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10 ÅR MED MESSE

1.998,-

Da vi her på bladet for 10 år siden lod os overtale til at starte Design
Ure Smykker Messen i Vejle var det med stor spænding. Det viste sig,
at spændingen var lige så stor året efter, og det er den blevet ved med.
Der er sket meget siden, og som bekendt er vores indsats i branchemessen i dag skudt ind i det fælles event New Nordic. Sidste års erfaringer er føjet til de tidligere, og meget er ændret i år:
Vi benytter nu Bella Centers hovedindgang; selve messen er lagt i
C-hallerne, der er tilbudt en gratis overnatning til alle besøgende fra
Jylland, Fyn og Bornholm, og New Nordic Night er naturligvis tilbage.
Bladet her er fyldt med udstillere, og selvom der er pænt mange
sider er det alligevel kun et lille udpluk af, hvad du selv kan møde på
messen. Som vi skrev i lederen for 10 år siden: Nyhederne er på messen! Der er derfor kun ét at gøre: Invester et par dage i branchens
årlige sammenkomst og høst udbyttet af at mingle med andre i faget;
mød nye samarbejdspartnere og styrk forbindelserne.
Og vi har meget at være stolte af og glade for i branchen hertillands, selvom det også kan være et svært sted at finde fodfæste. Som
et lille og uhyggeligt eksempel på, hvad vi kan være oppe imod af
skævvridende konkurrence kan vi nævne et forhold, der åbenbarer sig
i det store mellemøstlige smykkemagasin, The New Jeweller, der i forårsnummeret har et interview med Salman Bustan fra Salmans
Guldsmedie i Viborg. Bladet spørger interesseret til særlige kendetegn
ved den danske smykkebranche og hæfter sig ved, at vi ikke bruger
børnearbejdere!
Vi lader den stå lidt i sommervarmen, og ser i mellemtiden frem til
at møde alle i branchen på New Nordic.
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COLLECT-UR
MED CHARMS
CHRISTINA charms er håndlavede i ægte 925 sterlingsølv
og ægte ædelsten - Priser fra 149,-

KONTAKT
36 302 306

Sales@christinadesignlondon.com

CHRISTINA
Jewelry & Watches

CHRISTINA
Jewelry
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Maj slog ikke alene rekord som den mest
solrige måned nogensinde i Danmark, også
inden for ur- og smykkeverden blev der i
forårsmåneden sat både dansk og verdensrekord.
Det er auktionshuset Bruun Rasmussen,
der den 31. maj lige omkring fyraften lod
hammeren falde ved den nette sum af 1,2
millioner for Cartiers Panthère-armring.
Panthère-armringen er af 18 karat hvidguld, prydet med smaragder, onyxer og talrige brillantslebne diamanter på i alt cirka
15,74 carat. Hvis du er størrelse 18, kryber du
let i armringen, ellers er det bare ærgreligt.

CARTIER
PANTHÈRE ARMRING
Armring af 18 kt hvidguld
Snude af onyx, øjne af
smaragd, pels af i alt
15,74 ct brillanter.
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Ny verdensrekord
Ifølge Bruun Rasmussen er prisen ikke blot
det højeste beløb, der nogensinde er opnået
på en smykkeauktion i Danmark, det er samtidig verdens højeste hammerslag på Cartiers
Panthère-armring. Men så følger der også en
pæn æske med...
Panteren blev af Cartier anvendt første
gang som dekorativt element i et armbåndsur i 1914 og har lige siden stået som indbegrebet af firmaets elegance og eksklusivitet.
Og det er kun fjerde gang, Panthèrearmringen overhovedet kommer under hammeren; tidligere har det været på Sotheby’s
og Christie’s.
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Paul Newman med sit Rolex Daytona, der er blevet
handlet for nyligt på auktion. Det var i 2017, og
prisen endte på 15,5 mio dollars. Morale: Det er ikke
så meget, hvad det er, men hvem der har ejet det...
Foto Getty Images.

S
M
Y
K
K
E
R

ROLEX DAYTONA COSMOGRAPH
37 mm herrearmbåndsur af stål fra 1964–65.
Mekanisk kronografværk med manuelt optræk,
caliber 722–1. Pandaskive med indeks og visere
af stål. Rolexlænke med foldespænde af stål.

Den sidste dag
i maj satte en
verdens- og to danske
auktionsrekorder.

HAMMER-HEDT

Paul Newman
Men maj måneds ophedning sluttede ikke
her. Senere samme aften høstede Bruun
Rasmussen endnu en Danmarksrekord på 1,7
millioner kroner for et Rolex Daytona
Cosmograph, den såkaldte Paul Newman
model. Ifølge auktionshuset er det højeste
hammerslag, der nogensinde er opnået på en
auktion over armbåndsure i Danmark.
Bemeldte model er fra 1964-65 og således lig det ur, Newman gjorde særdeles
populært i midten af tresserne. Newman,
med de klare blå øjne, har bedåret mange
filmgængere siden sin debut på lærredet i
1954, og i hvert fald én byder på auktionen
lod sig også bedåre af Rolex Daytona-uret,
selvom det altså ikke er Newmans eget ur.
– Vi er afsindigt stolte over det imponerende hammerslag, som springer alle prisrammer hos os. Vores hidtidige rekord for
armbåndsure stammer fra december 2017,
hvor vi solgte et Rolex Stelline for 1,175 millioner, fortæller Casper Behrendtzen, leder af
Bruun Rasmussens afdeling for armbåndsure.
– Jeg var selv med til at tage imod det
netop solgte Rolex Daytona. Det blev indleveret ved en vurderingsdag på Kunsten i
Aalborg, hvor et ægtepar medbragte et ur,
de havde erhvervet i 1971, uden at vide hvad
det var værd i dag. De havde en forventning
i omegnen af 30.000-40.000 kroner og blev
nærmest chokerede over, at vores vurderingen lå på mellem 800.000 og en million.
Men vurderingen slog altså heller ikke helt
til. Newmas kultstatus, urets gode stand og
den medfølgende originale æske med certifikat pressede prisen op i nærheden af det
dobbelte.
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I WANT YOU
Hist & pist er der stadig plads til flere i den
succesrige CHRISTINA-familie.
CHRISTINA Jewelry & Watches har i løbet af de seneste år
fem-doblet sin omsætning i Danmark og er i dag et af de største
og væsentligste brands på markedet.
Vi er glade og stolte over, at vores partnere har haft succes
med vores produkter. Vores succes er deres succes. Den fælles
opskrift og kurs kan de få steder, hvor der fortsat er huller i
distributionen, deles med flere partnere. Derfor denne frække
men oprigtige opfordring til din butik:
I want you - ring for en personlig snak.
Med kærlig hilsen

Christina Hembo

KONTAKT
36 302 306

Sales@christinadesignlondon.com

CHRISTINA
Jewelry & Watches

CHRISTINA
Jewelry
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Marc’Harit

PERLELAND

6

D

Hvide sandstrande,
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turkisblåt vand og de
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smukkeste, gyldne perler.
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Marc’Harit har været
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på tur til Filippinerne

R

Det kræver en del
mandskab at tilse
de mange tusinde
muslinger, der skal
op og renses hver
14. dag.
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I foråret var perleleverandør Marc’Harit en tur på
Filippinerne for at besøge de perlefarme, de samar
bejder med. Med sig havde de en gruppe af perle
entusiastiske kunder; 8 guldsmede og designere fra
hele Europa.
– Vores partner på turen var vores filippinske
perleleverandør Jewelmer, som ejer otte perlefarme
og er kendte for deres høje kvalitetskrav og deres
bæredygtige kultiveringsmetoder, fortæller Kira
Kampmann fra Marc’Harit.

med en lille gruppe

E

af deres kunder.
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newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Vandene i Palawanområdet er rene, krystalklare og fulde af liv og er optimale forhold at dyrke perler i.

Jewelmer har eget laboratorie, hvor
muslingerne dyrkes i store kar. Senere
sættes de ud i havet for at vokse.

Hele selskabet blev varmt modtaget på farmen, hvor man
var tydeligt stolte af at vise produktionen frem. Forrest i
centrum ses indehaver af Marc’Harit Kira Kampmann.

South Sea perle, netop
høstet fra en musling.

Et sandt paradis
På turen kom selskabet helt ud på farmene, der
ligger på smukke, øde øer i Palawan provinsen,
omringet af det klareste vand, langt fra trængsel og
turisme.
– På farmene fik vi lov at se alt fra opdræt af
muslinger til podning og høst. Det var samtidig et
unikt indblik i det lille samfund, der omgiver en
perlefarm, forklarer Kira.
– For at opnå den perfekte perle, er det essen
tielt, at de miljømæssige og menneskelige omgivel
ser er i top. Manageren af farmen beskrev for os,
hvordan de opfatter hver enkelt musling som en
baby, der skal nurses hele vejen gennem en proces,
der er på hele 377 individuelle skridt.
   
Save Palawan Seas Foundation
Selskabet brugte også en dag sammen med Save
Palawan Seas Foundation, der er en organisation
startet af Jewelmer i 2005, og som arbejder for at
sikre en naturlig balance mellem mennesker og
natur i området. Blandt andet sørger de for uddan
nelse i økologisk dyrkning af lokale afgrøder samt
lægehjælp til landsbyerne i de fjerne områder.
– At skabe smukke perler handler om, at natur
og mennesker skal samarbejde for at opnå den
bedst mulige kvalitet. Det er derfor vigtigt, at både
havmiljø og mennesker har gode forhold, fortæller
Kira.
– Jo renere vandforhold der er, jo smukkere
perler. Så naturen belønner os i sandhed, hvis
vi tager vel vare på den. Sammen med Save Pala
wan Seas Foundation sikrer Jewelmer netop disse
forhold i områderne, hvor farmene ligger.

Marc’Harit er leverandør af både de gyldne og de
hvide South Sea perler, og leverer også Tahiti og
ferskvandsperler, altid i tæt samarbejde med far
mene og med den bæredygtige dyrkning for øje. På
New Nordic vil du kunne se blandt andet firmaets
smukke perler fra Filippinerne. 
www.marcharit.com
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A
WORLD OF
JEWELRY

TV2

MARKEDSFØRING

62 21 27 63

Sales@byaagaard.com

Byaagaard

Byaagaard
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Norlite Denmark
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GOD HÅND

Med en erfaren spiller på holdet
og en ny kronograf til messedebut
har Norlite Denmark stærke kort
på hånden til efterårets salg.

a raw & exclusive mix
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Treasures
BY BIRDIE

NORLITE
KRONO
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Ny kronograf fra
Norlite Denmark
kommer både i stål
og plated og med
en række forskellige
skivefarver, som
det er kendt fra
mærkets tidligere
kollektioner.
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newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Norlite Denmarks nye kronograf kommer i otte varianter; her ses tre af nyhederne. Alle urene er med læderrem og til priser mellem 1.995,- og 2.095,-

Norlite Denmark forsatte sin vækst i
2018 og er med sin nuværende kollektion
af herre- og dameure rigtig godt repræsenteret i en række butikker landet over, fortæller indehaver Søren Stasig.
– Vi har øget vores distribution igen i år,
og det skyldes ikke mindst samarbejdet
med et kendt ansigt i branchen, Michael
Frederiksen, som i foråret er blevet en del
af Norlite-familien.
– Michael tager sig af salget på Fyn og i
Jylland, og hans indgående kendskab til
branchen og supergode relationer til kunderne er meget værd for et forholdsvis nyt
mærke som vores. Med det engagement,

Michael lægger for dagen, er der ingen
tvivl om, at 2018 bliver endnu et vækstår
for Norlite urene.
Ny kronograf
Norlite Denmark har også en anden grund
til at se frem til anden del af 2018 med
store forventninger.
– Vi lancerer nemlig et helt nyt ur på
New Nordic. Der er tale om en herrekronograf, indtil videre i otte varianter, som
indeholder alle de kendte Norlite-features:
Stilrent design, lækre materialer, ridsefrit
safirglas og en vandtæthed, der passer til
uret; i dette tilfælde 10 ATM.

