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August, som er opkaldt efter den romerske kejser Augustus, er en stor måned. Ikke

smykker eller i regulært investeringsguld i form af mini-barrer.

blot fordi den lige som juli har 31 dage, hvilket efter sigende var fordi Augustus

Argumenterne herfor er både mange og ganske relevante.

STØT KAMPEN
MOD CANCER

føjede en ekstra dag til, fordi han ikke ville ligge under for kejser Julius Cæsar, som
havde lagt navn til juli måned. Men især fordi det også er måneden, hvor den årlige
fagmesse New Nordic afholdes, og i år har dens navn fået en helt anden berettigelse, idet den nu er Nordens største fagmesse, efter at Precious 2019-messen i

”Guld er penge.
Alt andet er bare
kredit!”

Stockholm er blevet aflyst.

Som sagt er guld penge. Det er en god form for ”forsikring” imod
kriser som giver en mulighed for bedre at kunne bevare sin købekraft. Man skal jo huske, at guld altid har været fundamentet
i de fleste af verdens monetære systemer. Bedst af alt er dog, at
man som privatperson selv er herre over sit guld og ikke skal

Der er derfor god grund til at glæde sig til New Nordic, som udover masser af

betale skat af den gevinst man får, når man eventuelt sælger sit

spændende nyheder fra en lang række af branchens kendte leverandører, også kan

guld igen, medmindre man ligefrem har spekuleret i guldopkøb

præsentere et pænt antal nye både danske og udenlandske spillere på det nordiske

alene med gevinst for øje.

sølv

forgyldt

199,- 249,vedhæng med
7 ægte topaser

sølv

forgyldt

199,-

249,-

ørestikker med
12 ægte topaser

markedet. Så hvem ved, måske bliver der basis for lidt fornyelse i jeres produktsortiment. I hvert fald bliver der mulighed for at knytte nye kontakter.

Nu er det selvfølgelig ikke landets guldsmedes opgave at ringe
med krise-alarmklokkerne, men der er vel aldrig noget galt i,

Vi er også på vej ind i en sæson, hvor det lette sommertøj udskiftes med efterårs-

sådan på to-mands hånd, at informere udvalgte kunder om guld

garderoben, hvilket traditionelt giver anledning til overvejelser om både nye

som et oplagt og ganske sikkert investeringsobjekt.

smykker og ure. De sommer-romancer, der viser sig at blive til mere holdbare relationer resulterer måske i frierier og ringforlovelser. Mange af forårs- og sommerbørnene bliver desuden døbt i efterårsmånederne.
Sagt med andre ord er der rigeligt med anledninger, og dermed potentielt salg i
den efterårssæson vi går i møde.

Lad mig slutte af med at ønske jer, der skal på New Nordic messen, rigtig god fornøjelse og sørg nu for at komme hjem med
nogle nye spændende produkter, der kan bidrage til at differentiere jer fra den lokale konkurrence og til at opbygge en progres-

CHARM MED 7 ÆGTE TOPASER

SØLV-CHARM 199 ,FORGYLDT-CHARM 249 ,-

siv profilering af jeres butik.
”Guld er penge. Alt andet er bare kredit!”
Må I alle få en dejlig travl eftersommer med masser af nye kunEn vis mand skulle engang have sagt: ”Guld er penge. Alt andet er bare kredit!”

der, øget omsætning og forbedret indtjening. Husk, kunderne

Måske kunne man også have føjet ædelsten til sætningen, for manden havde jo ret

higer altid efter nye produkter, de kan understrege deres per-

og de gyldne ord gælder stadig - den dag i dag.

sonlighed med og de værdsætter i den grad det udvalg, den fagekspertise, rådgivning og gode service, de får i de fysiske

Følger man med i de internationale nyheder for tiden, så er der et par ord som

specialbutikker.

”finanskrise” og ”recession”, der begynder at optræde lidt for hyppigt. Enkelte
medier taler sågar om et regulært kollaps af flere vestlige økonomier. Nu skal man

CHARM MED 7 ÆGTE TOPASER

SØLV-CHARM 199 ,FORGYLDT-CHARM 249 ,-

De bedste hilsner fra os på Desig·Ure·Smykker

jo ikke tro alt, hvad der står i aviserne. Men faktum er dog, at der er lande, der er
begyndt at opbygge deres guldreserver igen.

Henrik Bjørkman
Redaktør

Der ligger måske et potentielt marked for den danske guldsmedebranche, hvis man
kunne få folk (måske specielt mændene) til at investere i guld - enten i form af
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Keshi Nugget Ear piece,
Witoll by Marc’Harit

Gennem årene har Marc’Harit designet et utal af smukke perlesmykker. Nu har ﬁrmaet tilføjet en del nyt og besluttet at skabe
en samlet kollektion - præsenteret i tre forskellige universer.
Deriblandt Witoll by Marc’Harit, som er en unik kollektion af
moderne håndlavede smykker med et tvist af den enkle stilrene
Scandinaviske designtradition. Kollektionen hylder perlernes form
på en simpel og elegant måde og alle smykkerne er produceret
og håndlavet i Danmark.
Som perleleverandør tilbyder Marc’Harit ikke kun eksklusive
perlesmykke kollektioner, men også et stort sortiment af bæredygtige kulturperler. Tahiti perler, hvide og gyldne South Sea
perler, Fiji perler, Akoya perler og Cortez perler samt et stort udvalg
af højkvalitets ferskvandsperler og nicheprodukter som facetterede og graverede perler.

”Pearls are always
appropriate!”

