Sipaakkit
Spar op til

68%
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Pequtit iluserilluinnartut danskiniit
ilusilersukkat pisiarisinnaanngorpatit
Pequtit inummut tulluarsagaassapput. Tamanna Børge Mogensen-ip eqqarsatariaatsimini
ilusilersueriaatsiminilu atorsimavaa. 1942-mi FDB møbler pilersinneqarpoq Børge
Mogensen pisortaralugu. Pequtit taamanerniit ilusilersorneqarsimasut suli ullutsinni
atugaapput tulluartuullutillu. Isikkorissuupput ilusilersorneraniillu ukiorpassuit
qaangiukkaluartut suli pilerinarluinnartuullutik.
Ukiut ingerlanerini suliffeqarfimmi ilusilersuisartut allanngorartuupput, nutaanik
ilusilersuisartunik atorfinittoqaraangat ilusilersukkat suliarineqartartut aamma
allanngorartarput. Pequttalli suliarineqarnerini tunngavii allanngunngisaannarput,
tassalu ilusaasa kusanassusaat, pisiassat pitsaassusaat, pequttat atoruminartuunissaat
inuunerullu sinnerani pigineqarsinnaasunik minnerunngitsumillu nungusaataan
ngitsumik tunisassiorneq siunertaralugu sanaajusunik. Pisiassat uani pisiarisinnaasatit
Svanemærket-mik FSC-millu (FSC-C164841) nalunaarsugaapput. Ilisimaneqarnerput
oqaluttuarisaanerpullu puigorneqannginniassammat pisassatta pitsaassusaat
ukkatarisarpagut.

Nu kan du samle mærker til
store danske møbelklassikere
Møbler skal give plads til mennesker. Det har været filosofien siden 1942, hvor FDB Møbler
blev stiftet med arkitekt Børge Mogensen som tegnestuens første leder. Mange af vores
store klassikere står stadig lige så skarpe, som da de voksede ud af tegnebrættet for
generationer siden, og historien er aldrig stoppet.
Der skrives hele tiden nye kapitler med nye designere – men stadig med det samme
udgangspunkt: at skabe smukke, funktionelle møbler og accessories til hjemmet, som
kan holde til livet, og som er produceret efter en bæredygtig tankegang. Derfor er alle
produkter i denne kampagne både Svanemærket og FSC-certificeret (FSC-C164841).
Vi vil gøre alt for, at vores historie stadig holder sol, vind og vand,
når den skal fortælles til vores børnebørns børn.
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Pitsaassusaa malugiuk
Annoraaminernik ilusilersuisartup Gitte Lægaardip Jørgen Bækmarkip nerisarfimmi
issiaviliaa isumassarsiffigalugu allarutinik ilusilersuisimavoq. Issiaviit taakkua FDB
møbler-ip ilisarnaataasa ilagivaat. Allarutit 100%imik akuugaanngitsumik bomuldiupput, Svanemærkimillu nalunaaqutsigaallutik, taannalu nalunaaqutsiineq
avatangiisinut illersuisuulluartumik tunngaveqarpoq.

Sipaakkit
Spar

Sipaakkit
Spar

60%

52%

R33 Kirkeby håndklæde
designet af Gitte Lægaard.
Grå eller beige. 50 x 90 cm
2-pak

R33 Kirkeby strandhåndklæde
designet af Gitte Lægaard.
Grå eller beige. 90 x 180 cm
1 stk.

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 249,00

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 249,00

99,-

119,-

Sipaakkit
Spar

68%

R33 Kirkeby bademåtte
designet af Gitte Lægaard.
Grå eller beige. 70 x 100 cm
1 stk.

79,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 249,00
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Svøb dig ind i en svane
Tekstildesigner Gitte Lægaards fine grafiske mønster i Kirkeby er inspireret
af fletstrukturen i Jørgen Bækmarks ikoniske spisestuestole
– en af FDB Møblers store klassikere. De er vævet af 100% økologisk bomuld
og bærer Svanemærket – den mest anerkendte miljøcertificering.

Sipaakkit
Spar

57%
R33 Kirkeby badehåndklæde
designet af Gitte Lægaard.
Grå eller beige. 70 x 140 cm
2-pak

149,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 349,00
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R15 Colorline mulepose
designet af Grethe Meyer.
Rød. 44 x 41,5 cm

59,-

Sipaakkit
Spar

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 149,00

60%
Pooqattat
iluserilluinnartut
1996-imi ilusilersuillaqqissup Grethe Meyerip
Colorline pilersippaa – annoraamerngit assigiinngitsut atorlugit, pikkorissutsini atorlugu
ilusilersuisarsimavoq. Ilaatigut qalipaatit marluk,
tassalu aappaluttoq tungujortorlu atortarsimavai. Taakkulu maanna pooqattanut atoruminartunut ninngusuunik tigummivilinnut meqqit
atorlugit pisisinnaanngorputit. Piujuartitsineq
tunngavigalugu sanaajupput.
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R15 Colorline mulepose
designet af Grethe Meyer.
Blå. 44 x 41,5 cm

