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FORSIDEN
Bering Slim Solar Watch
Se artiklen om Bering
side 32.
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branchen samlet
Ved at bladre gennem dette blad, hvori vi kun har haft plads til en
lille del af alle udstillerne på Vejlemesen, er det slående, hvor alsidig og
rig på talent og iværksætterånd den danske smykke- og urscene er.
Fra de nystartede til de veletablerede og fra enkeltmandsvirksom
hederne til de helt store. Hvert forår står de side om side på messen i
Vejle og fælles for alle er, at vi arbejder i samme retning med at
udbrede glæden ved den unikke følelse af værdifuldhed, som netop
smykker og ure kan give.
De mange forskellige designere, leverandører og producenter, vi
præsenterer på messen og her i bladet, modsvares af et tilsvarende
landsdækkende udbud af urmager- og guldsmedebutikker; også her i
alle størrelser og udgaver. Hvert sogn har måske nok sin heks eller
trold, men hver by har i hvert fald sin guldsmed!
Det er en stor glæde for os på Design Ure Smykker hvert år at være
medvirkende til at samle hele branchen i Vejle – til tre intense dage
med forhåbentlig masser af gode handler, gode historier og gode kontakter.
Dette blad rummer blot en lille forsmag på, hvad der venter jer. Hvis
ikke du finder det, du søger, på siderne her, så find det på messen i
Vejle! God læsning og rigtig god handel den 14.-16. marts!
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CER A MIC
Elegancens cool keramik. Design til både
rem og lædersnor. Smykke og ur med kant
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Ses på messen!
Heiring Jewelry

Fjer
Heiring byder på nyheder inden for mange af deres
velkendte serie, blandt andet den populære FEATHER,
der har fået nye ringe og vedhæng i Findes i oxyderet,
rhodineret og forgyldt sølv. Andre nyheder er HORN,
KIKI og Skytsengle.
www.heiring.dk
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Nye ringe til den populære
serie af fjer fra Heiring. Findes i
oxyderet, rhodineret og forgyldt sølv. Pris 1.595,-
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Feather vedhæng fra 225,- eks. kæde
Ørestik med fjer og kæde 650,-
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Ruben Svart

safirskiver

Der er fokus på de smukke, farvede
safirer i dobbelt rose cut i den
nye smykkeserie fra Ruben Svart.
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Juvelér Ruben Svart har lavet endnu en fantastisk smuk og æstetisk ny serie med et twist. Safirer
i alle regnbuens farver i spændende dobbelt rose cut – tynde skiver nærmest svæver i fatninger
med diamanter gemt i bunden af fatningen, der er synlig igennem safiren. Enkelt – elegant.
www.svart.dk
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Foto Iben Bølling Kaufmann/Eyespice

C

Se alle vores nyheder
på Stand 82, hvor vi lørdag og
søndag byder på kaffe og kage

Model: Håndboldspiller på det danske A-landshold Camilla Dalby

Smykkerne er håndlavede på vores eget værksted
i Danmark. Designet af guldsmed Troels Tvenstrup
www.randerssolv.dk | randerssolv@guldsmed.dk
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JEW EL

Følg kurverne fra ur til smykke.
Til lædersnore, charms og ædelsten. Stilren juvel.
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Ses på messen!

Blomdahl er et medicinsk
firma, som producerer
ørepiercing og hudvenlige

Nye „luftige“ øreringe i medicinsk
plast med klar krog. Fås som
sommerfugle og hjerte i peridot,
ametyst, akvamarin, rose m.fl.

smykker, udviklet i samråd
med hudlæger.
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Blomdahl Medical

sikre smykker

G

Nyhed i ren medicinsk
titan: Triple. Fås i guld,
sølv og sort.

N

Nyhed i ren medicinsk titan: 8 mm Halfball.
Fås i guld, sølv og sort.
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Nyhed i ren medicinsk titan: 6 mm Mini
Pendant Pearl (light rose, light grey og white).

Nyhed i ren medicinsk titan:
6 mm Mini Pendant Crystal Ball
(golden rose, light rose, black
diamond m.fl.).

K

– Under hele det første år efter ørepiercing er det vigtigt at hullet holdes rent, tørt og får tilført luft. Et rigtigt godt alternativ, som det første smykke efter piercingsmykket, er vores nye
"luftige" øreringe med en krog i medicinsk plastik, fortæller Hanne
R. Gustavsson, som du kan møde på messen i Vejle.
Foruden nyheder i medicinsk plastik byder Blomdahl på nyt i ren
medicinsk titan; blandt andet Half Ball & Triple Crystal, som passer
til alle stilarter. 
www.blomdahl.com

Svea til venstre har
Pendant Fixed Heart
Rose i ren medicinsk
plastik i øret, og
Terese viser Mini
Pendant Crystal Ball.

YKKER M
ES
SM
E
R

·

stand
14

stand

108

N
SE

U

R

DESIGN

E

·U
20
D S TILLE R

»Elastic« by San
Ny armbåndsserie i elastisk sterlingsølv – bruges derfor uden lås
– nemt og elegant. Fås i mange kombinationer – Vejl. pris fra 495,-

Silver Jewels by San
Armbånd i mat sterlingsølv og zirkonia. Vejl. pris 1.175,-

C
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CER A MIC
Fairytale by San

Keramik, rem, lænke eller lædersnor.
Kronograf, moon eller blomst. Pluk og byg selv

Mange nyheder i charms med cubic zirkonia. Vejl. pris 395,-

Alle nyheder kan ses på Vejlemessen,
stand 103 i den store sal
www.san-design.dk
Tlf. 8689 0099
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vi alle ønsker at lege med
sandheden og vise os fra
vores bedste side – både i
livet og med kærligheden,
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lyder det fra Gitte Dyrberg
og Henning Kern.

søde
løgne

Dyrberg/Kern

– Vores Forår/Sommer 2014 kollektion er
den mest farverige sæson i meget, meget
lang tid. Vi kunne bare ikke få nok af alt
det gule, orange, pink og blå. Det er som
en kurv fyldt med friske frugter, som du
bare har lyst til at tage en bid af, siger Gitte
Dyrberg. Vi har overført alle disse skønne
tropiske farver på både armbånd og cubic
zirkoner.

Materialerne
består af stainless
steel, funklende
Swarovski krystaller,
resin, læder og
semi-precious sten.
– Farver som
gul, mandarin,
pink, turkis og blå
findes på læder
armbånd, perler
og strålende cubic
zirkoner. Naturligvis
har vi også de
neutrale farver
som hvid, grå og
brun, hvis man skal
tone sit look lidt
ned, fortæller
Gitte Dyrberg.

Det er ikke til at tage fejl af designet: Det er umiskendeligt DYRBERG/
KERN look i ringen heer fra serierne New Modern, Pyramid og Ethno.

I kollektionen finder du også DESIGNERS’
LIMITED, der er karakteriseret ved ekstravagante størrelser. De er produceret i et
meget begrænset og nummereret antal,
og hvert smykke er lavet i hånden og leveresti en luksuriøs æske. DESIGNERS’
LIMITED er ringe, halskæder og unikke
armbånd med store krystaller som fokus.
www.dyrbergkern.com

GØR ET
INDTRYK!

MØD OS PÅ
JEWELLERY
& WATCHES
2014!

Vi har satset på mange nye æsker og smarte kvalitative
løsninger til dine bakker. Mød os derfor på messen i
Vejle d. 14-16 marts. Vi er at finde på stand 54 i hal 4.

Nyhed
2014

Fido & Fidoline

C

– nye familiemedlemmer
hos Jarnes blandt mange
andre nye produkter.

Håndværkervej 34
9320 Hjallerup
info@jarnes.net

Smykker venligst udlånt firma Scrouples A/S

www.jarnes.net
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Skytsenglen Bertram kommer i
flere størrelser i sterling sølv, sølv
forgyldt og 14 karat guld. Med en
lille brillant eller zirkonia i hjertet
og med forskellige dekorationer
som sommerfugle eller
ledestjerner. Priser fra 699,-

En skytsengel
er en engel tildelt en
bestemt person for at
beskytte og vejlede. Troen
på skytsengle kan spores helt
tilbage fra oldtiden og det gamle
testamente. Designer og illustrator Josephine Blay er skaberen bag de skønne skytsengle fra
Bertram Copenhagen. Englene er
suppleret med kors, sat i en livscirkel eller fri og hvert med et åbent
hjerte i centrum.
Se dem hos Charlotte Jarly.
www.bertram-cph.dk

S
M

Korset med det åbne hjerte kommer i flere
størrelser, i livscirkel og alene. Priser fra 695,-
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Det er tid til at sende ansøgning til Precious Talents 2014. Her ses den fem udvalgte firmaers stande på Precious messen i 2013.

Talenter søges
For femte gang giver Precious nye og lovende designere chancen for at medvirke på messen uden
betaling. Det er en enestående mulighed for at skabe kontakter og vise sine varer til øvrige udstillere og
indkøbere. Pia Nordgren fra Yuno er en af den fem Precious Talents fra 2013. Hun råder alle nye virksomheder at ansøge:
– Jeg har kun positivit at sige om muligheden, som Precious byder nye firmaer og kan varmt anbefale
det.
Precious er den førende ure og smykke messe i de nordiske lande og dette skal også afspejles i Precious
Talents sektionen.
– I år er det derfor vores mål at få ansøgere fra alle de nordiske lande, siger projektleder Åsa Axelson.
Sidste dato for ansøgning er 15. april 2014 og afgørelsen træffes inden for de følgende to uger. I år
afholdes Precious den 5. til den 7. september i Stockholmsmässan i Älvsjö.

Kontakt
Projektleder Åsa Axelson
+46 224 863 00
+46 73 925 66 48
asa.axelson@preciousfair.se
www.preciousfair.se

Håndlavede

C

forlovelses- og vielsesringe fremstillet
på vores eget værksted i Danmark

Model: Håndboldspiller på det danske A-landshold Camilla Dalby

Bliv forhandler
Kontakt Troels på Stand 82 eller på tlf. 86425427
www.randerssolv.dk | randerssolv@guldsmed.dk
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NATURE
Naturens motiv. Samspil af farve og variation.
Hver en stund har guld i mund.
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stand

Torben Skov Pearls
er en af Danmarks
førende eksperter
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inden for kulturperler.
Her beretter Torben

12

om en perlehandlers

D

hektiske januar måned

E

på de eksklusive
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perleauktioner.
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Torben Skov Pearls

perlejagt
Foto Toben Skov.

