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Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.
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Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

36-årige Yvonne Montro-
ne er italiener og danner 
par med 45-årige Ian Choe 
Nielsen fra Esbjerg. For fire 
år siden valgte designer-
parret at flytte hjem fra mil-
lionbyen Shanghai i Kina 
til Hjerting med deres tre 
døtre Zoë – ni år – Cloë – 
seks år – og Nera på fire år. 

Det første år var det kun 
Yvonne og døtrene, der 
etablerede sig i det vestjy-
ske. Sammen driver parret 
webshoppen Nobelz, der 
tidligere var en fysisk butik 
og showroom i Skolegade 
i Esbjerg. 1. marts flyttede 
konceptet i nye lokaler. 

”Vi er lige flyttet til nye 
lokaler i en del af Rack 
Buddy, der ligger ved siden 
af Butchers i Esbjerg. Her 
har vi også lager, afholder 
kundemøder og ekspede-
rer webshoppen,” siger Yv-
onne Montrone, mens hun 

pakker smykker af eget de-
sign, der skal sendes. 

”I nær fremtid vil vi offi-
cielt åbne et showroom på 
adressen for inviterede gæ-
ster,” tilføjer Yvonne. 

”Når der ikke er pande-
mi rejser Ian stadig en del 
med sit job, og kan være på 
forretningsrejse fra seks til 
otte uger ad gangen. Ofte i 
Asien.”

Skodesign for Bianco
”Desuden arbejder jeg som 
freelancer med design af 
sko for Bianco i Lunder-
skov. Vi har altid satset 
på webshoppen, og der-
for havde jeg ikke tid til at 
have åbent tre gange i ugen 
i Skolegade. Det giver for 
lidt frihed i forhold til man-
ge af de andre ting, vi er 
involveret i,” siger Yvonne 
Montrone og tilføjer: 

”Jeg vil stadig med ti-
den invitere subscribers til 
shoppingevents i de flotte 

lokaler på den ny adresse. 
Det er populært med så-
danne events for os som 
business, men det har coro-
na jo desværre også sat en 
stopper for lige nu og her.” 

Yvonne arbejder desuden 
fokuseret på firmaets influ-
encers og på at få endnu fle-
re engagerede følgere. 

”Vi hjælper også især 
influencers lige nu med at 
udvikle deres eget brand 
og drive deres webshop. 
Blandt andre diamantdat-
teren og influenceren Elvi-
ra Pitzner,” siger Yvonne. 
Både Yvonne og Ian er ud-
dannede tøjdesignere og 
mødte hinanden i Tyskland 
via deres job. 

”Jeg er opvokset i Tysk-
land, fordi mine italienske 
forældre arbejdede der og 
havde flere isbutikker. Min 
far døde, da jeg kun var 

Designer Yvonne Montrone satser  
på webshop og brandsupport i sin  
branche med tøj, sko og smykker

Ian Choe Nielsen og Yvonne 
Montrone har solgt deres 
kreationer i parrets webshop, 
men rykker nu i showroom 
hos Rack Buddy i Esbjerg.

Designer råt og sofistikeret g sofistikeret  
som sig selv

  Go' energi !
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Anlægsgartner
Kirsten Falster-Hansen

Tlf. 20 62 09 60
www.kreative-haver.dk

Tinksmedevej 15 · 6851 Janderup

Kreative Haver

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

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- og treværelses lejligheder i Esbjerg. 

Både møbleret og umøbleret.

40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

Der gives god leje  
og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

NY ADRESSE 
Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42 P

GRATIS

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

Gælder til og med d. 30.04.2021 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på enkeltstyrke-

briller 2.500,– kr. og flerstyrkebriller 3.500,– kr. Klip ud og aflever i din Hallmann butik.  

Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
600,– 

kr.til et  

brilleste
l

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES  
NYE FLERSTYRKEGLAS tynde glas

 UV-400
 ekstra lette

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

–60%
op til

premium brilleglas

*

at spare

otte år gammel, og min mor 
måtte drive forretningen 
videre helt alene. Det var 
hårdt ved hende,” fortæller 
Yvonne Montrone, der for-
nylig også måtte sige farvel 
til sin mor. 

”Jeg har lært, at man ikke 
kan tage noget for givet. Li-
vet er kort, og man skal ikke 
være bange for at bruge det. 
Jeg har også i en tidlig alder 
lært at leve på en sten og at 
gå efter mine drømme. Jeg 
bruger ikke penge og inve-
sterer dem, før de er tjent,” 
siger den succesfulde de-
signer af såvel smykker, tøj, 
accessories som sko. 

I dag, efter at begge foræl-
dre er væk, tænker hun me-
get over, hvordan hun nu 
kan påvirke sine børn med 
sin italienske baggrund. 

”Vi bor på samme vej i 
Hjerting som min mands 

søster, så pigerne ses med 
deres kusiner dagligt, det 
er så dejligt. Vi har virkelig 
gode naboer og et tæt sam-
menhold. Jeg har heldigvis 
også en bror tilbage i Han-
nover,” siger hun. 

Elsker italiensk mad
Den italienske mad er Yv-
onnes helt store kulturelle 
passion at give videre til 
sine døtre. ”Jeg elsker at 
stå i et køkken, og vi har et 
kæmpe stort komfur med 
seks blus og en indbygget 
teppanyaki-plade til kore-
anske grillretter, fordi Ian 
etnisk er af koreansk oprin-

delse. Jeg laver mange tra-
ditionelle italienske retter 
hver uge. Lige fra pizza til 
lasagne og desuden asiati-
ske retter. Vores døtre går 
på den internationale skole 
her i Esbjerg, fordi jeg sy-
nes, det er dejligt at de be-
varer et internationalt ud-
syn,” forklarer Yvonne, der 
ikke dyrker mainstream, 
men hellere vil tænke og 
prøve nyt ud af boksen. 
Derhjemme taler Yvonne 
også italiensk til sine piger. 
Yvonne Montrone er faldt 
rigtig godt til i Hjerting, 
hun elsker naturen og at bo 
tæt på vandet. 

”Generelt trives jeg, når 
min familie har det godt, 
og jeg nyder den rene luft 
her i forhold til Shanghai 
og ikke mindst de korte 
afstande, når jeg for eksem-
pel skal køre pigerne til 
sport og andre fritidsinte-
resser. Vi har for alvor slå-
et rod her i det vestjyske,” 
slutter hun.

Se mere på nobelz.dk 
hjemmeside. 

 

Tekst og foto: 
Tatjana Johnsson 

Designer råt og sofistikeret g sofistikeret  
som sig selv

Yvonne Montrone har travlt 
med at designe smykker og 

sko, men der er stadig tid 
til at lave italiensk mad til 

manden og de tre døtre.

Smykker og tøj af eget Smykker og tøj af eget 
design vises frem i det design vises frem i det 

nye showroom, hvor nye showroom, hvor 
Yvonne Montrone også Yvonne Montrone også 
har lager og travlt med har lager og travlt med 

onlinebestillinger.onlinebestillinger.