– Den nye kronograf bliver et rigtig godt
supplement til vores nuværende kollektion,
idet vi nu kan tilbyde et multifunktionsur i
tillæg til de minimalistiske herre- og dameure, vi sælger i dag. Med kronografen som
en del af vores samlede kollektion rammer
vi en endnu bredere målgruppe end hidtil.
Specielt efterspørgslen fra den yngre generation forventer vi os meget af, siger Søren.
Med et prisleje lige omkring de totusinde i udsalg mener Norlite tillige at have
ramt et rigtig godt prisleje, der naturligvis
sikrer en god avance til firmaets forhandlere, lyder det fra indehaveren.
www.norlite-denmark.com

WWW.BYBIRDIE.DK

Velkommen

Å
 096

WWW.S P IR ITICONS .COM

DUO

Pure Perfection
14k Gold
Brilliant cut diamonds

Vi ser frem til at se jer på vores stand, hvor vi står klar til at byde
på en forfriskning og glæder os til at vise jer efterårets nyheder.
New Nordic - Bella Center
17. - 19. august
Stand C1 - 049
Precious Stockholmsmässan
6. - 8. september
Stand G01

www.heiring.dk
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Den frie kurve er en af de sværeste discipliner i design. Hvornår er den stram og
spændstig? Hvornår er den slap eller
plump? Det er én af de evner, der kendetegner det bedste, danske design, der
berettiget har vundet international berømmelse. Tænk blot på Arne Jacobsens
æggestol, på Henning Koppels svane
kander eller på Piet Heins superellipse.
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Vagnbys kreativitet
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og navn går næsten
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100 år tilbage til arkitekt,

SWAN
Svanen har en særlig plads i Vagnbys univers.
Den er Danmarks nationalfugl og hovedperson
i et af H.C. Andersens mest berømte eventyr.
Serien omfatter Svanestagerne, Den grimme
ælling, Svanekaraflen, Svanevasen og Svane
Dekantieren.

tegner og kunstner
Viggo Vagnby.

U

Wonderful Copenhagen
Mestring af kurven er også noget af det,
der allerførst springer én i øjnene ved
Vagnbys’ design. Designhuset Vagnbys går
tilbage til 1920, hvor arkitekt, tegner og
kunster Viggo Kristensen besluttede at
skifte sit mere almindelige efternavn ud
med navnet Vagnby. I 1951 tegnede Viggo
den første, ikoniske Wonderful Copen
hagen plakat – dén med politimanden, der
stopper trafikken, for at en andefamilie
kan passere gaden i fred. Plakaten er stadig

en bestseller idag, og navnet Vagnby lever
på tilsvarende bedste vis.
I begyndelsen af 80erne startede Viggos
søn Tavs sin designkarriere med grafisk
design og emballage for store europæiske
brands. I 2005 flyttede han med sin kone
Birgit til Hong Kong og etablerede firmaet
International Design House, der fortsat er
grundlaget for produktudviklingen af
Vagnbys’ designs.
Det gode liv
Varremærket Vagnbys, der adskiller sig fra
familienavnet ved at have et s bagpå, blev
grundlagt i 2012 som et samarbejde mellem Tavs og sønnen Marcus. Målet var at
udvikle brugsgenstande for det gode liv.
Marcus er uddannet industriel designer,
og et af hans tidligste arbejder og opfindelser var verdens første madpensel af silikone. Siden 2003 har Marcus dannet par
med Karina Mencke, og sammen har de
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Swan Carafe. Pris 979,-

R

FLAME LIGHT
Dekorative
bordlamper
med levende
lys-effekt.
24 og 28 cm.
Pris 229,-/249,-

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018
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LIGHT CARAFE
Karaffel med lys.
Pris 339,-
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COOL CARAFE
Den perfekte
måde at give
dit vand smag.
Fjern bunden fra
glasdelen og træk
frugt, urter eller
grønt på spyddet.
Pris 339,-
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firmaet Mencke & Vagnby. Det er Karina
og Marcus, der i tæt samarbejde med Tavs
udvikler og designer Vagnbys’ serier, hvoraf flere ikke blot markerer sig som design
men også som innovative opfindelser. 7-in1 dekantieren er eksempelvis et studie i
ingeniørkunst skjult i en ganske lille
form, og karafler kan da både
åbnes i bunden og i toppen,
og hvorfor skulle de ikke
også gøre nytte som
bordlampe?
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Ind i smykke- og urbutikkerne
Vagnbys har stort salg i USA og Mellem
europa, men har ikke tidligere haft fokus
på det danske marked. Det bliver der imidlertid ændret på nu, hvor firmaet udstiller
på New Nordic.
– Der er et stort potentiale for elegante
gaveartikler i guldsmedebutikkerne, mener
Tavs, der samtidigt pointerer, at Vagnbys
ikke vil blive solgt til blandt andet isenkræmmer- og kapitalkæder, men udelukkende vil blive forhandlet i specialbutikker.
På New Nordic repræsenteres Vagnbys
af deres nordiske forhandler, firmaet Wine
andbarrels A/S, men Marcus og Karina vil
også besøge messen, og selvom designparret i første omgang er spændte på at møde
de danske butikker, er de da også åbne
for sparring om design af ure og
smykker. www.vagnbys.com

FOR OS ER
KREATIVITET
DET BLIK
HVORMED
VI BESKUER
VERDEN, DEN
BEVÆGELSE
HVORMED VI
UDVIDER DET
MULIGES RUM.
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WINGS
Proptrækker.
Pris 299,-
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GRAND CARAFE
Placér din egen
dekoration i
karaflen.
Pris 459,-

AWARD CARAFE
Vinder af Red
Dot Award 2016.
Med 7-in-1 Wine
Decantiere.
Pris 379,-

7-IN-1 DECANTIERE
Dekantieren ilter og filtrerer
vinen, mens du skænker op.
Fungerer samtidigt som prop
og drypfanger. Vinder af
Red Dot Award 2016.
Pris 249,-

Karina og Marcus Mencke Vagnby er begge
uddannede industrielle designere fra Kunst
akademiets Designskole. Karina er født og
opvokset i Wuppertal i Tyskland med dansk mor
og tysk far og har en baggrund som stålskulptør
med arbejde for kunstneren Wolfgang
Göddertz. Marcus har desuden studeret på
akademiets arkitektskole og udført en række
arkitektoniske arbejder. Som nittenårig havde
han sin første kommercielle succes med
silikone-madpenslen, udført for firmaet PEJ.

CHAMPAGNE SABER
Champagnesabel til at slå
proppen af flasken og stadig
være på den sikre side af
knivreglementet. Pris 949,-
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Siden den spæde start i 2002, hvor Christina Hembo havde lager under gæstesengen
hos svigerforældrene, er hendes og gemalen Claus’ iværksættereventyr blevet til
et af landets store spillere, og kollektionen er gået fra diamanture til også at omfatte
hele smykkeområdet.
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VIRKSOM KVINDE
Christina Hembo har efterhånden mange
titler at pryde sig med. Her skal vi taktfuldt
holde os fra at nævne, at hun i sin tid ikke
helt blev dronning af dansegulvet i TV2s
Vild Med Dans 2010 men måtte se sig slået
i semifinalen.
Men som designer og ejer af Christina
Jewelry and Watches har hun gennem
tiden modtaget Børsens Gazellepris to
gange (tilmed to år i træk), Bisnodes højeste kreditværdighed fem gange, Ivækst
prisen som Årets Kvindelige Iværksætter i
2008 og som Årets Væksteventyr i 2009
samt Kvindelige Virksomhedsejeres Inspira
tionspris i 2010. Alt imens hun er mor til to.
Samlet set får man indtrykket af en
meget flittig dame, og denne egenskab er
Christina for nyligt blevet hædret for med
den nystiftede pris Årets Virksomme Kvinde
2018, som hun er første modtager af.

Fokus på erhvervskvinder
– Christina får prisen, fordi hun er med til
at få de gode historier frem om kvinder,
der skaber succes i erhvervslivet. Med hendes mod, gejst og engagement er hun en
super repræsentant for de mange kvinder i
selvstændige virksomheder eller kvinder,
der er medarbejdende kvinde i familievirksomheder, der dagligt yder et stort arbejde
og gør en forskel hver dag. De gode historier kan inspirere og motivere andre kvinder til at tage springet og blive selvstændige, fortæller formand for
Virksommme Kvinder
Anette Laursen.
Årets Virksomme
Kvinde er den første
af en lang række priser, foreningen fremover vil uddele.

Christina Hembo med prisen for Årets Virksomme Kvinde 2018, som hun modtog den 24. maj.
Det medfølgende smykkevedhæng er designet og udført af guldsmed Mads Heindorf.

HOUSE OF JEWELLERY * RAMSHERRED 1,1 * 5700 SVENDBORG * TELEFON 6915 5500
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DIAMONDTAG
Trésor ringen med
DiamondTAG lanceres
i guld, hvidguld eller
rosaguld. Af hensyn til
graveringen skal centerstenen
være mindst 0,50 ct. Ringen
leveres i æske med tilhørende
10 x lup, så modtageren selv
kan læse budskabet.
Foto Iben Kaufmann.

Eksempel på gravering i brillantens
rondist.
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TRÉSOR
Den skjulte brillant
under centerstenen.
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Da Ruben Svart i foråret
friede til sin kæreste Edly,
var en diamantring ikke nok.
På diamantens rondist havde
han indgraveret en privat

En af de nye Trésor-modeller med
pavérede brillanter på ringskinnen og
hjertecharm. Hjertecharms laves med
champagne og Top Wesselton i
forskellige fantasi-slib.

besked. Det har ført til en ny
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serie ringe i MasterCollection.

