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Attraktivt prøvemedlemskab
i Silkeborg Ry Golfklub
Fleksibelt træningsforløb over 3 mdr.
• Fri gruppetræning
• Fri adgang til træningsfaciliteter
• Mulighed for lån af udstyr
• Spil i begynderklub
• Regelundervisning
• “Golfkørekort”

FÅ PENGENE RETUR! 
*Ved efterfølgende indmeldelse i klubben 

fratrækkes prøvemedlemskabets pris

BLIV 
KØLLESWINGER

BEGYNDER
UDSTYR TIL 
FANTASI
PRIS
Få et fuldt golfsæt 
i smart bærebag
Spar 700,-

PRØVE
MEDLEMSKAB

        1.400,-
FÅ PENGENE

RETUR!*
SILKEBORG RY GOLFKLUB
SILKEBORG: SOMMERVEJ 50, SILKEBORG

RY: SKOVAGERVEJ 200, RY

RING: 86 85 33 99 · SRGOLF.DK

SÆTPRIS

    2.300,-

Vi udfører alt 
malerarbejde på

• Lofter

• Vægge

• Alt træværk - 
 inde såvel som ude

• Vinduer

• Facader

• Vi opsætter alt 
 inden for � lt, væv og tapet

• Lofter
• Vægge
• Alt træværk - 
 inde såvel som ude
• Vinduer
• Facader
• Vi opsætter alt 
 inden for fi lt, væv, og tapet

Vi bringer og henter.

Ring for tilbud.

www.vemmelund.dk

Lad os klare malerarbejdet
Vi har øje for detaljer

Vi er vilde med at male...

Vinduer
Udhæng
Sternbrædder
Kviste

Ring til os 
og få et 

uforpligtende 
tilbud

Udlejer 

trailerlift på 18 m. 

Vi bringer og henter. 

Ring for tilbud!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysdal Anlæg
29 87 48 65

lysdalanleg@gmail.com

Jord, Kloak

Belægning og Beton

Anlægsarbejde
Belægningsarbejde, terrasse 
og indkørsel

Entreprenørarbejde samt 
kloakarbejde og tv-inspektion

Diverse grave- og drænarbejde

Det nye danske 
livsstilsbrand 
Nav Scandinavia 
har netop 
lanceret sit første 
opsigtsvækkende 
design - Wonder 
Dragonly

DESIGN I designnyheden 

Wonder Dragonfly mødes ekso-

tiske himmelstrøg og moderne 

skandinavisk stil i et portræt af  

naturens raffinerede guldsmed. 

Det kunstneriske design be-

står af  en guldsmed i stål med 

en aflang krop og fire vinger, 

der hver er udført i detaljerede 

mønstre. 

For at fuldende det fasci-

nerende udtryk balancerer 

guldsmeden på det yderste af  

en forfinet, tynd træpind, der 

holdes fast af  designets base.

Kernen i designets udtryk 

er netop balancepunktet mel-

lem guldsmed og træpindens 

spids. Når de to elementer sæt-

tes sammen i én komposition, 

vipper og drejer guldsmeden 

blidt rundt, mens den fanger 

og reflekterer rummets lys, så 

der opstår en rolig og nærmest 

meditativ stemning i boligen.

Skab dit eget udtryk

Den nye Wonder Dragonfly er 

skabt af  designeren Torben 

Kragh Jørgensen og fås i tre 

forskellige størrelser og farver.

Det er således nemt at sam-

mensætte designet på kryds 

og tværs og dermed skabe sit 

eget udtryk i boligen.

Skal Wonder Dragonfly være 

rummets eye-catcher, er det 

blot at sammensætte tre guld-

smede i messing, sølv og sort 

i forskellige størrelser midt på 

spisebordet.

Er boligen i stedet holdt i et 

enkelt design, vil tre guldsmede 

i stilfuld mat sort passe diskret 

ind på sidebordet.

Endelig kan Wonder Dra-

gonfly også skabe fascination 

og adspredelse ved kontorets 

skrivebord. Som et legetøj kan 

den lille guldsmed nemt balan-

cere på det yderste af  fingeren, 

mens telefonsamtalen ordnes, 

eller de kreative tanker får frit 

spil.

Internationalt inspireret

Wonder Dragonfly er det første 

design fra danske Nav Scandi-

navia og i høj grad en signatur 

for brandets filosofi »World 

inspired - Home founded«.

Som de oprindelige navere, 

der rejste ud i verden for at 

blive inspireret og lære frem-

mede håndværk, har det danske 

makkerpar bag netop boet og 

arbejdet så forskellige steder 

som Danmark, Polen, Sydafri-

ka, Kenya, Singapore og Kina, 

hvor Nav Scandinavias desig-

nkontor er placeret i Shanghai.

Den tankegang tager de med 

i Nav Scandinavia, hvor målet 

netop er at skabe nye udtryk 

med international inspiration 

og rod i den skandinaviske de-

signkultur.

Inspirationen til det første de-

sign kommer dermed også fra 

et stykke indonesisk legetøj i 

træ, som i hænderne på desig-

ner Torben Kragh Jørgensen 

har fået et skandinavisk og 

raffineret udtryk.

Wonder Dragonfly fås i ud-

valgte interiørbutikker.

Guldsmed indtager boligen

I et miks af  delikat balan-

cepunkt og elegant udfor-

mede vinger sørger den fine 

guldsmed for en nærmest 

zen-agtig ro og kunstnerisk 

stemning i ethvert hjem. 

Wonder Dragonfly har 

mange finde detaljer og fås 

i tre forskellige størrelser og 

tre forskellige farver.


