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SÆT URET
Nytåret er starten på en frisk. Et nyt år med nye muligheder, kaldte
dronningen det i sin nytårstale. Og vi er helt ude af den økonomiske
krise, supplerede statsministeren i sin. To dejligt positive budskaber,
som nogle nok har ventet længe på. Men for at blive klar til at se
fremad, kan det være nødvendigt at gøre op med det bestående. Det
eneste konstante er forandring, sagde Lars Lykke Rasmussen også. Eller
som filosoffen Heraklit formulerede det allerede 500 år før vores tidsregning: Alt flyder.
Netop i forandring ligger mulighederne for, at ting kan blive bedre,
også selvom det velkendte må en tur under kniven. Et eksempel herpå
er vores egen branchemesse, New Nordic, som er en sammenlægning
af de to tidligere messer, Design Ure Smykker Messen og Copenhagen
Jewellery & Watch Show. New Nordic er kommet særdeles godt fra
start, melder salgskontoret; langt over halvdelen af messearealet var
solgt allerede inden jul med endnu et halvt år til messens afholdelse i
Bella Center i august 2017. Det kunne se ud som, en samlet branche
har fundet sammen om at stille deres ure ens, med viserne pegende
fremad. Som dette blad demonstrerer, er der i hvert fald masser af
initiativ, nye idéer, gå-på-mod og vilje.
Hvis kriseårene har givet noget med, er det måske et øget ønske

Be my

Valentine
Tirsdag d. 14. februar

blandt mange designere og producenter om at fordybe sig i kvalitet og
mening, ligesom der er mange firmaer, der for tiden opgraderer med
mere eksklusive kollektioner med ædlere metaller og sten. Vi tager det
som tegn på, at en positiv forandring er igang – og byder velkommen
til et nyt år: Første nummer med særligt kig på ure og Valentine...
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CHRISTINAS Valentine-kampagne er
klar til bestilling og bakkes op med
aktiviteter på alle platforme. Slutspurt
med TV2-kampagne hele ugen op til
selve dagen, hvor romantikken og
kærligheden banker på - eller tager
sig ud som hjertet på et armbånd.
Som sædvanlig leveres CHRISTINAkampagnen med fuld POS-pakke UB.

KONTORET 36 302 306
JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72
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Susanne Friis
Bjørner slipper
slangen løs.

Susanne Friis Bjørner
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Halskæde 350,-

Med sin nye slangeserie rammer Susanne
Friis Bjørner lige ned i tidens mode, hvor
mange tøjdesignere arbejder med sanselighed og strukturer.
– Modebilledet er præget af mange
interessante strømninger for tiden, og det
er tilladt at larme både med størrelse,
udtryk og detaljer. Vi har haft lyst til at tage
udgangspunkt i slangen og lege med de
figurer, den danner, og de smukke strukturer, der er i slangens ham, fortæller designer og medejer Benedicte Bjørner.
Firmaet har samtidig fundet inspiration
i Østen, hvor slangen er et af de tolv stjernetegn i det kinesiske horoskop:
– Her er slangen forbundet med karaktertræk som visdom, eftertænksomhed,
tillid, skønhed og rigdom – og det er jo ikke
dårlige egenskaber at bære med sig i et
smykke, siger Susanne Friis Bjørner.

Spar 600,Ægte læderarmbånd
med sterling sølv
“Be Mine forever” charm

Kun

595,-

www.sfbcph.com

Ring 385,-

Spar 600,Kreoler 465,-

Ægte læderarmbånd
med forgyldt sterling sølv
“Be Mine forever” charm

KAMPAGNE PÅ
Armring 1.450,-
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OM Ring
Om er en hellig
lyd og et spirituelt
symbol. Det siges blandt
mange andre ting at
være Universets lyd.
Her som dekoration på
forgyldt sterlingsølvring.
Pris 2.800,-

25.-27. august 2017
Bella Center
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CLARITY kollektionen er
i butikkerne fra februar
og indeholder øreringe,
armbånd, halskæder og
ringe. Priser fra 450
til 3.400,-

D
E
S
I

newnordic

Jewellery & Watch Show Copenhagen
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helliget spirituelle
symboler fra både
Østen og Vesten.

CLARITY
Julie Sandlau
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Her er Hamsas hånd, Universets
lyd, det kristne kors og det alt
seende øje. Clarity kollektionen
er inspireret af den ro og det
klarsyn, der kan opnåes gennem
meditation, udmøntet i symboler, der udstråler positiv energi.
Alle smykkerne er lavet i
hånden på firmaets egen fabrik i
Hanoi i Vietnam. De er i sterlingsølv med forgyldt satinoverflade,
sat med farvede Swarovski zirkonia.
www.juliesandlau.com

HAMSA PROTECTION Ring
Hamsas hånd beskytter mod
det onde. Hamsa betyder fem
på arabisk. Pris 3.400,-

Ørestikkere
med forskellige
symboler, sælges
enkeltvis fra 450,-

Stand
på årets
messe
2017

Spar 400,Ægte sølvarmbånd med
sterling sølv“Be Mine forever”
charm & stopper

Kun

595,-

Skriv til Henrik Westerlund
på hw@designuresmykker.dk

MOON BALANCE
Ørestik, 450,-

Spar 400,STAR BELIEVE
Ørestik, 600,-

Ægte sølvarmbånd med forgyldt
sterling sølv“Be Mine forever”
charm & stopper

CROSS FAITH
Ørestik, 500,EYE INTUITION
Ørestik, 600,-

LOTUS PURITY
Ørestik, 700,-

STAR BELIEVE Armbånd
1.600,

KAMPAGNE PÅ
newnordicshow.dk
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Lindholts
Fourniturehandel

UR-FORSYNINGEN

Er kukure gået
af mode? Ikke ifølge
Lindholts, der har en
række stemningsfulde
og detaljerige vægure
i charmerende
Sydtyrolsk snit.
Her Model 752 RM i
antikbejdset fyrretræ
med tre små figurer.
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Urmageren er meget mere end blot ure. Vi har kigget en
af danske urmageres førende leverandører over skulderen
og set på reservedele, værktøj og tilbehør samt varer,
vi slet ikke anede fandtes.
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Det indtil for ganske nyligt familieejede
firma, Lindholts Fourniturehandel, blev
startet i 1953. Det har ikke noget med
møbler at gøre, selvom en engelskkyndig
måske kunne udlade det; fourniture kommer af fransk og betyder simpelthen forsyning eller tilbehør. Og det er præcis, hvad
Lindholts er; urmagernes og guldsmedenes
forsyning af tilbehør.
Fra den mindste skrue til hele urværk,
fra urbevægere til stormglas, fra små pakker med „det, du ikke kan undvære“ til
specialfremstillede glas til dit gamle Cartier.
Fortvivler du over ikke at kunne skaffe et
nyt glas til dit gamle yndlingsur, så er der
nemlig hjælp at få på Lindholts eget glasværksted. Her har Knud Pedersen siden
1989 serviceret alle mærker fra det billigste
ur fra supermarkedet til det dyreste schweizerur ved at fremstille og montere tro
kopier af de originale glas. Omkring 2.500
glas om året er det blevet til.

