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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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... 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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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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Tour de  
France 

Den 109 udgave af Tour De France i 2022 lægger 
de første 3 etaper i Danmark til sommer. Det 
støtter vi op om.  

Cyklerne er sammensat af kasserede cykeldele 
og gamle minkbure. Træet er genbrugstræ som 
kommer fra engangspaller. 

3 cykler. Pris/måned:   680,-
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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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Eventyrramme

Vild og utæmmet ramme som er vokset ud  
af sine proportioner.  
 
En gammel ramme er flettet sammen med en 
gren fra skoven hvor der er kælet for overgangene 
mellem materialerne. 

Eventyrramme. Pris/måned:   345,-

Tandhjul

Gamle tandhjul fra en stor gammel nedlagt maskine. 
I alt 5 tandhjul med den helt rigtige patina.  

Tandhjul. Pris/måned:   450,-
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På racerbanen har denne “forgeye” letvægts-
glasfiber racerudgave (næsten med garanti) fået  
fuld gas og indkasseret utallige ternede flag. 
 
Austin Healey Sprite Mark I fra 1958-1961. Denne 
motorhjelm er en sjælden glasfiber racerudgave 
brugt til racerløb.

Frog eye bord. Pris/måned:    1454,-

Næsten med garanti transporteret mange forelskede 
italienske par rundt i storbyen.  
 
Original Vespa Gran Lux med sidevogn fra 1963.  
 
Vespascooter. Pris/måned:    4058,-

L’AMOUR ITALIANOFrogeyed fright
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Meget kærlighed har med garanti sejlet rundt på 
søerne gennem tiderne i en kano som denne. 

Vintage, håndlavet trækano fra Silkeborg Kanoværft 
i som startede i 1919 som de første i Danmark der 
byggede kanoer. 

Kanobænk. Pris/måned:    1496,-

Over oceaner og bjerge har denne propel båret 
passagererne afsted på eventyr.  
 
Propellen og næsen var kasseret og fundet ved en 
Ultralight flyveklub. Fronten og ophænget er lavet  
af tromlen fra en tørretumbler.
 
Propel. Pris/måned:   795,-

Come fly with me…When the boat is rocking
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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/

