
Skabt med sjæl
og kærlighed til glasset

Design med sjæl 



modus

Glas, lille 
samt mellem 

Glas, stort 
samt lille 

Glas, stort 
2 stk. 199,- 

Glas, mellem 
2 stk. 179,- 

Glas, lille 
2 stk. 149,- 

Skåle samt fad 
599,-

Kande 
249,-

af David Garcia og Martin Larsen
Vores nye Modus-serie er både til 
koldt og varmt. En smukt pustet 
brugsgenstand stabelbar i et utal 
af muligheder.   



kunsten at se glasset 

i stedet for 

at se igennem det



vaser der fuldender billedet 

når følelser sættes i vand

Shape 249,-

Karen Blixen 329,-

Cocoon 299,- Cocoon 299,- Shape 249,-

Cocoon 299,- Amfora 369,-



Karen Blixen 299,-

Karen Blixen 299,-Cocoon 299,- Shape 249,-

Cocoon 299,- Amfora 369,-

Shape 249,- MB 269,- Shape 249,-
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cocoon 

Fade 399,- Store skåle 399,- Små skåle 299,-

Mini skåle 129,-

af Peter Svarrer 
Cocoon-serien er i sit rene formsprog og smukke 
farvenuancer smuk som en del af hjemmet og 
brugbar som en del af bordet.
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nyt design 

som vi altid har gjort det



Groove
af Rikke Hagen 
lille. stk. 249,- 
stor stk. 299,-

Balance 
af Maria Berntsen
pr. sæt 299,- 

smukke former  

uanset hvordan du vender  

og drejer dem

Per Lütkens buede Provenceskål er klassisk 
design skabt med følelse for glasset. En 
grundholdning vores nye designere har taget 
til sig i designet af fremtidige klassikere som 
Groove og Balance.



provence

Stor 929,- 

Mellem 579,- 

Lille 459,- 

Mini 329,- 
af Per Lütken



Små skåle 399,-

når historiens magi giver liv 

til fremtidens klassikere



sense

Store skåle 499,-Fade 599,-

af Anja Kjær
I sin mangfoldighed af farver  
og størrelser er der en Sense til  
enhver lejlighed. 



vi puster sjælen  

ind i glasset

af Torben Jørgensen
Sæt bestående af  
snapse- og ølglas 
til 199,-

det 
danske  
sæt

Det danske ølglas 
149,-

Det danske snapseglas 
2 stk. 149,-



cabernet

Champagne  
2 stk. 249,- 

Vin, stor  
2 stk. 229,- 

Vin, mellem 
2 stk. 199,- 

Vin,  lille 
2 stk. 179,- 

Vandglas 
2 stk. 149,- 

Karaffel 
249,- 

af Peter Svarrer
Cabernet er et elegant og tidløst glas med en 
form, der fremhæver vinens smag og duft.

vi puster sjælen  

ind i glasset



fontaine

Hedvin  
179,- 

Hvidvin  
189,- 

Rødvin 
199,- 

Bourgogne 
199,-

Champagne 
249,- 

Vandglas 
149,-

Cognac
249,- 

af Michael Bang
Lad din personlige stil afgøre dine valg. Vælg den stramme 
elegante form med Fontaine, lad romantikken tage over med 
Idéelle eller nyd et andet af vores mange glas.



Hedvin  
159,- 

Hvidvin  
169,- 

Rødvin 
179,- 

Champagne 
199,- 

Vandglas  
139,- 

Ølglas  
179,- 

Ølglas, stilk 
199,- 

Dessert 
229,-

Cognac
229,-

Snaps 
129,- 

Snaps, lille 
159,-

Karaffel
339,- 

idéelle
af Per Lütken



kunsten at skabe 

en lampe der lyser op 

selv når den er slukket

One af Maria Berntsen 1995,- 



Lille 1995,- 

Stor 2995,- 

af John Sebastian

glow



lyse øjeblikke opstår

når traditionerne brydes



morph
90 enheder 

90 enheder

45 enheder

af Rune Schou Larsen og Elisabeth Gamborg 
Morph kommer som samlesæt og kan sammensættes, 
så den passer til din personlige stil. Sælges i pakker af 
30, 90 og 120 enheder til hhv. 395,-, 695,- og 895,-



lyspunkter

Island 995,- 

Sinus 7395,- 

Super 798,- 
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Frigg 995,- 

Sif 1295,- 

Skagerrak 995,- 

Glas er smukt. Men i kombinationen med lys træder 
glassets personlighed frem med en endnu stærkere 
udstråling. 



Panton designede New Wave i  
1984 og er med sine smukke  
organiske linjer et levende bevis  
på, at godt design er tidløst.

Bordlampe 7695,- 

new wave

design med indsigt og  

respekt for håndværket

af Verner Panton



Pendel 1995,-

Væglampe 1995,-

Gulvlampe 9795,-

design med indsigt og  

respekt for håndværket



oplev magien

holmegaard a/s 

glasværksvej 54

fensmark

4684 holmegaard

telefon 38 14 97 37 (kl. 10.00 - 16.00)

e-mail: holmegaard@holmegaard.com

www.holmegaard.com

Siden 1825 har glasmagerne på Holmegaard pustet deres 
sjæl ind i hvert af de glas, der i 180 år har forladt vores 
historiske bygninger.

Tro mod det traditionsrige håndværk mundblæses og form-
gives vores glas ned til den mindste detalje. Processen er 
unik, ligesom hvert glas bærer sin helt egen personlighed.

Tag med på rundvisning på Holmegaard glasværk og 
mærk heden fra de gloende ovne. Se med egne øjne hvor-
dan glasmageren puster liv i den rødglødende glasklump. 
Og hvordan han skaber små kunstværker til glæde for 
alle os, der nyder smukt håndlavet design.
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