Ejerskifte
Fra 1. januar er
Lindholts kommet
på nye hænder. Jens
Peter Lindholt, der i
1995 over
tog firmaet fra
sin far, har overdraget til
Kim Nielsen. Og selvom firmaet således nu forlader familien, så er det ikke til helt fremmede, for Kim Nielsen har arbejdet i Lindholts siden 1998.
– Kim og jeg har haft et rigtig godt
samarbejde i mange år, og jeg er
glad for, at han nu træder til i
stedet for mig, fortæller Jens
Peter Lindholt.
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Sølvarmbånd fra 449,S
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www.lindholts.dk
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BOXY
FANCY BRICK
Urbevæger
for ét ur, med
acrylglaskuppel
og fancy design.
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Augusta ophæng
til fx lommeuret.

Læderarmbånd fra 399,-

Elegante opbevaringskasser
til dine ure. Her massivt træ
med polerede metalhængsler
og silkemat pianolak.

Pinligt at måtte indrømme det,
men vi anede faktisk slet ikke,
at der fandtes urbevægere.
Men selvfølgelig gør der dét
og tilmed i en lang række smarte
udformninger til ét eller flere
automatiske ure. Ikke alene holdes
uret igang, når du ikke har det på
armen; det bliver også præsenteret
standsmæssigt. Slår kommode
skuffen med flere meter!

Lindholts fører en række
fine, såkaldte lommeursklokker, hvor uret kan
hænge flot til skue. Glas
og træfod. Kan også
huse et flot smykke...

COCKPIT ATLANTIC
Urbevæger for tre ure,
i lakeret, højglanspoleret
rosentræ.

BOXY CASTLE
Urbevæger for to ure, med
integreret lys der tændes ved
en let berøring af boksen.
Programmerbar interval
motor med højre- og venstre
omdrejning. Valnøddetræ.
FOREBYG TYVERI
Lindholts forhandler små praktiske mærkningssæt fra firmaet
SelectaDNA. Sættet er designet specielt til brug for private og
mindre butikker til mærkning af indbo. Ifølge producenten nedsættes
risikoen for indbrud med op til 85 procent.

STORMGLAS
Stormglasset indeholder en hemmelig
væske, der krystallerer i forskellige
formationer under skiftende vejrlig og
fortæller om regn, sne eller storm på vej.
Det første kendskab til stormglassets
anvendelse ombord på et skib stammer
fra Charles Darwins jordomsejling i 18311836. Lindholts stormglas produceres
af Stig Larsen og Dorthe W. Eriksen, der
under en rejse med sejlbåd i 1982 lagde
til ved en ø i Hebriderne og her fik lov
at få opskriften på den særlige væske
af en lokal.

Collect-ur fra 995,-

SCHATZ
Schatz skibsure i
messing eller krom
er lige stemningsfyldte
til lands som til vands.
En avanceret mekanik
slår glasslag med en
hammer på en klokke.

CHRISTINA

LOVE
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To store smykke/ur-huse byder ind med hver deres glamorøse ur.

GLAMOURE
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PIAGET
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Filmen Jackie, der handler
om Jacqueline Kennedy
Onassis, havde premiere
herhjemme 12. januar.
Et af hendes yndlingsure
siges at være et guld-jadeog-diamant-Piaget fra 1965,
og det har fået urfirmaets
direktør Philippe Léopold
Metzger til at komme på den
gode idé, at relancere denne
model i forbindelse med
filmen om USAs ikoniske
førstedame fra 1961-63,
der siden blev gift med den
stenrige, græske skibsreder
Aristoteles Onassis.

Y

Piaget Model G0A42217 i pink guld er
en 2017-variant over temaet. Urskiven
er af naturlig karneol.
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Piaget Model G0A39210, som bæres
af Natalie Portman i rollen som
Jacqueline Kennedy i filmen Jackie,
og som er lig Kennedys eget ur fra
1965. 18 kt guld med 20 brillianter,
fire smaragder, urskive af jade
og Piagets specielle Palace
guldlænke og eget 56P
quartzværk.

Filmplakaten med Natalie Portman som Jackie
vidner om, at der er lagt vægt på ikke
mindst at præsentere førstedamens stil;
tøjet, håret, farverne og elegancen.

SAINT
HONORÉ
En bid af Eiffeltårnet.
Som der står på kransen af
Saint Honorés nye ur, og som
både den og urskivens
bro-konstruktions-lignende
design antyder, så er uret
inspireret af Eiffeltårnet. Men
mere end det: Metallet er faktisk
hentet direkte fra selve tårnet i
Paris. I samarbejde med Eiffel Tower
Operating Committee har Saint
Honoré modtaget 200 kg jern fra
dele, der blev produceret til Eiffeltårnet i 1885.

CHRISTINA

130 ÅR
Eiffel-uret er kreeret i anledning
af Saint Honorés 130 års jubilæum
i 2015, en alder der i 2017 deles
af Eiffeltånet, der blev opført mellem
1887 og 1889. Uret produceres
i en række varianter, hver i 1.885
eksemplarer. Her er det model
880040-17GAEF til herrer med
42 mm kasse af Eiffel-stål og Sellita
SW 200 automatisk værk.
Pris 2.490,- euro.

LOVE
PRISER FRA 99,-
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Smykket til hende der fortjener det...

WESSELTON-serien er tilknyttet en bytteret.
De kan inden for to år bytte Deres smykke til et nyt
med en minimum 0,05 ct. større brillant mod kun at
betale diﬀerencen mellem Deres oprindelige
købspris og den større brillant.

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com

HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700 SVENDBORG * TELEFON 6915 5500
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FOSSIL
Rektangulær ynde og urkasse
med poleret topring i rosegold. Satin/silver urskive og
raffineret kongeblå urrem
med mørke stikninger. Til
evening-dress og diskret
klasse. Model: ES4158.
Pris 1.095,-

EMPORIO ARMANI
Et lille fint ur med rosegold urkasse
og champagnefarvet SunRay urskive.
Små glaskrystaller er brugt som
indeks. Armani-logoet er præget i
guld på den lmatchende læderrem.
Model: KAPPA, AR11010.
Pris 1.995,-
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MICHAEL KORS
Fløjsmat sort og
guld. Model MK5191
Pris 1.995,-
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KATE SPADE NEW YORK
Romantisk rosemotiv med
perlemorsskive og forgyldt
stålkasse på spinkel, rosa
læderrem. Model KSW1257.
Pris 1.995,-
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SEIKO
Feminint dameur med
krystaller på kransen.
Model SRZ466P1
Pris 2.795,-
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14. februar

VALENTIME
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Skulle der efter rekord-Julen 2016 være flere håndøre
på kistebunden og nok et par umættede gaveønsker er her
en række tidsindstillede forslag til damernes Valentine...

