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ARCHITECTMADE er mere end en kollektion.
Det er en filosofi.

Vi søger i arkiver, på museer og blandt gamle 
tegninger for at finde små mesterværker. 
Og resultatet? ARCHITECTMADEs produkter er et 
indblik i nogle få, sjældne designgenstande, som 
nogle af Danmarks førende arkitekter skabte for 
mange år siden på deres vej til berømmelse.

ARCHITECTMADEs produkter er fremragende 
håndværk og har gennemgået tre faser af 
kvalitetskontrol – de er lavet til at modstå tidens 
tand og kan nedarves i generationer.

Built 
to last.
Born to be 
passed on.
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Vedligeholdelse af ARCHITECTMADEs produkter  
 
Træ er et langtidsholdbart, men også et levende 
materiale. Dette betyder, at det gennem tiden kan 
ændre farve, hvis det eksempelvis udsættes for 
sollys eller høj fugtighed.

Vi anbefaler derfor, at vores træprodukter ikke 
står i direkte sollys eller i et fugtigt rum.

Vedligeholdelse





Egetræ, natur - Bird, Owl og Jul
Hvis farven ændrer sig med tiden, anbefales det at 
slibe produkterne med fint sandpapir (korn 220 eller 
derover). Dette vil friske farven op og give produktet 
en glat overflade.
For at bevare gløden i det mørke træ i øjnene 
anbefales det at bruge bivoks eller møbelvoks. Brug 
en vatpind til påføring af voksen.

Egetræ, røget - Bird og Owl
Produkter i røget træ vil falme med tiden. For at 
genopfriske gløden i træet anbefales det at polere 
produktet med bivoks eller møbelvoks. Dette påføres 
med en tør klud, hvormed man gnubber voksen ind i 
træet og tørrer efter med en fnugfri klud. 
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Elastikkerne - Oscar og Bobby
Med tiden kan elastikkerne i Oscars og Bobby led blive 
møre og springe. Hvis dette skulle ske så send en e-mail 
til: service@architectmade.com med din adresse, så 
sender vi et reparationskit til dig.

Teaktræ - Duck og Duckling, Optimist og Pessimist, FJ 
Bowl, Jul
For at bevare farven, anbefales det at give produktet 
bivoks. 

Porcelæn - FJ Essence
Produktet tåler maskinopvask.

Glas - Spring
Produktet tåler maskinopvask.
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Teaktræ og laminat - Turning Tray
For at bevare farven på bakkens teaktræs ramme 
anbefales det at give rammen træolie. Brug gerne 
teaktræsolie til indendørs brug.
Til laminatoverfladen anbefaler vi at bruge en 
fugtig klud med en mild sæbe, opvaskemiddel eller 
husholdningsrens. Undgå at bruge slibemidler eller 
skuresvampe, da disse kan give ridser i laminatet. Tør 
gerne overfladen af med en tør klud. 

Stål - Gemini, Quartet og Circle Bowl
For at rengøre produkter af spejlpoleret rustfrit stål 
anbefales det at bruge opvaskemiddel og en blød 
svamp. Stearin kan blødgøres med meget varmt vand. 
Produktet aftørres med en blød fnugfri klud.
Circle Bowl tåler maskinopvask.
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Marmor - PK-600, PK-Marble, PK-Mini
Den daglige rengøring klares med en støvklud eller en 
hårdt opvredet klud. Da marmor er en natursten, er 
det vigtigt at behandle den korrekt. Man kan mætte 
stenen, for at beskytte den mod indtrængning af 
fedt, ved at anvende bivoks, som påføres med en 
klud. Da marmor er en kalksten, må man ikke anvende 
syreholdige rengøringsmidler.  

Granit - PK-Bowl 
Samme behandling som ovenstående, men da 
granit har en anden geologisk sammensætning, 
tåler den, i modsætning til PK-Marble, alle former for 
rengøringsmidler. 
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Teaktræ - FJ Clock
Uret er lavet af teaktræ og kan behandles med 
teakolie til indendørs brug. Der skal bruges et AA 
batteri til uret (medfølger ikke).
Indstilling af tid: Da uret er udformet som en skål 
med buede visere, indstilles tiden, når uret er i lodret 
position, fx ophængt på væggen. 

Asketræ - FJ Clock - Sort
Der skal bruges et AA batteri til uret (medfølger ikke).
Indstilling af tid: Da uret er udformet som en skål 
med buede visere, indstilles tiden, når uret er i lodret 
position, fx ophængt på væggen. 
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Håndtering af Reklamationer til 
ARCHITECTMADE  
 
Step 1: 
Send en mail til service@architectmade.com med 
et billede af produktet, der reklameres over, samt 
en beskrivelse af reklamationen. 

Step 2: 
Ved din næste bestilling bliver der sendt 
et erstatningsprodukt med. Du kan enten 
tilbagesende reklamationen til os eller lave en 
aftale om afhentning med vores kundeservice 
eller salgsteam.  

Reklamationer
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Hvem skal jeg kontakte hos ARCHITECTMADE  
 
Kundeservice
Navn: Louise Søndergaard
E-mail: service@architectmade.com
Telefon: 20 30 60 23

Salg
Navn: Marianne Thomsen
E-mail: marianne@architectmade.com
Telefon: 60 14 04 76

Visual merchandise
Navn: Jonas Kyvsgaard
E-mail: jk@architectmade.com
Telefon: 22 40 82 86

PR
E-mail: press@architectmade.com
Telefon: 20 30 60 23

Kontaktoplysninger
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Skab synlighed – Lav en aftale om udstilling eller 
display løsning med ARCHITECTMADEs produkter  
 
Det er altid muligt at lave en udstilling eller at 
arrangere en display løsning med ARCHITECTMADEs 
produkter. De er med til at fange kundernes 
opmærksomhed.

En udstilling kan se ud på mange måder, og vi kan 
tilbyde både store og små udstillinger afhængigt af 
butikkens størrelse og indretning. Udstillingen kan 
variere fra 30 produkter til 150 produkter. Der er 
også mulighed for at arrangere en display løsning 
med forskellige produkter. Du kan sammen med 
vores Visual Merchandiser eller sælger aftale hvilken 
udstilling, der vil passe bedst til din butik. 
 
Ved lån af udstilling fra ARCHITECTMADE, udfyldes en 
kontrakt, hvori der står, hvor lang tid udstillingen varer, 
samt hvor mange produkter det drejer sig om.

Udstillinger og
display løsning
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Kontrakten indeholder følgende retningslinjer:
Låner skal sende udstillingen tilbage til 
ARCHITECTMADE på den aftalte afleveringsdato til 
følgende adresse: 
ARCHITECTMADE, Roholmsvej 10A, 2620 Albertslund 
Den lånte udstilling skal leveres tilbage i samme 
stand, som den blev modtaget. Bekræft venligst, 
umiddelbart efter modtagelse, at antal og kvalitet 
stemmer overens med den aftalte beskrivelse og det 
aftalte antal. 

Produkter, der under udstillingen bliver beskadiget, 
erstattes af låner/kunde og faktureres med 50%  af 
nettoprisen, når ARCHITECTMADE modtager de 
returnerede produkter. 

