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”Der findes intet mere
tåbeligt end at gøre det
samme om og om igen
og så forvente, at
resultatet hver gang er
anderledes.”

Så fik vi overstået valget. Eller rettere valgene. Da vi sendte dette blad til trykning

Skal man differentiere sig fra konkurrenterne, er det oplagte

allerede i slutningen af maj, kan vi ikke kommentere på resultaterne af de to valg.

derfor at gøre det på sit sortiment - det som kunderne kalder

I stedet vil vi drage nogle paralleller til det at drive detailhandelsvirksomhed. For

udvalg. Det har nemlig flere fordele, idet det udover at bidrage

ligesom med alle andre forhold her i livet, så er og bliver vi en funktion af de valg,

til at profilere ens butik i lokalområdet også kan give en

vi træffer.

værdifuld præferenceposition, hvis man opnår status af at være
progressiv i forhold til altid at have spændende nyheder.

Når vi afgiver vores stemme ved et folketingsvalg, er det jo i håb om eller
forventning til, at de politikere, vi stemmer på, kan skabe de rammer for vores

For én ting er i hvert fald sikkert, Albert Einstein havde helt ret,

samfund og dets udvikling, som vi ønsker. Det samme gælder i princippet for de

da han engang sagde:

valg, man som indehaver eller bestyrer af en detailforretning i ur- guld- og

”Der findes intet mere tåbeligt end at gøre det samme om og

sølvsmedebranchen, hver dag træffer: Hvad enten det drejer sig om indkøb,

om igen og så forvente, at resultatet hver gang er anderledes.”

personaleledelse, prissætning eller markedsføringstiltag, så handler de om at
optimere på salgssiden, for at øge indtjeningen og skabe mulighed for at udvikle

Som altid bringer vi i Design·Ure·Smykker en række annoncer

forretningen yderligere.

og forskellige redaktionelle indlæg fra og om ur-, guld- og
sølvsmedebranchens mange leverandører, for derigennem at give

Sagt på en anden måde, så kan det at træffe de rigtige valg få helt afgørende

jer inspiration til og information om nye produkter, der kan

indflydelse på om den forretning, man driver, bliver den succes man stræber efter.

bidrage både til en mere markant profileringen af jeres butikker
og til konkurrenceevnen i jeres markedsområde.

Ser man på, hvordan ur-, guld- og sølvsmedeforretningerne rundt om i landet ser
ud i dag, så er der ikke de store forskelle. Bortset for navnet/designet på facaden

Så god fornøjelse med læsningen - vi overlader det trygt til jer

så ligner mange af dem, set med forbrugerøjne, i vid udstrækning hinanden. Hvad

at træffe de for jer rigtige valg.

værre er, så fører de stort set også de samme varer. Det er der for så vidt ikke noget
galt i, da det jo som oftest afspejler, hvad det er kunderne efterspørger. Men så

Rigtig god sommer - og på gensyn primo august i vores messe-

bliver det jo bare andre konkurrencefaktorer, der kommer til at afgøre hvor

nummer op til New Nordic CPH.

kunderne vælger at handle. Det kan være beliggenhed, prissætning, faglig
ekspertise, service og markedsføring.

Venlig hilsen
Henrik Bjørkman

Beliggenhed er for de fleste et vilkår, man sjældent kan gøre noget ved. Prissætning

Redaktør

kan imødegås af konkurrenter og påvirker også ens indtjeningen. Faglig ekspertise
og service er vel nærmest en forudsætning, hvis man vil drive en faghandel og
markedsføring er i sidste ende et spørgsmål om, hvorvidt man har de nødvendige
ressourcer - typisk på flere planer.
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Vi har spurgt Anne Nordsted fra NordFair, der arrangerer New Nordic CPH i
Bella Centret i slutningen af august,
hvad status er omkring messen.
”Salget af stande går lige efter planen
… vi har et interessant mix af branchens
stærke kerneleverandører samt ﬂere nye
udstillere, som ikke hele branchen har
stiftet bekendtskab med endnu, men
som vi glæder os til at præsentere.

Gratis overnatning til indkøberne vest
for Storebælt og fra Bornholm
Vi gentager succesen fra 2018 med
gratis overnatning fra lørdag til søndag
til alle jyske, fynske og bornholmske kunder, som en slags kompensation for diverse bro- og færgeafgifter. Og kun få
dage efter invitationerne
var sendt ud begyndte
tilmeldingerne at dukke

disponeret, så hovedet skal holdes klart.
Derfor står Garmin for dagens mest
afslappende event: Søndagskaﬀe og
kage fra kl 15.00 og en time frem til alle,
der lige har brug for at få blodsukkeret
op og et skud koﬀein.

Vi glæder os til at præsentere branchen for tre travle dage, hvor
butikkerne kan lade sig inspirere til nye varer … der er rigtig
mange ure og smykker med, som efterspørges af de stadigt
mere nysgerrige og trendy forbrugere.

New Nordic update!
op i indbakken. Mange
medsendte ros til initiativet, som jo betyder, at de har mulighed for ﬂere timer på messen, når de
kan fordele transporttiden over to dage.
I 2018 hang tilbuddet meget sammen
med Gallafesten lørdag aften, men i år
har vi valgt at samle alle sociale
events på messen, så samtlige besøgende uden yderligere omkostninger
kan være med til det hele.

At Least Excellence
Tre gavmilde sponsorer sørger for, at
der er noget for enhver smag – og til
os, der er til det hele
Fredag inviterer Dana Ure alle på fadøl
og snacks kl 17.00 – 18.30 i området ud
for Orangu Lounge – og lørdag er det
Scrouples, som lader champagnepropperne springe. Champagnebaren er
åben fra kl 17.00, og der kan mingles
helt frem til kl 18.30.
Søndag er erfaringsmæssigt dagen,
hvor mange butikker har personalet
med og hvor der virkelig bliver færdig-

Precious har haft et ikke ubetydeligt
antal besøgende fra de øvrige nordiske
lande, som vi må forvente vender blikket mod Danmark. Derfor har vi tilbudt vores udstillere, at de kan
invitere deres nordiske kunder på
en gratis overnatning enten
fredag eller lørdag.
Samtlige de nordiske foreninger har
fået stillet 35 m2 til rådighed, som de
kan tilbyde egne udvalgte leverandører. Det ﬁnske forbund har allerede tilmeldt seks gedigne og spændende
ﬁrmaer, som for første gang vil præsentere Danmark for deres nyeste designs
på New Nordic.

995,Så kom og kig . . .
fremtiden venter 23.-25. august
på New Nordic.”

8 karat guld vedhæng* med
1 klimavenlig labgrown diamant
(0,03 ct) Top Wesselton/SI

495,Rhodineret sølv vedhæng* med
1 klimavenlig labgrown diamant
(0,03 ct) Top Wesselton/SI

2019

Vi takker Anne for det spændende
smugkig bag kulisserne og glæder os
til selv at deltage på messen og få hilst
på jer alle sammen.