DET SKJULTE BUDSKAB
Ruben Svart

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Det med småt plejer at være noget, man
skal vogte sig for. Men sådan er det heldigvis ikke med Ruben Svarts nye tags, indgraverede på diamanten.
På New Nordic introducerer Ruben en
ny serie solitaireringe i sin MasterCollection.
Serien kendetegnes ved, at ringene kan
personliggøres med et DiamondTAG – en
besked, som indgraveres på diamantens
yderste kant, rondisten.
DiamondTAG udføres i solitairerringen,
Trésor, da det var denne ring, Ruben selv
valgte som forlovelsesring. På New Nordic

lanceres flere nye Trésor-modeller blandt
andet med pavéringer og diamantcharms.
– Smykkerne i min MasterCollection har
alle en helt særlig betydning for mig personligt. Med indgraveringen fik jeg mulighed for at tilføre Trésor-ringen endnu en ny
dimension og dybde, fortæller Ruben.
Personlighed trender
Trendforsker Anja Bisgaard Gaede fra firmaet SPOTT, der sidste år holdt foredrag
på New Nordic om forbruger
adfærd i
smykkebilledet, spår, at Ruben Svart med

sit personlige diamantbudskab vil ramme
karrierekvinder lige i hjertet:
– Den moderne kvinde ønsker smykker,
som betyder noget på det personlige plan,
og som fortæller deres egen historie. Det
er kombinationen af storytelling og eksklusive detaljer i et nedtonet udtryk, der hitter,
forklarer trendforskeren.
Det skjulte budskab i DiamondTAG
føjer sig smukt til særkendet i Ruben Svarts
MasterCollection, der alle gemmer på en
skjult diamant. 
www.svart.dk

The Originals Diver F20378/4
20 ATM I Rotating bezel I Screw crown
www.festina.dk
1.498,-
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Orotig EVO 125.

TEKNIK

YOUR WRIST VERSUS THE WORLD

Top Wesselton brillanter
fra 0,005 til 0,10 ct. Sorte
diamanter fra 0,03 til 0,10 ct.
Alle er HPHT og CVD testet.

Ravstedhus
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Ravstedhus præsenterer
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en række nye værktøjer,
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EnSet Compact
800200 og
håndstykke.
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maskiner og halvfabrikata,
der gør livet nemmere for dig
som guldsmed og giver nye
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muligheder for design.
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Lasersvejser
Orotig lasersvejser EVO 125 er i stand til at
tilfredsstille de mest kræsne guldsmede;
den er både nem at betjene, kompakt og
effektiv. Oplev maskinens power og exceptionelle, præcise svejsekvalitet. Fås i flere
forskellige modelstørrelser, så den vil kun
ne opfylde alle krav til netop din produk
tion, lover Ravstedhus.

Combine magnetisk bajonetlås
Låsesystemer med bajonetlukning har eksisteret i mange år, men der har altid været
småproblemer med holdbarheden.
I Com
bine udnyttes magnetpolernes
frastødning, hvilket betyder et helt ensartet
modpres i bajonetlåsen, som heller ikke
reagerer på mindre urenheder. Combine er
et stort set vedligeholdelsesfrit låsesystem,
med alle dets muligheder for at forene
kæder og armbånd i et utal af kombinationer. Com
bine er udviklet og designet af
Bent Ranum og Ravstedhus.

Gravør- og fattekoncept
De nye kompakte EnSet maskiner fra Glar
don Vallorbe rummer ud over den nyeste
teknologi store muligheder og fleksibilitet
inden for gravering, mikrofiling, let ciselering og indfatning.
– De er drevet af trykluft, hvilket gør
maskinerne utrolig lette at føre, fortæller
Ravstedhus. Slagkraft og hastighed
kan styres via fodpedalen, og der er
et stort udvalg af tilbehør, som for
eksempel stereomikroskopet fra
Leica, gravørkugler samt diverse stikkler.

Combine magnetiske
bajonetlåse.

Nye chaton- og
kronefatninger.

Leica stereomicroskop
A60F med zoom.
Fretz planérhammer.

Fretz mini
ambolt og
holder.

Kvalitetsværktøj fra Fretz
Ravstedhus har fået forhandling af
Fretz i Danmark, og på New Nordic
præsenterer firmaet et stort udvalg i
forskelligt formværktøj som hamre,
ambolte og flakjern, alt i den ypperste
kvalitet, forlyder det.

Nye fatninger
Chaton- og kronefatninger i sterlingsølv til facetsten. Forfræset med lige
eller runde grabber til facetsten i størrelser fra 2 til10 mm eller perler og
kugler fra 4 til 10 mm.
www.ravstedhuspro.dk

FĒNIX® 5 PLUS-SERIEN
© 2018 Garmin Ltd. samt datterselskaber.

5 PLUS

FØRST E KL ASS E S GPS -MULT I S PORTS UR ME D
KORT, GARMI N PAY™ OG MULI GHE D FOR MUS I K .
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KUGLER
Kugler i øret, på fingeren
og om armen. Ny serie i forgyldt,
rhodineret eller oxyderet sølv.
Armring med 3 kugler 1.695,Armring med kugler 1.995,Ring med kugle 495,Ring med 5 kugler 595 ,-
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Heiring

NYE SERIER

Vil du gerne have at dine smykker
fremstår så smukt som muligt?

Heiring præsenterer flere helt nye
serier på New Nordic, blandt andet
de markante Embrace armringe
med onyx og grå eller hvide månesten, en ny serie med små kugler i
forgyldt, rhodineret eller oxyderet
sølv samt en ny guldserie.
www.heiring.dk

newnordic
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EMBRACE
Embrace armringene har et
gammelt, klassisk look med
de kraftige fatninger og
markeringer. Fås i flere
bredder, med og uden sten.
Smal uden sten 1.995,6 mm med sten 2.7958 mm med sten 3.595,-

Få en snak om professionel smykkefotografering
I år kan du møde mig på New Nordic. Kom forbi min stand 14 og bliv klogere på
smykkefotografering. På standen vil du også kunne se et udpluk af mit fotoarbejde – fra små
smykkedesignere til store museumsudstillinger som fx. Georg Jensen, Kronjuvelerne, Fabergé,
Prins Henriks Himmelsten og sidst men ikke mindst aktuelle Magtens Smykker fra Koldinghus.
Besøg også www.ibenkaufmann.dk for at se mere.
Jeg glæder mig til at se dig på messen.

STAND

14
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DET SVÆRE VALG AF IT
26

VELKOMMEN TIL NEW NORDIC JEWELLERY
& WATCH SHOW, STAND NR 105

Microcom

Brian Christoffersen
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I

system, der endte med
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en rigtig god oplevelse
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og en nem og effektiv
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løsning fra Microcom.
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En glad Brian Christoffersen
i butikken i Silkeborg:
– Jeg kan kun anbefale
guldsmedene at komme med
i det her, siger han om EasyPOS
systemet fra Microcom.
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Medicinsk ørepiercing
og hudvenlige smykker

R

Er du vild med flotte smykker?
Det er vi også. Vi synes til og med at du
– Vi havde været igang i fem-syv år med
at lede efter et nyt it-system og været igennem rigtig mange samtaler med udbydere.
Der var en masse systemer, men fælles for
dem var, at de lovede en masse, men ingen
af dem kunne rigtig vise, at deres løsning
fungerede. Og de var enten så billige, at
man tænker, det er løgn, eller også var de
hundedyre.
Sådan fortæller medejer Brian Christof
fersen fra Christoffersen Guld Sølv Ure, og
det er nok en oplevelse, han deler med
mange andre i branchen.
Aldersopdeling
– Det slog mig lidt ud, vedgår Brian, der
blandt andet peger på, at nogle udbydere
havde pænt høje månedlige ydelser, og når
man som Brian og hans familie har fire
guldsmedebutikker, så løber det op i temmelig mange penge.
Da han mødte Klaus Diers fra Microcom
skete der imidlertid noget. Klaus kunne
ikke alene love en løsning, men også vise
den ved at overføre data fra Brians gamle
system til Microcoms og demonstrere,
hvordan det fungerer i praksis. Denne
demonstration med formatering af gammel data var gratis; noget som flere andre
udbydere tager sig betalt for.

Blandt mange funktioner, som Brian fremhæver ved Microcoms system, er mulig
heden for aldersopdeling af varer:
– Hvis ikke systemet havde en aldersopdeling, så ville alle ældre varer figurere i
lagerbeholdningen som nye, og så ville vi
blive beskattet af dem hvert år.
Microcom kunne tage alle Christoffer
sens gamle data og overføre til det nye
system, inklusiv aldersopdeling. I alt skønner Brian, at der er blevet bevaret hele
99,83 procent af firmaets gamle data.
Vigtig digitalisering
For Brian er det vigtigt at blive digitaliseret.
Med fire butikker i Esbjerg, Silkeborg og
Odense er det en stor fordel, at alle medarbejdere lynhurtigt kan se hvilke varer, der
er på lager i de andre butikker.
– Hvis vi på sigt skal udvide med endnu
flere forretninger er vi nødt til at være
ordentligt integrerede, mener Brian.
Han har kørt med Microcoms’ EasyPOS
system siden marts måned i år, men kan
allerede mærke, at han og medarbejderne
sparer megen tid. For eksempel griber de
stort set ikke knoglen og forstyrrer de
andre butikker længere, fordi de har alle
oplysninger direkte på skærmen.
– Vores fire computere snakker fuld-

stændig sammen, og hele systemet er rigtig let at betjene af alle; fra vores yngste
medarbejder på 18 til den ældste på 64.
Det er blevet så let, og det virker bare!
Fremtidspartner
Brian ser Microcom som en rigtig god samarbejdspartner også i fremtiden:
– De er forholdsvise nye i guldsmedebranchen og vil derfor gerne udvikle deres
system, så det bliver endnu bedre, lyder
hans vurdering.
– Micromom er bare til at snakke med,
og de lytter til én. Det er også det, der er
fedt. Vi ringer ned, så går de på fjernkontrol og ordner tingene selv.
Microcoms priser er meget rimelige
ifølge Brian. Den månedlige ydelse er en
tredjedel af en af de store udbyderes på
markedet. Og så kan man selv justere i
ydelsen ved for eksempel at vælge supporten fra, hvis man efter nogen tid opdager,
at man ikke bruger den.

newnordic

skal kunne bære flotte smykker uden at være
urolig for nikkel, cadmium, bly og andre
uhensigtsmæssige stoffer. Den samme
mulighed synes vi også at dit barn eller
barnebarn skal have. Derfor findes
Blomdahl medicinsk ørepiercing og
hudvenlige smykker, udviklet i samråd
med hudlæger.
For you, with care.

Dobbelthul – det bedste til barnet.

Udstiller 17-19 august 2018

Du kan møde Klaus Diers og få en demonstration af EasyPOS-systemet fra Microcom
på New Nordic.
microcom.dk

www.blomdahl.dk
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Siersbøl

HUN SAGDE JA!
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Hun sagde Ja! er baggrunden for Siersbøl Wedding
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med blandt andet serierne Heart og Afrodite.
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Fra optagelserne til Siersbøl Wedding
katalog. Det kræver lidt tålmodighed
at være brudepar – også, når der skal
sættes lys til bryllupsbilledet...

Sterlingsølv
0,005 ct brillant
Sæt 1.815,-

9 kt guld
Sæt 5.990,-

14 kt rosaguld
0,021 ct brillanter
Sæt 16.985,-

Nogle af de vigtigste smykker i livet er
dem, der hænger sammen med de vigtigste spørgsmål og de vigtigste svar. Vil du
gifte dig med mig? Vil du elske og ære …?
Siersbøl, et velkendt, dansk brand siden
1945, har netop lanceret en række smykker med henblik på disse særlige øjeblikke.
Et stort antal guldsmede rundt i landet
fører Siersbøl Wedding og giver gode råd,
når der vælger vielsesringe. Siersbøl Heart
og Afrodite er to serier, der giver nogle fine
bud på frierringe og ringe, som i det hele
taget er værd at give, når budskabet skal
stå helt skarpt og tage udgangspunkt i
følelser, som skal holde længe.
www.noa.dk

19th INTERNATIONAL AMBER FAIR

SAVE THE DATE!

