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Arne Jacobsen greb
i børstet stål, 97 mm.

Arne Jacobsen greb
i poleret messing, 97 mm.

Zeppeliner greb
i bakelit fra 1920‘erne. Efter
at have været forsvundet
fra markedet i en årrække,
produceres det igen efter
de originale tegninger.

198 KR.

Coupé greb
Populært og passer godt
til de fleste hjem. Findes i fire
versioner, i poleret messing,
sortlakeret messing, chrom
og børstet stål.

498 kr.

Espergærde greb
- også kaldet Funkis.
Kombination af forkromet
messing og bakelit. Fås også
med skaft i aluminium,
krom, hvidlakeret træ og i
rødbrunt bejdset fyr.

798 kr.

798 kr.

Arne Jacobsen greb
som sæt i poleret
messing, 111 mm.

Arne Jacobsen greb
som sæt i børstet stål
med nøgleskilte, 111 mm.

898 kr.

898 kr.

384 kr.

ORDRUP
VÆRKTØJSMAGASIN

Tectum skålgreb giver nyt
liv til ældre Tectum køkkener
og skabe. Fås med forsider i
børstet stål eller poleret messing. Bagside og kerne i bakelit.

Svanemølle greb
i hård rødbrun
træsort bubinga
og i sortlakeret
bøgetræ.

68 kr.

Vi har godt isenkram og et af Danmarks største udvalg af dørgreb og beslag.

V

i er en familiedrevet virksomhed med
en lang tradition som isenkræmmere
på Ordrupvej. Vi er tre sønner, vores
mor og fire betroede medarbejdere.
Der har været isenkræmmer i vores charmerende
gamle hus siden 1967. Da vi nærmest er “født” i
butikken, på Ordrupvej, har vi en stor viden om
alle de varer vi sælger. Vi hjælper og rådgiver
altid gerne vore kunder med at finde den helt rigtige løsning på ethvert problem. Vi har et ry som
butikken der har alt. Et ry vi gør vores bedste for
at leve op til hver dag.

KLASSISKE DØRGREB
At åbne og lukke døre er en fast rutine hver
eneste dag. Følelsen af et velformet dørgreb mod
håndfladen er som fornemmelsen af et godt
håndtryk. En følelse af kvalitet, troværdighed og
ergonomisk æstetik. Synet af et smukt dørgreb,
monteret på en dør man åbner og lukker ofte, er
ren gensynsglæde og følelsen af at komme hjem.
Hos Ordrup Værktøjsmagasin kender vi alt til de
følelser og historier, der knytter sig til klassiske
dørgreb. Vi har et meget stort udvalg af smukke
dørgreb i messing, stål, træ og bakelit. Blandt
vores mest kendte dørgreb kan nævnes:
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Arne Jacobsens smukke og tidløse dørgreb fra 1956.
En klassiker der blev designet specielt til dørene på
Hotel Royal i København. De fås i to størrelser og i
poleret messing og i børstet stål. Vi forhandler dem
alle til meget konkurrencedygtige priser.

Nøgleskilte findes i
utallige udgaver. Her er
det nøgleskilte i poleret
messing og et sæt i
messing med overflade
der ligner smedejern.

Strandvejsserien er en smuk serie af dørgreb
opkaldt efter byerne langs Strandvejen nord for
København, fra Østerbro til Helsingør. Serien
består at 19 forskellige dørgreb, der hver især findes
i utallige versioner og materialer.

Østerbro greb i hård rødbrun træsort
bubinga. Komplet sæt med nøgleskilte.
Dørgrebshals og nøgleskilte i overfladebehandlet messing som ligner smedejern.

498 kr.

Dørgreb i bakelit er en af vores specialiteter. Den
sorte bakelit var verdens første industrielt fremstillede plast. Bakelit blev opfundet af den belgiske
kemiker Leo Hendrik Baekeland i årene 1907-1909.
Bakelit er en stabil varmeresistent kunstharpiks, og
anvendes til fremstilling af flere af vore smukke klassiske dørgreb. Zeppeliner eller Torpedo dørgrebet i
bakelit er et dørgreb alle kender. Det er smukt og
funktionelt og stammer fra midten af 1920‘erne og
er i klassisk funkisstil. En vare vi altid har på lager.
Besøg vores charmerende butik i Ordrup og få
alle historierne om de enkelte dørgreb eller køb
dem online i vores webshop på www.ovm.dk.

Ordrup
Værktøjsmagasin
består af tre sønner,
deres mor og fire
medarbejdere.

ORDRUP
VÆRKTØJSMAGASIN
Ordrupvej 85 / Charlottenlund
Telefon 39 63 42 76
www.ovm.dk

Østerbro greb i sortlakeret bøgetræ.
Komplet sæt med nøgleskilte. Dørgrebshals og nøgleskilte i overfladebehandlet
messing som ligner smedejern.

498 kr.
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