STUDENT
HJERTE MED 1 KLIMAVENLIG LABGROWN DIAMANT

byaagaard
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Urmagerskolen i Ringsted, KEA og NEXT
har et bud på fremtiden. I et unikt samarbejde har de sat gang i fem projekter,
hvor grupper på tre studerende, én fra
hver af skolerne, viser hvordan en urmager, en guldsmed og en designer kan
kombinere de enkelte kompetencer.
Projektet har fået navnet At Least Excellence og de fem projektgrupper er til
stede på New Nordic Future området
under hele messen og vil fortælle om
forløbet. Metallet er stillet til rådighed
af Aktiv Guld, som også deltager på
messen med hele sit store sortiment.

I april ﬁk vi beskeden om at den
svenske smykkemesse Precious er
blevet aﬂyst for 2019, og det vil helt
naturligt betyde et ekstra fokus på
New Nordic.

DI

®

Der er også Galleriet, hvor vi har fem
nye ”bobler i bækken” - Elisabeth of
Scandinavia, Men Up North, Apsara
Copenhagen og Filimoniuk. De repræsenterer ﬁre forskellige linjer og vil hver
især kunne gøre en forskel i udstillingsvinduerne, når det gælder om at få nye
kunder i butikken. Vi regner med, at der
nok kommer et par udstillere mere i
Galleriet inden vi når august.

A MA NTER

AAGAARD Brands
Cypresvej 8 - 10
7400 Herning
Tlf. 62 21 27 63

*Halskæde medfølger ikke. Kan tilkøbes for 125,- i rhodineret sølv og 150,- i forgyldt sølv

100.000 kr. før man kan tale om en virk-

fører et næsten ens sortiment. Ingen tør

nærmest er at betragte som hellig-

somhed.

rigtigt tænke ud af boksen og satse på

brøde.

lidt anderledes varer, der ellers kunne

SKABERTRANG

Den udfordring ville Nadia ikke sidde

bidrage til både en meromsætning og

overhørig, så hun gik i gang med et

en mere markant og appellerende

stant pres fra internationale- og natio-

projekt, der kunne imødekomme kravet

proﬁlering end den traditionelle guld-

nale

om en omsætning på min. 100.000 kr.

og sølvsmedeforretning.

om-sig-gribende

på en måned - og det lykkedes til fulde.

OG VILJESTYRKE
I SKØN FORENING

Men for en branche, der er under konwebbutikker

og

en

gælder det efter min bedste overbevis-

Faktisk blev det så stor en succes, at det

ByKjaergaard markedsfører nemlig også

ning primært om at holde et højt

lagde grunden til at Nadia kunne etab-

et meget alsidigt, elegant og stilrent

kvalitetsniveau og bevare den suveræne

lere den virksomhed, hun i dag driver - i

sortiment af håndsyede italienske kalve-

faglige ekspertise i kombination med

øvrigt igen sammen med sin gamle

skindstasker i et utal af spændende far-

den udstrakte personlige service, man

partner John Juhl – under navnet

ver og til ganske fornuftige priser. Selv

kan yde i en fysisk butik. Det vil jeg gerne

bykjaergaard.

mener hun, at taskerne er et helt natur-

bidrage til - både når det gælder mine

ligt supplement til smykker og hun har

smykker og mine håndsyede tasker.” -

tilstræbt samme designmæsssige enkel-

slutter Nadia Kjærgaard.

hed, som også kendetegner mange af
hendes smykkeserier.

Vi på redaktionen takker for den imøde-

”Tænk hvor forfriskende det vil være

kommenhed

pludselig at opleve tasker i guld- og

Kjærgaard viste os, da vi besøgte

sølvsmedeforretningernes udstillinger,

hendes virksomhed. Den overskrift, vi her

og hvis det kan bidrage til at skabe øget

har valgt, dækker virkelig essensen af

traﬁk og aﬂedt omsætning i butikkerne,

den meget positive oplevelse vi ﬁk af

er det vel ingen skade til!” - siger Nadia

hende, virksomheden og dens dedike-

Kjærgaard. ”Jeg ved selvfølgelig godt,

rede medarbejdere under besøget.

og

åbenhed,

at mange i branchen betragter det
at handle med accessories og bijouterie
i en guld- og sølvsmedeforretning
Og bykjaergaard er ved at udvikle sig til
Der er dem, der mener, at intet er så

pladsen som de materielle ressourcer

tog det meget som et personligt neder-

lidt af en succeshistorie - ikke at træerne

skidt, at det ikke er godt for noget.

ikke var ubegrænsede.

lag, og det gik hårdt ud over hendes

er vokset ind i himlen, men Nadia’s krea-

selvværdsfølelse. Så meget at hun

tivitet og ubændige skabertrang, sekun-

Måske er der et gran af sandhed i den
tese.

Det førte da også til at Nadia, efter endt

måtte modtage professionel hjælp for

deret af partneren John, et par dygtige

Nadia Kjærgaard, som de ﬂeste nok

skolegang, hurtigt etablerede sig som

at prøve at komme ud af det personlige

guldsmede og et jern af en salgsmed-

kender for de smukke og fantasifulde

selvstændig i et partnerskab med John

dødvande, hun befandt sig i. Det blev

arbejder på kontoret, har allerede bragt

smykkekreationer

paraply-

Juhl. Dengang var det inden for handel

dog Nadia’s eget overlevelsesinstinkt og

virksomheden langt frem. Et inspirations-

brandet byKjaergaard, har i hvert fald til

med interiørdesign og boligartikler og

hendes viljestyrke, tricket af en ord-

og designmæssigt samarbejde med

trods sin unge alder gennemlevet et livs-

her kunne Nadia bruge sine kreative

veksling mellem hendes forældre som

bl.a. den kendte dansk-grønlandske

og karriereforløb, der godt kunne tyde

evner i udvælgesen af de helt rigtige

hun tilfældigt overhørte, der ﬁk hende i

sangerinde Julie Berthelsen og designe-

på det.

varer og samarbejdspartnere - og

gang igen og så tog tingene hurtigt fart.

ren, forfatteren og modeskribenten Jim

under

ﬁrmaet ﬁk hurtigt en pæn succes og var

Lyngvild har desuden resulteret i en

Allerede som barn udviste Nadia en

velrenommeret i hele den danske bolig-

kreativitet og et håndelag for at skabe

Nadia’s fascination af og respekt for

indretningsbranche.

