare, at man er nødt
til at forholde sig til den uafvendelige udvikling, hvor
balancen mellem den internetbaserede handel og
faghandelen forskydes markant. 

Jo før man kommer med på vognen, desto bedre er
chancen for at få sin andel af kagen og opbygge og
bevare en loyal kundekreds, der måske tilmed kan
udbygges med kunder, man ellers aldrig ville have fået
fat i. I det omfang man også selv kan tilbyde service
på og reparationer af de varer man sælger på nettet,
har man måske også en konkurrencemæssig fordel i
forhold til de rene internetforretninger. 

Tænk over det. Det er måske en måde at undgå for
store ”klimaforandringer” i branchen på.

Ha’ en rigtig god sensommer.

Henrik Bjørkman
Redaktør



AAGAARD 62 21 27 63

BYAAGAARD SALES@BYAAGAARD.COM

VEDHÆNG MED KORS 
& LABGROWN DIAMANT

Sølv vedhæng - 1680-KV-S01

8 karat guld vedhæng - 1680-KV-RG8-01

495,- / 995,-

VEDHÆNG MED HJERTE 
& LABGROWN DIAMANT

Sølv vedhæng - 1680-KV-S02

8 karat guld vedhæng - 1680-KV-RG8-02

495,- / 995,-

K O L L E K T I O N

KLIMAVENLIGERE* LABGROWN DIAMANTSERIE

*Labgrown diamanter 
er mere klimavenlige 
end diamanter 
fra miner.
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EN TING ER STENSIKKERT...
Man kan ikke tale om ædelsten uden også
at nævne Gems Copenhagen

Gems Copenhagen ejes og ledes af Imran Ali Imran, der selv
er tredje generation i en familie af ædelstensslibere og
-forhandlere fra Jaipur i Indien og firmaet sælger i dag

ædelstene, diamanter og kulturperler til
guldsmede i det meste af Skandinavien.
Imran Ali sliber også selv sten og laver
desuden jævnlige kurser i stenslibning
for guldsmedebranchens folk.

Siden firmaets etablering tilbage i
midten af 2010’erne har Imran Ali
oplevet en markant udvikling. I starten
blev der primært solgt safirer, røgkvarts
og månesten, men i dag bliver der
brugt rigtig mange flere farver og

derfor sælges der også mange flere forskellige ædelsten -
heriblandt forskellige farver onyx, turmaliner, aventurin, opaler
og amazonit m.fl. Langt de fleste sælges som ordreproduktion
i bestilte størrelser og slibninger, der er tilpasset designernes
og guldsmedenes kreationer og det er netop den del af
arbejdet Imran Ali sætter stor pris på og dagligt glæder sig
over.

Gems Copenhagens tilbyder et omfattende program af sten
til yderst konkurrencedygtige priser fordi virksomheden har
egne direkte forbindelser til en lang række miner og derfor
ikke skal handle med fordyrende mellemled. 

Derudover foretages en del af størrelsestilpasningen og
slibning af stenene hos en fast samarbejdspartner i Indien.

Imran Ali’s faglige ekspertise, håndværksmæssige snilde og
kreativitet har nu også resulteret i udviklingen af en række
smykkedisplays, der er kendetegnet ved en meget bæredygtig
og miljøvenlig tankegang. Konceptet bygger på et princip,
hvor basen er en marmorplade, der så kan udstyres med
forskellige udskiftelige standere afhængig af, hvilke smykker
butikken har behov for at udstille. Så behøver man ikke købe
nye displays og kan nøjes med at udskifte standere, som så
kan tilpasses præcis til den ønskede funktionalitet af
displayet. 

For de af branchens forhandlere, der tager på Formland her
i august, så har de mulighed for at møde Imran Ali og se
hans imponerende sortiment af ædelsten og hans nye
displaysystem. Gem Copenhagens stand er virkelig et besøg
værd.



400 KR.

250 KR.

250 KR.

300 KR.

400 KR.

Spoil yourself

      

“Med en dyb indånding

fra både kultur og natur,

designer jeg smykkerne.

Jeg søger former og ideer,

som indeholder både rå og

feminine elementer.”

Siersbøl Shape er kendt for smukke 

kæder og låse, som kan kombineres 

i det uendelige. Kollektionen er 

udvidet med både øreringe og 

skønne ngerringe. Hjerteringene 

fås i sølv, forgyldt og 14 kt. guld 

med  diamanter.

