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Det er nok tydeligt for enhver, at dette nummer er

Selvfølgelig er det også den messe, hvor I, ude i

på leverandørerne, se og holde de mange spændende

præget af denne måneds helt store begivenhed nemlig

butikkerne, kan benytte lejligheden til at disponere jeres

nyheder i hånden samt at mødes med jeres kolleger

New Nordic Watches & Jewellery Show 2022, der efter

indkøb til det kommende efterårs-, vinter- og julesalg.

fra andre butikker og måske tilmed få jer en hyggelig

to år med aflysning af messen p.g.a. coronaen nu

I den forbindelse er det altid en god idé at tage

fagsnak.

afholdes igen og for første gang i den ikoniske

personalet med og lade dem få lidt indflydelse på

Øksnehallen i den gamle Kødby i København.

hvilke nye varer, det kunne være både interessant og

Der bliver også rig mulighed for at lære noget om

relevant at indlemme i jeres sortiment. Det giver både

fatte- og graveringsarbejde på messen og opleve hvad

medejerskab af beslutningerne og dermed en motive-

det nyeste, avancerede punktsvejseudstyr kan. Så der

rende og salgsfremmende ansvarsfølelse hos persona-

er al mulig god grund til at tage turen til Øksnehallen

let. Man skal naturligvis også huske, at det er med de

og få jer en god og inspirerende faglig saltvands-

spændende nyheder, som de andre butikker nok ikke

indsprøjtning og et hyggeligt socialt samvær med gode

har, at I bedst kan profilere jer, skabe ny trafik i

leverandører og kolleger fra branchen.

Endelig

butikken og opnå en konkurrencemæssig fordel i jeres
lokalområde.

Vi på Design·Ure·Smykker ønsker jer i hvert fald rigtig
god fornøjelse på messen og en rigtig god eftersommer

Mange, både på leverandørside og ude i detailleddet,

Der er også rigtig mange spændende nyheder, som vil

og et godt salg af de nyheder I måtte vælge at tage

har virkelig savnet denne faglige sammenkomst, hvor

blive præsenteret på messen både fra ur-leverandørerne

ind i jeres sortiment - også selvom I ikke finder dem

alle kan pleje deres forretningsmæssige relationer og

og fra smykkedesignerne/-leverandørerne. Der begynder

på messen, men måske vælger dem ud fra en af de

samtidig få både inspiration til nye alliancer samt en

også at tegne sig en trend, hvor mange af de originale

annoncer eller artikler, I finder i dette nummer - fra

klar fornemmelse for de modemæssige trends inden

brands ser ud til at have vind i sejlene - angiveligt

nogle af branchens mange dygtige leverandører.

for smykke- og urverdenen.

fordi sammenhængen mellem kvalitet og pris er helt
åbenlys.

Med venlig hilsen

Vi har talt med flere af messens udstillere - her i
blandt en del af dem, der er med på messen for

På ur-siden lader det i øvrigt til at de lidt dyrere

første gang. De forventer sig alle meget af deres del-

selvoptrukne ure virkelig er ved at vinde frem igen og

tagelse og håber på at få skabt nogle rigtig gode

på smykkesiden ser det ud til at især brugen af farvede

relationer til butikker, der gerne vil forhandle deres

ædelsten er meget populært for tiden.

produkter. Og det er jo lige præcis hele idéen med
en sådan fagmesse.

Henrik Bjørkman
Men glæd jer til selv at komme på messen her i

Redaktør

slutningen af august og besøge de enkelte stande, hilse
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Nyt til jeres mandlige kunder!
Traditionelt er det i månederne august og september, at

Blandt nogle af de spændende nyheder er bl.a. en hel serie

smykke-producenterne introducerer rigtig mange nyheder.

virkelig smarte læderarmbånd, der samtidig er opladningskabler
til mobiltelefonen, idet der er indbygget usb-stik skjult i den

I år bliver næppe nogen undtagelse. Michael Frederiksen fra

flot designede lukkemekanisme, som i øvrigt er udført i rustfrit

Anmico Agenturer ser da også frem til at præsentere de mange

stål, der er yderst allergivenligt så nikkelallergikere slipper for

spændende nyheder fra herresmykke-brandet By Billgren, når

uheldige reaktioner.

han her sidst i august deltager på New Nordic-messen i Øksnehallen i København.

Michael glæder sig desuden til vise det lækre displaymateriale,
som også er en del af By Billgren´s så smykkerne kan præsen-

Han fortæller bl.a., at mange af de nye armbånd og ringe nu

teres på en professionel og sælgende måde ude i butikkerne.

også kan fås i små størrelser, så de helt unge mænd også kan

Så læg vejen forbi Anmico’s stand, når I besøger New Nordic-

finde smykker, de kan understrege deres personlighed med og

messen.

tilpasse til det seje outfit de har på.
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MANDETING!
Det svenske firma Blomdahl, der er nærmest verdenskendt for sine
hudvenlige smykker, lancerer her i august helt nye smykkeserier
med armbånd og halskæder til mænd.
Som altid er det smykker fremstillet i materialer og med specialbelægninger, der er udviklet i samarbejde med hudspecialister og
dermed sikrer bæreren mod allergiske reaktioner fra nikkel. De nye
armbånd og halskæder fås både i sølvfarvede og guldfarvede versioner og i forskellige maskuline designs, der sagtens kan kombineres med det brede sortiment af ørestikkere, næsepiercinger og
ringe til mænd - som Blomdahl allerede har.
Blomdahl ser frem til at præsentere sine nye herresmykker på deres
stand på New Nordic-messen her i slutningen af august. Men vi har
fået lov til allerede at lave en lille forpremiere her i vores messenummer af Design·Ure·Smykker.
De vejledende udsalgspriser ligger typisk omkring kr. 699 - 799 for
armbåndene og kr. 799 - 899 for halskæderne.
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CLASSIC AURORA
COLLECTION
Ure med sunray urskive i fascinerende far vetoner, som minder om
polarlyset. Puristisk dansk design
med et modig t t wist.
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Ridsefast safirglas og 3 års garanti.