så

klædelige ting. I første omgang var det

godt håndværk bragte hende i første

mange ellers succesrige virksomheder

især hendes Barbie-dukker, der nød

omgang ind på tanken om at handle

Mange guld- og sølvsmedeforretninger

har måtte sande, så kan succes og

godt af hendes kreationer, når hun

med håndsyede lædervarer. Hendes

kender da også Nadia Kjærgaards

vækst være svært at styre, så Nadia og

syede tøj til dem af de for hånden væ-

svigerfar tog dog ikke rigtig hendes for-

smykkekollektioner, men hun oplever, at

partnerens ﬁrma gik konkurs tilbage i

rende materialer. Som en ud af en

søg på at starte virksomhed op igen helt

der i branchen hersker en uhensigts-

2013.

seriøst, og han udfordrede hende ved at

mæssig konservatisme og måske misfor-

Men

som

søskendeﬂok på 6 lærte hun hurtigt at
Konkursen tog meget hårdere på Nadia

en nødvendighed i en familie, hvor såvel

end hun selv havde forestillet sig. Hun
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række populære smykkekollektioner.

skulle

stået faglig stolthed i branchen, hvilket

præstere en månedsomsætning på over

gør at forretningerne i vid udstrækning

proklamere,

bruge sin kreativitet - det var simpelthen

stadig

brancheglidning,

at

hun

mindst

DesignUreSmykker - 9

Nadia

Egholm stole - en fordel
for din bagdel

Forgyldt sølv, månesten,
citrin, rosenkvarts vejl. udsalgspris kr. 1395,-

Forgyldt sølv, kvarts, peridot vejl. udsalgspris kr. 1395,Forgyldt sølv, månesten, citrin, rosenkvarts
- vejl. udsalgspris kr. 1295,-

Forgyldt sølv, månesten, citrin, rosenkvarts vejl. udsalgspris kr. 1195,-

DET ER HELT NATURLIGT!
Forgyldt sølv, kvarts, peridot - vejl. udsalgspris kr. 1495,-

Forgyldt sølv, kvarts, peridot vejl. udsalgspris kr. 595,-

Forgyldt sølv, kvarts, peridot vejl. udsalgspris kr. 950,-

Mario Rabinovich har lige lanceret sin forårskollektion, hvor elementer fra naturen har været
den helt store inspiration. FRAGMENTS OF
NATURE kalder han den, og det er da også helt
tydeligt, at alt lige fra himlen, regnbuerne,
træerne, blomster i ﬂor og alle de andre
fantastiske fænomener, der skaber naturens
skønhed, indgår i hans nye designs.
Ved at indfange de mange betagende visuelle
fragmenter naturen byder på og bruge dem
aktivt i smykkekollektionens forskellige designs,
er smykkerne blevet til en helt unik hyldest til
naturen.

Sidder du foroverbøjet og arbejder?
Vidste du, at hos Egholm Stole kan du få ergonomiske stole med kip eller med
bevægelse i sædet, således, at du tipper dit bækken med, når du sidder foroverbøjet og arbejder. På den måde skåner du din ryg og kan bedre sidde med rank
ryg. Alle sæder er formstøbte, og stolene fås i flere højder.

PHE Universal med ”move” beslag,
der giver bevægelse i sædet

Du bestemmer farve og materiale. Fås også med bremsehjul. Standard materiale
er ægte semi anilin let korrigeret læder.
Meget slidstærkt og behageligt at sidde på, samt rengøringsvenligt. Fås også i
kunstlæder og stof.

Egholm Sadelstol, hvor sædet
kan tiltes frem og tilbage

Mød os til New Nordic på stand 27
Se flere modeller på vores hjemmeside w w w. e g h o l m s to l e . d k
Produktion og showroom, Lundagervej 100C, 8722 Hedensted

Sølv, 14 kt. guld - vejl. udsalgspris kr. 1295,-

Sølv, 14 kt. Guld - vejl. udsalgspris kr. 795,-

10 - DesignUreSmykker

Sølv, 14 kt. guld - vejl. udsalgspris kr. 1195,-

Egholm Professional med
formstøbt sæde og lav ryg.
Sædet kan indstilles i kip.

MARQ ATHLETE
Et præstationsoptimeret design
og et carbon-gråt/signalgult farvetema gør MARQ Athlete til det
oplagte valg for atleten. Urkransen
viser det, der betyder mest for
atleten, som f.eks. V02 max. og
restitutionstid, som kan ses med et
enkelt øjekast på urskiven.
Derudover indeholder MARQ
Athlete avanceret løbedynamik for
at kunne lave træningsstatistik,
måle fremskridt og ﬁnjustere
formen. Med sensorer til forskellige
biometriske målinger kan atleter
også få indsigt i deres præstationer.
MARQ Athlete giver de perfekte
værktøjer til enhver konkurrence og
booster vindermentaliteten for den,
der bærer det - hver dag.

MARQ AVIATOR
Kombinationen af børstet titanium og en
poleret sort, keramisk GMT-urkrans giver
MARQ Aviator et klassisk look. Uret har en
luftfart-inspireret leddelt titaniumlænke med
"swept wing"-design og mikrojustering, som
er behageligt på håndleddet – både i
cockpittet og på landjorden. GMT- urkransen
giver piloter hurtig adgang til GMT-tid plus to
yderligere tidszoner, der er repræsenteret
med lokale lufthavnskoder på urskiven.
MARQ Aviator leveres også med dedikerede
luftfartsfunktioner, herunder kort med
lufthavnsdetaljer og avancerede sikkerhedsfunktioner som direkte til-navigation, Nexrad
vejrradar, en verdensomspændende lufthavnsdatabase og Garmin cockpit-integration.

GARMIN FEJRER SIT
30-ÅRS JUBILÆUM
MED LANCERINGEN
AF MARQ™ COLLECTION
- en serie af såkaldte “connected tool-watches”, som er specielt
designet til de af dine kunder,
der lever et aktivt liv
Ved en spændende presseevent på toppen af Copenhill på Refshaleøen præsenterede Garmins nordiske direktør for
Public Relations, Marcus Bjärneroth, en
helt ny serie af connectede toolwatches
i traditionel urmagerkvalitet og lavet
med udgangspunkt i Garmins lange
tradition for at designe udstyr til luftfart,
motorsport, sejlads, outdoor-eventyr og
sport.
MARQ-serien er den nyeste løsning
fra Garmins outdoor-segment, som
fokuserer på at udvikle teknologi og nye
idéer, der kan forbedre brugernes oplevelser i det fri. Uanset om det gælder
vandring, jagt, trailløb, mountainbiking,
golf, dykning eller satellitkommunikation, er Garmins enheder vigtige værktøjer til outdoor-entusiaster på alle
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niveauer. Urene, der er fremstillet i nøje
udvalgte materialer, er designet
omhyggeligt med fokus på kvalitet, der
hjælper med at garantere ydeevnen i
selv de mest krævende situationer. Det
giver et autentisk udtryk for ejerens
højeste ambitioner.
Urene er bygget af titanium, der er et
let, men alligevel utrolig stærkt
materiale, med et objektiv i ridsefast
saﬁrglas, der til sammen er kernen i alle
MARQ ure. En kvalitetsrem eller -lænke
fuldender looket, og ejeren kan tilpasse
uret til sin stil med Garmins udskiftelige
QuickFit remme. Skærmen, der altid er
tændt, kan aﬂæses i sollys, GPS og
avancerede sensorer som håndledsbaseret hjerterytmemåling pulsmåling
og Pulse Ox2, gør at man kan tracke et