MARC JACOBS
Klart layout og rent bord mellem
detaljer og store linjer. Rosegold
urkasse med nougatfarvet læderrem
og hvide syninger. Satin/hvid urskive
med rosegold indeks og kækt,
skråtstillet navn. Model ROXY,
MJ1533. Pris 1.695,-

DIESEL
Diesel har virkelig
været kreative med
denne Spring model,
hvor topringen er
belagt med mønstret
læder, urskive er
mokka med forårsgule markeringer og
Number 9 er eneste
tal. Model: DZ1800.
Pris 1.495,-

TOMMY HILFIGER
Dameur i gulddublé,
designet i samarbejde
med fotomodellen
Gigi Hadid. Model
1781722, 1.495,-

MICHAEL KORS
Et elegant ur helt i rosegold;
nærmest som at åbne en
pudderdåse. Urskiven er sat
med 60 små glaskrystaller i
en hypnotisk cirkel, hvorover
de tilspidsede visere sejler for
tiden. Model: PORTIA,
MK3640. Pris 1.995,-
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SEIKO PROSPEX SOLAR CHRONOGRAPH
Seiko SSC489P1 med maritimt design og alt,
hvad en sejler har behov for: Verdenstid for 25 byer,
stopur op til 24 timer, gangreserve indikator, lysenergi,
antirefleks safirglas. Visere og timemarkeringer har
samme profil som en yacht set fra masten, og urkassens
skarpe linjer minder om et skibsskrog, der skærer
gennem bølgerne. Fås i stål med lænke til 4.495,eller med blå gummirem til 4.295,FABER
Klassisk Nato-rem look
i stål og safirglas.
Model F903SL, 999,-
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14. februar
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HUGO BOSS
Smartwatch fra Boss med genopladeligt batteri
til digitale funktioner samt knapcelle til analog
ur. Tekstbeskeder, aktivitetstracker, alarmer.
HB1513451, stål 3.495,- rosagulddublé 3.995,-
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En gang foreslog vi her i bladet vore mandlige

læsere at tage lån i huset for at købe deres yndlingsur.
Hvis idéen ikke var helt let at sælge hjemme over
spisebordet, er her en håndfuld seje herreure,
der ikke nødvendiggør helt samme indgreb...

TOMMY HILFIGER
Moderne dress-ure til mænd
med lænke eller full black med
læderrem. 1791319 og 1791307
Pris 1.695,-

LARS LARSEN Maskulint tachymeter
med knaldrød silikonerem, mørk rød
skive og hvide indeks og visere.
133CRRS, 2.499,-
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MICHAEL KORS går all-in på denne flotte automatic
nyhed til herrene, hvor der er åbnet op for indmadens
mystik. Lænke og urkasse er miks af stål og carbonfiber.
Model MK9036, 4.295,-

S
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EMPORIO ARMANI
Sort elegance med
sporty undertoner.
Model AR6131
Pris 3.095,-
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UNIK URKOLLEKTION
Forestil dig en urkollektion, hvor hvert enkelt ur er unikt. Dette er tilfældet med urene
fra Abbott & Mosley. Historien bag Abbott & Mosley tager udgangspunkt i idéen
om at skabe et ur der er unikt, ved hjælp af urskiver lavet af ren italiensk marmor fra
Carrara distriktet. De tynde marmor-skiver er skåret med præcision og hvert enkelt ur
har således sit helt eget udtryk, da hver marmor skive er unik.

DESIGNET
Med marmor-skiven som det bærende element i hvert enkelt ur, er Abbott & Mosley
stolte af at producere unikke kvalitetsure, der kombinerer klassisk design og
enestående håndværk. Kollektionen består af 5 forskellige modeller som findes
i henholdsvis 36 mm og 40 mm. Urene er produceret med safirglas, har et
schweizisk urværk og en urkasse i rustfrit stål, med en tykkelse på 7,5 mm.

Marquina
36 mm. 1395,-

TLF. 4526 9100 . WWW.STAEHR.AS
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Charlie My Charlie

PERLEKUNST
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er et nyt dansk smykkefirma,
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specialiseret i knyttede smykker
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Jean Lindvad er uddannet håndarbejds
lærer, og da hun sidste år på en rejse til
Japan opdagede de små japanske glasperler, blev hun forelsket ved første blik. I den
lille fine og feminine perle og dens runde
former så hun straks muligheden for at
skabe et smukt og helt unikt smykke
design. Det er blevet til et helt nyt firma,
Charlie My Charlie, der netop er gået i
luften med hjemmeside og kollektion.
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BEAD ARROW
EARCHAIN
Ørestik med
kæder. 899,-

BEAD STICK
Ørering. 799,-

Folk på gaden
– Det startede egentlig bare for sjov,
fordi jeg syntes, det var vildt fascinerende. Men så kom folk hen til mig på
gaden og spurgte, hvor jeg havde købt
smykkerne, fortæller Jean, der derfor fik
mod på at starte sit eget firma. Firmaet er
opkaldt efter hendes søn, for som Jean
spurgte sig selv: – Hvad holder jeg rigtig
meget af i livet?
Alle designs er Jeans egne, og alle
smykkerne laver hun selv i hånden.
Mønstre og knytteteknik er blandt
andet inspireret af de nordamerikanske indianernes peyote, og hendes
kollektion indeholder både statement
og mere minimalistiske smykker.
Glasperlene er matte, blanke eller
forgyldte, snore er 100 procent
silke, og kæderne er forgyldt
sterlingsølv.
www.charliemycharlie.com

BEAD TRIANGLE
Armbånd af sort silkesnor med
glasperler og forgyldte perler.
550,-
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RING
På model
849,-

DOUBLE ARROWS
Ørestikker.
1.800,-

BEAD BEAN
EARCHAIN
Ørestikker.
799,-
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2. marts 1992 er en skelsættende dato for
Torben Støvring. Efter tre år som kørende
sælger beslutter han at blive selvstændig
og starte egen virksomhed.
– Starten på det hele var en tur til
Polen, hvor jeg købte en hel masse ravsmykker. Og så var TS-Design, som firmaet
hed, i gang, fortæller Torben.
I 1994 ansatte han sin bror Jesper; i
første omgang til kontoret og lageret, men
idag er Jesper også ude på landevejen. Og
så er han med Torbens ord den hårde
mand i reklamationsafdelingen.
I år 2002 trådte Torbens hustru Anja til.
– Det var tid til nytænkning, forklarer
Torben, uden dog at specificere om det var
ham eller Anja, der syntes det. Under alle
omstændigheder blev det efterfølgende til
en række forandringer: I 2006 købte firmaet nyt domicil, udgav deres første katalog og skiftede navn til Støvring Design.
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8 kt guld på
forgyldt sølvkæde
1.375,-
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Halskæde i rosa
forgyldt sølv 695,Ørestikker 295,Fås også forgyldt
og i sølv.

Ring
14 kt guld
2.975,-

Den 2. marts kan
Torben Støvring
se tilbage på
25 års spor i
smykkebranchen.