Denne side: Auktionens mest kostbare enkeltstående perle – en 20 mm South Sea kulturperle fotograferet ved siden af en 10 mm.
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På den japanske perleauktion foregår budgivning i små lukkede æsker for hvert lot:
– Om man overhovedet kommer hjem med perler er et spørgsmål om dygtighed og om, hvor godt man kender sit marked. For enhver kan afgive bud, som
ligger langt over markedsprisen; kunsten er at afgive det bud, som ligger lidt over konkurrenternes, forklarer Torben Skov.
I midten og til højre studeres de enkelte lot af perler. På auktionen er der 250 lots med over 32.000 perler ialt.
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Når Torben Skov indhenter perler
til det danske marked, foregår det under
eksotiske himmelstrøg. Det kan for eksempel være en auktion i Hong Kong, et
ophold på en perlefarm i Fransk Polynesien
eller de specielle japanske perleauktioner,
som man skal inviteres specielt med til for
at komme ind på. Til sidstnævnte inviteres
kun de indkøbere, som det australske firma
Ellies Pearl ønsker at se – de indkøbere,
som firmaet har tiltro til, og som der er
etableret mangeårige relationer til.

fairtrade, men det er egentlig ikke noget
man føler behov for at omtale. Her, i et
land med høje arbejdslønninger, er det en
selvfølge, at man er omsorgsfuld over for
havet, muslingerne og omgivelserne, fortæller Torben.
Og i det hele taget kan perledyrkning
nærmest ikke lade sig gøre uden bæredygtighed – for så ville muslingerne ikke levere
de smukke perler. Som Torben formulerer
det: – Passer vi ikke på havet, har vi ingen
perler.

Højteknologisk bæredygtighed
Ellies Pearl Farm, der ligger i Northern
Territory i Australien, drives i dag af fjerde
generation af familien, der grundlagde firmaet i slutningen af 1800-tallet. På et areal
på crika 500 kvadratmil dyrkes de store
South Sea kulturperler i muslingearten
Pinctada Maxima. I modsætning til farme i
Tahiti, hvor perlerne ligger i muslingerne i
18 måneder, ligger de i Ellies farm helt op
til 24 måneder – et forhold, som også
bidrager til den overlegne kvalitet og tykkelse af perlemoren.
Høsten foregår over tre måneder, og alt
arbejde foretages fra et 32 meter lang
moderskib, hvor 35 besætningsmedlemmer arbejder. Skibet er udstyret med både
røntgenmaskiner og laboratorier, og det er
ved skibets rundsejling, at nettene hives op
og muslingernes overflade tjekkes og renses.
– Alt er højteknologisk, bæredygtigt og

Den japanske auktion
På auktionen i Japan, som Torben var specielt indbudt til, blev der på to dage solgt
mere end 32.000 perler – fordelt på mere
end 250 lots. Det eksklusive selskab af blot
cirka 60 inviterede indkøbere endte med at
lægge omkring 400 millioner yen på auktionen, svarende til 24 millioner kroner.
Auktionens mest kostbare perle var en
20 mm perfekt hvid South Sea kulturperle,
der blev solgt for en budpris på over
220.000 kroner – og det var altså auktionspris!
Selvom Torben godt vidste, at han ikke
ville have mulighed for at erhverve den,
kunne han ikke lade være med at tage et
hurtigt snapshot af den, og selv i forhold til
en 10 mm flot South Sea kulturperle tog
den store 20 mm sig enorm ud.
Torben mener, at kulturperlen i første
omgang vil blive vist frem som en rigtig
blæregenstand:

Fra Ellies Pearl Farm i Australien, hvor produktionen kombinerer højteknologi med bæredygtighed, omsorg for muslingerne og fairtrade. Herover er det moderskibet.

– Siden vil den jo nok blive fattet som for
eksempel et vedhæng, med mindre der
sidder en meget rig køber derude, som er
ved at sammensætte en superhalskæde,
spekulerer Torben.
Auktionens smukkeste halskæde blev
solgt for et bud på over 350.000 kroner i
auktionspris. Da halskæden blev forsøgt
røntgenfotograferet, kunne man end ikke
se kernerne. En elektronisk undersøgelse af
kulturperlerne viste et mere end 3 mm tykt
perlemorslag på hver side af perlen.
Selvom auktionens mest celebre salg
sikret sig de perler med hjem, som han
ønskede sig – og det er ingen selvfølge. For
når alle bud er hemmelige, skal man have
et endog meget godt professionelt greb
om perlemarkedets prisudvikling.
Auktionen var en bragende succes for
arrangørerne; alle topkvalitet South Sea
kulturperler blev solgt for priser, som viser
at der er større interesse for perlerne end
nogensinde før.
Torben fortæller, hvordan en sådan
oplevelse foregår:
– Jeg tager ud til auktionen dagen før,
og forsøger at sove igennem, så meget jeg
kan. Dette kan somme tider være svært
med otte timers tidsforskel. Næste dag
tager jeg ud til auktionen klokken ni om
morgen og ser 60 lots igennem frem til
cirka 14. Så en pause og noget frokost, og
så yderligere 60 lots.
– Ens budgivning er lukket. Det vil sige,
at man skriver det beløb ned på en lap

Torben Skov ved en tidligere perleauktion. Torben er en af
en lille udvalgt skare, der af Ellies Pearl Farm inviteres til den
eksklusive japanske perleauktion i januar.
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En lille håndfuld af de perler, Torben erhvervede på
auktionen i Japan, og som nu indgår i hans kollektion
på over 700 perler, hvoraf mange kan nydes på hans
stand på Vejlemessen.
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Herover en halskæde med 21 South Sea kulturperler af overlegen kvalitet og
størrelse – fra 15 til 17,5 mm i diameter. Til højre ses røntgenfoto af samme
halskæde, hvis perlemorslag er så tykt, at man slet ikke kan se kernen.

E

stand
·

stand

128

14

DESIGN

YKKER M
ES
SM
E
R

N
SE

U

R

·U
20
D S TILLE R

papir, som man vil give
for et givent perlelot, og så
lægges det i den kasse, hvor nummeret på
perlelottet står. Om aftenen åbnes kassen,
og så finder man ud af om man overhovedet har fået noget med sig hjem!
Anden dag forløber på samme måde.
Og det vil sige, at man godt kan risikere at
være fløjet til Japan uden overhovedet at
komme hjem med nogle perler. Og så er
det jo lige pludselig en rigtig dyr tur, hvis
det sker.
– Det kan være svært at følge med, når
priserne i den grad stiger, som de gør i
disse dage. Det er en kort og meget intens
tur at være på auktion i Japan. Men det er
også altid fantastiske oplevelser, som jeg
elsker.
Kollektionen
Takket være gode indkøb har Torben Skov
Pearls lige nu den flotteste kollektion til

dato. Det afspejles blandt
andet i, at firmaet kan stille
op ved siden af de tyske perlefirmaer
Schoeffel og Gellner på messen Inhorgenta
i februar måned i München.
Og det siger også noget om den liga af
perler, som Torben har mulighed for at
begå sig i. Lige nu ligger der 700-800 optimalt matchede perler i runde, dråbeformer
og barokke, og i alle prisklasser. Omkring
700 dråber til vedhæng i størrelserne fra
13 mm til 19 mm, og hertil kommer Akoya
og ferskvandskulturperler, der ligger løst
eller samlet i collierer.
Lækre tilbud på Vejlemessen
I skrivende stund arbejder Torben på sammensætning af collierer, der næsten bliver
solgt før de er sammensat. Det betyder, at
du på Vejlemessen med fordel bør kan
aftale med Torben inden, hvis du ønsker at
se på noget specielt. Med sin meget store

kollektion, regner han med at sammensætte en masse lækre tilbud på vedhængsperler – også til priser, som ikke er
set før.
Torben Skov får det afsluttende ord: 		
– Efteråret og december 2013 har
været hektisk, for mit vedkommende med
auktioner i Hongkong, Japan og Tahiti, og
ikke mindst tre dages arbejde på en perlefarm på Rikitea i Fransk Polynesien.
– De seneste år har været kostbare fra
en perlesynsvinkel; perlefarmene har sat
deres produktion ned under krisen, og
med udbud og efterspørgsel betyder det,
at priserne på perler er steget en anelse.
Men hvis man ved, hvad man går efter og
hvad ens kunder ønsker, så er det også
stadig muligt at gøre de gode køb.
Så med det skulle der være lagt i kakkelovnen til, at vi skal på perlejagt på Vejlemessen! 

www.torbenskov.com
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Ses på messen!
Hos Støvring Design er glade kunder,
hjælpsomhed og god service højeste prioritet.
Kollektionen er sammensat efter tidens trend, men også
med stor lydhørhed over for kundernes ønsker.
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– Det var faktisk vores kunder, der
opfordrede os til at finde smykker i prisklassen mellem guld og sølv, fortæller Anja
og Torben Støvring.
– Det bragte vores brand Silver Diamond
på banen. Som navnet antyder, er der tale
om sølv med brillanter. Og der følger selvfølgelig et lille fint certifikat med. En rigtig
god gaveidé til en fin pris.
De første kunder blev præsenteret for
Silver Diamond i august 2013. Alle smykkerne var med i vores katalog 2013-2014.
– Det er virkelig gået godt, smiler
Torben, der allerede nu kan afsløre, at der
kommer Silver Diamond nyheder også i det
kommende julekatalog.
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Silver Diamond
Ørestikker med 0,006 w/p3: 795,Collier med 0,009 w/p3: 750,-

Støvring Designs
Silver Diamond
smykker i sølv
med brillanter.

Silver Diamond
Collier med 0,015 w/p3: 795,Ørestikker med 0,024 w/p3: 895,Ring med 0,015 w/p3: 895,Silver Diamond
Ørestikker med 0,014 w/p3: 795,Collier med 0,008 w/p3: 795,-

Silver Diamond
Ørestikker med
0,020 w/p3: 895,Collier med
0,020 w/p3: 795,-

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

Stålet til kvinder
Et andet område, Støvring Design satser
på, er stilfulde stålsmykker til kvinder.
– Der vil altid være efterspørgsel på billige produkter. Det er dog nok lidt et ”fyord“ i vores branche, men tilbage i 2009
lancerede vi vores første stålsmykker til
kvinder i vores brand Q-STEEL, siger
Torben.
– Mange kunder var straks med på
ideen, mens andre mente, at stål – det er
noget man spiser med.
Og ja stål er jo ikke ædelmetal, men et
rigtig godt materiale til at lave nogle
flotte store smykker af, som kan sælges til en god pris.
– I takt med udviklingen af
Q-STEEL, er vi vist blevet det man
kalder ”kendte” for vores flotte
sortiment, slutter Anja og
Torben, der glæder sig til at
præsentere alle nyhederne
på Vejlemessen.
www.stovringdesign.dk
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Q-STEEL
Stjernen i armbånd og
collier kan dreje rundt.
Collier 650,Armbånd på knyttet
silke 495,Ørehængere 350,-
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Q-STEEL
Armringe fra 150,- til
250,- i sortrhodineret stål
Ring 395,-

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

Ses på messen!