Ved opstart af udlån sendes faktura på værdien af 
udlånet, som herefter krediteres når produkterne er 
retur hos ARCHITECTMADE.
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80x80 Display løsning

Vi leverer en blok pr. produktgruppe med akrylskilt og 
tyverisikring (wire yo-yo). 
Til løsningen leverer vi endvidere POS materialer U/B 
med tilhørende blokke.
Blokkene fastgøres med dobbeltklæbende tape 
(tæppetape el. lign stærk tape). 

Til de butikker, der ønsker at bruge de produkter 
de allerede har i udstilling, er priserne pr. blok med 
akrylskilt, tyverisikring og montering i prislisten på 
side 33.
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Gemini 220,00

Trepas 240,00

Spring 90,00

Aves - Trio 220,00

Quartet 110,00

Duck and 
Duckling

260,00

Optimist and Pessimist 195,00

Oscar and Bobby 240,00

Strit 110,00

Mermaid 150,00

Discus 370,00

Bird 520,00

Owl 430,00

PK-Mini 220,00

PK-Bowl 330,00

PK-Marble 400,00

FJ Essence 350,00

Turning Tray - Small 200,00

Turning Tray - Medium 240,00

Turning Tray - Large 280,00

Circle Bowl - 20 190,00

Circle Bowl - 30 240,00

FJ Bowl 360,00

Prisliste - Display løsning DKK

Design Pris med 
produkter

 

Penguin 240,00

Jul - Ophæng *

Jul - Borddekoration **

Design Pris med 
produkter

 

*Ved køb af fire at hvert produkt, ophæng til  
  julepynten medfølger.
**Se priseliste på de følgende sider.



Prisliste - Display løsning DKK

Gemini 120,00

Trepas 100,00

Spring 110,00

Aves - Trio 110,00

Quartet 120,00

Duck and 
Duckling

120,00

Optimist and Pessimist 110,00

Oscar and Bobby 110,00

Strit 100,00

Mermaid 100,00

Discus 130,00

Bird 130,00

Owl 120,00

PK-Mini 110,00

PK-Bowl 120,00

PK-Marble 120,00

FJ Essence 130,00

Turning Tray - Small

Turning Tray - Medium

Turning Tray - Large

Circle Bowl - 20 120,00

Circle Bowl - 30 130,00

FJ Bowl 120,00

Penguin 110,00

Design Pris uden 
produkter

 

Design Pris uden 
produkter

 

Jul - Ophæng *

Jul - Borddekoration **

*Ved køb af fire at hvert produkt, ophæng til  
  julepynten medfølger.
**Se priseliste på de følgende sider.
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Bestilling af varer hos ARCHITECTMADE 

Priser
Alle priser er i DKK og baseret på individuelle 
enheder.    
Vejledende udsalgspriser er opgivet vejledende 
udsalgspriser er opgivet ved på de følgende sider. 
    
Der tages forbehold for trykfejl. Denne prisliste 
erstatter alle forrige prislister. 
Bestil enten på service@architectmade.com eller på 
telefon: 20 30 60 23. 
Du kan også bestille på vores 2 click ordering 
system: shop.architectmade.com. Login får du ved  
at sende en mail til service@architectmade.com.

 

Varebestilling,  
prisliste og stregkoder
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Garanti
Alle ARCHITECTMADE produkter er leveret med 
en garanti på to år. Produkterne bedes kontrolleres 
ved modtagelsen. ARCHITECTMADE forbeholder 
sig retten til at afvise reklamationer på fragtskader 
indgivet efter 14 dage fra modtagelsesdagen. 

Leveringsbetingelser     
Bestillinger over DKK 2.500,- leveres fragtfrit til alle 
destinationer i Danmark. 
Bestillinger under DKK 2.500,- tillægges et gebyr på 
DKK 95,-   

Betalingsbetingelser    
20 dage netto. 
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175

191
Aves - Lille

Messing, Massiv, Poleret - 1 stk.
Messing, Massiv, Matte - 1 stk.

B3 H3,5 4 130,00 299,00

180

192
Aves - Medium

Messing, Massiv, Poleret - 1 stk.
Messing, Massiv, Matte - 1 stk.

B3.5 H4.5 4 173,00 399,00

185

193
Aves - Stor

Messing, Massiv, Poleret - 1 stk.
Messing, Massiv, Matte - 1 stk.

B4.5 H6.5 4 217,00 499,00

190

194
Aves - Trio

Messing, Massiv, Poleret - Æske med sæt af 3 stk.
Messing, Massiv, Matte - Æske med sæt af 3 stk.

B12 H7 2 434,00 999,00

305 Quartet 
Rustfrit stål, Spejlpoleret -
2 stk.

L10 B10 4 304,00 699,00

320 Duckling Håndlavet i teaktræ H9 6 187,00 429,00

325 Duck Håndlavet i teaktræ H18 4 326,00 749,00

330 Optimist Håndlavet i teaktræ H13 6 195,00 449,00

335 Pessimist Håndlavet i teaktræ H13 6 195,00 449,00

340 Oscar Håndlavet i bøgetræ H13.5 6 260,00 599,00

341 Bobby Håndlavet i valnøddetræ H13.5 6 260,00 599,00

342 Rufus Håndlavet i bøgetræ H33 2 1520,00 3499,00

345 Strit Håndlavet i teak- og bøgetræ H12.5 6 217,00 499,00

350 Mermaid Håndlavet i eg- og ahorntræ B13 H17 4 304,00 699,00

150 SPRING
Mundblæst drikkeglas -
2 stk.

D9 H8 6 173,00 399,00

100
Gemini
lysestage

Rustfrit stål, Massiv -
1 stk.

B11 H11.5 6 217,00 499,00

205

225

Håndstøbte lys
til Gemini

Pakke med 4 stk. brændetid 4 timer -
Fås i følgende farver hvid, sort, rød, gul & grå

B1.3 H26 15 22,00 50,00

115 Trepas - Tre
Fyrfadsstage i kobber, stål & messing -
1 stk. af hvert metal, 3 total

D4 H3 6 260,00 599,00

120 Trepas - Seks
Fyrfadsstage i kobber, stål & messing -
2 stk. af hvert metal, 6 total

D4 H3 6 478,00 1099,00

Peter Karpf

Prisliste DKK

Jørn Utzon

Hans Bølling

Co Derr

Dimensioner (cm): H= Højde, B= Bredde, D= Diameter, L= Længde

# Design Materiale Størrelse Kolli Netto 
pris 

Vejl. 
pris 

 



