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Ingen bilder? Les på nett

Nyhetsbrev september 2017

Høst er boktid!
Nå er høsten her, og hva passer vel bedre i høstmørket enn en god bok i sofakroken? Vi har fylt
opp lageret med mange flotte bøker av Heidi Fossnes, Aagot Noss, Anne Lognvik m.fl. Her
finner du bøker om ulike teknikker, områder, tradisjoner og historie.
Boken "Norges bunader og samiske folkedrakter" av Heidi Fossnes er en klassiker blant
bunadsinteresserte. Boken gir et bilde av vår egen tids drakttradisjoner, og inneholder
nærmere 200 bunader og samiske folkedrakter. Presentert både i tekst og bilder.
Ordinærpris kr. 499,- du får den nå til kun 299,Du finner alle bøkene her!

Oppbevaring og vedlikehold
De populære sedertreproduktene holder både møll og andre krypdyr unna, og har en behagelig
lukt. Vi har både kuler, blokker, ringer og spray. Sistnevnte kan brukes til å friske opp lukten
på treproduktene når effekten begynner å avta (etter ca. 6 måneder).
Fra kr. 98,Et annet populært produkt er "Skraphandlerbua's lærsmurning". Denne er opprinnelig laget for
jegere og friluftsfolk, men kan brukes på alt av lærsko, Gore-Tex sko, seletøy og remmer m.m.
Den holder læret mykt og fint, og forhindrer vanninntrengning.
Kr. 100,- (100 ml.)

www.bunad-produkter.no

Endring av nettsiden
Vi har fått tilbakemeldinger fra abonnenter som har logget inn i Bestestova og etterlyser
tilgang til tidligere utgaver av Magasinet BUNAD. Alle tidligere publiserte artikler ligger ute på
hjemmesiden vår, men de er ikke sortert etter utgaver. Artiklene er sortert i tre ulike
kategorier; tema, region og utenriks. I tillegg har alle artiklene ulike tags som leder til andre
relevante artikler.
Vi har nå startet jobben med å kategorisere alle artikler etter utgaver. I tillegg til andre
småendringer av kategorier og tags. Dette gjør det enda enklere for deg å finne akkurat det du
leter etter.
Om du er abonnent og lurer på hvordan du kommer deg inn i Bestestova?
Klikk her!

Ta kontakt!
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller tilbakemeldinger.
E-post: kundeservice@bunad-magasinet.no
Tlf: 904 17 489
Ha en riktig fin bunadhøst!
Hilsen fra Aina
Magasinet BUNAD AS
Postboks 93, 3441 Røyken
Meld av

