jubilæum
50 års

Midt på hovedgaden i Hjørring fejrer Fjerrenseriet, botex home lige nu 50 års jubilæum. Glæd dig til fantastiske jubilæumstilbud
på dyner, puder, boligtekstiler, senge m.m. til priser som for 50 års siden !!

MINNIE OG MICKEY

Disney motivsengesæt i den
lækreste bomuldssatin og de rigtige
Disney-farver. Str. 135x200 cm.
Normalpris 499,-

199,JUBI-PRIS KUN

Se foto inde i avisen

MOSKUS GOLD DYNE
Normalpris 1299,-

JUBI-PRIS KUN

599,-

50%
PÅ JUNAS LAGNER
OG HÅNDKLÆDER

Se foto inde i avisen

gælder torsdag, fredag,
lørdag og søndag

jubilæumsdyne

Se foto inde i avisen

Normalpris 2298,-

999,JUBI-PRIS KUN

Se foto inde i avisen

pude

Normalpris 899,-

SØNDAGS
ÅBENT
4. oktober

kl. 11-16

JUBI-PRIS KUN

399,Se foto inde i avisen
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Et halvt århundrede
med fjer og dun
600 kr. for rensemaskinen
Det var på en tur til København, Finn Penderup så en
fjerrensemaskine hos en soldaterkammerat. Han
havde dårligt råd til at købe maskinen for de 600 kr.,
som den kostede, men til Bjergby skulle den, for han
havde fået en idé, og idéen skulle føres ud i livet.
Da maskinen var kommet vel til Vendsyssel og var
blevet samlet, begyndte Finn Penderup at tage ud på
landet og spørge folk, om de skulle have renset dyner,
og mens nogle sagde ”vi får renset hos Bechs Klædefabrik”, var der andre, der sagde ”ja, tak”.
Fjerrenseriet anno 1972.

En regning på syv kroner
Hjemme syede Birgit Penderup dyner og puder og
passede parrets fire børn, og der var travlt i hjemmet,
hvor firmaets første faktura med sirlig håndskrift blev
udstedt til en kunde, som betalte syv kroner for at få
renset fjer. Efterhånden begyndte kunderne også at
spørge om andre varer som håndklæder og duge;
kundekredsen voksede, og pladsen i kælderen blev for
trang.
Finn Penderup sagde sit dekoratørjob op, og 1. oktober
1959 åbnede Birgit og Finn Penderup derfor butik i
Hjørring i Østergade 37. Senere flyttede de til større
lokaler i Østergade 49, og i september 1970
erhvervede Finn Penderup ejendommen i nummer
24 og flyttede ind den efterfølgende vinter. Dengang
havde Fru Nenne chokoladebutik i en del af bygningen, og i en anden del havde Chr. Thomsen bilistbutik
med tilhørende smøregrav i gården.

Birthe Kjæhr ved disken i 1979, hvor hun begyndte i
lære i Fjerrenseriet. Hun og Claus Penderup driver i dag
Fjerrenseriet, og Birthe Kjæhrs 30 års jubilæum fejres i
forbindelse med forretningens 50 års jubilæum.
Fjerrenseriet anno 1959 – for 50 år siden.
Fra torsdag den 1. til søndag den 4. oktober bliver
mange af priserne i Fjerrenseriet i Østergade i Hjørring presset helt i bund. Jubilæumstilbud i lange baner
kommer til at præge butikken, der med indehaver
Claus Penderup i spidsen fejrer 50 års jubilæum med
maner.
Fjerrenseriet er vokset fra en lille virksomhed i Bjergby
anno1959 til en stor, veletableret forretning på Hjørrings hovedstrøg anno 2009.
Det var Claus Penderups forældre, Birgit og Finn
Penderup, der etablerede det lille firma i februar
1959. Det skete hjemme i kælderen i Bjergby, hvor de
producerede og rensede dyner og puder om natten,
samtidig med at Finn Penderup passede sit job som
dekoratør hos herreekviperingshandler Carstens i Hjørring om dagen.
Penderups Gård midt i 70’erne.

1. februar 1989 ved Fjerrenseriets 30 års jubilæum: Fra
venstre: Finn Penderup, Birthe Kjæhr, Dorthe K. Larsen,
Helle H. Jørgensen, Birgit Penderup, Claus Penderup og
Nels Gru.

Udvalgte

sengetæpper til

halv pris

Få alle de fordele
du fortjener - og lidt til!
Få en lønkonto med
kredit til favørrente,
høj indlånsrente
og en lang række rabatter!