59,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 149,00

R15 Colorline mulepose
designet af Grethe Meyer.
Rød. 47 x 88 cm

R15 Colorline mulepose
designet af Grethe Meyer.
Blå. 47 x 88 cm

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 249,00

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 249,00

89,-

89,-

Sipaakkit
Spar

64%

Hank op i
klassisk design

1 1996 lagde vores store designer
Grethe Meyer navn til Colorline –
en serie i tekstiler hvor hendes sans
for skønheden i det enkle blev udtrykt
i rødt og blåt. Samme mønster går nu igen
i de funktionelle muleposer med
kraftige remme, så de bæredygtigt
kan holde til at blive brugt år ud og år ind.
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J27 Skammel
designet af Børge Mogensen.
Sort, hvid eller grå

Sipaakkit
Spar

50%

“Kusassaaniaannarluni
kusassaanerit kusagin
ngisaannarpakka”

499,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 999,00

“En dekoration for
dekorationens skyld
kan jeg aldrig gå med til”
Børge Mogensen
1914-1972

Børge Mogensen var den
første leder af tegnestuen,
da FDB Møbler blev stiftet
i 1942. Den dag i dag er han
stadig en af de mest betydningsfulde møbeldesignere i vores historie.
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Børge Mogensen titartaasarfimmi pisortat siullersaraat. FDB møbler 1942-mi
tunngavilerneqarpoq. Taanna
oqaluttuarisaanitsinni
pequtinik ilusilersuinermi
pingaaruteqarnerpaanut
ullumikkut suli ilaavoq.

Inniminniiniaruit sulisumut
saaffiginnigit
Kontakt en medarbejder
for at bestille møblerne

Sipaakkit
Spar

43%

Issiavik
pitsaalluinnartoq

J45 Stol
designet af Børge Mogensen.
Eg eller sort

1.999,-

+ 40 samlemærker
Pris uden mærker 3.499,00

Skalstolen Børge Mogensenimit
1949-mi ilusilersorneqarpoq,
taasumallu kingorna annikitsuinnarmik allanngortinneqarsimavoq.
Ilusilersorneqara qiviaraanni, suli
ullumikkut issiavitsialattut nalilerneqartarpoq. Issiaviup ilusaa, inuup
timaanut tulluarsarneqarsimavoq.

Få en stor
historie i ryggen
Skalstolen er kun i små detaljer
ændret, siden Børge Mogensen
præsenterede den i 1949. Men det
absolut nyskabende fra dengang
er stadig intakt. Nemlig rygskallens udskæring, som er bøjet og
fæstnet i sædet og derfor giver
ryglænet en fjedrende, tilbage
lænet komfort.
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Sæt dig på et ikon
Windsorstolen stammer fra det 16. århundredes England.
Men for de fleste, der interesserer sig for dansk design, er Børge Mogensens
fortolkning fra 1952 nok blevet det største stilikon. Med J52B viser han,
at en stol sagtens kan være magelig – også selvom forbruget
af materialer er minimalt.
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Inniminniiniaruit sulisumut
saaffiginnigit
Kontakt en medarbejder
for at bestille møblerne

Sipaakkit
Spar

50%
J52B Stol
designet af Børge Mogensen.
Grå eller sort

2.499,-

+ 40 samlemærker
Pris uden mærker 4.999,00

Issiavik ilisimaneqarluartoq
Windsorstolen Tuluit Nunaannit aallaaveqarpoq, 1600-kkunnilu
ilusilersorneqarsimalluni. Børge Mogensenilli ilusilersugaa ilisimane
qarnerpaanut ilaavoq, taannalu 1952-imi ilusilersorsimavaa.
J52B atorlugu takutippaa issiavik issiavigiuminarsinnaasoq
– assigiinngitsunik atortoqarluni sanaajunngikkaluartoq.
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Poul M. Volter
J112 sofa
Grå eller beige.

3.499,-

Spar

42%

+ 100 samlemærker

Pris uden mærker 5.999,00

”Atoruminassuseq atortunillu
pitsaasunik ajornaatsumik suliar
inninneq pingaarnerpaapput”

”Det handler om det
funktionelle og om den enkle
forarbejdning af fine materialer”

Poul M. Volther
1923-2001

Poul M. Volther var mesteren
af funktionalisme og tidløst
design. Han havde sine
rødder i det gode håndværk
og tog afstand fra alt, hvad
der blot var smart.
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Poul M. Volther atoruminartuliullaqqippoq ukiorpassuillu qaangiukkaluartut
nutaanngiliuitsunillusooq
ilusiliillaqqilluni. Pequtiliortutut sulilluarnissamik
pingaartitsisuuvoq mutiusunullu maleruutiinnartuun
ngilluinnarluni.

Inniminniiniaruit sulisumut
saaffiginnigit
Kontakt en medarbejder
for at bestille møblerne

Ilinnut naleqquttunik
pequtaqarit
Issiavissuaq J112 arkitektimit Poul M.
Volther-imiit 1979-imi titartarneqarsimavoq.
Ullutsinnilu suli naleqqulluni. Issiavissuaq
atoruminartuunissaa siunertaralugu sanaa
juvoq, issiavissuit nalaasaarfittut, issiaartarfittullu aamma atorneqarsinnaapput, sanileriiaaraanni sofatut isikkoqalissapput.