Firmaet arbejder udelukkende med de bedste kvaliteter inden
for kulturperler, og langt størstedelen af deres perler er dyrket
under bæredygtige og Fair Trade kontrollerede forhold. Marc’Harit
besøger desuden regelmæssigt sine samarbejdspartnere på deres
perlefarme i Fransk Polynesien, på Filippinerne, Indonesien og
Mexico for på den måde at sikre sig, at perledyrkningen foregår i
overensstemmelse med de bæredygtige principper.

- Jackie Kennedy –

AAGAARD
FA B R I K

AAGAARD
BRANDS

Sølv

Br y llup

F akto r 5

G uld
F akto r 4

Kid s
S ø l v: F akto r 5 / G ul d: F akto r 4

E ter n ity
M a rg ueritter

M en s J ewelr y

6 - DesignUreSmykker

FOTOS: Camilla Brændgaard og Iben Kaufmann

F akto r 5

M æ rked a g e
S ø l v: F akto r 5 / G ul d: F akto r 4

S ø l v: F akto r 5 / G ul d: F akt o r 4

aagaard
byaagaard

Tlf. 62 21 27 63, sales@byaagaard.com

TURMALINER
I forskellige farver og slibninger
Oprindelsesland: Brasilien

NYT FRA UNDERVERDEN . . .
Gems Copenhagen har gennem mere end 20
år både inspireret og forsynet smykkedesignere
og guld- og sølvsmedebranchen med udsøgte
ædelsten og halvædelsten fra alverdens lande.
Imran Ali, der står bag GEMS Copenhagen, har
ikke alene en passion for eksklusive ædelsten,
men også en ekspertise han gerne deler ud af.
Igen i år er GEMS Copenhagen med på New
Nordic messen, med sit imponerende sortiment
af udsøgte ædelsten og halvædelsten, og vi kan
her løfte sløret lidt for nogle af de spændende
nyheder ﬁrmaet vil præsentere på sin stand.

Kig ind på GEMS Copenhagens stand og bliv
beriget med viden og oplevelser.

MULTI SAFIRER
0.2 - 0.8 ct diamantslebne, 3 - 5 mm.
Oprindelsesland: Sri Lanka

1115+ .42 05*,777774 -)72 & "3 / #+.42 05*,7777703-3!/ )7667667(%7'$
SMARAGDER
2.8 ct facetslebne dråber, 12 x 8 mm.
Oprindelsesland: Zambia
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Nye vedhæng i den populære
#TagMe serien.
Vejl. udsalgspriser fra kr 195,Vedhæng og ring i sølv med sort agat.
Vejl. udsalgspriser fra kr. 595,-

4 sommerfriske nyheder…
Smykkevirksomheden Scrouples har lanceret
en række nye smykker og sortimentsudvidelser på et par af deres eksisterende
kollektioner.
Nyhederne afspejler tydeligt de modetrends,
der kører for tiden og som lader til at have
stor appel til de unge.
Det er som altid fra Scrouples ypperligt
kvalitetshåndværk og vi viser her et lille
udpluk.

Type SoHo - 8 kt. Guld vedhæng bogstaver
- fås også i sølv & forgyldt sølv og med syn. cubic zirconia.
Vejl. udsalgspriser fra kr. 795,- i 8 KT
Fra kr. 295,- i sølv

10 - DesignUreSmykker

14 kt. guld ringe med
rustikoverﬂade.
Vejl. udsalgspriser fra kr. 4.995,-

- Vejen til hendes hjerte

PALM RINGEN
BLPL 3 R R - 1.06 ct. TW/VS-SI
Ringen fåes i 14 og 18 kt.
Hvidguld og rødguld.
Modellen kan fåes i 4 forskellige antal ct.

BLOMSTER JEWELLERY
St. Sct. Mikkelsgade 18 b, 8800 Viborg - 86 60 18 19
www.salmansguldsmedie.dk - www.blomsterjewellery.com

ENDNU EN IKONISK OG
DESIGNMÆSSIG PERLE FRA
MOVADO

Den schweiziske urproducent Movado
er kendt for nogle af de mest berømte
ure, især Movado Museum® uret med
sin ene prik ved klokken 12 på urskiven.
Som en af verdens førende urproducenter, har Movado indhentet mere end
100 patenter og 200 internationale
præmieringer for sin kunstneriske
dygtighed og innovation siden 1881.

med fokus på den ﬂade prik og
viserens detaljer, akkurat som designet
på den oprindelige museumskive i
1947, der blev skabt af den industrielle
kunstner, Nathan George Horwitt.
Modern47 fejrer den tidløse minimalistiske stil, men er opdateret med
monokrome farver, der smukt pryder
både urskiven og remmen.

Movado er et mærke der er kendt for sin
moderne design æstetik og er tæt
forbundet med kunst og kultur. I dag er
Movado urene kendetegnet ved deres
designkulturelle arv, innovation og
engagement i fremtidens ure.

Nathan George Horwitt, der var
tilhænger af Bauhausbevægelsen fejrer sit 100-års jubilæum i 2019. Den
ikoniske urskive er deﬁneret af en enkel
prik kl. 12, som symboliserer solen ved
middagstid og er blevet rost for sit rene
design. Det blev den første urskive, der
nogensinde blev udvalgt til at indgå i
den permanente designsamling på
Museum of Modern Art, New York, i
1960.

I år lancerer Arberg Time en ny serie fra
Movado med navnet Modern47. Den
spændende kollektion indeholder den
ikoniske Museumskive i sin reneste form
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Denne legendariske urskive som i dag
er kendt som Movado Museum Watch,
betragtes som et ikon for modernismen. Det varemærkebeskyttede og
prisvindende design med den berømte
”single dot” urskive omfatter nu en
bred vifte af Movado ure.
Movado er synonymt med kunst, innovation og håndværk, og har siden sin
grundlæggelse været dedikeret til at
udforske grænserne for moderne
design og løfte urmagerhåndværket til
en kunstart.

poleret rustfrit stål, grå eller rosaguld
PVD-belægning og er forsynet med
ridsefast saﬁrglas i 6,3 eller 5,8 mm
tykkelse. Uret er vandtæt til 3 atm,
svarende til 30 meters dybde og fås
med en sort, lyserød eller hvid læderrem i kalveskind med klassisk spænde i
samme farve som urkassen. Størrelsen
er 40 mm til mænd og 35 mm til
kvinder.