6-8.09.2018
amberif

I serien Siersbøl
Heart sidder der
et lille hjerte
inde i ringen, så
budskabet står
endnu mere klart.

26. International Fair of Amber,
Jewellery and Gemstones
20–23.03.2019
amberif.pl

Gdańsk, Poland
ambermart.pl

jewellery Danka Czapnik | fashion Yan Novac
organizer

newnordic
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venue

Gdańsk
International
Fair Co.

amberif@mtgsa.com.pl
t. +4858 554 91 34

Exhibition
& Convention
Centre

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
amberexpo.pl
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DÅBSGAVEN ER I HUS
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Hard Steel

Hard Steel er blevet
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dansk agent for svenske
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Billedrammer, tandkrukker,
familietræer, flad og småtog
er blot nogle af de mange
dåbsgaver fra Dacapo Silver.

Dacapo Silver er nordens førende leverandør af gaveartikler til guldsmedehandelen. Firmaet har hjemme i Lidköping i
Sverige og blev startet i 1986 af Gunnar
Cardell og Willi Daudistel. Mottoet er
gaver til alle højtider og med i firmaets
koncept er indpakningerne og emballagen
af gaverne; det er jo det første, den forventningsfulde modtager møder.
Erfaring agent i DK
For nyligt besluttede man i Sverige af gøre
mere ud af det danske marked, som i disse
tider har særlig fordel af valutadifferencen vores to nabolande imellem.
Valget af agent faldt på
Christian Jakobsen og hans firma
Hard Steel, der ud
over et solidt
forhandlernetværk og et stort
kendskab til branchen allerede i en
årrække har haft erfaring med agenturet for et andet nordisk smykkefirma,
FinnFeelings.
Christian har imidlertid nu op
sagt
samarbejdet med FinnFeelings for at
hellige sig Dacapo foruden sit eget Hard
Steel.
– Jeg har spurgte butikkerne, hvad de
mangler, og rigtig mange efterlyste dåbsartikler, fortæller Christian, der derfor tog
kontakt til Dacapo og fra 1. august vil stå
for salget i Danmark.
Nyheder vil blive præsenteret på New
Nordic, oplyser Christian, der nu er i gang
med at fordanske det svenske katalog. På
sigt vil der også komme en dansk hjemmeside udelukkende med B2B-salg.
På New Nordic vil Christian naturligvis
også præsentere Hard Steel, og det nye
agentur vil på ingen måde komme til at
påvirke hans engagement her.
www.hardsteel.dk

TIDEN TALER FOR URE AF TRÆ
Historien
Det startede hjemme i faderens snedkerværksted i Vestjylland med en passion for træ. I
dag er det et iværksætter-eventyr for Kim Mathiasen, der i 2017 lancerede et helt nyt koncept.
Han laver armbåndsure i træ, og planter et træ
for hvert solgt ur.
Idéen går helt tilbage til barndomsårene, hvor
han fik interessen for træ hjemme i faderen snedkerværksted.
- Min far var møbelsnedker, men lavede også kuk
ure, modelskibe, små fly og billedskæring, så han
havde uanede mængder af værktøj i kraft i sin
interesse, så vi kunne altid bare gå ud i værkstedet og gå i gang. Jeg var i værkstedet hele tiden.
Jeg har lavet karv skæring, bygget møbler, lavet
knive med træskæfte og alt muligt andet husflid.
Der er noget vildt fascinerende ved træ, det er et
levende materiale. Der er en varme og noget personligt over noget, der er lavet af træ. Det er et
materiale, du kan forme - og alligevel er det ikke
sikkert, det bliver, som du ønsker. , fortæller Kim
Mathiasen –

WOODME OXYN
Fremstillet af valnøddetræ. 38 mm oxyn farvet
skive med detaljer af guld.
Monteret med Japansk
Quartz urværk og butterfly lås i stål. Pris 1.399,-

Bliv forhandler
Bliv en af vores nye forhandlere. WoodMe tilbyder forhandling af urene til fysiske butikker i norden. Vi er nye i branchen, men med ure og et
koncept der vækker opsigt i din butik.
Kontakt os for mere info på info@woodme.dk
Kursen på den svenske krone gør det meget attraktivt for danske butikker at handle i Sverige. Lige nu
er den helt nede på 72 øre for 1 svensk krone, og hvem vil ikke gerne have 28 procent rabat på deres
varer foruden at slippe for momsen, spørger Christian Jakobsen.

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

WOODME COLIBRI
Fremstillet af valnøddetræ. 38 mm smaragd
farvet skive med detaljer af guld. Monteret
med Japansk Quartz urværk og butterfly lås i
stål. Pris 1.399,-

Konceptet
Konceptet er en historie for sig, for køberen
får mere end et armbåndsur. Der er også
tænkt bæredygtighed ind i projektet. Kim
kalder urene "WoodMe", der signalerer "jeg
er træ" . Man køber nemlig ikke blot et
armbåndsur i smukt forarbejdet træ, men
donerer samtidigt et træ til et genplantningsprojekt af en brasiliansk regnskov. Det
er sker gennem et samarbejde med Global
Climate institute, CGI, i København. Med
uret følger derfor et særligt træ-id, så man
kan følge træet og få at vide, hvor det bliver
plantet. Se mere på www.woodme.dk

1.298,-

www.festina.dk
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Maiken Pade er født ind

SKULL
14 kt guld med
glimt i øjet:
0,10 ct brillant
Pris 15.495,-

i smykkefaget, og efter
mange års solid erfaring
har hun startet eget brand
med en stil, der hylder
34

BOBBLES
Vedhæng i sølv, guld og barok
perle. Pris 2.795,-

kontrasterne.

D

Dia Di Los
Muertos
er mexikanernes
fest for de døde:
To dage, hvor de
døde mindes og
fejres med det
liv, der var og
den nye begyndelse, der
kommer. Ved at
respektere de
dødes ånd, vil
lykke, visdom og
held komme til
de, der bærer
kraniet.
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NAMASTEE BUDDHA
Det guddommelige
i mig ærer det
guddommelige i dig.
Vedhæng i 14 kt guld.
Pris 5.995,-
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HAPPY SNAKE
Vedhæng i 14 kt
guld. Pris 5.495,-

ESSENCIAL
Øreringe i 14 kt.
Pris 5.495,-
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MP JEWELS
Smykkerne oser af rå, feminin power – med fin balance
mellem kontrasterne i farvespil og struktur i smykkerne.
Vedhæng er eks. kæder.
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WAY OF LIFE
14 kt guldring med
fem brillanter., i alt
0,13 ct. Pris 14.400,-

R

FAIRYTALE
Sølvring med
blomster, 14 kt guld
og 0,05 ct brillant.
Pris 5.895,-

newnordic
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MP Jewels

RÅ FEMINITET
Foto: Nina Marie Brenholdt.

Det er lysten, der driver værket, siges det
undertiden. I Maiken Pades tilfælde er det
en passion, der er kommet ind stort set
med modermælken. Maikens forældre har
haft guldsmedebutik med eget værksted,
hvor faderen lavede alle smykker fra bunden. Her på værkstedet fik Maiken som
helt lille pige lov til at gå på opdagelse og
være med til at save, hamre og file i sølv og
guld.
Det førte naturligt til, at Maiken i 2002
stod færdiguddannet som guldsmed og
med en flot flidsmedalje for sin svende-

prøve. Siden har hun virket som guldsmed,
indtil tiden i 2016 var moden til at træffe
en stor beslutning om at starte eget firma,
MP Jewels.
Rig på kontraster
– Idéen var at samle al den bedste inspiration gennem 14 år som guldsmed og lancere min egen smykkekollektion, fortæller
Maiken.
Inspirationen blev trukket fra et bredt
spektre, der spænder fra Nordens ynde i
naturen til verdens store mysterier, samlet i

en unik kollektion, hvor kontraster, organiske former og forskellige overflader definerer og kendetegner designet.
Med sin opvækst i guldsmedebutikken
og værkstedet er det også helt naturligt for
Maiken at have stort fokus på de gamle,
håndværksmæssige traditioner. Hendes
smykker er i 14 karat guld eller sterlingsølv,
prydet med ægte perler og sten.
 	 – Tanken bag kollektionen er at skabe
unikke og personlige smykker til den bevidste kvinde, siger Maiken med et smil.
– Smykker skal være smukke, de skal

R
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ELEGANCE
Smykkeserie, der har silkebløde former, skabt med tanken
om silke, der falder blødt, fint og luksuriøst. Armbånd i
sterlingsølv med 14 kt led og lås. 17 cm, pris 8.495,36
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DKK 699,–
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ØREKROG
Oxyderet sølv
og 14 kt guld med
unikke perler.
Priser fra 1.995,-

UNIKA
Perlerne bestemmer
formen og udfaldet
af designet. 14 kt
guld fra 2.995,-
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UNIKA SÆT
Unikaer i oxyderet
sølv, guld og unikke
ferskvandsperler,
mange forskellige
modeller. Priser
fra 1.995,-

90096-22R
DKK 599,–

PERLER
Perler er en stor del af Maiken Pades
passion, hvilket kommer til fuldt udtryk
i hendes nye kollektion.

have kant, råhed og ynde på én og samme
tid. Det er det, der giver smykkerne deres
egen unikke personlighed.
Nyheder på messen
Et år efter sin firmastart deltog MP Jewels
på New Nordic 2017 som del af Brand
New. Her blev Maiken og hendes stil taget

rigtig godt imod, og i år vil hun igen være
at finde på New Nordic.
Ifølge Maiken har hun en stor force i
forhold til guldsmedebutikker. Via sit eget
indgående kendskab til butiksdrift har hun
stor viden om vigtigheden af kundepleje
og service, både over for butikkerne og
over for deres kunder. MP Jewels priorite-

rer således serviceniveauet og den individuelle betjening meget højt, fortæller Maiken.
På New Nordic 2018 vil hun præsentere
mange spændende nyheder, blandt andet
lanceres en ny 14 karat guldkollektion med
mulighed for faconpriser samt unikaer,
hvor perler er det essentielle i designet.
www.mpjewels.dk

WA L L C LO C K S & A L A R M C LO C K S
Sc andinavian design, w hatever the t ime.
S t e e l c a s e , 3 - y e a r i n t e r n a t i o n a l w a r r a n t y, s i l e n t m o v e m e n t .

w w w.b e r in g tim e.co m

Trésor

AKTIV GULD AS • Vallensbækvej 46 • 2625 Vallensbæk • Denmark • +45 4366 2000
www.aktivguld.com • /aktivguld •

