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FÅ FAT I VORES  
JUBIL ÆUMSTASKE! 

Besøg vores butikker og webshop og 
bliv forelsket i et univers af utallige 
smukke designs og interiør, unik og 
trendig mode samt lækre møbler!  

Ved køb for min. kr. 200,- får du vores   
skønne jubilæumstaske gratis*! 

* Værdi 49,95

Gør din læseoplevelse komfortabel i denne elegante 
stol og mærk krop pen falde i ét med dens runde 
former. Nu har du eksklusivt chancen for at vinde 
den ikoniske og designregistrerede Victor dreje stol 
fra Furniture by Sinnerup i sort læder, hvis du lægger 
vejen forbi vores facebook side! Værdi 6.999,-

Vinderen trækkes fredag d. 1. oktober 2021  

JUBIL ÆUMSKONKURRENCER  
I VORES BUTIKKER
Besøg din nærmeste Sinnerup butik og deltag 
løbende i store konkurrencer, hvor du kan vinde  
de lækreste præmier til dig og din bolig!

Hold dig opdateret på din lokale butiks  
facebook & instagram.

FORUDBESTILLING AF  
MODEST YLES I BUTIKKEN

Der vil være styles på modesiderne, som 
rammer butikkerne meget snart! 

Hvis du falder for nogle af disse, kan de 
forudbestilles i din nærmeste butik. Der er 
ingen binding ved forudbe stillingen, så du 
kan nå at prøve tøjet, inden du beslutter, 
om det skal med dig hjem.

Vi glæder os til at byde dig velkommen  
i vores efterårs klare mode afdelinger!
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Boligtrends
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Boligtrends Artikel / 50 års Jubilæum

Ægteparret Poul og Ida Sinnerup havde en forkærlig-

hed for design og en drøm om at skabe et spændende 

livsstilsunivers, hvor gæster kunne blive inspireret til 

en nemmere og smukkere hverdag med funktionelle 

og æstetiske hverdagsdesigns i høj kvalitet. Der gik 

ikke længe før drømmen blev til virkelighed, og i 1971 

slog ægteparret dørene op til den første Sinnerup-

butik.

EN STÆRK FAMILIEÅND
I dag er det den 55-årige søn Lars Sinnerup, som har 

fulgt butikkens udvikling fra begyndelsen, der fører 

familievirksomheden og kærligheden til design vi-

dere. 

Der er ingen, der kender forretningen bedre, end han 

gør. Lars var nemlig 4 år gammel, da den første butik 

åbnede, og han fik derfor løbende lov til at hjælpe til 

med at feje, fylde varer op og sælge livsstilsprodukter. 

Han husker især, hvordan han hver jul lavede utallige 

silkesløjfer til kundernes julegaver. Der skulle nemlig 

arbejdes hurtigt for at tjene en ordentlig sjat lomme-

penge. 

Men det var ikke kun julesløjfer, som Lars skulle 

hjælpe med. Der skulle også slæbes varer op og ned 

ad trapperne og   ind i butikkerne, og det blev hurtigt 

til hundredvis af varer.

“Vi kunne sælge store mængder af de samme varer - 

det var helt utroligt. Jeg husker især, at vi solgte en 

lille kanin i fajance, som kunne bruges på badevæ-

relset. Der kunne stoppes vat op i rumpetten på den. 

Den gjorde indtryk”. 

Det blev dog med tiden til f lere opgaver og mere an-

svar for Lars, hvor han både hjalp til med at indrette 

butikkerne og bestille varer hjem. I dag er han stolt 

over at føre Sinnerup videre og gøre livsstilsuniverset 

endnu mere inspirerende og levende, da 

han lever for at skabe, udvikle og få nye ideer.

KÆRLIGHEDEN LEVER VIDERE
Lars er altså vokset op med Sinnerup-livsværket og 

har været med fra starten, men han er ikke alene om 

at føre familievirksomheden videre. Både hustruen 

Lisbeth Skov Sinnerup og datteren Silke Renée Skov 

Sinnerup er begge med på holdet om at gøre Sinnerup 

til noget helt særligt med eget design på hylderne. 

Lisbeth er modedesigner af Créton og har udviklet 

tøjkollektioner til Sinnerup i 25 år, mens tredje ge-

neration i familievirksomheden Silke Renée på  

24 år lancerede sin første smykkekollektion, Silke 

Renée Jewelry, i butikkerne i 2019. I år lancerede mor 

og datter også deres første tøjkollektion sammen, 

Two Generations by Sinnerup, som er blevet til et 

“Jeg skulle lave 30 stk. for at 
tjene en krone. Så det gik stærkt. 

Nogle gange lidt for stærkt,”  
fortæller Lars.

Design med kærlighed
Det er nu et halvt århundrede siden, at den første Sinnerup butik 

åbnede i Holstebro i 1971, da Poul og Ida Sinnerup startede eventyret 

for familievirksomheden. 

Den første butik i Holstebro ▶

Lisbeth og  
Silke Sinnerup

Lars Sinnerup
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unikt modebrand, der forener det tidløse og skæve i 

et langtidsholdbart design. Også sønnen Victor Matti 

på 16 år viser sig i familievirksomheden i form af Sin-

nerups populære designklassiker - Victor stolen - som 

er opkaldt efter ham. 

Sinnerup er altså blevet en virksomhed på tværs af 

generationer, hvor hele familien er med til at sætte 

sit præg på det unikke livsstilshus. Sammen har de 

forenet deres forkærlighed for design og skabt et in-

spirerende samspil mellem interiør og mode. 

ET SPIRENDE LIVSVÆRK
Sinnerup har i løbet af de sidste 50 år gennemgået en 

kæmpe udvikling. I 1971 var der kun en enkelt butik 

i Holstebro, og forretningen havde ikke det samme 

brede udvalg af varer. I dag findes der 13 butikker i 

Danmark og Tyskland med egne brands på hylderne 

samt egen webshop med varer, guides og inspiration.

“Målet har været at skabe et inspirerende og levende 

livsstilshus med et bredt udvalg inden for design, 

køkken, mode og bolig med fokus på kvalitet, tidens 

trends og ærlige priser, som de f leste kan være med 

på,“ forklarer Lars.

Den store udvikling fra mindre livsstilsbutik til et 

inspirerende møbel-, mode- og livsstilsunivers er ikke 

gået ubemærket hen. I 2019, 2020 og 2021 vandt en af 

Sinnerups butikker (Sinnerup Aarhus) Designbase-

prisen for årets mest innovative og nytænkende livs-

stilsbutik. 

SINNERUPS T IDSLINJE
1971: Poul Sinnerup og hustruen Ida Sinnerup  
 åbner deres første butik i Holstebro.

1988: Sønnen Lars Sinnerup træder ind  
 i familievirksomheden på fuldtid.

1993-98: Butikker i Viborg, Kolding, Odense, 
 Silkeborg og Randers åbner.

1996:  Lars Sinnerups hustru Lisbeth Skov  
 Sinnerup lancerer sit modebrand ”Créton”.

2002-10  Butikker i Aarhus, Flensborg og Horsens åbner.

2013: Sinnerups Webshop åbner. 

2015:  Under mærket ”Furniture by Sinnerup” skabes  
 og konceptueres Sinnerups egne møbler.

2016-17 Nyt logo og butikker i Aalborg, Vejle  
 og Vanløse åbner.

2018:  Sinnerups eget vareprogram af bolig- og  
 livsstilsprodukter udvides og konceptueres  
 under mærket ”SINNERUP”.

2019:  Datteren Silke Renée Skov Sinnerup træder  
 ind i virksomheden med sit smykkebrand  
 ”Silke Renée Jewelry”.   

2021: Sinnerup Aarhus bliver kåret til årets   
 flotteste livstilssbutik 3. år i træk.

2021:  Lisbeth og Silke, mor og datter, lancerer  
 deres fælles nye modebrand  
 ”Two Generations by Sinnerup”.

PS71 SERIEN
PS71 er vores smukke jubilæumsvase, der 
er designet i anledning af vores 50 års 
jubilæum. PS71 står for Poul Sinnerup 
1971, da det var dette år, han åbnede den 
første Sinnerup-butik.

SINNERUP PS71 keramikserie.  
Urtepotte/vase fra 99,95 Gulvvase 999,- 
(Forhandles fra start oktober)

Design med kærlighed  

“Det har 

været vores 

ønske at skabe 

en butik, der 

kunne være byens 

inspirerende mødested. 

Det forpligter, og vi glæder os over fortsat at kunne 

skabe unikke designs indenfor mode og interiør,” 

afslutter Lars.



SINNERUP glasvaser.  
Twist 199,95 
Bubbles fra 79,95

SINNERUP Ballon, Cai og Cia 
glasvaser fra 99,95 
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Design med kærlighed  
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VICTOR
Victor drejestolen er et tidløst møbel, der med 

strakte arme omfavner dig og dit hjem. Dreje-

stolens smukke og stilrene formsprog passer 

perfekt ind i det nordiske hjem, hvor den kan 

stå i boligens hjørne og skabe en komfortabel 

hyggekrog. Stolen er perfekt til afslapning.  

Med en puf eller en skammel til, kan du smide 

benene op og nyde en afslappende stund.

FURNITURE BY SINNERUP  
Victor drejestol i læder 6.999,- Stof 3.999,- 

Victor gyngestol i teddy 4.499,- 

VORES SKØNNESTE 
DESIGNIKONER
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Designikoner

KATO
Kato har et stilfuldt udtryk med rene linjer og et 

smukt design, der vil give dit hjem et eksklusivt touch. 

Du kan gøre stolen til en del af dit sofaarrangement 

eller skabe et hjørne med én eller f lere Kato lounge-

stole. Den er også utrolig komfortabel, da den er 

designet efter kroppens form.

FURNITURE BY SINNERUP  
Kato drejestol i læder 5.499,- Stof 2.499,-

SINNERUP cement  
urtepotter og vaser fra 79,95 

(Forhandles kun i vores  
fysiske butikker.)

NYHED! SE STOLEN I 3D
Scan koden og se stolen i 
3D og i dit eget hjem. 
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Designikoner

CHAMPION
Komfort og elegance går hånd i hånd i denne beundrings-

værdige Champion loungestol. Inspirationen til denne stol 

springer ud fra Champions League pokalen, og som en ægte 

”champion” tiltrækker denne imponerende stol alles opmærk-

somhed. Udover dette, så er der også lagt vægt på komforten, 

når den indbyder til at vippe og dreje på sin elegante fod. 

Sidst men ikke mindst inviterer dens smukke omfavnende 

vinger til både afslapning og fordybelse.

FURNITURE BY SINNERUP  
Champion drejestol med vippefunktion.  

Læder 7.999,- Stof 4.999,-

NYHED! SE STOLEN I 3D
Scan koden og se stolen i 
3D og i dit eget hjem. 
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Designikoner

NEW AGE
New Age er skabt med fokus på æstetik, kvalitet og kom-

fort og er til dig, der ønsker et stilfuldt, men behageligt 

møbel. Den smukke stol har en høj siddekomfort, hvilket 

gør den perfekt til det sociale hjem, da den indbyder til 

lange snakke. New Age kan fås i f lere varianter, men er 

kendetegnet ved sit lette stel og tunge sæde, der giver dig 

mulighed for at hvile armene og være til stede.

FURNITURE BY SINNERUP  
New Age drejestol i læder (forhandles fra  
medio september) 3.499,- Fløjl 1.999,-
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Designikoner

MASON
Udstil dine skønneste boligfund, 

yndlingsstellet og bøger i disse 

stilfulde vitrineskabe i sort metal. 

Mason skabene passer ind i de 

 f leste rum i hjemmet og tilføjer 

dem en cool elegance. 

FURNITURE BY SINNERUP  
Mason vitrineskabe fra 3.999,- 

NYHED! SE SKABENE I 3D
Scan koden og se skabene i 
3D og i dit eget hjem. 



JUBILÆUMS

KUP
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Mød os / Indkøb

Shop vores favoritter...
Vores favoritter er et miks af tidens trends og tidløs 

interiør til hjemmet, som betyder, at de både taler ind 

i efterårets tendenser og fremtidens bolig.

Victor dreje- eller gyngestol normal 3.999,-  
Egg puf normal 899,-  
NU STOL + PUF SÆT 3.999,- 
Gælder vores nye efterårsfarver  
beige og grøn.

Pletter pude 199,95

Marble marmorvase 
299,95

Tørret  
hortensia  
149,95

Kreative processer
Bagom Sinnerup sidder vores produktudviklere og indkøbere 

og sørger for at sætte trenden for de fremtidige sæsoner. Det 

kræver det rette team af kreative sjæle, der hver især har en 

evne til at få nye ideer til hjemmet.

MØD OS › INDKØB
På Sinnerups hovedkontor i Virklund, 
nær Silkeborg, samarbejder vores fire 

produktudviklere og indkøbere om at få 
ideer til at blive til virkelighed.

Teamets slogan er, at der skal være 
interiør for enhver smag, så alle kan 
træffe de rette valg baseret på deres 
egen personlige identitet og sans for 

boligindretning. 