GOBI Design siger tillykke
til Fjerrenseriet med 50 års
jubilæum. I butikken kan du
derfor få et ekstra godt tilbud på
sengetæpper til både alm. dobbeltseng og dobbelt boxmadras
fra Gobi Design..

Aftal et møde om en
vendsyssel Plus Konto

Flere varianter sælges nu

÷50%

www.sparv.dk

Sund fornuft...
-for pengene!

Fra lille butik
til stor forretning

Fjerrenseriet anno 2009.

Fjerrenseriet er gennem årene blevet ombygget og moderniseret
adskillige gange, og egentlig var det et rent tilfælde, at forretningen
kom til at ligge, hvor den ligger i dag.
- Min far skulle låne penge i Handels- og Landbrugsbanken, så han
kunne købe bygningen, som vi er i i dag, og hans tidligere chef Mogens
Carstens var bankens bestyrelsesformand og havde altid været meget
fair overfor min far. Han hjalp f.eks., da min far skulle købe sin første bil,
men at købe bygningen var en større sag, og Mogens Carstens ringede

aftenen før, der skulle skrives under, og sagde, at bestyrelsen ikke troede
på projektet. Med den besked så det sort ud for planerne, men samme
aften tog min far til et planlagt Lions møde, og Otto Lauridsen, der var
direktør i Vendelbobanken, var med til det møde. Han sagde ”Finn, jeg
kan se, der er noget galt”, og han ville vide, hvad der var fat. Da Otto
Lauridsen var sat ind i situationen, sagde han ”Du kommer ned til mig
i morgen formiddag”. Han banede vej for købet af ejendommen, og på
den måde var det faktisk en tilfældighed, der afgjorde Fjerrenseriets
fremtid dengang, siger Claus Penderup.

Hun kunne huske det meget tydeligt - også at man i de følgende år
talte meget om, at det skulle man nok ikke have gjort.
Gennem årene blev butikken ombygget og moderniseret adskillige
gange.
Finn og Birgit Penderup blev i Hjørring ikke kaldt andet end Fjer og Dun,
og Finn Penderup kunne i 1994 overdrage en moderne og veldrevet
butik til næste generation og dermed trække sig tilbage efter et langt
arbejdsliv. Han bor stadig i Bjergby, mens Birgit Penderup døde for fire
år siden.

Fjer og Dun
Han oplevede så sent som i sidste måned, at en kunde fortalte, at hun
var elev i Handels- og Landbrugsbanken, dengang der blev sagt nej.

Enkel at vælge,
let at elske...

KOZ Comfort
Elevation

m. trykaflastende skum Comfort
model 9050/120 elevationsseng m. en
lækker trykaflastende skummadras, der
former sig efter din krop. Topmadras m.
40 mm anatomiskum og vaskbart quiltet
stretch betræk. Elbetjent hoved- og
fodende. Polstret indbygningsbund m. 28
stk. lameller. Valgfrit betræk i sort eller gråt
møbeltekstil. Inkl. madrasbremse. Str. 90 x
200 cm.
Vejl. salgspris 11.129,(excl. ben/meder).

NU KUN

Spar 7260,-

JUBILÆUMS ELEVATIONSSÆT

Jubilæums elevation består af:
5 cm tyk hvid topmadras m. special ZO+
antibakterielt skum.
5Z pocket m. 250 fjedre pr. m² i sort strik,
28 lamellers bund m/5 justérbare lameller,
polstret ramme i sort strik, kraftig lydsvag motor.
Hårdhed: medium 90x200 cm vejl. pris pr. stk. 8.599,-

9.998,-

Fast udgave tilbydes i 5Z multipocketm.
500 stk fjedre pr. m². 90x200 cm.
Vejl. pris pr. stk. ....................................

Kampagnepris

ta’ 2 stk. ................

9.899,-

11.998,-

Excl. ben. Tilbehør:
Trådløs fjernbetjening pr. stk. 498,-

799,50
1.599,-

Str. 180x200 cm. før 3.198,-

14.998,-

Excl. ben.

Vælg mellem 50 mm. koldskum
eller 30 mm. latex, begge med
vaskbart betræk.
Str. 90x200 cm. før 1.599,-

NU KUN

Ta’ 2 stk. JUBI-PRIS KUN

ta’ 2 stk. kun......

TOPMADRASSER
TIL HALV PRIS!!

