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E N S Æ RL I G G A V E

(05)

PETER HULWEG CHRISTIANSEN
CEO GEORG JENSEN DAMASK

’’ Velkommen til et gaveunivers skabt med tanke på modtageren. Gå på opdagelse og find den helt rigtige
gave til dine kunder, samarbejdspartnere eller medarbejdere. En gave, der udstråler både omtanke og
kvalitet.’’
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VELKOMMEN

(08)

Hvert år skaber vi en eksklusiv
gavekollektion, der rendyrker
klassiske design i tidløse farver,
fordi vi ved, at de vækker lykke.
Ikke bare i nuet, men i mange år
fremover.
En gave fra Georg Jensen Damask
er essensen af hverdagsluksus til
glæde og gavn. Et møde mellem
æstetik, funktionalitet og det
ypperste håndværk, som vi har
forfinet siden 1756, og som gør hver
eneste damaskgave til en luksuriøs
oplevelse.
Alle gaver leveres i en smuk
indpakning. For det er her,
fortællingen om den særlige gave
begynder.
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BÆREDYGTIGT DESIGN

(10)

(11)

Hos Georg Jensen Damask har vi stort
fokus på at bidrage til udviklingen af et
attraktivt og bæredygtigt tekstilunivers.
Derfor arbejder vi målrettet med vores
design, så vi kan sikre en kvalitet, der
holder længe. Den lange holdbarhed er
en bæredygtig egenskab i sig selv og én
af årsagerne til, at vores produkter ofte
går i arv gennem generationer.
Siden 1756 har kvalitet, funktionalitet
og stolte vævetraditioner været
grundstenene i vores DNA, og vi gør os
umage lige fra tegnebræt til tekstil.
For bæredygtighed handler også om
æstetik og om at skabe tidløst design,
der holder sig smukt år efter år.
Vi tror på, at den lange levetid betaler
sig – både for dig og for os – og vi ved,
at de bedste gaver er dem, der vækker
glæde, længe efter gaven er givet.
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GAVE 1
1 stk. TWILL brødkurv, Flint Grey
2 stk. NORS viskestykker, Flint Grey
2 stk. NORS karklude, Grey Melange
TWILL brødkurv
Mål
20 x 20 x 15 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask
NORS viskestykker
Mål
50 x 80 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Susanne Nors
NORS karklude
Mål
27 x 27 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Susanne Nors

Køkkenklassikere i funktionelt design. Den foldbare brødkurv er skabt i
en lækker bomuldskvalitet og har et enkelt og stilrent udtryk. Sammen
med de strikkede karklude og elegante viskestykker byder gaven på klassisk håndværk med fine detaljer.

Vejl. udsalgspris

700 kr.

Vejl. BtB pris

270 kr.
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GAVE 2
1 stk. EGYPT brødkurv, Jet Black
2 stk. EGYPT køkkenhåndklæder, Jet Black
2 stk. NORS karklude, Black
EGYPT brødkurv
Mål
20 x 20 x 15 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Christine Raundahl
EGYPT køkkenhåndklæde
Mål
50 x 80 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Christine Raundahl
NORS karklude
Mål
27 x 27 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Susanne Nors

Stilfuld gave med klassikere til køkkenet. Den foldbare brødkurv i
lækker bomuld er skabt i et enkelt og tidløst design. Sammen med de
strikkede karklude og kraftige køkkenhåndklæder forener gaven funktionalitet, æstetik og godt håndværk.

Vejl. udsalgspris

660 kr.

Vejl. BtB pris

270 kr.
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GAVE 3
4 stk. HERRINGBONE dækkeservietter, Black
4 stk. BLACK LABEL servietter, Black
HERRINGBONE dækkeservietter
Mål
36 x 50 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask
BLACK LABEL servietter
Mål
40 x 40 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Dæk bordet smukt og enkelt med dekorative dækkeservietter og stofservietter. Her i en rustik og elegant udgave i form af vaffelvævede
servietter og dækkeservietter i en kraftig bomuldskvalitet, der ligger
tungt og godt på bordet. En gave, der er indbegrebet af uhøjtidelig
hverdagsluksus og som egner sig til både hverdag og fest.

Vejl. udsalgspris

760 kr.

Vejl. BtB pris

350 kr.
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GAVE 4
2 stk. HERRINGBONE bordløbere, Black
4 stk. BLACK LABEL servietter, Black
HERRINGBONE bordløbere
Mål
44 x 150 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask
BLACK LABEL servietter
Mål
40 x 40 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Forkæl dine gæster med et smukt dækket bord. Den elegante bordløber,
vævet i en rustik bomuldskvalitet, ligger tungt og godt på bordet, og som
en ekstra luksus indeholder gaven også vaffelvævede servietter, så borddækningen kan fuldendes med stil. Dæk op med kuverter over for hinanden to og to – eller med en enkelt bordløber til den romantiske middag.