405

410
Bird - Lille

Håndlavet i egetræ, Natur 
Håndlavet i egetræ, Røget

H7.5 12 130,00 299,00

415

420
Bird - Stor

Håndlavet i egetræ, Natur 
Håndlavet i egetræ, Røget

H12 6 173,00 399,00

425

430
Bird - Buttet

Håndlavet i egetræ, Natur 
Håndlavet i egetræ, Røget

H10.5 6 217,00 499,00

450 Child’s chair
Formpresset bøgetræ med bord og sæde  
i laminat

L41 B45 
H31

2 980,00 2450,00

450

455
Owl - Mini

Håndlavet i egetræ, Natur 
Håndlavet i egetræ, Røget

H8.5 cm 12 130,00 299,00

460

465
Owl - Lille

Håndlavet i egetræ, Natur 
Håndlavet i egetræ, Røget

H12 cm 6 173,00 399,00

470

475
Owl - Stor

Håndlavet i egetræ, Natur 
Håndlavet i egetræ, Røget

H17 cm 6 260,00 599,00

360 Discus - Lille
Håndmalet fyrretræ, Blå - 
1 stk.

B11.39 
H10.4

4 130,00 299,00

365 Discus - Medium
Håndmalet fyrretræ, Blå -
1 stk.

B17.6 
H16.8

4 173,00 399,00

370 Discus - Stor
Håndmalet fyrretræ, Grå - 
1 stk.

B24.9 
H20

4 217,00 499,00

375 Discus - Stor
Håndmalet fyrretræ, Rød -
1 stk.

B23,8 
H21.1 

4 217,00 499,00

Hans Bølling 

Prisliste DKK

Kristian Vedel

Paul Anker Hansen

600 PK-600 Skål i Nero Marquina marmor
L60 B60 
H30 1 30435,00 70000,00

605 PK-Mini - Duo
Hvid Volakas marmor og 
Sort Nero Marquina marmor

L8 B8 H4 2 434,00 999,00

610 PK-Mini - Sort Sort Nero Marquina marmor L8 B8 H4 2 260,00 599,00

615 PK-Mini - Hvid Hvid Volakas marmor L8 B8 H4 2 260,00 599,00

620 PK-Bowl Granitskål i sort
L15 B15 
H7

2 652,00 1499,00

625 PK-Marble Skål i Nero Marquina marmor
L15 B15 
H7

2 739,00 1699,00

Poul Kjærholm

Dimensioner (cm): H= Højde, B= Bredde, D= Diameter, L= Længde

# Design Materiale Størrelse Kolli Netto 
pris 

Vejl. 
pris 
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650

FJ Essence - 
Te kop og 
Underkop

Håndmalet porcelæn i hvid

L12 B9.5 
H6 
L15 B15 
H2.5 

8 152,00 349,00

652
FJ Essence - 
Tekande

Håndmalet porcelæn i hvid
L21.5 B13 
H12 

4 391,00 899,00

654
FJ Essence - 
Sukkerskål

Håndmalet porcelæn i hvid
L11 B10.5 
H7.1

6 152,00 349,00

701
Turning Tray - 
Lille

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Alaska white

H23 L45 4 391,00 899,00

702
Turning Tray - 
Lille

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Kimono red

H23 L45 4 391,00 899,00

703
Turning Tray - 
Lille

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Husky green

H23 L45 4 391,00 899,00

704
Turning Tray - 
Lille

Teaktræ og laminat,
Black desert & Angel blue

H23 L45 4 391,00 899,00

731
Turning Tray - 
Medium

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Alaska white

H30 L48 4 478,00 1099,00

732
TurningTray - 
Medium

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Kimono red

H30 L48 4 478,00 1099,00

733
Turning Tray - 
Medium

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Husky green

H30 L48 4 478,00 1099,00

734
Turning Tray - 
Medium

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Angel blue

H30 L48 4 47800 1099,00

761
Turning Tray - 
Stor

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Alaska white

H38 L51 4 565,00 1299,00

762
Turning Tray - 
Stor

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Kimono red

H38 L51 4 565,00 1299,00

763
Turning Tray - 
Stor

Teaktræ og laminat, 
Black desert & Husky green

H38 L51 4 565,00 1299,00

764
Turning Tray - 
Stor

Teaktræ og laminat,
Black desert & Angel blue

H38 L51 4 565,00 1299,00

780 FJ Clock Håndlavet i teaktræ D35 2 2173,00 4999,00

781
FJ Clock - Sort -  
25

Malet asketræ D25 2 869,00 1999,00

782
FJ Clock - Sort -  
35

Malet asketræ D35 2 1304,00 2999,00

792 Circle Bowl - 20 Spejlpoleret rustfrit stål D20 5 304,00 699,00

794 Circle Bowl - 30 Spejlpoleret rustfrit stål D30 5 391,00 899,00

796 FJ Bowl Håndlavet i teaktræ H5 D15 2 717,00 1649,00

Finn Juhl

Prisliste DKK

Dimensioner (cm): H= Højde, B= Bredde, D= Diameter, L= Længde

# Design Materiale Størrelse Kolli Netto 
pris 

Vejl. 
pris 

 



1734
Wonderful CPH - 
Stor plakat

Duck & Ducklings plakat L100 B62 8 163,00 375,00

1735
Wonderful CPH -
Lille plakat

Duck & Ducklings plakat L70 B50 8 104,00 240,00

1736
Wonderful CPH - 
Postkort

Duck & Ducklings postkort
L21 B14.8 
L8.5 B5.5

12 17,00 40,00

1737
Wonderful CPH -
Magnet

Duck & Ducklings magnet L8.5 B5.5 12 22,00 50,00

1760
Kunstneren i sit
atelier - Stor plakat

Hans Bøllings plakat L70 B50 8 104,00 240,00

1761
Luftskippere - 
Stor plakat

Hans Bøllings plakat L70 B50 8 104,00 240,00

1762
Ballonrejse - 
Stor plakat

Hans Bøllings plakat L70 B50 8 104,00 240,00

1763
Luftskippere -
Lille plakat

Hans Bøllings plakat L40 B30 8 65,00 150,00

1764
Ballonrejse -
Lille plakat

Hans Bøllings plakat L40 B30 8 65,00 150,00

1765
Kunstneren i sit
atelier - Lille plakat

Hans Bøllings plakat L40 B30 8 65,00 150,00

1766
Ballonrejse - 
Postkort

Hans Bøllings postkort L21 B14.8 12 17,00 40,00

1767
Kunstneren i sit
atelier - Postkort

Hans Bøllings postkort L21 B14.8 12 17,00 40,00

1768
Luftskippere - 
Postkort

Hans Bøllings postkort L21 B14.8 12 17,00 40,00

Plakater - Add ons

Prisliste DKK

Dimensioner (cm): H= Højde, B= Bredde, D= Diameter, L= Længde

# Design Materiale Størrelse Kolli Netto 
pris 

Vejl. 
pris 

 

800 Penguin - Lille Håndmalet i bøgetræ H18 6 217,00 499,00

805 Penguin - Stor Håndmalt i bøgetræ H26 6 304,00 699,00

Hans Bunde
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Prisliste DKK

Dimensioner (cm): H= Højde, B= Bredde, D= Diameter, L= Længde

# Design Materiale Størrelse Kolli Netto 
pris 

Vejl. 
pris 

 