NEW LIGHT
Den nye forårs- og sommerkollektion
fra SENCE Copenhagen, New Light,
består af over 20 designlinier, der
alle kan sættes sammen for et helt
personligt udtryk:
– Det er vigtigt for mig at SENCE
kollektionen har en variation af både
basis- og modesmykker, som kan
kombineres på tværs af hele
kollektionen, siger designer
Gitte Holmskov.

18

Læderhalskæde.
Forgyldt, 599,-
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gåture i naturen lader Gitte
Holmskov kreativiteten få frit
løb, når hun designer smykker
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for det succesfulde firma
SENCE Copenhagen.
– Allerede som barn

Læderarmbånd
med rosakvarts.
Forgyldt, 399,-

havde jeg
travlt med at designe og kreere alt fra
malerier til tøj og hjemmelavede smykker.
Det var derfor en livsdrøm, der gik i opfyldelse, da jeg begyndte at designe smykker
på fuldtid, fortæller Gitte.
Det simple smykkedesign med forgyldte
og forsølvede smykker samt halvædelsten
er hurtigt blevet populært. Priserne er overkommmelige, og den hurtige leveringen
fra eget lager har bidraget til, at smykkerne
nu sælges i næsten hele Europa.
Gittes design følger modetendenserne,
så til foråret indeholder kollektionen primært smykker med halvædelsten i sarte
pastelfarver, mens efterårskollektionen
ofte byder på dybere farver.

www.sencefashionjewelry.com

Ring med akvamarin.
Forgyldt, 399,-

NYHED
Uret med den roterende
urskive fås nu i nye funky
80’er farver – kr. 1095,rosendahl-timepieces.dk
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Kom og se vores nye DEW kollektion,
lyder det fra L&G. Ringene der er justerbare
og armringene kan fås i flere størrelser.
Læg vejen forbi stand 88.
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www.lottegitte.dk
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Et mylder af klare og blå brillanter
sat i bløde, organiske klumper. Se Lene
Visholms nyheder på stand 104.
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Afsløring
den 14.-16. mArts på messen i Vejle

de originale samleringe i ægte sterling sølv

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

Ses på messen!
FuzzyLab
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FuzzyLab præsenterer tre

Time Silhouette Wall Clock er

spændende mærker: Oliver

skabt af det danske designfirma Shaping
YourDay, der udgøres af kunstner Karina
Mencke og designer Marcus Vagnby.

Hemming, Punkt. og danske
ShapingYourDay.

		
		
		

Time Silhouette vægur består af to
aluminiumsarme og urkasse i ABS.
Fås i sølv og sort. Pris 599,-
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Alarm/ur. Fra 58 til
80 mm, stål eller
aluminium med
mineralglas.
Fra 299,-

og i 1985 startede han urbrandet Ziro, der frem til 1998
producerede omkring 350.000 ure om året med eksport til
35 lande. Nu bor Oliver i Hong Kong og har startet et nyt
firma med egen fabrik og laver fortsat ure, nu i eget navn.
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Vægur i 300 mm
cromstål med glas.
Pris fra 499,-
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Punkt. serien er designet af den verdenskendte designer Jasper Morrison. Om alarmuret AC01
siger han: – AC01 er en let vinklet L-formet aluminiumsprofil med urværket placeret i et hul i pladen. Knappen, der slukker alarmen, roterer med rundt på bagsiden af uret, og et lille vindue under
12 viser, om alarmen er slået til eller fra.

Pris fra 799,-

www.fuzzy-lab.com

Ses på messen!

– I en verden, hvor der bliver stillet højere og højere krav til os som mennesker, og hvor
der er etiketter for, hvordan man bør være og skal opføre sig, har jeg haft et ønske om at
gå imod den strømning, fortæller Kirstine Pepping, der er kvinden bag IDentity.
– Med min nye serie IDentity – Be true to yourself har jeg ønsket at lave et smykke, der
hylder forskelligheden og minder os om, at vi er unikke. At forskelligheden er en styrke og
ikke en svaghed. At vores identitet er det,
der gør os til dem vi er, og at vi skal have
det godt med den!

24
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www.pepping.dk
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Ravstedhus’ populære stål magnetlåse fås nu også med en flot mat finish! L 14 mm, Ø
6,7 eller 5,0 mm. Stål: 41,25 Guld: 47,50 Sort: 47,50. Tjek hjemmesiden under Video og
Inspiration. Her finder du inspiration og vejledning med låsene.
Tjek også de ægte pyton slangekind i super eksklusiv kvalitet. L 95 cm i rund 6 mm eller
flad 10 mm. Flere farver fra 398,-.
Desuden byder Ravstedhus på nye farver kalve- og lammeskind i lækker, blød kvalitet:
Blandt andet bordeaux, khaki og sort/sølv med skinnende effekt. Ø 5 mm, L 95 cm, priser
fra 123,75.
	 
www.ravstedhus.dk
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Med IDentity kan det ikke bliver
mere personligt. Du sætter dit eget
fingeraftryk på smykket – eller det
kan kærestens, børnenes eller en
du vil mindes. Pris 1.295,-

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

Ses på messen!

Mandalaer bruges almindeligvis af
hinduistiske og buddhistiske munke inden
for yoga i forbindelse med meditation,
men også billeder af Kristus bruges i
Mandalas mønstre. YANVAN ønskede at
designe smykker som via farver og mening
medvirker til at give et roligere og balanceret sind. Mindfullness, yoga, meditation og
wellness er som Mandala smykket importeret fra Østen, som allerede for tusinder af
år siden fandt personlig værdi i dette.

26
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YANVAN har lavet smykker siden 1970 og udviklede Mandala linjen for to år siden.
På kort tid er Mandala smykkerne blevet distribueret i blandt andet Australien, New
Zealand, Singapore, Malaysia og USA. Til højre de lækre smykkeæsker.
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Mandala

ro i sindet
Midt i det indiske ocean

K
E

ligger den magiske ø Bali,

R

hvor det internationale
smykkefirma YANVAN

at skabe ro og

Kun hos guldsmede
Alle designs i denne specialkollektion, som
er udvalgt i Danmark, er skabt med den
moderne europæiske kvinde i tankerne.
Mandala tilbydes kun til guldsmede, da det
er vigtigt for YANVAN, at samarbejdspartnerne forstår at sætte pris på håndlavede
smykker i ægte materialer og kan videregive dette USP til slutbrugeren. Indsalget er
allerede i fuldt gang til levering allerede i
foråret 2014. Velkommen til en magisk og
foranderlig smykkeverden på messestand
50. Selamat Datang!

balance.

www.yanvan.com

har sin fabrik. Her
begyndte man i 2012
at designe smykker med
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Starter-kit med
kæde, smykkehus
og to Mandalaer.
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Skift mønt
Mandala fra YANVAN er designet, så du
kan skifte "mønten" i smykkehuset efter
dagens, farver, stil og humør. Både smykkehuse, ringe, armbånd og kæder fås i
utallige varianter og priserne går helt ned
til 119,- kroner – så selv der, er der ro i
sindet, smiler Henrik Bergerman fra YAN
VAN Europe ApS.
Mandala Jewellery er lavet i hånden i
massiv 925 sølv, udført af de dygtigste
sølvsmede i området, og der bruges spændende og anderledes materialer såsom
allergivenlig naturgummi uden tilsætningsstoffer. Der kombineres med læder, ferskvandsperler, 925 sølv belagt med guld, ren
925 sølv, kobber og meget mere.

med det formål

Spring 2014 // Ørepynt 1995,- / Vedhæng 1485,-

www.scrouples.dk

hjælp til
skønhed

28
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Priesme elegant mint
Armbånd i 925 sølv med mint
farvede Swarovski krystaller
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Du er smuk

D

– vi prøver blot at assistere,
lyder danske Priesmes slogan.
Det er overdådigt lækre smykker
fyldt med fantasi og elegance. 	
www.priesme.dk
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Priesme Grey Diamond
blomsterring i forgyldt 925 sølv
med grå Swarovski krystaller

Y

Priesme Ørestikker i forgyldt 925 sølv med facetslebet
prasiolit og små Swarovski krystaller

K
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Dana Ure Festina Danmark præsenterer
nyt fra Candino, Jaguar, Calypso, Hermle, Brixon, Hot Shot foruden
naturligvis nye Festina ure.
Hvor mange urmærker, der sponserer sportsgrene, nøjes med at
placere et logo på skiven, er Festina gået hele vejen med de nye
Chronobike Collection. Festina er officiel tidtager ved Tour de France
og Chronobike låner åbenlyst og flot designinspiration fra cykelmekanik. Dyrk blandt andet urlænken, der ligner cykelkædens led, så
man nærmest kan dufte kædefedtet.
www.festina.dk
www.jaguarure.dk

Festina Chronobike
Tour de France Edition og
Limited Edition 2014.
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Ørering kr. 125,-

Ørering kr. 150,-

Armbånd kr. 325,-

Halskæde kr. 285,-

Ørehænger kr. 175,-

Ring kr. 195,-

Halskæde kr. 485,-

Halskæde kr. 685,-

NORDAHL ANDERSEN APS | Tel. +45 66 11 17 00 | info@noa.dk | www.noa.dk
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NOCI
925 sølvring med
hvide zirkoner.
Pris 1.599,-
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PONTE
925 sølvring med
sorte zirkoner.
Pris 1.499,-

Masser af zirkoner, tæt sat i
flotte former er et af Sif Jakobs
kendetegn. Her er det tre nyheder
fra 2014; som sædvanligt også
med italiensk-klingende navne.	
www.sifjakobs.com

POMPEI: 925 sølvring med hvide zirkoner. Pris 1.599,-
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Scrouples

har en hel stribe brands at byde på: Kleopatra,
Wish, Victoria, Carat, Primo Amore, 2Love, Bello, Loop, Atlantic,
Mia Strandby og Muust. Her er det tre nyheder fra Wish.
www.scrouples.dk

Blad i 925 sølv.