Små fødder
i ørerne.
Mommy
ørestikker
i sølv 150,-

Støvring Design

25 ÅRS JUBILÆUM

Katalog med oplevelser
Torben har selv fingrene ned i layoutet af
kataloget, da han via kundernes gode
feedback har de bedste forudsætninger
for at lave netop dét katalog, de
ønsker. Hans engagement i produktionen har ført til en række unikke
fotoserier, hvor der er blevet leget med
sceneri, historier og modeller.
Sortimentet er i tidens løb blevet udvidet med guld, sølv, diamanter og stålsmykker, blandt andet i de forskellige brands
Qsteel, Smykker4you, Flower of Hearts og
SilverDiamond.
– Og ikke at forglemme SmykkeLine;
sølvsmykker med blyfri emalje til små prinsesser, lyder det fra Torben.
De senere år er kataloget blevet lavet,
således at alle forhandlere har egne sider
i den del af oplaget, de sender ud.
Webshop for forhandlere
I slutningen af 2014 lancerede firmaet en
B2B-shop, der er forbeholdt forhandlerne.
– Man kan ikke købe som privatperson,
for shoppen er udelukkende lavet som et
arbejdsredskab for butikkerne, der kan vise
vores produkter frem, se vores katalog og
bestille varer. Vi ønsker ikke at konkurrere
med vores forhandlere men selvfølgelig at
følge med tiden og levere den bedste service, fortæller Torben.
Støvring Design er kendt for at sætte
kvaliteten i højsæde, og det vil man fortsætte med de næste 25 år, lover fødselaren. 
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Halskæde i rhodineret
og rosaforgyldt sølv
795,-
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Ørestikker i rhodineret
og rosaforgyldt sølv
695,-
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Ørestikker
8 kt guld
1.875,-

E
R

Ørestikker i 8 kt guld
1.750,-

Armbånd i 8 kt guld
2.750,- 1.675,- 1.575,-

Ørestikker i 8 kt guld
1.675,-

Hele jubilæumsåret 2017
markeres med gode tilbud,
annoncer, konkurrencer med
mere, med fuld knald på, lyder
det fra Støvring Design. Her er
det Torben, Anja og Jesper.
– Vi er dybt
taknemmelige over den
tillid og opbakning, vores
lille firma har fået i 25 år,
siger Torben Støvring.

www.stovringdesign.dk

S

Armbånd
18 kt hvid- og rosaguld med 46 brillanter,
I alt 0,20 ct TW/VVS-VS: 10.300,-

DESIGN URE SMYKKER — 1, 2017
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PLAYTIME

ANALOG WATCH COMPANY
Et Analog Watch er et lille stykke af naturen, du altid kan have med
dig, siger grundlæggeren af amerikanske Analog, Lorenzo Buffa.
Træure eksisterer allerede, men hvor mange af dem bruger
træ som pynt og i det store hele kopierer stålure, så er Analog
tro mod grundtemaet; kasse, skive og rem er alle af træ.
Urene produceres af bæredygtigt træ i samarbejde med
organisationen Trees for The Future.
www.analogwatchco.com
27

Vi har flere gange her i bladet præsenteret nogle af outrerede og fantastiske ure, der hvert flyder i

D

en lind strøm fra urenes højborg, Schweiz. Men også andre lande har deres raffinerede bud på
den utraditionelle tidsmåler. Vi bringer et pluk...
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MAKORE & RED SANDERS WATCH
Ligesom naturen selv er uret her
roligt og enkelt og noget nært unikt
inden for urverdenen; der er ikke
noget navn på skiven. Materialerne
får lov at tale deres eget sprog. Kasse
af rødt sandeltræ og verdens første
bløde og bøjelige trærem af makoretræ. 41 mm, japansk quartzværk.
Pris 150 $
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MR JONES
LAST LAUGH TATTOO
Kraniemotiv med kors,
hjul i øjnene og i det
hele taget et sprudlende
pinball-look. Tiden
aflæses på tænderne.
Pris 195 £
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22 DESIGN
STUDIO
22 Design Studio
er et team af unge
designere fra Taiwan,
hvis foretrukne
materiale er beton.
Deres 4th Dimension
Watch er ikke blot
spændende design med
tidstrappen, der stiger
fra kælder til top, det
er også en spændede
produktion, hvor hver
urskive støbes i beton.
22designstudio.net

MR JONES
Designer Crispin Jones, der står bag det engelske kultbrand Mr Jones, har fundet en
sikker formel: Et enkelt, velfungerende grundlayout og så en løssluppen fantasi på skiven.
Det er der blevet en lang stribe humørfyldte modeller ud af, der alle vil vække opmærksomhed omkring middagsbordet. På firmaets hjemmeside kan du se, hvordan hvert ur
optræder i real-time; det vil sige, hvad der bevæger sig, når uret går.
mrjones.com

4TH DIMENSION WATCH
Urban Edition i 30 og 42 mm
med Miyota værk, rustfri stålkasse,
betonskive, safirglas og læderrem.
Pris 295 og 350 $

DESIGN URE SMYKKER — 1, 2017
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DEVON

DIESEL

Amerikanske Devon har tænkt tiden helt forfra. Ud med
visere og den traditionelle opfattelse af tid, som noget, der
kører i ring. Devon Tread viser timer, minutter og sekunder
med fire gummibånd, såkaldte time belts (tidsbælter), og
hele det fascinerende maskineri kan nydes gennem det
store panoramavindue. At tidsbælterne kan minde om
samlebånd er måske ikke helt tilfældigt, for det er
Devons udtalte ønske at hylde amerikansk opfindsomhed og handkraft, som blandt andet kom til udtryk i
Henry Fords assembly line for Model T i 1809.
www.devonworks.com

Italienske Diesel blev stiftet i 1978 af
Renzo Rosso og Adriano Goldschmied.
Diesels ure produceres under licens af amerikanske Fossil, og deres look er generelt
anderledes og utraditionelt.
diesel.com

DIESEL CARVER DZ7385
Som taget ud af en Starwars film.
Urkassen er det altdominerende
sammen med den kraftige
læderrem. Et ur, der udstråler
overlevelse under ekstreme
forhold. Slip din indre badass
fri, lyder det da også fra Diesel.
Pris 495 $
29

D

D

E

E

S
I
G
N

U
R
E

DEVON TREAD 1 A
Devons første ur, Tread 1, der
i 2010 som første amerikanske ur
blev nomineret til den fornemme
Gran Prix d’Horlogerie de Genéve
i kategorien Design and Concept
Watch. Uret drives af en lille
microprocessor og batteriet
oplades ved induktion.
Pris 18.450 $

KLOKERS KLOK-02
Klok-02 serien er inspireret af
verdens 24 tidszoner, som de blev
foreslået i 1884 af Sir Sandford
Fleming. I vinduet kan vises
tiden i 24 byer verden over.
Og også her sendes
vi tilbage i minderne i et
look a la fysiklokalets
måleinstrumenter.
Pris 895 CHF
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MR JONES
SUN AND MOON MIYAMOTO
Design inspireret af Super Mario og opkaldt
efter skaberen af spillet, Shigeru Miyamoto.
Bybilledet drejer med dagens gang og har
som antydet både dag- og nathimmel.
Pris 175 £