bredt udvalg af sportsaktiviteter som
løb, cykling, svømning og skiløb. Urene
har også premium smartwatchfunktioner, herunder indbygget musiklagring, Garmin Pay™ kontaktløs
betalingsløsning, smartnotiﬁkationer og
avanceret aktivitetstracking1 til daglig
brug. Batteriets levetid varierer fra 12
dage i smartwatch-tilstand til 28 timer i
GPS-tilstand og op til 48 timer i UltraTrac-tilstand.
Med MARQTM serien har Garmin redeﬁneret multisport-urmarkedet og skabt
de ultimative connectede ure, der er
udstyret med moderne brugervenlighed
i form af smartwatch-funktioner og er
hver især designet til dem, der har en
passion for ﬂyvning, motorsport, sejlads,
outdoor-eventyr og sport.

MARQ EXPEDITION

MARQ CAPTAIN

MARQ Expedition henter inspiration i vintage
ekspeditionsinstrumenter og har en 360°
kompasurkrans, barometer på urskiven i
analogt design og en italiensk vacchetta
læderrem. Den hårdføre rem har et særligt
tryk på bagsiden, som giver smidighed og
komfort fra første gang, man har uret på. Den
voksbehandlede søm beskytter tråden fra
fugt, hvilket forhindrer at den ﬂosser over tid.
MARQ Expedition er lavet til den moderne
eventyrer, og har TOPO kortlægning, indbygget højdemåler, barometer og kompas.
MARQ Expedition er kompa-tibel med
InReach® Mini satellitkommunikatoren3.
En trådløs enhed-til-enhed-forbindelse gør
det muligt for brugeren at fjernbetjene
inReach Mini enheden for at kunne sende og
modtage beskeder fra overalt i verden ved
hjælp af MARQ. Den nye ekspeditionstilstand
gør det muligt for eventyrere at tracke sikkert
i ﬂere uger, uanset hvor de begiver sig hen.

Til dem, der er draget af havet, byder MARQ
Captain på et maritimt farvetema med en
dybblå keramisk urkrans med kapsejladstimer
og en innovativ nylonrem. Remmen er vævet
i det sydlige Frankrig med en væveteknik, der
gør det muligt at blande tre blå toner i et
unikt levende mønster, som understøtter urets
maritime karakter. Remmen er designet til at
kunne klare sig særligt godt i saltvand, og det
tætvævede garn er laserskåret og smedet til
metalholdere for at give et moderne og slankt
udseende. MARQ Captain er en stor hjælp på
dækket med innovative sejladsfunktioner,
som gør en reel forskel under en kapsejlads
som virtuel startlinje, tid til startlinje, og Tack
Assist. Urskiven viser den aktuelle vindhastighed, temperatur og tidevandsinformation for
hjemhavnen, så man kan afgøre, om
forholdene er de rigtige til en dag på vandet.

MARQ DRIVER
Med over 250 berømte motorløbsbaner
forudindlæst er MARQ Driver bygget til bilentusiasten. Det røde og carbon-grå motorløbstema går igen i hver detalje af uret; som
DLC-belægning (Dimond Like Carbon), den
børstede keramiske tachymeter-urkrans og
hybridremmen – en carbon-grå titaniumurkasse på ydersiden for et slankt og raﬃneret
look med røde silikoneled for bedre komfort i
bilen. På motorløbsbanen kommer uret
virkelig til sin ret ved at tilbyde automatiseret
tidtagning af kørerens præstation, Auto Lapomgangstider, live delta-tid og en track timer.
Track Timer lader brugeren tage tid på biler
fra yderkanten af motorløbsbanen. Funktionen beregner automatisk den gennemsnitlige
hastighed og angiver det på tachymeterskalaen på urkransen for at give den fulde
motorløbsoplevelse.

De vejl. udsalgspriser for
MARQ-serien varierer fra
kr. 12.499 til kr. 19.999
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Colour crush Ørebøjler og
armbånd i forgyldt sølv
pr. stk.195,og i sølv til 150,- pr. stk. *)

Glade studenter,
stolte forældre og
bedsteforældre,
lyse sommernæer,
studentergilder,
forelskelser…
- og både drømme og bekymringer om fremtiden.
Ja, lige nu sker der mange ting for alle de unge,
der er tæt på at kunne sætte huen på og
afslutte et betydningsfuldt kapitel i deres liv. Det
er en tid med mange følelser og stemninger,
store ord og forventninger. Mange føler også et
behov for at markere denne milepæl og gerne
på en original måde, der samtidig kan være et
varigt minde for studenten.
Firmaet Scrouples har et godt bud på gaver
med netop disse kvaliteter:

#TagMe student 2019 halskæde
med vedhæng fra 195,- *)

*) Alle priser er vejl. udsalgspriser
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Studenterhuer vedhæng i sølv
og forgyldt sølv fra 395,- *)

Conor Dwyer, swimmer,
makes ambition possible.
#MAKEITPOSSIBLE

ment. Calypso kom til i 2003, Jaguar i
2006 og Candino i 2012. ”
Hvordan adskiller Festina brandet sig fra
de andre kendte brands som Rolex,
Seiko, Omega, Patek Philippe?

Familiebilledet: 1. generation sammen med 2. og forhåbentlig 3. i Dana-Ure Festina Danmark

Hvad er historien bag, at Dana Ure ﬁk
forhandlingen af det kendte Festina
brand i Danmark?