950 Jul - Kræmmerhus Egetræ H7 B4 3 130,00 299,00

955 Jul - Hjerte Egetræ H5 B5.5 3 130,00 299,00

960 Jul - Juletræ Egetræ H5.5 B3 3 130,00 299,00

965 Jul - Klokke Egetræ H4 B3.3 3 130,00 299,00

970 Jul - Engel Egetræ H7 B5.4 6 65,00 149,00

980
Jul - Juletræ - 
Lille

Teaktræ H10 6 130,00 299,00

981
Jul - Juletræ - 
Stor

Teaktræ H12 6 152,00 349,00

982
Jul - Engel -  
Lille

Teaktræ H10 6 152,00 349,00

983
Jul - Engel -  
Stor

Teaktræ H12 6 173,00 399,00

Nikolaj Klitgaard



Noter
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150 Spring

175
Aves - Lille
Poleret

180
Aves - Medium
Poleret

185
Aves - Large
Poleret

190
Aves - Trio
Poleret

191
Aves - Lille
Matte

192
Aves - Medium
Matte

193
Aves - Large
Matte

100
Gemini
lysestage

205

Håndstøbte lys
til Gemini
Hvid

210

Håndstøbte lys
til Gemini
Sort

215

Håndstøbte lys
til Gemini
Rød

220

Håndstøbte lys
til Gemini
Gul

225

Håndstøbte lys
til Gemini
Grå

115 Trepas - Seks

120 Trepas - Seks

Stregkoder

# Design Stegkoder

 

# Design Stegkoder

 



341 Bobby

342 Rufus

345 Strit

350 Mermaid

360
Discus - Lille
Blå

365
Discus - Medium
Blå

370
Discus - Stor
Grå

375
Discus - Stor
Rød

194
Aves - Trio
Matte

300 Quartet - En

305 Quartet - To

320 Duckling

325 Duck

330 Optimist

335 Pessimist

340 Oscar

Stregkoder

# Design Barcode

 

# Design Stegkoder
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455
Owl - Mini
Røget

460
Owl - Lille
Natur

465
Owl - Lille
Røget

470
Owl - Stor
Natur

475
Owl - Stor
Røget

600 PK-600

605 PK-Mini - Duo

610 PK-Mini - Sort

405
Bird - Lille
Natur

410
Bird - Lille
Røget

415 
Bird - Stor
Natur

420
Bird - Stor
Røget

425
Bird - Buttet
Natur

430
Bird - Buttet
Røget

450 Child’s Chair

450
Owl - Mini
Natur

Stregkoder

# Design Stegkoder

 

# Design Stegkoder

 



703

Turning Tray - 
Lille
Black desert & 
Husky green

704

Turning Tray - 
Lille
Black desert & 
Angel blue

731

Turning Tray - 
Medium
Black desert & 
Alaska white

732

TurningTray - 
Medium
Black desert & 
Kimono red

733

Turning Tray - 
Medium
Black desert & 
Husky green

734

Turning Tray - 
Medium
Black desert & 
Angel blue

761

Turning Tray - 
Stor
Black desert & 
Alaska white

762

Turning Tray - 
Stor
Black desert & 
Kimono red

615 PK-Mini - Hvid

620 PK-Bowl

625 PK-Marble

650

FJ Essence - 
Te kop og 
Underkop

652
FJ Essence - 
Tekande

654
FJ Essence - 
Sukkerskål

701

Turning Tray - 
Lille
Black desert & 
Alaska white

702

Turning Tray - 
Lille
Black desert & 
Kimono red

Stregkoder

# Design Stegkoder

 

# Design Stegkoder
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800 Penguin - Lille

805 Penguin - Stor

1734
Wonderful CPH - 
Stor plakat

1735
Wonderful CPH -
Lille plakat

1736
Wonderful CPH - 
Postkort

1737
Wonderful CPH -
Magnet

1760

Kunstneren i sit
atelier - Stor 
plakat

1761
Luftskippere - 
Stor plakat

763

Turning Tray - 
Stor
Black desert & 
Husky green

764

Turning Tray - 
Stor
Black desert & 
Angel blue

780 FJ Clock

781
FJ Clock - 25
Sort 

782
FJ Clock - 35
Sort 

792 Circle Bowl - 20

794 Circle Bowl - 30

796 FJ Bowl 

Stregkoder

# Design Stegkoder

 

# Design Stegkoder

 



955 Jul - Hjerte

960 Jul - Juletræ

965 Jul - Klokke

970 Jul - Engel

980
Jul - Juletræ - 
Lille

981
Jul - Juletræ - 
Stor

982
Jul - Engel -  
Lille

983
Jul - Engel -  
Stor

1762
Ballonrejse - 
Stor plakat

1763
Luftskippere -
Lille plakat

1764
Ballonrejse -
Lille plakat

1765

Kunstneren i sit
atelier - Lille 
plakat

1766
Ballonrejse - 
Postkort

1767
Kunstneren i sit
atelier - Postkort

1768
Luftskippere - 
Postkort

950
Jul - Kræmmer-
hus

Stregkoder

# Design Stegkoder

 

# Design Stegkoder
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POS Materialer hos ARCHITECTMADE 
 
For at skabe de bedste rammer for 
ARCHITECTMADE i butikkerne, har vi en række 
POS Materiale, som kan bestilles sammen med en 
ordre. Disse materialer er gratis. 

• Katalog: Stort katalog med billeder af 
produkter samt tekst

• Go Card: Postkort med billede af udvalgte 
produkter

• Sales sheets: Info om hvert enkelt produkt til 
salgspersonale

• In-store sheets: A5-ark med udvalgte 
produkter 

• Turning Tray farveplade: Farveprøver på de 
fire farver

• Black shopping bag small/large: Eksklusiv 
papirpose til kunder

POS Materialer
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LEGENDE HUMOR 
 
Hans Bølling blev født i 1931. Han blev uddannet 
fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Hans design er kendt for dets legende, 
humoristiske og vittige formsprog. 

Som en lidenskabelig sjæl hvis praksis og 
produkter er inspireret af kreativ diversitet, 
drev Bøllings interesse for arkitektur ham 
tilbage på skolebænken, hvor han oprindeligt 
var udlært reklamedesigner. Dermed udvidede 
han sin praksis til ikke bare at inkludere 
mindre designgenstande men nu også villaer, 
boligkomplekser og rådhuse. 

Tidligt i sin karriere begyndte han at fremstille 
små figurer som gaver til familie og venner. 
Den præcision og personlighed hvormed disse 
træfigurer blev fremstillet banede vejen for 
succes, og han begyndte hurtigt at sælge sine 
produkter til butikker. 

Hans Bølling
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“Vi skal huske 
den menneskelige dimension 

i designet”
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Quartet

TIDLØSE LINIER I ENDELØSE KOMBINATIONER

Hans Bølling tegnede Quartet i 1976. Han var 
inspireret af naturens formsprog til Quartet, samt 
dets måde hvorpå blade hvirvler rundt på jorden 
og skaber nye dynamiske kurver, mønstre og 
formationer.

Quartet kan forenes af fire enkeltstående stager 
i formationer, som illustrerer naturens dynamiske 
mønstre. Quartet er lavet af massivt spejl-poleret 
rustfrit stål i en firkant med organisk form.