FIYTA 3D
Fiytas 3D kollektion er det kinesiske urmærkes bud på et utraditionelt og supermoderne
designer-ur. Grundkonceptet er det kraftigt hvælvede urglas, der svæver over 3D konstruktionen, hvor tiden kan aflæses diskret fra siden af uret, uden at du skal dreje håndleddet.
I centrum af skiven er der kig til skelton-værket; en spacet kombination af moderne og
gammelt; futurisme og tradition. Pris 3.569,- DKK
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ODM
Hong Kong baserede ODMs Hacker fra
2011 er tegnet af den britiske designer
Michael Young. Til Hacker var Young særligt inspireret af 50ernes industrielle design,
der blandt andet i rustfrit stål fandt et fantastisk materiale, der revolutionerede en
lang række ting i vores hjem og dagligdag.
ODM står for Original in Design.
www.odm-design.com

FIYTA

MR JONES THE DECIDER
Har du svært ved at træffe beslutninger?
Så er The Decider noget for dig! Hver gang
sekundviseren rykker, veksler budskabet
mellem YES i det røde felt og ordet NO
i det sorte. Nu skal du blot stille dig selv et
spørgsmål og se på uret, så har du svaret.
Mr Jones foreslår en særlig teknik ved livets
store spørgsmål; vent til batteriet løber ud og
se, hvad svaret står på. Som den amerikanske
motivations-guru Brian Tracy siger det:
– Næsten enhver beslutning er bedre
end ingen beslutning. Pris 95 £
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KLOKERS KLOK-01
Klokers er ikke en streng tidsmåler, der fortæller
dig, hvad du skal og hvornår, men en spændende
tidsrejse, forlyder det fra firmaet. Derfor er det
ingen tilfældighed, at Klok-01 fra 2015 her ligner
et gammeldags regnehjul; tiden skal leves og opleves
gennem personlige minder. Man må så håbe, at
du har gode erfaringer fra matematiktimerne
i skolen... Swiss Made Ronda quartzværk.
Pris 399 CHF

Fiyta blev grundlagt i 1987 i Shenzhen i
Kina og er i dag et stort mærke ikke blot i
Asien men også med salg i lande som
Sverige, England og USA. Siden 2003 har
Fiyta været samarbejdspartner og officiel
urleverandør på Kinas rumfartsprogram.
fiyta.com

KLOKERS
Også schweiziske Klokers
gør op med de traditionelle
roterende visere. I steder er
der roterende skiver og
personlige oplevelser at hente.
klokers.com

ODM MY03
HACKER GOLD
Så klinisk elegant
som en salatskål
fra Alessi. Rustfrit
stål, PU plastikrem
og japansk analog
værk. Pris 140 $

R

Model 871
18 kt hvidguld
26 diamanter
= 0,17 ct TW/VVS-VS
17.950,Model 867
18 kt hvidguld
71 diamanter
= 0,93 ct TW/VVS-VS
40.500,-

Model 868
18 kt hvidguld
145 diamanter
= 1,51 ct TW/VVS-VS
53.550,-
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Gentleman-kulturens gode stil fra
60erne, kalder Morten Priisholm det; de
maskuline værdier og klassiske interesser,
der er hans inspirationskilder: Vintagebiler,
jagt og ure.
Han er uddannet guldsmed fra Ove
Sparre Sørensen i Slagelse i 2010, hvorefter
han har tilbragt et år hos firmaet Northern
Star Bespoke Jewelry i Wales.
Sidste år vandt han Brand New prisen
for unge talenter på Copenhagen Watch &
Jewellery Show, og nu er han aktuel med
tre kollektioner af ringe, halskæder og
manchetknapper, hvoraf to af dem tager
direkte afsæt i jagt og ure.

32

D

PRIISHOLM HANDCRAFTED
Morten Priisholm
kombinerer traditionelt
guldsmedehåndværk
med nye teknikker og
alternative materialer
som olieret mahogni
fra instrumentbrættet
i en vintagebil og
tandhjul fra komplicerede
ure købt hos en urmager.
Priser mellem 950,og 4.500,33
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Trofæet af naturens råstyrke
Jagttrofæet nedlagt med adrenalinen pumpende i kroppen og troen på, at dyret giver
os andel i dets fysiske styrke og særlige
egenskaber.
Det er baggrunden for Morten Priis
holms Trophy Collection. Vedhængene har
tyngde og jordbundethed og genkalder
dyrenes storslåede kræfter og råstyrke.
– En mand mærker, når han har dem på
under skjorten eller uden på T-shirten, fortæller Morten.
Trophy-serien af massivt sølv og forekøbigt er der tre dyrehoveder; den majestætiske britiske løve, den stærke nordiske bjørn
og steppernes ulv på farten.
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Kompliceret urmekanik
Kollektionen Time tager udgangspunkt i de
store komplicerede schweiziske urværker,
som er resultatet af mange timers nørklen
i de kolde vintermåneder i Alperne. Med
tandhjul, møtrikker og andre udtalte referencer til ure leger serien med menneskets
ønske om at mestre tiden, omsat i et eksklusivt look.
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www.priisholm.com

Priisholm Handcrafted

Morten Priisholm med nogle
af sine egne smykker:
– Selvfølgelig kan mænd bære
smykker på lige vilkår med ure.
Det kræver bare smykker med en
æstetisk stillingtagen; med størrelse,
råstyrke og en skulpturel kvalitet.
En ring skal have noget tyngde, så
man kan mærke, at man har den på.

GENTLEMAN KULTUREN

Y

TIME MECHANIC
Time-halskæde af
sort-oxyderet sølv og
14 kt guld med 0,05 ct
grøn, 0,05 ct brun og
0,02 ct violet brillant.
Vedhæng 6.500,Kæde 18.500,-

TROPHY LION
Manchetknapper
i sterlingsølv
2.800,-

MAHOGNI
Custom-made ring
i 14 kt guld med
mahogni og 0,05 ct sort
brillant og hvidgulds
detaljer. 9.500,-

Looket er maskulint og mørkt, med blankpoleret guld,
olieret mahogni og tandhjul fra gamle ure: Håndværk
og gentleman-traditioner præger Priisholm Handcrafted.
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TROPHY LION
Halskæde
Oxyderet sterlingsølv
2.150,-