Hverdagen går derfor med at skabe 
fremtidige designs, som kunderne kan 
spejle sig i, og der skal derfor tages de 
rigtige beslutninger inden for produkt-, 

materiale- og farvevalg.
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Mød os

MØD OS ›  
JENS CHRISTIAN

Jens-Christian Nørmark er Sinnerups 
erfarne designer, der skaber mange 

af vores egne danske designs. Han er 
uddannet arkitekt med speciale i møbel- 
og produktdesign og elsker at få ideer 

og udvikle Sinnerup-universet.

3 HURTIGE 
1. Hvad inspirerer dig til dine designs?   
Jeg bliver inspireret af at lytte til musik 
og se på foto-art og kunst i al alminde-
lighed. Jeg elsker også at dykke ned i 

50-60’ernes designhistorie, hvor særligt 
biler og industrielt design giver mig nye 

ideer.

2. Har du altid været kreativ?   
Jeg er vokset op med designinteres-

serede forældre, så jeg har altid været 
kreativ og elsket at tegne og skabe – jeg 
har altid vidst, at designer var min vej.

3. Hvilket Sinnerup design er du  
særlig stolt af? 

Det må være den nye Lounge-serie 
med både stole og sofa, der går under 
navnet Embrace. Den kommer snart i 

butikkerne, og jeg er meget spændt på 
reaktionen.

Der arbejdes visuelt, når der skal tegnes 
nye designfavoritter, og derfor er der 
både gang i skitser, stikord og tegninger.

DANSK DESIGN PÅ HYLDERNE
Sinnerups møbel- og produktdesigner Jens-Christian Nørmark sidder i Virklund, nær 

Silkeborg, og skaber nye danske designklassikere til det skandinaviske hjem. 

På Sinnerups hovedkontor nær Silkeborg sidder 

Jens-Christian og udvikler designs, der gør hverdagen 

smukkere. Det er en lang proces, hvor der fra idé til 

færdigt produkt skal tænkes i mange detaljer. 

“Jeg elsker at få ideer og fordybe mig i designproces-

sen, som både indebærer at lave 3D-tegninger og føre 

dialog med de produktionsansvarlige ude i verden,” 

fortæller Jens-Christian. 

Jens-Christian står for at skabe nye møbler, lamper og 

brugskunst, der både skal inspirere og have en værdi 

for kunden, hvor æstetik, funktionalitet og design går 

hånd i hånd. 

“Ofte får jeg mine ideer meget spontant. Det kan både 

være i de sene aftentimer, eller når jeg er ude at hand-

le. Jeg har derfor altid en lille skitseblok med mig.”
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Boligtrends  
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Boligtrends / Fløjl

1. FURNITURE BY SINNERUP Shelly barstol, køkkenstol  
eller spisebordsstol 899,- | 2. SINNERUP puf 399,- |  
3. SINNERUP puder stk. 149,95 | 4. FURNITURE BY  
SINNERUP Georgia daybed 2.499,- | 5. FURNITURE BY 
SINNERUP Kingston modulsofa fra 1.499,- | 6. FURNI-
TURE BY SINNERUP Fiona opbevaringsbænk 999,- 

Indret med
TRENDY FLØJL

2

3

4

5

6

3 TIPS TIL 
FLØJL I BOLIGEN 

1. Undgå at bruge for meget fløjl i boligen,  
men lad i stedet enkelte detaljer skille sig 

ud. Indret med en sofa, et par puder eller en 
loungestol i fløjl og skab et elegant look.

2. Fløjl får ofte hjemmet til at fremstå mere 
feminint. Hvis du ikke ønsker denne effekt, 
kan du vælge nogle mørkere farver, da det 

vil tilføre lidt kant til indretningen. 

3. Fløjl passer godt ind i den nordiske bolig 
med afdæmpede farver og med materialer 
som marmor og messing, og de kan derfor 

med fordel mikses.

1

FURNITURE BY SINNERUP  
New Age drejestol 1.999,-



DESIGN DIN EGEN 
NEW AGE STOL 

Skab din helt egen New Age stol, 
hvor design og komfort går op i 

en højere enhed. 

Du kan frit vælge mellem vores 
forskellige sæder og ben, så du 

får lige præcis den stol, der pas-
ser til dine behov. 

Sædet fås i mange flotte farver 
og forskellige materialer, så du 
kan sammensætte en personlig 
stol, der passer lige ind i din 

indretningsstil. 

Store åbne køkkener, smarte køkkenalrum og elegante 

spisestuer har de sidste år været en fast måde at ind-

rette vores hjem på. Vi elsker at hygge os med vores 

familie, venner og gæster til en middag rundt om spi-

sebordet, og snakken kan let gå til langt ud på natten. 

Vi sætter pris på den tid, vi bruger sammen med hin-

anden, og derfor er det helt afgørende, at vi har nogle 

ordentlige stole, så vi får en hyggelig aften. Når vi 

sidder godt, kan vi bedre være til stede med hinanden, 

men mange af os tror, at en høj 

siddekomfort betyder, at vi skal 

gå på kompromis med æstetikken 

- men sådan behøver det ikke at 

være.

EN STOL EFTER DINE  
BEHOV
En ny adfærd kræver en designæn-

dring, og det betyder, at Sinnerups 

stole er skabt med fokus på æste-

tik, kvalitet og komfort, så du både 

får et smukt møbel og sidder beha-

geligt. Høj komfort og æstetik skal 

Æstetisk siddekomfort
Vi har taget samtalen ind i køkkenet og spisestuen, hvor vi sidder 

med familien og vennerne til langt ud på aftenen. Det betyder, at vi 

stiller højere krav til vores stole end tidligere, da en god siddekomfort 

er afgørende for en hyggelig aften.

nemlig gå hånd i hånd i vores designs, så du stadig 

kan udtrykke din personlige stil i din boligindretning 

med smukt interiør i holdbare kvalitetsmaterialer.

Æstetisk siddekomfort og tidløs elegance ligger i tråd 

med vores vision om at tilbyde møbler, der skaber 

rammerne for en afslappende atmosfære. Derfor tilby-

der vi alverdens designs i forskellige materialer, farver 

og former, så du kan vælge det møbel, der passer til 

dig og dit hjem.
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Boligtrends / Spisebordsstole  

FURNITURE BY SINNERUP New Age stol. 
Faste ben + sæde fra 899,-  
Drejefod + sæde fra 1.099,- 
Drejeben + sæde fra 999,-  
Drejefod med hjul + sæde fra 1.399,-
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Boligtrends / Spisebordsstole  

FURNITURE BY SINNERUP spisebordsstole.  
New Bloom 899,- Curve normal 799,- NU 699,- Gim normal 499,- NU 399,- Bali 999,- Edge normal 799,- NU 599,- 

Miko 799,- Norma 499,- Shelly 899,- Shade 499,- Norma 699,- 
Marton 799,- Harry normal 1.499,- NU 999,- Seva 999,- Max normal 1.499,- NU 999,- Owin 699,-

SINNERUP hynder, vælg mellem mange forskellige. Stk. fra 99,95 4 STK. FRA 299,95 
Velour siddehynde normal stk. 99,95 NU STK. 69,95
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Boligtrends  / Grow serien

Spisebord Ø 160 cm 6.999,-  
Skab med glasdør 6.999,-   
Sofabord 1.999,- Skænk 6.999,- 

GROW SERIEN
Grow serien er skabt med fokus på funktionalitet, 
bæredygtighed og design. Sildebensparket og sort 
metal giver disse møbler deres særlige kendetegn. 
Serien er lavet af genbrugt elmetræ fra gamle huse 
og både. Det betyder, at hvert møbel er unikt og 
bærer på sin helt egen historie.

Spisebord fra 4.999,- Bænk 2.499,- 

NYHED! SE BORDET I 3D
Scan koden og se bordet i 
3D og i dit eget hjem. 



Giraffen & Pandaen
Den søde Giraf eller Panda er den helt perfekte gave til at mindes 

en særlig dag. De skønne figurer kan nemlig følge en hele livet og 

lede tankerne hen på de mindeværdige dage, som enten Giraffen 

eller Pandaen kan blive et symbol på - og nogle af de bedste gaver 

er dem, som vi altid kan have glæde af.

SINNERUP Giraf i eg og ask fra 299,95 Panda i eg og valnød fra 399,-

Boligtrends  
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FURNITURE BY SINNERUP Harry og Max  
stole i recycled læder normal 1.499,- NU 999,-

JUBILÆUMS

KUP
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Artikel / Mød os

Keramikvaser, stel og krydderier skaber en 
hjemlig stemning i køkkenet, mens natur-
materialer, evighedsbuketter og grønne 
planter får naturen ind i hjemmet.

I en lille by nær Vejle ligger Camilla og hendes families nybyggede hus omringet af 

charmerende naturomgivelser og udsigt til dal, skov og marker. Fra køkkenets store 

gulv-til-loft-vinduer følger Camilla med i naturens skiftende årstider, som også får 

sin plads i hjemmet i form af naturmaterialer eller grønne og brune nuancer. 

ET ØNSKEHUS 
Huset er arkitekttegnet efter Camilla og hendes mands ønsker, så både det visuelle, 

praktiske og personlige går op i en højere enhed i deres unikke hjem.

I 2020 stod huset færdigt efter en omhyggelig tegneproces, hvilket har resulteret i 

en gennemført og personlig bolig, hvor der er tænkt over alt lige fra læ- og skyg-

gesteder til farve- og materialevalg. Huset emmer nemlig af varme, hygge og en 

CAMILLAS 70'ER NYBYG
Varme nuancer, grønne toner og naturlige materialer mødes i en unik og 

personlig 70’er æstetik i Camilla og familiens arkitekttegnede drømmehus.

hjemlig stemning med mange 

referencer til 70’ernes æstetik, hvor 

også naturen har fået en særlig 

plads.

"Vi er helt vilde med egetræ, 

grønne farver og naturmaterialer, 

som vi især har tænkt ind i vores 

bolig, da det er med til at sætte 

rammerne for et hyggeligt hjem,” 

fortæller Camilla. 

EN PERSONLIG STIL 
Camilla har dog ikke altid været 

sikker på sin egen boligstil. Da 

hun var yngre, var det især hvid, 

sort og populært interiør, der 

kendetegnede hendes hjem. En 

boligindretning, som Camilla ikke 

længere kan spejle sig i. 

“Jeg er blevet meget mere selvsik-

ker og har fundet min egen smag i 

bolig universet. Det er blandt andet 

“Vores st il er meget t id-
løs med fokus på varme 
nuancer og en hjemlig 

atmosfære."

▶
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På badeværelset spiller 
Sinnerups Marble-serie i 

marmor og messing sam-
men med de kolde sten på 

væg og gulv.

Naturmaterialer som ege-
træ og sten dominerer den 

smukke 70’er inspirerede 
bolig, hvor marmor, flet og 
bløde tekstiler spiller sam-

men i et harmonisk udtryk. 

FØLG PÅ 
INSTAGRAM

MØD CAMILLA
@camilladj_

Siden 2012 har Camilla delt sin passion for løb, kost og marathon-træning 
på sin Instagram-profil med sine følgere, men med tiden er det dog  

blevet kærligheden til boligindretning, interiør og arkitektur, der har 
vundet hendes hjerte.

3 HURTIGE
1. Dit yndlingsspot i hjemmet?    

Det må være køkkenet, fordi det er blevet så hyggeligt, er nede i niveau 
og har et fantastisk uforstyrret kig ud i naturen. I køkkenet kan man slå 
dørene helt op og træde ud på terrassen og græsplænen, så det føles 

som om, at man er lige så meget ude som inde. 

2. Dit bedste indretningstip?   
Mit bedste tip er at følge nogle inspirerende profiler på Pinterest 

 eller Instagram, som man kan spejle sig i. På denne måde får man en 
 fornemmelse af, hvilke stilarter der fungerer, så man kan skabe sin egen 

personlige stil ud fra det.

3. Dit næste musthave fra Sinnerup?  
Jeg er helt vild med vaser og urtepotter i keramik, som vi har indrettet 

mange af vores rum med, da de giver en hyggelig og hjemlig atmosfære. 
Og så har Sinnerup bare et rigtig stort udvalg af keramik i alle mulige 

farver, så man altid kan finde de farver, der taler til en.

derfor, at jeg bliver så inspireret af at gå rundt i en Sinnerup-

butik. Der er nemlig så mange stilarter, farver og designs, 

som man kan finde sig selv i - og så er alt farvekoordineret, 

så man let kan finde de farver, som taler til en,” forklarer 

Camilla og uddyber: “Jeg er helt vild med f let og keramik i 

form af enten kurve, vaser eller urtepotter - gerne i grønne 

eller jordnære farver - og det har Sinnerup rigtig meget af.”