Pia Rau�
Designer og guldsmednoa.dk/siersboel-shape
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Mine damer og herrer!
Ja, for Anmico Agenturer, som bl. a. har agenturet for den norske
guldsmed Arne Nordlie som mange kender for deres populære børne-
smykker, har skam også et imponerende katalog af smykker til voksne
modebevidste kvinder og mænd.

Det er flotte smykker i typisk skandinavisk design, hvor netop enkelheden
kombineret med respekten for råmaterialer og stolte håndværkstraditioner
klart skinner igennem.

Blandt nogle af de nyheder, der bør fremhæves er bl. a. et par halskæder
med vedhæng til herrer udført i ren sølv eller sølv med sort onyx. Samt
hjerteformede halssmykker i 14 kt guld til kvinder både med og uden
perle og dertil en række meget flot designede sølvringe.

Halskæde i rent sterlingsølv 
vejl. udsalgspris kr. 675,-

Halskæde i rent sterlingsølv 
med sort onyx 

vejl. udsalgspris kr. 995,-

Halskæde m. hjertevedhæng
i 14 kt guld  m. cz sten vejl.

udsalgspris kr.2.495,-

Halskæde m. hjertevedhæng i 14
kt guld  m. cz sten og perle vejl.

udsalgspris kr. 1.195,-

Ringe i sterlingsølv 
vejl. udsalgspriser fra kr. 225,-

Halskæde m. “I love you’vedhæng i
14 kt guld 

vejl. udsalgspris kr. 1.195,-
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Det spørgsmål stillede Torben Støvring fra Støvring Design
i Randers til alle sine forhandlere via en nyhedsmail.
Samtidig lagde han også opslag op på både sin Face-
bookside og Instagramprofil, hvor han også inviterede
firmaets mange følgere til at komme med forslag til, hvad
hans nye brand skulle hedde.

Navneforslaget Støvring Design valgte kom helt fra
østfronten - nemlig fra en ansat i Ur-& Guldhuset på
Store Torv i Rønne på Bornholm. Så brandet hedder nu
”Wannabe” og har allerede vist sig at være vældig populær
- både blandt forhandlerne og deres kunder.

Det nye brand omfatter en flot kollektion af smykker der
er karakteriseret ved at have en enkelhed og renhed i
sit design. De er udført i rhodineret sølv, er generelt
materialemæssigt kraftigere og udstråler en høj hånd-
værksmæssig kvalitet. 

”Wannabe er svaret!”
- og den visuelle fremtoning og prisniveauet berettiger til
fulde det valgte navn. Jeres kunder kommer nemlig til at
ligne en million – vel at mærke uden at det koster en.

Kollektionen består af ørestikker, ringe, halskæder, collier
og armbånd.

De vejledende udsalgspriser ligger fra 
kr. 350,- op til kr. 3250,-

Hvad skal brandet hedde?



Design Collab af
Cecilie Schmeichel

www.izabelcamille.dk

Kr. 500,-

Kr. 600,-

Kr. 795,-

Kr. 795,- Kr. 350,-

Kr. 550,-

Kr. 695,-

Kr. 995,-

Kr. 795,-

Kr. 295,-

Kr. 450,-

AUTUMN / WINTER 
COLLECTION 2021

I Z A B E L   C A M I L L E 



        

MADE IN SWEDEN

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

549,-

599,-

279,-

799,-

699,-

799,-

799,-

MADE IN SWEDEN

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.



COOL ARCTIC 
Ure som slår i takt med naturen 
– deres energikilde er nemlig 
miljøvenlig og altid lige ved 
hånden – Lys!
 
Kontakt jeres lokale BERING 
repræsentant og hør mere om 
vores  sommerkampagne, hvor 
vores nye drikke�aske indgår 
som gave ved køb af BERING 
produkter i butikkerne.