Vejl. udsalgspris
Vejl. BtB pris

1.200 kr.
400 kr.
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I år fås alle vores håndklæder med et smukt indvævet logo som kvalitetsstempel.
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GAVE 5
DAMASK TERRY
2 stk. Gæstehåndklæder 40 x 70 cm
2 stk. Badehåndklæder 70 x 140 cm
Vælg mellem farverne Grey eller Navy

Håndklæder
Materiale 100% egyptisk bomuld, 550 g/m2
Design
Georg Jensen Damask

Lad følelsen af luksus flytte ind med en eksklusiv gave. Klassiske håndklæder i lækker egyptisk bomuldsfrotté er ren selvforkælelse til badeværelset. Vores frotté er vævet med dobbelttrådet garn i 100% langfibret,
kæmmet bomuld, som sikrer en høj slidstyrke og en blød kvalitet. Alle
håndklæder er prydet med et indvævet logo som prikken over i’et.

Vejl. udsalgspris

960 kr.

Vejl. BtB pris

350 kr.

Tilkøb af bademåtte 70 x 50 cm
Vælg mellem farverne Navy eller Grey
Materiale
Design

100% egyptisk bomuld, 850 g/m2
Georg Jensen Damask
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GAVE 6
DAMASK TERRY
2 stk. Håndklæder 50 x 100 cm
2 stk. Badehåndklæder 70 x 140 cm
Vælg mellem farverne Grey eller Navy

Håndklæder
Materiale 100% egyptisk bomuld, 550 g/m2
Design
Georg Jensen Damask

Lad følelsen af luksus flytte ind med en eksklusiv gave. Klassiske håndklæder i lækker egyptisk bomuldsfrotté er ren selvforkælelse til badeværelset. Vores frotté er vævet med dobbelttrådet garn i 100% langfibret,
kæmmet bomuld, som sikrer en høj slidstyrke og en blød kvalitet. Alle
håndklæder er prydet med et indvævet logo som prikken over i’et.

Vejl. udsalgspris
Vejl. BtB pris

1.160 kr.
400 kr.

Tilkøb af bademåtte 70 x 50 cm
Vælg mellem farverne Navy eller Grey
Materiale
Design

100% egyptisk bomuld, 850 g/m2
Georg Jensen Damask
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GAVE 7
DAMASK TERRY
2 stk. Gæstehåndklæder 40 x 70 cm
2 stk. Håndklæder 50 x 100 cm
2 stk. Badehåndklæder 70 x 140 cm
Vælg mellem farverne Grey eller Navy

Håndklæder
Materiale 100% egyptisk bomuld, 550 g/m2
Design
Georg Jensen Damask

Lad følelsen af luksus flytte ind med en eksklusiv gave. Klassiske håndklæder i lækker egyptisk bomuldsfrotté er ren selvforkælelse til badeværelset. Vores frotté er vævet med dobbelttrådet garn i 100% langfibret,
kæmmet bomuld, som sikrer en høj slidstyrke og en blød kvalitet. Alle
håndklæder er prydet med et indvævet logo som prikken over i’et.

Vejl. udsalgspris
Vejl. BtB pris

1.440 kr.
560 kr.

Tilkøb af bademåtte 70 x 50 cm
Vælg mellem farverne Navy eller Grey
Materiale
Design

100% egyptisk bomuld, 850 g/m2
Georg Jensen Damask
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GAVE 8
1 stk. BASE toilettaske, Grey
1 stk. BASE kosmetikpung, Grey
BASE toilettaske
Mål
12 x 29 x 19 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask
BASE kosmetikpung
Mål
8 x 20 x 12 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Luksusudgaven af en toilettaske og kosmetikpung/mini-toilettaske i et
stilrent nordisk design. Udover det smukke melerede ydre og en slidstærk lærredsvævning byder toilettasken på mindre lommer indeni med
plads til småtingene. Med sit enkle og funktionelle design er BASE sættet
skræddersyet til hverdagslivet.

Vejl. udsalgspris

600 kr.

Vejl. BtB pris

250 kr.
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GAVE 9
1 stk. BASE toilettaske, Grey
BASE toilettaske
Mål
12 x 29 x 19 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Få samling på ansigtscremer, barbergrej og parfumer med en toilettaske i luksusudgave. Udover det smukke melerede ydre og en slidstærk lærredsvævning byder toilettasken på mindre lommer indeni
med plads til alle småtingene. En gave, der egner sig til hverdag såvel
som i rejsekufferten. BASE toilettasken er så enkel og stilren i sit design,
at den passer til både mænd og kvinder.

Vejl. udsalgspris

350 kr.