WISH bløde læderarmbånd med nye
charms. Her blomst i forgyldt sølv.
Hjerte i 925 sølv.
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www.toftegaard.com
Smykkerne er skabt til at leve i tiden og over tid
- til kvinden der værdsætter god smag.

“HART”
Smykkerne er fremstillet
i 925 Sterling Sølv.
Ørehænger kr. 1.125,Halssmykke kr. 2.025,Ring kr. 1.200,Armbånd kr. 7.900,-

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014
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Vi er det største danske
urbrand i Danmark. Nu er

Et godt eksempel på
inspirationen fra det
arktiske landskab er
ifølge Lars Skjønnemann
model 11435-754.
Uret er med keramisk
lynette og keramisk lænke,
safir glas, Swarovskisten
og stålkasse i blankt sølv.

målet at gøre Bering til nr. 1
urbrand i vores prisniveau
worldwide, siger medejer og

nr.1
.

32

D
E
S
I

direktør Lars Skjønnemann.

Bering Time
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Berings nye radiostyrede ure, serie 51840. Urene er dag/dato/radiostyrede, safirglas, urkasse i stål.
Fra venstre Model 077 og 222 med mesh rem og 402 med rem af kalvelæder.

– Vi solgte det første Bering ur i sep
tember 2010, men processen startede alle
rede 2 år før, med udvikling af de første
modeller. Siden 2000 har min kompagnon,
Michael Witt Johansen, og jeg været distri
butører af ure og smykker i Tyskland. Da vi
fik idéen til at starte Bering Time, lod vi os
inspirere af vores ven og partner Rene
Kærskov og hans rejse til Nordpolen. Vi
blev alle fascineret af det arktiske land
skabs uberørte skønhed, som således kom
til at danne baggrund for vores overord
nede design.
Hvad kendetegner Berings design?
– Både vores ure og smykker er kende
tegnet af et enkelt, minimalistisk og ele

gant, klassisk dansk design i en eksklusiv
indpakning. Bering har derudover sat nye
standarder for, hvad et designerur af høj
kvalitet med safirglas og hightech keramik
kan sælges for.
Hvem designer ure og smykker?
– Det gør min partner Michael og mig.
Vi bestræber os meget på at være innova
tive og arbejder konstant på at optimere
vores produkter. Vi benytter den nyeste
teknologi. Vi arbejder her sammen med
den tyske producent Emes for at nå frem til
de bedste innovative løsninger. Produkt
kvalitet er for Bering et meget vigtigt tema
ligesom vi stiller store krav til produkternes
holdbarhed.

Dansk og arktisk islæt
– Vi starter med at indsamle idéer fra alle
områder inden for design, mode, home &
living, ure og smykker og så videre. Der
udover er det arktiske tema gennemgåen
de i vores design. Alle designdetaljer sam
les – farver, former og materialer kombine
ret med dansk designhistorie, så alle pro
dukter både har et dansk og arktisk islæt.
Blandt andet er vores urskiver ofte prydet
af Swarovskisten, der funkler som iskrystal
ler og er udført i et klassisk og elegant
dansk design.
– Vi holder konstant øje med materialer
fra forskellige leverandører. Vi indhenter
idéer og inspiration, og skitser og billeder

DUS — 1, 2014

Bering hos Smykke
Form i Aalborg.

33
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Lars Skjønnemann til højre sammen med partner Michael Witt Johansen: – Hos en af vores forhandlere Smykke Form i Aalborg har der været en fantastisk
fremgang fra 2012 til 2013 med over 260 procent, fortæller Lars Skjønnemann.
Butiksejer Tina Jensen supplerer: – Det gode ved Bering er blandt andet samhørigheden mellem ure og smykker udført i samme materialer; vi har helt klart
haft ekstra salg af både ure og smykker på grund af det. Smykkerne spænder bredt og tiltaler både unge og gamle. Det gør at brandet står meget stærkt.
Og så har Beringss salgskonsulent været tilstede med promovering ved isbar events. Sammen med lokal markedsføring og Berings overordnede markedsføring
har det gjort, at Aalborg har fået øjnene op for Bering. Før skulle personalet ”sælge” Bering – nu kommer kunderne ind og spørger efter det. Både vi og
personalet er meget glade for Bering!
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Uden spor af tiden
– Vi anvender forskellige materialer i vores
produkter, hvoraf de væsentligste må siges
at være High-Tech keramik, safirglas,
Swarovskisten og rustfrit stål. Jeg synes,
der er mange fordele ved hightech kera-

120

www.beringtime.com
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ikke at vove er at miste
sig selv. Jeg bestræber
mig på altid at gøre mit
stand
bedste. Det giver en dejlig
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og god selvtilfredshed.
Det er vigtigt at have hjertet
med i det man laver.
Hvad er dine planer for fremtiden?
– Vi har opnået at blive det største
urbrand i Danmark. Nu er målet at gøre
Bering til nr. 1 urbrand i vores prisniveau
worldwide!

14

mik, idet det er ridsefast og altid flot. De
materialer vi anvender er alle af høj kvalitet
og sikrer dermed, at tiden ingen spor efterlader.
Hvor forhandles Bering?
– Smykker og ure forhandles via cirka
4000 forhandlere i 34 lande verden over,
hvoraf omkring 100 er i Danmark.
Har du selv kontakt til kunderne?
– Ja, jeg lægger stor vægt på selv at
have kontakt til mange af vores kunder og
tager ofte selv på kundebesøg.
Har du et budskab?
– Intet er umuligt for den, som har viljen i hjertet. Som Søren Kierkegaard sagde:
At vove er at miste fodfæstet et øjeblik,

DESIGN

sendes så til vores samarbejdspartnere og
producenter. De sender os derefter 3D
tegninger. Herefter går vi gang med at korrigere indtil vi er tilfredse og produktet er
helt som vi har forestillet os. Alle detaljer
bliver knyttet sammen med BERING DNAet,
og der bliver så igen lavet et 3D billede og
nogle gange også 100 tegninger, inden vi
er klar til at sætte gang i produktionen.
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Bering Solar ure, serie 14440. Alle solar ure med safirglas, urkasse i stål, med datovisning.
Fra venstre 222 og 227 med mesh rem og 402 med rem af kalvelæder.

Ses på messen!
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Loveknot ørestik
Sort rhodineret
sterlingsølv. Pris 499,-
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Frk Lisbergs nye smykker
er fulde af glimmer, tætsatte
med zirkoner og glimtende i
forgyldt sterling sølv eller dunklet
sortrhodineret i klare, effektfulde
designs.
www.frk-lisberg.com

Dråbe
Lavin øreringe i
14 karat forgyldt
sterlingsølv og grøn
onyx. Pris 1.699,-

STJERNE
Lela kæde i 14 karat
forgyldt sterlingsølv
og zirkoner. Pris 749,-
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rør hjertet

Til højre Rikke Line kugle og
bøjlearm i guld med bånd.
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Dim Sum ringe fra Tête-à-Tête består af ædelsten sat i en
fatning af guld, rødguld, sølv eller oxyderet sølv. Ringen er
et håndknyttet silkebånd, der fås i 28 farver og forskellige
størrelser og giver dig mulighed for at ændre ringens udtryk
blot ved at skifte silkebånd. Ringen kan også laves om til et
armbånd ved at skifte silkebåndet til et større.

2013 af Rikke Handreck Novod. I sin stald
har hun det thailandske smykkebrand
Tête-à-Tête, der lancerede sin første
kollektion i 2006. Den hedder Dim Sum
og omfatter en række forskellige ringe
udført i de fineste håndknyttede silkebånd
i forskellige farver og prydet med smykkesten som safir og topas. Dim Sum
kollektionen er inspireret af det
kantonesiske Dim Sum køkken
og betyder i sin enkelthed at røre
hjertet.
Nordic Agency forhandler også
Rikke Line, hvis smykker er enkelte
og elegante med et tvist.
Kollektionen indeholder forskellige
armbånd og halskæder, hvor et
lille bånd indgår i alle smykker.
nordicagency.dk
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NeXtime. Vandtæt,
Citizen værk, hvid eller
sort urskive. Cirka 400,-
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Med 'Thumbs Up'

har italiensk/hollandske Paolo Renna
endnu engang materialiseret et af IT-verdenens store ikoner i form af
et NeXtime ur. For to år siden kom hans WallPad vægure, som stadig
sælges verden over med stor succes. Andre nyheder fra NeXtime er
armbånduret herover, der bæres lige vel af den stilbevidste mand som
kvinde. 
www.westminster.dk

Thumbs Up i glas med spejleffekt. Fås i to størrelser: Vægmodel, blå eller sort
41,5 x 40 cm. Bordmodel, blå eller hvid 23 x 20 cm. Cirka 400,- for bordmodel
og 600,- for vægmodel.

E
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Rabinovich

4serier

Innocent Pearl
Ring i antik oxyderet sølv med perle:
850,- Fås også i pink forgyldt og som
øreringe, ørestikker og collier.

la marquise
Af kærlighed til sin elskede fik Louis XV i 1700 tallets Frankrig
skabt diamanten med marquisecut ud fra refleksioner af sin
elskedes dragende læber. Ring, lille, antik oxyderet sølv: 325,-.
Serien fås også i forgyldt sølv og omfatter desuden en stor
ring, øreringe, øreclips og collier.

87

mirror puff
ring, stor, sort oxyderet
sølv: 895,- Serien fås
også i pink forgyldt og
omfatter desuden en lille
ring, øreringe, ørestikker
og collier.

·

stand

stand
14

DESIGN

YKKER M
ES
SM
RE

N
SE

U

eternal ivy
Ring med calcedon og
zirkonia: 695,- I serien
er også ørestik, ørehænger og halskæde.
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Rabinovichs forår/sommer 2014 kollektion har fire nye serier: Mirror Puff med spejlinger i oversavede kugler og grafisk leg med flader, La Marquise med dekorative silhuetter, Eternal Ivy med vedbendens snoninger, blade og vandblå calcedoner samt Innocent Pearl, hvor perlen er kranset af fine blomster. Hver serie har en eller to ringe, halskæde, øreringe og ørestikker.
www.rabinovich.dk

Guldsmedeteknik
Kursustitel

www.eucl.dk

Kursus nr.