GRATIS

A. Ur SOLAR: 14631-024, DKK 1.499,– | B. Ur SOLAR: 14631-324, DKK 1.499,– | C. Inderring: 577-25-X1, DKK 300,– | D. Ørestikker: 707-259-05, DKK 299,–  
Sa�rglas og 3 års Garanti. Dansk Design. 

 
www.beringtime.com

A B

C

D

Ek 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

        



WWW.BYBIRDIE.DK

 - With love from,

WELCOME TO OUR WORLD OF TREASURES

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



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

        

NORDENS MEST INSPIRERENDE
INTERIØR- OG DESIGNMESSE 

19. - 22. AUGUST 2021

Nyheder fra de hotteste brands i branchen
Inspirerende foredrag med sikker afstand

Vi glæder os til at se Jer

 

Billetter skal bestilles online på 
formland.dk

      



MØD OS PÅ FORMLAND 19.  -  22 .  AUGUST
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Obaku’s designere gør det igen. Det nye 4,8 mm
tynde ur fra Obaku sandsynligvis er verdens
tyndeste ottekantede ur i prisklassen.

Selvfølgeligt er der det ottekantede Audemars
Piguet på blot 3,05mm, men prisen kommer altså
op over 200.000 kroner – tilmed brugt. Der
findes også et Bulgari ur på 5,15m og et andet
Audemars Piguet på 6,3mm. Meget tynde ure,
men altså ikke helt så tynde som Obaku’s
nyeste ure. 

Obaku har da også forfinet og udvidet sin
kollektion af ultra-tynde 4,8mm ure i løbet af de
sidste par år, og har nu et rigtigt stort udvalg
af de tynde ure med safirglas. Du har længe
kunne få et rundt eller firkantet tyndt ur og nu
fortsætter Obaku altså trenden med verdens-
premiere på dette ultratynde, ottekantede ur. 

Det er de danske designere Christian Mikkelsen
og Lau Liengård Ruge, der står bag Obaku’s
store kollektion af ultratynde ure med ridsefrit
safirglas og nu også de nye ottekantede ure
som har fået navnet Oktant. De har ligesom de
fleste af Obaku’s ure den patenterede integration
fra kassen til milanaise-lænken, der visuelt bidrager
til at det tynde look går igennem hele uret. 

Foreløbig fås Oktant-serien i en 38 mm herre-
størrelse i to farvevarianter og en 32 mm dame-
størrelse, der fås i tre farvekombinationer. De
vejl. udsalgspriser starter fra blot kr. 1.399,-

OTTEKANTET  VERDENSPREMIERE!



925 sterlingsølv

Victoria ring
925 sterlingsølv

Imitation ring
925 sterlingsilver

Vivendi ring
925 sterlingsølv

www.spiri cons.com

695 kr. 995 kr. 895 kr. 

Vores læger er blevet meget bedre til at
behandle kræft – ikke mindst grundet intensiv
forskning. Flere og flere kræftpatienter
overlever deres sygdom og lægerne bliver
også bedre og bedre til at behandle
brystkræft.

Men én af ni kvinder får stadig
brystkræft og én ud af ni er én
for mange. Tallet burde være nul
og Kræftens Bekæmpelse arbejder
hårdt for, at vi en dag kommer
dertil.

Christina Hembo har i mange år
været   designeren bag smykkerne
og kollektionerne, der støtter
Kræftens Bekæmpelse. Det arbejde,
har allerede betydet en donation på mere
end 3 millioner til kampen mod kræft.

Årets helt nye kampagnearmbånd er i ægte
kalveskindslæder eller et sølvarmbånd med
den helt nye Marguerit-charm af ægte
sterlingsølv og alle med ægte topas

– helt unik for Kræftens Bekæmpelse.
Sølvversionen inklusive armbånd koster 
495,- den forgyldte version inklusiv
armbånd 595. Du sparer 600 kroner og
støtter samtidig Kræftens Bekæmpelse.

I smykkekollektionen, som du kan
købe fra 199,- indgår også Christina
Hembos specialdesignede sløjfe som
charm til læder- og sølvarmbånd,
som ørestikker eller vedhæng i
både sølv- og forgyldt version.

Årets Støt Brysterne-reklame og den
helt nye kollektion der støtter Kræf-
tens Bekæmpelse, vises på TV2 i
september og kan købes hos alle
landets førende smykkebutikker.

STØT 
KRÆFTENS 

BEKÆMPELSECHRISTINA JEWELRY &
WATCHES STØTTER 
BRYSTERNE.
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Den svenske smykkeproducent Blomdahl Medical Beauty har lige
sendt deres sommernyheder på markedet. Som altid er det smykker
fremstillet i en helt allergineutral komposition af materialer og i et
forbløffende smukt og enkelt design.