DESIGN URE SMYKKER — 1, 2017

DESIGN URE SMYKKER — 1, 2017

Jacques Lemans blev grundlagt i 1975 i St. Veit an der
Glan i Østrig af brødrene Alfred og Norbert Riedl, som
satte sig som mål at skabe ure af bedste kvalitet. Blandt
andet fremstilles alle dele af urene in-house, fra de første idéer over produktionen til de færdige quartz- og
mekaniske ure. Til at markere deres mål valgte Riedl
brødrene det fiktive, velklingende navn Jacques Lemans.
Det er fortsat de to stiftere, der er i spidsen for firmaet,
der i dag sælges i over 120 lande verden over med samlet 9500 salgssteder. Herhjemme kan urene købes hos
over 40 forhandlere rundt om i landet.
34
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Sport og kunst
Jacques Lemans blev måske for alvor kendt for deres
Formel 1 ure fra 2006 til 2011, i hvilken periode de
havde licens til at producere de officielle Formel 1 ure.
Men Jacques Lemans er fortsat aktive sponsorer ved en
række store sportsbegivenheder i Europa. Siden 2009
har firmaet haft licensaftale med UEFA Champions
League, og har et løbende samarbejde med Euroleague
Basketball, hvor de blandt andet har været officiel timekeeper ved den syvende sæson af Euroleague Final Four.
Deres sportsengagement viser Jacques Lemans også
gennem en række ambassadører
inden for moderne sportsgrene
som quad-cross og wakeboarding, ligesom man har adksillige prominente kunstnere
i sin stald. Det hele
afspejles i den store
kollektion på over
600 modeller, der
strækker sig fra
sport til elegante
aftenure.
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High-Tech keramik
og PVD guldbelagt
stål, Swarovskikrystaller
og hærdet mineralglas:
Model York: 3.495,-

Retrolook med triple date og
månefase i PVD guldbelagt
stål, plexiglas, anti-allergisk rem
af italiensk læder: 1.995,-

Chronograph i rustfrit
stål med koksgrå skive
og hærdet mineralglas,
og anti-allergisk rem af
italiensk læder: 1.595,-

Klassisk guldlænkestil
med PVD rødguld
og hvid skive.
Model Milano: 1.495,-

Jacques Lemans

SPORT & KUNST
TILBAGE I DANMARK
Efter nogle år uden dansk distributør er
det østrigske urmærke Jacques Lemans nu
igen tilbage i Danmark. Det er Timeworks i
Greve, der fra efteråret 2016 har haft

distributionen i Danmark.Timeworks er stiftet af Brian Kaas, som ser dét, at han selv
er uddannet urmager som en stor fordel:
– Vi har ansvaret for eventuelle garanti
reparationer, som vi selv kan lave in-house,
ligesom vi har den tekniske baggrund til
selv at foretage kvalitetskontrol af de ure,

Elegant, smalt
vintagelook med
romertal og antiallergisk rem af
italiensk læder.
Model Venice:
895,-

vi modtager. Det er en stor tryghed for
vores forhandlerne og deres kunder og
betyder hurtigere service og opfølgning på
forespørgsler, siger Brian Kaas.

	

www.timeworks.dk

DE KENDTE

Christine og Kevin Costner har været gift siden 2004 og har tre fælles
børn. Det er Kevins andet ægteskab: i alt har han syv børn.
Alle medlemmerne af Costners countryrock band, Modern West,
bærer Jacques Lemans ure, for – som de siger – de er cool, sjove og
good-looking, ligesom os!

Jacques Lemans har mange kendte ambassadører
inden for sport og kunst. Den kendeste er vel nok skuespiller og musiker Kevin Costner, som siden 2013 har
været partner med Jacques Lemans. Men derudover er
der alpin skiløber, olympisk guldvinder og forkæmper
for dyrs rettigheder Anna Veith (herover), der er koncertpianist Khatia Buniatishvili (modsatte side), som spiller
med Placido Domingo og London Symphonic Orchestra,
der er den femtenårige VM-guldvinder i wakeboarding
Giorgia Gregorio, surfer Koko Mitsua, quad-crosser
Mohamed Abu Issa, snowboarder Tim Kevin Ravnjak,
skuespilleren Ron Perlmann og gode gamle Patrick Duffy
fra tv-serien Dallas.

It’s Black
It’s Beautiful
It’s BNH
Be my
Valentine

Sort Rhodinerede Sølvkæder 38 - 100 cm
Rund Anker 0,2 0,3 0,4 0,5
Kugle Facet 1,2 1,5
Rund Venezia 2,0
Panser Facet 0,4
Slange Facet 1,0
Anker Facet 0,5
Kugle 1,2 1,5
Hvede 1,3
Korn 1,5

VALENTINS
HJERTER
VALENTINS
HJERTER
sølv & forgyldt sølv med syn.
cubic zirconia
sølv & forgyldt
sølv med
cubic
med sølvkæde
pr. syn.
stk. pris
frazirconia
med sølvkæde pr. stk. pris fra

295,-

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk
Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk
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LYSGLIMT
Serien af enkle
smykker supplerer
på fin vis de mere
elaborerende og
giver god mulighed
for at kombinere.
Halskæde med
ametyst. Pris 399,-

GIV DRØMMENE VINGER
Anna Davids kollektion består
af fire motiver, der hver findes
som halskæde, armbånd, øreringe
og ring. Smykkerne er i forgyldt
eller lyst- og mørktrhodineret
sterlingsølv, sat med ædelsten
i sarte kulører.

MARIKA
Ballerinaen er
opkaldt efter Annas
storesøster Marika,
der er professionel
danser. Halskæde
med sort spinel.
Pris 899,-
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DRØMMEVINGER
Påfuglehale med topas
og lyserøde cubic zirkonia.
Pris 999,-
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LYSGLIMT
Ring med lyserød
cubic zirkonia. Pris
349,-

TONEFRYD
En hilsen til Anna
Davids musik med
G-nøgle og stor,
flot blomst. Topas
og lyserøde cubic
zirkonia. Pris 699,-

Anna David & Designers Favorites

Sanger, sangskriver
og kunstmaler Anna
David debuterer
med sin først smykkekollektion, skabt for
Designers Favorites.

GIV LOS!

Giv Drømmene
Vinger er ikke blot
navnet på Anna
Davids overbevisende
smykkekollektion,
men også titlen på
en helt ny sang,
vi kan glæde os
til på hendes
kommende CD.

Anna Davids debut-smykkekollektion, Giv drømmene vinger, består af to dele; en fabulerende og fantasifuld del med
store blomster, påfugle, ballarinaer og g-nøgler i en skøb
eksplosion og så serien
Lysglimt, der er helt enkel, kun
dekoreret af sart farvede sten.
Det er et helt bevidst valg fra
Annas side, da hun selv er
typen, der gerne vil kombine-

re smykker og gå med flere halskæder på
én gang. Her supplerer de enkle smykker
de overdådige på fineste vis.
– Det handler om at give drømmene
vinger, give los og gå efter sine drømme,
siger Anna om sin debut som smykkekunstner. Hendes kollektion er skabt for og
i samarbejde med smykkefirmaet Designers
Favorites, der er kendt for utraditionelle og
storladne smykker. En stil, som Anna ikke
har holdt sig tilbage for at følge:
– Kunstnerisk er vi totalt på bølge-

længde, fortæller Anna om hende og
Designers Favorites designer, Maja Her
mannsen. Anna har selv tegnet sine smykker med Maja som den erfarne mentor:
– Der har ikke været noget med, at det
kan du ikke. Tværtimod har Maja været så
åben og sagt, at jeg bare skulle give los og
fuld gas derudaf, og at mine idéer nok
skulle komme til at fungere. Hun har samlet op på det hele, og sørget for, at det
funker, og at der er en rød tråd.
www.designersfavorites.dk
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Diademet
på halskæde.

