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Wonder 
Dragonfl y
Wonder Dragonfl y består af en guldsmed i stål med en afl ang krop 
og fi re vinger, der hver er udført i detaljerede mønstre. Guldsmeden 
balancerer på det yderste af en tynd træpind, der holdes fast af 
designets base. Kernen er balancepunktet mellem guldsmed 
og træpindens spids. Når de to elementer sættes sammen i én 
komposition, vipper og drejer guldsmeden blidt rundt, mens den 
fanger og refl ekterer rummets lys, som kan give en nærmest 
meditativ stemning. Pris: 349 kr.

Rufus
65 år eft er den første ”Oscar” blev sat i produktion, bliver fi guren nu 
relanceret som ”Rufus ”. Rufus er lavet af naturmaterialerne bøg og 
læder. Figuren er designet af arkitekt Hans Bølling. Pris: 499 kr.

Pingvinerne            
Den kendte danske sølvsmed Hans Bunde har designet ”Pingvinerne” 
her, der fås i både en stor og en lille udgave. De er lavet af bøgetræ og 
kan ses som et symbol på kærlighed.

Major
Elefantfi guren Major fra Jotex tiltrækker med 
sin gule farve øjet i rummet og er med til at 
skabe en stemning af leg og sjov. Pris: 199 kr.
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Inviter dyrene ind i din bolig. Disse dyr summer ikke, de stikker ikke, 
og selv om nogle af dem har ben, kravler de heller ikke rundt i dit hus. 
Så du kan roligt invitere dem indenfor og give dem en plads i dit hjem. 
Disse dyr gør nemlig ikke andet end at pynte og skabe stemning.
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