Smykkerne er ideelle som gaver fordi giveren ikke behøver være
bekymret for om modtageren lider af nikkelallergi eller på anden vis
er følsom overfor visse materialer. På den måde viser giveren også
at det er en gave valgt med omtanke.

Sommernyhederne er har helt klart enkelhedens smukke elegance.

Brilliance Wing Tiffany Tiny ring 3 mm - vejl. udsalgspris kr. 799,-

Brilliance Wing Crystal ring, 8 mm - vejl. udsalgspris kr. 799,-

THE BEAUTY 
OF SIMPLICITY 
AND SAFETY!
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Mens store dele af Danmark var lukket ned grundet
Covid19, arbejdede Blossom Copenhagen intenst på
at finde en designer, der dermed skal være med til
at sikre den kommende tids designs for det populære
brand. Pladsen blev ledig i november 2020, hvor
tidligere ejer og designer Christina Elbro stoppede i
virksomheden. 

Fremadrettet har Blossom Copenhagen et ønske om
at få inspiration og udarbejdelser af designs fra
selvstændige designere, gerne flere forskellige, så
brandet fremstår dynamisk og med designs fra flere
perspektiver. Hvor virksomheden naturligvis har den
interne opgave at sikre den røde tråd på tværs af

designs, så der er en helhed og sammenhæng i og
på tværs af kollektionerne.

Valget er i første omgang faldet på den danske
designer, Vicki Zoé. Vicki blev i 2004 uddannet fra
KADK, dengang det hed Danmarks Designskole. Hun
har siden arbejdet som designer af smykker og
papirkunst, både som ansat og selvstændig – nu som
Designer og Papirkunstner med eget Atelier & Show-
room i København. Efter flere samtaler, virtuelt var
både Vicki og Blossom Copenhagen enige om
samarbejdets form og indhold. Vicki har allerede
barslet med en serie af designs med tilhørende
storytelling, så første nyheder forventes at komme i
sensommeren 2021. 

Thomas Kanstrup Christensen, direktør for Blossom
Copenhagen, fortæller begejstret: ”Processen med at
indgå samarbejdet med Vicki har været intens. Vicki
er en meget dygtig designer og spændende
personlighed med et meget højt drive. Hun fangede
hurtigt Blossom Copenhagens DNA, og hendes
indledende skitser har været super spændende. Vi var
hurtigt klar over, at vi gerne ville have hende med
om bord. Vi MÅTTE bare få hende overbevist”.

Netop det med at få hende med om bord, var ifølge
Thomas Kanstrup Christensen en udfordring, for Vicki
Zoé får mange henvendelse og kaster sig ikke uden
videre ind i nye projekter. 

”Inden jeg indgår et designsamarbejde, skal jeg være
fuldstændigt overbevist om, at samarbejdet er det
rigtige. Jeg skal kunne se mig selv i samarbejdet. Og
jeg skal tro på, at dem, jeg samarbejder med, kan

føre mine designs ud i livet. Jeg giver en del af mig
selv, hver gang, jeg designer. Så skal det altså også
være ordentligt”, siger Vicki Zoé, og fortsætter:
”Blossom Copenhagen er et spændende univers, som
jeg gerne vil udvikle videre på. Firmaet giver mig plads
til, at jeg kan give mine designs et personligt touch.
Det er jeg meget begejstret for, og glæder mig til, at
vi sammen kan lancere nyheder”. 

Indtil videre er samarbejdet omkring kollektionerne i
efteråret og vinteren 2021, dvs. AW21. Samarbejdet
er dog kommet så godt i gang, at parterne allerede
drøfter en kontraktforlængelse til udgangen af 2022. 
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Ny design alliance i smykkeverden!



AGENT I DK MICHAEL FREDERIKSEN
+4540217888 - MICHAEL@ANMICO.DK

CHROS.COM

4.8MM

Forhandles af Ole Brix ApS – tel. 70 25 32 22 - bliv inspireret på bone�.dk

Oktant. 
Nyt Ultra-tyndt ur fra Obaku 

- til både hende og ham.

