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Maanna marriukkanik 
kusanarluinnartunik pisinissamut 
meqqinik katersisinnaanngorputit 

Marriorfik Knabstrup Keramik 1897-imiilli atortussanik kusanartulianik 

alagassaaneq ajortunik ilusiliisarsimavoq. Fabrikkimiittut marriatik 

sikas saasikkat, simersiiviliatik, naqittaaviliatik, naasuliviatik nerinermullu 

atortuliatik kingornunneqaqattaartartut ilisimaneqaatigaat. 

Knabstrup Keramik immikkut ittunik nutaanik marrarnik ilusilersuisimavoq  

meqqit katersortakkat Brugsenimeersut atorlugit taamaallaat 

pisiarisinnaasannik. Eqqumiitsuliaapput akunnaallutillu attartuut, 

nalerisimaarluni marrarmik suliamillu nuannarisaqarluni sanaajusut.

Nu kan du samle mærker 
til smuk keramik

Siden 1897 har Knabstrup Keramik formgivet enestående 

kunsthåndværk og brugskunst, der ikke er til at få øjnene fra. 

Fabrikken er kendt for sine smukke glasurer, syltekrukker, 

dejfade, vaser og stel, der ofte er gået i arv i generationer. 

Knabstrup Keramik har formgivet en ny, eksklusiv serie 

af stentøj, du kun kan købe med samlemærker fra Brugseni. 

Det er enkel og holdbar hverdagskunst, fremstillet med 

stolthed og kærlighed til leret og håndværket.
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Marraat ujaraasiat mattullutillu aserujaatsuupput atupilukkaluarlugit 

nungullajanngitsut. Marraq ima kissartigisumik ’ikuallanneqartarpoq’ 

atortut qerititsivimmiitinneqarsinnaallutik, iffiorfimmiitinneqarsin-

naallutik, mikroovnimiitinneqarsinnaallutik erruivimmilu 

errorneqarsinnaallutik.

Puuguttat unnukkorsiutit 
Middagstallerken 

2 stk. Ø 27 cm

150,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 500,-

100,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 400,-

Puuguttat ullueqqasiutit  
Frokosttallerken 
2 stk. Ø 22,5 cm

SPAR 
SIPAAKKIT

70%

Stentøj er et hårdført og robust materiale, der tåler intensiv brug. 

Leret er brændt ved så høj en temperatur, at serien både tåler 

fryser, ovn, mikroovn og opvaskemaskine.

SPAR 
SIPAAKKIT

75%



Knabstrup Keramik sikassaammik 

qasersumik maanna tuniniakkaminnut 

immikkut ineriartortitsisimapput.

Knabstrup Keramik har udviklet 

den grå glasur specielt til 

denne kampagne.

Skålit kusanarluin-

nartut sisamat nillo-

rutinut, dressinginut, 

salaatinut immiukku-

sutannullu sunul-

luunniit atugassiat.

Skyrinit ullaakkorsiutissaniit suppanut 

unnukkorsiutissanut: Knabstrupip puu-

gutaliai itisuut ulloq naallugu nerrivinni 

atugassaqqissuupput.

Fra morgenens skyr til aftenens suppe: 

Knabstrups dybe tallerkener klæder dit 

spisebord hele dagen.

Fire smukke skåle 

til isterninger, snacks, 

dressing, salater 

og alt, hvad du ellers 

har lyst til at fylde 

i dem. 
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100,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 300,-

Imerfiit
Krus

2 stk. 300 ml

100,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 300,-

Puuguttat itisuut
Dyb tallerken
2 stk. Ø 15 cm

Skålit assigiinngitsut 
Skålsæt, 4 stk. 

Ø 28 + Ø 24 + Ø 16 + Ø 11 cm

300,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 1.100,-

SPAR 
SIPAAKKIT

67%

SPAR 
SIPAAKKIT

73%

SPAR 
SIPAAKKIT

67%
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Marriat atorlua- 
taar ne qarsinnaasut

Marriat kingulliit marrarmit ujaraasiaapput – aserujaatsut atorluataarneqars-

innaasut atortut qerititsivimmiitinneqarsinnaasut, iffiorfimmiitinneqarsin-

naasut, mikroovnimiitinneqarsinnaasut erruivimmilu errorneqarsinnaasut.

Knabstrup Keramik akimut ersingajattumik sikassaaserneqarsimapput 

marriat sinaannik erseqqissisitsisumik marriallu isikkorinnerulerlutik. Qali-

paatit qalipannerisalu isikkuisa allanngorarmata marriat tamarmik asseqan-

ngilluinnartuupput.