VI HAR BESØGT DANA-URE
FESTINA DANMARK APS
Firmaet blev stiftet for godt 39 år siden af Palle Jacob Hyldtoft, som
sammen med sin hustru Inger-Lill stadig er aktive i ﬁrmaet den dag i dag.
Parrets søn, Joakim Hyldtoft, er i dag også medejer og direktør i selskabet
Dana Ure - Festina Danmark ApS, hvor han udover den overordnede
strategi også varetager indkøb, salg, forhandlerpleje samt
ﬁrmaets markedsføring.
Vi har stillet Joakim Hyldtoft en række spørgsmål:

”Oﬃcielt ﬁk vi forhandlingen af Festina i
1999, men uoﬃcielt begyndte vi allerede i 1998 via den svenske importør.
1998 var også året med den verdenskendte ”Festina-skandale” i Tour de
France, hvilket kunne have fået alvorlige
konsekvenser for Festina som brand,
men som Simon Spies sagde: ”Dårlig
omtale er bedre end ingen omtale”. Det
medførte derfor at vores salg det første
år eksploderede, hvilket ikke gjorde det
svært for os at få forhandlingen direkte
fra Festina i 1999.”
Hvad med de øvrige brands I forhandler
– Jaguar, Candino og Calypso – er de
kommet via Festina eller har I selv
udvalgt dem?
”De tre nævnte brands ejes alle af den
spanske urgruppe, Festina Group, hvorfor det er helt naturligt, at vi også har
fået tilbudt disse brands til vores sorti-
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”Nogle af de nævnte brands opererer i
et helt andet kunde- samt prissegment,
hvor Festina åbenlyst skiller sig ud. Det
fantastiske ved Festina er, at de
dækker stort set alle aldersgrupper og i et yderst prisstærkt
segment, hvor de ﬂeste kan
være med. Men vigtigst for
os som
leverandør er,
at Festina er en del af en
familieejet virksomhed,
som vores egen. Alle
kender alle, og man bliver nærmest en del af
”familien”, hvilket giver et
meget afslappet, men samtidig seriøst samarbejde - og
det gælder med alle fra manden på gulvet i lagerhallen til
den øverste chef. Den korte vej til
toppen, har eksempelvis givet os
muligheden for speciallavede ure, eksklusivt til det danske marked, som de
færreste brands har mulighed for.”
Er klassiske Festina ure i et vist omfang
blevet samlerobjekter eller er det mere
jeres Limited Editions, der bliver det?
”Klassiske ure har aldrig været Festinas
spidskompetence, hvor i mod sportsure
har været brandets varemærke. Festina
har i ﬂere årtier været en stor del af
cykelsporten, og har i den forbindelse
udviklet Chrono Bike Collection, som
udkommer hvert år op til Tour de France.
Denne kollektion er for mange blevet et
samleobjekt, hvor den nye model skal i
hus hvert år. De sidste to år har vi også
haft fornøjelsen af en Limited Edition
kun produceret til Danmark, og denne
er helt klart også et samleobjekt for
mange urelskere.
Festina er jo kendt for deres engagement i cyklesporten gennem snart en
menneskealder. Derfor sponserer Dana
Ure - Festina Danmark på samme
måde
lokale
sportsbegivenheder
herhjemme.

Vi støtter altid op om de lokale cykelløb,
som afholdes på vores hjemmebane,
Horsens. Generelt holder vi meget af
sport, og støtter mange af de lokale
sportsgrene. Vi er hovedsponsor for det
lokale basketballhold, Horsens IC, samt
sponsor for vores superligahold, AC
Horsens.”

Hvor ser du detailhandelsleddet i
ur-branchen bevæge sig hen de
kommende år?

Kommer det til at betyde noget for jer,
at Danmark får æren af at skulle være
værtsland for starten af Tour de France i
2021?

men det er virkeligheden i øjeblikket.
Den øgede nethandel fra både ind- og
udland samt problemet med parallelimport er store dele af udfordringen. Vi
lever i en anden tid, hvor kunderne
forventer noget andet end for blot 10 år
siden. ”

”Det vil helt sikkert få stor betydning for
os. Festina vil altid blive forbundet med
cykling, og det skal udnyttes at så stor
en begivenhed kommer til Danmark.
Det er klart, at det havde været sjovere,
hvis Festina fortsat var tidtager af løbet,
men vi skal nok gøre os bemærket på
anden vis.”
Ure har jo efterhånden undergået en
teknisk udvikling, som må siges at være
nærmest
revolutionerende.
Hvor
beﬁnder Festina sig i den verden?
”Ja, der er sket rigtig meget på den
front. Festina er endnu ikke hoppet med
på Smart/Connect/Hybrid bølgen, men
mon ikke det kommer med købet af det
konkursramte Kronaby. Personligt håber
jeg ikke, at vi ser Festina smartwatches
med digitale displays - det fjerner alt
charme og sjæl fra et armbåndsur.”

”Jeg ser urbranchen bevæge sig samme
vej som resten af detailbranchen. Jeg
ser ﬂere butikker med egne webshops,
og jeg ser butikkerne i de mindre byer
bliver færre. Det er en trist udvikling,

Hvad er personligt dit største ønske for
fremtiden?
”At vi rykker sammen i bussen på tværs
af branchen - at vi ikke er så bange for
at være kolleger i stedet for konkurrenter, og at vi var samarbejdspartnere
frem for blot leverandører. Vi har alle
forskellige kompetencer og erfaringer,
og med så forskellige og unikke produkter, bør vi få mere gavn af hinanden.”

Vi takker Joakim Hyldtoft for de åbenhjertige svar og kan kun bifalde hans
ønske for fremtiden.
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KLASSIKERE
DER ALDRIG

GÅR AF MODE
Dermed ikke være sagt, at man ikke kan
raﬃnere dem yderligere. En række af Lund
Copenhagens populære Marguerit smykker har
nemlig fået tilført et ekstra designmæssigt raﬃnement i form af zirkonia sten. Et forfriskende
pift, der virker som små glinsende dugperler.

&# 0043'5(14+!24"5
,)55.345435%145
-223-02*/455
,)55/(31*$.+14

Collier 1 x 5 og 1 x 18 mm med zirkonia,
45 - 48 cm, vejl. udsalgspris kr. 1.225,Creol med 7,5 mm Marguerit og zirkonia,
vejl. udsalgspris kr. 825,-

Både for dem, der bærer dem. Dem der handler med
dem og dem, der fremstiller dem.

Morgendug: Collier 20 mm med 7 zirkonia
45 - 48 cm, vejl. udsalgspris kr. 1.325,og Collier 36 mm og 7 zirkonia, 80 cm,
vejl. udsalgspris kr. 1.995,-

Vi har specialiseret os i forsikring af såvel detailhandlere
som engrosvirksomheder, der handler med smykker,
ædelsten og ure. Vi tilbyder forsikringer, som udover
standarddækning ved brand også har omfattende
dækninger af de forskellige tyveriformer. Desuden kan
man i tillæg få dækning af varer og transporten af disse
i forbindelse med f.eks. messedeltagelse og modeshows. Der kan også tilvælges dækning af forsendelse
af pakker med specialiseret transportør, pengeværdier,
inventar, driftstab, glas, lysreklame, netbank samt
erhvervsansvar.

Som noget helt nyt introduceres nu
også Margurit hårspænder som en
del af sin Marguerit serien.
Med mix af 5 Margueritter i forskellige størrelser,
vejl. udsalgspris kr. 1.175,Med 1 Marguerit 36 mm,
vejl. udsalgspris kr. 1.100,Spænderne er i nikkelfri metal.

Desværre er de det også for folk i mere lyssky brancher.