Klassiker i mere
end 200 varianter
Støvring Design har stor succes med sit store

julekatalog, er at de har taget en hel del flere

sortiment af ”Livets træ”-smykkker - både ude i

”Livets træ”-smykker hjem med brillanter og ikke

butikkerne og så sandelig også hos forbrugerne.

mindst også med en række andre flotte ædel-

Ejeren af Støvring Design, Torben Støvring, for-

sten som blå topas, citrin, peridiot, ametyst,

tæller da også: ”Vi spørger ofte os selv om det

granat, safir, rubin og smagrad.

her virkelig kan blive ved med at forsætte – og
ja det kan det. Vi er oppe på langt over 200

Så Støvring Design går den kommende julehan-

forskellige modeller i både sølv, sølvforgyldt,

del i møde med en masser smykker i de dejlig-

8 og 14 karat guld med og uden sten.”

ste farver.

Og Torben fortsætter: ”Sidste år valgte Støvring

Torben fortæller, at nogle få af kunderne alle-

Design at prøve med ægte brillanter i smykkerne

rede har set og købt flere af dem sammen med

- og det gik langt over forventningerne, så vi

deres allerede modtagne juleordrer. Men da

måtte lige bestille en ekstra portion ”Livets træ”-

Støvring Design allerede har valgt at købe 687

smykker hjem for at kunne følge med efter-

nyheder bare i år og måske kommer der flere

spørgslen. Vi lever jo af kunderne - det er en

inden året er omme, må kunderne lige have lidt

slags partnerskab og løbende samarbejde vi har

tålmodighed. Det tager nemlig tid at få taget

med dem, så derfor lytter vi selvfølgelig meget

billeder af alle nyhederne og få dem fritlagt, så

til deres ønsker og elsker når vi kan levere kom-

de kan blive lagt op på firmaets B2B shop.

plette ordrer til dem uden restordre - men der

Torbens hustru Wanna som sidder med den

vil selvfølgelig altid være nogle få.” slutter

opgave forventer, at nyhederne kommer til at

Torben Støvring

ligge på B2B-shoppen lige efter sommerferien,
da billederne er taget og er blevet fritlagt - så
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En spændende børnesmykkeserie der kan fås i mange
emaljefarver:
Armbånd sølv forgyldt med hvide
emaljeblomster,
vejl. uds.pris kr. 695,Ørestik sølv forgyldt med hvide
emaljeblomster, vejl. uds.pris kr.
250,Vedhæng sølv forgyldt med hvide
emaljeblomster,
vejl. uds.pris kr. 295,-

Corona bragte dem sammen...
Adora-serien, som består af ring, ørestik

Altså ikke den forhadte virus - men smykkegrossistvirksomheden Corona. Her mødte

og kæde

Lotte og Gitte nemlig hinanden og faldt i så godt hak, at de blev rigtig gode venner.
15 år efter, hvor de begge havde haft forskellige sælgerjobs i smykkebranchen, beslut-

Ring: 14 karat, hulkilet, med smukt

tede de sig så for selv at starte egen smykkevirksomhed sammen. L&G valgte de at

pavéfattede 0,10 ct brillanter.

kalde virksomheden og den har nu eksisteret i 12 år og er en rigtig succeshistorie.

Vejl. uds.pris kr. 7.500,Lotte og Gitte’s forretningskoncept er nemlig ganske enkelt altid at tilbyde et bredt
Ørestikker: 14 karat, hulkilet, med med smukt

sortiment af kvalitetssmykker i ædle materialer – til en fornuftig pris. Det koncept lader

pavéfattede 0,10 ct brillanter.

i hvert fald til at falde i rigtig god jord hos mange guld- og sølvsmedeforretninger lan-

Vejl. uds.pris kr. 6.200,-

det over og de har da også udvist en høj grad af loyalitet og har bakket os op fra
dag 1. Vi havde et fantastisk 2021 og første halvår i år er også gået ganske tilfreds-

Vedhæng med kæde: 14 karat, hulkilet, med

stillende, fortæller Lotte og Gitte samstemmende. Måske betyder det også meget, at

smukt pavéfattede 0,10 ct brillanter.

vi altid yder en helt personlig service over for vores kunder – det er jo også os selv,

Vejl. uds.pris kr. 6.100,-

der både besøger kunderne og tager telefonerne.
Derfor har de også tegnet en stand på den kommende New Nordic-messe, hvor de
virkelig ser frem til at igen at mødes med hele branchen efter 3 år uden messe p.g.a.
coronaen. De glæder sig også til fremvise deres spændende sortiment og seneste nyheder - mest spændt er de dog på, at vise deres helt nye disk-display, som de har
brugt meget tid og kreativitet på at udvikle. Desværre var prototypen ikke færdig endnu,

Knæk creoler med blomster i rhodineret
sølv eller forgyldt sølv.
Vejl. uds.pris kr. 395,-

så vi kunne have bragt et foto af det. Men forventningens glæde er jo som bekendt
den største.
Vi har dog fået lov til at løfte sløret for et par af Lotte og Gitte’s seneste
produktnyheder.
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VELKOMMEN TIL
NEW NORDIC JEWELLERY
& WATCH SHOW,
STAND NR 42

Danmarks førende
alt-i-ét kassesystem
Servicepos bruges af smykkeforretninger over hele landet. Vi kan ofte genbruge dit
eksisterende hardware og 昀ytte al data over, så du hurtigt og nemt kan komme i gang.
Du kan allerede nu teste kassesystemet af - helt gratis i 14 dage på servicepos.com.