Smykkekunstner
40
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Karin Castens

DANSEN I VINDEN
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Karin Castens
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har barslet med

D

en ny og meget
u-skandinavisk romantisk
kollektion, kronet af
et royalt diadem.

E

Øreringe
14 karat hvidguld, paveret
med diamanter. 23.100,Sølv med i alt 0,06 ct W/SI
diamanter. Pris 4.400,Halskæde
14 karat hvidguld og i alt
0,495 ct TW/VS diamanter
og Tahitiperle.
Pris 33.900,-
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ADORABELLA DIADEM
Diadem i karakteristisk kokoshnik eller glorie-form. Diademet kan knappes af stativet
og sættes på en kæde som collier. 14 karat hvidguld, sorte Tahitiperler og
i alt 2,19 caratt W/SI diamanter. Pris: 199.000,-

– Inspireret af bladets vilde dans i vinden, snor kollektionens forskellige halskæder, ringe og øreringe sig om bæreren på
en overdådig og løssluppen måde, der
bryder med alle stramme skandinaviske
designtraditioner.
Sådan lyder Karin Castens egen beskrivelse af sin nye kollektion, Adorabella, der
betyder beundret skønhed. Kollektionen
fås både i en eksklusiv hvidguldsserie med
mange diamanter og sorte Tahitiperler
samt i en mere økonomisk sølvlinje.

Overdådighed
Til Adorabella har Karin Castens i høj grad
ladet sig inspirere af den franske art nouveau samt af den nyligt afdøde, internationalt berømte, danske smykkekunstner og
billedhugger Arje Griegst. I tråd med forbilledet Griegst har Castens ønsket at skabe
en kollektion, der bryder med de danske
normer for overdådighed – eller mangel på
samme:
– For her i Danmark er vi ærlig talt en
smule form-forskrækkede, når det kommer
til smykker, siger Karin Castens. Jeg har

kastet mig ud i romantiske former og
mange glitrende diamanter i kontrast med
mørkt-mystiske Tahitiperler. Og så har jeg
fortsat kontrasten ved at arbejde med både

ADORABELLA
Model med diadem, halskæde, ring og
øreringe. Foto Anja Ekstrøm.
Ring i 14 karat hvidguld med Tahitiperle
og i alt 0,18 TW/VS diamanter. Pris 13.200,Sølv med færre diamanter 4.250,-
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Herunder de første skitser i hånden med udviklingen af
enkelte detaljer og løsningen af specifikke udfordringer
til den flotte farvelagte præsentation herover. Dernæst
er der fremstillingen af voksmodellen, hvor den hårde
voks omhyggeligt udskæres til de blidt svungne former.
Og endelig er der efterbearbejdningen og polering af de
støbte elementer i sølv eller guld.

blanke og meget rå flader, som giver smykkerne et mere moderne look.
Adorabellas masterpiece er et ægte
diadem, skabt i hvidguld med over 100
diamanter og tre Tahitiperler. Helt i stil
med mange royale smykker kan diademet
omformes til at blive båret som collier,
hvilket gør det kostbare smykke noget
mere anvendeligt.
Eventyrlig charity-release
Release på kollektionen fandt sted i oktober i Karin Castens butik på Holbergsgade
i København. Ved eventen fik gæsterne
mulighed for gratis at blive stilfuldt fotograferet som rigtige prinsesser, iført diadem og øvrige smykker, og naturligvis få
billedet med hjem. Fotograf var Mary
Grace Dela Peña, der er kendt for sine
eventyrlige billeder, og desuden malede
kunstner Per Hillo under eventen et maleri
inspireret af den nye kollektion. Det blev
efterfølgende bortauktioneret til fordel for
Sisterhood Society som tillige har modtaget
en 18.000 kroners Adorabella hvidguldsring, doneret af Karin Castens.
castens.com
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TW1249
Kraftig herre chronograph
fra Abarth serien.
Pris 1.695,-

Breil Milano

over hjemlandets

I Danmark er
Nowa Time valgt
som samarbejdspartner,
og direktør Morten
Nørgaard glæder sig
til at præsentere den
nye kollektion:
– Vi er sikre på,
at både kollektionen
og de stærke priser
vil passe godt til det
danske marked.
Breil Milano har også
udviklet spændende
display- og shop-inshop løsninger, og
vi håber de danske
guldsmede og
urmagere vil tage
godt imod det nye
koncept.

egne grænser.

nowatime.dk

Don’t Touch My Breil,
TW1277
Elegant dameur med
lænke og små glimtende
sten på urskiven.
Pris 1.195,-
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kommer du til at se
og høre mange gange
i fremtiden, spår den
danske importør Nowa

D

Time. Det er nemlig
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sloganet fra det store
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smykkebrand Breil
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Milano, der nu vil ud
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TW1570
Smart klassisk herreur
med et moderne touch.
Rosegold urkasse med
flot dybblå urskive.
Pris 1.395,-

TW1581 Fint dameur som et smykke i
gulddublé med mesh lænke og elegant
blank urkasse. Pris 1.095,-

NOK SE, MEN IKKE RØRE!
Breil Milano har eksisteret siden 1939,
grundlagt i Milano og opkaldt efter et
naturskønt Alpelandskab i kantonnen
Graubünden i Schweiz.
Brandet har igennem de sidste 20 år
været et af Italiens mest solgte urmærker,
men nu skal der ske noget mere også internationalt, og Breil har derfor sammen med
den danske brand- og markedskonsulent
Allan Jensen fra Grade A Consult udviklet

en helt ny kollektion med et internationalt
udtryk og meget konkurrencedygtige priser. Allan Jensen har blandt andet også
hjulpet firmaer som Levi’s, Skagen, Gant,
Lacoste, Barbie og Lego,
Breils nye kampagne med det markante
budskab slutter sig til en række marketingstunts, som Breil tidligere har vakt
opmærksomhed med: I 1956 smed indehaver Innocente Binda således nogle af sine

ure ud fra Eiffeltårnet i Paris, for at bevise
at urene stadig fungerede fint efter et frit
fald på 302 meter. Og i starten af 90erne
markedsførte Breil herreure til kvinder med
bannerførere som Monica Belluci, Charlize
Theron og Jessica Alba.
Breil ejes af The Binda Group, der blev
grundlagt i 1906 af Innocento Binda, og i
dag føres videre af to af hans børnebørn,
brødrene Marcello og Simone Binda.

Alle Breil Milano
ure er med stainless
steel urkasser og
lænker. Rem modeller
er med lækre italienske
læderremme.