Derudover lancerer Lund Copenhagen en ny serie klassiske smykker i
oxyderet sølv med carneol sten.
Ørehænger, vejl. udsalgspris kr. 695,Ring, vejl. udsalgspris kr. 625,Collier, vejl. udsalgspris kr. 650,Samt en ny ﬂot serie i oxyderet sølv med lyseblå
topaz sten.
Ørehængere, vejl. udsalgspris kr. 495,Ørestikker, vejl. udsalgspris kr.. 450,Collier, vejl. udsalgspris kr.. 450,Ring, vejl. udsalgspris kr. 395,Armbånd, 17-19 cm, vejl. udsalgspris kr. 395,-
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Strandvejen 100
2900 Hellerup
Tlf. 5383 7006
www.myralf.dk
Vi deltager selv på New Nordic-CPH messen til august, hvor
vi i samarbejde med Nokas, JSA og HDI kan rådgive om og
tilbyde fle
flere forskellige løsninger omkring sikring og forsikring
i ur-, guldsmede- og juvelérbranchen.

Giv mig et L,
giv mig et O,
giv mig et V,
giv mig et E…

- eller vælg næsten hvilket som helst
andet bogstav i alfabetet
Joanli Nor har nemlig har introduceret en ny halskædeserie med et 14 mm pladevedhæng med
næsten alle alfabetets bogsstaver udført i kubiske
cirkonia. Serien hedder EllaNor og er lavet i sølv og
fås i såvel en forgyldt som en rhodineret udgave. Det
er en serie, der helt sikkert bliver et hit blandt de
unge.

1115+.42 05*,7777 4 -)72 & "3 / #+.42 05*,777703-3 !/ )7667667(%7'$
Kædernes længde er 42 + 3 cm og den vejl. udsalgspris er kr. 450,-
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Alle taler om det
- men de færreste gør noget ved det…
I disse tider tales der meget om nedslidning og
tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for visse
faggrupper. Men der er nok ikke mange, der forestiller
sig at også urmagerne og guld- og sølvsmedene
hører til blandt de udsatte faggrupper. Ligesom det
langt fra er alle, der gør noget aktivt ved at prøve at
forebygge dårlige arbejdsstillinger inden for faget.
Faktum er dog, at netop de ofte meget foroverbøjede
arbejdsstillinger, som både urmagere og guld- og
sølvsmede indtager gennem en arbejdsdag er både
belastende og nedslidende for især ryg- og nakkehvirvler
samt for skulderleddene. Men også blodforsyningen til
benene lider tit under forkerte arbejdsstillinger grundet
uhensigtsmæssige arbejdsstole.
Firmaet Egholm Stole har gjort det til sit speciale at levere
arbejdsstole til nogle af de faggrupper, der har belastende
arbejdsstillinger. Det er stole udviklet i samarbejde med
både ergo- og fysio- terapeuter og med tekniske
features, der nemt kan tilpasses den enkeltes behov.
Udgangspunktet er sæderne, der både fås i forskellige
former og med valgfrit betræk i læder eller stof i de
farver man måtte ønske. Det kan så kombineres med
stel med forskellige funktioner og hjulsæt med og uden
bremsefunktioner, samt rygstøtte og armlæn, hvis det er
relevant i forhold til arbejdsstillingerne. Sæderne er
designet til ikke at klemme af for blodcirkulationen til
benene og kan monteres med vippebeslag, så sædet kan
tilte forover og følge kroppen, hvis man arbejder meget
foroverbøjet. På den måde holdes ryggen mere rank, så
belastningen af rygsøjlen og rygmuskulaturen mindskes.
Samtidig kan stolens højde justeres så den passer præcis til
personen og til de arbejdsstillinger man indtager.
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Hjulsættets
forskellige
bremsefunktioner kan også tilpasses efter
behov. Hvis man har brug for at
hjulene låses, når man sætter sig ned,
så kan de det - eller omvendt at de
låser, når man rejser sig, er det også
en mulighed. Man kan også få stolen
med en håndbetjent bremsefunktion,
så man kun kan rulle på stolen, når
man holder håndtaget oppe.
Sagt med andre ord, så kan man få
et solidt ergonomisk designet
arbejdsmøbel af virkelig høj kvalitet,
skræddersyet til ens behov og
arbejdsstillinger. Og da stolene samles på virksomheden her i Danmark,
kan de normalt leveres inden for en
uge.

Jette Egholm, der i 2014 overtog virksomheden efter sin far, der havde
drevet den i 30 år under navnet
Egholm Skind - idet en stor del af virksomhedens aktiviteter dengang bestod i polstring af møbler.
Jette Egholm har sidenhen ændret
navnet til Egholm Stole og specialiseret sig i udvikling og produktion af
ergonomisk designede stole og ståstøttestole til mange formål, brancher
og fag inden for både det private og
oﬀentlige erhvervsliv.

og vælge det sæde, der passer en
bedst og de funktioner, man har
behov for.
Jette Egholm vurderer selv, at mange
urmagere og guld- og sølvsmede vil
kunne have stor gavn af at benytte
arbejdsstole som PHE Universal,
Egholm Professional og Egholm Sadelstol.
Prismæssigt ligger Egholm stolene i
den meget rimelige ende - prisspektret går fra små 2300 kr. og op til
6400 kr. excl. moms og evt. leveringsomkostninger.

Egholm Stole ApS ligger nemlig i Hedensted og drives af den 49-årige

Hun anbefaler i øvrigt, at man lægger
vejen forbi virksomhedens showroom
på Lundagervej 100C i Hedensted
(lige ved motorvejsfrakørslen), når
man har besluttet sig for at gøre
noget ved de dårlige arbejdsstillinger.
Det er nemlig vigtigt at kunne prøve

Egholm Stole har fortsat stor ekspertise indenfor skind og polstring af
møbler og kan desuden tilbyde levering af den type læderforklæder,
mange guld- og sølvsmede bruger og
andre specialopgaver.

PHE Universal med ”move” beslag, der giver
bevægelse i sædet

Egholm Sadelstol, hvor sædet kan tiltes
frem og tilbage

Egholm Professional med formstøbt sæde og lav ryg.
Sædet kan indstilles i kip.
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Sommerens mange farver indfanget i ædelsten…
Morgenhimlen, rapsmarkerne, havene
omkring os og de frodige grønne enge
- ja, det er som om Ruben Svart’s nye
smykker er en hyldest til den danske
sommer.
Grøn Smaragd 8,73 CT
24D=1,55 TW/VVS
Vejl. udsalspris 224.000

Kreativitet, akkuratesse og professionelt
håndværk, der går op i en højere enhed.