▶
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1. SINNERUP New Iris lampe fra 1.299,-  
(kan bruge pærer i energikl. A++ til E) |  
2. SINNERUP puder fra 179,95 |  
3. FURNITURE BY SINNERUP Kingston 
modulsofa fra 1.499,- | 4. FURNITURE 
BY SINNERUP Viola sofabord Ø 62,5 cm 
1.699,- | 5. SINNERUP Paris gulvtæppe 
i 100% uld fra 1.499,- | 6. SINNERUP 
Selene lanterne fra 249,95

70' er Charme
FÅ STILEN
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HOUSTON MODULSOFA
Udfold din kreativitet med disse smarte modulsofaer. 
Modulerne kan sammensættes på mange forskellige 
måder, og de passer derfor ind i alle former for rum. 
Derudover følger der et spændesystem med, så mo-
dulerne ikke rykker sig, når man sætter sig i sofaen. 
Sidst men ikke mindst giver det justerbare ryglæn en 
ekstra god komfort.

Moduler i grå eller blå stof fra 1.499,-
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MØD OS › DORTE
Dorte Hofstedt er daglig leder i Sinnerup 

Holstebro, hvor hun har været ansat i 
 27 år, og det er efterhånden blevet 

til mere end bare en arbejdsplads for 
hende.

“Det er en livsstil for mig at arbejde i 
Sinnerup, da det er et sted med plads til 
forskellighed og mulighed for at være 

kreativ.”

3 HURTIGE
1. Hvilken boligtrend er du vild med?    

Jeg er vild med plys, hvor særligt puffer, 
puder og møbler er i et fluffy materiale. 
Derudover elsker jeg, at der er fokus på 

naturfarver, da nuancer af beige og grøn 
passer godt ind i min stil.

2. Dit bedste indretningstip?  
Et godt tip er at indrette med få farver 
og lade enkelte designs skille sig ud og 

bryde det ensfarvede look.  

3. Dit næste musthave fra Sinnerup?   
Mit næste musthave må helt klart være 
Victor eller Champion stolen i cognac, 
da de er stilrene, afslappende og gode 
at sidde i – og så kan Champion stolen 
vippe, hvilket gør den perfekt at hækle 

eller strikke i.

Indret med jordfarver 
Skab en hjemlig atmosfære med interiør i varme nuancer og bløde 

boligtekstiler og miks med grønne planter for et farverigt spil. 

SINNERUP puf 399,- Puder fra 99,95  
Gulvtæpper fra 799,- 

FURNITURE BY SINNERUP Richmond daybed med fjeder 2.999,- 
SINNERUP puder fra 99,95 Lana uldplaid 499,- Gulvtæppe fra 799,- 



VILD MED PASTELLER
Pasteller er farverige, glade og skaber blikfang i indretningen, 

og de er derfor perfekte at indrette med, hvis du ønsker mere 

liv i boligen. Miks lysestager, vaser eller puder ind i hjemmet 

og få glæde af de friske pasteller.

SINNERUP krystalstager fra 129,95 Spirallys stk. fra 19,95 NU 6 STK. FRA 99,95 
Amuse urtepotte 49,95 Bubbles glasvase 129,95 Stella vase 39,95  
Foldekasser fås i 12 farver, stk. fra 29,95 NU 4 STK. FRA 99,95 Soft pude 149,95 
Tørret hortensia 149,95
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   Shop vores  
favoritter i pastel

Vi har samlet en masse interiør i 

smukke pastelfarver, der med sine 

glade nuancer kan pifte boligen op.

SINNERUP glasstager fra 59,95 Krystalstager fra 79,95 
Spirallys stk. fra 19,95 NU 6 STK. FRA 99,95 

Kosher pude  
fra 179,95

AIDA farvede vandglas mix-pak 
normal 6 stk. 199,- NU 6 STK. 99,95

Dea gulvvase 
149,95 

Foldekasse  
fra 29,95

Amuse urte-
potte fra 24,95

Puf 399,-
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MØD OS › LISSI
Lissi Lyskjær er butikschef i Sinnerup 

Kolding, hvor hun har arbejdet i snart  
23 år. For Lissi er det især friheden, der 

gør Sinnerup til en spændende virksom-
hed at være en del af:  

“Sinnerup er en arbejdsplads med sinds-
sygt meget frihed under ansvar. Her får 
man stillet sin nysgerrighed og kreativi-
tet, da der hele tiden kommer nye varer 

og udfordringer til.”

3 HURTIGE
1. Hvilken boligtrend er du vild med?    
Jeg er vild med pasteller, da de selv på 
grå regnvejrsdage kan pifte indretnin-
gen op, tilføre energi og gøre hjemmet 

mere inspirerende. 

2. Dit bedste indretningstip?  
Et godt tip til at få pastelfarverne ind i 

hjemmet er ved at mikse dem med mere 
jordnære farver, så de kan kan skabe 
blikfang uden at tage overhånd. Bryd 

f.eks. den grå sofa med en pastelfarvet 
pude og skab en rød tråd med et par 

farverige lysestager. 

3. Dit næste musthave fra Sinnerup?   
Et musthave for mig må være de nye 

vaser eller lysestager, som er kommet i 
en masse skønne farver og designs.  

Og så kan man pifte vaserne op med 
tørrede blomster.



I KERAMIKKENS TEGN 
Vi har et stort udvalg af vaser og urtepotter, da de sætter rammerne for 

en hyggelig indretning og inviterer naturen indenfor i form af grønne 

planter, friske blomster eller evighedsbuketter. 

SINNERUP vaser og urtepotter fra 24,95
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På besøg hos Lourdes
I mødet mellem det feminine og maskuline og det gamle og nye 

opstår den unikke boligindretning, som kendetegner Lourdes og 

familiens kreative hjem og forkærlighed for interiør. 

På en bakketop i Randers med udsigt til vand, skov og by ligger 

Lourdes og hendes families hvide hus, som hun og manden 

Nicolai sammen har indrettet med kreative DIY-projekter, lop-

pefund og nye designs. 

KÆRLIGHED TIL INDRETNING 
Lourdes’ forkærlighed for boligindretning startede allerede, 

da hun var barn, hvor værelset ofte fik en makeover eller om-

rokering. Hun kender derfor i dag sit eget udtryk og elsker at 

mikse forskellige stilarter, da det netop er i kontrasterne, at det 

unikke hjem opstår. 

“Vores hjem er meget kontrastfuld, da jeg er vild med at 

mikse nyt og gammelt. Min indretning er især inspireret af 

det industrielle og har derfor et råt, koldt og maskulint 

udtryk, som jeg spiller op imod pasteller, farver og bløde 

tekstiler,” fortæller Lourdes. Det er ofte ude i butikkerne, 

at Lourdes får nye ideer, da mange af Sinnerups designs 

let kan kombineres med hendes egen personlige stil. 

“Sinnerup har et bredt udvalg og mange forskellige  

stilarter. Det er derfor nemt for mig at finde interiør, 

der fungerer godt ind i det lidt rå, feminine og  

pastelle, som jeg elsker,” forklarer Lourdes.
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MØD LOURDES
@lourdes_manco

I 2019 deltog Lourdes i det populære 
program ‘Nybyggerne’ på TV2, hvor hun 

inspirerede Danmark med sine unikke 
loppefund, DIY-projekter og imponeren-

de evner indenfor boligindretning.

3 HURTIGE
1. Dit yndlingsspot i hjemmet?    

Det må være spisebordet, da det er vo-
res centrum i huset. Her har vi kig til det 
meste af hjemmet og terrassen, hvilket 

gør det til vores samlingspunkt.

2. Din favorit boligtrend lige nu?   
Jeg er helt vild med de grønlige og 

brune nuancer, som mit hjem bærer 
særligt præg af. Derudover elsker jeg 
at indrette med LED-lys og puder og 

tæpper i teddy-stof, som tilfører noget 
varme til de hårde materialer.

3. Dit næste musthave fra Sinnerup?  
Jeg har et godt øje til den hvide Victor 
stol i teddy-stof, da den med sit bløde 

og feminine design står i kontrast til det 
mere industrielle og maskuline, som mit 

hjem også bærer præg af.

FØLG PÅ 
INSTAGRAM

 FRA TV2  

NYBYGGERNE  

2019



FURNITURE BY SINNERUP  
New Age loungestol 1.699,-
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1. FURNITURE BY SINNERUP New Age 
sofa 2.699,- SINNERUP puf 399,- |  
2. SINNERUP Georgia daybed 2.999,- |  
3. FURNITURE BY SINNERUP Fiona bænk 
999,- | 4. SINNERUP puder fra 199,95 |  
5. FURNITURE BY SINNERUP Victor 
gyngestol 4.499,- | 6. FURNITURE BY 
SINNERUP Egg skammel 899,-

Indret med
BLØD TEDDY
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3 TIPS TIL 
TEDDY I BOLIGEN 

1. Husk på at less is more. Lad derfor enkelte 
møbler, tæpper eller puder skille sig ud i det 
plyssede stof og miks med andre materialer 

for et harmonisk udtryk. 

2. Hvis du har en meget rå eller maskulin 
stil, kan du bløde indretningen op med teddy. 

Det bløde stof vil stå i flot kontrast til de 
hårde overflader og skabe balance i boligen.

3. Få mere komfort ind i boligen med teddy, 
da stoffet er både blødt, varmt og behage-

ligt - og så skaber teddy-stoffet en nostalgisk 
stemning, da det vækker minder til barndom-

mens trygge bamser. 

1



LIGHT ME UP
Genopladelig LED 
3 lysniveauer
Inden- og udendørsbrug
SINNERUP Light me up LED 
lampe fra 299,95 

LED LYS
Livagtig flamme
Overflade i voks
Timerfunktion
Batteridrevet
SINNERUP LED lys.  
Kronelys 2-pak 149,95 
Store fyrfadslys 4-pak 
149,95 Bloklys fra 59,95

BOBBY 
Genopladelig LED  
3 lysniveauer
Med fjernbetjening 
Inden- og udendørsbrug
SINNERUP Bobby LED lampe  
H 60 cm 699,- 

PORCELÆNSLAMPER  
Porcelæn med riller
Med timer funktion 
Batteridrevet
SINNERUP LED lamper og  
lanterner i porcelæn fra 99,95

CARRY ME 
Genopladelig LED
Med speaker
Kan lyse i 7 farver 
Med fjernbetjening 
Inden- og udendørsbrug
SINNERUP Carry me lampe 499,--
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Shop vores favoritter...
Vores smukke favoritter til hjemmet passer 

ind i den moderne bolig og giver indretningen 

nyt liv med spændende designs.

New Age bænk 
1.299,-

New Iris pendel 
1.699,-

Spirallys 19,95 
Karat krystal-

stage 79,95 

Mason spejl 499,-

MØD OS › MARKETING
I Sinnerups marketingafdeling i Harrislee sam-
arbejder vores fire kreative og passionerede 

medarbejdere om at skabe visuelle oplevelser 
og inspirerende indhold til vores kunder.

Den kreative hverdag i marketingafdelingen 
består af alt lige fra idéudvikling, fotoshoots 
og styling til bl.a. kataloger, kampagner og  

emballagedesign. 

Sinnerups visuelle identitet er i fokus, når 
der bliver nørdet med både on- og offline 

marketing. 

FURNITURE BY SINNERUP  
Nohr konsolbord 899,- 

SHAPE IT hylde med bøjlestang 699,- 
SINNERUP Moon spejl i sort eller messing 

Ø 60 cm 399,- Ø 80 cm 499,- 
CRÉTON Quilty vendbar puffervest 1.199,-  

Crossy skindtaske 999,- Brooklyn beret 
hat 199,95 TWO GENERATIONS  

San Jose skindstøvler 999,-



FURNITURE BY SINNERUP  
Amira skrivebord fra 1.299,- 

Aska kontorstol 699,- 
SINNERUP Giraf 399,- 
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1. SINNERUP More LED bordlampe med trådløs 
mobil oplader 799,- Penalhus 29,95 Gelpen 2 stk. 
29,95 Notesblok/bog fra 29,95 Antique holder 
169,95 | 2. CRÉTON Oline penalhus/taske i skind 
299,95 | 3. FURNITURE BY SINNERUP Silo kontor-
stol 799,- | 4. FURNITURE BY SINNERUP Amira 
vægreol 799,- | 5. SINNERUP ringbind fra 29,95 |  
6. SINNERUP vendbar skrivebordsunderlag 169,95

Hjemmekontor med
TRÆ & LÆDER

2

3

4

5

6

1



MØD OS › LAURA
Laura Lund Kjergaard er Sinnerups første  

Visual Merchandiser-elev, og det er hun glad for, 
da hun elsker at udfolde sin kreativitet indenfor 

boligindretning.

“Jeg har altid drømt om at lave noget med 
indretning, så Sinnerup er det perfekte sted for 
mig, da jeg kan komme med kreative ideer og 

arbejde med nye trends. Her får jeg virkelig lov til 
at prøve alle mine ideer af.”

3 HURTIGE
1. Hvilken boligtrend er du vild med?  

Jeg er helt vild med flet og træmøbler, som 
jeg mikser med grønne vægge og messing, da 
 nuancerne spiller godt sammen og skaber et 

 hyggeligt udtryk.

2. Dit bedste indretningstip? 
Det må være at opdele boligen i små oaser,  

da det giver hjemmet mere sjæl. Brug fx et stort 
tæppe under sofaarrangementet, mal en væg 

eller skab et gennemgående farvetema et sted i 
boligen.