Indret med møbler,
der indretter sig
efter dig
Lænestolen J112 blev tegnet af arkitekten Poul
M. Volther i 1971, men er stadig lige aktuel.
Den blev designet som et funktionelt møbel,
der giver mulighed for nemt at sætte stolene
sammen til en sofa. Egetræsrammen giver et
let udtryk, og sædets udspændte lærred og
hynderne giver god siddekomfort.

Sipaakkit
Spar

Sipaakkit
Spar

38%
J113 Skammel
designet af Poul M. Volter.
Mørkegrå eller beige

J112 Lænestol
designet af Poul M. Volter.
Mørkegrå eller beige

+ 40 samlemærker
Pris uden mærker 3.999,00

+ 40 samlemærker
Pris uden mærker 6.999,00

2.499,-

43%

3.999,-
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Havneholmenimit
isikkivik qimerlooruk
Issiavik takisooq Havneholmen Emil Reimertimit pilersinneqarpoq. Inuusuttunnguulluni
ilusilersuisunngorpoq, Danmarkimi pequsiarineqartartut ilisimaneqarluartut isumassarsif
figisarlugit. Issiavik takisooq qisummik
FSC-mik uppernarsaasigaasumik 100%imillu nungusaataanngitsumik sanaajuvoq
sumulluunniillu issiavigiumasamut inissinneqarsinnaalluni. Ilutsimigut qangaaniilli sanaajusutut aammali ullutsinnut naleqqulluinnartutut
isikkoqarpoq.

Inniminniiniaruit sulisumut
saaffiginnigit
Kontakt en medarbejder
for at bestille møblerne

Nyd udsigten
fra Havneholmen
Bænken Havneholmen er skabt af Emil
Reimert. Han var en ung designer, der var
inspireret af de store danske snedkermøbler.
Bænken er flot skruet sammen af 100 %
bæredygtigt FSC-certificeret træ og kan sættes
overalt, hvor man har brug for en lille siddeplads. Den er på én gang både klassisk og
helt ny i sit udtryk.

Sipaakkit
Spar

50%
J177 Havneholmen bænk
designet af Emil Reimert.
Sortmalet eller eg

1.499,-

+ 40 samlemærker
Pris uden mærker 2.999,00
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Ima ajornanngitsigaaq
50 kr. nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik ataatsimik pisassaatit.
Meqqinik nammineertumik katersisassaatit pisiniarnerit tamaasa Brugseni
app-innik ilaasortaanermulluunniit allagartannik scanniinikkut.

Ilaasortaaguit Brugseni
app-ilu atorlugu pisiannik
akiliisaruit nammineertumik
meqqit pisassaatit qanorlu
katersaqartiginerit 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
katersaqartiginerit
pisinermut allagartanni
takusinnaasassallugu.

Ilaasortaanngikkuit
karsimi meqqinik
katersugassanik
pisinnaavutit.

Hvis du er medlem og
scanner dit medlemskort,
får du automatisk mærker
og kan se din saldo
på bonen.

Hvis du ikke er medlem,
kan du få trykte
samlemærker ved kassen.

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.

Eqqaamallugu immikkut
suliniummi matumani
pisiassanik tamanik
pisinerit Divi
Plussinnassutigisassagakkit.

Husk, at du også
får Divi Plussi på køb
af alle produkter
i denne kampagne.

Hent Brugseni app’en

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

Spar op til 68%

Og få endnu flere gode tilbud.
Læs mere på brugseni.gl/app
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Meqqit uani
nipitikkit
Saml dine mærker her

PIUMASAQAATIT: Oktobarip 21-anniit 2021 januaarip 20-at 2022 ilanngullugu
ilaasortatut Kalaallit Nunaanni Brugsenini tamani 50 kr.-ip nalinganut pisinerit
tamaasa meqqimik katersortakkamik digitaliusumik ataatsimik naqitamillu
ataatsimik pisassaatit. Meqqit atorlugit pisisinnaavutit februaarip 3-at 2022
ilanngullugu. Nioqqutissat nungukkallarsinnaanerat, nungussinnaanerat kiisalu
naqinnerluisoqarsinnaanera innimigineqassaaq. Paasisaqarnerugit uani:
brugseni.gl/gl/meqqit.
VILKÅR OG BETINGELSER: Fra den 21. oktober 2021 til og med den 18. februar
2022 får du som medlem automatisk et digitalt samlemærke og, hvis du ønsker
det, et trykt samlemærke for hver 50 kr. du køber for i alle Kalaallit Nunaanni
Brugsenis butikker. Mærkerne kan indløses til og med den 3. marts 2022. Der
tages forbehold for midlertidigt udsolgte varer, helt udsolgte varer samt for
trykfejl. Læs mere på brugseni.gl/samlemaerker.