/aktivguld
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Salman Bustan blev ejer af sin egen første
guldsmedebutik allerede som fjortenårig.
Han blev støttet af både sin farfar og sin
far, der var tredje generation guldsmed i
Bagdad, hvor familien havde en lille fabrik,
hvor de fremstillede egne, kreative smykker. Her færdedes Salman helt fra lille af og
lærte af de ældre i familien, og som blot
seksårig fik han sin første smykkeopgave,
som han selv fremstillede til alles forbløffelse.
Guldsmedebutikken passede Salman
sideløbende med sin skolegang og sidenhen samtidig med, at han tog sin uddannelse på Bagdads designskole. Han blev
gift, fik endnu en butik i hjertet af Bagdad,
og en længe næret drøm om at starte sin
egen smykkefabrik tog form.
Forfra i Danmark
Men den fortsatte krig i Irak satte en stopper for Salmans planer. I første om
gang
betød krigen en økonomisk krise i landet
og mere alvorligt, så frygtede familien også
for deres sikkerhed.
Det var en langt og betydningsfuldt
skridt at forlade Bagdad og efterlade alt
bag sig. Valget stod mellem flere lande
både i Europa og i Mellemøsten, men Sal
man har ikke fortrudt, at rejsen tog ham
helt til Danmark og Viborg.
– Jeg havde også mulighed for at flytte

til Sverige eller Tyskland, men sagde nej.
Danmark er mit hjem, og jeg elsker danskerne, fortæller Salman, der dog måtte en
stor indsats igennem for at genetablere det
tabte.
– Jeg fik at vide af alle, at det var meget
svært at starte forretning op i Danmark, og
man frarådede mig især at starte inden for
smykkebranchen!
Ikke desto mindre gik han i gang med
krum hals, og på blot et år lærte han ikke
alene at tale dansk, men blev også velbevandret i lovparagraffer, skatteregler og
forretningsvedtægter; noget der ellers nok
kan tage pusten fra én.
Men ét er de officielle regler og love;
Salman ville også lære forretningsgangen
og kulturen i den danske smykkeverden.
Derfor tog han arbejde et halvt år hos en
anden guldsmed, hvor han lærte om dansk
smykkedesign, som han karakteriserer som
af meget høj kvalitet. Efter to år i landet var
Salman i 2002 omsider klar til at åbne sin
egen butik, Salmans Guldsmedie.
Der fulgte nogle hårde år, hvor Salman
skulle få fat i de danske kunder og få dem
til at komme igen. Hans taktik var at sælge
dansk og italiensk design, som kunderne
var vandt til, og at yde en upåklagelig service. Efter ti år var succesen så stor, at Sal
man kunne flytte til større lokaler, og
Salmans Guldsmedie er i dag en af de stør-

ste smykkebutikker i Jylland og med kunder fra hele landet.
Drømmen om fabrikken
Salmans søn Rami er også uddannet guldsmed, og både han og hans kone Salma er
med i firmaet. Med femte generation med
ved roret skulle der derfor være mulighed
for Salman til omsider at forfølge sin gamle
drøm.
I 2016 startede han sin egen fabrik i
Dubai, med egne designere og med den
nyeste teknologi. De første Blomster
Jewellery designs fik han solgt til et af de
største smykkefirmaer i Dubai, der både var
imponeret over brandet og over kvaliteten.
Smykkefirmaet er nu en fast kunde, og der
er kommet flere andre til, som efterspørger
Salmans unikke blanding af dansk og mellemøstligt design.
Med egen fabrik har Salman også fået
mulighed for at byde ind på større opgaver
herhjemme og designer og producerer
smykker for tre af Danmarks største firmaer
i branchen. Og nærmest som at slutte en
ring er Blomster Jewellery – brandet, der er
blevet til i Dubai med det mellemøstlige
publikum for øje – nemlig nu på vej til
Danmark, hvor Salman og Rami ser frem til
at præsentere smykkerne for de danske
guldsmedebutikker på New Nordic.
blomsterjewellery.com

DANSKE BLOMSTER
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BLOMSTER JEWELLERY
– Da jeg gik på designskole
i Bagdad for mange år siden,
lavede jeg et blomstermotiv,
der stadig er efterspurgt.
Vores forhandler i Mellemøsten
har spurgt decideret på
dette design, fortæller Salman
Bustan om tilblivelsen af sin
Blomster-kollektion.
Navnet Blomster er valgt med
omhu; det symboliserer Salmans
mangeårige drøm om at starte egen
fabrik. Den startede som en lille
knop, som blomstrede med tiden.
Salman har valgt det danske ord
for at vise tilknytningen til sin
danske tilværelse. Ifølge ham er
ordet fuldt accenpteret også
i Mellemøsten.
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Salmans Guldsmedie

Salman Bustan har i årtier

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

været kendt for Salmans
Guldsmedie i Viborg.
Men Salman har også egen
fabrik i Dubai og et voksende
marked i Mellemøsten med
det hjemligt klingende brand
Blomster Jewellery.

Tre eksempler på diamantbesatte
guldringe fra Salman Bustans fabrik i Dubai.

PÅ FORSIDEN
I foråret var Salman Bustan på forsiden af det store, internationale smykkemagasin The
New Jeweller, der udkommer i otte lande i Mellemøsten. I bladet er der en stor artikel om
ham og Blomster Jewellery, og omtalen har ført til, at han er blevet kontaktet af flere firmaer i Mellemøsten, som gerne vil sælge hans designs med den kvalitet og de priser,
Blomster Jewellery tilbyder.

Gør uforglemmelige øjeblikke håndgribelige med smykker i fineste kvalitet fra Siersbøl.

Siersbøl Heart er udført med et lille
hjerte skjult på ringens inderside.
Som for at understrege fortroligheden
og nærheden i jeres forhold.

Afrodite ringene fås med brillanter i 6
forskellige størrelser. Serien omfatter
matchende ørestikker og halskæder.
Til minde om særlige øjeblikke.

Siersbol.dk

Siersbøl Wedding er en serie af
vielses- og forlovelsesringe i høj
kvalitet. Ringene holder resten af livet.
I holder liv i kærligheden.
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Herreringe
i 8 kt guld.
Med stor,
oval plade:
4.995,-
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Brillantserie i 14 kt
rød- og hvidguld
Collier med
rosetvedhæng
med diamanter
7 x 0,03 ct W/SI
Kæde 42-45cm
Pris 9.600,-

Pris 2.425,-

D
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Ringe med
diamantroset
7 x 0,03 ct W/SI.
Pris 9.100,-
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Ørestikker
0,21ct W/SI
Pris 7.500,-

Masser af

U
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Marguerit
Forgyldt med
hvid emalje
Kreol 695,Ørestik 315,-
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Marguerit
Ring med 7,5
mm blomst i
centrum 1.095,-

fra et af

Buketring med
tre blomster
995,-

smykkehuse.
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Lund Copenhagen

DAMER & HERRER
Marguerit
Collier med
7,5 mm blomst
og 8 x 5 mm
1.125,-

Lund Copenhagen kommer godt rustede
til New Nordic med flere nye smykkeserier,
blandt andet en roset i 14 karat rød- eller
hvidguld med syv tætpakkede brillanter.
Der er også nyt til herrene med kraftige
ringe i sølv eller 8 karat med de traditionelle store topflader eventuelt sat med en
flad onyx samt en hel serie med rustikt
Månelandskab i mat sølv, skåret ud i firkantede blokke.
Og så er der naturligvis nyheder til klassikeren; Lunds særdeles omfattende Mar
gueritkollektion.
www.lundcopenhagen.dk

Herrering i
sterlingsølv
med onyx
Pris 525,-

Sølvring 375,-

Manchetknapper
Pris 825,-

Slipseholder
Sterlingsølv
Mat rustik
Pris 650,-

Vedhæng
24 x 18 mm
Pris 475,Smykkefoto Iben Kaufmann
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BRANDING

newnordic
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Gemini

Emballagen er det første, der møder øjet, og dét, der sætter gang i vores forventninger. For Gemini er der en naturlig sammenhæng mellem display, pose,
emballage og dit design af smykker eller ure.

Kender du det, at der er lagt sjæl, energi
og hjerteblod i at designe et unikt smykke
eller ur med et bestemt udtryk, og så skal
det ligge i en standard æske, der ligner alle
de andre?
Spørgsmålet kommer fra Karina Bernt
sen, som rådgiver om emballage til smykker og ure hos firmaet Gemini, der er
specialister i brandede produkter. Gemini
betyder tvilling, og navnet symboliserer
den tætte forbindelse, der er mellem firmaet og dig som kunde.
Sammen med en række store og små
brands har Gemini udviklet og produceret
eksklusive æsker og poser foruden displayelementer som puder, podier og vitriner,
ofte med et luksuriøst touch.
– Vi producerer i en lang række materialer; papir, velour, silke, læder, bæredygtige materialer – æsker i træ og plastik, i

pap beklædt med papir eller stof – poser,
special-indlæg og meget mere. Mulig
hederne er mange, og vi er med hele vejen
igennem, fortæller Karina, der hjælper sine
kunder med at nå fra idé til en helheds
løsning, der støtter og fremhæver deres
smykker og ure.
Ofte sidder Geminis specialister sammen med smykkedesigneren selv og udformer de helt rigtige æsker og rekvisitter til
udstilling af smykkerne i butikkerne. Det
giver en sammenhæng i stil, der understøtter det udtryk, man ønsker at formidle.
Gemini har snart over 30 år på bagen
og råder over et unikt setup af handels- og
produktionsforbindelser over hele verden.
– Besøg Gemini på New Nordic og se
prøver på emballager og materialer, og lad
os udvikle din løsning sammen, lyder invitationen fra Karina og hendes kolleger.
gemini.dk | @gemini_packaging

“FLEUR DE LIS”
14 kt. guld

Vedhæng 0,09 ct w/vvs brillanter 12.800,Armring 11.500,Ring 0,09 ct w/vvs brillanter 15.000,-

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com
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DIVINE
Divine ringe i 14 kt guld
eller hvidguld med fem
til 30 brillanter. Fra venstre
38.395,-/ 36.500,-/ 18.600,17.200,-/ 39.595,-

FUNGI
Ring i sølv 3.300,48
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GUDDOMMELIGT
Magnolieblomsten er indfanget i ny naturserie
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fra Maria Wulff, der også viser nyheder til blandt
andet Divine kollektionen.
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DIVINE
Brede kreoler
i sølv 950,-

R

MAGNOLIA
Sølvring 2.500,-

newnordic
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1.998,Maria Wulffs smykker kan i flere betydninger siges at kredse om det guddommelige. Ikke blot fordi en af hendes markante
smykkeserier simpelthen bærer navnet
Divine, men også fordi både den og mange
andre af hendes design undersøger former
og vækster i naturen, der jo som bekendt
er skabt af en vis herre. Heriblandt finder vi
eksempelvis hendes svungne Fungiringe,
der er inspireret af svampenes evne til,
ligesom idéer, at tage form i løbet af en
enkelt dag. Et andet bud er den nye
Magnoliaring, der bærer tre spændstige
blomsterskud, lukkede i vinterens dvale
men klar til at springe ud i foråret.
Divineserien selv tager udgangspunkt i
Fibonacci-talrækken, der går igen i en lang
række organiske former i naturen. Tal
rækken starter med 1 og 1 og dannes ved,
at to nabotal lægges sammen for at give
det næste i rækken.
www.mariawulff.com

www.festina.dk
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Nordigem har et
stort lager af unikke
rå diamanter i høj kvalitet,
som kan slibes til polished
diamonds, samt Excellent Cut
polished diamanter helt ned
til 0,005 ct Top Weselton
eller Weselton i renhed
fra VVS, VS og Si.
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DIAMONDS!
Nordigem har altid
et stort udvalg af
naturlige champagne,
cognac og andre fancy
colour samt diamanter
i mange forskellige
slib som oval, cushion,
princess, dråbe,
marquis og hjerte.

eller cognac?
Det er naturligvis
diamanter, det
handler om hos
århusianske
Nordigem.