Sort. Vejl. udsalgspris kr. 5.950
Lyserød. Vejl. udsalgspris kr. 5.450
Hvid. Vejl. udsalgspris kr. 5.950

Urværket er Schweizisk kvarts Ronda
702 og uret fås med en fed lakeret
urskive i sort, lyserød eller hvid farve;
ﬂadpoleret poleret prik med stavformede, polerede visere i samme
farve som urkassen. Urkassen fås i
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At smykkedesigneren Phuong Rohwer, der
står bag East Copenhagen Jewellery, ﬁnder
sin inspiration i Østen er nok et kendt faktum
for de ﬂeste i branchen. Denne gang er det
chilisorten Birds Eye Chili, som er særligt udbredt i det vietnamesiske køkken, der har
været med til at skabe idéen til hendes ny
smykkeserie, som naturlig nok også har fået
navnet Chili. Samtlige seriens smykker har da
også små, røde koralstensvedhæng formet
som chilifrugter, som Phuong Rohwers selv
gennem ﬂere år har samlet og gemt dem
med en ganske særlig kollektion for øje. Derfor er Chili-serien også kun fremstillet i begrænset antal.
Serierne afspejler tydeligt det enkle, luksuriøse og kvalitetsbevidste univers, som East
Copenhagen Jewellery efterhånden har opbygget og som lader til at være populært
blandt kunderne. Alle smykkerne er fremstillet i 925 sterlingsølv og 24 karat guldbelagt
sterlingsølv, og alle ædelsten er håndfattede.
De vejledende udsalgspriser ligger fra kr.
699,-

Krydderi på tilværelsen…
Er vel også at bære unikke smykker, der giver et ekstra
pift til udseendet.
Phuong Rohwers har en forkærlighed for zirkoner,
hvilket tydeligt afspejles i serierne Harmony og
Flower. I serien Harmony er der lagt vægt på
farver og kanter, som bidrager med
et friskt og moderne pust til
kollektionen. Ved at sætte de
farvede zirkoner sammen
hjørne mod hjørne brydes der
i serien Harmony med det
traditionelle. Dette giver
smykkerne et kantet, om end
stadig elegant, udtryk.

Den anden ny serie - ligeledes inspireret af en vietnamesisk tradition - er Moon-serien, der tager sit udgangspunkt i ”Tét Trung Thu”. Det er en festival til ære
for månen, hvor børnene tænder lanterner for at
hjælpe Manden i Månen med at ﬁnde tilbage til jorden. Alle seriens smykker indeholder da også både måneformen og ædelstenen månesten, som med sin
varme og gyldne glød tilføjer ædelstenen et
elegant og feminint udtryk til smykkerne.

De hvide zirkoner kommer
i fokus i serien Flower. Det
feminine design er baseret på
en blomst, som danner skellettet
for smykket.
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Så enkelt - og så alligevel
så mangefacetteret…
sammen kan skabe smykker som ikke
alene er af ypperlig håndværksmæssig
kvalitet, men også baserer sig på et
gennemtænkt produktkoncept. Den nye
smykkeserie kalder de ”Rosetten”, og de
to stærke kvinder har tydeligvis et nærmest symbiotisk inspirerende og kreativt
samarbejde, for de fortæller begge, at
smykkeseriens koncept er resultatet af
et næsten telepatisk sammenfald af
tanker og idéer.

Smykker betragtes ofte
ensidigt alene ud fra deres evne til at
”smykke” bæreren. Men som alle ved,
ligger der tit også komplekse symbolske
betydninger og dybe aﬀektionsværdier
bag smykker - både for den, der bærer
dem, og for den der evt. har givet smykket.
Vi mødte Nadia Kjærgaard, fra ﬁrmaet ByKjaergaard, da hun var
på photo - shoot hos fotograferne Claudi + Capion i
København i forbindelse
med lanceringen af en ny
smuk smykkeserie, som er udviklet i nært samarbejde med sangerinden Julie Berthelsen.
Duoen Nadia og Julie har før vist, at de
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Produktkonceptet bag selve rosetten er
selvfølgelig en kendt form, som bl.a.
bliver brugt i forbindelse præmier i
forskellige idrætsgrene og også anvendes på f.eks. studenterhuer /præstekraver. Men den er, til trods for sin
enkelhed, også lidt af en håndværksmæssig kompleks udfordring, som
designer

Nadia har løst til et klart 12-tal, hvorfor
hun også har ladet sit originale rosettedesign mønsterbeskytte i hele Europa.
Det vigtigste for både Nadia og Julie
har dog været hele den konceptuelle
baggrund for smykkeserien ”Rosetten”.
Den tager nemlig udgangspunkt i et
inderligt ønske om. at ville bidrage til at
imødegå den bekymrende udvikling, at
mange - især unge - i dag har manglende selvværd og føler sig pressede,
utilstrækkelige og underlegne i forhold
til andre unge de bl.a. ser på de sociale
mediaplatforme og i TV.