FLERE VARIANTER
Pris fra kr. 1399,-
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Bæredygtig 
emballage 

fra Hjallerup

I dag er det stort set umuligt at drive virksomhed
uden på nogen måde at forholde sig til
begrebet bæredygtighed 

Vi hører ordet alle steder og i mange forskellige sammen-
hænge. Bæredygtighed sættes ofte i forbindelse med den
kendsgerning, at vi mennesker skal passe på Jorden. De valg,
vi i dagligdagen træffer, har indflydelse på vores klode og den
tilstand, som kommende generationer kommer til at leve
under. Bæredygtighed handler derfor på husstandsniveau ofte
om alle de små, basale ting, vi gør i vores hverdag. Om vi
sorterer affald, om vi cykler eller kører i bil, eller om vi spiser
kød eller ej.

Vi har talt med den danske emballagevirksomhed Jarnes’s
Marketingschef Charlotte Aarestrup Blach, der fortæller: 
”For os handler bæredygtighed i høj grad om at træffe de
rigtige valg af underleverandører, der gør, at vi handler overens
med vores samvittighed om, hvad der er bæredygtig ageren,
samtidig med at vi altid kan indfri vores kunders efterspørgsel
og forventninger til, hvad de mener er bæredygtigt.

Og her kommer det interessante for os: 
Hvordan forbinder vores kunder og slutbrugeren
bæredygtighed og emballage?
Der er ingen tvivl om, at genbrug har vundet indpas blandt
danskerne. Det gælder lige fra detailhandlen til byggebranchen.
Det mærker vi også på efterspørgslen hos os. Jeg bliver ofte
spurgt, om hvorvidt vi anvender genbrugspapir i vores produktion,
da det virker magtpålæggende for vores kunders valg af
emballage. Svaret er ”JA- det gør vi nogle gange”. Men andre
gange er det faktisk langt mindre bæredygtigt at genbruge.
Det ses i de eksempler, hvor farvet papir skal genbruges. Der
skal bruges enorme mængder af vand og kemikalier, for at
rense papiret, så derfor kan det i det store bæredygtigheds-
regnskab ikke betale sig. Der hvor det virkelig giver mening at
genbruge papir, er på det hvide, ubehandlede papir. Misforstå
mig ikke, vi skal genbruge, der hvor vi kan. Men vigtigst af alt,
så skal vi genbruge der, hvor det giver mening.

Vi prøver derfor at tænke bæredygtighed og genbrug på andre
og nye måder. Blandt andet har tankerne og fantasien omkring

bæredygtighed særligt svævet omkring, hvorvidt affald kan
omdannes til materialer, vi kan bruge i vores produktion.

I 2020 lancerede vi en ny serie af standard smykkeæsker med
anvendelse af papir, som er lavet på affaldsprodukter af frugter,
nødder og blomster. Disse papirer bruges til beklædning af
vores æsker, som derved giver emballagen ekstra stor værdi,
uden at æskerne nødvendigvis bliver dyrere i indkøb.

Efterspørgslen på disse æsker har været enorm,
langt større end vi turde håbe på. Så stor,
at kunderne ønsker deres speciallavede
æsker og julekalendere i de
samme papirer, alene på
grund af den gode historie.
Det vidner om, at story-
tellingen om affald, der bliver
til smukke papirer, har vundet
indpas på markedet. Vi oplever,
at det ikke længere er nok for
vores kunder, at deres hovedprodukt
er bæredygtigt. Nej- det gælder hele vejen rundt,
hvor emballagen er mindst lige så stor en del af
værdisættet og slutproduktet. Derfor har Jarnes
også truffet flere aktive valg, som peger i retningen
af en endnu grønnere profil, heriblandt udfasning
af produktionen af plastiksmykkeæsker til fordel for flere luksus
kartonsmykkeæsker. Den grønne udvikling ses inden for store
dele af emballageindustrien, og vi mener derfor, at det også
er på tide, at denne udvikling når emballagen til smykker.