Grøn Peridot 19.98 CT.
46D=0,34
Vejl. udsalgspris kr. 88.000

Grøn Peridot 26.20 CT.
19D=0,85 TW/VVS
Vejl. udsalgspris kr. 158.000

Gul saﬁr 25.44 CT.
20D=2,20 TW/VVS
Vejl.udsalgspris kr. 255.000
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Blå saﬁr 8.48 CT.
26D=3,30 VVS
Vejl.udsalgspris kr. 590.000

549,-

899,-

SPANISH
”REVOLUTION”

799,299,-

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

. . . made in Switzerland!

mulighed synes vi også at dit barn eller

Alle urelskere ved at ure, der er
”Made in Switzerland” og bærer
det
oﬃcielle
”Swiss
Made”
kvalitetsmærke, repræsenterer det
ypperste inden for ur-produktion.
Sådanne urværker er udtryk for
højeste kvalitet og præcision, da
komponenterne bliver fremstillet og
urene samlet – næsten udelukkende indenfor de Schweiziske
grænser.

For you, with care.

Nu lancerer det spanske ur-brand
Festina sin første kollektion af Swiss
Made ure, designet til alle kompromisløse fans af både præcision og
stil. Det er en klassisk kollektion med
3 visere og en udvalgt håndsyet
læderrem eller en elegant rustfri
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stållænke – til både mænd og
kvinder.
Denne kollektion af ure - med
urkasser i rustfrit stål udstyret med
Schweiziske Quartz-værker fra
Ronda, saﬁrkrystal-urglas og vandtætte ned til 100 meters dybde =
10 ATM - fås også i en IP guld
model med en håndsyet læderrem.
Ligesom alle urene fås med urskiver
i 3 forskellige farver hvid, blå og sort
og med visere i forskellige farvekombinationer. Herreure 40 mm Ø
Dameur 29 mm Ø.

barnebarn skal have. Derfor findes Blomdahl
medicinsk ørepiercing og hudvenlige
smykker, udviklet i samråd med hudlæger.

Dobbelthul – det bedste til barnet.

www.blomdahl.dk

Vejledende udsalgspriser fra
kr. 998,M AD E IN SWED EN

Nostalgi på den fede måde!
Retro er in. I dag vil de unge gerne have
smykker som dem, deres bedste- og
oldemødre gik med.
Netop det har inspireret Nordahl
Jewellery til to spritnye retro smykkeserier, som hedder henholdsvis Panzer52
og Figaro52. Det er ringe og øreringe,
som passer til kæder og armbånd udført
i både rhodineret sølv og forgyldt sølv.
Ringene og øreringene giver de gamle
kæder en ny form, så de både oser af
noget helt nyt og samtidig skaber
associationer tilbage fra vores rødder.
Jeres unge kunder kommer til at elske
de to serier, som også bør give inspiration til at lave sjove retro vinduesudstillinger.
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Øverst på siden:
Forgyldt sølv creoler PANZER52 20mm
Vejl. uds. 400 kr.
Rhd. sølv creoler PANZER52 20mm
Vejl. uds. 400 kr.

Rhd. sølv ring PANZER52 4,6mm
400 kr.
Forgyldt sølv ring PANZER52 4,6mm
400 kr.
Rhd. sølv ring PANZER52 7mm
700 kr.

Nederst på siden:
Rhd. sølv øreringe FIGARO52 25mm
200 kr.
Forgyldt sølv øreringe FIGARO52 25mm
200 kr.
Rhd. sølv ring FIGARO52 2,8mm
250 kr.
Forgyldt sølv ring FIGARO52 2,8mm
250 kr.

Forgyldt sølv ring PANZER52 7mm
700 kr.
Forgyldt sølv øreringe PANZER52 25mm
200 kr.
Rhd. sølv øreringe PANZER52 25mm
200 kr.

Også fra Tommy Hilﬁger er der nyheder til kvinderne, smarte ure i
Cool American style og signaturfarven blå som hovedelement.
Hvid læderrem med blåt broderet logo og
matchende blå skive – til en vejl. udsalgspris på kr. 895,Gulddublé med blå skive til en vejl. udsalgspris på kr. 1.495,Men der er skam også to nye ﬁne dress-ure til mændene…
Stålkasse med blå skive til en vejl. udsalgspris på kr. 1.395,Gulddublé krans og sort skive til en vejl. udsalgspris på kr. 1.495,-

TIDEN STÅR ALDRIG STILLE . . .
Slet ikke hos de store ur-brands, som ﬁrmaet
Arberg Time repræsenterer. Nye kollektioner, nye
designs, nye funktioner og nye teknologier.
Seiko lancerer bl.a. en nyhed i sin eliteserie
Prospex, som er perfekt til trekking og alle
udendørs aktiviteter. Uret har kompas drejekrans
som understreger det rå look. Værket er et
Solarværk, der drives af lysenergi og batteriskift er
dermed overﬂødigt. Perfekt til livet i ødemarken
hvor der er langt til nærmeste batteriskift
og de er vandtætte ned til 20 bar.
Vejl. udsalgspris: kr. 3495,BOSS Watches kommer desuden med en helt ny
sommerkollektion af ﬁne dameure.
Sort stål med ﬁne detaljer i rosagulddublé super smuk sort perlemorsskive med krystaller som timemarkeringer.
Vejl. Udsalgspris: kr. 2695
Rosagulddublé med ﬂot blå urskive
og glitrende krystaller på kransen.
Vejl. Udsalgspris: kr. 2695
Samt et herreur i gulddublé med
dykkerlook og meshlænke hvilket
gør denne Ocean Edition virkelig
alsidig.
Fra strandliv til by- og aftenliv – det
passer til det hele.
Vejl. Udsalgspris: kr. 3995
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Fra Seiko Clock kommer der en hel kollektion af vækkeure
med Coca Cola, som man kan blive helt 80’er nostalgisk af.
Eksempelvis et vækkeur med 5 forskellige bip alarmer og
7 forskellige klokke alarmer og glidende sekundviser, der ikke
forstyrrer nattesøvnen til en vejl. udsalgspris på kun kr. 395,-.
Fås også i sort.
Eller et vækkeur med LED lys, der lyser
når alarmen ringer
- til en vejl. udsalgspris på kr. 298,-
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Når man giver gaver, er det jo som oftest, fordi man
gerne vil betænke den, der skal modtage gaven med en
personlig opmærksomhed i en bestemt anledning. Det
være sig fødselsdag, konﬁrmation, bryllup, uddannelsesafslutning eller måske en kærlighedserklæring. Men det
gør jo ikke noget, det øger vel sågar værdien af det man
giver, hvis det også er givet med omtanke.
Der er jo desværre forbrugere, der for eksempel allerede
har eller kan risikere at få nikkelallergi, hvis de bærer
smykker, der indeholder nikkel. Det er en allergitype, der
typisk varer hele livet og smykker kan også indeholde
mange andre allergifremkaldende eller helbredsskadelige stoﬀer ud over nikkel f.eks. kobolt, guld, epoxy og
akrylater. De kan også indeholde giftige, kræftfremkaldende eller andre helbredsskadende stoﬀer f.eks. bly,
cadmium, formaldehyd, phthalater og bisfenol A (BPA).

