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Giv dine ansatte eller dine kunder en 
unik julegave. Vi har samlet et lille 
udvalg af kunst ment som inspira-

tion til årets bedste julegave. 

FIRMAJULEGAVER
Ju len 20 18

INSPIRATION TIL UNIKKE KUNSTGAVER

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl mv. 



Bronzefigur 
It takes two to tango
Denne bronzefigur, der forestiller et par der 
danser tango, er så fin. Den er håndlavet af 
den græske kunstner Yanni Souvatzoglou.

Måler 10x8x4 cm.

V/ 1 stk: 600 kr. stk.
V/ 10 stk: 500 kr. stk.

Bronzekunst 
er populært 
blandt mænd

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl mv. 



Keramikbilleder
Små søde keramikbilleder 
med Hanne Munk Kure’s 
altid glade fugle. 
Der findes ikke to helt ens. 
Sælges i sæt a’ tre stk.

Måler 9x9 cm.

V/ 1 sæt: 540 kr. pr. sæt
V/ 10 sæt: 480 kr. pr. sæt

Bronzefigur Angel
Smuk lille engel udført i bronze på 

glasfod udført af den dygtige 
græske kunstner Yanni Souvatzoglou. 

Flot og enkel og passer alle steder.

Måler 12x9 cm.

V/ 1 stk: 400 kr. stk.
V/ 10 stk: 350 kr. stk.



Keramik-lysestager
Lysestager med håndlavede 

kugler i rakukeramik. Passer de 
ikke bare ind overalt? De er 

lavet af Louise Hjerrild. 
Sælges i sæt a’ to stk. 

V/ 1 sæt: 950 kr. pr. sæt.
V/ 10 sæt: 850 kr. pr. sæt.

Maleri af Skagenshuse
Maleri af Skagenhuse, hvor de hænger spids 

mod spids. Meget flotte og anerledes. Af Maibrit 
Bo. Sælges som et sæt a’ to stk. Måler 20x20 cm. 

V/ 1 sæt: 1.200 kr. pr. sæt
V/ 10 sæt: 1.000 kr. pr. sæt

Fåes i mange 
farver og former

Malet af en 
Skagenskunster



Snackbird / Saltbird
Snack/saltbirden er en sød hygiejnisk beholder til f.eks. nød-
der eller salt.  Fuglene er hånddrejet i stentøj, så den kan 
komme i opvaskemaskinen. To størrelser. Ca. 6 og 12 cm høj.

300 / 200 kr. stk.

Tåler 
opvaske-
maskine

Keramik skåle
Flotte håndlavet skåle i keramik i forskellige 

farver. Af Christina Weldingh. Fåes i forskellige 
størrelser. 

V/ 1 stk.: fra 150 til 1.250 kr.
V/ 10 par:  20% rabat

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl mv. 



Keramikfugle på sokkel
Her har du en af vores meget populære keramikfugle. De er lavet i  
raku-keramik af den lokale skagenskunstner Hanne Munk Kure. Da hver 
enkelt fugl er håndlavet, vil former og størrelser variere, men udtrykket 
og farver er de samme. Prisen er den samme uanset højden på soklen. 
Sælges i sæt a’ tre stk. 

V/ 1 sæt: 810 kr. pr. sæt.
V/ 10 stk: 700 kr. pr. sæt.

Galleriets
bestseller



Glasengel på 
strandingstræ

Glasengel med det 
fineste perlemor på 
vinger og hjerte. Da 

englene er håndlavet 
varierer farverne og 

udsmykningen. Monter-
et på strandingstræ. 

Af Mariann Byrdal. 

Ca. 30 cm i høj.

V/ 1 stk: 450 kr. stk.
V/ 10 stk: 400 kr. stk.

Kunst-gavekort
Gavekortet er udformet i glas 

af Mariann Byrdal. Vi pakker det 
pænt ind i cellofan med bånd.

Valgfrit beløb

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl mv. 



Velkomstskilte i glas
Hvem ville ikke føle sig velkommen med sådan en flot 
hilsen ved døren? Til ophæng på væg. Kan tåle at 
være ude året rundt. Af Louise Hjerrild. 

V/ 1 stk: 450 kr. stk.
V/ 10 stk: 400 kr. stk.

Glas-lysestager
Lysestage bestående af utal-

lige glasfirkanter. Foden er i 
jern. Af Marlene Nørhave. Fås 
i to størrelser.  Ca. 12 /17 cm.

500 / 200 kr. stk.
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Glashuse
Håndlavede glashuse. Sæt en lille lyskæde i og lad 
det sprede hygge. De kan også tåle at stå udenfor. 
Sælges som et sæt - stor og lille. Af Mariann Byrdal.  

V/ 1 sæt: 1.100 kr. pr. sæt
V/ 10 sæt: 1.000 kr. pr. sæt

Filurvaser i keramik
Vi er helt pjattet med filur-
vasen. Den har nærmest sin 
egen personlighed og der 
findes ikke to ens. Af Christina 
Weldingh. Ca. 13 eller 19 cm 
høj.

V/ 1 stk: 350 / 750 kr. stk.
V/ 10 stk: 300 / 700 kr. stk.

Flot med 
lyskæde i



KOntakt os for besti l l i ng

    Skagen har 
englelyd

I julen siger man at Skagen har englelyd. Sammen med 
kunstneren Louise Hjerrild har vi fået lavet disse fine 
Skagens-glasengle til fyrfadslys. De giver sådan et 
smukt farvespil., når lysene tænndes. Og så gør det 
jo ikke noget at hver enkel er unik og håndlavet. 

Sælges i sæt a’ to stk. - stor og lille. 

V/ 1 sæt: 600 kr. pr. sæt. 
V/ 10 sæt: 500 kr. pr. sæt.
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