Forbrugernes øgede bevidsthed om bæredygtighed og embal-
lagens stigende grad af betydning, har samtidig medvirket til,
at kravene til certificeringer i høj grad er steget. I dag kan du
få dine produkter tillagt mange forskellige certificeringer, nogle
mere seriøse og betydningsfulde end andre. Det nævner jeg,
fordi vi indimellem har set virksomheder benytte sig af mindre
kendte certificeringer, fordi certificeringer er dyre, men det
samtidig er et kvalitetsstempel overfor forbrugerne til at
udtrykke sine værdier. Seriøse certificeringer er dyre, det kom-
mer vi ikke uden om. Men det er samtidig en måde at ind-
hente information og bevare kontrollen over sine

råvareindkøb. Det giver tryghed i forhold til valget af råvarer
og sender et stærkt signal til slutbrugeren om ens bæredygtige
valg og værdisæt. Men man må ikke undervurdere forbrugernes
viden indenfor feltet. Vi oplever, at forbrugernes viden omkring
de forskellige certificeringer hele tiden udvikles, og vi skønner
derfor, at dette kun er endnu et parameter, der bliver vigtigere
i fremtiden. Derfor arbejder vi ved Jarnes hele tiden på at
udvide vores viden og opdatere os på de nyeste systemer, så
vi hele tiden er i stand til at imødekomme kundernes
efterspørgsler til certificeringer.

Men stempler og den gode historie er ikke altid nok. Den
nye tanke inden for emballage er, at bæredygtighed også
understøttes visuelt og taktilt. Derfor går mange fore-

spørgsler på, hvorledes emballagen kan udtrykke
bæredygtighed, således slutbrugeren sanser
bæredygtighed som en nøgleværdi hos
virksomhederne. De ubehandlede, rå og naturlige
looks vinder frem, hvor papirfibrene fremtræder
tydelige og giver papirets overflade struktur og
liv. På den måde kan emballagen, gennem syn
og berøring, være med til at fortælle omverde-
nen om ens værdisæt som indeholder fravalg af
overdreven brug af kemikalier og overflade-
behandlinger.

For at runde af, så ligger det os meget på sinde, at tankerne
omkring bæredygtighed indgår som en naturlig del af Jarnes´
udvikling og produktion. Ligeledes tilvælger vi underleverandører,
der bevidst har truffet valg om blandt andet at minimere spil-
devandet i produktionen af papirer og planter et træ, for hvert
træ, der fældes. Derudover ligger det os meget på sinde at
handle med lokale underleverandører. Både i relation til miljøet
men ligeledes for at støtte op om den lokale industri.

Der er rigtig mange måder, vi som produktionsvirksomhed kan
arbejde med bæredygtighed på. Det jeg her har nævnt er blot
nogle få eksempler på det, som gør sig gældende for os her
på Jarnes” - slutter Charlotte Aarestrup Blach.
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At der virkelig er gang i salget af øresmykker. Flere får lavet
huller i ørerne end nogensinde før og de vil have masser
af øreringe at vælge imellem. Det mærker man da også
tydeligt i det familieejede smykkehus Nordahl Andersen i
Horsens, hvor man har travlt med at følge den øgede
efterspørgsel.

Det nænsomme huller-i-ørerne-system Inverness, står hvert
år for tusindvis af huller i ørerne i Danmark. En af de mange
fordele ved systemet er det store udbud af ørestikker, som
kan skydes i og nemt kan bestilles på Nordahl Andersens
hjemmeside.

Og når først hullerne er der, skal der være endnu mere at
vælge imellem. Nordahl Andersen tilbyder faktisk over 2.000
styles indenfor øresmykker. Vi viser her nogle af sæsonens
øresmykker fra smykkehusets fem populære brands.

Joanli Nor
400,- kr

Joanli Nor
400,- kr

Joanli Nor
400,- kr

Joanli Nor
450,- kr Det er kommet os for øre.....

Joanli Nor
450,- kr

Nordahl Jewellery 
Sølv og forgyldt

Singles: sælges enkeltvis
Vejl. udsalgspriser ørestikker 150,- kr.

Nordahl Jewellery 
Sølv og forgyldt. 

Sæt med Rosakvarts / Aventurin
Vejl. udsalgspris 500 kr.

Nordahl Jewellery 
Sølv og forgyldt
Sælges enkeltvis

Vejl. udsalgspriser creol 200,- kr.

Siersbøl:
8kt med CZ
695,- kr

Siersbøl:
8kt med CZ
950,- kr

SON of NOA har lanceret en lille kollektion af øreringe til ham. 
De sælges enkeltvis og passer perfekt ind i tiden.

pris pr. stk. 200,-

Siersbøl:
8kt med CZ
1.495 kr.

Nordahl Jewellery
Sterlingsølv med cz 

vejl. udsalgspris 100 kr. pr. stk.