3. Dit næste musthave fra Sinnerup? 
Mit næste musthave er de lækre, sorte New Age-
spisebordsstole i læder, da de er enormt behage-

lige at sidde i – især når man er høj som jeg. 

Det startede alt sammen med et lille stykke dansk 

design, der stod på hylden i Peter Sørensens stue. 

Det var nemlig dette design, nærmere bestemt den 

ikoniske Peberfugl fra 60’erne, der en dag inspirerede 

Peter Sørensen og Claus Nielsen til at starte drømmen 

om en virksomhed med fokus på dansk og nordisk 

design.

NYKLASSIKERE TIL HVERDAGSLIVET
I dag har Peter og Claus den danske designvirksom-

hed Spring Copenhagen, der siden 2015 har skabt 

nyklassikere med det formål at inspirere til et bedre 

hverdagsliv med simpelt, tidløst og funktionelt interiør.

”Navnet Spring Copenhagen refererer til den sæson, 

hvor alting gror, men også til følelsen af fornyelse og 

fejringen af spirende ideer,” fortæller Peter.

HISTORIEN ER MOTIVATIONEN
Både Peter og Claus er vokset op i et hjem med stor 

kærlighed til dansk design, og det er især kærligheden 

til de gamle historier og glemte design, der inspirerer. 

”Kernen i vores produkter er den gode historie. Vi 

leder mest efter de design, der kan være eviggyldige, 

er arketypiske og vækker følelser,” forklarer Claus.

Én af de unikke historier, der lever i Spring Copen-

hagen, findes i de ikoniske trædyr, som bådebygger 

Chresten Sommer har skabt med inspiration i ka-

gepynt, modellervoks og tøjdyr, da det fantasifulde 

udtryk giver ham ideer. En dag for 15 år siden gik 

Chresten i værkstedet – og i stedet for en båd kom en 

lille trold til verden. Han har lige siden brugt de f leste 

weekender i værkstedet på at lave de fantasifulde og 

unikke trædyr. 

HISTORIEN ER KERNEN
Den gode historie lever i de ikoniske træfigurer, som designer og bådebygger Chresten 

Sommer har skabt i Claus Nielsen og Peter Sørensens designunivers Spring Copenhagen. 

PÅ SINNERUPS HYLDER STÅR UNIKT TRÆDESIGN FRA SPRING COPENHAGEN

ANDERSEN FURNITURE  
Tray table i sort, Ø 46 cm.  
Normal 1.995,- NU 999,-

FURNITURE BY SINNERUP 
Samsø Vintage daybed i massiv egetræ  
74 x 200 x H 40 cm 5.999,- 
(Se og reservér den fra slut september) 
Hynder i 2 str. kan tilkøbes.

JUBILÆUMS

KUP
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SPRING COPENHAGEN 
Træfigurer fra 299,-

SPRING COPENHAGEN 
Peberfuglen 699,-



FURNITURE BY SINNERUP Amira rullebord 899,-

FURNITURE BY SINNERUP  
Amira skammel fra 599,- 

FURNITURE BY SINNERUP Amira spisebord  
Ø 100 cm 1.699,- Ø 120 cm 1.999,- Shelly stol 899,- 
SINNERUP Iris pendel fra 1.299,-  
(kan bruge pærer i energikl. A++ til E).
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1. SINNERUP Flow LED lanterne 129,95 | 2. SINNERUP 
ramme med evighedsblomst fra 69,95 | 3. SINNERUP 
Peace urtepotte 39,95 | 4. SINNERUP Gaia lanterne 
269,95 | 5. SINNERUP Stripe sengelinned i 100 % bomulds-
satin. Med lynlås i pude- og dynebetræk. Fås i 10 farver. 140 
x 200 cm 249,95 140 x 220 cm 269,95 | 6. SINNERUP Waves 
sengelinned i 100 % bomuldssatin. Med lynlås i pude- og 
dynebetræk. 140 x 200 cm 249,95 140 x 220 cm 269,95

Indret soveværelset 
I NATURFARVER 
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SINNERUP Stone sengelinned i 100 % bomuldssatin. Med lynlås i pude- og
dynebetræk. Fås i flere farver. 140 x 200 cm 249,95 140 x 220 cm 269,95

SINNERUP uld hjemmesko 349,-

Soveværelset
Naturfarver, flet og tørrede blomster. Soveværelset 

står i naturens tegn med jordnære og rolige farver som 

khaki, beige og latte.
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1 2

3 4

1. SÖDAHL Wave sengelinned i 100% økologisk bomuldssatin, GOTS mærket. Fås i flere farver. 140 x 200 cm normal 549,95 
NU 399,95 140 x 220 cm normal 599,95 NU 449,95 | 2. OMHU Mini strib sengelinned i 100% økologisk Renforcé lærredsvævning, 
GOTS & Fairtrade mærket. 2 sidet blå/hvid 140 x 200 cm normal 599,95 NU 299,95 140 x 220 cm normal 649,95 NU 349,95 *Ved 
køb af et sengesæt følger et ekstra pudestykke med gratis! | 3. SÖDAHL Tapestry sengelinned i 100% økologisk bomuldssatin, 
GOTS mærket, 140 x 200 cm normal 599,95 NU 269,95 140 x 220 cm normal 649,95 NU 299,95 | 4. SINNERUP Lines sengelinned i 
flere farver. 100% økologisk bomuldssatin, GOTS mærket, fra 249,95

SINNERUP Waves sengelinned
i 100 % bomuldssatin. Med lyn-

lås i pude- og dynebetræk. 
140 x 200 cm 249,95
140 x 220 cm 269,95

JUBILÆUMS

KUP 1 gratis 
pudestykke 

ekstra* 
Værdi 149,-



Puf 399,-

Duftpinde fra 79,95

Urtepotte 49,95

Pude 199,95

Dea gulvvase 
149,95 

Pift soveværelset op!
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STRIPE
En følelse af luksus i din seng får du med dette  

elegante sengelinned i 100 % bomuldssatin.  

Ud fra 10 skønne farver kan du vælge det, som 

rammer lige din smag. Sammen med matchende 

interiør skaber du et behageligt soveværelse, som 

du bestemt vil elske at hvile dig i! 

SINNERUP Stripe sengelinned i
100 % bomuldssatin. Med lynlås i  
pude- og dynebetræk. Fås i 10 farver.
140 x 200 cm 249,95 140 x 220 cm 269,95
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SÖDAHL morgenkåber i flere farver  
normal 599,95 NU 299,95

SINNERUP duftpinde fra 79,95

SINNERUP Square håndklæder fra 39,95  
Aline knage 79,95 

södahl Siddehynder i flere farver 
normal stk. 99,95 NU STK. 79,95 

SINNERUP LED-lyskæde  
med 10 pærer, L 5 m 399,95

SINNERUP Aya badserie. Tandbørsteholder 59,95  
Toiletbørste 149,95 Sæbedispenser 99,95

BADEVÆRELSET
Skab en oase af velvære med blide dufte, enkle detaljer og lækre 

 materialer på badeværelset. Lad et farvetema skabe en rød tråd i 

 rummet og få et roligt udtryk, der er behageligt for øjet. 

MØD OS › ANDREA
Andrea Mølgaard Balle er Visual Merchandiser-elev i  

Sinnerup Aarhus, som er en ny uddannelse i butikkerne.  
Her har hun mulighed for at udtrykke sin kreativitet og 
 interesse for boligindretning, da hun arbejder med det 

 visuelle udtryk i butikken:
“Jeg har altid haft en interesse for at indrette, og hvordan 

man sammensætter farver, materialer og designs. I Sinnerup 
kan jeg få lov til at være kreativ, og det brede udvalg af varer 

gør det muligt at indrette på mange forskellige måder.”

3 HURTIGE
1. Hvilken trend er du vild med? 

Jeg er vild med sildebensparket, som vores spise- og skrive-
borde fra Grow-serien. Det har et råt og stilrent look, samti-
dig med at det er enkelt og har sit eget særlige kendetegn.

2. Dit bedste indretningstip? 
Mit bedste tip er, at man skal indrette med enkelhed og lade 

få farver eller designs skille sig ud og skabe blikfang. 

3. Dit næste musthave fra Sinnerup? 
Mit næste musthave må helt sikkert være den   

messing       farvede interiør-serie Antique, da den har et råt og 
rustikt look, der bryder med den øvrige indretning.

JUBILÆUMS

KUP
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ZONE Nova badserie i flere farver.
Sæbedispenser 229,-
Tandbørsteholder 129,-
Toiletbørste 349
Pedalspand 3 l 449,-

SÖDAHL Comfort håndklæder, 100% 
Økologisk bomuld, GOTS certificeret,
fås i flere farver. 
40 x 60 cm normal 69,95 NU 39,95
50 x 100 cm normal 119,95 NU 69,95 
70 x 140 cm normal 189,95 NU 129,95

ZONE Inu spaserie 
fra 89,95

SINNERUP Neat serie i sort metal.  
Hylde med knager fra 299,95  

Reol med 3 hylder 299,95 
Square håndklæde fra 39,95 

SINNERUP Ella badserie.  
Sæbedispenser 149,95 Tandbørste-

holder 79,95 Toiletbørste 199,95 
Duftpinde fra 79,95
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SINNERUP Bella badserie i messing look eller sort.  
(Forhandles fra oktober.) Håndklædeholder 299,95  
Toiletpapirholder 169,95 Square håndklæde fra 39,95  
Flettet kurv 199,95 Ariel vase 399,-

SINNERUP Marble  
badserie i marmor.  
Sæbedispenser 199,95  
Bakker fra 169,95 Vase 299,95  
Smykkestativ 299,95 
Antique glasboks 99,95  
Krystalstage 79,95  
Duftpinde fra 79,95  
Håndlotion 99,95



1. FURNITURE BY SINNERUP Victor 
gyngestol i teddy 4.499,- | 2. SINNERUP 
Flow LED lanterne fra 129,95 | 3. SPRING 
COPENHAGEN Hunsæl normal 399,-  
Babysæl normal 299,- NU SÆT 499,95 |  
4. FURNITURE BY SINNERUP Samsø Vin-
tage knagerække 399,- | 5. LUCIE KAAS 
Pelikan i bøg H 17 cm normal 599,- NU 299,- 
6. SINNERUP Bobbel vase eller urtepotte 
fra 99,95 | 7. SINNERUP giraf eller panda 
fra 299,95 | 8. SINNERUP Ariel vaser. H 21 
cm 299,95 H 29 cm 299,95 H 40 cm 399,- |  
9. SINNERUP krystalstager fra 79,95 Glas-
stager fra 59,95 | 10. SINNERUP Axel spejl 
1.499,- | 11. SINNERUP puf 399,-

1

2

3 4
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6

7 8

9 10
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11 gavefavoritter  
til boligen

Bliv inspireret af vores nøje udvalgte gaveideer og glæd en du holder af.  

Alle produkter er valgt ud fra en kombination af god pris og skønt design.

JUBILÆUMS

KUP

JUBILÆUMS

KUP
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BORD, KØKKEN 
& HJEMMEBAR

1. RAW tallerken, fås i Midnight Blue, Northern Green, Arctic White og Metallic Brown. 20 cm, 23 cm, 
28 cm eller suppetallerken. Normal stk. op til 129,95 NU FRIT VALG 4 DELE 299,95 | 2. EVA TRIO Legio 
Nova tallerken 19 cm, 22 cm eller 28 cm. Normal stk. op til 149,95 NU 4-PAK 299,95 | 3. SINNERUP Chik 
tallerken 39,95 Glas stk. 29,95 NU 4 STK. 99,95 | 4. BITZ Gastro tallerken 21 cm 99,95 27 cm 129,95

1 2

3 4

SINNERUP New Blossom serie med et organisk formsprog.
Tallerken 2-pak fra 129,95 Fad 149,95 Skåle fra 29,95 til 299,95  
Krus 2 stk. 99,95 Æggebæger 2-pak 79,95

JUBILÆUMS

KUP

Dæk op til en hyggelig aften med stel, glas og bestik 

i f lotte designs og server lækre drinks fra din egen 

hjemmebar. Vi har samlet inspiration til dig, så du kan 

skabe en succesfuld aften med dem, du holder af. 