Designet til smykkeforretninger og guldsmede.
Skabt til kundeoplevelser - udover det sædvanlige.
Udskriv egne smykkelabels med stregkoder
Opret opgaver til reparation, indgravering m.m. i indbygget sagsstyringssystem
Send automatiske SMS-påmindelser til dine kunder
Forbind butik og webshop og få live synkronisering af alle dine varer
Overfør automatisk dagsopgørelser til dit regnskabsprogram
Opret kundepro昀ler med købshistorik, mærkedatoer, ringstørrelse, brandpræference m.m.
Lav egne varekategorier ud fra stil, kollektion, årstal - hvad end du foretrækker
Du skal bare brugen tiden på det, du brænder allermest for.
Så klarer vi resten.

blomdahl.dk

Det er smykker, du altid gerne vil bære – og så skånsomme mod din hud, at du kan.

+ 45 33 60 85 86 | servicepos.com

Omsorg, der både kan ses og mærkes.

Balancier Collection
Det er med ydmyg stolthed, at Jaguar-brandet nu tilføjer endnu et nyt
kapitel i historien om det prestigefyldte mærke, der igen hævder sin
schweiziske arv. Festina Group’s mest prestigefyldte brand hylder nemlig
sine traditionsrige rødder i urfremstillingsindustrien med introduktionen af
Balancier-kollektionen, som er udstyret med et internt fremstillet værk
leveret af Soprod SA. Denne luksuskollektion på i alt 11 Balancier-modeller
udgør ligesom kronen på værket i Jaguar-brandets omfattende sortiment
og etablerer helt nye højere standarder for urenes tekniske specifikationer.
Disse nye modeller, som fås med en ægte læder luksusrem eller med
en 316L rustfri stållænke, afspejler virkelig finishen og profilen af de højspecifikke ure, der findes i Haute Horlogerie.
De vejl. udsalgspriser starter fra 14.998,-

Specifikationer:
Rund kaliber 11 ½'''
Mekanisk bevægelsesdrevet selvoptrækkende værk 28'800 vibrationer i timen (4Hz)
Antal juveler: 23
Mål i mm samlet diameter 26
Dybde 25,60
Bevægelseshøjde 4,60
Funktioner:

Optræksstang med 2 positioner:
Pos.1 Gearstilling og manuelt optræk
Pos.2 Håndstilling med stop-sekund
316L urkasse og urlænke i rustfrit stål
Skjult sikkerhedslås.
Soprod Swiss Manufacture Movement 92.003.H1 med en forhøjet synlig balance,
monteret på en dobbeltbro.
Guilloché urskive

Viserindikation: Timer, minutter, midtersekunder - synlig balance

5 ATM vandtæthed

Manipulationer og rettelser

Glas - Safir krystal
Urkasse diameter Ø 41,5 mm
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UNIKA
SMYKKEDESIGN
råt med et strejf af det feminine!
Find mere information om brandet
på vores hjemmeside:
www.opturanordic.com

Velkommen til vores spændende ure- og smykkeverden!

Marianne Skov
ser frem til at møde jer
på New Nordic
Jewellery & Watch show
Copenhagen 2022
i Øksnehallen på stand 10
MÅSKE HAR DU

Vi er stolte af, at kunne præsentere Optura Watches & Jewellery anno 2022. Samarbejdspartneren der giver dig mulighed til, at
forhandle nogle af verdens største varemærker indenfor ure og smykker. Vi har et distributionsret for mærker i Norge, Sverige,
Findland og Danmark. Optura er et familiedrevet selskab, etableret i 1958, med lidenskab for ure og smykker. Vi har fokus på
kvalitet i alle led.
Varemærkeres kvalitet understøttes af et selskab, hvor alle medarbejderne er stolt af sit arbejde og ikke mindst stolte af vores
varemærkeportefølje. Vi inviterer dig til at tage et kig på vores hjemmeside www.opturanordic.com for mere information og præsentation af de forskellige varemærker.
Tag gerne kontakt, hvis du ønsker mere information om et eller flere af vores varemærker.
Med venlig hilsen Alle ejere og ansatte i Optura Watches & Jewellery

LYST TIL AT BLIVE
FORHANDLER

KENCHO
SMYKKER
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Find mere information om brandet
på vores hjemmeside:
www.opturanordic.com

På New Nordic-messen præsenterer det norske ur- og smykkefirma Optura
Watches & Jewellery et spændende sortiment af ure og smykker fra store
internationale brands. Optura har mange år på bagen i hjemlandet og har også
været repræsenteret i Sverige i en snes år, men har først for nyligt bevæget sig
ind på det danske marked.

