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Julegaver fra Hjertet

JULEGAVER FRA
KAREN HANSEN DESIGN
FÅ DIN KUNDE OG MEDARBEJDER TIL AT FØLE
SIG HELT SPECIEL, VED AT GIVE EN JULEGAVE
FRA HJERTET
Forkæl din medarbejder eller kunde
med en gave der er en oplevelse
for sanserne. Vi viser her en række
færdige forslag til gaven til din
medarbejder eller kunde.
VÆLG ET ELLER FLERE TEMAER
TIL ÅRETS JULEGAVE.
Alle vores gaveforslag har et tema,
så hvorfor ikke give din medarbejder
mulighed for selv at vælge blandt 2
eller flere temaer til julegaven 2012.
Udover de viste forslag, kan vi
skræddersy gaven til dine kunder
og medarbejdere, såfremt der skul
le være specielle ønsker i din virk
somhed til indhold eller prisniveau.
Vi har mange spændende samar
bejdspartnere udover 
vores egne
unikke ting.
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UNIKAskåle

UNIKAskålene er vores flagskib, og er designet af Karen
Lund Hansen. De leveres i mange forskellige design,
som din virksomhed frit kan vælge blandt til gaven
2012. De forskellige design kan ses på hjemmesiden:
www.KARENHANSENDESIGN.dk.
Selvom billeder kan være smukke, så er UNIKA
skålene endnu smukkere i virkeligheden, så hvis du
ikke selv har haft en af skålene i hænderne, så kan
vi varmt anbefale at lave en personlig aftale hvor vi
med glæde fremviser skålene.

VI STØTTER MALARIAFORSKNING

Designer og virksomhedsejer Karen Lund Hansen har
som designer en meget atypisk baggrund som bio
log indenfor malariaforskning. Det var derfor en hjer
tesag, da hun startede KAREN HANSEN DESIGN, at
lave dansk design der gør en forskel. Derfor går en
del af virksomhedens overskud til malariaforskning.
Vi ser frem til at høre fra dig, og uddyber med
glæde vores gaver ved et personligt møde.
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Julegaver fra Hjertet

UNIKAskåle håndlavet
af ledningstråd
DESIGNER: Karen Lund Hansen
Unikaskålene er designet af Karen Lund Hansen,
og håndlavet i ny ledningstråd fra telefonkabler.
Det er første gang at dette materiale bruges
i dansk design, og resultatet er nogle meget
smukke skåle, der kan bruges til mange for
mål.
”Inspirationen til mine danske design er en
synergi mellem Danmark og naturen. Den
samhørighed og balance der er i naturen,
giver mig en følelse af hvor fantastisk denne
verden er. At kunne føle vinden, at kunne høre
vandet og at kunne dufte jorden, tænder
en kreativ ild i mit hjerte. At jeg kommer fra
Danmark I Skandinavien, har stor indflydelse
på mine design. Jeg vil beskrive det med tre
ord: minimalistisk, aesthetisk og innovativt.”

Materiale

UNIKAskålene er lavet af nye ledningstråde
fra telefonkabler, hvor der er brugt fødevare
godkendte farver og blyfrit pvc.

Håndlavet
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Anvendelighed:

Skålen er et stykke kunst i sig selv, og kan derfor
sagtens stå alene.
Skålen kan også bruges til mange formål
såsom snacks, frugt, chokolade, brød eller
smykker.

Rengøring

Skålen må håndvaskes med vand og sæbe.
alternativt kan den vaskes i opvaskemaskine.

Vi støtter malariaforskning

”Jeg har en meget atypisk baggrund som
biolog med speciale indenfor malaria
forskning. Malaria er mit andet hjertebarn, og
er et område hvor jeg stadig er meget ak
tiv. Det er derfor vigtigt for mig at give noget
af overskuddet fra KAREN HANSEN DESIGN til
malariaforskning.
Jeg ønsker, at alle dem som køber et af mine
danske designs, får en følelse af at være unik,
og at de gør en forskel. ”

Hver enkel skål er håndlavet, hvilket er en tids
krævende proces der tager fra 3 til 30 timer,
alt afhængig af størrelse. Det betyder at selv
om designet er det samme, så er hver skål
unik. Der kan derfor forekommer små variationer
indenfor samme farve.
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Dansk Design

Julegaver Fra Hjertet

” En smuk UNIKAskål lavet af ny ledningstråd”
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Indhold:
1 stk UNIKAskål fra danske designer Karen Lund Hansen.
Hver enkel skål er håndlavet i ny ledningstråd, der er et helt nyt materiale
i dansk design. Skålen kan bruges
til mange formål såsom chokolade,
nødder og brød, eller den er et stykke
kunst i sig selv.
Stor Trekantet Nordic Light sort/hvid
Bredde = 25,5 cm / højde = 8,5
Nordic Light er et symbol på Skandinavien, hvor lys spiller en meget vigtig
rolle. Halvdelen af året er badet i lys,
og den anden halvdel i mørke. I serien
Nordic Light bliver dette udtrykt med
farverne sort og hvid.
Form og farve:

UNIKAskålene fåes I en lang række
andre design og i 4 forskellige former.