JUBILÆUMS

KUP
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GOURMET STONE
Stentøj i et råt look
2 farver
Tåler opvaskemaskine
Tåler microbølgeovn
Tallerken 2-pak fra 149,95  
Skål 2-pak fra 119,95 
Morgenmadsskål 2-pak 169,95
Krus 2 stk. 119,95

NEW BLOSSOM 
Glaseret stentøj
4 farver
Tåler opvaskemaskine
Tåler microbølgeovn
Tallerken 2-pak fra 129,95 
Skål fra 29,95
Krus 2 stk. 99,95
Æggebæger 2-pak 79,95

CHIK
Glas med fint mønster
5 farver
Tåler opvaskemaskine
Tallerken 39,95 Glas stk. 
29,95 NU 4 STK. 99,95

MAGIC &  
MAGIC GARDEN
Porcelæn med riller
I hvid og med mønster
Tåler opvaskemaskine
Tåler microbølgeovn
Tallerken 2 pak fra 99,95  
Krus 2 pak fra 69,95  
Skål fra 59,95 
(Forhandles fra slut september)
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SINNERUP Modern Vintage og Vintage bestiksæt.  
16 dele normal 399,- NU 299,-

1. SINNERUP vendbar dækkeserviet, fås  
i mange farver stk. 49,95 NU 4 STK. 169,95 | 
2. SINNERUP New Blossom morgenmads-
skål 2-pak 169,95 | 3. BITZ fad 45 x 34 cm, 
fås i 4 farver normal 599,95 NU 299,95 |  
4. EVA SOLO karaffel 1 l normal 349,95 NU 
199,95 | 5. RAW bestiksæt stål 16 dele, tåler 
opvaskemaskine normal sæt 399,- NU SÆT 
199,- | 6. SINNERUP mundservietter, fås i  
flere farver 4 stk. 69,95 | 7. SÖDAHL acryl 
dug, 100% bomuld med akryl coating. 
Bredde 140 cm. Pr. meter 149,95

inspiration til
ET FLOT BORD

1
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JUBILÆUMS

KUP

JUBILÆUMS

KUP

JUBILÆUMS

KUP

JUBILÆUMS

KUP
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LYNGBY Melodia krystalglasserie. 
Hvidvin eller rødvin normal 4-pak 
399,95 NU 4-PAK 199,95 Lowball glas 
6-pak normal 399,95 NU 6-PAK 299,95 
Highball glas 6-pak normal 399,95 
NU 6-PAK 299,95

LUIGI BORMIOLI Atelier vinglas,
hvidvin eller rødvin normal
2-pak 199,95 NU 2-PAK 139,95

HOLMEGAARD
 Perfection glasserie.

Champagne, bourgogne,
hvidvin eller rødvin normal 

stk. 119,95 NU 6 STK. 399,95

SINNERUP Midnight vinsæt
bestående af vaccumpumpe, 

4 propper, ilter og
proptrækker. Sæt 199,95

HOLMEGAARD
Cabernet glasserie.

Hvidvin eller rødvin normal 
stk. 119,95 NU 6 STK. 399,95

Bord & køkken / Vin
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Iskaffe med Baileys
EN OPKVIKKENDE & FYLDIG DRINK

Til 2 drinks skal du bruge:

100 ml Baileys Original Irish Cream
2 store kugler vaniljeis
300 ml sødmælk
300 ml Sinnerup Appétit iskaffe

Blend Baileys med is og mælk i en blender.  
Fyld to høje glas med is. Hæld Baileys i og  
derefter den afkølede kaffe.

Tip! Pynt med flødeskum, hakkede nødder eller  
knuste kiks, så har du den perfekte drink.

1. SINNERUP ginglas 4-pak 149,95 | 2. SINNERUP 
sugerør i glas, inkl. renser. 6-pak 59,95 2 x 6-pak 
99,95 | 3. SINNERUP Midnight serie. Cocktailsæt 
bestående af ske, si, drinksmål, skænkeprop og 
shaker 750 ml Sæt 199,95 | 4. SINNERUP Midnight 
Champagnebowle Ø 39 cm 299,95 Champagne/
vinkøler 149,95 | 5. LYNGBY Brillante whiskysæt 
5 dele normal sæt 549,95 NU SÆT 275,- | 6. SIN-
NERUP Scotch serie. Karaffel 199,95 Cocktailglas 
4-pak 99,95 Whiskyglas 6-pak 99,95 Whisky sten 
8-pak 39,95

Perfekt udstyr til
HJEMMEBAREN 

1

2

3

4

5

6

SINNERUP Appétit iskaffe fås i
mange varianter 500 ml 69,95

Lines glas 39 cl 4-pak 99,95
Sugerør i rustfrit stål, inkl. renser.

6-pak 59,95 2 x 6-pak 99,95

JUBILÆUMS

KUP

Find flere  

opskrifter på 

sinnerup.dk
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Måske er du på udkig efter en kvalitetsolie, der kan give nye smagsop-

levelser i køkkenet? Eller måske en salt i en anderledes og spændende 

kombination? Måske trænger du i stedet til at prøve en lækker iskaffe 

eller kaffesirup?

Vores foodserie Sinnerup Appétit indeholder gourmet-specialiteter med 

alt fra pesto, dip og krydderier til olivenolie, kaffesirup og chokolade 

spread. På den måde er du sikret lækker mad til både hverdag og festlige 

anledninger, hvor du blot ved at anvende nogle få specialiteter kan frem-

trylle et lækkert måltid, der har en spændende smag.

SINNERUP APPÉTIT
Det skal være enkelt at lave god og smagfuld mad i hverdagen. 

Denne tankegang er Sinnerup Appétit skabt ud fra, hvor du med 

få specialiteter i høj kvalitet kan pifte hverdagsmaden op.

SINNERUP Appétit
fra 49,95

Tomatsalat med 
mozzarella 
EN ÆGTE KLASSIKER - DER  
ER HURTIG OG NEM AT LAVE

Servering til 4 personer:

3 tomater
125 g frisk mozzarella 
1 spsk. Sinnerup Appétit balsamico
2 spsk. Sinnerup Appétit olivenolie
Salt og peber
Skær mozzarella og tomat i skiver og læg 
dem skiftevis på et fad eller en tallerken.

Fordel olivenolie over og drys med salt og 
friskkværnet peber.

Dryp balsamico over til sidst.

Find flere  

opskrifter på 

sinnerup.dk

SINNERUP Appétit Dip passer til al slags 
tapas, brød, veggiesticks, grill marinade og 
meget mere. Stk. 49,95

Tip! Bland 2 tsk. Sinnerup Appétit Waikiki 
dip med 2 dl creme fraiche og voila!
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SINNERUP APPÉTIT 
Krydderi i kværn, 

flere varianter stk. 69,95

SINNERUP Auri serie i akacie træ. 
Tapasbrædder fra 129,95  

Bakker fra 199,95

Bord & køkken
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Enchiladas i fad 
Servering til 2-3 personer:

Fyld:
2 løg
2 fed hvidløg
1 dåse hakkede tomater
2 tsk. spidskommen
2 tsk. paprika
1 stk. boullionterning  
½ dl vand
400 g okse-, kyllingekød eller 
plantebaseret fars
1 tsk. tomatpuré
1 dåse majs eller sorte bønner
Revet ost
1 tsk. Sinnerup Appétit Waikiki dip
2 dl græsk yoghurt
Skræl og snit løg og hvidløg fint og svits  
dem i olie et par min. Tilsæt krydderierne  
og kødet. Vend indtil kødet er tilberedt. 

Kom hakkede tomater og tomatpuré i.  
Opløs boullionterningen og kom i saucen. 
Lad det simre i 10 min. under låg. Tilsæt 
sorte bønner og/eller majs. 

Rør en dip af Sinnerup Appétit Waikiki dip  
og græsk yoghurt. 

På en tortillapandekage lægges et par 
skefulde fyld og Waikiki dip. Drys med revet 
ost, rul pandekagen sammen og læg i fadet.
Dette gøres indtil fadet er fyldt i en række. 

Er der mere fyld tilbage, kan det lægges ved 
siden af eller ovenpå. Drys lidt ost på toppen 
og bag ved 200 grader varmluft i ca. 15 min. 
Dine enchiladas er klar til servering! 

Serveres med en frisk salat, plukkede 
krydder urter, tomat og Waikiki dip.  
Bon appetit!

FARVE PÅ SPISEBORDET
Den smukke Deli serie pifter spisebordet op med 
sit keramiske udseende og sine smukke farverige 
glasurer. Både borddækningen og middagen bliver 
beundringsværdig samtidig med, at ovnretterne ser 
ekstra indbydende ud.

SINNERUP Deli serie ovnfast keramik i grå, blå eller grøn. 
Fadsæt med 3 størrelser 299,95  
Fadsæt SIDE-BY-SIDE – to fade kan stå ved  
siden af hinanden i ovnen 2-pak 199,95  
Lasagnefad 149,95 Ramekin 4-pak 99,95

MØD OS ›  
NORDIC IMPACT

@nordicimpact.eu

I Nordic Impact hjælper Lasse og Maria 
helt almindelige mennesker med at opnå 

en sundere livsstil uden madstress og 
dårlig samvittighed. Her er et afslappet 

forhold til sig selv, mad og sundhed i 
fokus, og derfor arbejder de med simple 
metoder og redskaber, som du kan gøre 
til en naturlig del af din hverdag på dine 

præmisser.

3 HURTIGE 
1. Jeres bedste tip til en sund livsstil?   
Gør sundhed til en naturlig del af din 
hverdag med holdbare og realistiske 

løsninger, der passer til dig. Undgå alt-
eller-intet-fælden, da det giver dårlig 

samvittighed - husk at 80 % altid er godt 
nok. Start gerne med små skridt, da de 
kan føre til større og blive til en vane. 

2. Et uundværligt køkkenredskab  
i en sund hverdag?  

Det må være en blender, så man kan 
lave lækre og mættende smoothies, men 
også et smukt stel, så maden ser endnu 
mere indbydende og appetitlig ud! Man 

spiser jo med øjnene.

3. Jeres næste musthave fra Sinnerup? 
Sinnerup Appétit-serien har været en 

fast favorit, da den giver nem og lækker 
smag til maden, som er rigtig vigtigt. 

Vores næste musthave må være Gourmet 
Stone morgenmadsskåle eller Auri akacia 

smørebrætter til servering. 

FØLG PÅ 
INSTAGRAM
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3 4

1. SCANPAN Classic bradepande 39 x 27 cm normal 999,- NU 499,95 | 2. SCANPAN 
stegepande Classic 20 cm normal 549,- NU 299,95 24 cm normal 629,- NU 349,95 
28 cm normal 699,- NU 399,95 | 3. MORSØ gryde og pandesæt 3 dele i støbt alumi-
nium kasserolle 1,8 l, gryde 3,4 l og sauterpande 24 cm normal 1.749,- NU 899,95 |  
4. MORSØ stegepande i støbt aluminium. 28 cm normal 699,- NU 349,95 

SEJ DESIGN 
Bakke 20 x 20 cm 135,-
Krukke 8 x 8 x 8 cm 95,-
8 x 8 x 12 cm 110,-

ZONE opvaskesæt med karklud 
normal 329,- NU SÆT 199,95

EVA TRIO Legio ovnfast fad 
30 x 24 cm normal 389,95 NU 99,95

Tærtefad Ø 24 cm normal 369,95 NU 99,95

ROSTI skålesæt med låg 2 l og 3 l 
normal 369,95 NU 249,95
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SINNERUP Dannebrog H 18 cm 
3-pak 169,95 H 43 cm 2-pak 169,95 
Bubbles glasvase 129,95 Chik glas-
stel, tallerken 39,95 Glas stk. 29,95 
NU 4 STK. 99,95 Glassugerør, inkl. 
renser. 6-pak 59,95 2 x 6-pak 99,95 
New Blossom fad 149,95 

FESTBORDET
I anledning af Sinnerups 50 års jubilæum har vi fået et Danne-

brogsflag, der på bedste vis markerer de festlige begivenheder, 

som vi fejrer gennem livet. Pynt op med flag, blomster og kage 

og opnå den helt rette stemning!
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Opskrift

Passionsfrugt 
jubilæumskage 

MØD OS › NIP
@nipunijulie

I 2017 deltog Nip i det populære 
program "Den Store Bagedyst" på DR1 

og senere igen i "Den Store Jule- og 
Nytårsbagedyst", hvor hun vandt hele 

programmet. I dag bager Nip masser af 
smukke kager og andre lækre desserter, 
som hun deler billeder og opskrifter af 

på sin instagram og blog. 

3 HURTIGE
1. Hvordan vil du beskrive din kagestil? 
Jeg vil beskrive mine kager som meget 
enkle, klassiske og feminine med fokus 
på farvekombinationer og nye teknik-

ker.

2. Din favorit bagetrend lige nu? 
Jeg er vild med at glaze kager, da alt 

afhænger af temperatur og konsistens. 
Man ved derfor aldrig helt, hvordan 

resultatet bliver, så det handler om at 
vælge de rette farver, der spiller godt 

sammen.

3. Dit næste musthave fra Sinnerup? 
Helt klart Damaskus kniven! Jeg har 

den lille og skal helt sikkert også have 
den store. 

PASSIONSFRUGTMOUSSE

3,5 blad husblas
1,5 dl frisk passionsfrugtsaft
Saft af 1/2 citron
75 g sukker
3 dl piskefløde (pisket til 
flødeskum)

Start med at udbløde husblas i koldt 
vand. Kog passionsfrugtsaft, citronsaft 
og sukker op og lad det simre i 5-7 
minutter. Smelt husblassen i og lad det 
køle lidt. Vend den afkølede passions-
frugtsirup og flødeskum sammen. Evt. 
af flere omgange. Hæld moussen i en 
fin silikoneform og læg den i fryseren 
til den er gennemfrossen. Gerne over 
natten.