Hver enkelt stage former sig som en bølge op i en 
spids, hvor ét hjørne er hævet over de tre andre. 
Man kan placere lysestagerne sammen og skabe 
et udvalg af mønstre, som afspejler naturens 
organiske formsprog. Afhængigt af hvilke af 
Quartets hjørner, som berører hinanden, kan man 
forme en kvadratisk form, der enten mødes i en 
spids på midten, eller bølger sig nede fra og ud. 

• Lavet i solidt spejl-poleret rustfrit stål.
• Dimensioner: B1O L10 H6 cm. 
• Pakkestørrelse i et eller to stk.
• Kan organiseres i endeløse kombinationer. 
• Lasergraveret signatur i bunden.
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FRA HISTORIE TIL PRODUKT

En familie af ænder stoppede trafikken i 
København. Det var i Frederiksberg-kvarteret i 1959 
midt i myldretiden, at en andefamilie vraltede ud i 
trafikken, hvilket fik en politimand til øjeblikkeligt 
at stoppe alle biler og fodgængere, så ænderne 
sikkert kunne krydse vejen. 

En journalist fangede den idylliske begivenhed, hvis 
billede senere hen er blevet verdenskendt i form 
af en plakat kaldet Wonderful Copenhagen. Dette 
charmerende øjeblik skabte overskrifter og ramte 
de danske hjerter, ikke mindst Hans Bøllings.

Historien inspirerede Hans Bølling til at kreere sine 
berømte Duck og Duckling, udarbejdet i teaktræ.

• Håndlavet og behandlet med mat teakolie.
• Dimensioner: Duckling H9 cm; Duck H18 cm.
• Hovederne kan drejes og udtrykker dermed   
 nysgerrighed og kærlighed.
• Få dit eget lille stykke Danmarks historie ind i  
 stuen med dem.

Duck og Duckling
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Optimist og Pessimist

HALVT TOMT ELLER HALVT FYLDT?

Hans Bølling designede Optimist og Pessimist i 1963, 
som repræsenterer den dualitet, der findes i hver af 
os; yin vs. yang, glad eller trist. 

Bølling var inspireret af sine to kolleger til 
udformningen af de to træfigurer. De to kollegaer 
var som nat og dag. De var hinandens komplette 
modsætninger og samtidig var der også optimistiske 
karaktertræk at spore hos pessimisten og omvendt. 
De to små træfigurer minder os således om, at intet 
er sort og hvidt, og at vi alle har både en optimist og 
pessimist inden i os.

Pessimisten er sammensunket med triste hængende 
øjne, mens Optimisten har et stort smil på læben. 
Ydermere har de begge bøjelige arme, som kan 
hæves i glæde eller sænkes i tungsind.

• Håndlavet i teaktræ behandlet med teakolie.
• Dimensioner: H13 cm.
• Armene lavet af vævet bomuld med kobbertråd indeni.
• Øjnene indsat ahorn-og ibenholttræ.
• Hår (lyst og sort) af blød kaninpels.
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SJOV OG LEG

Oscar er designet i 1953 med Hans Bøllings 
karakteristiske sans for humor.  
 
Oscar og Bobby har en krop, der kan placeres, 
så de imiterer alt, hvad en normal hund kan gøre. 
De kan sidde, tigge og lege, hvilket gør dem til en 
munter følgesvend i dagligdagen. Deres krop er 
udstyret med flere tekniske detaljer, hvilket tilføjer 
en sofistikeret dimension til hans udformning.
 
65 år efter den første Oscar blev sat i produktion, 
blev den elskede figur relanceret som Rufus med 
samme tekniske detaljering og rene linjer.

• Oscar, Rufus håndlavet i bøgetræ; Bobby   
 håndlavet i valnøddetræ.
• Øjnene indsat af ahorn- og wengetræ.
• Ører og hale af brunt læder.
• Kan placeres i forskellige positioner.

Oscar, Bobby og Rufus
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IRONISK DISTANCE

Hans Bølling designede Strit i 1953. Hans 
intention var at minde os om, ikke at tage os selv 
for højtidelige. Bølling ville skabe en karakter, 
der formåede at indfange essensen af den 
karakteristiske danske selvironi.

Ligesom det er tilfældet med Bøllings øvrige 
figurer, er Strit bevægelig. Ved at dreje hovedet 
ændres hans udtryk fra nysgerrig til overrasket, 
fra nedtrykt til glad. Hans overkrop og arme er 
ligeledes bevægelige. 

Utalet af positioner – fra glæde til bekymring og 
alt derimellem minder det os om at se på verden 
ud fra et fornyet perspektiv.

• Underkrop og fødder lavet af olie- behandlet  
 teaktræ; Overkroppen lavet af bøgetræ.
• Kroppen kan drejes i talje og arme, og hovedet  
 kan bevæges frem og tilbage samt drejes rundt.
• Kan arrangeres i enhver ønskelig position.

Strit
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Mermaid

EVENTYR BLIVER TIL VIRKELIGHED

Hans Bølling fandt i 1954 inspiration til Mermaid i 
H.C Andersens verdenskendte eventyr Den Lille 
Havfrue. Mermaid repræsenterer en minimalistisk og 
strømlinet fortolkning af et kulturelt og nationalt ikon.

Mermaid indeholder en række detaljer, som er 
karakteristisk for Hans Bøllings design. Den smalle 
talje, det bevægelige hoved, den bevægelige hale 
samt den lille næse er formgivet ved brug af simple, 
raffinerede linjer, der er med til at skabe et feminint 
udtryk. 

Kombinationen af ahorn og egetræ skaber en diskret 
kontrast i både farve og struktur, hvilket gør Mermaid 
iøjenfaldende og unik.

• Håndlavet i eg- og ahorntræ.
• Hoved, hale og talje kan drejes afhængigt af det   
 ønskede udtryk.
• Armene kan placeres foran eller bag hendes    
 kurvede krop.
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FARVESTRÅLENDE TRÆFUGL

Hans Bølling tegnede Discus fuglene i 1961. 

De er formet som en diskos og udarbejdet i 
fyrretræ. Træets årer ses tydeligt i det rene træ 
og står i kontrast til fuglenes malede partier. 
De malede partier illustrerer fuglens farvede 
fjerpragt, og fuglens umalede bryst illustrerer en 
skønhed i det naturlige. 

Fuglene kommer i en lille familie bestående af 
fire medlemmer, som kan placeres på langs i 
vindueskarmen eller på en hylde.

• Håndlavet i fyrretræ.
• Dimensioner: Discus-Small, Blå: H10 cm; Discus- 
 Medium, Blå: H17 cm; Discus-Stor, Grå: H20 cm;  
 Discus-Stor, Rød: H21 cm.

Discus
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KUNSTNERISK VISION 
 
Finn Juhl, født i 1912, studerede på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi. Som en af mange danske 
arkitekter i 1950’erne skiller Finn Juhl sig ud ved at 
have fået et af de mest succesfulde internationale 
gennembrud. Til dato er han en af Danmarks 
mest berømte arkitekter, kendt for sine modige, 
skulpturelle former og meget raffinerede detaljer. 

Den manglende erfaring blev dog opvejet af 
hans store visioner og kunstneriske sans, der blev 
grundlaget for kreationen af hans designs. 