Antal dage

Dato

Art CAM

40685

5

3. - 7. marts

Smykkefremstilling

45137

10

10. - 21. marts

Sølvsmedeteknik, optræk/planering

45207

10

24. marts - 4. april

Håndgravering GRS GraverMax e.l.

45025

5

7. - 11. april

§ 26 arbejdsmiljø, sikkerhed v. lodning

44530

1

14. april

Personlig sikkerhed, epoxy og isocyanater

43996

2

15. - 16. april

Fatning ved forrivning

45175

3

22. - 24. april

Gemmologi, identificering af ædelsten

45175

5

5. - 9. maj

Produktdokumentation, foto

47368

3

12. - 14. maj

Stenfatning

45158

7

19. - 27. maj

Smykkefremstilling, enkeltmodeller

45137

10

16. - 27. juni

Frihåndstegning for guld- og sølvsmede

47304

5

23. - 27. juni

Deltagerbetaling kr. 122,- pr. dag.

Teknikervej 2 | 7000 Fredericia | Tlf. 7920 1111 | info@eucl.dk | www.eucl.dk
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Nicole Pipers bedre halvdel og salgschef,
Jens Fuglsang Møller, skriver om indtryk
fra vinterens tur til Bali, hvor smykkerne
produceres, og Nicole har travlt med
klargøring af forårets kollektion.
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dagbog fra bali
Modelfoto Bianka
Tekst og øvrige foto
Jens Fuglsang Møller
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tilknytning til stedet, rejser vi temmelig ofte
til Bali, og vi har fundet ud af, at vi ikke
gider de alt for lange flyveture. Så i stedet
for én laaang tur, deler vi den op i to kortere, så vi lige kan få strækket benene og
snuppe en kop kaffe og få noget andet
end den sædvanlige flyvermad. Vi flyver fra
Hamborg og mellemlander i Dubai, hvor vi
holder et par timers pause, inden turen
fortsætter til Indonesien og Bali. Alt i alt en
tur på cirka 18-20 timer.
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I kraft af vores produktion og Nicoles
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Nicole Piper Design
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Inspiration på en uge
Bali er en lille ø i det indonesiske øhav på
størrelse med Fyn. Her bor cirka seks millioner mennesker fra alle religioner. Det er en
smeltekedel af traditioner og kulturer, hvilket gør at stort set alle byer er forskellige
og øen uforudsigelig. Fra turistbyen Kuta,
med de store klubber og diskoteker, over
millionbyen Den Passar, det fine Nusa
Duah, muslimerne vestover, kultur og
kunsthåndværk i Ubud, guld- og sølv
smedene i Celuk og fiskerbyerne i nord.
Selvom Bali kun er en lille ø, indeholder
den virkelig mange forskellige aspekter og
er utrolig inspirerende, og det er her Nicole
finder det meste af sin inspiration. Det er
faktisk lidt utroligt, at hver eneste gang vi
lander går der sjældent mere end en uge,
før hun har en ny kollektion eller idé klar.
Scootere og høns
Når man første gang lander på Bali, kan
man hurtigt drage en del konklusioner;
mange af dem viser sig dog at være forhastede, men én ting er helt sikker: Trafikken
er kaos. Og lige som man tror vejen er fri,
kommer der altid en høne med sine unger
luntende ud på vejen eller en 125 kubik
scooter kommer susende fra en sidevej
uden at se sig for.
De bruger scootere til alt på Bali. Dyre
transport, taxiservice, madlevering – det er
de utroligste ting, de kan få stablet på
sådan en knallert og stadig holde balancen. Hele familier på fem eller seks perso-

Kollektionen nåede at
blive færdig til fotoshoot
på stranden.

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

Be-Leaf
Nicole Pipers Designs nye kollektion
Be-Leaf består af halskæde, armband,
øreringe og ring, prydet med rosenkvarts, grøn jade, grøn kvats og rudrakshafrø, der alle er valgt for deres
betydning og indvirkning på sindet.
– Kollektionen er fornyelse af en af
de første designs, jeg lavede tilbage i
2009 på Bali, fortæller Nicole. Det gennemgående symbol er et blad og den
grønne sten. Kollektionen handler om
det spirituelle, om healing – at lytte til
sig selv – og om roen, naturen giver.
Navnet er et spil med ordene blad og
tro: Tro på livet og naturen.

39
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Frø og sten
Smykkerne er prydet med de karakteristiske knudrede rudrakshafrø, som har
været brugt af hinduer og buddhister
og kan spores over 3000 år tilbage.
Rudrakshafrøet siges at være porten
mellem himmel og jord og kaldes den
sjælens smykke. Frøene giver bæreren
fred, klarhed og retning og bliver brugt
i mange rosenkranse.
Rosenkvarts giver en beroligende
energi, der stille og rolig fjerner negativit fra kroppen. At bære rosenkvarts
stimulerer den sande livskraft – kærlighed.
Grøn Jade står for fred, initiativ og
livsvilje og udvikling af dine evner og
troskab til at nå målet.
Grøn kvats øger kreativitet, tiltrækker succes, fremgang og rigdom,
åbner hjertet og muligheden for større
intuition, den umiddelbar erkendelse
ved mødet med kærligheden og styrker ærlighed i venskab.

Nicole retter ringe
og armbånd til under
optagelserne.

Model Julia
og Nicole.
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ner – det er nogle fantastiske syn, man får
sig på daglig basis..!
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Be-Leaf armbånd og ringe, klar til messen.

Gummitid
Færdes du på Bali, er der en ting, det er
vigtigt at vide: Ting tager tid. Laver man
forretning hernede, lærer man hurtigt
ordet gummitid: En time betyder alt fra 30
minutter til fire timer, en dag kan nemt
blive til en uge og 14 dage betyder næsten
altid en måned.
Derfor har vi tradition for altid at ordne
vores forretninger i starten af vores tur,
faktisk før alt andet. Starten af vores ture
er altid stressende: Guldsmed, udstilling,
tryksager, skulpturer og diverse. Det hele
skal være klart og færdigt, inden vi tager
hjem igen. Det kan hurtigt blive for meget,
hvis man ikke er forberedt ordentligt. Har
du kun en måned, skal du sørge for at få
bestilt alting til 14 dage før hjemrejsen, så
plejer det at være klar et par dage før, du
skal hjem.
Det er vigtigt at huske på, at de ikke gør
det af ond vilje; det er blot dybt forankret i
deres kultur og måde at gøre tingene på.
De har aldrig travlt, og derfor kan det være
svært for dem at forstå når andre har det,
Deadlines er en by i Europa!
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Værksted, hvor Nicoles smykker fremstilles.

Håndværkerne holder pause, når de selv vil.

Kollektionen klar
Nicole har arbejdet og arbejder hårdt på at
finpudse forårets nye kollektion, der skal
præsenteres på Design Ure Smykker Mes
sen i Vejle. Det hele skal nås nu, for vi får
ikke tid til at rejse herned igen før til sommer, så den 30 min lange tur fra Ubud,
hvor vi bor, og til guldsmeden i Celuk bliver
taget flere gange om ugen. På scooter
naturligvis – det nemmeste, hurtigste og
sjoveste transportmiddel.
Ikke nok med at kollektionen skal være
færdig, vi skal også nå at få den med i
vores planlagte fotoshoot sidst på turen. Vi
når det selvfølgelig og sikke nogen fede
billeder vi får taget; I får et par smagsprøver fra bag scenen.
Udover den nye kollektion har vi også
lidt andet nyt, blandt andet kommer nogle
af de foregående kollektioner nu som oxyderede og den populære Circle Of Life ring
har fået en opdatering, alt sammen noget
vi glæder os til at præsentere i Vejle.
På billederne fra værkstedet kunne det
se ud som om, håndværkerne ikke har råd
til at tage tøj på, men sådan er det altså
ikke. Vi ramte blot ind i en lille hedebølge

hernede, så det var nærmest ulideligt
varmt i en hel uge. På guldsmedeværksstedet ligger smartphones til opladning, og
i det hele taget har smykkehåndværkerne
på Bali det meget bedre end for eksempel
i Indien og Kina; de bestemmer selv, hvornår de vil have pause, og hvornår de vil
arbejde, og de bliver afregnet rent og
skært på akkordbasis.
Ubud
Men lidt fornøjelse skal der jo også være
plads til, og Ubud, hvor vi altid bor, er en
by med rig mulighed for netop det. Byen
summer af kunst, spiritualitet, restauranter
og liv. Mange vil måske kende Ubud fra
bogen og filmen Eat, Pray, Love, hvor Julia
Roberts cykler rundt og møder sit livs kærlighed. Andre ved måske, at det var her
Kronprinseparret holdt deres bryllupsrejse.
Andre bare fordi her er helt fantastisk at
være.
Ubud er en smeltekedel; alt kan fås, der
er restauranter i alle prisklasser, et herligt
natteliv og en overdådig natur, hvis du
giver dig tid til en lille gåtur. Personligt
nyder vi at besøge de små lokaler
warung’er, hvor der bliver serveret lækker
lokal mad til en uforståelig lav pris. I
Danmark ville de hurtigt være blevet lukket
af sundhedsmyndighederne, men det er da
ikke lykkes os at blive syge af at spise der
endnu...
6 etagers bambushus
Bambushus på seks etager? Jojo, den er
god nok. En af vores venner hernede skriver for bladet Indonesia Design, og i den
forbindelse skulle han bo i og skrive om en
nyopført bambusby. Ja, du hørte rigtigt;
bambusby. Det kan måske lyde lidt mystisk,
og da han spurgte om vi ville med, tænkte
vi da vores. Hans fortælling om et bambushus i seks etager designet af en tidligere
Donna Karen New York designer og med
alt den luksus, vi kunne tåle, vakte dog
hurtigt vores interesse, og vi takkede ja.
Vi fortrød ikke et sekund og se selv på
billederne hvor vildt, de kan gøre det. Alt
var af bambus; gulv, tag, stole, stoffibre,
toiletter. Faktisk var det vist kun køleskabet
og ovnen, der ikke var bambus, men det
accepterede vi og nød i stedet dette fantastiske hus med en endnu vildere udsigt end
vi turde håbe på.
www.nicolepiper.com

Bambushuset i seks etager. Midtfor baren på øverste etage og til højre indgangen,
der nærmest ligner et sneglehus.
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925 sølvvedhæng
Pris 350,-
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925 sølvring
Pris 595,-