NEW COLLECTION
SPRING • SUMMER 17
izabelcamille.dk

Prima Donna Earrings
Kr. 550,-

Prima Donna Bracelet
Kr. 775,-

Prima Donna Ring
Kr. 775,-

MASERATI URE
VEJL. PRISER FRA KR. 1.195.FORHANDLERINFORMATION: HOUSEOFEXCELLENCE.DK

D A N I S H S I LV E R J E W E L L E R Y

Prima Donna Necklace
Kr. 1450,-
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14 idéer til den 14. februar

SOFIA LUNØE
Andes Cross, 18 kt
guld og canary
diamant. 4.450,-

Guldsmedeteknik
VERA VEGA
Forgyldt sterlingsølv halssmykke.
549,-

48
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IZABEL CAMILLE
Forgyldt sølvring.
975,-

Classic

ORIT ELHANATI
og PERNILLE TEISBÆK
Dreamcatcher ørering i 18 kt guld
med akoya og keshi perler.
11.586,-

Kursustitel

N

R
E

MARIA BLACK
Elodie MonoTwirl
ørering i 14 kt guld
og diamanter.
3.100,-

S

DULONG
Øreringe i
guld med
Tahitiperler.
13.500,-
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Kursus nr.

Antal dage

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling,
enkeltmodeller

45137

10

30. jan. - 10. feb.

Støbeteknik, fremstilling af forme

45884

5

13. - 17. feb.

Guldsmedeteknik, reparation af smykker

47625

3

6. - 8. marts

Emaljeteknik

42522

5

13. - 17. marts

28

30. jan. - 10. marts

Guldsmedeteknik, 28 dages pakke 1

G

U

www.eucl.dk

FRK LISBERG
Lily øreringe
i forgyldt
sterlingsølv
med ferskvandsperle
og zirkonia.
699.-

3D-tegning

40684

5

20. - 24. marts

Guldsmedeteknik, opbygning og montering

44928

10

27. marts - 7. april

§ 26 sikkerhed v. lodning

43996

1

18. april

Epoxy - 2 dage

43996

2

19. - 20. april

Underviser i emaljeteknik
Jeg hedder Tom Lundsten og kommer
fra Køge. Tilfældigheder gjorde, at
jeg kom til at arbejde med emalje. En
tid boede jeg i England, hvor jeg på
forskellige kunsthåndværkermarkeder
så smukt forarbejdede sølvsmykker i
intense emaljefarver.
Disse indtryk virkede ansporende og
gav mig lyst til selv at prøve. Jeg underviser i emaljearbejde på Ravstedhus og i Køge, hvor jeg har værksted. Jeg glæder mig til at komme
og undervise på EUC Lillebælt fra d.
13.-17. marts.
Tilmelding til kurset sker på
www.eucl.dk

Deltagerbetaling, kr. 108,- pr. dag.

Teknikervej 2 | 7000 Fredericia | Tlf. 7920 1111 | info@eucl.dk | www.eucl.dk
KATRINE KRISTENSEN
Small Drop forgyldt
sølvørestik. 700,-/stk

FACON FACON
18 kt guld og
diamanter. 5.500,-

LOTZBECK
Focus ring i
forgyldt sølv.
800,KINZ KANAAN
Øreringe i sølv
med hvide
safirer.
2.700,-

UTZON
Lotusring i 18 kt guld med 0,07 ct
G/vs diamant. Cirka 15.500,-

CHARLOTTE
BONDE
Ørering i fg
sterlingsølv.
900,-/stk

SIF JAKOBS
Armring i sterlingsølv med pavérede
zirkonia. 2.599,-

DEDIKERET
TIL AT
SKABE
HIGH-END
IN-STORE
DEDIKERETDEDIKERET
DEDIKERET
DEDIKERET
DEDIKERET
DEDIKERET
TIL
AT
TIL AT
LØSNINGER
TIL
TIL AT
ATAT
TILTIL
AT

SKABE
SKABE
SKABEHIGH-END
SKABE
SKABE
SKABE
HIGH-END
HIGH-END
HIGH-END
HIGH-END
HIGH-END
IN-STORE
IN-STORE
IN-STORE
IN-STORE
IN-STORE
IN-STORE
LØSNINGER
LØSNINGER
LØSNINGER
LØSNINGER
LØSNINGER
LØSNINGER
NY BUTIKSINDRETNING
Ny butiksiNdretNiNg
CHRISTOFFERSEN

GULDOF
SØLVAMBER
URE
HOUSE

NORD BY THOMSEN
Spinning silhuetring i
14 kt guld. 3.500,HARD STEEL
Læder og stålarmbånd. 295,-

Dato

ODENSE
strØget
kØbeNHAVN

LUND
Ørestikker i forgyldt sterlingsølv
og zirkonia. 145,-

Bodøvej 6, 8700 Horsens
75Horsens
64 64 24 T M
+45
em-interieur.com
BodøvejT6,+45
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7540
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6464
2400M W
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Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +4
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ANNI LU
Håndlavet perlearmbånd med lås
i forgyldt sterlingsølv. Kan indstilles
mellem 15-18 cm.
Pris 300,-

14 idéer til den 14. februar
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HASLA
Forgyldt sølvring
med jaspis.
Cirka 3.850,-

Tutti Frutti
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PLISSÉ
Giant Rust armring
med marmor.
600,-

PILGRIM
Kreoler med detaljer.
Forgyldt messing. 179,-

U

DESIGNER FAVORITES
Mørkrhodineret og
forgyldt sterlingsølvring
med ametyster og
pæreformet larimar.
799,-

R
E

S
M
Y
K
K
E
R

BYBIEHL
Prisma
øreringe
i forgyldt
sølv.
1.295,-

MARIA ZABEL
Ring i forgyldt
sterlingsølv. 900,-

DYRBERG/KERN
Armring i stål med
guldbelægning og emalje. 649,CARRÉ
Forgyldt ring med
farverige sten.
1.400,-

LIBELULA
18 kt gulding med
diamant og grønne
peridot. 13.200,-

ANNI LU
Bogstavsvedhæng i
forgyldt sølv.
349,-

EAST COPENHAGEN
Halskæde i forgyldt
sølv med facetsleben
kugle. 1.269,-

DESIGN URE
2

0

SMYKKER
1

TROLLBEADS
Læderarmbånd med glas,
sølvkugler og -lås. 2.350,-

DESIGN URE SMYKKER
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Design Watches

Jewellery

is my most
because time d possession.
treasure

Nå både branchen og forbrugerne
Kontakt Henrik på hw@designuresmykker.dk for priser og placering
www.designuresmykker.dk
Since 2005

MOLLYS DREAM
Leonor bracelet i plastikcoated læder og kugle
med krystaller. 590,-

SANDLAU
N PRIISHOLM | JULIE
E
BJØRNER | MORTE ME | PIAGET | SAINT HONOR
O | PLAYTI
IE BY CHARLIE | FRIIS
CASTENS | CHARL
IME | BREIL MILAN
04/01/2017
LINDHOLTS | KARINING | JACQUES LEMANS | VALENT
ANNA DAVID | STØVR
eiko SRZ466P1
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