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Velkommen til Huset Venture 
- en socialøkonomisk virksomhed

I Huset Venture Kolding producerer vi bæredygtige 
designprodukter.

Produkterne er lavet af genbrugsmaterialer og er 
designet og produceret af mennesker med reduceret 
arbejdsevne. Så når du handler hos os, tager du både 
et miljømæssigt og et socialt ansvar.

Vi håber, at du bliver inspireret, og at du får lyst til at 
kigge forbi vores Shop & Showroom – hvor der er salg 
til private og virksomheder. 

Det er håndværk – det er one of a kind. 

For virksomheder, organisationer og grupper af personer 
arrangerer vi gerne events med fokus på bæredygtighed 
og socialøkonomi i praksis.



DEKOGLAS
Håndlavede af flasker.



GLASPRODUKTION
Vi samarbejder med restaurationer, barer og caféer i Kolding, hvor 
vi henter flasker til vores produktion. Flaskerne sorteres, rengøres 
og forarbejdes til DEKOGLAS, DRIKKEGLAS og VASER. 



DRIKKEGLAS
Unikt designprodukt.





GAVER MED OMTANKE
Det er omtanken der tæller.



Har din virksomhed gamle bannere liggende – så brug dem på 
ny i jeres markedsføring. Styrk jeres CSR-profil, og tag ansvar for 
miljømæssig og social bæredygtighed.

Tænk på den gode historie, I kan koble på jeres markedsføring, 
når I genanvender et gammelt banner, der ellers var røget på 
forbrændingen. Det giver god mening …

Kontakt os for en snak om mulighederne eller for at booke en 
præsentation i vores showroom.



BANNERBAG
One of a kind - køb den i vores 
Shop & Showroom …



BAGS
Smid bukserne og få en ny taske! Kom med dine gamle bukser, 
og vi syer en ny, bæredygtig taske til dig. 

Kig forbi vores Shop & Showroom – her har vi også mange andre 
bags. Har du særlige ønsker, så finder vi ud af det. Alle tasker er 
lavet af genbrugsmaterialer.





DESIGNTAVLER
Metalplader finder og køber vi 
hos skrothandlere. Vi forarbejder 
dem til tavler og plateauer til 
borde mv. De er meget dekorative 
med et råt og kunstnerisk udtryk. 

Vi kan producere tavler efter mål. 
Ønsker du en hel væg eller flade 
dækket, så klarer vi også det.









Besøg vores Shop & Showroom med bæredygtige designprodukter. 
Salg til private og til virksomheder.

Åbningstider:
Tirsdag  kl. 11:00 – 15:00
Torsdag  kl. 11:00 – 17:00
 Fredag  kl. 09:00 – 12:00

Og ellers efter aftale. 

Huset Venture Kolding
Dieselvej 9
6000 Kolding
Tlf. 87 38 20 18

shopkolding@husetventure.dk

Følg os på Facebook og Instagram