Forgyldt ring
Pris 995,-
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Forgyldt vedhæng
Pris 795,-

Forgyldte ørestikker
Pris 995,-
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Aagaards 2014 nyheder sprudler af organisk liv og spændende detaljer. På Vejlemessen kan du sikkert også gøre et godt køb på
Aagaards og Kranz & Zieglers kombinerede Outlet stand nr 8. 
www.byaagaard.com
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Spinning Jewelry
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Spinning lader afsløringen af
forårsnyhederne vente på sig og løfter
først sløret på Vejlemessen. I mellemtiden
må vi nøjes med at nyde en flot stak af
den eksisterende kollektion af samleringe
med de mange lækre detaljer, strukturer
og overflader.
www.spinningjewelry.com
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Spinnings samleringe er tro
mod det oprindelige koncept
helt tilbage fra 1985. Alle ringe
er i 925 sølv eller guld. Flere
ringe er designet til at smyge
sig rundt om andre og gøre de
ringe, du vælger til en helhed.
Priser fra 159,-

STAND 110

You are beautiful
We only strive to assist
www.priesme.dk
Phone +45 40 13 36 60 ∙ salg@priesme.dk
Facebook: Priesme ∙ Instagram: Priesme ∙ Twitter: Priesmesmykker
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Pyritkæde
200 cm lang.
Pris 1.650,-
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Choose armbånd,
fås i hvid, natur,
peacock og i tre
størrelser.
Pris fra 472,-
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Stenform byder på mange muligheder

E

inden for serierne Dream on, Choose, By
Nature og On Wire foruden et stort udvalg af
systemlåse i sølv, 14 og 18 karat guld.
www.stenform.com
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Stenforms systemlåse i 14 og 18 karat til priser fra 4.250,- og fra 350 i sølv.

R

Karin Borup Copenhagen

Feel

FEEL
Armbånd med sølvlås (uden
charms) 895,- uden charms.
Charms fås med mange forskellige
sten og perler og koster 425,-

106

·

stand

stand
14

DESIGN

YKKER M
ES
SM
RE

N
SE

lækre sølvlås og den mange fine charms
hedder FEEL og kan ses hos Marianne
Mølgaard.
www.karinborupcopenhagen.eu
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Fossil Denmark A/S, Tlf. 4588 3460. Herreur SKW6082 kr. 1298,-

enhed

stand
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UNIT
Vedhæng med kæde
Oxyderet 925 sølv
Pris 1.200,-
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UNIT er designet af Traudel
Toftegaard og produceret i
Danmark. Smykkerne er i oxyderet
925 sølv og låner sin enkelhed fra
begrebet om en enhed.
www.toftegaard.com
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UNIT
Oval broche
Oxyderet 925 sølv
Pris 1.350,-
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Ring 1.825,Armbånd 5.900,Lang broche 1.525,-
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Stor kollektion af vielsesog forlovelsesringe i sølv,
8 og 14 karat foruden
klassiske og moderne
smykker.
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Randers Sølv

massivt
Randers Sølvvarefabrik er et af landets ældste smykkefirmaer og er stadig i samme families eje, nu på femte generation.
Kendetegnet er massive guld- og sølvsmykker i klassisk som moderne design. Randers har en stor kollektion vielses- og forlovelsesringe, der også fås i 8 karat guld. Alle smykker er håndlavede på eget
værksted i Danmark.
www.randerssolv.dk

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

Crystal Design
Ring alle hverdage mellem 10.00 og 16.00!
Åbent i København hveranden mandag!

RÅ SMYKKER
TIL RÅ MÆND
24 kt. guldbarrer på ægte
faldskærmsline.

Stand 109

Stand 81

Official Store
Denmark

Fra kr.

Stort udvalg af facet- & cabochonslebne fattesten.
Stenkæder & anborede dråber i par.
Diamanter, champagne/cognac - sorte - grå
faceterede & rosenslib samt rå.
Specialslib udføres.

1.700,-

Hele smykket incl. 1 g. guldbarre.

Presented by Jan Jørgensen

www.crystaldesign.dk - info@crystaldesign.dk
Åbent Gothersgade 12 - 1123 Kbh. K - hveranden mandag 10.00 - 16.00
Ring 27110804 / 75780805 og få et udvalg tilsendt.

facebook.com/3dinventar

www.investeringsguld.dk.

Professionel
butiksindretning
·
·
·
·

Skræddersyede løsninger
40 års erfaring
Sikringsmontre/-diske
Forsikringsskader
Ellegårdvej 10 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 73 12 10 00 · Fax: 73 44 13 50
mail@3D-inventar.dk · www.3d-inventar.dk

RINGGgG!
WAKE UP ALARM CLOCK
• Flydende sekundviser
• 9cm, 12cm og 20cm
• Silver eller sort metal
WESTMINSTER TIME APS
Box 31 • 3660 Stenløse
T: 4710 7044 • M: 2125 1833
henrik@westminster.dk

Ses på messen!
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Noble

nobelt
nyt
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NOBLE kan med stolthed præsentere en
række spændende nyheder i 2014. Claus
Vestergaard-Laustsen fortæller:
– Vi udvider vores kollektioner med
armbånd i rosa guld. Samtidig lancerer vi
vores armbånd i sterling sølv 925 i eksklusivt lammeskind i en række trendy forårsfarver samt også i en rå gummi-udgave,
fortsat med sorte brillanter.
– Kom ind og besøg os på Marianne
Mølgaards stand og prøv vores nye armbånd!

S

www.noblebybendtner.com
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Signature samt Urban Signature i
massivt 925 sølv, forgyldt med 18 karat rosa
guld og begge håndsatte sorte brillanter og
på sort rokkeskind.
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Signature i massivt 925 sølv 25 i lækker
sort rhodinering med håndsatte sorte
brillanter og rem af blødt lammeskind.
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Oprindeligt var NOBLE tænkt til
mænd, men det viste sig snart at
de lækre smykker også havde stor
succes hos kvinderne. Nu har
NOBLE entreret med bornholmske
Zienna Eve Sonne for at slå det
endegyldigt fast.

På Zienna: Lang
halskæde i eksklusivt
sort rokkeskind med
vedhæng i massivt
oxideret 925 sølv
og sort brillant.

Hæmatit kæde 95 cm
med 14 mm vedhæng.
Vælg mellem grå eller hvid kugle.
Ørestikker vejl. udsalg. 155,Kæde vejl. udsalg 495,-

www.stenform.dk

Ses på messen!

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

Halskæde i sølv
med Nattergalen.
Pris 650,-

Izabel Camille

hc andersen
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Inspireret af H.C. Andersens
papirsklip, har Izabel Camille designet
en serie bestående af armbånd,
øreringe og vedhæng. Syv eventyr
er blev udvalgt og omdannet til
charmerende silhuetter.
www.izabelcamille.dk
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Ørekroge i sort sølv
med Nattergalen.
Pris 500,-

Armbånd i guldbelagt sølv med alle syv eventyr: Hyrdinden og Skorstensfejeren,
Nattergalen, Den Standhaftige Tinsoldat, Tommelise, Ole Lukøje, Prinsessen på Ærten
og Den Grimme Ælling. Ialt 2.600,-
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Carré Jewellery
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Lady Luck halskæde i
forgyldt sterling sølv
med eye i perlemor.

Carré Jewellerys Lady Luck er en
kollektion fyldt med forskellige lykkesymboler, hvoraf EYE med dragende
øjne på ørestikker, halskæder og armbånd er den nyeste serie.
Andre nyheder er Romance No
Thanks ringe i Middelhavsblå farver.
www.carre.dk

Romance No Thanks
Ring i forgyldt sterling
sølv med turkiser.

Lady Luck øreringe i
forgyldt sterling sølv
med eye i perlemor.

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014
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Swepol er et svenskejet firma, som i 20 år har produceret forlovelsesog vielsesringe af høj kvalitet. Efter stor succes i det øvrige Skandinavien
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ser firmaet nu med store forventninger på Danmark.
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I Polen har Swepol et topmoderne anlæg
med 25 ansatte, hvor der fremstilles ringe i
8, 14 og 18 karat guld, sølv og titan til
kærlighedspar i hele Europa, og firmaet er
en af Europas fire største producenter af
titanringe.
– På messerne i 2013 i Vejle og Køben
havn mærkede vi stor interesse for vores
titanringe, 3D Titanium, men også for
vores guldringe Amare i 14 karat, som er
vores basisproduktion. Vores nye kollektion
guldringe, Essence, blev taget godt imod

på messen i sommers, så nu ser vi frem til
et nyt godt år i Danmark, fortæller Jan Olof
Lundqvist og Åsa Rudenius fra Swepol.
– Alt vi gør, sker under samme tag, fra
skitsen af en ny ring til den afsluttende
kvalitetskontrol. I vores anlæg fremstilles
hver ring for sig med topmoderne udstyr
og ifølge håndværksmæssige traditioner.
– Vi har ikke store lagre, men fremstiller
ringen direkte efter butikkens bestilling, og
takket være vores fleksible system kan
kunden selv bestemme bredde og højde på

ringen, stenenes antal og størrelse, type af
indfatning og stenenes placering, overfladebehandling og personlig gravering. For
eksempel kan vi gravere fingeraftryk og
personlig signatur med vores nye lasermaskine. Vi kan med andre ord skabe en personlig drømmering til enhver kunde. Vi
sælger kun via forhandlere og med særdeles god marginal.
www.titanium3D.se
www.3DGold.se

INSPIRATION TIL KONFIRMATION

DAGMARKORS ÅBENT 24X20MM
VARENR. 906810-OX
OXYDERET KR. 265,SØLV KR. 265,FORGYLDT KR. 285,-

DAGMARKORS 20X17MM
VARENR. 9067746
SØLV KR. 195,8. KT. KR. 1.200,14. KT. KR. 2.100,-

KORS SOM PÅ BILLEDET
DAGMARKORS STORT 37X31MM
VARENR. 906816-OX
OXYDERET KR. 900,SØLV KR. 900,FORGYLDT KR. 1.050,FLERFARVET EMALJE KR. 3.650,18. KT. KR. 21.800,-

