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BOLIG
Wonder Dragonl y består af 
en guldsmed i stål med en 
al ang krop og i 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 rel ekterer 
rummets lys, som kan give en 
nærmest meditativ stemning. 
Pris: 349 kr.

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

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.

Elefanti 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.

BOLIG
Pia Damsgaard
JFM

INDRETNING: Disse dyr sum-
mer ikke, de stikker ikke, og 
selv om nogle af dem har 
ben, kravler de heller ikke 
rundt i dit hus. Så du kan ro-
ligt invitere dem indenfor og 
give dem en plads i dit hjem. 

Disse dyr gør nemlig ikke 
andet end at pynte og skabe 
stemning.

Dekorer 
med 
dyr
Inviter dyrene 
ind i din bolig.

Jeg har netop
solgt denne bolig

Skal jeg også sælge
for dig?

SOLGT
Møllevej 9
5683 Haarby

Danbolig Assens
Østergade 18, Assens

Ring 70 15 71 71

Morten Nørregaard
Ejendomsmægler & valuar MDE
Direkte: 20 32 32 42
morten.noerregaard@danbolig.dk

VERDENS LEDENDE INDENFOR
ROBOT PLÆNEKLIPNING

Vi hjælper dig med alt fra at finde den
rigtige model til installation og service

Automower® 430X
■ Arbejdsområde 3200 m²

■ Maks. stigning 45 %

Automower 440
■ Arbejdsområde 4000 m²

■ Maks. stigning 45 %

Automower® 450X
■ Arbejdsområde 5000 m²

■ Maks. stigning 45 %

Automower 310
■ Arbejdsområde 1000 m²

■ Maks. stigning 40 %

Automower® 440

A t ® 430X

12.995,- inkl. moms 23.995,- inkl. moms

22.995,- inkl. moms 29.995:- inkl. moms

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Automow

Springenbjergvej 15 . 5620 Glamsbjerg . Tlf. 64 72 11 74

Tækkemester
Jack Leon Rasmussen
Neversvej 31, 5690 Tommerup

2988 0283 - www.jrtaek.dk

• Totalløsninger /
delløsninger

• Rygning og repar
• Brandsikrin
stråtag
inkl. c

ALT INDENFOR

jrtaek.dk

Ring for et

uforpligten
de

tilbud

PERNILLE HEDE
MALERMESTER

Flemming Hansen's Eftf. Tlf. 40891150

Lad os udføre dit næste
male projekt

www.pernillehede.com

- alle ind-
og udvendige
opgaver
udføres

- fuldspartling af
vægge

- tapetsering

- lagersalg til
private

- Renovering
af bevarings-
værdige
vinduer

- Ring for
uforpligtende
tilbud

Jacob Gades Vej 2
5610 Assens

64711609
www.pallejohansen.dk

Aut. kloakmester