give og vise kærlighed. Kærligheden er
og bliver nemlig et helt fundamentalt
element i alles liv - for det at føle sig elsket og vise andre, at man elsker dem,
er jo det, der gør en til et helt menneske.
En god historie sælger altid godt
Et produktkoncept som dette, der
samler udtrykket for anerkendelse, ros
og kærlighed i et enkelt og smukt visuelt udtryk, gør den originale smykkeserie ”Rosetten” fra ByKjaergaard til den
helt oplagte gave i rigtig mange anledninger, hvilket alt andet lige vil gøre
salgsarbejdet i butikkerne lettere. En
dejlig og hjertevarm historie om en

smykkeserie skabt i skøn forening mellem en kendt kunstner og en anerkendt
designer vil altid sælge godt.
Den originale ”Rosetten” smykkeserie er håndlavet og fås i både
sølv og forgyldt sølv. Serien består
af ringe, brocher, armbånd, armring
med hvid Topas ædelsten, øreringe,
samt halskæder i både korte og
lange længder.
De vejledende udsalgspriser
ligger mellem kr. 700,- og
kr. 1.800,-.

”Rosetten” skal nemlig ses som en kærkommen mulighed for at vise enten sig
selv eller andre en klar anerkendelse
enten bare som personer eller ved
anledninger, hvor en anerkendelse/
præmiering vil være oplagt. Det være
sig efter en stor eller lille præstation for hvilken, man
gerne give sin uforbeholdne ros.
At få ros - eller for
den sags skyld at give
sig selv ros er nemlig meget
opbyggeligt. Når det er sagt, så er ros
også et ultimativt udtryk for det at
Fotos venligst udlånt af Ditte Capion og Triggerhappy
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Egholm stole - en fordel
for din bagdel

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

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

PureLeaf er en hyldest til detaljen, individualitet og personligt udtryk. Med et skarpt fokus
på bæredygtighed præsenterer vi et æstetisk samspil mellem nytænkende smykkedesign,
naturens unikke udtryk samt social ansvarlighed og miljøbevidst produktion.
Følg os:

#pureleafcph

pureleafcph

pureleaf.dk

NOA.DK

Men for dykkerursproducenten Oris har ansvarlighed altid været
en del af ﬁrmaets historie. Mange ved, at Oris aktivt har
engageret sig i mænds sundhed og bl.a. støtter
Movember-organisationens arbejde i store dele
af verden.
Oris fokus er dog langt fra kun på slutbrugerne af deres produkter, de tager
også ansvar for at opretholde og
bidrage til at forbedre miljøet. Oris har
produceret dykkerure siden 1950’erne,
og derfor har havet der omgiver os, en
særlig relevans for ﬁrmaet.

DET ER MED MILJØET
SOM DET ER MED VEJRET
ALLE TALER OM DET,
MEN LANGT FRA ALLE GØR
NOGET VED DET

Gennem årene har Oris indgået partnerskaber med forskellige non-proﬁt organisationer med direkte sigte på at forbedre
forholdene for dyr og planter i havet
Koralrevene er udsat for en alvorlig trussel.
Forskningsrapporter viser, at en fjerdedel af
koralrevets følsomme økosystem - som følge af
blegning og skødesløs turisme - er så beskadiget
at det ikke kan reddes. To tredjedel af de resterende rev er i fare, og der skal gøres noget radikalt
for at stoppe udviklingen. Oris har allerede i en
del år været aktiv i arbejdet med at genskabe
det unikke havmiljø omkring det australske
Great Barrier Reef.
I 2017 blev der igangsat et hajprojekt,
ledet af miljøbeskyttelsesorganisationen, Pelagios Kakunjá i Mexico.
Organisationen skulle - støttet af Oris udstyre hammerhajer med sendere og
kortlægge hammerhajens geograﬁske
vandring, for efterfølgende at lave oplæg
til ansvarlige regeringer i forhold til at etablere
beskyttende
foranstaltninger
til
begrænsning af ﬁskeri og turisme i de berørte
områder.
Samme år startede Oris et samarbejde med
Staghorn Restauration projektet i Florida. Her
arbejder frivillige dykkere på at beskytte de lokale
koralrev mod udryddelse. Dykkerne har i løbet af
få år plantet mere en 23.000 nye koraller og
forberedt yderligere 40.000 koraller til senere
udplantning.
I 2018 arbejdede Oris med den franske
regering for at udvide ﬁskeriforbudszonen rundt om verdens mest isolerede
ø, Clipperton Island i Stillehavet. Målet
med samarbejdet var at lægge ﬁskeri
og turisme længere væk fra øen for at
beskytte dens unikke økokultur for fremtidige generationer.
I 2019 fortsætter Oris sine bestræbelser på at
forbedre forholdene i oceanerne. Det gør de
blandt andet ved at præsentere en spektakulær pakke bestående af tre limiterede drømmedykkerure med oceanblå skiver, som præsenteres
i en æske fremstillet i håndsorteret og presset genbrugsplast.
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I paKKEn fIndEr Man:
1 stk. Oris Great Barrier Reef version III et 43,5 mm stål ur med gradueret blå
urskive, og cirkulær datokrans med koralgul indikator. Lige som sine to forgængere har denne Great Barrier Reef
version til opgave at bringe midler til det
omkostningsfyldte men vigtige arbejde
med at beskytte og delvist genoprette
det unikke miljø omkring verdens største
koralrev ved Australiens nordøst kyst.

1 stk. Oris Clean Ocean er en
klassisk Time & Date
udgave i 39,5 mm med
drejekrans – Modellen er
skabt til støtte for Paciﬁc
Garbage Screening – en nonproﬁt organisation, som arbejder med
at fremstille en ﬂydende platform, som
kan samle plastik aﬀald op af havet fra
helt ned til 30 meters dybde. Hver Oris
Clean Ocean model har sin egen unikke
bagkasse dekoration fremstillet af
komprimeret genbrugsplast.
1 stk. Oris Blue Whale chronograf, som er
kronjuvelen i pakken. En værdig
45,5 mm med gradueret blå urskive,
drejekrans samt tre subdials, som angiver løbende sekund, minut- og timer
ifb med brug af stopursfunktionen. Blue
Whale modellen er skabt til støtte
for Whale & Dolphin Conservation organisationen, hvis mål det blandt andet er
at stoppe hvalfangst og at genskabe et
sundt verdenshav.

