when time matters

Mission statement

Minimalistic wall clocks and
wristwatches assempled by hand
in Denmark. The simple design
shows time and nothing else
– because time matters

Wall clocks

Wristwatches

Wall clocks
Nøje udvalgte råmaterialer, et ur værk af højeste
kvalitet og en far vesammensætning helt efter dit
eget ønske. Det er blot nogle af byggestenene
bag et vægur fra Hemverk. Med de minimalistiske
og stilrene linjer i tankerne, designer vi ure, der
kompromisløst passer ind i den nordiske indretning.

Light oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et enkelt vægur med et minimalistisk
udtryk. Den runde skive er laserskåret
af lyst egetræ, der passer flot ind i et
moderne nordisk hjem. Hvert eneste ur
er helt unikt, da årene i træet varierer fra
ur til ur.

sort

kobber

guld

sølv

Dark oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et flot og enkelt vægur med en rund
skive, som er skåret af mørkt egetræ.
Årene træder tydeligt frem og varierer
fra ur til ur, så hvert eneste er helt unikt.
Urets mørke træ passer flot ind i ethvert
moderne nordisk hjem og giver karakter
til væggen. Du kan selv vælge, hvilken
farve visere, du vil kombinere med det
mørke træ, alt efter hvor meget de skal
dominere.

sort

kobber

guld

sølv

Gunpowder
Ø28 cm / Ø38 cm
Væguret i sort, nistret træ har et råt,
men enkelt udtryk. Den runde urskive af
gennemfarvet MDF passer fint ind i de
fleste moderne nordiske hjem med sit
minimalistiske design. Den sorte, matte
og glatte overflade og farvespillet kan
matches med alle vores visere alt efter
om du ønsker et rent, sort look eller et
varmt eller mere neutralt udtryk.

sort

kobber

guld

sølv

Light Oak
Ø12 cm
Et lille fikst bordur, der passer perfekt
til reolen, sengebordet eller hylden i
køkkenet. Den lille størrelse gør, at det
passer ind i stort set alle hjem. Urskiven
er skåret af lyst egetræ, og hvert eneste
ur er helt unikt, da træets årer varierer
fra ur til ur. Uret kommer med en
praktisk holder af samme træ, og du kan
vælge, hvilken type visere du vil sætte
sammen med uret, alt efter hvor meget
de skal træde frem mod skiven.

sort

kobber

guld

sølv

Marble Bianco
Ø28 cm
Et karakteristisk vægur med et klassisk
udtryk. Den hvide Bianco Carraramarmor giver et lyst og neutralt udtryk,
der passer flot ind i den nordiske
indretningsstil. Den tolvkantede
urskive fungerer som timeindikator,
og overfladen varierer fra ur til ur, da
marmoret er et naturligt materiale. Vælg
mørke visere, der træder tydeligt frem
på den lyse skive eller gør viserne mere
anonyme ved at vælge lys sølv.

sort

kobber

guld

sølv

Marble Verde
Ø28 cm
Et enkelt vægur med ekstra kant. Den
kantede skive, hvis 12 sider fungerer
som timeindikatorer, i kombination med
det mørkegrønne marmor tilfører farve
til hjemmet og træder tydeligt frem på
væggen. Hvert eneste ur er helt unikt, da
marmorets aftegninger varierer fra ur til
ur. Vælg et ur i marmor, hvis du ønsker
et naturligt, men karakteristisk udtryk,
og lad viserne være prikken over i’et
og vælg både skive og visere i netop de
farver, du ønsker.

sort

kobber

guld

sølv
sølv

Marble Nero
Ø28 cm
Det tolvkantede ur, hvor hver side
fungerer som timeindikator, er enkelt
og råt på en gang. Det sorte marmor af
typen Nero Marquina har et flot spil i den
blankpolerede overflade, og hvert eneste
ur er helt unikt, da marmorets naturlige
aftegninger varierer. Uret træder tydeligt
frem på væggen og kan kombineres med
visere alt efter ønske.

sort

kobber

guld

sølv
sølv

Conifer Dark Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et underlag af mørk egetræsfiner og en
overflade af mørkegrønt linoleum med
udskårne timeindikatorer understreger
vægurets diskrete designstil. Det
minimalistiske udtryk er et godt match
til ethvert moderne hjem. Vælg, hvilke
visere du vil sætte til, alt efter hvor
meget du ønsker, de skal træde frem på
skiven.

sort

kobber

guld

sølv
sølv
sølv

Smokey Blue
Dark Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et enkelt og nedtonet vægur i dæmpede
farver. Det mørkeblå linoleum, som er
pålimet urskiven af mørk egetræsfiner,
giver et varmt udtryk. I kombination
med det klassiske, men minimalistiske
design og med visere efter eget valg
passer uret ind i de fleste moderne hjem.

sort

kobber

guld

sølv
sølv
sølv

Burgundy
Dark Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et enkelt vægur med et minimalistisk
design. Udtrykket passer godt til den
nordiske designstil. Den mørke urskive
af egetræsfiner i samspil med det varme
bordeauxrøde linoleum giver uret
karakter, og de tolv timeindikatorer
træder diskret frem. Match med visere
i din ønskede farve og vælg selv, hvor
tydelige de skal være.

