


Eneforhandler i Danmark af ægte indisk yoga-og meditationsudstyr. 

 

Showroom: 
Dit Liv - Din Trivsel  
Kragsbjergvej 17 
5000 Odense C 
Kontakt Pia Mandalis på 28951370 



  

    
  

      

      

pi:art er brandet på det funktionelle og helt unikke yoga- og meditationsudstyr fra yogaens 

eget hjemland, Indien. Det er designet af yogier, som dagligt anvender de skønne 

meditationspuder - puder, som vil tilføre din daglige praksis en snert af luksus.  

Det gælder, hvad enten det er yoga eller meditation, du praktiserer.  

pi:art drives af Pia Mandalis, som selv har en årelang praksis yoga- og meditationspraksis.  

Hun holder til i Odense C, hvor hun driver sit eget eksklusive studie med plads til 8-10 personer. 

Desuden udbydes forskellige kurser og workshops, fx yin yiga, mindfulness og gangbade.  

Du kan læse mere om Pias aktiviteter og tilbud her. 
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Zabuton meditationsmåtte 

En zabuton er en tyk, behagelig og blød meditationsmåtte (80 x 70 x 7 cm) i slidstærkt, 

indfarvet bomuld. Yderbetrækket kan tages af og vaskes.  

Måtten er fyldt med bomuldskapok, som bevarer formen under brug. Skåner knæ og ankler 

under meditationen og er med til at skabe et “rum” for nærvær. 

Kan med fordel kombineres med en rund meditationspude, en meditationspølle eller en 

crescent. 

Findes i farverne: 

Pris kr. 450,-  



Meditationspølle 

Lækker pølle, som giver god som ekstra støtte under yogaen fx under benene, i ryggen eller 

som nakkestøtte. Er også ideen som siddepude under meditationen, evt. mellem benene eller 

under bagdelen.  

Det yderste lag er af blød, indfarvet bomuld, som kan tages af og vaskes. Indvendig en 

bomuldspose fyldt med boghvedeskaller, som former sig nænsomt efter kroppens behov.  

Størrelse ca. 60 x 22 cm. Vægt 4,2 kg 

Tilgængelig i farverne:  

Pris kr. 400,- 



Zafu - rund meditationspude (høj) 

Uundværlig meditationspude, som giver god støtte i både siddende og liggende meditationer. 

Giver en god støtte under meditationer og sikrer den korrekte kropsholdning, også ved 

længerevarende meditationer. 

Den er produceret i indfarvet, slidstærkt bomuld, som kan tages af og vaskes. Fyldet ligger i en 

bomuldsinderpose og består af boghvedeskaller, som former sig nænsomt efter kroppen.  

Størrelse ca. 36 x 15 cm. Vægt 2,8 kg. 

Findes i farverne:  

Pris kr. 400,- 



Zafu - rund plisseret meditationspude (lav) 

Uundværlig meditationspude, som giver god støtte i både siddende og liggende meditationer. 

Sikrer den korrekte kropsholdning, også ved længerevarende meditationer. Kan anvendes som 

både siddepude og til understøttelse af knæ i siddende stillinger. 

Zafu’ens yderste lag er indfarvet, slidstærkt bomuld med lynlås, så det kan tages af og vaskes. 

Ideel til at give støtte i mange forskellige stillinger, både siddende og liggende. Fyldet i zafu’en 

er boghvedeskaller, som former sig efter kroppen.  

Pudens mål er ca. 38 x 12 cm.  

Vægt 2,5 kg 

Fås i farverne:  

Pris kr. 300,- 



Crescent - halvmåneformet meditationspude 

Uundværlig meditationspude, som har samme formål som den traditionelle zafu, nemlig at yde 

støtte under dine meditationer. Den halvmåneformede facon giver dig mulighed for at yde støtte 

til dine lår samtidig med, at hæle og knæ er trukket tæt ind til kroppen. 

Den er lavet i indfarvet, slidstærkt bomuld, som kan tages af og vaskes. Fyldet i puden er 

boghvedeskaller, som former sig efter kroppen.  

Størrelse ca. 36 x 15 cm, vægt 2,8 kg. 

Kan fås i to farver:  

Pris kr.  350,- 



Øjenpude 

Dejlig, behagelig øjenpude med fyld af hørfrø og tørret lavendel, som virker afspændende under 

meditationen. Hjælper dig desuden til at bevare fokus og være tilstede i dig selv i din meditation 

eller i afspændingen efter yoga.  

Den er lavet i indfarvet, blød bomuld, som kan tages af og vaskes. 

Størrelse ca. 23 x 10 cm 

Findes i farverne:  

Pris kr. 80,- 



Yogabælte 

Regulerbart yogabælte i indfarvet bomuld. Ideelt hjælpemiddel i yogaøvelser, som kræver 

ekstra støtte. Længde: ca. 2,5 m, bredde ca. 3,8 cm 

Fås i farverne på billedet (grå og safran) 

Pris kr. 80,-  



Yogamåtte 

 

Superlækker øko-tex yogamåtte med en tykkelse på kun 4,5 mm. Trods den tynde udformning 

ligger måtten utrolig godt og sikkert fast på gulvet og virker stødabsorberende, samt beskytter 

kroppen i de forskellige stillinger.  

Måtten er fri for fthalater, miljøvenlig og har Økotex-standard 100-certificering. Den kan vaskes i 

vaskemaskinen ved 30 grader. 

Størrelse: 183 x 60 cm 

Tykkelse: 4,5 mm 

Vægt: 1,4 kg 

Fås i farverne  neongrøn, lilla, sort og rød 

Pris kr. 250,-  



Yogablok 

 

Ekstra stor yogablok udført i holdbart skummateriale med afrundede kanter. Blokken er, både 

fast og formstabilt. Blokken er en smule større end almindelige yogablokke, hvilket gør den 

mere anvendelig. God støtte til hænder og arme i stående/siddende positioner, eller som 

understøtning af kroppen i liggende stillinger. Kan også placeres under knæ/lår i lotusstilling. 

Nem at rengøre: vask blot i varmt vand og lad tørre. 

Størrelse: 23 x 14  x 7,6 cm.  

Vægt ca. 300 g 

Fås i farverne på billedet (neongrøn, lilla og rød med kontraststriber) 

Pris kr. 100,-  



Yogatasker 

Smuk taske til din yogamåtte. Tasken er lavet i smuk indfarvet 

bomuld med de 7 chakraer broderet på fronten. Tasken har 

en inderlomme og bærerem.  

Størrelse: 75 x 19 cm 

Pris 300,- kr. 

Funktionel taske til dit yogaudstyr. Kan indeholde både måtte 

og tøj. Den er lavet i bomuldstwill med inderfoer. Har både 

indvendig og udvendig lomme. Den udvendige 

lomme har flot OM-tegn broderet på.  

Mål: 62 x 24 x 22 cm.  

Pris kr. 400,-  

 

Meget anvendelig taske til alt dit yogaudstyr. 

Tasken er lavet af printet bomuld med 

inderfoer. Der er to sidelommer og en 

endelomme. Funktionelle bærehanke. 

Mål ca. 70 x 24 x 22 cm 

Pris kr. 400,- 



Syngeskåle 

Smuk, håndlavet syngeskål med pude og lille trækølle til at slå tonen an.  

Fås i tre forskellige størrelser:  

12 cm, 13 cm og 14 cm 

N.B. Syngeskålene er uden inskriptioner på siderne. 

Priser:   
12 cm 400,-  
13 cm 550,-  
14 cm 700,-  