Ny norsk spiller på det danske marked
Den nye bogstav-kollektion

Pdpaola

Charms kollektionen

Et navns kraft kender ingen grænser. Et

Derudover præsenterer Optura de seneste nyheder fra

Fortæl dine minder og betydningsfulde øjeblikke ... eller

navn bærer sandhed, det fortæller en hi-

det spanske smykkebrand Pdpaola, som står for ube-

tag dem på. PDPAOLA charms-kollektionen er vores bud

storie. Denne kollektion bringer selvkærlig-

sværet elegance. Stilbevidsthed og distinkt kvalitet udgør

på charms, som er designet, så du kan sammensætte dit

hed

sindstilstand,

essensen af, hvem vi er, et kurateret modebrand, der

helt eget udtryk og afspejle dit humør og personlighed

indrammer unikhed og fejrer tillid til et nyt

slutter sig til nutidens kvinder på deres evigt skiftende

på en unik måde.

designscenarie. For at bringe 90'erne tilbage

rejse. Pdpaola stræber efter at overgå forventningerne ved

og give et twist til deres smukke nostalgi,

at skabe unikke trendsættende juveler, sammen med et

stiger svævende bogstaver som det innova-

bemærkelsesværdigt design, oplevelse og en aspiratorisk

tive og karakteristiske personlige symbol: En

brandidentitet.

som

en

permanent

ny virkelighed er født af et smykke, der
styrker dit sande jeg og siger dit navn højt.
Smykkerne er udført i 925 sterlingsølv med
en 18k guldbelægning med indfattede tigerøje ædelsten, labradorit ædelsten, perlemor
ædelsten med krystal gyldne gule krystaller,

Charms er lavet af sterlingsølv og belagt med en 18 karat

Peridot

olivengrønne

guldbelægning. Glitrende zirkoner og ædelstene, der ind-

krystaller, gyldne gule krystaller, spinel blå

grønne

krystaller,

kapsler historier eller specielle øjeblikke for at hjælpe dig

krystaller, rhodolit violette krystaller og rene

med at opbygge din udviklende fortælling.

hvide krystaller.
Charmsene

er

silikone-

foret, så de nemt kan
glide og blive på plads.
Select slide & stack-systemet tillader omarrangering
af

charms

i

kombinationer

forskellige
og

sikrer

også, at de forbliver på
plads.
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Five kollektionen

Maurice Lacroix

Morgenlys går gennem grønne skove. Den stille lyd af

Det er bl.a. det kendte schweiziske urbrand Maurice

dyreliv. Five kollektionen afspejler oplevelsen af at gen-

Lacroix firmaet har distributionsretten til i hele Norden.

vinde vores rødder og fejre rejsen af den flygtige og evige

Maurice Lacroix har en lang historie med at lave

skønhed. Leder efter smukke virkeligheder og bevæger sig

skeleton-ure og har oparbejdet en masse viden og

væk

den

ekspertise gennem årene. Virksomheden, der altid har

urbane forestilling

fra

haft ry for at levere kvalitetsprodukter, bruger nu bl.a.

om

sin ekspertise til at skabe nye moderne ure med

smykker,

denne

er

kollektion

mindre urkassedimensioner.

inspireret af hele
denne

yndefulde

Senest har Maurice Lacroix introduceret et nyt Aikon

scene.

Kollektio-

automatic skeleton-ur, to nye herre quartz ure samt

nens design følger
en

tre damearmbåndsure - ligeledes i Aikon serien:

uregelmæssig

Guess Watches
kr. 1.495,- pr. stk

æstetik, der afspejler essensen af naturen, at opnå en
perfekt balance mellem de uperfekte mønstre.
Øreringe, ringe, halskæder og armbånd med et uregelmæssigt design kommer ind kontrast med
de fem farverige sten,
der

dekorerer

dem.

925 sterlingsølv med
en 18 karat guldbelægning er kombineret

Beetle kollektionen
Naturens hemmelige lærred afspejles i denne kollektion,
hvor blanke biller indkapsler en mystisk aura i et nyt
formsprog. Æblegrøn, champagne og alexand violette nuancer forherliger detaljerne i

med korund safirblå,
rhodolit, gylden gul,
ren hvid og cham-

Maurice Lacroix herreure
Skeleton uret kr. 24.990 de to andre (grønt og blåt) kr. 7.490
Aikon #TIDE
Venstre 6.790,- Højre 5.490,-

pagne nuancer, der vrider hvert stykke drejning det til en
delikat juvel, der tager den naturlige skønhed af dyrelivet.

disse insekter, bløde sten forankret i en 925 sølvbase og en
18 karat guldbelægning. Amuletvedhæng i halskæder, øreringe
og ringe ærer disse mytologiske
skabninger med en minimalistisk, men moderne æstetik. Labradorit, Æblegrønne zirconia,
Champagne zirconia, Alexand
Violet zirconia.

28 - DesignUreSmykker

Maurice Lacroix dameure
Fra venstre kr. 8.990 i midten kr. 7.990 og til højre kr. 7.490
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Welding at its absolute best

HIGH-PERFORMANCE
WELDING SYSTEMS
For more details visit aktivguld.com

PUK 6 WELDING MACHINE

SL20 LASER SYSTEM

Innovative precision welder for goldsmiths and silversmiths
wrapped in an award-winning design. The new PUK 6 takes
micro welding technology to a completely new level.

Compact design and outstanding performance.
This laser system handles even challenging welding tasks
reliably and with ease.

Join us at aktivguld.com

Det rigtige
værktøj er det
halve arbejde!
Den anden halvdel er vores faglige
ekspertise og årelange erfaring i at
udføre professionelt reparationsarbejde.
Specielt de lidt større og komplicerede
reparationsopgaver, som kræver specialværktøj, er vores spidskompetence, men
vi tager gerne imod alle typer opgaver.