sort

kobber

guld

sølv
sølv

Nero Dark Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Vægurets minimalistiske design får et
meget roligt udtryk med en baggrund
af mørk egetræsfiner, belagt med sort
linoleum. Træet giver varme til det sorte
linoleum med udskårne timeindikatorer,
og den runde skive får karakter, alt efter
hvilke visere du vælger at sætte til.

sort

kobber

guld

sølv

Powder Dark Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et klassisk, rundt vægur med et enkelt
udtryk. Selve skiven er skåret af mørk
egetræsfiner og belagt med støvet rosa
linoleum, hvilket skaber en flot kontrast
og lader timeindikatorerne træde
tydeligt frem. Match med visere efter
eget valg, og få et vægur, der passer ind i
den moderne nordiske indretningsstil.

sort

kobber

guld

sølv

Nero Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et enkelt og minimalistisk vægur i
monokrome farver. Den helt lyse
egetræsfiner står i skarp kontrast
til det sorte linoleum med udskårne
timeindikatorer, der træder ekstra
tydeligt frem. Den klassiske, runde
urskive i sort giver et eksklusivt udtryk
og kan kombineres med visere i guld og
kobber for at trække træet i den varme
retning eller med sort eller sølv for at
holde det mere tone-i-tone.

sort

kobber

guld

sølv

Powder Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et lyst, minimalistisk og nordisk
udtryk. Væguret med det lyse underlag
af egetræsfiner og den støvede rosa
linoleumsoverflade med udskårne
timeindikatorer er indbegrebet af
enkelhed. Vælg matchende eller
kontrastfarvede visere og lad dem
bestemme urets endelige udtryk.

sort

kobber

guld

sølv

Smokey Blue Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Det støvede blå vægur med en overflade
af linoleum og en baggrund af lyst
egetræsfiner er en smuk kombination
mellem lyst og mørkt. De udskårne
timeindikatorer træder tydeligt frem og
i kombination med enten mørke eller
lyse visere er uret let at tilpasse til din
indretningsstil.

sort

kobber

guld

sølv
sølv

Conifer Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Det lyse egetræsfiner og den
mørkegrønne linoleumsskive står i flot
kontrast til hinanden og lader urets
timeindikatorer træde tydeligt frem. Den
runde form og det enkle design passer
til de fleste moderne nordiske hjem. Lad
viserne være prikken over i’et alt efter
hvilket udtryk, du ønsker.

sort

kobber

guld

sølv
sølv

Burgundy Oak
Ø28 cm / Ø38 cm
Et minimalistisk og enkelt vægur.
Den runde skive af lyst egetræsfiner
som baggrund belagt med varmt
bordeauxrødt linoleum får virkelig urets
timeindikatorer til at træde tydeligt
frem. Kontrasterne mellem træ og
linoleum giver uret masser af karakter.
Vælg mellem sølv, guld, sorte eller
kobberfarvede visere, alt efter hvilken
stil du er til.

sort

kobber

guld

sølv

Really Blue
Ø28 cm / Ø38 cm
Det runde, blå vægur er fremstillet af en
kerne af genanvendte hospitalsartikler
og et yderlag af rester fra Kvadrats
produktion af møbelstof. Designet
er minimalistisk og enkelt og passer
til de fleste moderne hjem og til den
miljøbevidste boligejer. Den bløde
overflade i blå tilfører farve til hjemmet.

sort

kobber

guld

sølv

Really Creme
Ø28 cm / Ø38 cm
Et minimalistisk vægur med meget
på hjerte. Det cremefarvede ur med
det enkle udtryk er fremstillet af
genanvendte hospitalsartikler, og
det yderste lag består af rester fra
Kvadrats produktion af møbelstof. Tilfør
stoflighed til hjemmet med den bløde,
cremefarvede overflade, der lyser op på
væggen.

sort

kobber

guld

sølv

The Graham collection
Med “Graham” kollektionen kan du sætte dit ur sammen,
så det matcher dig og din stil. Start med din favorit urskive
– vælg mellem Conifer, Smokey Blue eller Warm Grey.
Kombiner herefter uret med din foretrukne urrem i sort
læder, vintage cognac eller taupe nylon. Remmen er let
at udskifte, du får derfor mulighed for at tilkøbe en ektra
rem, og derved få flere varianter af samme ur.

Smokey Blue
Istrum idus qui doluptam quature culparchici consequam,
cumendam quibus is molent quidiscia quidis minctis
aborem fugit hita atatias experes cum qui soluptae
mollupi ducidentium audae essi tessincideri quatio. Itae
platem quam, offictur aut.

sort læder

vintage cognac

taupe nylon

Conifer
Istrum idus qui doluptam quature culparchici consequam,
cumendam quibus is molent quidiscia quidis minctis
aborem fugit hita atatias experes cum qui soluptae
mollupi ducidentium audae essi tessincideri quatio. Itae
platem quam, offictur aut.

sort læder

vintage cognac

taupe nylon

Warm grey
Istrum idus qui doluptam quature culparchici consequam,
cumendam quibus is molent quidiscia quidis minctis
aborem fugit hita atatias experes cum qui soluptae
mollupi ducidentium audae essi tessincideri quatio. Itae
platem quam, offictur aut.

sort læder

vintage cognac

taupe nylon

#timematters
Followers and influencers are encouraged to share content with #timematters
along with #hemverk @hemverk