VandtæthEd
Great Barrier Reef III og Clean Ocean
modellerne er vandtætte til 300 meters
dybde.
Blue Whale chronografen er vandtæt til
500 meters dybde.
LIMItErInG
Great Barrier Reef og Clean Ocean
modellerne produceres i 2000 stk hver
og sælges også separat Blue Whale
modellen produceres i 200 stk på
verdensplan og sælges kun som en del
af Oris Ocean Trilogy boksen.
prIS:
Prisen for den nummererede Ocean
Trilogy boks med de tre limiterede dykkerure vil være kr. 73.700 (vejl. udsalg).

Pakken vil være tilgængelig i et begrænset antal i Skandinavien primo juli 2019
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AMARANTH - # 4-CLOVER KNOT
fåes i 4 farver med klassisk 3-delt
lås i sterlingsølv eller guld med enkelt kultiveret diamant
Vejl. udsalgspriser fra kr. 800,-

To virkelig potente brands,
der sætter helt nye
standarder for, hvordan et
produktkoncept, design,
kvalitet og professionelt
håndværk kan smelte
sammen i en
akkumuleret værdi

En af branchens dygtigste smykkedesignere og
tidligere kreative kraft bag ﬂere store kendte
brands - nemlig Søren Thisted-Pedersen, er nu
også den kreative hovedkraft bag de to nye
brands - Amaranth og Nova Stella, der begge
præsenteres på New Nordic messen ultimo
august.
Amaranth er det, som Søren med rette betegner
som det originale Macramé, der er den århundrede gamle ﬂette- og knytteteknik med de
karakteristiske ﬁrkantede knuder og revknuder.
Men det unikke ved Amaranth er dog ikke blot
kvaliteten af det håndværksmæssige ﬂettearbejde, men det faktum at materialet er
forædlede og virkelig stærke polyestersnore i
alverdens farver- udvundet 100% fra engangsplastﬂasker, som så ikke havner i naturen eller
verdenshavene.

Nova Stella er, som navnet også antyder, den nye
stjerne på himlen, når det gælder smykker med
udskiftelige charms. Nova Stella er til dels inspireret af
Pandora og Shamballa, der jo allerede for 5-10 år
siden fostrede konceptet med deres utallige udskiftelige smykker, der kunne kombineres på et utal af
måder - afhængigt af humør og pengepung - samt
det at sætte store diamantbesatte guldperler på en
anoraksnor og sælge det som armbånd og halskæder.
Nova Stella kollektionens geniale måde at løse
problematikken med en sikker forankring af de
forskellige udskiftelige værdifulde charms har taget
en del tid at udvikle, men er til
gengæld så gennemtænkt,
at det nu har opnået
et bredt dækkende
patent bl.a i EU, USA
og Kina.

NOVA STELLA - 9 mm enkelt
macaroon i guld med diamanter.
Snoren kan bestilles via et farvekort ,
Vejl. udsalgspriser fra kr. 6.000,-

NOVA STELLA - 12 mm enkelt
macaroon i guld med diamanter.
Snoren kan bestilles via et farvekort ,
Vejl. udsalgspriser fra kr. 9.500,-

Når det så yderligere kombineres med ædle
metaller i form af fairminded guld og sølv samt
kultiverede diamanter og andre ædelsten,
opstår der smykker med en helt særlig værdiladning, der ikke kun kan opgøres i pekuniær
værdi. Eller sagt med andre ord, så er Amaranth
ikke bare prydssmykker, men også et klart
statement.
Her er et par udvalgte eksempler fra det
omfattende sortiment.

AMARANTH - # 69 REEF KNOT
fåes i 8 farvekombinationer med
enten klassisk lås eller "vinge" lås i
sterlingsølv eller guld med enkelt
kultiveret diamant eller fuld pave alt
efter kundernes ønsker.
Vejl. udsalgspriser fra kr. 1.400,-
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NOVA STELLA - 9 mm
macaroon og bagel i guld med fuld
pave - alle modeller fås i forskellige
kombinationer
Vejl. udsalgspriser fra kr. 17.500,-

NOVA STELLA - Lås i guld
- ﬁndes i forskellige
guldvarianter både med
og uden diamanter
Vejl. udsalgspriser
fra kr. 1.500,-
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VISIT US AT NEW NORDIC
WWW.GEMSCOPENHAGEN.DK

Har du overvejet
at møde en potentiel
leverandør eller
samarbejdspartner på
New Nordic messen?
Eller tænker du, at det kun er
tidsspilde for dig?
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På New Nordic messen kan du møde ﬁrmaet
Amero - leverandør af kassesystem til guld-, ureog smykkeforretninger
De vil kunne fortælle dig, at det helt sikkert ikke er
tidsspilde, og hvorfor det kan være en god idé at
møde en potentiel leverandør på en messe.
afprøv tingene og få afklaring
Vi kender alle følelsen – du er kommet ind på New
Nordic og vil gerne rundt og kigge, og måske søge
dækning for alle de mange sælgere ude på
messen. Men vi vil også gerne opfordre dig til at
vende kasketten og overveje en anden vinkel på
det at tage på messe. For det er din mulighed for
at se tingene i levende live, prøve dem, holde
tingene fysisk i dine hænder og samtidig kunne
stille dine ”nu og her” spørgsmål.
Det er din indgangsvinkel til at undersøge et
marked, som du måske føler dig lidt usikker på og
ikke rigtig er afklaret med – det er en super god

måde at skaﬀe viden på! Du kan få
meget viden foræret fra en hjemmeside
og en telefonsamtale, men ofte kan det
være svært at bedømme, om produktet
er det rigtige for dig, uden at du rent
faktisk har afprøvet det.

til ansigt. Det gør det nemmere for dem
at forstå produktet, og de kan stille de
spørgsmål, som de har lige nu og her!
Og så kan de se, at det med kassesystemer og IT faktisk ikke er så svært at
lære.”