Nordahl Jewellery:
Piercing koncept Decorate my ears

Labretter, 14 kt guld – nogle med topas eller peridot 
Vejl. udsalgspris 650 kr. pr. stk.



LOVELY LITTLE LEAVES
Hvem elsker ikke at gå tur i skoven, kigge

fascineret på alle de mange forskellige små

blade. Blot Inden for en art og alligevel så

meget variation. Så unikke hver og én. Du

har kigget på dem op igennem træernes

kroner, beundret deres smukke kontur og

transparens. Du nyder dem måske også

hjemme, tæt på, friske og sprøde, på fine

grene i stuen.

A PAIR IN LOVE
Hvem har ikke været forelsket. At mærke

kærlighedens susen i maven, i sjælen og i

hjertet. At være to. Et par. Forelsket. Sam-

men. At vide at der er en der elsker dig. En

du kan elske. Være sammen med. Læne dig

op ad. For altid. Et par Sammen.

SILHOUETTES 
Mine mange ture i skoven ved solnedgang

har givet mig så uendelig meget inspiration

til mit arbejde. “Silhouettes” udspringer di-

rekte herfra. Når jeg kigger ind i skoven og

solen er på vej ned bagved opstår der de

smukkeste sorte silhouetter fanget af gyl-

dent lys. Min fantasi starter, alt danser og er

levende. Jeg ser så mange helt eventyrlige

unikke formationer, mønstre og skygger. Jeg

fyldes med glæde og inspiration.

FLOWER 
Jeg elsker den i alle dens afskygninger og dufte. 

Så dragende med sine smukke farver og nærmest 

euforiserende duft. 

Så Unik. Så smuk og sprød om dagen 

hvor den tager imod sol og vand. 

Om natten lukker den sig sammen. Hviler sig. 

Næste dag er den klar igen. 

Til dig. Og mig. 

På marken eller hjemme på dit bord.

“Jeg finder meget af min inspiration i naturen. 

De smukke farver, former, silhuetter og skygger. 

Flora, mønstre og repetitioner fascinerer mig. 

Jeg elsker det unikke udtryk i naturens elementer. 

Min fascination med flora, blomster og blade, 

udspringer af min kærlighed til det organiske 

udtryk, det unikke, det sarte, delikate, estetiske og

poetiske udtryk. 

Det har været meget naturligt

for mig at arbejde med BLOSSOM´s 

univers og dna.”

Smykkedesigner Vicki Zoe

Naturens poesi udtrykt i ædelmetal!

Vi har indledt samarbejde med designeren Vicki Zoe og givet hende frie hænder. 

Det har resulteret i en række spændende kollektioner, som vi her præsenterer 

tilsat designerens egne lyriske beskrivelser.
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De er nemlig ofte symboler på særlige mærke-
dage, oplevelser og kærlighed. 
Der er heller ikke noget, der kan sætte prikken
over i’et som det helt perfekte smykke.
Smykkefirmaet Spirit Icons i Middelfart designer
smykker til kvinder, der vil føle sig unikke og
skabe en helt personlig stil.

Firmaets stiftere og ejere Tim og Daniel kreerer
og udvikler, designer og producerer eksklusive
kvalitetssmykker i en skandinavisk ånd med et
tvist af italiensk temperament. De synes, at
alle kvinder fortjener at føle sig smukke og
blive feteret med smykker, der fremhæver
deres personlighed, uanset hvilken type de er. 

Tim fortæller: ”Vi arbejder med kontraster og
balance. Det stærke rå i kombination med det
bløde feminine. Nordisk enkelhed tilsat
funklende glamourøse sten. Spirit Icons er en
smuk verden af personlige udtryk og endeløse
kombinationer. 

Vi ved, at den unikke oplevelse for kunden
ligger i servicen og detaljen. Derfor er
elegante æsker og eksklusive gaveposer
naturligt en del af vores koncept. Med Spirit
Icons kan I tilbyde jeres kunder den fulde
oplevelse i form af et smukt smykkesortiment
bestående af kvalitetssmykker i en skandinavisk
ånd. 

Vores sølvkollektionen fås altid i 4 farver: sølv,
forgyldt, rosa forgyldt eller sort ruthineret, så
I kan hjælpe kunden til præcis den stil og
effekt, hun ønsker.” Slutter Tim. 
Spirit Icons har netop lanceret en opdatering
af et par af deres populære designs, der nu
også fås med sten i sarte farver.