Nordigem er engrosforhandler af løse dia
manter, herunder blandt andet Excel
lent
Cut, og har siden 2002 været at finde,
hvor der var spændende nyheder og høj
kvalitet inden for diamanternes verden.
Således også i år, hvor firmaet på New
Nordic præsenterer blandt andet unikke rå
diamanter, slebne champagne og cognac
diamanter og såkaldte salt and pepper
diamonds. På messen har Nordigem tillige
specielle tilbud og en surprisebox til besøgende på standen.
– Vi har den nødvendige ekspertise til
at sikre dig en tryg handel og glæder
os til et godt samarbejde, lyder det
fra indehaver Isaac Berger, der vil
være på New Nordic med kollegerne
Rebecca og Josephine.
Nordigem er medlem af World Federa
tion of Diamond Bourses, der blandt andet
sikrer høje standarder inden for arbejdsprocedurer i diamantudvindingen. Alle firmaets diamanter er konfliktfrie
og kontrollerede via Kimber
ley-processen.
www.nordigem.dk

More than One by San
—·—
Danish Jewellery Design
Made in Denmark
www.san-design.dk
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FARVEGLÆDE
Shikha Gupta Jewelry
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AMOUR
Vedhæng med
Sky Blue topas.
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LAVISH
Øreringe
med citrin og
tourmaliner.
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LAVISH
Armbånd
med citrin og
tourmaliner.
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LAVISH
Halskæde
med citrin og
tourmaliner.

POLKI LIFE
Ring med enkelt
Polki diamant.

ELEGANCE
Øreringe med
Polki diamanter.

DROP POLKI
Flad diamantring.

CHALLA
Forgyldt sølvring.

Shikha Gupta har indiske rødder, og hendes smykker bærer præg af farverig overflod, der kombinerer indiske traditioner
med et skandinavisk snit. Blandt andet
benytter hun ofte de specielle, flade diamanter, kaldet Polki, der har været anvendt
i indisk smykkekunst i århundreder.
Shikha benytter fairtrade, konfliktfrie
diamanter og rene, naturlige ædelsten, og
smykkerne er lavede i hånden på en lille
fabrik i Jaipur i Indien. Det er Shikhas vision
med tiden at kunne støtte det lokale samfund omkring fabrikken ved blandt andet
at oprette en gratis skole for de arbejdende
kvinders børn.
Shikhas smykker er som udgangspunkt
i forgyldt sterlingsølv, men kan også
leveres i 14 og 18 karat. I sit søsterfirma
Glamina forhandler Shikha også løse
diamanter; rå, rustikke og slebne til både
guldsmede og private. Begge firmaer
udstiller sammen på New Nordic.
www.shikhagupta.dk

M Ø D O S PÅ N E W N O R D I C 2 0 1 8
S TA N D H - 0 3 7
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@dacaposilver
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Selvom SON of NOA fuldstændig vedkender sig sit danske dna er præsentationen af den nye kollektion
udarbejdet sammen med den tyske model Ben Dahlhaus. Han kunne godt være et eksempel til efterfølgelse, hvadenten dagen kræver et casual look eller en mere formel påklædning, lyder det fra en
(kvindelig) medarbejder hos Nordahl Andersen.

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

CASUAL ELLER FORMEL?
Præget kalveskind
og stål 295,-

ncer
a
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Hurt
ge.
fra Sveri
Knyttet armbånd med stål 195,Kalveskind
og stål 350,-

SON of NOA hjælper
gerne mændene med
det vigtige valg
af rette look...

Sølvkæder med onyx
eller tigerøje 950,-

SON of NOA blev lanceret af smykkehuset
Nordahl Andersen sidste år, og det er blevet taget rigtig godt imod, forlyder det fra
den stolte forælder.
Brandet markerede sig med rå armbånd
i sten og læder, og den første kollektion
følges nu op af nye modeller, ligesom
mændene heller ikke skal snydes for tilsvarende halskæder.

Sølvplade 650,Sølvkors 500,-

2018 sortimentet omfatter også signetringe og manchetknapper, hvis design rammer lige der, hvor den moderne mand kan
føle sig skarp: Dér, hvor det klassiske look
møder et opdateret, maskulint udtryk. Hvis
den formulering efterlader dig med et lidt
flakkende blik, skal du nok rette det mod
billederne her på siden.
www.noa.dk

Mød os på New Nordic Messen, Stand 40
Christian Jakobsen - Er kontakt i Danmark.
Christian Jakobsen (Hard Steel)
Telefon 6060 5830
Mail christian@dacaposilver.se
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TITANIUM
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Blomdahl
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Ikke kun øreringe og næsesmykker men
også fingerringe er i tæt og konstant berøring
med huden. Derfor har Blomdahl en stadigt
voksende, stor kollektion af hudvenlige
fingerringe.
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Blomdahl Medical med de hudvenlige
smykker præsenterer efterårets nyheder på
New Nordic. Blandt andet er der en ny
serie ringe i forskellige bredder og med
forskellig udsmykning. De er alle i medicinsk titanium, og stenene er enten
Swarovskikrystaller eller cubic
zirconia.
Blomdahl stammer fra 1985,
hvor Karl Blomdahl ønskede at
gøre op forestillingen om, at
man må lide for skønheden. Tvært
imod er det muligt at smykke sig og stadig
være beskyttet mod allergifremkaldende
materialer.
www.blomdahl.com
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KRYSTALLER

Opalit Design blev grundlagt i 2010 af
smykke
designer Majbritt Rosefine Carla
Bergmann. Smykkerne bliver til ud fra hendes store kærlighed til og viden om krystallernes magiske verden.
– Vis mig en krystal, og jeg skal fortælle
dig om dens unikke kendetegn, og hvor-

dan den historisk er blevet brugt, gennem
tiderne, siger Majbritt med et smil.
Med sine smykker henvender hun sig til
den bevidste og modne kvinde, der kan
lide at fremme sin personlighed med et
kvalitetsbevidst, personligt smykke.
Et sådant smykke er eksempelvis Magic

Ring, som du modtager i en æske med
flere krystaller, som du selv kan skifte imellem. Ved hver nye sten får ringen et nyt
personligt udtryk.
opalit.dk

izabelcamille.com

Magic Ring kommer i flere varianter;
sølv, forgyldt og sortrhodineret.

Create your own style
Izabel Camille is our dream of a unique jewellery universe.
An opportunity to create your own style with a jewellery box of dreams.
www.izabelcamille.com

WWW.LINEANDJO.COM
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Øreringe
Sølv og sort spinel
Pris 1.099,-
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Øreringe
Forgyldt sølv og sort spinel
Pris 899,-

Chopsticks og deres smukke formgivning er den usædvanlige
inspiration bag East Copenhagen Jewellerys seneste kollektion.

SPISEPINDE
Øreringe: Forgyldt sølv og
sort spinel. Pris 1.499,Ring med to spisepinde: Forgyldt
sølv og sort spinel. Pris 1.399,-

East Copenhagen Jewellery har
barslet med hele to nye kollektioner op
til New Nordic: Chopstick og Lotus.
Begge tager de udgangspunkt i indehaver og designer Phuong Rohwers vietnamesiske baggrund. Lotusen er Viet
nams nationalblomst, og spisepinde er
en integreret del af Østens kultur.
– Man har brugt spisepinde i Viet
nam i tusindvis af år. Spisepinde kommer i par og er fuldstændig afhængige
af hinanden, som to personer i et kærlighedsforhold. Det er en smuk
symbolik, som jeg syntes var
interessant at udforske i sæsonens kollektion, fortæller Phuong.
Chopstick kollektionen består blandt
andet af en statement-ring med spisepinde i to længder og et par elegante
lange slanke øreringe. Alle smykkerne
er i sølv med håndsatte, sorte spineller
som eksklusiv detalje. 
east-copenhagen.dk
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0,85 ct hvid topas
0,003 ct brillant tw/vs
Pris 8.500,-
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0,85 ct blush månesten
0,003 ct brillant tw/vs
Pris 2.800,-
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0,90 ct grå månesten
0,003 ct brillant tw/vs
Pris 6.500,-
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0,650 ct akvamarin
0,003 ct brillant tw/vs
Pris 6.500,-
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Nord kollektionen er
inspireret af nordlyset,
som smukt brydes et
væld af farver på himlen.

Nord Collection består af ringe, vedhæng, ørestikker og armbånd, som alle er
sat med baguetteslebne ædelsten. Den
rektangulære form på ædelstenene giver
et elegant og feminint udtryk og et fint spil
mellem det historiske slib og den moderne

NORDLYS
indramning. Smykkerne er i 18 kt guld og
hvidguld og ringe og ørestikker kommer
med flere størrelser ædelsten.
Til at indfange nordlyset har designer
og indehaver Helle Leiberg Nissen anvendt
nogle af de ædelsten, hun finder særlig

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

smukke, deriblandt akvamarin, månesten i
blush og grå samt hvid topas. På New
Nordic præsenterer hun hele Nord kollektionen samt sine mange øvrige, markante
kollektioner som Royal, Orbit og Rock.
rocopenhagen.dk

Ring, mini: 0,400 ct hvid topas, 0,003 ct brillant tw/vs, pris 4,700,Ørestikker: 0,60 ct akvamarin, 0,003 ct brillant tw/vs, pris 4.000,-
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Op til messe, efterår
og julesalg slipper
fynske Spirit Icons
TEMPTATION
Halskæde på 45 cm
i forgyldt sølv.
Pris 495,-

66

en række stilsikre
nyheder løs.