Kusanartuliat 
atajuarsinnaasut

Knabstrupip fabrikkia Danmarkimiittoq 1988-imi matuvoq, 2017-imili atortut 

saqqummersinneqaqqipput. Taamanili atajuarsinnaassuseq pingaartinne-

qarsimavoq, atortullu Portugalimi fabrikkimi, avatangiisinut sunniutipilunnik 

annikillisaanermik – ilaatigut nukissiuutit atorluaasunik atuinikkut qanittua-

nilu pinngortitameersunik atorluaanikkut – ingerlaavartumik sulissuteqarfiu-

sumi marriarineqarput. Marriat ataasiaannarlutik ’ikuallanneqartarput’, naak 

ileqquusaraluartoq marriat sikassaasinnginneranni sikassaasereernerannilu 

’ikuallanneqartarnerat’. 
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Knabstrup Keramik isigiuminartumik sikassaasiisarpoq 

kusanartuliat tamarmik immikkut isikkuinik 

assigiinngisitaartitsisumik.

Puuguttat unnukkorsiutit
Middagstallerken 

2 stk. Ø 27 cm

150,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 500,-

100,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 400,-

Puuguttat ullueqqasiutit  
Frokosttallerken 
2 stk. Ø 22,5 cm

Knabstrup Keramik bruger en levende glasur, 

som skaber variation og giver hver enkelt 

stykke kunsthåndværk sit eget udtryk.

SPAR 
SIPAAKKIT

70%

SPAR 
SIPAAKKIT

75%
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Imerfiit kusanarluinnarput, tigummi-

uminarlutik tiitorfissatut, kaffisorfis-

satut kissartumillu kakaoisorfissatut 

naleqqulluinnarlutik. 

Krusene er smukke at se på, rare at have 

i hånden og perfekte at drikke te, kaffe 

og varm kakao af. 

Sikassaat akimut 

ersingajappoq marriap 

sinaani qalipaat erseq-

qissisillugu.

Uanitsunik suppaliat uunnaqqitat 

tungumillu nammineq sikuliaq: Puugut-

tat iffiorfimmi uunartumiissinnaallutillu 

qerititsivimmi nillaarissumiissinnaapput.

Gratineret løgsuppe og hjemmelavet 

sorbet: Tallerkenerne kan både tåle 

ovnens varme og fryserens kulde.

Glasuren er halvtrans-

parent, så stentøjets 

farve træder frem på 

kanterne.

100,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 300,-

Imerfiit 
Krus

2 stk. 300 ml

100,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 300,-

Puuguttat itisuut
Dyb tallerken, 
2 stk. Ø 15 cm

Skålit assigiinngitsut 
Skålsæt, 4 stk.

Ø 28 + Ø 24 + Ø 16 + Ø 11 cm

300,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 1.100,-

SPAR 
SIPAAKKIT

73%

SPAR 
SIPAAKKIT

67%

SPAR 
SIPAAKKIT

67%
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Keramik 
der holder 

til at blive brugt
Produkterne i serien er fremstillet af stentøj – et hårdført materiale, der tåler 

intensiv brug og både klarer fryser, ovn, mikroovn og opvaskemaskine.

Knabstrup Keramik har brugt halvtransparente glasurer, som synliggør 

stentøjet på kanter og riller og giver serien et rustikt og ærligt udtryk. Små 

variationer i farve og overflade gør hver enkelt del af serien unik.

Bæredygtigt 
håndværk

Knabstrups danske fabrik lukkede i 1988, men mærket blev relanceret i 

2017. Siden da har man haft fokus på bæredygtighed, og produkterne i 

denne serie er fremstillet på en fabrik i Portugal, hvor man løbende arbejder 

på at minimere miljøpåvirkningen, blandt andet ved at anvende effektive 

energikilder og naturlige ressourcer fra lokalområdet. Stentøjet bliver kun 

brændt én gang, hvor der ellers er tradition for både at brænde emnerne før 

og efter glasering.
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Knabstrup Keramikimi marrarmik puugutarsualiaq 

pisiariumaneqarluartoq akimut ersingajattumik qaqortumik 

sikassaaserneqarsimavoq, ilinnorpiaq, Brugsenimi meqqinik 

katersuisartumut.

Knabstrup Keramik har dækket det populære lerfad med 

en halvtransparent hvid glasur, eksklusivt til dig, 

der samler Brugseni-mærker.

