
when time matters



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



Wall clocks
Hemverk er vægure, der er skabt ud fra en stolt dansk 
designtradition, som kombinerer form og funktion. 

Formen er et minimalistisk design, der fremstår rent og 
enkelt med rene linjer. Urets fornemste funktion er at vise, 
hvad klokken er. Sekundviseren er udeladt samtidig med, 
at den tikkende lyd er fjernet, så tiden bevæger sig lydløst. 
Det er tiden lige nu, der er vigtig, og vi skal bruge den på 
det, der betyder noget.

Farverne er inspireret af den nordiske natur med 
douchede grønne, beige, blå og sarte rosa nuancer, der 
skaber ro og falder godt ind i enhver indretning.

Materialer som marmor, forskellige træsorter og linoleum 
er alle naturlige og ansvarlige produkter, der holder 
mange år ud i fremtiden. 

Urværket er tysk kvalitet af mærket Junghans og 
understreger et ønske om et godt produceret ur, lavet af 
de bedste delelementer. 



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

sølv

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



Dark Oak – small 
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 mørk egetræsfiner, 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



Light Oak – small 

sort kobber guld sølv

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.



Conifer Dark Oak

sølvsølvsølvsølv

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



Smokey Blue 
Dark Oak

sølvsølvsølvsølvsølv

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



Burgundy 
Dark Oak

sølvsølv

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



Nero Dark Oak

sølv

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

sølvsølv

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

sølvsølvsølv

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 Light Oak

sølvsølvsølvsølv

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

sølvsølvsølvsølvsølv

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



Conifer Oak

sølvsølvsølvsølvsølvsølvsølv

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



Burgundy Oak

sølvsølv

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

sølvsølv

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

sølvsølv

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



Shape Caqui

sølvsølv

Ø28 cm / Ø38 cm 

Shape Caqui er lavet af det slidstærke og 
modstandsdygtige materiale Valchromat. 
Valchromat er fremstillet af træfibre, og er 
bearbejdet med en harpiksbehandling, som 
gør produktet modstandsdygtig og anses for 
30% stærkere end lignende produkter. Der 
bruges udelukkende organiske farvestoffer til at 
gennemfarve produktet i den karakterisktiske 
lysegrønne farve.

 

sort kobber guld sølv



Shape Yellow

sølvsølv

Ø28 cm / Ø38 cm 

Shape Yellow er lavet af det slidstærke og 
modstandsdygtige materiale Valchromat. Valchromat 
er fremstillet af træfibre, og er bearbejdet med en 
harpiksbehandling, som gør produktet modstandsdygtig 
og anses for 30% stærkere end lignende produkter. 
Der bruges udelukkende organiske farvestoffer til at 
gennemfarve produktet i den smukke gule farve.

sort kobber guld sølv



Shape White Grey

sølvsølv

Ø28 cm / Ø38 cm 

Shape White Grey er lavet af det slidstærke og 
modstandsdygtige materiale Valchromat. Valchromat 
er fremstillet af træfibre, og er bearbejdet med en 
harpiksbehandling, som gør produktet modstandsdygtig 
og anses for 30% stærkere end lignende produkter. 
Der bruges udelukkende organiske farvestoffer til at 
gennemfarve produktet i den stilsikre grå farve.

sort kobber guld sølv



Shape Chocolate

sølvsølvsort kobber guld sølvblack cobber gold silver

Ø28 cm / Ø38 cm

Shape Chocolate er lavet af det slidstærke og 
modstandsdygtige materiale Valchromat. Valchromat 
er fremstillet af træfibre, og er bearbejdet med en 
harpiksbehandling, som gør produktet modstandsdygtig 
og anses for 30% stærkere end lignende produkter. 
Der bruges udelukkende organiske farvestoffer til at 
gennemfarve produktet i den varme brunlige farve. 



Graham unisex 
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
Graham Smokey Blue er et enkelt og klassisk unisex 
armbåndsur. Den mørkeblå urskive af valnødde- eller 
lyst træ giver sammen med urrammen i valnøddetræ et 
sofistikeret og nordisk udtryk. Uret fås med 3 forskellige 
urremme – i henholdsvis sort læder, vintage cognac læder 
eller taupe nylon. Du kan nemt skifte din urrem, derfor 
kan du tilkøbe flere urremme, så du kan skabe flere udtryk 
med samme ur. Uret har en diameter på 40 mm og er 
vandafvisende (3 atm). Urværket er japansk quartz.



Smokey Blue Walnut Smokey Blue Fair

taupe nylon steel meshvintage cognacsort lædertaupe nylonvintage cognacsort læder



Conifer
Et enkelt og elegant unisex armbåndsur med et 
minimalistisk design, der passer godt til den nordiske 
designstil. Urrammen er af valnødde- eller lyst træ som 
i samspil med den mørkegrønne urskive giver uret en 
unik karakter. Match med en urrem i din favoritfarve 
og materiale – du kan vælge mellem sort læder, vintage 
cognac læder eller taupe nylon. Urremmen kan nemt 
udskiftes, og du kan derfor tilkøbe en ekstra rem, så du 
har flere varianter af dit ur. Uret har en diameter på 40 
mm og er vandafvisende (3 atm). Urværket er japansk 
quartz.



Conifer Walnut Conifer Fair

taupe nylon steel meshvintage cognacsort lædertaupe nylonvintage cognacsort læder



Warm grey
Graham warm grey er et elegant og nordisk unisex 
armbåndsur med en diameter på 40 mm. Den lysegrå 
urskive giver sammen med urrammen i valnødde- 
eller lyst træ et sofistikeret og elegant udtryk. Du 
kan sammensætte uret med din favorit urrem – vælg 
mellem sort læder, vintage cognac læder og taupe nylon. 
Urværket er japansk quartz og er vandafvisende (3 atm).



Warm Grey Walnut Warm Grey Fair

taupe nylon steel meshvintage cognacsort lædertaupe nylonvintage cognacsort læder



#timematters
Followers and influencers are encouraged to share content with 

#timematters along with #hemverk @hemverk
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