Finn Juhl
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“Man kan ikke skabe glæde med 
smukke genstande, men man kan ødelægge 

ganske megen glæde med grimme ting”
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IND TIL KERNEN AF FINN JUHL

Oprindeligt tegnede Finn Juhl FJ Essence i 
1952 for den berømte producent af porcelæn 
Bing & Grøndahl i anledningen af deres 100 
års jubilæum. Porcelænets komplekse buede 
form resulterede i, at Bing & Grøndahl, efter 
flere forsøg, måtte opgive og stellet blev derfor 
aldrig sat i produktion. 60 år senere lykkedes det 
ARCHITECTMADE at producer FJ Essence.

FJ Essence udgør kernen af Finn Juhls æstetiske 
formsprog. Testellets hvide, håndglaserede 
porcelænsoverflade bølger sig i de organiske 
former, som har gjort Finn Juhl verdensberømt. 
Det vitale formsprog, de underspillede detaljer og 
det hvide porcelæn vil gøre enhver  
te-drikning til en ganske særlig begivenhed.

• Håndmalet porcelæn i hvid.
• Dimensioner: Kop L12 B9.5 H6 cm-16 cl;   
 Underkop L15 B15 H2.5 cm; Tekande L21.5 B13  
 H12 cm-96 cl; Sukkerskål L11 B10.5 H7.1 cm-28 cl.
• Stellet tåler maskinopvask og er mikroovn sikker.
• Essensen af Finn Juhls æstetik.

FJ Essence
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TILPASSET DIN HVERDAG

Turning Tray blev designet i 1956 af Finn Juhl. 
Bakkerne er fremstillet med den kurvede 
teaktræsramme og de præcise hjørnesamlinger, 
der er blevet hans varemærke. Bakken er uden 
håndtag, men dens kurvede form gør, at der er plads 
til at kunne løfte den. Turning Tray er, som navnet 
antyder, tosidet med blanke laminatsider, der holdes 
sammen af den smukke teaktræsramme.

De håndlavede bakker er fremstillet efter Juhls 
præcise specifikationer med kurver, farver og 
diskrete, men signifikante detaljer, der tilsammen 
eksemplificerer hans fantastiske sans for design.

• Lavet i teak træ and laminat.
• Dimensioner: Turning Tray-Lille: H23 L45 cm;  
 Turning Tray-Mellem: H30 L48 cm; Turning   
 Tray-Stor: H38 L51 cm.
• Fire farvekombinationer: Black desert & Alaska  
 white, Black desert & Kimono red, Black desert &  
 Husky green, Black desert & Blue angel.
• Laserindgraveret signatur på teaktræsrammen.

Turning Tray
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TIDLØS TIDSTAGER

Finn Juhl designede i 1950 FJ Clock til 
Formynderskabsrådssalen i FN-bygningen i  
New York, hvor det stadig hænger. FJ Clock 
indfanger essensen af Finn Juhls æstetik. 

Uret er designet og udformet med harmonisk 
præcision og kommer i to forskellige størrelser 
og materialer: certificeret teaktræ (FJ Clock) og 
asketræ (FJ Clock - Sort). 

De bløde organiske former kombineret med det 
minimalistiske urværk gør FJ Clock til et sandt 
kunstværk, som vil pryde moderne hjem mange 
år frem.

• Lavet i teaktræ (FJ Clock), og malet asketræ  
 (FJ Clock - Sort).
• Dimensioner FJ Clock D35 cm; FJ Clock - Sort 
 25 D25 cm; FJ Clock - Sort 35 D35 cm.
• Viserne i børstet aluminium.
• Designet til Formynderskabsrådets sal i  
 FN-bygningen i New York i 1950.

FJ Clock og FJ Clock Black
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EN SKJULT SKAT

Finn Juhl designede Circle Bowl i 1954. 

Circle Bowl er designet som en perfekt cirkel, 
selv om den visuelt skaber illusionen af en ellipse. 
Med skålen ønskede Juhl at fortolke en traditionel 
form, som stadig omfavner symmetriens skønhed 
og de omhyggeligt gennemtænkte proportioner. 

Skålens sider er nøje balanceret og hæver sig lige 
så meget som de sænker sig, hvilket skaber sym- 
metriske linjer skålen rundt. Ensartetheden skaber 
iøjnefaldende refleksioner af alt, hvad der placeres 
i skålen.

• Lavet af spejlpoleret rustfrit stål.
• Dimensioner Circle Bowl-20 D20 cm; Circle   
 Bowl-30 D30 cm.

Circle Bowl
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FORMER I BALANCE

I 1951 tegnede Finn Juhl en berømt designserie 
bestående af teaktræskåle i forskellige størrelser 
og former, hvoraf FJ Bowl er den mindste. Den 
skulpturelle skål indeholder Finn Juhls klassiske 
karakteristika såsom de bløde, organiske former og 
den nøje velovervejede balance mellem træ, form 
og farve, der netop gjorde Finn Juhl så anerkendt 
verden over.

Træets enkelthed kombineret med den geometriske 
kompleksitet og den elliptiske, bølgende kant 
skaber en helt særlig æstetisk harmoni, som  
Finn Juhl var mester i.

FJ Bowl er hånddrejet ud af et enkelt stykke træ og 
behandlet med klar teak- træsolie.  
FJ Bowl får gradvist patina, hvilket blot tilfører 
skålen ekstra karakter.

• Håndlavet i teaktræ og behandlet med klar   
 teakolie.
• Dimensioner H5 D15 cm. 
• Helt cirkulær.

FJ Bowl
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BEHOV DEFINERER FUNKTION 
 
Kristian Vedel blev født i 1923. Han blev uddannet 
fra Kunsthåndværkerskolen i København. 

Standpunkter og empati er to begreber, der 
definerer Kristian Vedels arbejde. Stærkt påvirket 
af Kaare Klint, faderen af moderne dansk 
møbeldesign såvel som den tyske Bauhaus-stil, 
er hans klassisk moderne designs karakteriseret 
ved en kreativ brug af materialer, herunder i 
særdeleshed plastik og træ samt ved en stærk 
sans for ergonomiske og funktionelle krav.

Kristian Vedel
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“En kunstner må tage et personligt 
standpunkt til de foreliggende 
muligheder og forpligtelser”
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Bird

HAR VENDT HOVEDER SIDEN 1959

Kristian Vedel designede Bird i 1959. 

Bird har siden vist sig at være indbegrebet af dansk 
design. Trods det simple udseende skaber de rene 
linjer endeløse udtryk ved blot at vippe hovedet i den 
retning man ønsker.

Bird er skabt som en familie i tre størrelser og kan 
udtrykke både glæde, sorg og nysgerrighed. Ligeledes 
kan kroppen vendes og skabe forskellige udtryk. Fra 
høj til lav, tyk til tynd, feminin til maskulin, barn til 
forældre repræsenterer Bird en hel generation.

