tävling

värde

............................................................................................

2 800 kr

Exklusivt erbjudande för dig
som läser Gods & Gårdar.

Vinn urna
i klassisk stil
Svara rätt på frågan nedan och du har chansen
att vinna en vacker stengodsurna från Cadabra.
Cadabra Design är ledande i
Skandinavien på exklusiva, frosttåliga
och handgjorda krukor av terrakotta
samt riktigt stora urnor i stengods.
Modellerna, som bland annat
importeras från Impruneta i Toscana och
Trapsano på Kreta, är tidlösa och knyter
an till den klassiska traditionen från
den antika medelhavskulturen. Bland
företagets utbud finns också annorlunda
varor som marschallurnor och vattenurnor. Det gemensamma för alla är att
de är hantverksmässigt utförda och bara
blir vackrare med åren …
Nu har du chansen att vinna den
handgjorda modellen Vaso Coppa i
stengods. Urnans ståtliga form härrör
från den romerska och franska slottstraditionen. Färgen, lätt kopparärg på

grått med mörkbrun bas, passar perfekt
i kombination med buxbomsklot och
annat vintergrönt. Vaso Coppa finns
i två storlekar och den vi lottar ut är
43 cm hög och har en diameter på
37 cm. Det rustika godset är bränt i
1 200 grader och lämpar sig väl för att
stå ute året om. Värde 2 800 kr.
Mer information finns på
www.cadabradesign.se.
Svara rätt på frågan nedan och den
stiliga urnan kan bli din. Det rätta svaret
finner du I tidningen.

När byggdes Hesselby slott i Stockholm?
1. År 1712
2. År 1620
3. År 1652

Vaso Coppa – urna
i romersk och fransk
slottstradition.
GÖR SÅ HÄR:

Ring 0944-100 44 10, följ
röstens anvisningar och mata
in tävlingskoden 311. Samtalet
kostar 10 kr. Du kan också
skicka ett SMS med texten
LRF (mellanslag) 311 (mellan-

slag) ditt svarsalternativ
(1, 2 eller 3). Skicka SMS till
72160.
Kostnad 10 kr, eventuell trafikavgift
tillkommer. Svara senast 30 november
2012. OBS! Du kan inte ringa med kontantkort eller från hemligt nummer.