Designer:

Karen Lund Hansen.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G101

Pris:

Kr. 560,00

KAREN HANSEN DESIGN
eksklusive moms og levering.

Copenhagen

7

Så englene synger

Julegaver Fra Hjertet

”Engle, bog og vin”
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Indhold:
2 stk. Engel 9,5 cm fra den finske designer Anne Paso
Skønne engle - lige til juletræet.
1 stk. Bog ”ENGLE I MIT HÅR”
Bogen er en gribende fortælling om
forfatterens Lorna Byrnes liv i mod og
medgang. Den er et vidnesbyrd om,
at vi alle er elsket, og at der altid er
nogen ved vores side, uanset hvilke
vanskeligheder vi møder på vores vej.
1 flaske Archangel Pinot Gris 2011 fra New Zealand.
En fantastisk vin der skal opleves.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G102

Pris:

Kr. 560,00

eksklusive moms og levering.

Wellness for mænd

Julegaver Fra Hjertet

”Bøger, CD, natursæbe og vin”
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Indhold:
1 stk. ”Sand meditation” bog og CD af Adyashanti
Øg fokus og indre balance.
1 stk. ”Rensemaske” en natursæbe fra Raz spa 250ml
Giv din hud en fantastisk følelse af
velvære.
1 stk ”Den store bog om stress - indre ro er for
tøsedrenge”
Sådan kan stress også tolkes.
1 flaske Alana Estate Pinot Noir 2009, New Zealand
En fantastisk vin der skal opleves.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G103

Pris:

Kr. 560,00

eksklusive moms og levering.

Varenr: G102

ØL entusiasten

Julegaver Fra Hjertet

”Dansk Design, øl og chips”
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Indhold:
1 stk UNIKAskål fra danske designer Karen Lund Hansen.
Hver enkell skål er håndlavet i ny ledningstråd, der er et helt nyt materiale i dansk
design.
1 stk. ”Øl er Øl”, en bog om øllets fortræffeligheder. Her
er citater fra Cæsar over Churchill og
H. C. Andersen til Tom Waits og Arnold
Schwarzenegger. Denne enestående
ølbog bobler, klukker og skummer. Den
stilner tørsten efter både morsomme,
magtfulde og mesterlige meninger om
det gyldne bryg.
3 stk. Speciel øl fra Hornbeer.
4 miniposer fra Kims.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G104

Pris:

Kr. 520,00

eksklusive moms og levering.

Wellness for kvinder

Julegaver Fra Hjertet

”Bøger, peeling og bobler af lykke”
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Indhold:
1 stk. bog ”Få et fantastisk liv”, hvor Louise Hay giver
ny inspiration til alle, der ønsker større
selvværd, bedre helbred, tilfredshed
med deres arbejde og økonomisk overskud.
1 stk. ”orange peeling” fra Raz spa 250ml
Giv din hud en fantastisk følelse af
velvære. Appelsin er den af alle citrusfrugter fra Asien, der kom senest
til Europa med portugiserne i 1520.
Den er stimulerende på cellefornyelse,
opløftende, sammentrækkende og
afgiftende.
1 stk. ”Den lille bog om mere energi”
Inspiration til bedre energi
i din hverdag.
2 flasker mousserende Ritzling a 250 ml. En dejlig
frisk Ritzling fra New Zealand, med en
anelse sødme.
Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G105

Pris:

Kr. 499,00

eksklusive moms og levering.

Healthy Christmas

Julegaver Fra Hjertet

”Vitamin-mineraltest, bog og sunde chokoladebarer”
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Indhold:
1 stk. Gavekort til en spændende session hos
Health Clinic, hvor du vil få et klart
billede hvad netop din krop står og
mangler.
1 stk. bog ”Din lille bog om at være i ballance” - mød
livets udfordringer med en følelese af
harmoni og kærlighed. Tro på at alt er
som det skal være.
4 stk Healthy bars fra Simply Chocolate - en oplevelse
med mange sunde ingredienser.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G106

Pris:

Kr. 480,00

eksklusive moms og levering.