DAGMARKORS 20X17MM
VARENR. 906020
SØLV KR. 450,FORGYLDT KR. 495,8. KT. KR. 2.150,14. KT KR. 3.950,-

DAGMARKORS 16X13MM
VARENR. 906019
SØLV KR. 165,FORGYLDT KR. 195,8. KT. KR. 750,14. KT KR.1.350,-

DAGMARKORS 20X17MM
MED FADERVOR PÅ BAGSIDEN
VARENR. 906067
SØLV KR. 195,FORGYLDT KR. 225,8. KT. KR. 1.100,14. KT. KR. 2.100,-

Ses på messen!
Armbånd
i 925 sølv:
295,-
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Halskæde i
oxyderet 925
sølv: 495,-
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Zöl

Stil
Zöl er seje, overraskende smykkeformer i
925 sølv, oxyderet, forgyldt og rosa forgyldt. Eller som de selv siger: Cool design
for great taste... www.zöl.dk

Ring i forgyldt 925 sølv: 295,Ring i rosa forgyldt 925 sølv: 495,-

K
E

og Fairytale samt Elastic by San – en armbåndsserie, der bruges uden lås – alt udført i sterlingsølv
og mange kombinationer. 
www. san-design.dk
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San præsenterer mange nyheder i STELLA NOVA
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325,-
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Nyheder fra San – Links of Joy
Fx vedhæng med stor ferskvands
kulturperle og turmaliner: 495,-

Stella Nova
Øreringe i rhodineret sterlingsølv
med læder tæt besat med
Swarovskikrystaller. Pris 450,-

Armbånd fra San – Links of Joy
Fås i forskellige udførelser, her
i sort ruthenium, Pris 795,-

Mød os og vores nye agent Charlotte Jarly
på stand 100 på Vejle Messen

Telefon: 32 50 97 00 - Mail: salg@siersbol.dk

56

D
E

92

stand
·

DESIGN

squeeze

stand

N
SE

Emquies-Holstein

YKKER M
ES
SM
E
R

14

Ses på messen!
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3 meter guldtråd presset
sammen til et ring...
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Øreringe i 18 karat
guld. Pris 7.700,U
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Smal ring i sølv
– kan også får i sort.
Pris 2.200,-

Y
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Bred ring i 18 karat
guld. Pris 23.600,-

E
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Smykkerne kan fås i sølv,
sølv oxyderet med tilføjet 18 karat
guld og endelig 18 karat guld.
Manchetknapper i sølv.
Pris 4.000,-

Hanan Emquies er den ene halvdel
af parret Hanan Emquies og Diana Holstein,
der har værksted og butik i Lille Kirkestræde
i København.
Hanan arbejder bevidst med at udforske sin egen og andres opfattelse af, hvordan et smykke kan se ud. Fra hans hånd er
blandt andet kommet serierne Chokolade,
inspireret af et stykke sammenkrøllet chokoladepapir, Facet der låner de kantede
flader fra slebne ædelsten, Flamenco der
består af bølgende bånd så man ligefrem
kan hører kastagnetterne for sig og Tre-i-

Broche og vedhæng
i oxyderet sølv. Pris 4.100,-

én og Gummi ringene der kan anvendes på
flere måder.
Bryd rammerne
Squeeze kollektionen fortæller en poetisk
historie om at bryde rammerne og ikke
lade sig begrænse. Med den unikke og
banebrydende kollektion sprænger Hanan
Emquies rammerne for det muliges kunst
med håndværk i verdensklasse.
– Her er der tale om en virkelig unik
håndlavet kollektion. Den brede ring er
eksempelvis lavet af tre meter guldtråd, der

først er bukket, derefter presset og endelig
har vi brugt en gammel guldsmedeteknik,
hvor vi granulerer smykket, fortæller
Hanan.
– På den måde er der ikke to smykker,
som er ens, selvom de har det samme
udtryk. Det er muligt med særlige unika
ønsker, som eksempelvis en guldklump af
gammelt guld eller en sten, som kan presses ind i brochen eller i den brede ring.

www.emquies-holstein.com
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bee sting
Øreringe af
oxyderet sølv.
Pris 299,-
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sparkling loop
Forgyldte øreringe
Pris 399,-
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Trine Wilkens

R

fortsætter med nysgerrighed
og opfindsomhed at udforske
de temaer, hun har sat i søen.
I 2014 nyhederne genfinder
vi således trianglen i nye
varianter, ligesom Sparkling
overfladen finder nye udtryk.
www.trinewilkens.dk
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sparkling
twig
Forgyldte
Pris 299,-

triangle loop
Forgyldte øreringe
Pris 799,-
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Rosendahl Timepieces

picto
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Uret med den roterende skive
er nu kommet i en række funky farver i
bedste 80er stil. Uret blev tegnet i 1984 af
Steen G. Christensen og Erling Andersen.
www.rosendahl-timepieces.dk
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picto
Kommer i tre størrelser:
30 mm, 40 mm, 45
Værk MIOYTA 2025
Rem af silikone
Pris 995,-

ER DINE KUNDER GLADE
FOR FLOTTE SMYKKER?
Det er vi også. Vi synes tilmed, at det er vigtig, at dine kunder kan bære
sine flotte smykker uden at være urolig for kontaktallergier.
Samtidig synes vi, at deres børn eller børnebørn skal have samme mulighed.
Derfor eksisterer Blomdahl.
”Man må lide for skønhed”, lyder det sig. Det synes vi er en åndssvag
tankegang, hvorfor behøve at risikere sit helbred for skønhed? Nikkelallergi,
som er en uhelbredelig kontaktallergi, kan udvikles når som helst i livet f.eks.
ved anvendelse af smykker med nikkelindhold.
Det er en kunst at lave flotte smykker. Det er endnu sværere at lave flotte
smykker, som samtidig tager hensyn til helbredet. Det kræver ambitiøs
produktudvikling, nøjagtighed og uafhængige kvalitetskontroller, hvilket
alle ikke formår at klare uden at gå på kompromis med hudvenligheden.
Vi går aldrig på kompromis. Vores smykker skal både være flotte og
uskadelige at gå med.
Blomdahl er en tryg måde
at være flot på hver dag.

www.blomdahl.dk
Blomdahl er medicinsk ørepiercing og hudvenlige smykker
udviklet i samråd med hudlæger.
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Lang halskæde med
to vifte vedhæng
(20 og 25 mm. Pris 900,-

Øreringe
Lange med stor halvvifte
(radius 25 mm) i sølv, sort
sølv og forgyldt sølv.
Pris 750,-

S
I

Serien fås i sølv, forgyldt
sølv, sort rhodineret sølv
og fra foråret 2014 også
i rosa forgyldt sølv.

G
N

Nederst:
Fingerring med stor roset
vifte (35 mm) i sølv, sort
sølv og forgyldt sølv.
Pris 1.175,-
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Susanne Friis Bjørner

viften
– Den japanske æstetik og den lette skønhed, de omgiver sig med, har altid
Fingerring med lille
roset vifte (20 mm)
i sølv, sort sølv og
forgyldt sølv til 750,-

fanget mig. Særlig når kirsebærtræerne blomstrer i Japan, hvor alle klæder sig pænt på og
geishaerne viser sig frem under de blomstrende træer,
den lethed er enestående, fortæller Susanne
Friis Bjørner, der igennem sine mange år
som designer og gemmolog har rejst
meget i Japan.
– Som en del af deres påklædning bruger de naturligt vifterne til
at vise deres underspillede finesse.
Netop denne lette, underspillede finesse med viften som symbol
har Susanne Friis Bjørner fortolket i
et enkelt og let look, der passer til
den skandinaviske stil.
www.sfbcph.com

Priser Fra
195,- DKK

WWW.SPIRITICONS.COM
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En af de helt store trends dette forår og
sommer er de italienske Duepunti-diamantringe
i blød silikone med små diamanter isat.

silikone
			 & diamanter

Nu suppleres ringene af 19 seje armringe.

62
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Duepunti / Hindborg & Co.
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I udlandet er ringene allerede spottet på
kendisser som Victoria's Secrets undertøjsmodel, brasilianske Alessandra Ambrosio,
på skuespiller Kristen Bell og sanger Nicki
Minaj.
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Bæredygtigt, italiensk design
– Med priser på kun 549,- er der tale om
diamantsmykker, hvor alle kan være med. I
kraft af de mange farver er det en musthave-accessorie, der kan bruges hver for
sig eller i klynger, fortæller Duepuntis danske agent, Martin Heidemand fra firmaet
Hindborg & Co.

K

Duepunti designes og fremstilles i Italien,
hvor familiefirmaet bag har valgt en bæredygtig strategi med deres nye serier.
– De kalder det selv for ’unconventional
diamonds’, hvilket både dækker over den
utraditionelle måde at anvende dem på og
over, at der er tale om konfliktfri diamanter, siger Martin.
– Det betyder, at de er certificeret og
udvundet forsvarligt, så du med god samvittighed kan nyde de glimtende sten.
Ringene fås i 19 farver og hver enkelt ring
er forsynet med en 0,02 karat diamant.

www.duepunti-denmark.dk
Til Danmark ved et tilfælde
Det var ellers lidt af et tilfælde, at Duepunti
overhovedet kom til Danmark.
Iværksætterparret Martin og
Marie-Louise Heide

E
R

De italienske Duepuntismykker er et stort hit over
hele verden lige nu. Den casual
kombination af blød, allegifri silikone og ægte, bæredygtige diamanter
har skabt en must-haveaccessorie, som
også kan bruges til at sætte kulør på bryllupsudstyret.
– Diamanterne sidder i en gennemgående
sølvfatning, så der er ingen risiko for at den
falder ud selvom silikoneringen er blød, forklarer
den danske agent, Martin Heidemand.

mann, der også er aktuelle med deres egne
NEXO ure, stødte på Duepunti ved et tilfælde i forbindelse med et andet projekt,
og de faldt for det simple og anderledes
koncept.
– Jeg kan godt lide ideen om at afmystificere diamantsmykker. Vi ser mange af
Hollywoodstjernerne, der bruger Duepunti
som accessories til at sætte kulør på et
look. De kan bruges på virkelig mange
måder, og alle kan bære dem, siger
Martin.

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014

De nye Duepunti
armringe i 3 størrelser
og 19 farver. Pris 649,-
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De klassiske Duepunti-ringe
med en enkelt 0,02 karat diamant.
Fås i 3 størrelser og 19 farver. Pris 549,-

Oplagt gaveide
Duepunti-konceptet startede med ringe, men den store succes
har gjort, at man nu er på vej med en række armbånd efter
samme princip og i matchende farver.
– I en anden af årets nyheder er silikonen i ringene desuden
skiftet ud med genbrugsbambus for også på den måde at skabe
et bæredygtigt smykke. Serien hedder Zen og kommer i løbet
af 2014, fortæller Martin.
Både ringe og armbånd er oplagte gaveideer – og kan også
bruges som accessorie til selve brylluppet.