MAZARINKAGE

200 g blødt smør
150 g sukker
1 tsk. vaniljesukker
1 økologisk citron
75 g mandelmel
175 g marcipan (groftrevet)
nip salt
3 æg

Tænd ovnen på 175 grader. Riv marcipan 
på et groft rivejern og citronskal på 
et fint rivejern. Gem selve citronen til 
senere.
Pisk alle ingredienserne (pånær æg) 
sammen. Tilsæt herefter 1 æg ad gan-
gen og pisk mellem hvert æg.
Fordel dejen i en foret springform (ca. 
22-24 cm) og bag den midt i ovnen i ca. 
25-30 minutter.
Når kagen er kold udstikkes en mindre 
kage på ca. 18-20 cm. Spis kanterne.
Vask springformen og læg bagepapir i 
bunden og kageplast i siderne.
Læg nu kagen tilbage midt i formen.

HVID CHOKOLADEMOUSSE

4 blade husblas
2,5 dl piskefløde
300 g hvid chokolade 
3 dl piskefløde (pisket til 
flødeskum)

Læg husblas i blød i koldt vand.
Kog 2,5 dl piskefløde op, smelt husblas-
sen i og hæld det over chokoladen, så 
det dækkes helt.
Lad det stå i 1 minuts tid og rør så fra 
midten af skålen, til det samler sig i en 
homogen creme.
Vend den afkølede chokoladecreme 
med flødeskum og hæld det over og 
udenom kagen, så den dækkes helt.
Sæt kagen på køl til den har sat sig.

SAMLING

Befri kagen med hvid chokolademousse 
fra formen og placer den på et kagefad.
Tag forsigtigt den frosne mousse ud af 
silikoneformen og placer denne ovenpå 
kagen. Sæt kagen i køleskabet i ca. 1 
times tid, så den kan tø op.
Før servering kan kagen dekoreres med 
spiselige blomster, chokoladeperler 
eller lignende.

FØLG PÅ 
INSTAGRAM

FRA DR1  
DEN STORE  
BAGEDYST  

2017
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Bord & køkken 

MUMITROLDENE træbakke 
43 x 33 cm 299,95 27 x 20 cm 149,95

MUMITROLDENE 
Emaljeret skål 3 dl 129,95 
Emaljeret tallerken 18 cm 179,95 
Emaljekrus 37 cl, flere varianter 
normal 129,95 NU 2 STK. 259,95 
*Ved køb af 2 krus følger et  
stofnet med gratis!

BITZ krus i creme med farve 30 cl
Normal stk. 69,95

NU FRIT VALG 4 STK. 199,95

SINNERUP Barista serie.  
Dobbeltvægget krus med hank,  

fås i klar eller grå glas 2-pak 149,95

EVA SOLO Rise elkedel sort 1,2 l  
normal 899,95 NU 399,95

SINNERUP Barista serie.
Stempelkande 0,35 l 149,95 1 l 249,95
Dobbeltvægget glas 4-pak 149,95
Samsø Vintage bakke fra 399,-

Gratis
stofnet*

Værdi 99,95

JUBILÆUMS

KUP

Finske Muurla har eksisteret siden 1974 og 
har fokus på funktionalitet tæt forfulgt af et 
legende element. Fundamenterne for Muurlas 
design ligger i det nordiske landskab og finsk 
folklore, hvor alt har en historie, og alt er mu-
ligt. Præcis ligesom i Tove Janssons fortællinger 
om Mumitroldene.

Svenske Opto Design producerer deres kvali-
tetsprodukter i Sverige og startede op i 2008. 
Opto Design er bygget op omkring stærke 
brands og illustrationer herfra - heriblandt  
Tove Janssons Mumitroldene.
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1. SINNERUP Barista serie i stål.
Dobbeltvægget stempelkande 1 l 399,- 
Mælkekande fra 99,95 | 2. SINNERUP  
Stone bestiksæt 16 dele normal 399,-  
NU 299,- | 3. SINNERUP Midnight lom-
melærke inkl. 2 glas 129,95 | 4. SINNERUP 
brødkniv med skærebræt i akacietræ sæt 
199,95 | 5. SINNERUP Midnight cocktailsæt 
bestående af ske, si, drinksmål, skæn-
keprop og shaker 750 ml Sæt 199,95 | 6. 
SINNERUP pizzasæt i akacietræ 199,95 | 
7. EVA TRIO Legio Nova skål 3,3 l normal 
499,95 NU 199,95 | 8. RAW To Go aluflaske, 
fås i flere farver 0,5 l 69,95 0,75 l 79,95 | 9. 
STELTON Emma termokande til te 1 l stål 
normal 999,95 NU 399,95 | 10. SINNERUP 
Midnight vinsæt bestående af elektrisk 
prop trækker, hældetud, vinstopper og 
folieskærer sæt 199,95 | 11. SINNERUP 
ginglas 4 stk. 149,95

Vi har samlet vores bedste gavefavoritter til dig, der leder efter den perfekte overra-

skelse til personen, der sætter pris på en hyggelig middag med god mad, vin og drinks. 

11 gavefavoritter  
til bord & køkken

JUBILÆUMS

KUP
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Mød os / Mode

MØD OS › MODE
På Sinnerups hovedkontor samarbejder 
vores erfarne designere, konstruktører 

og indkøber om at skabe Créton og Two 
Generations. 

Kernen i teamet er samarbejde, krea-
tivitet og omhyggelighed, og derfor 

består teamet af flere generationer. De 
kan udfordre hinanden og skabe unikke 

styles til den modebevidste kvinde.

Shop vores favoritter...

CRÉTON Branch
skjorte 1.199,-
(forhandles fra ultimo 
september)

TWO GENERATIONS 
Anaheim kjole 1.299,-
(forhandles fra ultimo 
september)

 
 

BAG OM CRÉTON 
Bag modebrandet Créton sidder vores designere, konstruk-
tører og indkøber og sørger for at skabe dansk modetøj i 
langtidsholdbare kvalitetsmaterialer. Det kræver den helt 
rette viden og erfaring indenfor materialer, pasform og 
trends, så tøjet både sidder godt, er behageligt og kan 

styles sæson efter sæson. 

Det er vigtigt, at der arbejdes grundigt med alle styles før 
de går i produktion. De konstruerede styles printes ud i pa-
pir og samles til mini 3D modeller, så de kan se stylens pro-
portioner og udtryk, inden der syes prøver. Det er en lang 

og omhyggelig proces, hvor der kredses om detaljerne.

DANSK MODEDESIGN
På Sinnerups hovedkontor, nær Silkeborg, bliver det danske 

modebrand Créton skabt af erfarne og dygtige medarbejdere, 

der alle har den helt rette sans for detaljen.

CRÉTON Crystaly 
silkebluse 1.399,-

TWO GENERATIONS 
Everest skindskjorte 2.999,-
(forhandles fra ultimo september)

CRÉTON Luisa taske 699,-
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3 TIPS TIL 
STYLING AF 

NATURENS FARVER 
Af Lisbeth Skov Sinnerup

1. Style dine naturfarver med pasteller eller klare 

farver. Det giver de jordnære nuancer et forfri-
skende "spark" og giver dig et personligt udtryk.

2. Styler du de grønne og brune nuancer fra top 
til tå, giver det et spændende udtryk, hvis du 

leger med materialerne og fx mixer blankt med 
noget mat. Det kunne være en lækker silkekjole 

med en grov uld strik.

3. Brug dine accessories til at skabe looket, som 
du ønsker. Naturens farver er afdæmpede, og hvis 
man ønsker det mere rå look, styler man med et 
par grove støvler, et fedt bælte og gerne en cap. 

Ønsker man derimod at være mere feminin, så er 
det frem med stiletter, smykker og beret hatten.

NATURFARVER
En af efterårets helt store trends i modeafdelingen er naturfarverne. 

Med inspiration fra træets kroner og den bløde mos i skovbunden 

trækker efterårsmoden os med dybt ind i skoven. Vil du med?

Modetrend

CRÉTON 
Wafa cap 199,95
Wix kashmir vest 599,-
Anny bukser 999,-
(forhandles fra medio 
september)

TWO GENERATIONS 
Tulsa skjorte 899,-
Napa bukser 899,-
(forhandles fra 
medio september)

TWO GENERATIONS 
New York kjole 1.399,-
(forhandles fra medio september)

TWO GENERATIONS 
Huntington strik vest 699,- 
Houston bluse 399,- 
(forhandles fra ultimo september)
Solvang bukser 999,-
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1. CRÉTON Exxa mohair/merinould swea-
ter, fås i flere farver 699,- | 2. CRÉTON Tote 
skindtaske 1.399,- | 3. CRÉTON Bucca mohair/
merinould hue, fås i flere farver 179,95 |  
4. CRÉTON Wicky v-hals sweater, fås i flere 
farver 299,95 | 5. CRÉTON Jenny skindbælte, 
fås i flere farver 349,- | 6. CRÉTON Harper 
kjole, fås også i sort 899,- | 7. CRÉTON Yoyo 
jeans, fås i flere farver 699,-

Style selv
NATURFARVER

CRÉTON 
Mila jakke 1.099,- 

(forhandles fra medio oktober) 
Veera strikvest 249,95
Arcady nederdel 999,-

CRÉTON Root kjole 1.499,- 
TWO GENERATIONS Huntington 
strikvest 699,-
SILKE RENÉE Twirly børstet ring 599,-

4

76
5

2

3
1
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Artikel / Créton fylder 25 år

I 1996 lancerede chefdesigner Lisbeth Skov Sinnerup 

sin første tøjkollektion, der blev begyndelsen for det 

eksklusive modebrand Créton. Det er blevet til mange 

smukke kollektioner, hvor tøj, sko, tasker og accesso-

ries i kvalitetsmaterialer har givet den modebevidste 

kvinde mulighed for at udtrykke sin egen stil. Det er 

især det tidløse design og kvaliteten, der altid har ken-

detegnet Crétons kollektioner.

Lisbeth startede brandet Créton med ønsket om at 

lave en kollektion i høj kvalitet med super pasform i 

de bedste materialer og stadig til en fair pris, hvor alle 

kan være med. Designet har altid været klassisk, men 

med mange detaljer, et sporty twist tilført humor og 

noget skævt. 

MODE I GOD KVALITET 

Crétons kollektioner bliver designet og konstrueret 

i Virklund. Pasformen er i højsædet, og derfor har 

de i huset to dygtige konstruktører, der udarbejder 

snitmønstrene fra grunden. Det gør, at de bedre kan 

styre pasformen på de forskellige styles, uanset om 

de produceres i Europa eller Asien. Tøjet skal være 

en god investering, og forbrugerne skal gerne nå 

til, at tøjet sidder så godt, at det bliver favoritten i 

klædeskabet.

Materialerne som anvendes er blandt andet: Silke, 

økologisk bomuld, bomuld, lyocell, cupro, Ecovero 

viscose, uld og fåreskind. Det er både naturlige og 

regenererede materialer, som er holdbare, hvis

Créton fylder 25 år
I 25 år har modedesigner Lisbeth Skov Sinnerup skabt designertøj til kvinder 

med fokus på langtidsholdbare materialer og tidløst design med et twist.

CRÉTON 
Melinda kjole 1.299,-

Lisbeth er iklædt 
CRÉTON Nico 
skindjakke 
1.999,-

Lisbeth Skov 
Sinnerup

CRÉTON
Brooklyn beret hat 199,95
Charell kjole 1.899,-
Dallas ruskind cowboystøvler 1.799,-

▶
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Artikel / Créton fylder 25 år

man behandler dem efter forskrifterne i brug og 

vask.

FARVEL TIL OVERFORBRUG 

Filosofien for Créton har altid været, at tøjet fra de 

forskellige kollektioner kan bruges i f lere sæsoner. 

Den filosofi er blevet endnu vigtigere i dag i takt 

med, at vi taler mere om bæredygtighed. Det er 

bedre at investere i kvalitet fremfor kvantitet. På 

denne måde bidrager vores garderobe ikke til fast 

fashion, men er i stedet fokuseret på beklædnings-

dele, der holder og kan styles på mange måder 

sæson efter sæson.

GENTÆNK DIN GARDEROBE

Det handler ikke kun om god kvalitet, men også om 

at være kreativ i måden, man styler sine outfits på. 

Det tidløse design gør, at man kan bruge sine Créton 

styles på mange måder, og mixe nyt med det man har 

i forvejen.

CRÉTON Zagga 
silkekjole 1.499,-
(forhandles fra medio september)

CRÉTON
Megany vest 2.299,-

Exxa sweater 699,-

“I en verden, hvor modeindu-
strien er en a f de mest ressour-
cekrævende og miljøbelast ende, 
forsøger vi a t arbejde med t eks-
t iler, der holder længere, uden 
at skulle gå på kompromis med 

design,” fortæller Lisbeth.

CRÉTON 
Megany skindvest 2.299,-

Linna turtleneck 299,95
Anny bukser 999,-

CRÉTON 
Wafa cap 199,95

Bicca cardigan 799,-
Linna turtleneck 299,95

New Alena jeans 699,-

3 TIPS TIL AT PASSE 
BEDRE PÅ DIT TØJ 

1. Luft eller damp dit tøj, når det skal 
friskes op fremfor at vaske det hele tiden. 

2. Vask dit tøj ved en lavere temperatur – 
gerne på uldvaskeprogram - og brug frem 

for alt et plejende vaskemiddel.