Det er det Amero som leverandør og
samarbejdspartner vil opnå ved at tage
på messe. De satser nemlig på, at det
at vise deres produkt frem og lave demoer på messestanden vil føre til
mange nye potentielle kunder. Hovedårsagen til det ligger i, at man der kan
få en uforpligtende dialog, hvor du som
kunde kan stille spørgsmål, få afdækket
dine speciﬁkke behov og samtidig
prøve produktet live på stedet.

Vær bevidst om, hvad du vil vide på
messen

Som forretningskonsulent Mads Vesterdal fra Amero ynder at sige det: ”Vi vil
altid gerne møde vores potentielle
kunder eller samarbejdspartnere ansigt

For at få mest ud af et messebesøg,
hvis du går med tankerne om at få en
ny samarbejdspartner til dit kassesystem, kan det godt betale sig allerede nu at tage stilling til en række
spørgsmål: Har du behov for lagerstyring? Har du en webshop tilhørende din
fysiske butik, som skal integreres med
kassen? Hvilke fordele er der ved et
service- og reparationsmodul? Har du
behov for smykkelabel-print? Hvilken
form for support vil din butik have brug
for i hverdagen?

hvad kan du opleve hos amero på
new nordic messen?
Amero er en Aarhus-baseret virksomhed, som sælger kassesystems- og ITløsninger til fysiske detailbutikker i hele
landet. De er med på New Nordic
messen netop for at vise deres brancheløsning til guld-, ure- og smykkeforretninger frem. Her kan du få en fysisk
demonstration af hele kassesystemet,
d vs.
to u ch skærm,
bo nprinter,
BackOﬃce (en online backend, hvor du
styrer dine varer), smykkelabel-print og
selvfølgelig service- og reparationsmodulet. Amero’s konsulenter står selvfølgelig også klar til at svare på alle dine
spørgsmål, uanset hvor store eller små,
de er.
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ÉT STÅLSAT FIRMA MED TO MARKANTE PROFILER OG TRE STÆRKE BRANDS…
Hard Steel - kendt for sin fantastiske kollektion af læderarmbånd - og meget professionelt drevet af, på tiende
år, Christian Jakobsen, har indledt samarbejde med
Torben Støvring, der i mere end 25 år har stået bag
ﬁrmaet Støvring Design. Sammen repræsenterer de nu
tre stærke brands, som de ser frem til at præsentere for
hele branchen på New Nordic.
Det drejer sig selvfølgelig om Hard Steel’s egne
læderarmbånd og kæder som kan leveres i alle
længder uden merpris, så ingen af dine kunder
behøver gå forgæves. Samt Hard Steels populære
nordiske mytologi kollektion med bl.a. Thors hamre.

Derudover har Hard Steel det danske agentur for det
svenske Dacapo Silver, som er kendt for deres store
udvalg af dåbs- og gaveartikler, hvor især sparebøsserne og smykkeskrinene er populære. Alt
sammen til fornuftige priser, som er godt
hjulpet på vej af kursforskellen på den svenske
krone.

Karussel med musik, toppen

Med samarbejdet med Støvring Design følger der - ud over
25 års brancheerfaring - også Støvrings omfattende
udvalg i populære sølv- og guldsmykker, der løbende
suppleres med spændende nyheder. Der er også kommet
en ny kollektion med navnet ”Amber by the Sea” sølvsmykker med rav, hvilket er meget efterspurgt for tiden.
Det er Støvrings ”SmykkeLine”-serie af smykker til børn
også, den omfatter både ringe, ørestikker, halskæder og
armbånd som fås i ﬂere farver.

drejer rundt og spiller musik med plads til billede,
fortinnet vejl. udsalgspris
kr. 649,-

Læder armbånd med stållås
vejl. udsalgspris kr. 295
Stål vedhæng
vejl. udsalgspris kr. 295
excl. kæde

Sparebøsse med musik,
fortinnet vejl. udsalgspris kr. 449,-

Sparebøsse, fortinnet vejl. udsalgspris kr. 349,-
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The World
halskæde - 8kt.
vejl. udsalgspris
kr. 2.575,-

Mor & Barn
halskæde - 8kt.
vejl. udsalgspris
kr. 2.575,-

Tree of Life
halskæde - 8kt.
vejl. udsalgspris
kr. 1.775,-
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RÅDIAMANTER,
TAHITI-PERLER, ÆDELSTEN,
GULD OG HVIDGULD

Oplev det ekstraordinære og ekstravagante ved denne halskæde som
samler alle de bedste materialer i ét smykke. Glitrende rådiamenter, unikke
Tahiti-perler, glinsende ædelsten og luksuriøst 18k guld.
Alle Njord Jewels smykker er håndlavede og derfor er hvert enkelt smykke
unikt – præcis ligesom hvert et menneske er det.