SPAR 
SIPAAKKIT

63%

SPAR 
SIPAAKKIT

68%
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Naqittaaviit
Dejfade 

2 stk. 5 + 2 L

300,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 800,-

130,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 400,-

Naqittaaviit
Dejfade 

2 stk. 0,5 L



SPAR 
SIPAAKKIT

69%
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250,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 800,-

Simersiiviit
Syltekrukker 
2 stk. 4 + 2 L

Kusanartuliat atorluarsinnaasut iggavinni kusassaataasut. Simersiiviit 

qajuuttanut ilitsivigikkit naasulivigalugillu.

Nyttig brugskunst, der pynter i dit køkken. Brug syltekrukkerne 

til grydeskeer, planter og krydderurter.

SPAR 
SIPAAKKIT

69%

Puugutarsuit 
uunnanneqarsinnaasut 

Ovnfaste fade, 2 stk. 
38,5 x 25 cm og 33 x 21,5 cm

250,- 
+ 20 samlemærker  

Pris uden mærker 800,-

Marriat kusanarlutillu atorunaminartut iffiorfinni nerisassiorfissat. Puugutarsuit taakku 

marluk qaleriissinneqarsinnaapput sikaavinni inituallaannginniassammata.

Smukt og praktisk stentøj til de gode ovnretter. De to fade kan stables, 

så de ikke fylder i køkkenskabet.
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Så nemt er det
Hver gang du køber for 50 kr. får du ét mærke.

Du samler mærker helt automatisk blot ved at scanne 
din Brugseni app eller dit medlemskort, hver gang du handler.

Ilaasortaaguit Brugseni 
app-ilu atorlugu pisiannik 

akiliisaruit nammineertumik 
meqqit pisassaatit qanorlu 

kater saqartiginerit mobilinni 
takusinnaasassavat.

Hvis du er medlem og 
betaler for dit varekøb 

gennem Brugseni app’en, 
får du automatisk mærker 

og kan se din saldo på 
mobilen.

Ilaasortaaguit ilaasor-
taanermullu allagartat 

scannertarukku nammi-
neertumik meqqinik 
pisassaatit qanorlu 
kater saqartiginerit 

pisinermut allagartanni 
takusinnaasassallugu.

Hvis du er medlem og 
scanner dit medlemskort, 

får du automatisk mærker, 
og kan se din saldo 

på bonen.

Ilaasortaanngikkuit 
karsimi meqqinik 
katersugassanik 

pisinnaavutit.

Hvis du ikke er medlem, 
kan du få trykte 

samlemærker ved kassen.

Ima ajornanngitsigaaq
50 kr. nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik ataatsimik pisassaatit.

Meqqinik nammineertumik katersisassaatit pisiniarnerit tamaasa Brugseni 
app-innik ilaasortaanermulluunniit allagartannik scanniinikkut.

Spar op til 75%

Hent Brugseni app’en
Og få endnu flere gode tilbud
Læs mere på brugseni.gl/app

Brugseni app-i aajuk
Neqeroorutillu amerlanerit 
takullugit... brugseni.gl/gl/app

Eqqaamallugu immikkut 
suliniummi matumani 

pisiassanik tamanik 
pisi nerit Divi 

Plussinnassutigisas- 
sagakkit.

Husk at du også 
får Divi Plussi på køb 

af alle produkter 
i denne kampagne.
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PIUMASAQAATIT: 2020-mi septembarip 17-ianniit 2021-mi februaarip 4-at 
ilanngullugu ilaasortatut Kalaallit Nunaanni Brugsenini tamani 50 kr.-ip 

nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik katersortakkamik digitaliusumik 
ataatsimik naqitamillu ataatsimik pisassaatit. Meqqit atorlugit pisisin-

naavutit 2021-mi februaarip 18-iat ilanngullugu. Nioqqutissat nungukkal-
larsinnaanerat, nungussinnaanerat kiisalu naqinnerluisoqarsinnaanera 

sillimaffigeqquneqarpoq. Uani paasisaqarnerugit: brugseni.gl/gl/meqqit.

VILKÅR OG BETINGELSER: Fra den 17. september 2020 til og med den 
4. februar 2021 får du som medlem automatisk et digitalt samlemærke og 

et trykt samlemærke for hver 50 kr. du køber for i alle Kalaallit Nunaanni 
Brugsenis butikker. Mærkerne kan indløses til og med den 18. februar 2021. 

Der tages forbehold for midlertidigt udsolgte varer, helt udsolgte varer 
samt for trykfejl. Læs mere på brugseni.gl/samlemaerker.
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11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Meqqit uani 
nipitikkit

Saml dine mærker her