Purity armbånd vejl. udsalgspris kr. 795,-
Noble halskæde vejl. udsalgspris kr. 595,-
Noble ørestikkere vejl. udsalgspris kr. 295,-

Smykker signalerer hvem vi er
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Hvordan var det at vokse op som ’pigen’ i Schmeichel
familien og samtidig være en plus size, der bare ønskede at
slutte fred med sin krop og undgå de mange års mobning.

Cecilie har designet en smykkekollektion i samarbejde
med Izabel Camille. Smykkekollektionen er en hyldest
til kvinder, kvinders selvværd og kvindekroppen.

Cecilie Schmeichel er 31 år, gift og har to dejlige
børn.   Ved siden af sine studier driver hun selv-
stændig virksomhed. Hun har en vision om at
inspirere andre kvinder. Cecilie er plus size model,
kropsaktivist på de sociale medier og arrangør/vært
på mama events.

Cecilie er vokset op i en sportsfamilie med et kendt
efternavn. ”Selvom jeg dyrkede sport, var jeg desværre en
stor pige. Jeg ønskede fred og jeg har arbejdet meget med
min selvtillid og selvværd, for der har været mange års
mobning og mange meninger om min krop”

Smykker til hyldest for kvinder
Mit ønske med denne smykkekollektion er at videregive
budskabet om, hvor vigtigt det er at elske sin krop. Vi er
heldigvis alle forskellige, vores hud, form og historie er alle
unikke, og gudskelov for det. 

Efter to graviditeter, har min krop forandret sig meget og
ser helt anderledes ud. Jeg er fyldt med “roadmaps”, det er
hvad jeg kalder mine strækmærker og appelsinhud, da de
viser hvor jeg har været, og hvad jeg er gået igennem.
Smykkerne symboliserer de kvindelige organiske former og
overflader og den diamantformet sten er en hyldest til
kvinders værdi, udstråling og alle vores facetter.

”Min drøm er at, når en kvinde tager mine smykker på, vil
hun mærke følelsen af selvværd, hun vil elske sig selv og
acceptere sin krop.

Når solen fanger stenens kant på ringen, giver det hende
et smil på læberne og tanken om at “jeg er badass”. 

Jeg er badass! 
’Cecilie Schmeichel’
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Det lette og ultra-tynde Solar ur sidder behageligt

på armen og kendetegnes ved 

de flotte detaljer og den fine mesh-lænke. 

En speciel funktion er urets genopladelige batteri,

som oplades af alt slags lys og kan gå i 

6 - 12 måneder på en fuld opladning.

Den smukke kantede 31 mm urkasse er lavet 

af poleret rustfrit stål. 

Under det krystalklare, hårde og ridsefaste 

safirglas sidder den urskive med matchende indeks

og visere, som giver et elegant og sofistikeret look

Vejl. udsalgspris kr. 1.499,-

Den ultra lette Titanium Collection

Højeste bærekomfort. Klassisk dansk design. Blå sunray urskive, med

datoangivelse. Beskyttet af særdeles hårdt, krystalklart og ridsefast

safirglas. Kombineret med en elegant sølvfarvet-  eller 

sort titaniumlænke. Giver et moderne look.

Here comes the sun...
Bering Time præsenterer en række nye og unikke ure, heriblandt Slim Solar Collection, som er drevet af solens

kraft. Klassisk dansk design. Det perfekte mix af elegance, minimalisme og miljøbevidsthed.

Ultra Slim

Med kun få millimeters højde, er Ultra Slim uret Bering Time’s hidtil 

tyndeste ur og tilmed et af de tyndeste ure på markedet. 

Urskiven beskyttes af ridsefast safirglas. De klassiske Ultra Slim 4.8 modeller 

er med behagelige mesh-lænker. Ultra Slim Link modeller imponerer med lænker

af robuste led i rustfrit stål.

Vejl. udsalgspris 1.399,-

Ultra Slim i poleret rosaguld

Vejl. udsalgspris kr. 1.499,-

Classic i poleret guld

Klassisk dansk design med et moderne 

minimalistisk udtryk fra Bering’s Classic Collection.

Vejl. udsalgspris kr. 1.399,-

Vejl. udsalgspris kr.1.599,- Vejl. udsalgspris kr. 1.799,-  
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