Lækker-jul

Julegaver Fra Hjertet

”UNIKAskål, chokolade og vin”
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Indhold:
1 stk UNIKAskål fra danske designer Karen Lund Hansen.
Hver enkell skål er håndlavet i ny
ledningstråd, der er et helt nyt materiale i dansk design. Skålen kan bruges
til mange formål såsom chokolade,
nødder og brød, eller den er et stykke
kunst i sig selv.
Former og farver:
UNIKAskålene fåes I en lang række
andre design og i 4 forskellige former.
1 æske chokolade fra Frederiksberg chokolade.
Der er 32 stk håndlavet chokolade,
der smager himmelsk.
1 flaske Ant Moore Sauvignon blanc 2011 og
1 flaske Ant Moore Pinot Noir 2010
Begge viner er fra New Zealand og er
fantastiske vine der skal opleves.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G107

Pris:

Kr. 560,00

eksklusive moms og levering.

En jul med herrerevolution

Julegaver Fra Hjertet

”Bog, vin og sokker”
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Indhold:
1 stk. bog ”Herrerevolution” af Oscar Umahro Cadogan
”Fra slatten spansk drivhusgrøntsag
til spændstig, viril, potent, energisk
og glad supermand ved hjælp af rigtig
mad, motion, søvn, kærlig pleje af din
hjerne og fornuftig hudpleje. Du får
det herligt indeni og udenpå ....... og
kvinderne vil elske dig endnu mere!”
citat: Umahro.
1 par. ”Fivefingers sokker”
Fivefingers holder tæerne adskilt og
giver luft om og imellem tærene. Sokkerne leveres i tre størrelser.
1 flaske Archangel Pinot-Noir 2009 og
1 flaske Archangel Pinot Gris 2011
Begge viner er fra New Zealand og er
fantastiske vine der skal opleves.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G108.

Pris:

Kr. 639,00

eksklusive moms og levering.

Champagne for two

Julegaver Fra Hjertet

”Bobles and chocolate for two”
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Indhold:
1 stk UNIKAskål fra danske designer Karen Lund Hansen.
Hver enkell skål er håndlavet i ny
ledningstråd, der er et helt nyt materiale i dansk design. Skålen kan bruges
til mange formål såsom chokolade,
nødder og brød, eller den er et stykke
kunst i sig selv.
Former og farver:
UNIKAskålene fåes I en lang række
andre design og i 4 forskellige former.
2 chateau champagneglas.
1 flaske mousserende Ritzling a 250 ml. En dejlig frisk
Ritzling fra New Zealand, med en
anelse sødme.
1 æske chokolade fra Frederiksberg chokolade. Der er
32 stk håndlavet chokolade, der smager himmelsk.

Indpakning:

Leveres i en eksklusiv mat sort æske
fra KAREN HANSEN DESIGN.

Varenr:

G109

Pris:

Kr. 465,00

eksklusive moms og levering.

Nu er det jul igen!

Julegaver Fra Hjertet

”Juletræ”
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Indhold:
1 stk. Juletræ, 30 cm højt fra den finske designer
Anne Paso. Juletræet er lavet i Finland
af krydsfiner fra birk. Alle figurerne er
tredimensionelle. Juletræet er en smuk
dekoration at have på skrivebordet eller i hjemmet.

Indpakning:

Leveres som smuk indpakket julegave.

Varenr:

G110

Pris:

Kr. 500,00

eksklusive moms og levering

Julegaver fra Hjertet

Det sner med muligheder
1
1 Lille trekantet UNIKAskål fra Danske Designer
Karen Lund Hansen

2
1 flaske Ant Moore Sauvignon Blanc 2011, NZ
1 flaske Ant Moore Pinot Noir 2010, NZ

2 poser simply chokolate nødder med cho
kolade og lakrids

1 æske frederiksberg chokolade med 15 stk.

Pris 275

Pris 320

3
1 flaske Archangel Riesling 2010, NZ

1

2

3

4

4
1 mummitroldefamile fra Finske Designer
Anne PAso

1 flaske Archangel Pinot gris 2011, NZ
Pris 525
1 flaske Archangel Pinot Noir 2010, NZ
Pris 380
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Alle priser er eksklusive moms og levering.

KAREN HANSEN DESIGN
Copenhagen

Julegaver fra Hjertet

Mange muligheder
Fandt du ikke, blandt de viste julegaveforslag, den helt
rigtige pakke til dine kunder eller personale, hjælper vi gerne
med at sammensætte en unik gave. Til inspiration har vi her
samlet andre gaveemner, som kan indgå i lige netop den
gave der passer dig. Disse emner kan også indgå som til
læg til vore julegaver.
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Kontakt os og lad os sammen finde den helt rigtige gave.
Mange af vore gaver leveres i eksklusive matsorte æsker fra
KAREN HANSEN DESIGN, men vi tilbyder også andre smukke
indpakningsmuligheder.

Der tages forbehold for trykfejl.
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KAREN HANSEN DESIGN
Copenhagen
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KAREN HANSEN DESIGN
Dansk design med hjerte for mennesker og naturen

www.karenhansendesign.dk
mail@karenhansendesign.dk
tlf. +45 5250 6000