R
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Design Ure Smykker Messen, Vejle 2014

forårsmessen
Opdateret halplan og udstillerliste med de sidst ankomne udstillere.
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HAL 5
1
1A
2
2A
3
4
7
8
9
10
11
15
16
17
18
18
19
19

Titaniumsringe
Amers Sports Danmark
Nordic Agency
Bechers Punktudsugning
Helle For Lone
NS-Agentur
Lund Copenhagen
Aagaard Kranz & Ziegler
DM Guldsmede
Kandy Gems & Jewellery
Global Impex Int.
Massagerum
Iben Kaufmann Foto
DM Guldsmede
Scrouples
Wish
Toftegaard Danmark
Traudel Toftegaard Design

HAL 4
50
51
52
52
52
52
52
53
53
54
55
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Yanvan Europe
Frits Pedersen
Støvring Design
SmykkeLine
Q-Steel
Smykker 4You
Silver Diamond
Enamel Copenhagen
Handmade Enamel Jewellery
Jarnes
Dyrberg/Kern
By Birdie
Trine Wilkens of Scandinavia
Silverstyle Import & Export
Heiring Jewelry
Izabel Camille
Spirit Icons
Ædelmetalkontrollen
Kelim Design Tyskland
Stenform
B.L. Trading
Henrik Solskov
Aktiv Guld
Navi Partner Retail

71
72
72
72
72
73
74
75
76
77
78
79
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82
83
84
85
85A
86
87
87A
87A
87A
87A

Spinning Jewelry
Dana Ure
Festina
Candino
Jaguar
Westpack
Gems Copenhagen
Sif Jakobs Jewellery
Lund Copenhagen
Susanne Friis Bjørner
Jens J. Aagaard
TimeComputer
Art of Jan Jørgensen
Randers Sølvvare
Guld & Sølv Design
Nanda-Smykker
Nuran
Louise Eeg
KA Rasmussen
Rabinovich
Bace
Junkers Ure
Zeppelin Ure
Georgio Fedon Ure
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Giv dig selv god tid til at handle
14.-16. marts i Vejle

65

D
E
S
I
G
N

U
R
E

S
M
Y
K
K

Since 2005

E
R

Magasin & Messe for hele guldsmede- & urmagerbranchen
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88
89
90
91
91
92
93
94
95
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98
99
100
100
100
100
100
100
102
103
104
105

Georgio Fedon Ure
L&G
Frk. Lisberg
Nicole Piper Design
Dediam bvba
Diamanter fra Antwerp
Emquies-Holstein
Lohse Papir & Kontor
Ulrich Skriver
Hard Steel
Kazuri Scandinavia
Norriq Danmark
Nowa Time
Ravstedhus
Charlotte Jarly
Lapponia
Piet Hein
Xen
Bertram
Herman Siersbøl
Carré Jewellery
San Links of Joy
Lene Visholm
BNH

106
106
106
106
106
106
106
106
107
108
109
110
111
112
113
114
114
114
114
114
115
116
118
119

Marianne Mølgaard
ByBiehl
Quinn
Anette Wille
Noble by Bendtner
Bulbul
Karin Borup Copenhagen
Jeberg Jewellery
Swepol Polska
Blomdahl Medical
Crystal Design
Priesme v/ CM Company
Rosendahl Design Group
Jeanne Christelle Smykker
Concare IT
Christina Design London
Christina London
Christina Watches
Christina Collect
Christina Ring Collection
Danske Smykkegrossister
RIOS1931, Jules Jürgensen
Bjørg Jewellery
Smykke Madsen

122
122
120
120
120
121
123
124
125
126
126
127
128
130
131
132
133
133
133
133
133
133
134

Style Republique
Sence Copenhagen
Bering Time
Bering Watches
Bering Jewellery
Retail Planit
Westminster Time
Blicher Fuglsang Matogi
Fuzzy-Lab
Melcher Copenhagen
Nomination
IDentity
Torben Skov Pearls
Ruben Svart
Von Lotzbeck
Hindborg & Co./Nexo
Nordahl Andersen
Nordahl Jewellery
Inverness Piercing
Hans Christian Andersen by Nordahl
Marie von Lotzbeck
Von Lotzbeck Jewellery
Nordigem
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Finske Suunto er en førende udvikler af sportsinstrumenter til skiløbere, dykkere, sejlere, løbere
og mountaineers og har modtaget mange priser for intuitivt design, præcision og pålidelighed.
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Ambit2 Sapphire
GPS ur til sport og adventure med safir glas
og stål bezel og alt hvad du har brug for;
navigation, vejrfunktion, ABC funktioner,
kan designes med gratis apps.
Ambit2 Sapphire er vinder af RedDot
Design Award 2013. Pris 4.200,-
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www.suunto.com
www.amersports.com

DESIGN

På Vejlemessen præsenteres Suunto af
den danske agent, Amer Sports Denmark
og viser blandt andet disse tre stærke bud.
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Core Brushed Steel
Outdoor ur med stål urkasse og safirglas,
ABC funktioner (altimeter, barometer og
compas), vejrfunktion.
– Designet til at udfordre naturen, lover
Jesper Sømmergaard fra Amer Sports
Denmark.
Pris 3.500,-

Elementum Aqua Steel
Premium ur, hvor der er taget udgangspunkt i Suuntos dykkerure. Stål urkasse og
-rem, safirglas og dybdemåler. Elementum
Aqua Steel håndlavet i Finland. Pris 6.000,-

HEIRING
JEWELRY • DENMARK

STAND 61

WWW.HEIRING.DK
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Lund Copenhagen

mix&match
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Filigree
Sølv med zirkonia. Ringe 595,- Armbånd 350,Collier 650,- Ørehængere 575,-
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Ørestik i mat
sortrhodineret sølv
med zirkonia.
10 mm: 450,-
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of Joy med snoede former og Filigree med stiliserede blomster.
Kommer i sølv, sortrhodineret og forgyldt.

www.lundofcph.dk

stand

Twist of Joy
Sølv med zirkonia.
Ringe 395,Collier 715,Ørehængere 615,-
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Nyheder fra Lunds Mix & Match kollektion omfatter både Twist
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Ringe med
zirkonia. Sølv,
sortrhodineret og
forgyldt. 715,-
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silvermesh

– Sølvarmbåndet er af højeste
kvalitets mesh, som matcher perfekt
sammen med vores læderarmbånd og
bangles, fortæller Charlotte Biehl om
sit nye mesharmbånd helt i sølv. Og
naturligvis sidder podsene stadig fast
– en af de unikke detaljer ved et
byBiehl pod.
Se byBiehls nyheder hos
Marianne Mølgaard.
www.bybiehl.com

Silvermesh armbånd: 995,Pod, Sparkle All Black: 1295,Pod, Memento Mori: 595,Pod, Cherry Blossom: 695,-
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Melcher Copenhagen
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fristelser
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Nomination lokker med nye måder at kreere dine egne små kærlighedsbudskaber.
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Italienske Nomination skabte
The Composable Link Bracelet tilbage i
1987. Det sælges idag i over 5.000 butikker verden over.
Foruden Nomination
præsenterer Melcher Copenhagen egne
smykker samt ure fra Pierre Lannier og
ringe fra Weidner.
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www.melcher-jewellery.com
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MyBonBons er en ny variant af
temaet med links med symboler og
bogstaver på farvede læderbånd.
Links er i 18 karat guld, 925 sølv,
emalje og cubic zirkonia.

Verona, hjemby for en af de mest romantiske
kærlighedeventyr – Romeo og Julie – har givet
navn til en ny serie i forgyldt sølv. Et gitter af
hjerter pryder vedhæng, armbånd og øreringe
sammen med små ferskvandsperler.
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SweetHeart serien
er et enklet design
inspireret af Cupids
hjerte og pil og med
små kærligheds
beskeder indgraveret.

SWEET LITTLE LIES
SPRING/SUMMER 2014

DYRBERGKERN.COM

åndeikon
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Spirit Icons

Amour
Sølvhalskæde.
Hjertet kan åbnes
og charm kan
isættes.
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Ses på messen!

DESIGN

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2014
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Armbånd med
brillant og hjerte
ikon. Kampagnepris
fra 495,

72
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Den personlige medaljon til at bære på armen, om halsen, skjult

S

i et hjerte eller sat i en ring. Vælg mellem over 80 forskellige ikoner med sym
oler og motiver i forgyldt sølv, oxideret sølv, sort rhodineret sølv eller med
ædelsten. Medaljonerne kan desuden pyntes med over 60 forskellige charms
og endvidere suppleres med matchende øreringe. 
www.spiriticons.com
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Cosmo
Fingerring i sølv
med udskifteligt
ikon. Ringen
koster 1.495,Ikoner fra 145,-
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Christina Design
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ringe i vandet
Christina Designs store kollektion af ure til damer og herre samt armbånd og charms blev sidste
år udvidet med en stor serie håndlavede ringe til at sætte sammen. Som altid med ægte ædelsten.
Desuden er kommet øreringe og halskæder, hvor charms kan genbruges.  christinadesignlondon.com

Håndlavede
ringe med ægte
ædelsten til priser
fra 199,- til 599,-

GULD, SØLV, PLATIN, PALLADIUM

Flere legeringer, farver, former og størrelser.

HALVFABRIKATA

Kæder, låse, fatninger & Eurofindings m.m.

VÆRKTØJ & MASKINER

Samt alt andet til værkstedet.

MØNTER & BARRER

Til gave eller investering.

ALT I AFFINERING

FiIIing, Kratz, GI. Smykker.
Hurtig analyse. Hurtigt resultat.

DAG TIL DAG LEVERING
Med Post Danmark

FYSISK BUTIK

I hjertet af København.
Bus, tog & Metro lige til døren.
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K.A.Rasmussen A/S
Postboks 2118
Nørre Voldgade 96, 1.
1358 København K
Danmark
Tlf.:
(+45) 43 96 47 42
Fax: (+45) 43 96 48 42
Mail: info@ka-rasmussen.dk

Vi vil
gerne
én gang
for alle

SLÅ FAST

at FORÅRSMESSEN er den 14.-16. MARTS i Vejle!

Mød os
på vores nye
stand 52
www.stovringdesign.dk

