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gå på opdagelse i vores eksklusive gaveunivers og 
find den helt rigtige gave til dine kunder, medarbejdere 
eller samarbejdspartnere.
 
GEORG JENSEN DAMASK forener mere end 260 års 
håndværksmæssig historie med tidløst og aktuelt design. 
Resultatet er en spændende kollektion af designede 
boligtekstiler skabt i samarbejde med nogle af de bedste 
designere og arkitekter gennem tiden. 
 
Vi mener, at kvalitet og omtanke er en del af det fuld-
endte design, og at de bedste gaver er dem, der vil 
glæde mange år frem i tiden.
 
Vi leverer dine gaver smukt indpakket, på den måde 
bliver glæden ved at give og glæden ved at modtage 
et unikt og eksklusivt damaskprodukt en endnu større 
oplevelse.
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gave 1

 

KøKKenpaKKe

2 stk. OPUS viskestykker, 1 stk. EGYPT køkkenhåndklæde 
samt 1 stk. BBQ forklæde pakket i eksklusiv gaveæske.

Ikke kun til pynt, men en del af hverdagslivet. Med denne 
køkkenpakke får du følelsen af luksus foræret, midt i op-
vasken eller over madlavningen. Gode tørreegenskaber 
og lang holdbarhed er selvfølgelig også en del af gaven.
Nordisk design med striber og en klassisk farve-palette.

Design OPUS: Kim Naver
Materiale: 50% ægyptisk bomuld / 50% hør 
farve: Black
Størrelse: 50x80 cm 

Design EGYPT: Christine Raundahl 
Materiale: 100% ægyptisk bomuld 
farve: Black
Størrelse: 50x80 cm 

Design BBQ: Georg Jensen Damask 
Materiale: 50% ægyptisk bomuld / 50% hør 
farve: Black
Størrelse: 65x85 cm Gaven pakkes i en eksklusiv gaveæske
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gave 2

 

BlaCK laBel pUder

2 stk. BLACK LABEL puder i stor canvastaske med logo.

BLACK LABEL puderne er vævet i en kraftig meleret 
bomuldskvalitet, der passer flot ind i de fleste hjem. Brug 
dem i sofaen, på sengen eller på terrassen om sommeren.  
Puderne bliver leveret i en rummelig canvastaske, der er 
perfekt til en tur i sommerhuset eller på stranden.

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% bomuld
farve: Black
Størrelse: 50x50 cm Gaven pakkes i  stor canvastaske med logo
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gave 3

 

BlaCK laBel frotté

2 stk. gæstehåndklæder og 2 stk. badehåndklæder pakket 
i eksklusiv gaveæske. Mulighed for at tilkøbe bademåtte i 
matchende farve.

At tørre sig i håndklæder af den blødeste frotté efter 
badet er en gave, der giver glæde hver dag og mange år 
fremover. Vævet af 100% dobbelttvundet, kæmmet garn, 
som sikrer en holdbar kvalitet og gode tørreegenskaber. 

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% ægyptisk bomuld, 550 g/m2

Farver: Steel Grey eller White
Størrelser:  Gæstehåndklæde 40x70 cm 
 Badehåndklæde 70x140 cm Frottépakkerne leveres i eksklusiv gaveæske.

GAVE 3-5 giver mulighed for tilkøb af bade- 
måtte i matchende farve samt canvastaske  
med logo istedet for gaveæske. 
Læs mere side 24
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gave 4

 

BlaCK laBel frotté

2 stk. håndklæder og 2 stk. badehåndklæder pakket i 
eksklusiv gaveæske. Mulighed for at tilkøbe bademåtte i 
matchende farve.

gave 5

 

BlaCK laBel frotté

2 stk. gæstehåndklæder, 2 stk. håndklæder og 2 stk bade- 
håndklæder pakket i eksklusiv gaveæske. Mulighed for at 
tilkøbe bademåtte i matchende farve.

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% ægyptisk bomuld, 550 g/m2

Farver: Steel Grey eller White
Størrelser:  Håndklæde 50x100 cm
 Badehåndklæde 70x140 cm Frottépakkerne leveres i eksklusiv gaveæske.

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% ægyptisk bomuld, 550g/m2

Farver: Steel Grey eller White
Størrelser:  Gæstehåndklæde 40x70 cm 
 Håndklæde 50x100 cm
 Badehåndklæde 70x140 cm

Frottépakkerne leveres i eksklusiv gaveæske.
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GAVE 6

 

BlaCK laBel morgenKåBe

1 stk. BLACK LABEL frotté morgenkåbe pakket i pæn og 
praktisk stofpose.

Start dagen i en morgenkåbe, som holder dig varm både 
efter badet og til morgenmaden. Morgenkåben er vævet 
i en tyk frottékvalitet, og designet er en klassisk unisex 
model, der med sin grå farve passer ind i det fleste bade- 
og soveværelser.