• Aftageligt vaskbart betræk
• 5 cm tyk topmadras special ZO+ skum
• 5 zonet pocket madras
• Elevationsbund m. to kraftige motorer
• Dansk produceret

Claus Penderup kom i lære i Fjerrenseriet i 1982. Dengang
havde Birthe Kjæhr været ansat som elev i tre år, og det var
først i 1990, de to for alvor fik øje på hinanden. I dag er de
sammen om at spotte alt det nye indenfor branchen. De
holder øje med nye trends og køber varer ind, og desuden
deler de matrikelnummer i Højene sammen med deres to
børn på 17 og 15 år.
Efter sin skolegang var Claus Penderup i USA i et år og kom
derefter hjem igen og blev sproglig student.
Det var meningen, han herefter skulle tage et par år i Fjerrenseriet, indtil han fandt ud af, hvad han ville, men Claus
Penderup blev så bidt af arbejdet i forretningen, at han blev
hængende.
- Jeg blev student fredag og startede i lære mandag. Det var i
1982, og jeg var på krykker efter studenterfesten. Jeg husker
tydeligt, hvordan jeg - som den eneste nogensinde - blev sat
til at lægge hundetæpper pænt sammen. De lå ellers normalt
bare i en lidt tilfældigt stablet dynge udenfor, fandt jeg senere
ud af, men min far satte mig til det, for jeg skulle ikke tro, at jeg
var noget, bare fordi jeg var chefens søn. Så der stod jeg altså
på ét ben og lagde hundetæpper sammen, fortæller Claus
Penderup.
Det var der ikke meget charme over, syntes Birthe Kjæhr, som
dengang var helt ung elev. Det med charmen slog således
først igennem otte år senere - i julen 1990 - og dengang fik
Birgit Penderup et ønske opfyldt. Det viste sig nemlig, at hun
flere år før havde sagt til en ansat, at hvis hun selv kunne
vælge svigerdatter, så ville hun vælge Birthe.
1. september i år havde Birthe Kjæhr 30 års jubilæum i Fjerrenseriet, hvor der foruden hende og Claus Penderup er fire
ansatte. 30 års jubilæet fejres sammen med butikkens 50 års
jubilæum.
- Birthe er i det daglige en uvurderlig hjælp og støtte for mig,
og det er en stor fornøjelse, at vi er sammen om arbejdet i Fjerrenseriet, siger Claus Penderup.

1. september i år havde Birthe Kjæhr 30 års jubilæum i Fjerrenseriet, hvor der foruden hende og Claus Penderup er fire ansatte.
30 års jubilæet fejres sammen med butikkens 50 års jubilæum.

Anden generation
fører Fjerrenseriet
videre
Jubilæums
konkurrence

VIND

TOM TAILOR SENGESÆT
i den kendte lækre satin-kvalitet.
Vælg mellem flere flotte mønstre og farver.
Normalpris 550,-

JUBI-PRIS 2 SÆT
KUN kr..........................................
Findes også 135x220 cm.

499,-

Tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag i denne uge.

præmier for ca. kr.

10.000,-

1. Præmie: 2 Jubilæums Moskusdyner inkl. 2 puder. Værdi 6.392,2. - 5. præmie: 2 sæt Night & Day satinsengesæt. Værdi 798,Hvor mange års jubilæum fejrer Fjerrenseriet, botex home :

❏ 5 år

❏ 25 år

❏ 50 år

Navn:
Adresse:

DAMASKDUGE TIL

Tlf. nr. :
Kuponen afleveres i butikken sen. lørdag 17. oktober.
Vinderne får direkte besked. Hver husstand kan
kun deltage 1 gang i konkurrencen.
Præmien kan IKKE ombyttes til kontanter.
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SPOT-PRIS
Elegant dugemønster i bomuld/polyester
i farverne creme, koks, rød og sort.
Str. 145x220 Normalpris 400,- JUBI-PRIS
145x270
500,145x320
600,145x370
700,-

200,250,300,350,-

Et ton dun
og fjer
Fjerrenseriet,
botex home
50 års jubilæum
Udgiver: NORDJYSKE Medier
Oplag: ca. 98.000 eksemplarer

I mange år blev der indkøbt et ton fjer
og dun om året i Fjerrenseriet i Hjørring.
Folk kom ind i forretningen, når de
havde plukket, og det var fjer og dun af
meget høj kvalitet dengang.

Birgit Penderup - Fjerrenseriets
stifter - i 1959. Det var hende, der i
den spæde start syede alle puder og
dyner. Birgit Penderup døde for fire
år siden, men Finn Penderup har den
fornøjelse at deltage i 50 års jubilæet.