3. Tjek altid vaskeanvisningerne på dit tøj 
og vask derefter.
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Klassikere i garderoben

Shop dine nye favoritter i Sinnerup! Du finder alt fra silketoppe til blød kashmir 

strik og cool jeans. Alle styles fra modebrandet Créton. Fås i f lere farver.

KASHMIR
Wix kashmir vest 599,-

Linea kashmir sweater 899,-

SILKE/BOMULD
Patricia rib top 299,95

LYOCELL
New Alena jeans 699,-

Yoyo jeans 699,-

SILKE
Annie silke top 499,-

MERINOULD
Indie merino bluse 599,-

100% 
merinould

VISKOSE
Veera vest 249,95 Wicky sweater 299,95

Nella cardigan 299,95 Linna turtleneck 299,95

70% uld
30% kashmir

65% lyocell
32% bomuld

Cool
detaljer!

70% silke

95% silke

Superblød
kvalitet80% viskose

VORES SKØNNESTE 
MODEKLASSIKERE

sandvasket
silke
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OVERGANGSJAKKEN
På tærsklen mellem sommer og vinter leder vi efter den perfekte overgangs-

jakke. Den der er cool både over t-shirts og uldne sweatre, og som giver lidt 

ekstra varme på de kølige efterårsdage. Vi har samlet nogle af vores favoritter.

FEMININT & RÅT UNIVERS
Soft Rebels er et dansk modebrand, 

hvis vision er at inspirere kvinder til 

at udtrykke deres egen individualitet 

gennem stilfuldt tøj og en mere ved-

varende garderobe.

De fejrer derfor personlighed, diversi-

tet og individualisme i deres designs 

samtidig med, at de i processen 

forsøger at minimere deres aftryk på 

miljøet. 
SOFT REBELS Amalie 
ankelbukser 599,95

NÜMPH Nulibertina 
jakke 1.300,-

SOFT REBELS 
Anita kjole 599,95 

NÜMPH
Nucorin jakke 1.000,-

CRÉTON Blockie 
halstørklæde 299,95

CRÉTON Diva 
bikerjakke 2.499,-

CRÉTON 
Bucca strik 
hue 179,95

NÜMPH Nucolombia 
jakke 800,-

Soft Rebels sigter mod at skabe mo-

derne klassikere, der afspejler tiden i 

mødet mellem det feminine og rå. De 

nytænker deres designs hver sæson 

med sjove og funktionelle detaljer, 

der tilfører garderoben nye og unikke 

stylingmuligheder. 

Individualitet er nemlig nøglen i Soft 

Rebels univers, mens en grønnere 

tankegang er kernen i det, de gør.

MODERNE KLASSIKERE HOS SINNERUP

SOFT REBELS Sigrid 
vest 699,95

NÜMPH Nucolombia 
lang jakke 1.000,-

SOFT REBELS 
Anita skjorte 
499,95 

CRÉTON Wafa 
hat 199,95

CRÉTON Mila jakke 1.099,-
(forhandles fra medio oktober)
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“Det er blevet til mange gode timer sammen i denne 

sport og i naturen på hesteryg. Der er blevet snakket, 

grinet og grædt, når vi har turneret rundt til stævner i 

hele landet.” - Lisbeth.

TO GENERATIONER
Både Lisbeth og Silke Renée har designblod i årene og 

uddannelser indenfor design, og som mor og datter 

med et ben i hver generation - Silke Renée som ung 

innovativ designer og Lisbeth med 30 års erfaring og 

viden om alle do's and dont's - har de gjort det muligt 

at skabe noget helt unikt sammen.

Vejen til Two Generations startede allerede, da Lisbeth 

som lille lånte sin mors symaskine og begyndte at lave 

indkøbsnet i bomuld med forskellige stingmønstre, 

som familiemedlemmer købte af hende. Senere blev 

indkøbsnettet skiftet ud med tøj, der skulle designes 

til weekendens fester eller til familien. 

Lysten til at designe, sy og være kreativ kommer ikke 

fra fremmede. Lisbeth kommer nemlig fra en familie, 

der har symaskineolie i årene og er selvstændige.  

Hendes far havde eget firma, der købte, solgte og  

reparerede strikke- og symaskiner, mens hendes mor 

var en dygtig herre-og damefrisør. Kreativiteten og 

lysten til at skabe fik hun altså fra dem begge, hvilket 

førte til, at hun som 22 årig startede på Teko, blev 

uddannet designer og i 1996 startede sit eget mærke 

Créton i Sinnerup. 

Også Silke Renée på 24 år er vokset op med en krea-

tivitet og interesse for design og produktudvikling 

- særligt i kraft af Sinnerup butikkerne og Créton som 

altid har været en del af hendes liv. Allerede for 11 år 

siden begyndte hun at hjælpe til i butikkerne en gang 

om ugen, og da hun var gammel nok, ekspederede 

hun også kunderne. Da hun senere færdiggjorde 

naturprints og i farvepaletten, der består af nedtonede 

brunlige og grønlige nuancer, som er mikset med 

stærke kontrastfarver fra sportens verden.

“Vores inspiration trækker tråde til både naturen og 

sporten, da vi altid har været sportsaktive - især inden 

for dressurridning. Vi fandt altid overskuddet og 

friheden, når vi var ude at ride i naturen, og det kan 

ses i vores kollektion i form af små sportsreferencer, 

farvevalg, prints samt de organiske og uperfekte lin-

jer.” - Silke Renée.

Den fælles passion for heste og ridning startede 

tidligt, for allerede da Silke Renée var 3 år gammel, 

havde hun et ønske om at begynde at ride - til stor 

glæde for Lisbeth, der selv havde en kærlighed for 

ridesporten. Først blev det på islændere ude i naturen 

og senere til dressurundervisning og egen pony, som 

Silke Renée red op til landsplanniveau på 4 år.

Artikel / Two Generations by Sinnerup

Tøjkollektioner, smykker og tasker i eget design. 

Lisbeth Skov Sinnerup, modedesigner af Créton, og 

datteren Silke Renée Skov Sinnerup, smykkedesigner 

af Silke Renée Jewelry, er med til at gøre familievirk-

somheden til noget helt særligt med eget design på 

hylderne. Lisbeth og Silke er mor og datter og er gået 

sammen om at markere jubilæumsåret for både Sinne-

rup og Créton med deres første fælles tøjbrand - Two 

Generations by Sinnerup.

DEN GODE KVALITET
Brandet er udviklet i tråd med Crétons filosofi om at 

skabe designs til hverdagsbrug i meget høj kvalitet og 

de bedste materialer, så hvert item kan holde sæson 

efter sæson.

Two Generations består af tidløse klassikere med et 

skævt twist til hverdagsgarderoben, der forenkler 

spørgsmålet om 'what to wear' uden at gå på kom-

promis med muligheden for en personlig stil. Kol-

lektionen er skabt med fokus på naturmaterialer, hvor 

særligt økologisk bomuld, bomuld og skind bliver 

anvendt.

EN FÆLLES PASSION
Tøjkollektionen bærer særligt præg af f lere sports- og 

naturreferencer, da Lisbeth og Silke Renée sammen 

deler en passion for ridesport og naturen og har en vi-

sion om at skabe langtidsholdbar mode med fokus på 

naturlige materialer med minimal effekt på miljøet. 

Inspirationen fra naturen viser sig særligt gennem 

NYT MODEBRAND

Two Generations by Sinnerup

“Vi kender hinandens forcer  
og svagheder, og det er derfor,  
at  vi har kunnet arbejde så  

godt sammen om det te projekt, som  
Two Generations er.” - Lisbeth

TWO GENERATIONS 
Anaheim kjole 1.299,-
(forhandles fra ultimo september)

TWO GENERATIONS 
Chicago kjole 599,-

(forhandles fra ultimo september)
CRÉTON

Dallas ruskind cowboy støvler 1.799,-
TWO GENERATIONS
Las Vegas vest/bolero 1.499,-
Vermont bukser 899,-
(forhandles fra ultimo september)

To generationer i Sinnerup-familien er gået sammen om at skabe et nyt og 

anderledes modebrand med udgangspunkt i en fælles passion.

▶
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HHX, blev det til tre gode år i f lere af Sinnerups tøj-

afdelinger, og i sommeren 2019 startede hun på VIA 

Design studiet med speciale i design.

Silke Renées passion for at designe og udvikle sit eget 

formsprog er kun blevet større, hvilket førte til, at hun 

i 2019, i en alder af kun 22 år, lancerede sin første 

smykkekollektion Silke Renée Jewelry, som hun har 

designet med inspiration i hverdagens arkitektur.

“Design og mode har altid været en del af mit liv, 

og jeg elsker at få ideer og skabe. Jeg er vokset ind i 

den her verden og fået kreativiteten fra min mor og 

handelsgenet fra min far. Jeg startede allerede med at 

hjælpe i Sinnerup butikkerne, da jeg var 13 år gam-

mel, så jeg kan ikke forestille mig en verden uden 

kreativiteten og lysten til at udvikle.” – Silke Renée.

EN GRØNNERE MÅLSÆTNING
Two Generations er dog ikke kun skabt med inspira-

tion i ridesporten og naturen, men også med en vision 

om at passe bedre på kloden gennem langtidsholdbart 

tøj, der kan hives frem fra skabet år efter år.  

Det har nemlig været vigtigt for Lisbeth og Silke 

Renée at skabe en tøjkollektion ud fra en så grøn og 

ærlig målsætning som muligt:

“Vi bestræber os på, som hos Créton, at de materialer, 

vi anvender, er gode og gerne naturmaterialer. Vi har 

en målsætning om at bruge så mange bæredygtige 

fibre, som vi kan for at skåne naturen. Vi undgår helst 

kunststoffer, men til nogle ting er det dog en nødven-

dighed at anvende lidt for at opnå den rette holdbar-

hed, pasform eller det rette look. I vores størrelse er 

det svært at gå den helt bæredygtige vej hurtigt, men 

vigtigst er det, at man tager stilling og gør noget, der 

hvor man kan.” - Lisbeth.

Two Generations er derfor udviklet med fokus på 

materialer i god kvalitet, høj komfort og stor grad 

af funktionalitet, der muliggør at style tøjet på f lere 

måder. Kollektionen bærer af samme årsag præg af en 

æstetisk holdbarhed, der holder længere end til den 

næste modesæson. 

“Vi bruger altid lamme- og fåreskind til vores skindtøj 

og koskind til vores tasker. Det er holdbart og kan 

pudses op, så det ser nyt ud igen og igen selv efter 

f lere års brug.” - Lisbeth.

Two Generations bliver udviklet i Virklund ved Silke-

borg, hvor det formgives og konstrueres fra bunden. 

Kollektionen kan findes på Sinnerup.dk og i alle 

fysiske Sinnerup butikker.

“Vi har en målsætning om at 
bruge så mange bæredygtige 

fibre, som vi kan for at skåne 
naturen.” - Lisbeth

Artikel / Two Generations by Sinnerup

TWO GENERATIONS 
Solvang bukser 

999,-

TWO GENERATIONS 
Everest skindskjorte 2.999,-
(forhandles fra ultimo september)
SILKE RENÉE JEWELRY
Serpentine børstet ørekæde 399,-
Spiral Hoop børstet øreringe 599,-

TWO GENERATIONS 
Houston bluse 399,-
(forhandles fra ultimo september)
Huntington strik vest 699,-
CRÉTON Bucca hue 179,95

TWO GENERATIONS 
New York kjole 1.199,-

TWO GENERATIONS 
Miami sweater 499,-
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Boligtrends Mød os / Berit Møller

Shop Berits favoritter...

SILKE RENÉE  
Serpentine Hoop 
børstet øreringe 799,-

CRÉTON New 
Alena jeans 699,-

CRÉTON Stilena 
kjole 1.199,-

MØD OS › BERIT
Berit Møller er modeansvarlig i Sinnerup Aarhus, hvor 

hun har udtrykt sin kreativitet og forkærlighed til mode 
gennem 10 år.  

 
“I Sinnerup får man lov til at udvikle sig og være  

kreativ. Jeg har været med helt fra før Bahnes tid og  
er endelig vendt tilbage - man kan sige, at jeg er  

kommet hjem igen.” 

3 HURTIGE
1. Hvilken modetrend er du vild med?  

Jeg er vild med de brunlige og grønne nuancer, som vi ser 
i modebilledet, da de både kan styles med pasteller og 

stærkere farver. Så har man et klassisk udgangspunkt, der 
kan piftes op med farver alt efter lejlighed.

2. Dit bedste tip til garderoben? 
Byg op i lag, så dit outfit består af flere elementer. Style 

dine slim fit jeans med en skjorte eller kjole og tag en 
tynd strik over - gerne med snørestøvler eller sneakers til.

3. Dit næste musthave fra Sinnerup?  
Det må være den lille sorte kjole, som kan bruges til både 
hverdag og fest, da man kan style den med stiletter eller 

lange støvler og en hvid skjorte.