GULDVIRKE
v/Logan Sørensen, Arsenalvej 12,
9800 Hjørring,
tlf. 98902980,
e-mail: guldvirke@gmail.com

W I N T E R
2 0 2 2
/
2 0 2 3

Ben Bentvelzen er certificeret GRS-instruktør og har undervist på fuldt
bookede kurser hos Aktiv Guld siden 2019. Han har lavet adskillige
samarbejder rundt omkring i verden

Kom og oplev
den populære hollandske
fatte- og graveringsekspert
Ben Bentvelzen demonstrere
og lære fra sig af sine
enestående evner
på New Nordic-messen

Han har trods sin unge alder opbygget et imponerende cv og en række
beundringsværdige færdigheder inden for graverings- og fatteteknik. Udover
at undervise på GRS-kurset har Ben deltaget som demonstratør på smykkeog urmager-messer som Baselworld, Inhorgenta og Vicenzaoro rundt
omkring i Europa.
Ben Bentvelzen vil være til stede alle dagene på messen og vil stå klar til
at dele ud af gode tips og tricks til nysgerrige og andre forbipasserende.
Udover det har han en stor viden om selve GRS-produkterne, så man kan
også gå ham, hvis man har nogle spørgsmål.
”Jeg glæder mig enormt meget til messen til alle de gode spørgsmål, input
og faglige samtaler, og de fantastiske mennesker fra branchen. Det er altid
sjovt at være på messer rundt omkring i verden, og New Nordic-messen i
København er ingen undtagelse, fortæller Ben Bentvelzen.
Siden grundlæggelsen af GRS i 1977 har deres produkter og maskiner
opnået en enorm popularitet i guld- og sølvsmedebranchen. GRS er
markedsledende inden for værktøj til guld- og sølvsmedebranchen. Produkterne er kendte for at være de bedste, på grund af høj kvalitet og et bredt
sortiment, som består af så mange dele, at det fuldstændig dækker en
gravør og ædelstensindfatters behov. Samtidig er værktøjet kendt for at
være tidsbesparende og give mærkbare bedre resultater.
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JEWELLERY
With love

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 675,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Hvid / lyserød emalje.
Kr. 365,-

Ørepynt lyserød emalje.
Kr. 345,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Lyseblå emalje.
Kr. 365,ID-armbånd med hvid emalje.
Kr. 465,-

Mød os på . . .

newnordic

Jewellery & Watch Show Copenhagen
Stand nr. 56

MIn Første Diamant 0,03 ct.
Guld vedhæng incl. kæde.
Kr. 1.125,-

Guld
Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Guld ørestikk.
Kr. 1.795,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Sølv
Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
3,5 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 259,-

Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 1.275,-

Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
2,0 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 229,Guld øreheng.
Kr. 1.995,-

Michael Frederiksen | 40 21 78 88 | michael@anmico.dk

Louise Holm Munch | 60 14 01 33 | louise@anmico.dk

Smykker til FAR, MOR og BØRN

”To gange om året kommer der et nyt katalog med dame- og herresmykker fra Arne
Nordlie” fortæller Michael Frederiksen fra Anmico Agenturer som repræsenterer det norske
smykkefirma Arne Nordlie i Danmark og han fortsætter:

”Det er altid fyldt med nyheder,

og i august glæder vi os til også at vise alle nyhederne frem på vores stand på New
Nordic-messen i Øksnehallen. Her vil vi præsentere hele kollektionen fra
Arne Nordlie, og den omfatter damesmykker og herresmykker samt de
populære børnesmykker fra Pia & Per. Der er et stort udvalg i sølv og
sølv med emalje samt i 14 kt. guld. Så kig forbi vores stand når I
er på messen!” Slutter Michael
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Flot international
designpris til
innovativ punktsvejser
PUK 6-punktsvejseren fra Lambert har fået anerkendelse for

Lampert har 20 års erfaring med udvikling af punktsvejse-

sit banebrydende design.

maskiner, og PUK 6 er sjette generation. Den kan blandt

Det er iF - International Forum Design GmbH - der står bag

andet bruges til svejsning på fatninger, tilføjelse af metal til

prisen iF Design Award 2022.

et emne, fiksering af genstande før lodning samt reparation

NYHED FRA OBAKU
PRISER FRA

1599,-

af porøsitet eller svejsesømme.
Den innovative punktsvejser fra Lampert, som blev lanceret i
år, er allerede anerkendt og værdsat i mere end 100 lande

Med PUK 6-svejseren er det muligt at svejse med meget høj

verden over. Selv hvis du skulle ryste på hånden, er det muligt

hastighed - helt op til 3,3 svejsepunkter i sekundet, hvilket

at svejse med en PUK 6-punktsvejser.

gør svejseprocessen op til 65% hurtigere. Det er eksempelvis
godt til sølv med høj varme-

”Virksomhedens

guldsmede-

ledningsevne. Ligeledes kan

kunder

de

fineste

man svejse i ”mikro-tilstand,”

kunstværker og smykker med

som giver fuld kontrol, hvis

ene-stående passion og til de

du har med sarte og porøse

højeste

smykker at gøre.

skaber

kvalitetsstandarder.