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% ægyptisk bomuld
Farve: Slate
Størrelse: S/M el. L/XL (Måleskema side 25)

 

Gaven pakkes i pæn og praktisk stofpose.
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gave 7

 

CrYstal Bordlamper

1 stk. CRYSTAL bordlampe eller 2 stk. CRYSTAL TWIN bord-
lamper pakket i elegant gaveæske af bølgepap.

Klassisk bordlampe med et blødt lys omfavnet af et 
minimalistisk design. Skærmen er betrukket med Vibeke 
Klints velkendte design og står på en fod af børstet stål. I 
al sin enkelhed matcher lampen det moderne nordiske 
look. Vælg pakke med én stor eller to små bordlamper. 

Design: Vibeke Klint
Fod: Børstet stål
Skærm: Damaskvævet tekstil / polyester
Farve: Anthracite

CRYSTAL: Skærm Ø 23 cm x H 22 cm. 
 Total højde: 56 cm
TWIN: Skærm Ø 13 cm x H 14 cm.
 Total højde: 42 cm Lamperne leveres i en elegant gaveæske.
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gave 8

 

Kim dUg

1 stk. damaskvævet KIM dug pakket i eksklusiv gaveæske.

Et godt måltid med familie og venner starter med et vel-
dækket bord. KIM er et klassisk, elegant design med en 
smuk relief effekt. Designet er geometrisk, men det er tyde-
ligt, at designer Kim Naver har fundet sin inspiration i naturen. 
Vævningen fremhæver den unikke struktur, og den blanke 
finish sikrer, at dugen holder sig smuk i mange år. 

Design: Kim Naver
Materiale: 100% ægyptisk bomuld
Farver: White
Størrelse: 140x240 cm

 

Gaven pakkes i eksklusiv gaveæske.



//  18 //  19 

gave 9

 

BloCK dUg

1 stk. damaskvævet BLOCK dug pakket i eksklusiv gaveæske.

Bent Georg Jensen har designet BLOCK – en klassisk dug 
med indvævede åbne tern, der ligger som en rolig bund 
på det veldækkede bord. Et stilrent nordisk design, der 
med sin grå farve, matcher de fleste hjem. 

Design: Bent Georg Jensen
Materiale: 100% ægyptisk bomuld
Farver: Light Grey
Størrelse: 140x240 cm Gaven pakkes i eksklusiv gaveæske
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gave 10

 

BlaCK laBel plaid

1 stk. BLACK LABEL plaid pakket i eksklusiv gaveæske.

Den bløde BLACK LABEL plaid, vævet i 100% bomuld, er 
et moderne og tidsløst design, der trækker tråde tilbage til 
håndværket. Den særlige vævning får designet til at fremstå 
som en blød strik, der med et nærmest 3-dimensionelt 
mønster, er skabt med inspiration fra vores omfattende 
designarkiv.  Elegant på sofaen eller i den store lænestol,
når der skal læses en god bog. 

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% bomuld
Farve: Off-white/Black
Størrelse: 130x180 cm

 

Gaven pakkes i eksklusiv gaveæske.
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gave 11

 

damasK stripe sengelinned

2 sæt DAMASK STRIPE sengelinned pakket i eksklusiv 
gaveæske.

Som skabt til en god nattesøvn. Lad dig omfavne af det 
smukke DAMASK STRIPE sengelinned, når du lægger dig 
til at sove i det rolige og klassiske design. DAMASK STRIPE 
er vævet af 100% ægyptisk bomuld, og damask-vævningen 
giver sengetøjet åndbarhed. Kvalitet, der holder mange år.

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% ægyptisk bomuld
Farve: White
Størrelser: Pude 60x63 cm 
 Dyne 140x200/220 cm Gaven pakkes i en eksklusiv gaveæske
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tilKøB gave 3-5

 

Bademåtte

Til frottépakkerne i GAVE 3-5 er der mulighed for tilkøb af 
bademåtte i matchende farve.

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% ægyptisk bomuld, 850 g/m2

Farver: Steel Grey eller White
Størrelse: 70x50 cm

Canvas tasKe

Til frottépakkerne i GAVE 3-5 er der mulighed for tilkøb af 
eksklusiv og rummelig canvas taske som indpakning i ste-
det for gaveæske. 

Design: Georg Jensen Damask
Materiale: 100% bomuld
Farve: Grey med logo print
Størrelse: 60x40x30 cm
 

målesKema

A
B

C

size ÆrmelÆngde ÆrmegaB totallÆngde BÆltelÆngde

s/m 55 cm 26 cm 120 cm 180 cm

L/XL 65 cm 30 cm 130 cm 195 cm



 +45 75 52 27 00  //  gjd@damask.dk  //  www.damask.dk