Vejl. BtB pris

155 kr.
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GAVE 10
1 stk. BASE kosmetikpung, Grey
BASE kosmetikpung
Mål
8 x 20 x 12 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Få samling på makeup og andre småting med en kosmetikpung/minitoilettaske i luksusudgave. Med sit smukke melerede ydre og den slidstærke lærredsvævning er BASE serien så enkel og stilren i sit design, at
den passer til både mænd og kvinder. En gave, der er lige så elegant og
funktionel hjemme på badeværelset som til at holde styr på håndcreme
og andre fornødenheder, når du er på farten.

Vejl. udsalgspris
Vejl. BtB pris

250 kr.
95 kr.
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GAVE 11
1 stk. CHRISTMAS damaskdug, Grey
CHRISTMAS damaskdug
Mål
140 x 240 cm eller 140 x 310 cm
Materiale 100% egyptisk bomuld
Design
Bodil Bødtker-Næss

Væk nostalgi og minder med en ægte juleklassiker i en raffineret grå
farve. Juledugen fra 1975 er et signaturdesign i kollektionen og en bærer
af traditioner omkring juletid. De flettede julehjerter har gennem mere
end 40 år været indbegrebet af julestemning, og dugen er en fast tradition på julebordet i mange hjem.

Vejl. udsalgspris (140 x 240 cm)

1.580 kr.

Vejl. BtB pris for (140 x 240 cm)

400 kr.

Vejl. udsalgspris (140 x 310 cm)

2.050 kr.

Vejl. BtB pris for (140 x 310 cm)

560 kr.
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GAVE 12
1 stk. ARNE JACOBSEN coated damaskdug, Asphalt
ARNE JACOBSEN damaskdug
Mål
150 x 240 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Arne Jacobsen

Det ideelle supplement til det veldækkede bord. Dugens tidløse mønster
er udvalgt blandt Arne Jacobsens efterladte skitser og skaber en smuk og
detaljerig symmetri i en stilfuld opdækning. Med sin praktiske overfladebehandling får dugen egenskaber som en voksdug, mens damaskvævningens elegance træder tydeligt frem.

Vejl. udsalgspris

850 kr.

Vejl. BtB pris

400 kr.
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GAVE 13
1 stk. CHRISTMAS juletræstæppe, Deep Red
CHRISTMAS juletræstæppe
Mål
130 x 130 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Bodil Bødtker-Næss

Juletræstæppet er det pyntede træs faste følgesvend – både før og
efter julegaverne er pakket ud. Det ottekantede tæppe med det ikoniske
julemotiv forener håndværk med kvalitet og højtideligholder julen som
hjerternes fest. En moderne klassiker, som hurtigt bliver en fast del af
juleudsmykningen.

Vejl. udsalgspris

690 kr.

Vejl. BtB pris

350 kr.
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GAVE 14
1 stk. WEAVE plaid, Grey/Black
WEAVE plaid
Mål
130 x 180 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Smuk vævet plaid i den lækreste bomuldskvalitet og et klassisk design,
hvor tern blander sig med en enkelt bred stribe som en fin detalje.
Kombinationen af grå og sort gør plaiden til en tidløs gave, der altid vil
vække lykke. En sand luksus – både når efterårs- og vinterkulden sætter
ind og på en kølig sommeraften under åben himmel.

Vejl. udsalgspris

990 kr.

Vejl. BtB pris

400 kr.
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GAVE 15
1 stk. SIMPLE sengetæppe, Grey
SIMPLE sengetæppe
Mål
260 x 260 cm
Materiale 100% bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Let og luksuriøst sengetæppe i et eksklusivt nordisk design. Den lækre
bomuldskvalitet sørger for tilpas tyngde til, at sengetæppet ligger smukt
og godt på sengen, så den altid fremstår indbydende og stilfuld. Med sin
simple elegance er sengetæppet en kærkommen gave, der gør soveværelset til et fristed i et travlt hverdagsliv.

Vejl. udsalgspris
Vejl. BtB pris

1.590 kr.
640 kr.
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GAVE 16
2 sæt PLAIN sengetøj
Vælg mellem farverne White eller Light Grey

PLAIN sengetøj
Mål
140 x 200 / 60 x 63 cm - 140 x 220 / 60 x 63 cm
Materiale 100% egyptisk bomuld
Design
Georg Jensen Damask

Eksklusivt sengetøj i den ypperste bomuldskvalitet med et enkelt, rent og
harmonisk design. PLAIN er vævet i 100% langfibret egyptisk bomuld, og
den luksuriøse satinvævning giver sengetøjet en behagelig åndbarhed og
en blød kvalitet. Design, der hjælper en god nattesøvn på vej og tager sig
smukt ud i soveværelset.

Vejl. Udsalgspris
Vejl. BtB pris

1.900 kr.
640 kr.
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Kontakt

(53)

TINA WERCKER HANSEN
BTB MANAGER

+45 76 33 36 40
+45 60 54 26 10
twh@damask.dk
damask.dk

’’ Vi tror på, at den lange levetid betaler sig – både for dig og for os – og vi ved, at de bedste gaver er dem,
der vækker glæde, længe efter gaven er givet. ’’
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