


DANSK BÆREDYGTIGT DESIGN  
Den Vagtgående Garder er et elegant, dekorativt og tidsløst 
design, der passer godt ind i det moderne hjem. 
Lavet af bæredygtigt træ.  
 
LAVET AF GARDER - TIL GARDERE  
Som sin far før sig, har designer Martin Witt gjort tjeneste ved 
den Kongelige Livgarde. Som en hyldest til det gamle 
traditionsbundende regiment, har Martin skabt 
Den Vagtgående Garder. 
 
HÆDERSBEVISNING
Designet er hurtigt blevet populært hos den Kongelige 
Livgarde. Her bliver figuren bl.a. brugt som en officiel 
hædersbevisning, for officerer og tjenestegørende 
Gardere, der har ydet en ekstraordinær indsats. 
 
OPRINDELSE
Den Vagtgående Garder repræsenterer Den Kongelige 
Livgarde. Regimentet der værner om den danske
Kongefamilie og de danske slotte.

Den Vagtgående Garder



Figureren har en magnet i forfoden, så den kan suge sig fast på den 
medfølgende metalplade. Metalpladen kan desuden graveres, så 
figureren får et personligt præg. 

Figuren fået i natur eller i sort højglans. 
Leveres i en elegant gaveæske.

Størrelse:              H 24cm * L 11cm * 2 cm. 
Plade:                   L 6,5cm * B 13,5 cm.
Træsort:                Indonesisk hårdttræ
Vejl. udsalgspris:      549,- DKK







Tokens of Happiness er en kollektion af smukke tidløse interiør designs i træ.  
Som navnet indikere, er figurerne skabt til at sprede glæde omkring sig. Du vil altid finde figurerne, 
med et muntret smil på læben.  
De glade designs har et naturligt talent for, at gøre dig glad. Det er gaven ved Tokens of Happiness. 
 
Figurerne er fremstillet af indonesisk hårdttræ af høj kvalitet. Passer du godt på figuren, vil de følge 
dig gennem et helt livet. 

Alle figurer er CE-godkendt og lavet af FSC-certificerede producenter, der bruger bæredygtigt 
skovbrug til produktionen.  
 
Hvad enten du leder efter en gave til barnedåben, det næste baby shower eller en værtindegave, så 
vil disse små designs bringe smil og glæde ind i ethvert hjem. 



Kontaktinfo:  
 
Mail:             witt@designbywitt.com  
Tlf.:               +45 20620084  
 
Website:      designbywitt.com

mailto:witt@designbywitt.com
http://designbywitt.com