Det nye PUK-design matcher
perfekt efterspørgslen fra kun-

Som en ekstra feature er der

der, der ønsker at skabe tid-

en proceskontrol, som gør, at

løse mesterværker,” lyder det

elektroden undgår at sidde

blandt andet fra iF i begrun-

fast i emnet, hvis du kommer

delsen for tildelingen af prisen

til at trykke for hårdt eller

til PUK 6-svejseren.

ryster på hånden. På den
måde kan begyndere med

Bedre ergonomi og svejseoplevelse

lidt eller ingen erfaring opnå en svejsning med flotte resul-

PUK 6 har en række nye features, der gør, at designet er

tater. Hurtig betjening og materialevalg gennem et direkte

ILD - Nyt ur fra Obaku

menuvalg med en enkelt joystick-knap. Touch screen’en har

Obaku’s nyeste herreur har en stilren,
ultraklassisk og maskulin fremtoning.
Der er ingen tvivl om, at dee ur bliver en
favorit i Obaku’s herrekollektion.

banebrydende. Særligt er brugerfladen blevet optimeret, så
den er blevet mere overskueligt og intuitiv at betjene i forhold
til tidligere modeller, og den har samtidig en række forhåndsprogrammerede svejseindstillinger, så maskinen er nem at
benytte for alle.
”Svejserens formfaktor består af cirkulære og blødt afrundede
former. Brugergrænsefladen er enkel og minimalistisk og tilbyder enestående ergonomi og en bedre svejseoplevelse,” lyder

70 % højere skærmopløsning og kan således aflæses fra de
fleste vinkler og en ny standby-tilstand - med hurtig genstart
- mindsker energiforbruget med 85 %.
Du opleve PUK 6-svejseren i funktion og høre mere om den

Luksuriøse ure til en god pris.

på Aktiv Guld’s stand på New Nordic-messen i dagene
26. - 28. august 2022.

W W W . B O N E T T. D K

det videre fra iF.
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Ikke ”bare” en æske

Verden er foranderlig og i den grad også uforudsigelig. Det

langt mere eftertragtet og profilerende, end vi hidtil har set.

har de seneste års hændelser gang på gang mindet os om.

Det stiller samtidig langt højere krav til vores egen kreativi-

Coronaen, som stadig lurer, og som flere gange har lukket

tet, evne til at udvikle og faglige kunnen.

ned for storbyer og havne, store containerskibe lægger sig
på tværs i Suez kanalen, og krigen i Ukraine, som ingen

For vi kan selvfølgelig ikke fravælge varer uden selv at

ved, hvornår tager sin ende. Men alle disse hændelser har

udvikle nyheder og substituerende produkter. Og netop disse

verden over udfordret diverse forsyningskæder og medført

produkter er vi endelig klar til at præsentere. Men vejen, fra

store leveringsproblemer, stigende priser og langt større

de første tanker til den endelige æske står færdig, er lang.

usikkerhed.

De fleste vil tænke ”Det er da bare en æske”. Men der ligger
rigtige mange overvejelser, kalkulationer og svære priorite-

Og netop denne usikkerhed rammer mange brancher hårdt.

ringer forbundet med udviklingen af hver æske.

Jarnes, som er dansk producent af emballage, har særligt
det sidste år, oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen på

Vi kan ikke producere æsker, der er identiske med dem,

emballage produceret lokalt. Argumenterne, for at flytte

der fremstilles i Østen. Det er både set ud fra et arbejds-

produktion af emballage hjem til Danmark, er de samme.

mæssigt, teknisk og økonomisk synspunkt. Men vi kan

Fra Østen opleves store udfordringer med at få bestilte

producere fantastiske supplementer. Når forandringens vinde

varer hjem til deadlines, og fragtudgifterne er blevet tårn-

blæser, må man være omstillingsparat og udfordre ”plejer-

høje. Det siger sig selv, at det er svært at sælge produkter

mentaliteten”. Hos Jarnes vil vi gerne udfordre den tanke-

uden den nødvendige emballage.

gang, der i mange år har defineret smykkebranchens måde
at anskue eksklusiv emballage på.

Luksus behøver ikke at

Marketing- og salgsansvarlig hos Jarnes, Charlotte Blach,

være fint og forædlet, men kan sagtens være rustikt, hvor

fortæller: ”Vi har i mere end 60 år produceret emballage

hver detalje gennemtænkes og materialerne nøje udvælges.

på vores fabrik i Hjallerup. Men med de sidste 20 års

Luksus behøver heller ikke kun at rette sig mod det enkelte

outsourcing til Østen, har vi også måtte erkende, at

produkts udseende, men kan ligeledes være den storytelling,

bestemte æsketyper har vi ikke været i stand til at konkur-

der knytter sig til produktionen omkring produktet. Det

rere med både på pris og produktionsmetoder. Derfor har

vigtige er at få disse historier fortalt.” Fastslår Charlotte

vi tidligere distribueret få luksusetuier, fordi det netop har

Blach.

været disse æsketyper, vores kunder har efterspurgt. Men i
år 2020 traf vi den beslutning, at vi kun ville være leveran-

Og hun fortsætter: ”Det store spørgsmål er så, hvor meget

dør af emballage produceret på vores fabrik i Hjallerup.

kunderne er villige til at betale for luksus emballage? Når

Valget blev truffet, fordi vi fremadrettet ønskede at være

vi hos Jarnes udvikler nye emballageløsninger, er vi meget

det aktive valg, når fokus blev rettet mod bæredygtighed,

bevidste om, at materialevalg og indretninger skal hænge

lokale producenter, kvalitet og gode arbejdsforhold. Vi kan

sammen med særlige prispunkter. Vi kan i princippet udvikle

kun stå inde for denne sikkerhed, hvis vi selv har kontrollen

den mest luksuriøse smykkeæske, man kan forestille sig,

over hele produktionen.