Dyrene gik frit rundt på landet og levede
på en anden måde og fik noget andet
foder end dyr i dag, og det er ikke ret
lang tid siden, et par fra Berlin var inde i
butikken i Hjørring.
De havde købt dyner i Fjerrenseriet for
35 år siden og ville gerne have dem gjort
i stand.
Dynerne var stadig høje og luftige.

Tekst: Anneke Lyngholm
Layout: NORDJYSKE Medier
Tryk: NORDJYSKE Medier
Distribution: NORDJYSKE Distribution

41"3QÇ%VOMPQJMMPTOZF
#BTJDFMFWBUJPOTTFOHF
%6/-01*--04OZF#BTJDTFSJF
CFTUÇSBGNPEFMMFS

3PAR  

Basic 1CFTUÇSBGTULQPMTUSFEFSBNNFSNFEDNRVJMUFU
NBESBTJWBMHGSJGBTUIFE#VOENFEMBNFMMFS OBLLFMGU MO
EF[POF NBESBTCSFNTFSJFOEFTJEFTBNULBCFMGKFSOCFUKFOJOH
4USYDN

19.995,00

/PSNBMQSJTLS 
NU KUN KR.
-FWFSFTPHTÇVEFOFMFWBUJPOUJMLS 

Basic 2TPN#BTJD EPHIBSCVOEFOáFLTJCFMUPQIOHUF
MBNFMMFS TPNHJWFSFOPQUJNBMLPNGPSUPWFSIFMFCVOEFOT
CSFEEF#VOEFOIBSTLVMEFS[POF MOEFTUUUF LPSTMOEF
TUUUF NBESBTCSFNTFJFOEFTJEF TBNULBCFMGKFSOCFUKFOJOH
NFETUSNTQBSFGVOLUJPO4USYDN

22.995,00

/PSNBMQSJTLS 
NU KUN KR.
-FWFSFTPHTÇVEFOFMFWBUJPOUJMLS 

5PSTEBHmTOEBHHJWFSWJ

20%

rabat

QÇBMMFWSJHF%VOMPQJMMPQSPEVLUFS

.E-BTTFGSB%VOMPQJMMP
GSFEBHGSBLM
PHMSEBHGSBLM

1VEFUJMCVE

HMEFSLVOUPSTEBHUJMTOEBH
Premium Medium
/PSNBMQSJT 
NU KUN

399,00

Ergo med dunbetræk
/PSNBMQSJT 
NU KUN

499,00

Melody
/ZIFENFE
USZLBáBTUFOEFTLVN
/PSNBMQSJT 
NU KUN

499,00

Fra venstre:
Mathilde Penderup Kjæhr, Louise Nielsen
Kristine Pedersen, Annie Hansen
Birthe Kjæhr, Mette Houkjær

I Fjerrenseriet har personalet en ekstra god dag, når alt lykkes, og
både kunder og personale er glade. Kunderne kan altid regne med at
få en god, professionel, faglig betjening, og Claus Penderup er altid
selv i forretningen – bortset fra når han er ude for at sætte senge op
hos kunder.
Han er meget glad for sit arbejde, hvor to dage aldrig er ens, og han
trives med kontakten med kunderne. Og så er han drevet af at finde
varer til gode priser og forsøge at ramme kundernes smag både indenfor dyner, puder, senge, duge, håndklæder og alt det andet, der skal
købes ind.

- Når vi leverer en seng, får kunden altid en ordentlig forklaring og
bliver sat ind i, hvordan tingene virker. Vi synes, det er vigtigt, det ikke
er en skoledreng, der kommer ud til kunderne, og det er en gammel
ånd i forretningen, at folk skal have ordentlig besked. Hvis vi ikke kan
svare på det, de spørger om, finder vi frem til en, der kan, og en god
omgangstone, humor og respekt for hinanden er grundlaget for en
god forretning, siger Claus Penderup.
Personalet består af Birthe Kjæhr, Kristine Pedersen, Annie Hansen,
Louise Nielsen, Mette Houkjær og Mathilde Penderup Kjæhr. De har
tilsammen 53 års anciennitet i Fjerrenseriet.

FAKTA

God og personlig betjening
Finn Penderup er uddannet dekoratør, og han holdt
ved sit fag i alle sine erhvervsaktive år. Han vandt
mange konkurrencer indenfor dekoratørfaget på pyntningen af Fjerrenseriets vinduer. Der blev sagt rundt
omkring, at det var byens flotteste vinduer, og alle de
mange skilte i vinduerne var sirligt håndmalede med
pensel og maling. De stod på de mange små podier
med bl.a. duge og sengelinned.

