Bead House

Vi har Nordens største udvalg af smykker, Perler , og tilbehør til Smykker.
Wednesday, 14 February 2018

Velkommen til Bead HouseVi har Nordens største udvalg af smykker, Perler , og tilbehør til Smykker.Beadhouse har åben
Mandag - Torsdag kl. 11 - 17.30 Fredag. kl. 11 - 18.00 samt Lørdag. kl. 10 - 16.00 Februar Konkurrence og Udsalg Den 28.
Februar trækker vi lod om et gavekort på kr.
500,- til Beadhouse of Copenhagen, Vendersgade 9-11 kld. ved Torvehallerne.
Vi har Nordens største udvalg af smykker, perler og
tilbehør til smykker mv. Derudover laver vi også customized øreringe, armbånd,
halskæder mv. af vores enorme udvalg af smykke-tilbehør.

For at deltage i konkurrencen skal du blot Finde
opslaget på vores Facebook Profil: Beadhouse of Copenhagen
Synes godt om dette opslag, på vores Facebook Profil.
Skrive en kommentar i dette opslag på vores Facebook Profil.

Del gerne konkurrence med dine venner, så de også
får en chance for at vinde et gavekort på kr. 500,- eller sidegevinster på kr.
100,00

Vi er også på Instagram. Her viser vi vores mange
nyheder jævnligt. Du finder os på @beadhouse
Hav en rigtig skøn dag :) Beadhouse of Copenhagen Alle priser i beadhouse.eu er i danske kroner inkl. moms. Vores varer
kan bestilles online eller over telefonen og betales på via mobilepay
Ordrer modtages også på telefon +45 33 15 91 12
CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

I 1990 begyndte Beadhouse i Skindergade i en lille butik på 36 kvadratmeter med smykker og perler fra hele verden. Da
der blev efterhånden for lidt plads i Skindergade med alle de nye varer og mange kunder, søgte Helen efter et sted hvor
kunderne kunne bevæge sig rundt uden at falde over hinanden og fandt så butikken i Vendersgade 9. kld.
http://www.beadhouse.eu
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Bead House

Email:beadhouse@jensen.mail.dk Tlf. 33159112.Den nye butik vi er flyttet til er på 190 m2 så der er masser af plads. Nu har
vi mindst fire gange så mange varer, så kom og besøg os i Perleparadiset for piger i alle aldre, vi har tonsvis af perler,
øreringe, halskæder, armbånd og børne-sølvfingerringe fra 1 år til amerikanske indianer tyrkisersølvringe i str. 61.Vi er den
eneste Beadhouse i Norden og vi har (næsten) alt i tilbehør til smykkefremstilling. Modebladene låner næsten hver uge vores
egne design smykker og vi har mange gange været omtalt som en af de bedste butikker i København. Ejeren Helen
Jensen rejser mindst 1 gang om mdr. til udlandet og kommer hjem med nyheder både i sten og forgyldte metaller.

http://www.beadhouse.eu
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