Bogstavelig talt en sjov ide!
Initials er en helt ny serie af ringe fra Heiring Jewellery
Denmark. Ringene, der som navnet også antyder, er
initialringe kan enten bruges enkeltvis eller kombineres,
hvorved der kan opnås et mere råt look.
Ringene er en glimrende gaveidé, der kan gives som
venindegave, kærestegave eller bruges af bæreren
som et personligt smykke med egne eller børnenes
initialer. De fremstilles i forgyldt, oxideret og rhodineret
sterlingsølv - og fås desuden i både 14 og 18 karat
guld. Udover ringe med samtlige alfabetets bogstaver
i versaler fås desuden en ring med et ﬂot hjerte.

NJORD

JEWELS

Vejl. udsalgspris i sølv kr. 795,- og den vejl. udsalgspris
for 14 K guld er kr. 6.800,-

-guddommeligt skandinavisk design!
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v/Rasmus Kleist Laursen
Mail: rkl@njordjewels.com · Telefon: +45 2225 8505 · www.njordjewels.com
Instagram: @njordjewels · Facebook: @Njord Jewels

Når et produktkoncept kombinerer
et unikt design, bæredygtighed,
social ansvarlighed, miljøbevidsthed
og en rigtig god historie,
der rammer tidsånden…

ELVa GOLd
1.190,-

Smykkeﬁrmaet PureLeaf har sat et skarpt fokus
på bæredygtighed og præsenterer med sit
smykkebrand PureLeaf et æstetisk samspil
mellem visionært smykkedesign, naturens helt
eget unikke udtryk samt social ansvarlighed og
en miljøbevidst produktion. Alt i alt er det
smykker med en rigtig god historie.
naturens egen forskelligartethed og
detaljerede skønhed er det primære
omdrejningspunkt.
PureLeaf’s smykker bliver fremstillet i Brasilien på
en base af organisk materiale belagt med
genbrugsrød eller -hvidguld og er certiﬁceret af
IBAMA (Det Brasilianske Institut for Miljø og
Vedvarende Naturressourcer).
De anvendte naturmaterialer oprinder hovedsagligt fra de midt-vestlige regioner af landet,
hvor smukt savannelandskab møder tropiske
sumpområder og frodig regnskov. Her indsamles
de nedfaldne blade og grene, som fungerer som
kernen af smykkerne.
Det har været væsentlig for PureLeaf at kunne
bidrage til en udligning af indkomstfordelingen
ved at ansætte lokale familier til at tage del i
fremstillingsprocessen ved at hjælpe til med at
indsamle, tørre og skelettere det organiske
materiale, der bliver brugt i produktionen af
smykkerne.
hver enkelt smykker må anses som små
unika kunstværker.
Det organiske materiale (bladene), der indsamles, udtørres og om nødvendigt, skeletteres
inden det efterfølgende behandles for at opnå
den nødvendige stivhed. Når bladene er klar
bliver de belagt med rødguld eller hvidguld.
Belægningen bliver forsigtigt penslet på, da

aCara WhItE GOLd
1.400,-

MadEIra GOLd
1.900,-

aLMaS BLaCK GOLd
1.900,-

denne fremgangsmåde sikrer, at ingen detaljer
går tabt. Fremstillingsprocessen foregår udelukkende som håndarbejde, hvilket gør det
muligt at fremstille et smykker, der på alle
tænkelige måder bevarer bladenes unikke
egenskaber.
pureLeafs smykker giver bæreren
individualitet og et personligt udtryk.
Ligesom ﬁngreaftryk er alle blade enestående,
og deres unikke karakter bevares ned til mindste
detalje under transformationen til et smykke.
Hvert et smykke er håndlavet for netop at
bevare bladets skønhed og lethed - samt for at
sikre den nødvendige styrke og robusthed. På
den måde skabes smykker, der er helt unikke, og
som bæreren kan være sikker på at ingen andre
her. Lægger man dertil den gode historie om at
lokalsamfundet omkring produktionen desuden
er sikret en stabil indtægt og ordnede arbejdsforhold, så kan man godt have god samvittighed.
for pureLeaf er det tydeligvis en passion i sig
selv at have en etisk og bæredygtig
tilgang til mode.
”Etisk mode handler for os om passion. Vi brænder for at give vores forhandlere muligheden for
at sælge håndværksmæssige kvalitetsprodukter
produceret med hjertet på rette sted - med
respekt for natur, miljø og ikke mindst de
mennesker, som er involveret i produktionen,”
fortæller Nadja Rasmussen, der er medstifter og
partner i PureLeaf.

MaIa WhItE GOLd
1.900,-
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Gravørmaskine Enset Plus
Enset WH håndstykke

GODT VÆRKTØJ
ER DET HALVE
ARBEJDE!
(Gl. dansk ordsprog)
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ravstedhus præsenterer en hel perlerække af godt værktøj
EnSet maskinerne fungerer ved hjælp af
trykluft. Et lille stempel inde i maskinen
sørger for at levere små præcise lufttryk,
som igennem en slange føres ud til et
håndstykke, som alt efter håndstykkets
art og indstilling kan levere alt fra små
korte slag til 8 mm lange strøg.
Hastigheden justeres via fodkontrollen
og kraften af slagene indstilles på maskinen. Det betyder at man ved gravering ikke længere skal trykke, men bare
føre stiklen, de små hurtige slag sørger
for trykket. Det er også muligt at sætte
kørnertyre og og andet værktøj i håndtaget så man kan bruge EnSet til at
trykke kørner ved indfatning eller forrivning. Bruges ﬁlehåndstykket kan man
udføre meget småt ﬁlearbejde præcist.
Eller man kan ciselere let eller hamre en
overﬂade. Maskinen er nem at betjene
og fylder ikke meget.