Night & Day har gennem alle
årene været én af vore hovedleverandører, og og de ønsker tillykke med nogle rigtig gode tilbud.

NIGHT & DAY
SENGELINNED
Priser fra kr. 187,50
vælg og vrag mellem mange
flotte mønstre og farver
i lækker satin.

SÆLGES NU TIL

HALV PRIS

HÅNDKLÆDER

÷50%

Lækkert velour håndklæde i
orange, grøn, grå, lilla og aqua

SÆLGES NU TIL
HALV PRIS.
F.eks. str. 50x100
Normalpris 80,00

JUBI-PRIS KUN

40,-

Senge og stilhed
på første sal
På mange måder er der ro på førstesalen i Fjerrenseriet. Heroppe taler personalet ikke så meget.
Her lytter man til kundernes ønsker og behov, og
her er der kun senge og ingen andre varegrupper.
Det betyder, at der også er ro til, at man kan lægge
sig og prøve sengene, uden der går en masse andre
kunder rundt
og kigger imens.
- Også heroppe byder vi på
god kvalitet og god vejledning. Vi skal tie stille og høre,
hvad kunderne siger og høre, hvad
de har behov for, og det synes vi,
at vi er rigtig gode til. Vi er gode til
at tage udgangspunkt i de enkelte
kunder, og personalet er undervist
af fysio- og ergoterapeuter. Vi får
også nogle gange kunder, som af

deres fysio- eller ergoterapeut er blevet anbefalet at tage
i Fjerrrenseriet, og vi er ajourført med den nyeste viden,
siger Claus Penderup.
Personalet tager udgangspunkt i den enkeltes højde og
drøjde, når kunderne vejledes i valget af senge, og nogle
har måske ondt ryggen, mens andre døjer med nakken.
Trofaste kunder
- Vi har meget trofaste kunder, og de fleste af vores
kunder er selvfølgelig fra Nordjylland, men vi har
også kunder i andre del af landet. Vi har f.eks. lige
leveret senge i både Odder og Gentofte. Det er dels
kunder, der syntes, det var så rart at komme ind til
os og blive betjent, og det er kunder, som har relation til Hjørring, men nu ikke bor her længere. Det
er altså dejligt, siger Claus Penderup.
Også på førstesalen kan man få fornuftig kvalitet
til fornuftige priser - fra to boxmadrasser for 3000
kroner til 60.000 kr. for en dobbeltseng.

Claus Penderup og de ansatte i Fjerrenseriet tager udgangspunkt i den enkelte
kunde, når der skal handles senge, og
personalet er undervist af fysio- og
ergoterapeuter.

BORÅS SATIN

Vælg mellem strib eller bladmønster i 2 flotte farver i
lækker satin-kvalitet.
Normalpris 499,NU KUN

250,-

Fås også str. 135x220,
200x200 og 200x220 cm.

÷50%
349,50

LENE BJERRE
SENGESÆT

Strib normalpris 699,JUBI-PRIS
KUN.........

BORÅS
ORGANIC COTTON

Lækkert sengelinned i økologisk bomuld. Smart mønster i blå eller grøn.
Normal-pris 500,JUBIPRIS KUN

299,Str. 135x220 cm. 329,-

Sort satin

Normalpris 799,JUBI-PRIS
KUN.........

399,50

LENE BJERRE
SENGETÆPPE

Str. 280x260 cm. til dobb.
boxmadras.
Ensfarvet hvidt eller sort
Normalpris 799,JUBI-PRIS
KUN.........