• Håndlavet i røget og naturligt egetræ.
• En vendbar krop og et bevægeligt hoved, som kan   
 skabe forskellige udtryk.
• Indbegrebet af Dansk design.
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ENKLE FORMER 
 
Poul Kjærholm, født i 1929, studerede på 
Kunsthåndværkerskolen i København. Han er en 
mester i enkelthed, og er kendt for sine moderne, 
funktionalistiske møbler, der roses for deres 
underspillede elegance og rene linjer. Med et 
kompromisløst mål om at sammensmelte form og 
funktion har Kjærholm skabt designgenstande, 
befriet for alt overflødigt, hvilket har resulteret i et 
elegant, tidløst og funktionelt formsprog. 

Kjærholms filosofi omfavnede bæredygtighed 
som et tidløst udtryk og understregede 
vigtigheden af at bruge materialer, der ældes med 
ynde. I både udviklingen og produktionen af sine 
designs krævede han præcision og var kendt for 
aldrig at lade et produkt komme i handlen, hvis 
han ikke anså det som værende ”perfekt”.

Poul Kjærholm
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“Vi bør forsøge at holde 
vores designs 

så simple som muligt”
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PK-600, PK-Bowl,  
PK-Marble og PK-Mini

SKULPTURELT DESIGN

I 1963 designet Poul Kjærholm PK-600 til Fredericia 
Rådhus - en stor 250 kg tung marmorskål. 
Denne formular blev modtaget med stor succes i 
offentligheden. Som svar herpå designede Kjærholm 
sine små brødre, PK-Bowl og PK-Marble. PK-Bowl 
er lavet af granit og har stærke kontraster mellem 
firkanten og de runde former og mellem den glatte 
inderside og den hårde yderside. PK Marmor er lavet 
af Nero Marquina Marble. Indersiden trækkes i en 
blød afrundet kurve, og den skinnende overflade 
reflekterer lys, der rammer den. Udenom er skålen 
kantet og ru og viser det upolerede materiale.

PK-Mini er lavet af Nero Marquina Marble, kendt for 
sin bløde sorte farve og dens yndefulde hvide vener 
og White Voltas marmor, kendt for sin rene hvide 
sten med lysegrå åre.

• Lavet i Nero Marquina marmor (PK-600,  
 PK-Marble, PK-Mini-Sort), Sort granit (PK-Bowl), og  
 Hvid Volakas marmor (PK-Mini-Hvid).
• PK-600 L60 B60 H30 cm; PK-Bowl L15 B15 H7 cm;  
 PK-Marble L15 B15 H7 cm; PK-Mini L8 B8 H4 cm.
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UNIVERSELLE IKONER 
 
Jørn Utzon blev født i 1918. Som en af de 
største arkitekter i det 20. århundrede var Jørn 
Utzon arkitekten bag moderne ikoner fra store 
bygningsværker som Sydney Opera House, the 
Kuwait National Assembly, the Kingo Housing 
Project til mindre designgenstande som vores 
egne Spring glas. 

Utzon så arkitektur samt andre objekter, som 
kunst hvilket tydeligt kommer til udtryk i 
hans formsprog, der er kendetegnet ved en 
velovervejet funktionalitet, strukturel integritet og 
skulpturel harmoni.

Denne forening af æstetik og funktion gav 
ham i 2003 den prestigefyldte Pritzker pris for 
Operahuset i Sydney – en ære der kun tildeles 
arkitekter bag bemærkelsesværdige bedrifter. 

Jørn Utzon

Retail Merchandising Guide



“Mit laboratorie er 
bøgeskovene, og 
havet og skyerne”
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RUMMET INDEN I

Jørn Utzon designede Spring i 1949. I følge Utzon 
var det vigtigste ved et glas selve rummet indeni, 
og derfor var der ved formgivningen af Spring 
været fokus på at udnytte rummet og den måde, 
væsken flyder i glasset.

Utzon har studeret et sted, hvor vand flød 
igennem bjergkilder, og overførte dette til sine 
Spring glas. Enhver, der drikker af Spring, vil 
opleve, hvor ubesværet væsken flyder, uanset om 
man anvender glasset til cognac, cocktails eller 
isvand. Selv, hvis man placerer glasset på siden, 
forbliver væsken i glasset.

Med Spring har Utzon fået funktionelt design og 
skulpturel harmoni til at gå op i en højere enhed, 
og resultatet er en eksklusiv tidsløs perle, som 
fører ånden fra Utzons univers ind i det  
moderne hjem.

• Mundblæst i klart glas.
• Stabelbart og tåler maskinopvask
• Pakkestørrelse to glas.

Spring
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HVERDAGS KREATIVITET 
 
Paul Ankers designfilosofi er baseret på en 
påskønnelse af det legende i alle faser af livet. 
Han mener, at “barndommens land, er landet for 
livet”, og anvender sin passion for kreativitet i sit 
design af hverdagsprodukter ved at tilføre dem 
et legende og let formsprog, der bringer det 
fantasifulde ind i livet.

Ankers design karriere startede, da han som 
udtryk for sin kærlighed til dyr formgav dem i 
træ og forærede dem som gaver til sin familie 
og venner. Han begyndte sidenhen at sælge sine 
produkter, og en hobby udviklede sig dermed til 
en karriere. Anker lagde således grundlaget for, at 
hans design også hos fremtidige generationer vil 
bringe smilet frem.

Paul Anker Hansen
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“Ren passion for skabelsesprocesser 
kulminerer i designet af 

hverdagsgenstande”
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MYSTIK VISDOM

Traditionelt bærer uglen mystik og visdom med 
sig. Paul Ankers fortolkning, som blev til i 1960, er 
ingen undtagelse. 

Hovedet hviler på kroppen ved hjælp af en 
magnet, som gør det muligt at vippe og 
dreje hovedet i alle retninger. De omhyggeligt 
forarbejdede og indsatte store mørke øjne i 
wengétræ føles bløde og giver uglen et udtryk af 
klogskab såvel som mystik. 

Uglerne kommer i en lille familie bestående af tre 
medlemmer, håndlavet i natur og røget egetræ.

• Håndlavet i natur og røget egetræ. 
• Dimensioner: Owl-Mini H8.5 cm; Owl-Lille  
 H12 cm; Owl-Stor H17 cm.
• Hoved fastgjort med en magnet, som gør   
 hovedet bevægeligt.
• Rodfæstet i Paul Ankers kærlighed til både dyr  
 og håndværk.

Owl
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FRASORTER EKSPERIMENTER 
 
Peter Karpf blev født i 1940. Han blev uddannet 
fra Kunsthåndværkerskolen i København. 
Gennem sin karriere har Peter Karpf været 
kendt for sit arbejde med møbler bøjet ud af 
ét enkelt stykke træ, hvilket giver dem et unikt 
skulpturelt udseende. Hans arbejde er yderligere 
kendetegnet ved dets enkelthed og personlige 
udtryk, og for Karpf er funktionalitet lige så vigtigt 
som produktets æstetiske udtryk. 

Ud fra en overbevisning om at vi lever i en tid 
med støj og stres, har han designet møbler, som 
bringer os ned på jorden og hjælper os med at 
slappe af. 

