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Georg Jensen

Georg Jensen er det eneste virkelige skandinaviske livsstils- og luksusbrand. Det er det
foretrukne sted at orientere sig efter gaver, når det kommer til det ypperste inden for
skandinavisk design. Hos Georg Jensen er du nemlig garanteret cremen af skandinavisk design
med et varieret udvalg af smykker, sølvvarer og korpus, bestik, ure, livsstilsvarer,
juledekorationer og gaveartikler.

Toftegaard

"Et smukt, tidsaktuelt design og en uovertruffen håndværksmæssig kvalitet. Det er
nøglebegreberne for firmaet TOFTEGAARD DENMARK".

Hos TOFTEGAARD foregår alle faser af fremstillingen fra design til færdigt produkt - på
virksomheden i Hadsten. Det giver sikkerhed for, at de høje kvalitetskrav opfyldes hele vejen
igennem, hvilket er baggrunden for, at virksomheden i dag hører til blandt Danmarks førende
leverandører af designsmykker.

Den alsidige kollektion designes af Traudel Toftegaard. Inspirationen hentes i den
skandinaviske natur og den aktuelle livsstil.

Alle deres smykker fremstilles af nikkelfrie materialer og er stemplet med følgende
mønsterbeskyttede stempler: "Toftegaard" eller "JGTJ" kundens garanti for "den ægte vare"

Susanne Friis Bjørner
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Sussanne Friis Bjørner er et dansk smykkefirma der designer modesmykker udført i sølv og
sølvforgyldt.

Heiring

Heiring kan noget, som de færreste smykkehuse kan nu om stunder. Nemlig at skabe unikke,
håndlavede smykker med stor personlighed og masser af historie. Smykker der kan holde hele
livet og gå i arv fra generation til generation. Og samtidig være hamrende aktuelle. Den tidløse,
klassiske elegance er i centrum, og kollektionerne er altid stærkt forankrede i et stilsikkert
formsprog, hvor håndværket, kærligheden til metallet og det personlige udtryk er i højsædet.

Pandora

PANDORA er smykker i høj kvalitet, udført i ædle metaller, sterling sølv, 14 og 18 karat guld og
ædelsten. Alt sammen er fremstillet med den største omhu og med bibeholdelse af gamle
håndværksmæssige traditioner. Pandora sælges nu i mere end 30 lande.

Svane &amp; Lührs
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Svane og Lührs producere smykker til det der passer til netop dit humør eller tøj. Enhver kvinde
- uanset alder - vil elske smykkerne og bære dem såvel til daglig som til fest. Så kik ind og find
de smykker der passer til netop dig.

Izabel Camille

Tanken bag Izabel Camille er at skabe nye og kreative smykkedesigns som afspejler det bedste
i dansk design inspireret af nordisk lys og farver. Vores smykkedesigns er tiltænkt alle stærke
og uafhængige kvinder som elsker smykker uanset alder.

Alle Izabel Camille smykker er lavet i sterling sølv (925) som er belagt med 18 karat guld. Alle
guldbelagte smykker har en lys og mat sandblæst overflade, som er kendetegnende for Izabel
Camilles designudtryk. Izabel Camille designer også et bredt udvalg af sine smykker i let
oxideret eller mat sandblæst sølv. Halvædelstene i typisk nordiske pastelfarver som hvid, blå og
grøn fuldender mange af smykkerne.

Flora danica

Flora Danica tilbyder et stort og varieret udbud af smykker, alle kreeret og inspireret af dansk og
international flora, natur og hav.

Alle flora Danica smykker er produceret i Sterling sølv 925 og belagt med 18 karats guld. Alle
modeller kan ligeledes leveres som Sterling sølv smykker.
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Flora Danica smykkerne er kendemærket i henhold til love og regler.

Det traditionelle Flora Danica smykke appellerer til de mere modne kunder. Med introduktionen
af de mere moderne og romantiske smykker såsom forglem mig ej serien, har den traditionelle
kundeprofil ændret sig. Således køber flere og flere unge par nu Flora Danica smykker.

Giorgio Martello

Giorgio Martellos smykker er inspireret af det pulserende liv og den smukke arkitektur der er i
Italien.

Flemming Lund

Lund Copenhagen er kostbare smykker, der holder. Med fingeren på pulsen og 150 år i
bagagen kan de både det klassiske og det med kant…

Flemming Lund har desværre ikke et online katalog, men kik ind i butikken og så vores store
udvalg af smykker fra firmaet.

Scruples

Randers Guld og sølv
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Guld & sølv design - www.smykkemode.dk
Støvring design
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