399,50

Kvalitet
gennem
alle årene
Fjerrenseriet har alt inden for moderne boligtextiler og et stort udvalg i
dyner, madrasser og senge, sengelinned, duge, sengetæpper, plaider og
meget andet. Forretningen har gennem alle årene stået for gode kvaliteter
til fornuftige penge.
- Vi har alt fra billige til relativt dyre varer, og ofte er det så lidt, man skal give
ekstra for at få noget, der er dobbelt så godt. Giver man 200 kroner mere for
f.eks. en dyne, får man altid ren og skær kvalitetsforbedring for de 200 kroner.
Det gør man, fordi produktionsomkostningerne ofte er de samme for en
billig og en lidt dyrere vare, men det kan forbrugeren nogle gange have en
tendens til at glemme, siger indehaver af Fjerrenseriet, Claus Penderup.
Han står 100 procent inde for kvaliteten af varerne i Fjerrenseriet, hvor man
altid har sat en ære i at sælge god kvalitet.
- Mange kunder vil gerne have noget godt, og vi oplever ikke så sjældent, at
der kommer kunder herind og vil købe et sengesæt til 150 kroner men ender
med at gå ud med et til 1100 kroner. Yngre mennesker er vant til at give 1100
kroner for et par cowboybukser, og når de først én gang har prøvet at sove
i egyptisk mako-satin fra JOO P, kommer de ofte tilbage og siger, at dét skal
de have noget mere af. Og det er lidt skægt, for det er faktisk ofte mænd, der
kommer og siger det, fortæller Claus Penderup.
Han har også sengesættet til 150 kr., og det er stadig af god kvalitet og i
øvrigt ofte til samme pris som så mange andre steder, fordi der er vejledende
udsalgspriser på en del varer.

Birthe Kjæhr og Claus Penderup står sammen om
Fjerrenseriet og har arbejdet sammen i forretningen siden
1982. - Birthe er i det daglige en uvurderlig hjælp
og støtte for mig, siger Claus Penderup.

50%

SÖDAHL SENGESÆT ÷

Vælg mellem et hav af flotte mønstre og farver i både stout,
satin og den lækre percale-kvalitet.

Sælges nu til HALV PRIS!!!!

®

Priser fra kr. 125,-

KVALITETER fRA HøIE
Du kjenner det med en gang.
Dyner
. Puder . Plaid . Sengetøj

Dyner, puter, pledd og sengetøy. Fra Høie.
www.hoie.no.
www.hoie.no

Selvstændig
i et kædesamarbejde

ELVANG
leverer vore lækre plaider
i Alpaca, og vi fejrer jubilæet
med et rigtig godt tilbud.
CLASSIC plaid i
50% alpaca og 50% uld
i rød, coffee og koks.
Let, blød og dejlig varm.
Normalpris 650,-

50 års jubilæum for en forretning, der ikke er styret af en kæde, ses ikke så ofte.
Lige siden starten i 1959 har Fjerrenseriet været en selvstændig butik, og det er den
stadig, selv om den er med i det frivillige kædesamarbejde Botex Home.

JUBI-PRIS KUN

 

- Kædesamarbejdet er en måde at forsøge at fremtidssikre os på. Vi gik med i det for
et par år siden, og dengang var der mange trofaste kunder, der blev lidt forskrækkede.
Det var der imidlertid ingen grund til, og det fandt de også ud af. Vi er stadig os selv
og har de samme varer og samme leverandører, som vi havde før. Regnskabs- og ITmæssigt har vi bare nogle fordele med back-up fra kædekontoret, og det er alt andet
lige nemmere at lave nogle gode handler, når man er 36 forretninger, end når man er
én. Jeg er desuden med i kædens vareudvalg, og vi har i øvrigt også mange varer, som
andre forretninger i Botex Home-kæden ikke har. Det vælger vi helt selv, siger Claus
Penderup.
Han fører bl.a. Marimekko, Joop, Elvang plaider og andre varer, som er helt unikke for
Fjerrenseriet, og der er kun tre af 36 forretninger i kæden, der handler med senge.
Fordi Claus Penderup sidder i vareudvalget, har han stor indflydelse på en del af det,
der skal sælges i butikkerne, og når han i spøg kalder sig cand. dun., er det mere end
bare en sjov bemærkning.
- Det er jo dét område, jeg ved en hel masse om, så alt hvad der sker på dynesiden i
kæden, er noget jeg tager mig af. Da jeg var volontør i Tyskland i sin tid havde vi 626
dunkvaliteter, så når jeg på dynesiden kan jeg gøre, hvad jeg vurderer, der er rigtigt,
er det både skønt, fordi det er noget, jeg ved en hel del om, men det er også et stort
ansvar, for laver jeg en fejl, risikerer jeg at få de andre 35 forretninger på nakken…

MOSKUS GOLD DYNE

fyldt med ekstra spændstige dun, bæreevne over 12.
Fyldt i lækkert batist-vår i ren bomuld. En dyne der falder
godt til kroppen.
Normalpris 1.299,-

JUBI-PRIS KUN

599,Findes også str.
135x220 699,200x200 899,200x220 999,-

TILSVARENDE PUDE

Normalpris 650,-

NU HALV PRIS KUN

325,-

ELVANG designer, producerer tekstiler, plaider,
puder og sjaler – af det enestående bløde alpakauld. ELVANG´S vison er at forene det bedste
fra to verdener : Sydamerikas fantastiske bløde
alpakauld med en enkelt og elegant Skandinavisk
designstil. Denne designstil understøttes bl.a. i
samarbejde med kunstneren Monica Ritterband.

