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En ægte Alladins Hule – for professionelle indretningsfolk 

En gammel fransk barneseng, en udstoppet ræv, 
antikke ski, Chesterfield sofa, gamle industrielle 
skabe fra Ungarn ... Butikken hedder Woodi. Og 
tingene er gamle. Og rå. 

Står du og mangler en helt særlig rekvisit, 
tidstypiske artifakter, lige det møbel, der sætter 
prikken over i’et på en særlige udsmykning, så er 
du velkommen til at komme forbi hos hos Woodi 
og søge lykken. 

 

Woodi er det rene slaraffenland for samlere, 
indretningsarkitekter, scenografer og 
boligindretningsaficionados. 

 

Her kan man gå på opdagelse i timevis, fordybe sig 
i finurligheder, finde uopdagede skatte – og bare 
glæde sig over, hvor rig verden er, når det kommer 
til det skæve, det rå, det sjove, det smukke. 

 

Woodi har specialiseret sig i det rå, det skæve, det 
unikke. Og vi tager gerne til Ungarn for at hente 
lige netop de rigtige skabe. Og vores smed hjælper 
med at indrette dem, så de passer til forskellige 
behov. 

 



Som uddannet dekoratør og kunstner har Jan 
Mundt, der ejer Woodi, et specielt blik for de ting, 
der kombinerer sjæl og patina og dermed har sit 
helt eget udtryk.  

Han elsker selv at gå på skattejagt og har indrettet 
sit store showroom med hemmelige hjørner, hvor 
uventede skatte dukker frem og smukke 
opstillinger, der inspirerer til nye tanker. 

 

Mangler du noget bestemt, er du også velkommen 
til at kontakte os. Så vil vi holde øje på vores færd 
rundt på jagt efter nye spændende fund. 

 
Rå reoler, originale Københavnerlamper, smukke franske metalskabe og unikke plakater og malerier. Er du til 
industriel vintage, skal du besøge www.woodi.dk, eller kigge forbi showroomet Woodi på Kongevejen 80 i 
Birkerød. Åbent første søndag hver måned fra 11.00-15.00. Men du er også altid velkommen til ringe og lave 
en aftale på tlf. 4087 0260. 

 

 

 

http://www.woodi.dk/
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