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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. 

Maksimalt kundeindtryk. 
Minimalt klimaaftryk.

https://odditems.dk/


https://odditems.dk/


• Den bæredygtige julepynt er skabt med formålet 
at give dine kunder en unik juleindkøbs-
oplevelse som de vil smile af og huske.  

• Forbipasserende vil overraskes af din specielle 
julepynt og nysgerrigheden vil tiltrække dem.  

• Dine kunder vil spørge ind til dit valg af 
julepynt. Fortæl dem den gode historie om den 
bæredygtige julepynt som gavner os alle. Det er 
ikke bare ligegyldigt julepynt fra Ikea fordi man  
er nødt til at pynte op. Der er en dybere mening. 

• Kunderne vil huske dit budskab og deres 
oplevelse i din butik, og de vil fortælle  
andre om den.

Hvad er  
meningen?
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Store juletræer  
af ståltag  

Lyskæde

3 juletræer lavet af ståltag fra en gammel lade.
Til butiksvinduerne. Størrelsen går fra 130 til 220 cm.

1 stk pris for julen 2022   280,- ex. moms1 stk pris for julen 2022   280,- ex. moms

3 stk pris for julen 2022   695,- ex. moms3 stk pris for julen 2022   695,- ex. moms

Salgspris 1 stk     800,- ex. momsSalgspris 1 stk     800,- ex. moms

Salgspris 3 stk     2200 ex. momsSalgspris 3 stk     2200 ex. moms

Lyskæde med 10 pærer med LED lys. 

Pris for julen 2022   100,- ex. momsPris for julen 2022   100,- ex. moms
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3 juletræer lavet af ståltag fra en gammel lade.
Til butiksvinduerne. Størrelsen går fra 73 til 102 cm.

Sæt af 3 for julen 2022  340,- ex. momsSæt af 3 for julen 2022  340,- ex. moms

Salgspris     850,- ex. momsSalgspris     850,- ex. moms

3 juletræer lavet af ståltag fra en gammel lade.
Til udstillingsbordene og disken. Størrelsen går fra 
35 til 54 cm.

Sæt af 3 for julen 2022  320,- ex. momsSæt af 3 for julen 2022  320,- ex. moms

Salgspris     795,- ex. momsSalgspris     795,- ex. moms

Mellem ståltag juletræer Små ståltag juletræer

https://odditems.dk/


Eventyrlige  
juletræer

3 juletræer lavet af genbrugstræ fra gamle paller.
Til butiksvinduerne. Størrelsen går fra 130 til 220 cm.

3 stk pris for julen 2022  695,- ex. moms3 stk pris for julen 2022  695,- ex. moms

Salgspris 1 stk     800,- ex. momsSalgspris 1 stk     800,- ex. moms

Salgspris 3 stk     2200 ex. momsSalgspris 3 stk     2200 ex. moms
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Julelys

3 julelys af genbrugstræ og gammelt ståltag. 
Til gulvet. Størrelsen går fra 50 til 100 cm.

3 stk pris for julen 2022  380,- ex. moms3 stk pris for julen 2022  380,- ex. moms

Salgspris 1 stk     360,- ex. momsSalgspris 1 stk     360,- ex. moms

Salgspris 3 stk     980,- ex. momsSalgspris 3 stk     980,- ex. moms
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Polarulv

Udstoppet ulv. Oprindelig brun ulv doneret af 
Økolariet i Vejle. Ulven havde brandskader som 
nu er repareret og genopstået som polarulv.

Pris for julen 2022            960,- ex. momsPris for julen 2022            960,- ex. moms

Salgspris    9.600,- ex. momsSalgspris    9.600,- ex. moms
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Ski

Gamle træski med skistave.

Pris for julen 2022 275,- ex. momsPris for julen 2022 275,- ex. moms

Salgspris            1.100,- ex. momsSalgspris            1.100,- ex. moms

Kælk

Gammel kælk af metal og træ.

Pris for julen 2022 200,- ex. momsPris for julen 2022 200,- ex. moms

Salgspris   800,- ex, momsSalgspris   800,- ex, moms

Gamle herre Ishockeyskøjter.

Pris for julen 2022  225,- ex. momsPris for julen 2022  225,- ex. moms

Salgspris   900,- ex. momsSalgspris   900,- ex. moms

Skøjter
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VM jul
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VM julekugle

Lavet af genbrugstræ fra gamle paller med en
klokke-top af gammelt ståltag. Malet med
økologisk, plantebaseret maling.

Højde ca. 120 cm

Pr. stk pris for julen 2022  390,- ex. MomsPr. stk pris for julen 2022  390,- ex. Moms

Salgspris 1 stk  970,- ex. MomsSalgspris 1 stk  970,- ex. Moms
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VM juletræ

Lavet af genbrugstræ fra gamle paller. Malet med
økologisk, plantebaseret maling.

Højde ca. 200 cm.

Pr. stk pris for julen 2022  350,- ex. MomsPr. stk pris for julen 2022  350,- ex. Moms

Salgspris 1 stk   875,- ex. MomsSalgspris 1 stk   875,- ex. Moms
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Dør-juletræer

Juletræer lavet af gamle fyldningsdøre.  
Til butiksvinduerne. Størrelsen går fra 120 til 220 cm.

1 stk pris for julen 2022 280,- ex. moms1 stk pris for julen 2022 280,- ex. moms

3 stk pris for julen 2022  640,- ex. moms3 stk pris for julen 2022  640,- ex. moms

Salgspris 1 stk    700,- ex. momsSalgspris 1 stk    700,- ex. moms

Salgspris 3 stk    1.600,- ex. momsSalgspris 3 stk    1.600,- ex. moms
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Inspiration fra  
julen 2021
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Bestil din bæredygtige udsmykning på:

           tlf.: 29720005

           Eller 

           mail: info@odditems.dk

Lad os få en snak om hvad jeres behov er samt 
hvordan vi gør maksimalt indtryk på kunderne  
ved et minimalt Klimaaftryk.

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/


https://odditems.dk/