GÅSEDUNSDYNE
UNDER ½ PRIS

Lækker dyne fyldt med 750 gr. 92% hvide
gåsedun, bæreevne over 11. Betræk i ren
bomuld. Vaskbar v. 60 grader.
Normalpris 1.599,-

JUBI-PRIS KUN

699,Str. 135x220 cm. 799,-

COMBI-PUDE

fyldt med en kerne af fjer/dun, omsluttet af
speciel varmetransporterende fiber,
der sikrer god ventilation.
Vaskbar v. 60 grader.
Normalpris 199,-

JUBI-PRIS

99,-

Luksusdyner
til lavpris
I samarbejde med vores leverandør har vi lavet to

EKSTRA GODE JUBILÆUMSDYNER
Her er tale om ekstraordinær god kvalitet til

RENE SPOTPRISER
Ikke en billig dyne – men en god dyne, der er billig.

Jubilæumsdyne 1.

725 gr. hvide flotte Moskus dun,
i lækkert satinbetræk af ren bomuld med
elegant guldkant.
Str. 135 x 200 cm.
Normalpris 2.298,-

JUBI-PRIS KUN

999,135x220 cm. 1.099,200x200 cm. 1.599,200x220 cm. 1.699,-

Jubilæumsdyne 2.

600 gr. ekstra fine hvide gåsedun,
bæreevne over 12, ren bomuldsbetræk i
lækker satinvævning, med elegant guldkant.
Str. 135 x 200 cm.
Normalpris 2.799,-

JUBI-PRIS KUN

1199,135x220 cm. 1.320,-

Pude

med 450 gr. hvide andedun
med bæreevne over 10.
I tilsvarende flotte bolster
som dynerne.
Normalpris 899,-

JUBI-PRIS KUN

399,-

Fra 1.-4. oktober er det muligt at gøre et sandt dynekup i Fjerrenseriet
i Hjørring. Claus Penderup har især to helt fantastiske dynetilbud, og
som han siger: ”Hvis der skal handles, er det nu. Næste gang vi kommer med sådan et tilbud, er når vi fylder 100!”
- Der er tale om to slags superlækre dyner af henholdsvis moskusdun og
gåsedun i ekstra fine betræk. Der er et meget lækkert stykke stof på, og
det er virkelig luksus til jubilæumspris. Dynerne er lavet specielt i denne
anledning i samarbejde med en god leverandør, siger Claus Penderup.
Dynerne har en ekstra høj isolerings- og absorberingsevne, så de er
gode både at ånde og holde varmen i. Der er også jubilæumstilbud på
puder, der passer dertil, og begge dele er i superlækre betræk, der er
ekstra bløde og fine.
Voldsomt billige bliver ekstra lange luksusdyner også, og der bliver i det
hele taget tilbud på varer, som der ellers aldrig normalt er tilbud på.
- Der bliver også et uhørt godt tilbud på rigtig gode lagner og kvalitetshåndklæder - noget der normalt aldrig er nedsat. Vi er nogle af de få,
der sælger rigtig mange lagner, og det gør vi fordi, vi ved, hvad der passer, så man ikke kommer hjem og står med noget, der er for stort eller
småt, siger Claus Penderup.

Fjerrenseriet
vasker stadig
dyner
I et af husene i den stemningsfulde baggård står et stort moderne aquaclean-anlæg, og der bliver stadig vasket mange dyner i Fjerrenseriet. Her
er der ikke noget, der sendes ud af byen. Behandlingen er en vådrense- og
vaskeproces, hvor der kun anvendes biologisk nedbrydelige vaskemidler, for
Fjerrenseriet har aldrig benyttet sig af kemisk rensning som i traditionelle
renserier.
I gamle dage hev man fyldet ud af kanalsyede og punktsyede dyner, og så
blev fyldet rengjort, og det kom i våret igen, eller der blev syet et nyt vår. Fjerrenseriet havde systue i en af bygningerne i gården.
- Men da de kassettesyede dyner begyndte at blive gængs, blev vi nødt til
at finde en anden måde at rengøre fyldet på, og derfor investerede vi i et
avanceret aquaclean-anlæg med tilhørende tørretumbler. Vi har mange
kunder, der kommer herind for at få vasket deres dyner, og de gør det jævnligt, fordi alle husstøvmider går til i behandlingen. Reelt er der ikke ret mange
mennesker, der er allergiske overfor fjer og dun. Det er husstøvmiderne,
der er problemet, og de kan både være i dyner, tæpper og gardiner, så det er
vigtigt for hygiejnen, at man får vasket sine dyner, siger Claus Penderup.
Han understreger, at det for astmatikere faktisk er bedre med en rigtig dundyne frem for et syntetisk materiale.
- Varme og fugt er det husstøvmider vil have, og vi har puder og dyner med
specielle tætte vår, som man bl.a. har vasket citrus ind i. Det er en rigtig god
løsning for astmatikere, siger Claus Penderup.

