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Skab din egen 
lysestage i beton
Mix, match og skab dit eget look. Danske Nav Scandinavia 
lancerer nu det nye design »Sculpt Candle Holder«, der 
forener rå beton og geometriske figurer i en nyfortolkning 
af den klassiske lysestage 

Den nye »Sculpt Candle Holder« fås i tre forskellige 

størrelser og farver, så den enkelte skulptør kan 

sammensætte sin egen stil på kryds og tværs.

Som små glimt i mørket kan levende lys om 

noget give et funklende indspark i vinterkul-

den. Og med Nav Scandinavias nye design 

»Sculpt Candle Holder« får hyggen i år et 

skær af  gør-det-selv og skulpturel kreativitet.

I »Sculpt Candle Holder« mødes råt mate-

riale og geometriske figurer i monokrome far-

ver nemlig i en lysestage med betonmoduler i 

en række forskellige højder, former og farver. 

Elementerne kan sammensættes på kryds 

og tværs, og som teksturelt modspil til beto-

nens stilrene linjer bindes elementerne sam-

men af  en base i sort smedejernslook.

Vær din egen skulptør

Hver »Sculpt Candle Holder« består af  to 

forskellige moduler og fås i tre forskellige 

højder og farver. Dermed er det nemt at sam-

mensætte sin favorit på kryds og tværs og 

skræddersy sit eget skulpturelle udtryk i 

boligen. 

Hyld for eksempel det rene, minimalistiske 

look med to hvide, aflange betonmoduler for 

en markant lysestage midt på spisebordet 

eller sæt smæk på kontrasterne med en kom-

bination af  de monokrome farver i sort, grå 

og hvid.

Kreativiteten kan også få lov at råde ved 

at lade betonmodulernes former mødes på 

forskellige måder. 

Sæt for eksempel et modul med lange linjer 

sammen med et kompakt modul eller skab et 

overraskende design med tre små ens modu-

ler i sort, hvid og grå. 

Modulerne kan også vendes om, så den 

bredeste ende enten skaber et lavt eller højt 

tyngdepunkt i lysestagen.  

Det endelige look er helt op til den enkelte 

skulptørs stil, smag og indretning – mu-

lighederne er mange i det nye design, hvor 

gennemført koncept og håndværk mødes på 

smukkeste vis.

Internationalt inspireret

Den nye »Sculpt Candle Holder« er designet 

af  danske NAV Scandinavia, der over det se-

neste år har lanceret en række designproduk-

ter ud fra brandets filosofi »World inspired 

- Home founded«, hvor målet er at skabe nye 

udtryk med international inspiration og rod 

i den skandinaviske designkultur. 

Brandet har historisk reference til de oprin-

delige nav’er, der helt tilbage fra 1200-tallets 

Europa rejste ud i verden for at blive inspi-

reret. 

På samme måde har Nav Scandinavias 

danske makkerpar boet og arbejdet så for-

skellige steder som Danmark, Polen, Sydafri-

ka, Kenya, Singapore og Kina, hvor brandets 

designkontor er placeret i Shanghai. 

»Sculpt Candle Holder« fås i størrelserne 

small, medium og large samt i farverne hvid, 

grå og sort. 
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Gå på opdagelse i vores 
udstillingshuse på søndag

Find alle vores 
udstillingshuse på 
hybelhuse.dk

Hadsten
Åbent: Søndage 14-16 

Flegebakken 4, 8370 Hadsten 

Flegebakken 6, 8370 Hadsten

Flegebakken 8, 8370 Hadsten

Herning
Åbent: Søndage 14-16

Vesterdamsvænget 121, 7400 Herning

Vesterdamsvænget 123, 7400 Herning

Horsens
Åbent: Søndage 14-16

Ærenpris 1, 8700 Horsens

Ærenpris 34, 8700 Horsens

Ærenpris 36, 8700 Horsens

Nibe 

Åbent: Søndage 14-16

Skalhøje 54, 9240 Nibe

Skalhøje 56, 9240 Nibe

Skalhøje 58, 9240 Nibe

Randers 
Åbent: Søndage 14-16 

Hjertegræsbakken 15, 8930 Randers NØ

Støvring 

Åbent: Søndage 13-15

Rådyret 215, 9530 Støvring

Udvalgte udstillingshuse

Hjem
til mere!

Spar penge når du bygger nyt hus med Hybel

Hybel er et byggeirma med nogle af branchens mest erfarne husbyggere. Økonomisk er vi 
så solide, at vi tilbyder at købe grunden for jer, bygge huset og inansiere det hele uden renter 
og gebyrer.* Vi samler det hele på én regning, som først skal betales, når I får nøglerne. Det 
kalder vi ”Den Nye Grundpakke”.

  Se mere på hybelhuse.dk
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* Den er god nok, ingen renter og gebyrer.

Ærenpris 1, 8700 Horsens
Åbent: Søndage 14-16

Hjertegræsbakken 15, 
8930 Randers NØ

Åbent: Søndage 14-16

Vesterdamsvænget 121,  
7400 Herning

Åbent: Søndage 14-16

Flegebakken 8, 8370 Hadsten
Åbent: Søndage 14-16
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