ÅNDEN
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PERFECTION
Halskæde på 45 cm
i sølv. Pris 995,-

R

Spirit Icons præsenterer nyheder til blandt andet Temptation, Raw,
og Perfection-serierne samt nye emner; Flora og Olympia. Flere
serier er komplette med øreringe, ørestikker, halskæder og ringe og
fåes i sølv, sortrhodineret, forgyldt og rosaforgyldt sterling sølv. 
www.spiriticons.com
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FLORA
Ring i forgyldt sølv.
Pris 895,-

E
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RAW
Ørestud i forgyldt
sølv. Pris 495,-

Den 18. og 19. august, samtidig

Eventet finder sted hos

med messeweekenden, vil vi byde

Lars Gitz Architects, som ligger på

jer velkommen i vores showroom
FLORA
Øreringe i forgyldt sølv. Pris 395,-

PERFECTION
Øreringe i sølv. Pris 495,-

Strøget midt i hjertet af København.

til lidt bobler, mingle, musik samt
Vi har dørene åbne lørdag 10-18

fremvisning af vores flotte

og søndag 10-16. Det er også

kollektionen.

muligt at booke tid til at se
Vi ser frem til en hyggelig

kollektionen med en af

weekend med mange

vores sælgere på

gode møder.

info@chros.dk

OLYMPIA
Armbånd i sølv. Pris 2.195,-

WELCOME TO OUR SPARKLING WORLD

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Tina & Lars

LET´S MEET FOR SPARKLING WINE & JEWELRY
TEL: 52509651 · ØSTERGADE 27, 5 SAL · 1100 KØBENHAVN K
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Sophie Vallentin skød sig selv ind på den
hjemlige stjernehimmel, da hun sidste år
vandt Publikumsprisen for sit selvportræt
»Jeg, jeg, jeg« til Carlsberg Fondens Portræt
Nu!-konkurrence. Selvportrættet er et
humoristisk take på selfie-kulturen,
iscenesat som en klassisk maleri.

68

Designers Favorites smykkerne, som
med deres eventyrlige design skiller sig ud
fra de fleste andre på markedet, får nu
også deres eget gennemførte eventyrunivers, fortæller indehaver Maja Lund Her
mansen.
– Succesen med den eventyrlige stil på
både det danske marked og i udlandet har
givet os lyst til at gennemføre universet.
Det er vigtigt at have en rød tråd, så forbrugerne forstår konceptet. Derfor vil alt
fremover lige fra katalog og plakater til
messestand have et eventyrligt look.

Det nye univers lanceres på New Nordic
messen. Her vil designerne Sophie Vallen
tin, Anna David og Maja selv være til stede
for at vise de nye kollektioner frem og få en
hyggelig snak med alle nuværende samt
nye kunder.
Sophie Vallentin
Designers Favorites smykker er designet af
flere kunstnere, alle med øje for det unikke, drømmende, naturlige og eventyrlige.
Anna David viste sidste år sin version med
en smuk påfugl, en blomstrende G-nøgle,

en fortryllende ballerina og en henrivende
skytsengel.
I år er der kommet en ny kunstner på
banen. Det er Sophie Vallentin, 23 år og
uddannet på den Skandinaviske Design
højskole. Sophie beskriver selv sin kunst
som værende meget farverig, eksperimenterende, ekspressiv og til tider humoristisk.
– Derfor passer hendes stil rigtig godt til
Designers Favorites smykkerne, fortæller
Maja. Sophies kollek
tionen bærer titlen
Den Dybere Skønhed.
www.designersfavorites.dk
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Sophies kollektion består blandt
andet af bølgemotivet med glitrende
perler og sten. På New Nordic vil
du også kunne se koralserien
samt hendes version af den lille
havfrue, der omfavner en perle.
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Designers Favorites
går all-in med nyt,
gennemført eventyrligt
univers, der lanceres
på New Nordic.

EVENTYR

Designers Favorites

DEN DYBERE SKØNHED
Denne smykkeserie er en æstetisk fortælling,
der udspringer fra koralrevene med smukke
organiske former og fængslende havmytologi,
der har til formål at være visuelt fængende og
samtidig øge bevidstheden om havets smukke
regnskov – koralrevet, fortæller Sophie Vallentin
om sin kollektion. Herover ses hendes egen
første inspirationstegning til serien.

Vil du nå branchen
og forbrugerne?

Maya Albana
Film Director
Vil du markedsføre dig i Design Ure Smykker, så kontakt Henrik på hw@designuresmykker.dk for et godt tilbud.

i butikkerne fra 15. september 2018.
kontakt lise kalland for mere information på lise@dulongfinejewelry.com

DESIGN URE

SMYKKER
Siden 2005
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ELEMENT
40 mm 316 L stål
Forgyldt og poleret
Urskive i træ

D

VEJRHØJ

BERING

De elegante danske ure med urskiver
og detaljer af træ og underspillede
nautiske referencer får nyt familiemedlem,
der præsenteres på New Nordic. Modellen
hedder Element og er horisontalt delt
i hav og himmel. vejrhoj.com

Nyheder til blandt andet Classic og Slim
Solar Watch serierne. beringtime.com
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ABOUT
OLE BRIX VINTAGE

AUTOMATIC
BLUE EDITION
Swiss Made
Automatisk ETA 2824
Rosaguld plating
Pris 7.499,-
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nyheder, du kan se på
New Nordic.

SLIM SOLAR
Bering 14639-307
Oplades af solens stråler.
En opladning holder i
6-12 måneder. Urkasse
af børstet rustfrit stål.
Ridsefast safirglas. 1.599,-
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Det danske urbrand, hvis modeller
har navne efter betydningsfulde årstal
i urenes historie. 1971 er således året,
hvor Swiss Made blev et varemærke og
er derfor det naturlige navn til brandets
første automatiske Swiss Made model.
aboutvintage.com

de mange tikkende

E

Bering 14539-307
Blå meshlænke og blå sunray urskive.
Pris 1.499,-

Se blandt andet den nye model
Iris fra Obaku. bonett.dk

Et lille udpluk af

R

CLASSIC COLLECTION
Bering 13436-334
Glansfuld roséguldfarvet
urkasse, meshlænke og indeks.
Ridsefast safirglas. 1.199,-

E

LIMITED EDITION DANMARK
SHOWCASES
newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Dana Ure/Festina Danmark kan præsentere hele to Limited Edition ure, der kun eksklusivt kun kommer til salg i Danmark og i ganske
små oplag. Det ene er Festina Model F20354/A, der er årets ur fra Festina. Det produceres i 300 eksemplarer. Det andet er Jaguar Limited
Edition J811/A, der er en nydesignet udgave af et af Jaguars mest solgte herreure. Produceres i blot 100 eksemplarer. Begge ure leveres
i speciallavede gaveæsker med værktøj og ekstra remme. Desuden viser Dana Ure nye modeller af sidste års store succes, Festina
Swarovski-serien. festinadanmark.dk

FESTINA LIMITED EDITION
Model F20354/A
Produceres i 300 eksemplarer
Sælges kun i Danmark
Nummereret 1-300
Pris 3.998,-

JAGUAR LIMITED EDITION
Model J811/A
Nummeret 1-100
Pris 9.998,-

FESTINA SWAROVSKI 2018
Succesen fra sidste år i en ny
model 2018. Priser fra 1.098,-

OBAKU IRIS
Stål, perlemor og Swarovskikrystaller. Designet af Christian Mikkelsen
Fås i to versioner; Bluesteel og Coffee til henholdsvis 1.399,- og 1.599,-

R
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SCROUPLES

PER BORUP

Det unikke nordiske design, samt det brede udvalg, der
giver mulighed for at investere i gedigen smykkekvalitet
til enhver begivenhed, designet i Danmark af Scrouples.
www.scrouples.dk

Dansk producerede kvalitetssmykker,
håndlavede på firmaets værksted siden 1962.
Blandt mange nyheder kan nævnes Espalier
serien samt nye bidrag til Violina, Daphne og
Twigs familierne. www.perborupdesign.dk
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Changeling
Cocktail Twigs
med 0,06 ct
inkl. tre kugler.
11.350,-
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Ørekæde
i forgyldt sølv
495,-

S
I

Sølvring med rund
mat top 495,-

G

Espalier ring
i 14 kt guld
11.050,Violina kreoler
i 14 kt guld
11.875,-

newnordic
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Ørebøjler i sølv
med grøn agat
695,-

SHOWCASES

E

S

Et lille udpluk af de mange, spændende navne,
der udstiller på New Nordic i Bella Center.

Ring i 8 kt guld med
zirkonia 2.475,-

RUBEN SVART

Armring i sølv med zirkonia 1.375,-

Nye ringe, blandt andet vielsesringe med
lækker, blød ringskinne prydet med pavésatte
brillanter. Ringene fremstilles i 14 kt rød- og
hvidguld og i tre forskellige versioner:
58 x 0,005 ct til 7.995,46 x 0,01ct til 10.995,40 x 0,015 ct til 11.895,www.nuran.dk

Eksklusive smykker som blandt andre Deja-Vu serien
fra Master Collection og Trésorringene, der begge gemmer
på en skjult diamant. www.svart.dk

GULD&SØLV
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NURAN
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Dapne kreoler
i 14 kt guld.
Pris 12.275,-
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Ring i 8 kt guld med
zirkonia 2.150,-

Guld & Sølv Design er et dansk familieejet smykkehus siden 1981. Firmaet
har et stort og bredt varesortiment med smykker til kvinder, mænd og børn,
hvoraf mange designes af indehaver Brian Gindeberg selv. Der er et fast
sortiment, og derudover kommer der løbende nye og trendsættende smykker i kollektionen. www.smykkemode.dk

Trésor solitaireringe i hvidguld,
rosaguld eller rødguld. Pris fra
15.000,-
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Deja–Vu ringe
med skjult diamant
i det indre. Priser
fra 25.800,-
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Garmin
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Ingen kontanter? Ingen pung?
Intet problem. Alle ure i Fenix 5 Plus-serien har
Garmin Pay kontaktløs betalingsløsning.
77

Forestil dig et træningsur, der er så elegant og spækket med teknologi og funktioner, at du ikke ønsker eller behøver at
tage det af efter morgenstundens løbetur.
Et ur, der konstant holder øje med dit helbred, livs
stil og fritidsliv fra træning til
aftensmad. Garmins funktionsur Fenix 
5
Plus er svaret og løsningen, der gør det lettere at leve et mere aktivt og sundt liv.
Synkroniserer med dit liv
– Af alle de ure, jeg har haft på håndleddet, så er det dette, jeg er blevet mest
afhængig af på kortest tid, siger den svenske golfkommentator Wille Schauman, der
nu har haft sit Garmin Fenix ur
 i et par
måneder.
Wille har været professionel golfspiller
siden 2004 og begyndte at spille golf og
siden fodbold og tennis allerede som fireårig. Desuden har han en bachelor i journalistik fra Minneapolis i USA.
– Fordelen er, at uret har så mange
funktioner i sig selv allerede inden, du er
begyndt at tilføje apps til det, siger Wille.
 har så meget indbyg– Garmin Fenix 5
get teknologi i det. Det synkroniserer med
din livsstil helt ukompliceret: Skridttælleren
kører altid og kan med det samme aflæse,
hvis du anstrenger dig ekstra fysisk.
– Er der nogen, der ringer, imens du
sidder i møde, vises opkaldet diskret, så du
slipper for at tage mobilen op og tjekke.
Og du kan acceptere eller afvise telefonopkald fra uret. At du desuden kan betale
med uret på farten, så du ikke behøver at
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FENIX 5 PLUS
Garmin er specialister inden for GPS-teknologi og har længe udbudt en række teknikspækkede ure specialdesignet til golf, svømning,
løb, cykling og yoga. Fenix 5 Plus er Garmins multisportur, hvor du får alt indbygget i uret: Pre-indlæste profiler til alle dine sportsgrene
og aktiviteter og automatiske uploads til Garmin Connect; appen, der fører statistikker over din daglige træning, samt personlig tilpasning
ved hjælp af connect IQ. Naturligvis har uret også GPS og håndledsbaseret pulsmåler. Ydermere er det muligt at opsætte Garmin Pay på
uret, så det kan kobles til et af dine betalingskort. Og uret kan forbindes til trådløse hovedtelefoner, så du kan overføre og afspille dine
egne MP3 sange. Både musik- og betalingsfunktion kan bruges uden hverken mobiltelefon eller kreditkort.

