.

SØNDAG DEN 15. NOVEMBER 2015

Nyhed

Bolig

37

298

kr.

Normalpris 596 kr.

Hold dit hjem sikkert

Spar 50%

Sørg for at brandsikkerheden er i top i dit hjem! Med røgalarmer samt
kompakte og effektive ReinoldMax brandslukkere kan du holde dit hjem
sikkert og slippe din frygt for alvorlige brandskader. Du får 2 driftssikre og
godkendte røgalarmer samt 2 stk. 500 ml. ReinoldMax Brandslukker for
kun 298 kr. Normalpris 596 kr. Spar 50 %.

Køb senest 22. november 2015 på spotdeal.dk

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her finder
du bl.a. tilbud på rejser, skønne weekendophold, storbyferier,
wellness, spiseoplevelser og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i
dag og få tilbud tilsendt på e-mail allerede i morgen.
SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

For at markere åbningen af den nye keramikfabrik har de to piger fra Claydies skabt disse to prototyper med fokus på fabrikkens logo og ud fra arbejdstitlen ”Bunden i vejret”.
INKL.
FRAGT

www.spotdeal.dk

Fra

1.599

kr.

Normalpris 8.199 kr.

BUNDEN I VEJRET

Luksusmadras

Flere af keramikerne bag Den Danske Keramikfabrik arbejder på et projekt, som
skal synliggøre fabrikkens identitet på en række keramiske genstande. De tager udgangspunkt i fabrikkens logo og fokuserer på signatur og bund.

fra tysk mærkevareproducent

»Keramik er noget, man altid lige vender om for at se stemplet eller signaturen i
bunden. Derfor har vi brugt arbejdstitlen ”Med bunden i vejret”,« fortæller keramiker Karen Kjældgård-Larsen.

Kom i den syvende himmel med en INLINE ERGOSEQUENZ-madras
fra den tyske mærkevareproducent PANTHER SCHLAFSYSTEME. Her er
2-i-1-DUOSmart-teknologien blevet kombineret med det revolutionerende
Koldskums-materiale, og du kan se frem til en madras, der former sig efter
din krop og støtter den. Vælg mellem 8 forskellige størrelser. Fra 1.599 kr.
inkl. fragt.

Hun og hendes makker Tine Broksø i Claydies har lavet udkast til to dele:
En kop, hvor bunden er meget større end koppen, og logoet fylder hele bunden,
og små kakler, hvor den ene side blot har det rå logo,
og den anden side er dekoreret.
Projektet er endnu på tegnebrættet, og fabrikkens
åbning vil blandt andet blive markeret og kunne
opleves på udstillingen Dansk Design Nu, der
åbner i begyndelsen af 2016 på Designmuseum Danmark.

Karen Kjældgård-Larsen og Tine Broksø er to af
de keramikere, der er med i det nye fabrik-projekt.

Spar 80%

Køb senest 27. november 2015 på spotdeal.dk

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her finder
du bl.a. tilbud på rejser, skønne weekendophold, storbyferier,
wellness, spiseoplevelser og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i
dag og få tilbud tilsendt på e-mail allerede i morgen.
SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

www.spotdeal.dk

