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https://odditems.dk/


Odd Items mission er at skabe uventede indslag 
som kan frembringe smil og nye, varige indtryk. 
Designmanualen for butiksindretning er omskrevet 
med kundens oplevelse i fokus. Gennem aktivering 
af butiksindretningen skabes en eventyrlig  
stemning som forkæler kunderne med en 
utraditionel oplevelse. 

Oplevelsen udspringer af de meget specielle 
produkter som skabes i Odd Items. Her er 
grundtanken bæredygtighed og nye, unikke
produkter skabes gennem upcycling af brugte  
og kasserede materialer. 
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FROGEYED 
FRIGHT

På racerbanen har denne “forgeye” letvægts-
glasfiber racerudgave (næsten med garanti) fået fuld 
gas og indkasseret utallige ternede flag.

Austin Healey “frog Eye” Motorhjelm fra en 
Austin Healey Sprite Mark I fra 1958-1961. Denne 
motorhjelm er en sjælden glasfiber racerudgave 
brugt til racerløb.

Bordstellet er lavet af galvaniseret vandrør og 
bordet kan bruges som skrivebord eller som 
udstillingsbord

leje pr måned:   1454,-
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Det hvide snit  
- lamper.

2 styk kan være fra lukket sindssygehospital hvor de 
har belyst Lobotomy operationer. 

Operationslamper fra 1960´erne som er blevet 
nænsomt restaureret. Stativerne er lavet specielt 
til lamperne. De er nu udstyret med hver 9 
energivenlige LED pærer som udsender et  
lækkert lys som kan sætte

leje pr måned:   1300,-
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... ON  
FIRE

Gennem tiden er der lagt mange træningstimer i Civilforsvaret  
på at fare op og ned af disse stiger.  
 
For nogle år siden solgte Civilforsvaret ud af deres lagrer,  
blandt andet disse stiger. 

Materialerne som er brugt til disken/udstillingsbordet er 
genbrugstræ som kommer fra engangspaller. 

3 stiger. Pris/måned:   450,-

Selvstående stiger. Pris/måned:                      285,-
 

Brandskab, brandslanger og strålespids. Pris/måned: 220,-
 

Disk/udstillingsbord pris/måned:  870,-
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Poul Reichhardt kan sagtens have siddet på denne 
Massey Ferguson og sunget af hjertets fulde røst 
hen over pløjemarken.

Motorhjelm fra Massey Ferguson 35 fra omkring 
1960´erne. Rust er fjernet men ellers urørt. Foden er 
lavet af en gammel barberstol som blev fundet i en 
lade hvor den havde været en del af et hjemmelavet 
bord. Hæve/sænke samt dreje-funktionen er selv-
følgelig funktionsdygtig.

Øverst er en hærdet-lamineret glasplade som gør 
bordet velegnet til udstilling og meget andet.

leje pr måned:    933,-

Morten Korch  
Moment
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Karruselhest

Over 100 år gammel karruselhest som er har været 
med at få fremkalde børnelatter gennem dekader.  
 
Hesten har fået en ny platform som skaber stabilitet 
og muliggør at hesten kan komme ud og skabe 
nye indtryk og glæde for alle oplever den. Træet er 
genbrugstræ som kommer fra engangspaller.

Karruselhest. Pris/måned:   928,-

Marionethest

Gammel marionet hest fra en tid hvor der blev 
spillet teater med håndholdte dukker.  
 
Denne hest er dog i en meget sjælden og uset 
størrelse og det har krævet to mand for at  
håndtere den. 

Marionethest. Pris/måned:    820,-
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Saloon  
counter

Der var engang hvor enhver saloon med respekt 
for sig selv havde et klaver, og spillede op til 
sang og dans for fulde cowboys.

Klaveret er reddet fra de evige klaver-marker, 
hvor det ligesom så mange andre klaverer bliver 
splittet og smidt væk.

Bordpladen er en rest fra andet projekt, mens 
hjulene er nye for at sikre mobiliteten. 

Klaverbar pris/måned:  1150,-
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Kan være en af de første “Yellow checker taxi-
cabs” fra Chicago og have kørt Al Capone. 

Austin 7 fra 1934 som som er blevet halveret, 
malet, og nænsomt restaureret og dernæst lavet 
om til en bænk. Bænken er udført i træ fra gamle 
paller som er blevet tilpasset, pudset, bejset og 
lakeret.

Austin 7 blev fundet på de evige rustmarker og 
var for længst forbi “point of no return” til at 
blive til en bil igen. Men Idéen til Capone Cab  
var der øjeblikkelig og bilen måtte reddes.

Leje pr måned:    2079,-

Capone  
Taxicab
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L’AMOUR  
ITALIANO

Næsten med garanti transporteret mange forel-
skede italienske par rundt i storbyen.

Original Vespa Gran Lux med sidevogn fra 1963. 
Aldrig skilt ad. Aldrig malet om. Står i køreklar 
stand.

Vespaen skaber en helt unik stemning og ønsker 
man et vintage, unikt, og sofistikeret budskab 
råbt ud over vidderne, så kan Vespaen stå  
for at tiltrække opmærksomhed. 

Leje pr måned:    4058,-
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TIVOLI 
LUFTGYNGER

Meget latter og brede smil har disse luftgynger 
forårsaget gennem tiderne. Luftgyngerne bringer 
stadig den eventyrlige stemning fra Tivoli lige  
ind hjertet. 

Luftgyngerne er fra det nu nedlukkede Dahlgaards 
Tivoli hvor deres storhedstid løb ud for mange 
år siden. Stativet er lavet af genbrugstræ fra  
gamle specialpaller, hvilket gør denne særlighed 
meget bæredygtig.

Leje pr måned:   1183,-
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Bestil din bæredygtige udsmykning på:

           tlf.: 29720005

           Eller 

           mail: info@odditems.dk

Skal vi sammen sparre lidt omkring det rigtige setup 
for dig? –Giv mig et vink.

Alle priser er plus moms.
Fragt er ikke inkluderet i priserne.

Se meget mere på www.Odditems.dk og følg mig på:

Godt at vide

https://www.facebook.com/OddItems
https://www.linkedin.com/company/odd-items/
https://www.instagram.com/odditems.dk/?hl=en
https://www.pinterest.dk/OddItems
https://odditems.dk/

