
 Har du planer 
om at gøre dit 
hjem til dit eget?
Nogle har travlt med at sende signaler. 
Andre med at finde sig selv. Svigter modet 
eller overblikket, er der hjælp at hente.

København: Kalkbrænderiløbskaj 2, +45 39 16 65 65
Aarhus: Skovvejen 2, +45 86 20 89 89 paustian.dk

399,-
kun lørdag 14/5

Kan det virkelig passe, at 
måden, vi indretter os på, 
siger så meget om os selv? 
Er vi så forudsigelige? Evner 
vi ikke at tale sammen andre 
steder end i køkkenet? Og 
er der over hovedet plads til 
mænd i den moderne bolig? 
Anne Glad fra DRs “Kender 
du typen?” har kigget inden 
for i �ere danske hjem end 
de �este. På torsdag 
besøger hun Paustian og 
giver sit bud på, hvor du 
�nder modet til at gøre dit 
hjem til dit eget.

Arrangementet varer en lille 
time og �nder kun sted i

KØBENHAVN
TORSDAG 12.5. KL. 17

Altid plads 
til en til
Design: Bo Jacobsen, 
Restaurant Paustian
Hvide asparges arrangeret 
på mousse af røget laks 
med et strejf af friske urter.

kun torsdag 12/5 
og lørdag 14/5 125,-

SUITA PUDER
Design: Alexander Girard
Som garniture til Antonio 
Citterios nye Suita Sofa har 
Vitra lanceret en serie løse 
puder med retromønstre og 
klassiske motiver.

Lørdag giver vi 20 % på  
alle puder uanset størrelse  
fx normalpris 1.275,-  
kun lørdag 14/5 999,-

NELSON BENCH
Design: George Nelson
Bænk eller bord – Nelsons 
arkitektbaggrund fornægter 
sig ikke i de luftige linier af 
�ngersamlet ask. 
Fås i to størrelser fra

Normalpris 9.499,-
kun lørdag 14/5 7.599,-

Mere skal
der ikke til
Måske kan du ikke få sofaen 
på plads. Eller det er lyset, 
der driller. Måske dit hjem 
bare trænger til nye kulører 
eller noget at gemme rodet i. 
Lørdag sidder Paustians 
indretningsarkitekter parat til 
at løse dine problemer. 5-10 
minutter er som regel nok, 
hvis du tager en skitse og et 
par fotos med. Og det skal 
vi selvfølgelig ikke have 
noget for.

KØBENHAVN OG AARHUS
LØRDAG 14.5. KL.10-15

HAL WOOD 
Design: Jasper Morrison
Med vanlig insisteren gik 
der tre år, før HAL fandt sin 
endelige form. Til gengæld 
melder komforten sig som 
første tanke, når man tager 
plads. Vi fører den i fuldt 
sortiment, af farver og stel, 
men aldrig kønnere end på 
ben af eg.

Normalpris 3.135,-
kun lørdag 14/5 2.499,-

BOZZA SKÅL
Design: Søren Thygesen
Kähler keramik ligefrem 
bobler af nye takter med 
denne veldrejede skål i tre 
halvtransparente glasurer:
Hvid, dueblå eller khaki

Normalpris 499,-

Alle priser er inkl. moms.

kun torsdag 12/5 

TAB T
Design: Barber/Osgerby
Britisk industrialisme i stram 
og enkel nytolkning fra Flos. 
Fås i sort eller hvid.

Normalpris 1.375,-
kun lørdag 14/5 1.100,-




