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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 kroner.

Rufus
65 år eft er den første ”Oscar” blev sat i produk-
tion, relanceres fi guren nu som ”Rufus”. ”Rufus” 
er lavet af bøg og læder. Figuren er designet af 
arkitekt Hans Bølling. Pris: 499 kroner.

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.

Dekorer med DYR
Inviter dyrene ind i din bolig. Indretning: 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.

Major
Elefanten 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 kroner.
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Få en GRATIS
salgsvurdering

*dog senest efter 12 mdr.

BESTIL NU – BETAL SENERE: Med vores nye koncept ’home Premium’ har
du mulighed for at udskyde betalingen af energimærke samt el-installations-
og tilstandsrapport, til vi har fundet en køber*.

Vælger du ’home Premium’, får du mange fordele – blandt andet en gratis
flytteforsikring til både dig og køber.

Kontakt os allerede i dag og hør mere.

Sæt til salg nu
– betal for rapporterne senere

Hvem skal vinde
homePrisen 2018?

Du kan føle dig hjemmemange steder
– ikke mindst i dit lokalområde

homePrisen handler om at hylde netop de lokale projekter, der gør, at du føler dig
hjemme. For tredje år i træk uddeler vi pengepræmier til tre projekter, der skaber
lokal stolthed, eller på anden vis inspirerer og engagerer nærmiljøet.

Du kan være med til at bestemme, hvem der
fortjener et kontant skulderklap.

Læs mere, nominér og stem på home.dk/homeprisen