Peter Karpf
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“Brug en stærk sans for form i kombination 
med en dyb forståelse for materialer og 

produktionsteknikker”
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UENDELIGE KOMBINATIONER

Enkeltheden i Karpfs smukke Gemini lysestage er 
ikke til at komme udenom. Bøjet ud af et stykke 
rustfrit stål er Gemini lavet således, at de to lys i 
enderne af den halvcirklede stage står stabilt med 
den matematisk set mindste afstand imellem sig.

Lysestagen kan stå alene eller sættes sammen 
med andre Gemini i ubegrænsede kombinationer. 
Disse kombinationsmuligheder er illustreret på 
emballagen.

Uanset om stagen står alene eller flere sammen, 
er der ingen tvivl om, at Gemini med dens 
rene linjer og polerede rustfrie stål er en sand 
designperle.

• Lavet af massivt rustfrit stål og har plads til to  
 stearinlys.
• Kan stå alene eller sættes sammen 
 med andre Gemini stager i en række    
 kombinationsmuligheder.
• De hånddyppede lys har den optimale   
 brændetid på 4 timer og er 1.3 cm i diameter og 
 i fem forskellige farver (hvid/sort/rød/gul/grå).

Gemini
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ET STREJF AF UENDELIGHED

Trepas blev designet i 1966 af Peter Karpf. 

Trepas er en trekløver af tre fyrfadslysestager 
fremstillet i henholdsvis massivt kobber, messing og 
rustfrit stål. I en søgen efter den perfekte holder til det 
lille og simple fyrfadslys skabte Karpf dette system af 
stager, der kan placeres på et hav af måder. Når den 
levende flamme reflekteres i de polerede metaller 
skabes der ”et strejf af uendelighed”, når flammens 
refleksion kastes frem og tilbage mellem stagerne.

Trepas er belagt, så de tre massive metaller aldrig 
ændrer farve gennem oxidering eller hyppig 
håndtering. Ingen fingeraftryk eller mærker vil kunne 
ses på den blanke overflade og produktet behøver 
derfor ingen efterbehandling eller polering.

• Lavet af massivt kobber, messing og rustfrit stål. 
• Behøver ikke yderligere efterbehandling eller polering.
• Pakkestørrelse i tre (et af hvert stål);  
 eller seks (to af hvert stål).
• Kan arrangeres på en række forskellige måder. 

Trepas
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ESSENTIELLE FORMER 
 
Co Derr blev født i 1921. Han blev uddannet fra 
Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam, hvor 
han modtog undervisning af blandt andre Le 
Corbusier. I løbet af hans succesfulde karriere, har 
Co Derr modtaget mange priser for sine designs. 
Blandt andet vandt han en olympisk medalje ved 
the Olympic Games Art Exhibition i London i 
1948. 

Derr havde en særlig passion for fugle som motiv 
for sine skulpturer. Motivet udviklede han igennem 
hele sin karriere. Derr’s arbejde er udstillet på en 
række forskellige kunstmuseer, heriblandt MoMA i 
New York. 

Co Derr
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“Perfektion opnås, 
når intet er tilbage at fjerne”
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LILLE FUGL, STORE TANKER

Aves er det latinske ord for fugle. Det er også navnet 
på en familie af messingfugle designet af den arkitekt 
og kunstner Co Derr. Med Aves undersøgt Derr, hvor 
meget kan du fjerne fra en formular uden at miste det. 
Han fortsatte med at forme formen, indtil han endelig 
kom til essensen af fuglens form.

Aves står som et vidnesbyrd om de evige, essentielle 
former, der ligger bag tidløs design. Fuglene kommer i 
tre størrelser, hvis figurer adskiller sig lidt fra hinanden 
og dermed fremhæver det unikke generelt.

Aves findes i variationerne af to materialer. De rene 
og enkle linjer af fuglene står i smuk kontrast til den 
massive tunge messing. Den gyldne messing er 
arbejdet, så den ikke oxiderer. Materialet forbliver 
uændret og støtter dermed Aves tidløse sprog.

• Messinget er bearbejdet så det ikke oxiderer. 
• Skåret ind til elementære elementer, som    
 konstituerer fuglens form.
• Kommer i tre forskellige størrelser, som alle    
varierer lidt i formen, og to materialers variationer.
• Aves er med sit essentielle formsprog et    
 vidnesbyrd på, hvad der gør tidløst design.

Aves
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NÅ FREM TIL ENKELHED 
 
Hans Bunde (1919 – 1996) var en kendt dansk 
sølv- smed. Han blev udlært fra det internationalt 
anerkendte Cohr Sølv og satte her sit præg på 
virksomhedens produktlinje - især op gennem 
1950’erne, hvor Hans Bunde var hoveddesigner i 
Cohr Sølv. Designeren er anerkendt for sit arbejde 
med sølv, hvor han gjorde sig bemærket med sine 
rene linjer og et grafisk look, der på en gang er 
blødt og står knivskarpt. 

Hans Bunde
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“Det enkle skabes i mødet mellen form og 
materialets muligheder; 

Det er udfordringen i al min formgivning”
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ORGANISKE LINJER OG NUANCER

Det startede i 1954 som unikke gaver. Udtænkt 
og udformet af sølvsmeden Hans Bunde. I 
Pingvinerne kombinerede han kærligheden til sine 
søstre med fascinationen af de særlige dyr, der 
blandt andet er kendte for at holde fast i livslange 
monogame forhold.

Mens den glansfulde håndmalede bagside minder 
om blanke pingvinfjer i den skarpe antarktiske 
sol, så er forsiden af fuglen bevaret i det rå, 
ubehandlede træ.

• Kombinationen mellem kærlighed til sine søstre  
 og fascination til de særlige dyr.
• Symbolisere majestætisk stolthed, familiebånd,  
 venskab og kærlighed.
• Håndmalede bagside, rå ubehandlede forside.

Penguin
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UNIKKE KARAKTERER 
 
Nikolaj Klitgaard er kunsthåndværker og har 
arbejdet med træ hele sit liv. Passionen for træ 
opstod allerede som barn, hvor Klitgaard kreerede 
sine første værker i sin farfars snedkerværksted. 

Klitgaards speciale er drejebænken, hvor han har 
udformet den unikke julekollektion, serien Jul, 
som er med til at gøre julen til noget specielt.

Nikolaj Klitgaard
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“Essensen af smukt design kombineret med 
disciplinen af godt håndværk, giver smukke 

men også brugbare objekter”
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ESSENSEN AF DANSK JUL

Jul består af to varianter, Jul ophæng i egetræ - 
som består af fem figurer: en klokke, et hjerte, 
et kræmmerhus, et juletræ og en engel; og Jul 
borddekoration i teaktræ - som består af to 
juletræer og to engle, i lille og stor. 

Jul ophæng:
• Klokke, Hjerte, Kræmmerhus og Juletræ sælges  
 som et gavesæt med tre ens ophæng.
• Engel sælges enkeltvis i en gaveæske.
• Alle er udført med en tynd lædersnor til   
 ophængning.
• Håndlavet i massivt egetræ. 

Jul borddekoration:
• Juletræ i to størrelser, lille og stor.
• Engel i to størrelser, lille og stor.
• Hånddrejede i teaktræ.
• Sælges enkeltvis i en gaveæske.

Jul
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