
Lyset er det 
halve af den 
gode stemning
Intet er så godt for humøret som solskin.  
Det skulle da lige være at købe en ny lampe,  
tage den hjem og tænde for den.

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

 Tænk i  
lysrum
Lys kan ikke ses, før det 
ram mer en flade. Og heri ligger 
hele hemmeligheden bag godt 
og funktionelt lys i hjemmet. 
Kunsten er at få de enkelte 
lampers lysrum til at spille 
sammen. Kig ud på lørdag og 
få råd af flinke folk fra FLOS 
om, hvordan du lukker det 
bedste lys ind i dit hjem.

KØBENHAVN:  
LØRDAG 26.2.
AARHUS:
LØRDAG 5.3.

LINIEN
Design: Mogens Lassen
Sort eller hvidmalet stål
Normalpris inkl. moms 670,-
kun lørdag 27.3. 536,-

AKARI 1N 
Design: Isamu Noguchi
Shoji-papir, 39 cm
Normalpris 1.790,-
Kun tors/lørdag 1.435,-

560,-
Kun tors/ lørdag

Lys er liv, og hos Paustian 
kender vi ingen, der er 
bedre til at fortælle om lys 
end Kim Puggaard fra FLOS 
Scandinavia. Kom og hør 
nyt fra Italiens mest bega-
vede lysmennesker. Oplev 
landvindinger inden for LED 
og lavenergi. Bliv bevidst om 
brug af indirekte lys, og hør 
hvordan farverne bliver sig 
selv igen. 

Arrangementet varer en lille 
time, og i dagens anledning 
giver vi 20 % rabat på alt i 
vores nye lampeafdeling.

KØBENHAVN: 
TORSDAG 24.2. KL. 17
AARHUS:
TORSDAG 3.3. KL. 17

LySSEj  
UDEN fILTER 
Design: Bo Jacobsen,  
Restaurant Paustian

600 g lyssej, 600 g bage-
kartoffel uden skræl, 2 fed 
hvidløg, 1 løg, 2 laurbær-
blade, 1 dl creme fraiche,  
1 dl hvidvin, 100 g mild 
fåreost, 1 lille bundt persille, 
citronskal.

Løg og kartofler i skiver  
à 1 cm koges møre sammen 
med hvidløg. Tilsæt creme 
fraiche og kog igennem med 
salt og peber. Skær fisken 
i 4 stykker og læg dem i et 
ildfast fad oven på kartoflerne. 
Drys med revet fåreost og 
sæt i 200° varm ovn i 20 
min. Fisken er mør, når den 
skiller ved et fast tryk. Drys 
med hakket persille og reven 
citronskal.

SmITHfIELD
Design: Jasper Morrison
Pendel Ø 60 cm.
Normalpris 5.700,-
Kun tors/lørdag 4.560,-

KELVIN LED 
Design: Antonio Citterio

Kelvin er en rigtig energispa-
rer af en arbejdslampe, men 
med et blødere og varmere 
lys end før set med LED. 
Tænd og sluk med finger 
touch på den flade skærm 
og nyd balancen.

Normalpris 2.860,-
Kun tors/lørdag 2.280,-

fokus på det  
væsentlige
Et godt arbejdslys er alfa og 
omega for koncentrationen; 
på sigt også for dit syn og 
helbred. Men fordi du er 
fokuseret, behøver resten af 
familien ikke at sidde badet i 
lys. Tricket er fleksible 
lyskilder. Spots og indirekte 
lys i kombination med 
begavet brug af lysdæmper. 
Kom op og få en overbevi-
sende demonstration i vores 
nye lysafdeling på første sal.

LAmpADINA
Design: Achille Castiglioni
Sort eller orange
Normalpris 700,-

Alle priser er inkl. moms. Tilbud gælder kun 24. og 26.2.  
i København samt 1. og 3.3. i Aarhus


