En god grund til
at bygge nyt hus

Home Junkie og kunstner Bettina Lehmann præsenterer fliser med seks forskellige
dyremotiver.
PR-foto

Gå glad i bad
Flisepynt til børn og barnlige sjæle
Hvem kunne ikke tænke sig sin helt egen
skildpadde i bruseren? Et frækt egern ved
håndvasken? Eller en sød lille løvefamilie
ved toilettet? Nu er der godt nyt til børn
og barnlige sjæle, for danske Home Junkie
introducerer seks dyremotiver til fliserne
i samarbejde med kunstner Bettina Lehmann fra Draw Doodles Study.

} Løver »Verdens bedste løvefar«.
Nordiske dyr består af disse tre motiver:
} Ræveunger »Jeg vil altid passe på
dig«.
} Egern »Lille rødtop«.
} Finurlige fugle »Så forskellige og
alligevel ens«.

Kærlighed til natur

Tåler rengøring

Bettina Lehmann kombinerer sin kærlighed til natur og dyr med sin evne til at
fange de mindste detaljer for at skabe et
realistisk udtryk med tusindevis af blækstreger. Hendes stregtegninger vækker
genkendelse og glæde hos både børn og
voksne, og hvert unikke motiv inviterer til
historiefortælling og nye eventyr.
Alverdens dyr består af tre motiver;
} Skildpadder »Du er så stor og stærk«.
} Næsehorn »Mor, jeg vil følge dig til
verdens ende«.

Den sjove flisepynt er vandafvisende og
aftagelig, så det er nemt at udsmykke fliser i bad og køkken.
Flisestickers fra Home Junkie passer til
en standard flise på 15x15 centimeter, og
de tåler almindelig rengøring.
De koster 49 kroner per styk, og alle
motiver fås på både gennemsigtig og heldækkende folie.
Fliser fra Home Junkie forhandles
blandt andet hos Furn By Ox på Skolegade i Herning.

eurodan TOTAL
– finansiering af hus og grund til 0 kr.
Med eurodan TOTAL er det blevet meget nemmere at gøre
noget ved husdrømmen. Du skal blot finde en grund, så sørger
vi for resten, lige indtil du flytter ind. Du skal ikke røre en
finger, og alt er inkluderet – selv finansiering af byggegrunden,
mens vi bygger. Du skal således ikke have penge op af
lommen, før du får nøglen. Det er da enkelt, synes du ikke?

KØB NU OG SPAR
*

65.411 kr.

- når du har appetit på kulturen
- når du har brug for en kalender til kulturen
- når du vil have nyheder om kultur

herningnyt dk
- det sker her

* Besparelsen er baseret på køb af byggegrund til kr. 1 mio.