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

finde kreditkortet frem, er
enormt brugbart i et moderne
og aktivt liv. Uret interagerer
med andre Garmin-enheder på en
måde, som ligner science fiction –
men nu er du bare blevet vant til det.
Det er virkelig teknologi på forkant!
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Det moderne ur
For Garmin er det naturligt, at et ur i 2018
kan mere end blot at vise tid og dato.
– For mig er det en selvfølge, at et
moderne ur til moderne mennesker har
skridttæller, puls, musik, betalingsfunktion,
højdemåler, stressmåler, søvnanalyse og en
masse apps målrettet dine yndlingsaktiviteter som løb, cykling, golf eller jagt, siger
Marcus Bjärneroth, der er marketingdirektør hos Garmin Nordic.
Ud over urenes egne funktioner fremhæver Marcus også det, han kalder Gar
mins univers, hvor alle teknikvirksomhedens enheder er kompatible med hinanden
og med firmaets egen mobilapp.
– Hvis du for eksempel er jæger, kan du
på dit ur se, hvor din hund er. Har du en
båd med vores navigationssystem, kan du
navigere båden fra uret. Er du pilot og har
vores udstyr på flyet, får du dataene op
der.
På New Nordic præsenterer Garmin
den nye Fenix 5 Plus serie, der rummer en række varianter i designet.
www.garmin.com

U

GARMIN PAY
Med Garmin Pay kan du
nemt betale ved kassen og
komme hurtigt videre.
Du skal blot konfigurere
din Fenix digitale tegnebog
i Garmin Connect, så er du klar
til at betale for køb på farten.
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Hvordan bliver det

newnordic
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nemmere og enklere
at drive forretning
i branchen? Ved at
gå digital og få mere
tid til kunderne!
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ServicePOS

DIGITALT
At gøre det nemt, hurtigt og billigt for
guldsmede og urmagere at digitalisere
deres forretning, så de kan spare tid på
administrative processer, tjene flere penge
og give bedre service til deres kunder.
Sådan lyder målsætningen for Service
POS, der er stiftet af Brian Jakobsen og
brødrene Lasse og Rasmus Melbye.
Igang på få minutter
– ServicePOS er et komplet kasse- og salgssystem til guldsmede og urmagere. Det
virker på både iPad, smartphone, pc og
Mac og er super brugervenligt, forklarer
Brian.
– Der er ingen krav om særligt udstyr,
oplæring eller lignende. Du signer up og
kan være i gang med systemet inden for få
minutter, helt uden opstartsomkostninger.
Ud over alle de nødvendige funktioner
til salg, varelager, smykkelabels, print og så
videre, så indeholder ServicePOS også et

opgave- og sagsstyringssystem, som du
kan bruge til at holde styr på alt fra reparationer af ure og smykker, graveringer og
bestillinger.
– Det giver hurtigt overblik for alle;
kunderne får en SMS, når varen er klar til
afhentning, og du får som butik fuld historik over, hvad kunderne har fået lavet, købt
og bestilt, fortæller Brian.
Digitale fordele
Guldsmed Surel i Odense er en af de butikker, ServicePOS har hjulpet. Al eksisterende
data er blevet overført til det nye system,
og ServicePOS har taget sig af hele processen, så det var lige til at gå i gang med for
butikken.
– Det har gjort mange arbejdsgange
enklere med blandt andet automatisk bogføring til regnskabsprogram, lyder det fra
Guldsmed Surel.
Også Brillant i Herning har gode erfarin-

Brian Jakobsen har startet
ServicePOS sammen med
Lasse og Rasmus Melbye.
ServicePOS har base i Odense
og er et lille agilt og mobilt
team, der dækker hele landet.
Firmaet har i mange år udviklet
et online værkstedssystem
til cykelbutikker, men fik
løbende henvendelse fra
mange andre butikker og
brancher med ønsker om
tilsvarende løsninger
– løsninger, der tager højde
for, at butikken foruden salg
også har reperationer eller
værksted.

ServicePOS har ingen krav
om særligt udstyr, oplæring
eller lignende. Du kan være
i gang med systemet inden
for få minutter, helt uden
opstartsomkostninger.

ger med at blive digitale: – Det var fantastisk nemt og billigt at komme i gang. Vi er
gået fra et gammeldags kasseapparat til
fuldt digitalt kassesystem på ingen tid og
uden behov for indkøb af en masse udstyr
eller en masse oplæring, fordi systemet er
så intuitivt og nemt at bruge.
Den digitale løsning åbner også for en
løbende udvikling, der med det samme
kommer alle ServicePOS’ kunder til gavn:
– Vi udvikler konstant systemet med
skræddersyede funktioner til netop guldsmede og urmagere. Pt. arbejder vi blandt
andet på en integration til Smykkeboksen
og den nye nordiske varedatabase, så du
som butik kan spare endnu mere tid og
undgå dobbelt-indtastning ved at systemerne snakker fuldstændigt sammen, fortæller Brian, der glæder sig til at møde
gamle og nye kunder på New Nordic.
www.servicepos.com

Ikke bare standard...
DIAMANTER
TIL PROFESSIONELLE
I ÅRHUS SIDEN 2002

• Unikke Rough Diamonds
• Polished Champagne
& Cognac
• Salt & Pepper Diamonds
• Polished TW-W VVS-Si
• Surprise box with
diamonds/special offers!
• og meget mere
Mød os på New Nordic
17.-19. august, stand 037
info@nordigem.dk
SMS: (+45) 2871 5423
TLF.: (+45) 70 261 265
www.nordigem.dk
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NYHED
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ICICLE

EXCLUSIVE SIMPLICITY
80

Den Ny Aagaard har nyt katalog på vej med alle
de mange brands foruden Aagaards standard
sølv- og guldsmykker.
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WWW.BENDIXCOPENHAGEN.COM
PHONE +45 31 79 10 60 ∙ @BENDIXCOPENHAGEN
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Danmarks største smykkegrossist genopstår med
to nye afdelinger: Aagaard Fabrik og Aagaard Brands.

DET NY AAGAARD

Siden købet af Aagaard har de nye
ejere Claus og Christina Hembo sammen med et råd af forhandlere brugt
tiden på at gennemtænke og formulere en ny og økonomisk bæredygtig
fremtid for firmaet og forhandlerne.
– Uden partnere, der tjener
gode penge, kan vi som leverandør heller ikke tjene penge, siger
de to ejere, der vil bruge den
uventede, men kærkommne lejlighed til at forandre branchen
ved at øge deres partneres indtjening markant.
Det skal blandt andet ske
ved at skære det fordyrende
grossistled bort, hvor produktionen tidligere var spredt ud
på 120 leverandører, og i stedet
producere det hele på firmaets
egen fabrik i Thailand, der vil være
lagerførende og levere direkte til
butikkerne under navnet Aagaard
Fabrik. Der er blandt andet tale om
Aagaards guld- og sølvserier samt
Kranz & Ziegler Collection.
Firmaets andet ben hedder Aagaard
Brands, og her vil man se en forstærket
indsats på produktudvikling, markedsføring og salgsfremmende tiltag for de
kendte brands Living2Gether, Story,
Connections, Alliance, Classic Margue
rittes, Eternity og From Soldier To
Soldier. 
www.byaagaard.com

Altid stort udvalg
af Australske opaler
Omslibning og polering af opaler
Kontakt: Helle og Hans Jensen
Tlf: 91809463

91809862

DANSK
PRODUCERET
– DANSK KVALITET

Smykkebakker med hurtig levering
– uden meromkostninger

KONTAKT OS FOR BESTILLING
mail: info@jarnes.dk
Tlf: +45 98 28 15 55
Håndværkervej 34
9320 Hjallerup

WWW.JARNES.DK
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newnordic
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Halskæde, 18 kt guld
Pris 4.995,-

newnordic

Jewellery & Watch Show Copenhagen

Ørestikker, sølv, pris 495,-

S

Armbånd, sølv, pris 795,-
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Wille Jewellery

UENDELIGHED

Travlhed om dagen og fest om aftenen – det er New Nordic Day ’n’ Night.

Ny, markant smykkeserie fra Wille Jewellery slutter sig til firmaets mange øvrige, karakterfulde kollektioner som Paruosia, Cosmos og Nordic.
– Vi ville gerne lave en serie, som var lidt fin og let men som samtidig bestod af nogle
rå elementer og sammensætninger, som giver serien power og attitude i en feminin indpakning. Mønsteret på smykkerne lægger sig som linjer omkring kuglen i en grænseløs
uendelighed uden forhindringer, deraf navnet Infinity, fortæller designer Sanne Tøt.
Du kan se kollektionen på New Nordic sammen men andre efterårsnyheder som nye
Nexus Haute Couture serie med paverede diamanter. 
willejewellery.dk

Sortrhodineret sølv
Brillant 0,03 ct W/Si
Pris 1.495,-

Vi ses i Bella Center C1 og C2.
Indgang via Hovedindgangen.

18 kt guld
Pris 7.995,-

Ørehænger
Sortrhodineret sølv
Pris 750,-

Ørebøjle
18 kt guld
Pris 7.500,-

17.-19. august 2018
Interesseret i flere oplysninger?
Kontakt os på hw@designuresmykker.dk
www.newnordicshow.dk
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A P IE C E O F H ISTORY
O n l y few st a n d t h e t e st of evol u ti o n , a n d
yet t h e c l a s s i c t i m e p i e c e h a s do n e exa c t l y t h a t . W i t h a v i s ion to be re leva n t
to d a y, t o m o r row a n d beyon d, o u r fo c u s is
to m a ke s i m p l e yet s p e c ta c u la r ti m e pi e ce s fo r t h e eve r yd a y l ady & ge n t . For u s,
V i n t a g e i s n o t j u st a refe re n c e o f st y l e - it
i s t h e j o u r n ey t o b e c o m i n g i t . Th e jou rn ey
( l i fe) wi l l t a ke yo u t h ro u gh eve n t f u l m o m e n t s a n d m e m o ra b l e da ys to oc c a si o n s
th a t c h a n g e yo u r wh o l e pe rspe c tive . We
h o p e t h a t o n e d a y yo u r wa tc h wil l m a ke
yo u l o o k b a c k a t i t a l l .

1 971 SW ISS M ADE AUTOM AT I C
DE S I G NE D I N C O P ENH AG EN
LIMITED EDITION / 1971 PIECES PER MODEL

W W W.ABOU TV I N TAG E . C OM

1969 V INTAGE

1 81 5 C H R ON OG R A P H

1 82 0 AU TO M ATI C

1 9 71 SW I SS M ADE

C O LLE CT IO N F RO M 1 . 699 DKK

COLLECTION FROM 2.499 DK K

C O L L E CT IO N F RO M 3.84 9 DK K

C O L L E CT IO N FR OM 6. 9 9 9 DKK