CRÉTON Nella 
cardigan 299,95

CRÉTON Melanie 
skjortekjole 999,-

CRÉTON Dallas  
ruskind cowboy
støvler 1.799,-

OMFAVN FORSKELLIGHED
NÜMPH er drevet af viljen og drømmen om at skabe et 

finurligt og farverigt modebrand, som tilfører en ekstra 

dimension til din garderobe. 

SINNERUP HUSER DET FARVERIGE NÜMPH

NÜMPH Nubelinde 
skjorte 750,-

NÜMPH Nucicely 
kjole 900,-

NÜMPH
Nubelinde kjole 
800,-

Brandet er kendetegnet ved styles, der omfavner din 

personlighed, gør dig selvsikker og får dig fremad, når 

du bevæger dig ud i verden.

NÜMPH skaber kollektioner gennem leg med former, 

detaljer og håndtegnede prints til den optimistiske, 

stærke og selvstændige kvinde, der tiltrækker sig op-

mærksomhed gennem sin egen personlige stil.

Hos NÜMPH sørger de nemlig for at have hjertet og 

passionen med i produktet og brandet, da det er sådan 

tøjkollektionerne bedst bliver til.  

I NÜMPHS kollektioner kommer både drømme, per-

sonligheder og kreativitet til udtryk gennem det både 

finurlige og stringente, det feminine og cool og det 

sårbare og stærke.

I NÜMPH tør de nemlig at udleve deres drømme og 

ideer og skabe et produkt, der omfavner forskellighe-

der og taler til den personlige stil.
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Boligtrends Modetrend  / Back to nature 

3

4

1. CRÉTON Bumle sweater, fås i flere farver 999,- Westini kjole 999,- | 2. CRÉTON Megany vest 2.999,- Chloe 
silkebluse, fås også i brun 1.299,- Yoyo jeans, fås i flere farver 699,- | 3. CRÉTON Linna turtleneck, fås i flere farver 

299,95 Branch skjorte, fås også i beige 1.199,- Yoyo jeans, fås i flere farver 699,- Luisa taske 699,- | 4. CRÉTON Cassie 
kashmir sweater 999,- (forhandles fra primo september) Yoyo jeans, fås i flere farver 699,- 

1

2

BACK TO NATURE
Omfavn naturens farver og materialer i modeafdelingen - og gør det 

med stil! Et smut ud i naturen kan nemlig sagtens være lækkert og luk-

suriøst. Vi inspirerer dig her til et moderigtigt efterår i naturens tegn.

CRÉTON
Quily vendbar puffervest 1.199,-
(forhandles fra primo oktober)
Exxa sweater 699,-
SILKE RENÉE JEWELRY
Serpentine ørekæde 399,-
Spiral Hoop øreringe 599,-
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NY SMYKKEKOLLEKTION FRA

Silke Renée Jewelry

Siden 24 årige Silke Renée Skov Sinnerup lancerede 

sin første smykkekollektion i 2019, er det blevet til 

f lere unikke designs indenfor både mode og smykker. 

Nu har den innovative unge designer endnu engang 

været kreativ og skabt en unik smykkekollektion, som 

denne gang tager udgangspunkt i det klassiske, tidløse 

og organiske med et twist af rå elegance. 

STUDERENDE OG IVÆRKSÆTTER
Silke var kun 22 år, da hun for alvor fulgte drømmen 

om at blive designer og iværksatte sin første kollek-

tion af håndtegnede smykker i 925 Sterling sølv og 14 

karat forgyldt Sterling sølv. Hun har siden fået f lere 

værktøjer fra designskolen i Herning og fundet sit eget 

udtryk gennem kollektionen, som hun har håndteg-

net ved siden af studiet. 

“Jeg har tidligere været meget inspireret af arkitektur, 

hvor det især var det clean look og rene linjer, der gik 

igen i mine smykker - men også enkelte styles i mere 

organiske og bløde former som spiraløreringene. 

Denne gang arbejder jeg videre med det bløde organi-

ske udtryk, da jeg har fundet min signatur i naturens 

former,” fortæller Silke.

TREASURE OF THE SEA
Den nye smykkekollektion afspejler naturen, hvor 

både lydbølger, men også havets bølger og perler 

Designer og datter i Sinnerup-familien lancerer ny smykkekollektion ved siden 

af designstudiet og lader det feminine og rå mødes i et organisk formsprog.

SILKE RENÉE Mini Spiral 
børstet øreringe 399,-

Artikel / Silke Renée Jewelry

SILKE RENÉE JEWELRY 
Serpentine børstet ørekæde 399,-
Spiral Hoop børstet øreringe 599,-

SILKE RENÉE JEWELRY 
Serpentine børstet ørekæde 399,-
Serpentine Hoop børstet øreringe 799,-
So Wavy børstet ring 599,-
Wavy børstet ring 499,-

Silke Renée er iklædt 
SILKE RENÉE Serpentine Hoop  
børstet øreringe 799,-
CRÉTON Beret hat 149,95
TWO GENERATIONS Pentagon 
jumpsuit 999,-
Ohio skind bæltenederdel 799,-

Silke Renée

SILKE RENÉE Pearly 3 
øreringe 249,-

SILKE RENÉE Pearly 5 
øreringe 299,-

SILKE RENÉE  
Blurry øreringe 
199,

SILKE RENÉE  
Blurry Wrap ring 
599,-

SILKE RENÉE Spiral 
børstet halskæde 399,-

▶
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Brandet blev grundlagt i 2007 ud 

fra en passion om at designe det 

perfekte par jeans, som passer til 

enhver kropsform.

Dette er stadig kernen og DNA’et 

hos PULZ i dag, da de stræber 

efter at tilbyde et stort udvalg af 

moderne, europæiske stilarter og 

omhyggeligt udformede jeans, der 

er designet til livet i byen og den 

urbane kvinde. 

Gennem årene er udvalget af de-

nim vokset og nye stilarter er kom-

met til, hvor sæsonernes tendenser 

afspejler designet. Denne kombi-

nation skaber en feminin balance 

til de rå jeans, der er kendetegnet 

for PULZ.

PASSION FOR DENIM
PULZ Jeans er et dansk modebrand med en 

forkærlighed for denim og den gode pasform. 

I SINNERUP FINDER DU DET DANSKE PULZ JEANS

PULZ PzEmma jeans  
straight leg 799,95

PULZ PzViolette 
vest 799,95

PULZ PzNova 
cardigan 699,95

SILKE RENÉE  
Spiral Hoop 
børstet øreringe 
499,-

binder smykkerne sammen i en rød tråd. Kollektionen 

består derfor af særligt perlesmykker og bølgende 

former i et blankt finish, hvor balancen mellem det 

feminine og rå er med til at gøre kollektionen unik.

FREMTIDEN KALDER
For Silke er designprocessen et kald, da hun elsker at 

fordybe sig i sine egne kollektioner og skabe sit eget 

udtryk. Det er derfor også planen, at der skal komme 

f lere styles fra Silkes hånd, når designstudiet er fær-

diggjort. 

“Jeg glæder mig til at blive fuldtidsdesigner, fordybe 

mig og gå 100 % ind i det. Lige nu fylder studiet 

meget, så jeg ser frem til at kunne skabe større kol-

lektioner meget snart,” fortæller Silke.

“Smykkerne tager udgangspunkt i organiske 
former fra naturen og havet, men vil stadig 
være minimalist iske med enkle detaljer, da 
t idløshed er en a f de t ing, jeg sæt ter højt. 
Derfor er smykkerne også lavet i gode ma-
terialer og ud fra klassiske trends, så man 
kan have dem i mange år,” forklarer Silke.

Artikel / Silke Renée Jewelry

SILKE RENÉE JEWELRY
Spiral Hoop øreringe børstet 599,-

Twirly børstet ring 599,-
So Wavy børstet ring 599,-

Wavy børstet ring 499,-

SILKE RENÉE JEWELRY 
Blurry Hoop øreringe 
12mm 249,-
Blurry Hoop øreringe 
20mm 399,-

PULZ
PzCassi jumpsuit 
999,95

PULZ 
PzSally kjole 699,95

SILKE RENÉE  
Twisted Leaf børstet
øreringe 399,-

SILKE RENÉE  
Twirly Hoop sand-
blæst øreringe 499,-
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VORES BEDSTE

Gaveinspiration
Fra blød luksus til smykker i 925 Sterling sølv. Vi har 
samlet vores gavefavoritter i modeafdelingen.

CRÉTON Scarfie  
halstørklæde 299,95

CRÉTON Exxa 
sweater 699,-

CRÉTON Brooklyn 
beret 199,95

CRÉTON Bagzy 
skind shopper 
999,-

CRÉTON Salomy 
taske 1.499,-

TWO GENERATIONS
Detroit skjorte 999,-
Fresno sweater 999,-

Everglades cykelshorts 249,95
CRÉTON

Dallas ruskind cowboystøvler 1.799,-

SILKE RENÉE  
Serpentine børstet 

ørekæde 399,-

CRÉTON
Stilena kjole 1.199,-
Crossy skindtaske 999,-

SILKE RENÉE  
Single Spiral børstet 

øreringe 599,-

CRÉTON Patricia 
top 299,95

CRÉTON Marble 
hårclips fra 
39,95
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Mød os / Webteamet

MØD OS › LAGER
På Sinnerups lager står vores medarbejdere 
klar til at tage imod lækre produktnyheder 
og fordele dem ud i vores butikker, så du 
altid finder nye produkter på hylderne. 

Vores lagerteam sørger også for at levere 
varer direkte hjem til dig, så du nemt kan 

indrette et hjem efter dit ønske.

MØD OS › WEBTEAMET
I Sinnerups webshop i Aarhus sidder vores 

webteam og sørger for alt lige fra god 
kundeservice, vareoprettelse og ind-

køb af eksterne varer til sociale medier, 
kommuni kation og online markedsføring.

Webshoppen består derfor af et sammen-
tømret team med forskellige kompeten-
cer, hvor alle hjælper hinanden på kryds 

og tværs.

Hverdagen går således med at vejlede kun-
der eller skabe boliginspiration, så vores 

gæster får hjælp til at indrette deres hjem 
på den bedst mulige måde for dem.

SINNERUP AALBORG 
Nytorv 18-20 
9000 Aalborg 
36 96 53 70 
aalborg@sinnerup.com 

SINNERUP AARHUS 
Skt. Clemenstorv 10 
8000 Aarhus 
87 46 44 00 
aarhus@sinnerup.com

SINNERUP HOLSTEBRO 
Nørregade 10 
7500 Holstebro 
97 42 50 22 
holstebro@sinnerup.com

SINNERUP HORSENS 
Jessensgade 7-9 
8700 Horsens 
88 51 19 88 
horsens@sinnerup.com

SINNERUP KOLDING 
Søndergade 9 
6000 Kolding 
75 50 56 22 
kolding@sinnerup.com

SINNERUP ODENSE 
Vestergade 12 
5000 Odense 
66 19 22 50 
odense@sinnerup.com

SINNERUP RANDERS 
Provstegade 6-10 
8900 Randers 
86 42 11 88 
randers@sinnerup.com

SINNERUP SILKEBORG 
Vestergade 19 
8600 Silkeborg 
86 81 01 33 
silkeborg@sinnerup.com

SINNERUP VANLØSE 
Vanløse Torv 1, 1. Dør 240 
2720 Vanløse 
36 96 53 90 
vanlose@sinnerup.com

SINNERUP VEJLE 
Søndergade 26 
7100 Vejle 
36 96 53 80 
vejle@sinnerup.com

SINNERUP VIBORG 
Vestergade 14 
8800 Viborg 
86 62 63 55 
viborg@sinnerup.com 

TYSKLAND

SINNERUP FLENSBORG 
Holm 57-61 
24937 Flensborg 
+49 461 430 520 40 
flensborg@sinnerup.com

SINNERUP HARRISLEE 
MØBELHUSET 
Gewerbehof 7-9 
24955 Harrislee 
+49 461 430 520 10 
info@clubsinnerup.com

INSTAGRAM 
@sinnerup_dk 
@creton_official 
@silkerenee.jewelry

FACEBOOK 
facebook.com/sinnerupdk/ 
facebook.com/creton.dk/ 
facebook.com/silkerenee.jewelry/

WEBSHOP, GUIDES & MEGET MERE 
www.sinnerup.dk

HER FINDER DU OS

 13 landsdækkende butikker   

 Prismatch på alle varer   

 Click&Collect på møbler    

 Flere end 100 kendte og nye brands   

 30 dages fuld bytte- og returret  

Indret med Sinnerup!
Magasinet 

gælder til og 
med den  

31.10.2021



Der tages forbehold for svigtende leverance, udsolgte varer og trykfejl.   

FURNITURE BY SINNERUP  
Newcastle sofa i læder 8.999,- 
Viola II sofabord i marmor fra 1.699,-

CRÉTON Pilotti jumpsuit med bælte 1.499,- 
(Forhandles fra medio september.) 

SINNERUP Giraf 
i eg og ask fra 
299,95 Panda i  
eg og valnød  
fra 399,-

www.sinnerup.dk