Betænksomhed og omtanke i smuk forening!
Blomdahl, der er kendt for at fremstille hudvenlige
smykker, har da også udviklet den nye Plenary-serie i
samråd med hudlæger. Ringene i serien er lette og
bekvemme med bløde, runde former. De produceres i
nøje udvalgt titan af medicinsk kvalitet - enten naturtitan
og guldtitan. Den guldfarvede, hudvenlige yderbelægning påføres kun på ringenes yderside, som ikke er i tæt
kontakt med huden. Indersiden som hele tiden ligger
mod huden er altid i medicinsk titan.
Armbåndene og halskæderne har en smuk og hudvenlig
guld- eller sølvfarvet yderbelægning og til forskel fra
ringe, øreringe og næsesmykker sidder de ikke ligeså tæt
mod huden, så de er i stedet påført den hudvenlige yderbelægning på hele smykket.
De her viste smykker fra Plenary-serien ligger i vejl. udsalgspris fra kr. 299 for ørestikkere, kr. 799 for ringe og
armbånd og til kr. 899 for halskæder.
Det er en virkelig populær smykkeserie, som dine kunder
kan bruge som gave til mange forskellige anledninger.
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Glow halskæde Sort ruthineret, sølv og
forgyldt – 0,01 ct. Wvs –
fra 695,-

Mini halskæde – 14 kt. hvid og rødguld – 0,1 ct. Wvs –
vejl. udsalgspris kr. 5.495, -

Ikoniske smykker med spirituelle undertoner
Smykkebrandet Spirit Icons er kendt for at skabe
smykker, der fremhæver bærerens personlige udtryk samtidig med at de kan
kombineres i nærmest endeløse kombinationer. De smykker vi bærer signalerer
jo til dels hvem vi er og ofte symboliserer
de særlige mærkedage, oplevelser og kærlighed.

Temptation armring –
Sølv og forgyldt –
vejl. udsalgspriser fra kr.995,-

Halo ring – 14 kt. hvid og
rødguld – 0,075 ct. Wvs –
vejl. udsalgspris kr. 3.895, -

Lagoon creol – 14 kt. rødguld –
0,33 ct. Wvs –
vejl. udsalgspris kr. 9.995, -

Designerne bag smykkerne, Spirit Icons stiftere
Tim og Daniel, arbejder helt bevidst med kontraster og balance. De kombinerer det stærke rå med
det mere bløde feminine og kreerer smykker, der
er designet til kvinder, som gerne vil fremhæve og
understrege deres unikke personlighed.
Spirit Icons sølvkollektion fås i
ﬁre farver: sølv, forgyldt, rosa
forgyldt eller sort ruthineret, så
der kan skabes præcis den stil og
eﬀekt, der ønskes.
Deres guldkollektion er udført i 14 karat guld og
ﬁndes i både det enkelte, minimalistiske udtryk og
i det mere sprudlende og ekspressive look.

Vida ring - 14 kt.
hvid og rødguld –
0,16 ct. Wvs –
vejl. udsalgspris
kr. 5.995, -

Pulse ring – Sølv og
forgyldt – 0,01 ct. Wvs –
vejl. udsalgspris kr. 595, -

Living ring – 14 kt.
hvid og rødguld –
0,03 ct. Wvs –
vejl. udsalgspris
kr.2.595, -

Luxury ring - Sølv, forgyldt, rosa
forgyldt og sort ruthineret vejl. udsalgspris kr. 495,-
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JA, DER ER MERE
MELLEM HIMMEL OG
JORD…
I den nordiske mytologi symboliserer Livets
Træ netop, at det har forbindelse til alt
mellem himmel og jord. Derfor giver det
også god mening, når Støvring Design har
lavet ﬂere designmæssige fortolkninger af
Livets Træ - som her den helt enkle rene
træsilhuet, til træet med forskellige dekorative symboler som hjerter og fugle. Smukt
udført i guld- og sølvkontraster og med ﬁne
zirconia, der giver en god visuel eﬀekt.
Smykkerne er utrolig populære blandt ungdommen i dag - sikkert fordi der i dag

8k. Guld halskæde med Livets Træ.
Mål: 14 mm. i diameter.
Vejl. udsalgspris
795,- kr.

måske også ligger en indirekte form for
miljødebat-statement i at bære Livets Træ.
Vi viser her et par eksempler, selvom vi godt
Sølv rhodineret halskæde med Livets Træ
Mål: 25 mm. i diameter.
Kæden er længde 42-45 cm.
Vejl. udsalgspris
295,- kr.
Sølv rhodineret ørehængere med Livets Træ
Mål: 15 mm. i diameter.
Vejl. udsalgspris
195,- kr.

40 - DesignUreSmykker

ved,

at

udvalget

omfattende!

er

meget

mere

8k. Guld ørestikker med Livets Træ
Mål: 10,8 mm. i diameter.
Vejl. udsalgspris
1.775,- kr.

Utvivlsomt fordi den har så klare både kunstneriske og håndværksmæssige
kvaliteter. Vi kan se, at den har krævet en udpræget sans for skønhed, mønstre
og farvekombinationer samtidig med, at den vidner om en håndværksmæssig
akkuratesse, der tydeligvis har været tidskrævende.

Indiansk kunst har altid fascineret os vesterlændinge
Det er da også tilfældet med Mai Copenhagens populære kollektion af Indian
Bracelets, som er håndlavede armbånd, der væves med nål og tråd. Ét
armbånd tager som minimum 2 timer at lave.
Vævemetoden har været kendt i århundreder, og den er især brugt i Indiansk
kunst, men der er også fundet eksempler på kunst, hvor metoden er brugt i det
gamle Egypten. Armbåndene væves med små mini glasperler, hvorfor det er
muligt at lave dem i et utal farvekombinationer.
Den dansk-norske designer, Mai Johansson, som har skabt Indian Bracelet
kollektionen, har netop ladet sig inspirere af de indianske kulturer og har
designet armbåndene ud fra deres gamle mønstre og de kunsthåndværksmæssige traditioner. Hun påpeger, at armbåndene, som er meget farverige,
vil være et forfriskende pift til dine kunders sommergarderobe og sagtens kan
kombineres med andre guld- eller sølvsmykker. De udgør også visuelt en
kærkommen mulighed for at lave ﬂotte utraditionelle vinduesudstillinger - her
i den kommende sommer.
Armbåndene har en lille sølv- eller guldbelagt lås og kæde. De ﬁndes i 4
størrelser, de vejl. udsalgs-priser ligger på fra 299 kr. og op til 599 kr.
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