spørgsmålet er bare, om kunderne er villige til at betale,
hvad det reelt set koster? For gode råvarer er dyre. Det
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Ud fra markedssituationen i dag viste det sig at være en

mærker vi lige nu over alt i samfundet. Og ligeledes kan

god beslutning. At varer er produceret i Danmark er blevet

mange produktionsprocesser, som ofte forbindes med luksus
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smykkeæsker, ikke automatiseres, hvilket vil sige, at hånd-

tone-i-tone farve. Vi synes, at begge æskeserier på hver

arbejde er løsningen. Vores nyeste luksus smykkeæsker

deres måde repræsenterer luksus.

har været et år undervejs i udviklingsprocessen. Det
skyldes de bedste intentioner om at udvikle forskellige

I dag producerer Jarnes emballage til alverdens brancher

luksusæsker, men hvor vi flere gange har måtte omgøre

og brands, men virksomhedens rødder tager afsæt i

vores valg. Simpelthen fordi de udviklede løsninger i

smykkebranchen. Vores nyeste smykkeæsker er derfor

sidste ende, efter vores overbevisning, er blevet for dyre.

designet med afsæt i de trends og tendenser, vi oplever

Vi havde f.eks. en intention om at udvikle en ringæske

fra vores brede branchekendskab. Her i blandt at spæn-

med ”ringpøller”. Vi ved, at dette er en efterspurgt vare,

dende papiroverflader skal skabe nysgerrighed og trang

fordi ringen præsenterer sig ekstra pænt. Men denne

til berøring. Det visuelle skal tage udgangspunkt i klassisk

proces kan udelukkende produceres ved håndarbejde,

og stilfuldt nordisk design, men med tilføjelse af rolige

NYHED
HOS SØGAARD URE
OG SMYKKER

som dermed ville gøre hver æske 50% dyrere. Hvor vigtig
er ringpøllen så, sammenlignet med en ekstra tyk og
opforet skumpude?
De seneste år har vi i Jarnes arbejdet stærkt hen imod
en grønnere profil, som dermed også har betydning for
vores indkøb af materialer. Vi ønsker at anvende så
bæredygtige råmaterialer som muligt, derfor kigger vi
meget efter certificeringer. Vi har tidligere solgt æsker,
der har været overtrukket med papir, der har lignet
krokodilleskind. Vi ved, at mange kunder har været glade
for denne løsning og fundet den særdeles eksklusiv.
Denne løsning kunne vi også sagtens fortsætte med, hvis
vi var villige til at gå på kompromis med vores bæredygtige strategi eller andre fordyrende elementer i
æskerne. Uanset hvad ville denne papirtype langt over-

farver. Og så skal fokus være på bæredygtighed og

stige budgettet for papirdelen, da denne type papir er

certificeringer i valg af råmaterialer. Alle disse parametre

steget 5 gange så meget i pris sammenlignet med for få

er kombineret med vores mange års erfaring i produktion

år siden. Så spørgsmålet er, om der ikke kan findes lækre

og udvikling af smykkeæsker, så vi sikrer at æskerne

var chefdesigner hos det kendte urmærke

alternative papirer, som er mindst lige så gode?

opfylder netop de krav, specialister i smykkebranchen

ALFEX ure.

M&M dame- og herreure fra
Tyskland, designet af Georg Plum som tidligere

stiller.
Disse eksempler er bare nogle få af de overvejelser, som

Alle M&M armbåndsure har udskiftelige

har gjort sig gældende under udviklingsarbejdet med

Hos Jarnes ønsker vi, at være den nære og tætte sam-

urremme og er lavet i allergivenligt rustfrit stål

vores nyeste luksus smykkeæsker. Selvom vi med de

arbejdspartner, med fokus på gennemsigtig produktion,

af høj kvalitet.

endelige produkter er gået en anden vej, end vi først

dansk kvalitet og sikkerhed for leveringer. Vi lover, at vi

havde troet, er vi meget stolte af vores dansk produce-

fortsætter med at udfordre markedet og skubbe til tradi-

Brandet har desuden vundet flere

rede resultater. Vores nyeste luksus smykkeæsker består

tionelle tankegange og forventninger til luksus emballage,”

tyske design priser.

af to serier af hængslede æsker, med hver deres papir-

slutter Charlotte Blach.

overflade, samt en låg og bund æske med hver deres
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Et af verdens små underværker...

Et af verdens små underværker sidder nu i Jaguar’s

Udover kronograffunktionen har Valjoux 7750 også en

seneste urkollektion. Det er nemlig intet mindre end

hack-funktion det nye Valjoux 7750 urværk bruger også

verdens største kronografværk Valjoux 7750, som er

25 juveler og har derfor omkring 48 timers gang-

et af urindustriens mest foretrukne automatiske ur-

reserve. Endelig har de nye Jaguar ure et Incabloc

værker.

