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DESIGNSUCCES – Prøv at 
studere lamperne, hvis du 
en dag er på prestigehotel-
let Hotel Kong Arthur ved 
søerne i København. Hvis 
du synes, de passer perfekt 
til hotellet, som markedsfø-
rer sig på historie, design, 
bæredygtighed og økologi, 
så kan du ranke ryggen og 
sige: De er fra Hjerting! 

Det er nemlig Pia og 
Palle Rasmussen fra CPH 
Lighting, der har scoret den 
store ordre med at levere 
lamper til hotellets store re-
novering. 

I alt 219 værelser plus 
orangeri og restaurant har 
fået nye CPH-lamper. Lam-

perne i orangeriet er spe-
ciallysekroner af bambus. 
Og i restauranten er det 
CPH Tube Light, der sender 
et behageligt lys ned i rum-
met.

”Det var vores største 
ordre i 2019,” smiler Palle 
Rasmussen.

Kan holde i 40 år
Hotellet har købt den tid-
løse serie Nola til sengene 
og til skrivebordene. Ved 
sengene er de bygget ind 
i panelerne og ved skrive-
bordene er der lavet en spe-
cialtilpasning. 

”Alle lamper laves i Dan-
mark eller Belgien, ikke no-

get ’crap’ eller brug og smid 
væk. Det er lamper, der er 
designet og produceret til 
at kunne holde i 40 år,” for-
tæller hun.

Vigtigt projekt
Projektet på Hotel Kong 
Arthur er vigtigt, da det 
giver omtale og meromsæt-

ning. Et hotel i Aarhus, der 
tilhører en international 
hotelkæde, skal nu have 
192 lamper.
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Har du ikke  
fået avisen  

i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til

Gode tip giver  
den bedste avis

Alting var bedre i gamle dage. Det kan man  
grine eller ryste på hovedet af, men helt  

forkert er det ikke, i hvert fald ikke, når man taler om at 
være avisjournalist. I gamle dage, før internettet brød  
igennem i slutningen af 1990erne, var noget nemme
re at bringe nyheder end i dag. Velbemandede, licens
finansierede medier, medier med statsstøtte og  
private aktører på de såkaldt sociale medier, der  
sender milliarder af annoncekroner fra Danmark til  
deres aktionærer i USA, gør det næsten umuligt for 
små, private printmedier at komme først med noget 
som helst. Med mindre vi da får et tip fra jer, kære  
læsere. Det kan være om en frisk 100årig, en sjov  
oplevelse, en spændende person, et historisk emne, 
et foredrag eller en ny butik. I tænker måske, at det og 
det må vi da vide, men selv om vi har udvidet staben 
med en lokalkendt fotoreporter, så ved vi stadigvæk 
kun en brøkdel om, hvad der foregår derude. Derfor er 
det stadig de gode tip, der giver de bedste historier og 
den bedste avis. Det er ikke sikkert, vi skriver om alt, vi 
bliver tippet om, men når vi gør det, så anstrenger vi os 
for at gøre det godt.

Med hensyn til digital annoncering, så har vi snart et 
nyt tilbud til vores annoncører. Mere om det senere.
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VI SØGER VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer på 110-120 kvm. og  

150-200 kvm. med min. tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- & treværelses lejligheder i Esbjerg. 

Både møbleret og umøbleret.

40 76 05 08
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/
garanti gives!

Esbjerg
Housing

Lys-par fra Hjerting scorer 
stort hotelprojekt i København
CPH Lighting forsyner Hotel Kong Arthur i København med egne designlamper

Jydsk Tag & Facade ApS ▼ Tarp Byvej 8 ▼ 6715 Esbjerg N
Mobil: 26 68 05 76 ▼ kontakt@jydsktagogfacade.dk

Se mere på vores hjemmeside jydsktagogfacade.dk

ALGEBEKÆMPELSE  
– Effektiv på alle overflader!

FACADERENS OG IMPRÆGNERING 
– Giver dit murværk et  
nyt forsvar mod vind og vejr!

FØRFØR EFTEREFTER

Ring eller send en mail til os 
for et uforpligtende tilbud!

PROFESSIONEL FLISERENS 
– Dine gamle fliser  
bliver som nye igen!

GIV NYT LIV TIL DIT GAMLE TAG 
– Vi er eksperter i tage og 
facader – ring for et tilbud!

EFTEREFTER

FØRFØR

I værelserne er der Nola-lamper ved sengene.

Pia og Palle Rasmussen i deres arbejds- og showroom på 
Bytoften i Hjerting. Palle holder en Nola-lampe i hånden.

I restauranten er der CPH Tube Light i loftet.