ravstedhus tilbyder nu også dedeco
SUnBUrSt® radial slibe- og polereværktøj til mikromotoren.
Specialbehandlede, indlejrede keramiske slibe- og polerekorn gør det muligt
at opnå de bedste resultater bare
meget hurtigere og nemmere uden at
gå på kompromis med kvaliteten. Der er
kun minimal støv- og varmedannelse og
de holder meget længere end konventionelle skiver, børster, kegle og hjul og
er derfor de perfekte redskaber for efterbehandling, udglatning og højglanspolering af de ﬂeste ædelmetaller,
metaller samt akryl og plastik uden at
angribe sten. Farvekodet. Fås individuelt
eller i praktiske sæt i ﬂere kornstørrelser
og former.
Se meget meget mere på
www.ravstedhuspro.dk

Nordlys og kærlighed…
RO Copenhagen har udvidet smykkerne i sin Nord
Collection med grøn turmalin og lys grøn beryl, hvilket giver mulighed for at skabe ﬁne farvekombinationer ved eksempelvis at mikse ringstørrelser og
ædelsten. Kollektionen er
oprindeligt inspireret af nordlysets legende farvespil og
den grønne farve er derfor en
naturlig udvidelse af farvepaletten i Nord Collection.
Nord Collection består af
ringe, armbånd, vedhæng og ørestikker i 18 karat
rød- eller hvidguld med baguette slebne ædelsten.
Smykkernes enkle udtryk gør, at de smukke farvede
ædelsten fremstår klare og elegante. Som alle
smykker fra Ro Copenhagen, er de selvfølgelig også
sat med Ro's signatur-diamant. En lille detalje med
stor betydning.
Med vejl. udsalgspriser fra kr. 2.800 er kollektionen
populær som gave ved højtider og særlige
begivenheder.

Desuden har lancerer RO Copenhagen nu Meant to be Collection, som
er en hyldest til kærligheden og det at
bekendtgøre sin kærlighed til omverdenen.
To bånd af guld som er et symbol på et løfte om at
elske og ære i medgang og modgang. Et smykke
som vi kan bære gennem hele livet og som har en
helt særlig betydning. En af de mest betydningsfulde ringe for designer Helle Leiberg Nissen er netop
hendes vielsesring og derfor ønskede hun at
skabe sit bud på netop dette betydningsfulde sæt af ringe.
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Man mærker næsten suset fra Asgård…
For det er nemlig den gamle nordiske mytologi, der både

ligger til grund for Njord Jewels navn og i vid udstrækning også er inspirationen bag ﬁrmaets håndlavede

smykkekollektioner.

Rasmus Kleist Laursen, der har grundlagt firmaet,
fortæller at navnet ‘Njord’ stammer fra oldnordisk og

refererer til den gamle Gud kaldet Njörðr, som siges at

have boet i Asgård og have givet frugtbarhed og
velstand.

Konceptet bag Njord Jewels udspringer af et ønske om
at skabe et univers af helt unikke kvalitetssmykker, der

også afspejler visuelle elementer fra den fantastiske og

fortryllende skandinaviske vinter og dermed Rasmus’

mønster, kan man drage en parallel til Njord
Jewels’ smykker, som netop repræsenterer

skønheden i at være unik. Hvert smykke fra Njord

Jewels er ligesom det enkelte menneske unikt og
ekstraordinær på sin egen måde - og det er en
egenskab, Rasmus ønsker at hylde, fejre og værd-

sætte med sine smykkekreationer.

Kun de bedste materialer er gode nok til de

omhyggeligt

håndlavede smykker i Njord
Jewels’ kollektioner, der primært fremstilles i 18
karat guld, Thaiti-perler og ægte ædelsten - ofte

rådiamanter og saﬁrer. Flere af smykkerne leveres
i smukke ligeledes unikke æsker af røget træ.

egne nordiske rødder. Præcis som et snefnug i de

Skandinaviske vintre, der danner sit eget helt specielle

Armbånd
18K guld - inklusiv to massive 18K 'nuggets',
11+ CT polerede safirer og UV-bestandige o-ringe
Vejl. udsalgspris: 32.900 kroner

Armbånd
18K guld, 25+ CT rubiner og 3 Tahiti perler og
UV-bestandige o-ringe
Vejl. udsalgspris: 29.400 kroner
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Vedhæng
18K guld, 1 Tahiti perle og 0,03 CT TW-VVS
hvid diamant
Vejl. udsalgspris: 11.900

Øreringe
18K guld og 2 Tahiti perler
Vejl. udsalgspris: 9.600 kroner
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Nye hudvenlige armband,
halskæder og ringe, som
matcher dine kunders favoritøreringe
Blomdahl producerer ringe i nøje udvalgt naturtitan
og guldtitan af medicinsk kvalitet. Den guldfarvede,
hudvenlige yderbelægning placeres kun på ringens
yderside, som ikke er i tæt kontakt med huden.
Indersiden, der hele tiden ligger mod huden, er altid
lavet i medicinsk titan.
Firmaets armbånd og halskæder er belagt med en
smuk og hudvenlig guld- eller sølvfarvet yderbelægning oven pårustfrit stål af meget høj kvalitet
(316L). Til forskel fra ringe, øreringe og smykker til
næsen, sidder kæder og hængselsmykkerne ikke
nær så tæt mod huden. Det gør, at den hudvenlige
yderbelægning kan placeres på hele smykket. For at
værne om dine kunders hud og deres helbred
anvender Blomdahl en belægning, som er
specielt udviklet i samråd med kompetente hudlæger.
Denne unikke, keramiske og slidstærke belægning
gør, at armbåndet og halskæden bliver op til 300
gange mere sikker sammenlignet med samme
smykke uden belægning.
Derfor passer vores hudvenlige smykker til alle –
også til dem, som har svært ved at gå med smykker
fordi de døjer med nikkel- eller guldallergi.
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