50% PÅ JUNAS LAGNER
OG HÅNDKLÆDER
GÆLDER TORSDAG, FREDAG, LØRDAG
OG SØNDAG

50%
RABAT
på alle håndklæder og lagner
fra JUNA !!
Benyt chancen til at få en
ekstra godkvalitet til spotpris.

Fjerrenseriet har et avanceret aquaclean-anlæg og har mange kunder, der
kommer herind for at få vasket deres
dyner. Alle husstøvmider går
til i behandlingen.

Juna kuvertlagner, kappelagner,
boxlagner og springmadraslagner

÷50%

Juna satin sengesæt
Str. 135x200 cm
Normalpris kr. 499,-

Nu kun

150,-

Juna sengesæt

i bomuld str. 135x200 cm
Normalpris kr. 349,-

175,-

Nu kun

Jubilæum

KØTILBUD:

50 års

i 2 etager - spar mange penge på kvalitetsvarer:

TEMPRAKON-DYNER
TIL HALV PRIS.

Alle lagerværende dyner str.
135x200 og 135x220 cm.sælges ud

÷50%

EKSTRA LANGE DYNER

250,150,250,÷30%

MINNIE OG MICKEY

str. 135x220 cm. med flot andedun,
bæreevne over 10.
Normalpris 1.429,-

Disney motivsengesæt i den
lækreste bomuldssatin og de rigtige
Disney-farver. Str. 135x200 cm.
Normalpris 499,JUBI-PRIS KUN

KØ-PRIS KUN ......................
Begrænset antal.

JUNA SATIN SENGESÆT
Str. 135x200 cm.
Normalpris 499,-

NU KUN .................................

SENGESÆT TIL DOBBELT-DYNER
fra JUNA str. 200x200
og 200x220 cm.
Normalpris 899,-

SÖDAHL
SATINSENGESÆT
HALV PRIS

Lækker bomuldssatin i Södahls kendte
kvalitet med lynlåslykning.
Normalpris pr. sæt 500,-.
JUBI-PRIS KUN

250,Fås også ekstra længde.

SPAR
67%

799,-

90X200X20 cm. .....................

1 STK. KOZ ELEVATIONSSENG
90X200 CM.
Før 13.455,-

6.727,50

KØ-PRIS KUN ....................

÷ 50%

1 STK. KOZ BOXMADRAS

90X200 cm. ...............................................................................................
Før 8.465,00 NU 4.232,50

3 STK.
ELEVATIONSBUNDE

÷ 50%

GÅSEDUNSDYNE
FRA RINGSTED DUN.
Fyldt med 600 gr. flotte hvide gåsedun
i ekstra lækkert Super-Cambric betræk.
Normalpris 2.399,JUBI-PRIS KUN

KØ-PRIS KUN ......................

3 STK. TEMPURMADRASSER

199,-

NIGHT & DAY
SENGESÆT
i ekstra fin bomuld.
Normalpris 299,NU KUN

100,Str. 135x220 cm. 119,-

90X200 ...............................................................................................

1 STK.
GETAMA MADRAS

3.500,-

90X200 cm.
Før 7.100,- KØ-PRIS KUN ....................

Se vores mange andre gode jubilæumstilbud i butikken som gælder hele
oktober måned. V i har en lang række kvalitetsvarer til helt fantastiske priser !

Østergade 24

Y 9800 Hjørring Y Tlf. 98 92 14 81 www.fjerrenseriet.dk

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Hvor intet andet er oplyst gælder tilbud så længe lager haves. Se et udpluk af vores mange
jubilæumstilbud på de 12 sider i denne avis. 1., 2., 3. og 4. oktober pakker vi ikke gaver ind - men giver dig gerne gavepapir med hjem.

Alle jubilæumstilbud byttes inden 3 dage ved forevisning af bon.