Shock Protection System, der beskytter automatikurværket, hvis brugeren taber uret eller udsætter det

Faktisk hævder mange mennesker, at det er det bedste

for hårde fysiske stød.

i sin kategori. Når det er sagt, så bruger de fleste
kendte kvalitetsurmærker i dag denne automatik-urværk

Jaguars nye kollektion af kronograf-ure til mænd, med

til at drive deres ure.

det prestigefyldte Valjoux 7750 urværk, fås i en række
SKU'er med forskellige urskiveudførelser og med rustfri

Det, der gør Valjoux 7750 særpræget er, at den bruger

stållænke eller ægte læderremme. De vejl. udsalgspriser

et tre-plans knastsystem i stedet for det sædvanlige

starter ved kr. 14.998.

søjlehjul. Denne lille tekniske justering resulterede i et
langt mere responsivt bevægelsedrevet urværk, der
tilmed kan produceres nemmere sammenlignet med de
traditionelle søjlehjul-værker. En fordel, der gør det
nemmere for producenterne at bruge Valjoux 7750 i
deres ure.
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Det hele fungerede fra dag ét!
Det fastslår Brian Christoffersen fra Christoffersen
Guld·Sølv·Ure, som har fire fysiske butikker samt en digital web-shop
og er superbruger af EasyPOS kassesystemet fra Microcom
Som superbruger af kassesystemet EasyPOS fra Microcom fortæller Brian
Christoffersen: ”I 2017 lavede vi en aftale med Microcom om at få
EasyPOS kassesystem i vores fire Christoffersen Guld
Sølv Ure butikker samt vores hjemmeside.
»Vi havde ledt i mange år og haft flere både store
og små virksomheder inde, men vi kunne ikke finde
det, vi havde brug for. Eller jo det kunne vi, men så
kostede det en krig, og vi kom ikke til at kunne
påvirke virksomheden på nogen parameter.
De var enten for store, ville ikke lytte til
vores behov eller de kunne det hele. Men
når det kom til stykket, kunne det vi gerne ville have lavet,
ikke lade sig gøre.
EasyPOS er et super produkt til penge, som alle kan være
med på. EasyPOS gør det nemt for vores fire Christoffersen
Guld Sølv Ure butikker at snakke sammen - plus
at vores hjemmeside er fuld integreret.
Fra dag ét fungerede alt med opsætningen og oplæringen upåklageligt. Også alle de idéer, vi havde,
kunne Microcom godt se det ville forbedre deres
system og de vil stadig tage imod gode idéer, så
systemet kan blive endnu bedre.
”Vi, fra Christoffersen Gul Sølv Ure og www.christoffersenguld.dk, vil klart
anbefale EasyPOS, Microcom og organisationen bag.”
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FLEX

Smykker med indbygget ﬂeksibilitet!
Det kendte smykkefirma Silhouette Schmuck fra Pforsheim i
Sydtyskland udstiller for første gang på New Nordic messen
sammen med Anmico Agenturer.
Michael Frederiksen fra Anmico Agenturer fortæller: ”Silhouette
Schmuck, der blev grundlagt helt tilbage i 1893, er kendt for
deres eksklusive diamantsmykker i høj kvalitet - og altid tilført
innovative teknikker. Deres Tennis Flex ringe og armbånd er
et godt eksempel herpå. De er fremstillet med diamanter eller
safirer i høj kvalitet og med en fleksibilitet så ringene kan
”give sig” op til 6 størrelser og armbåndene kan tages på og
af uden en lås.”
På standen hos Silhouette vil der også være mulighed for at
se andre af firmaets High End smykker med fine diamanter
og farverige safirer.
Så kig forbi og få en præsentation - opfordrer Michael.
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Sacred Knot Choker halskæde

Flute Halskæde

Afrikansk smykkekunst - med stærk spirituel symbolik
Smykkefirmaet

Chioniso,

som

har

specialiseret

i

afrikansk smykkekunst, har fået to nye og spektakulære
halssmykker hjem fra sine kvindelige smykkeproducenter
i Afrika. Adelaide Jumbe som ejer Chioniso har givet os
historien bag de to fascinerende smykker.
Sacred Knot Choker
Sacred Knot choker halskæde er symbolet på alliancen
mellem de universelle love om forbundethed og det
hellige, feminine bånd med halvmånen. Bær denne
choker, og mærk, hvordan den giver mod og styrke til
fællesskabet. Ligeledes vil det styrke dig at mærke dit
eget værdige ståsted i universet. Tyndt reb udsmykket
med endestykker af guld. Halssmykket er justerbart.
Produktet vejer 50 g og har en diameter på 32 cm. Det
er justerbart og kan strammes og løsnes om halsen
efter behov. Den vejl. udsalgspris ligger på kr. 456,Flute Halskæde
I

afrikansk

kultur

er

musik

en

vigtig

bærer

af

historier. Fløjtens forførende toner udtrykker liv og gør
den til det mest udbredte instrument ved rituelle og
religiøse ceremonier. Gennem denne håndlavede porcelænshalskæde er fløjten blevet til et stykke kunst i sig
selv. Med sit komplet unikke udtryk og sine smukke 18
karat guldlustre-detaljer vil Flute halskæden føje usædvanlig ynde til bærerens outfit.
Sterling sølvkæde: 45 cm. Vejl. udsalgspris kr. 432,-
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Det er som slik for øjet!
Michael Søgaard fra Søgaard Ure & Smykker
har fået et nyt brand i sit sortiment, nemlig
ure fra M&M i Tyskland.
Udvalget fra M&M spænder fra det minimalistiske over det tidløst elegante og til det klassiske

og

tilbyder

således

det

rigtige

armbåndsur til enhver smag. Uanset om det
er Bauhaus-inspireret enkelthed, levende farver
eller individuelt design - alle M&M dameure
og M&M herreure bærer designeren Georg
Plums umiskendelige signatur. Georg Plum var
i mange år designer for Alfex ure og samme
udtryk genkendes i mange af M&M’s design.
M&M urene inspirerer alle, der elsker noget
særligt og lægger vægt på god stil og høj kvalitet.
Alle M&M armbåndsure har udskiftelige urremme og er lavet i allergivenligt rustfrit stål
af høj kvalitet. Brandet har desuden vundet
flere tyske design priser.
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