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Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit 

organisation, som arbejder for at udbrede ansvarlig skovbrug 

verden over. FSC udvikler standarder baseret på anerkendte 

principper for ansvarlig skovbrug, der støttes af miljømæssige, 

sociale og økonomiske interessenter. Vil du vide mere, så besøg 

www.fsc.dk. Ved at vælge et FSC-certificeret produkt, støtter 

du ansvarlig brug af verdens skove.

Mange af produkterne i dette katalog er fremstillet 

af FSC-certificeret træ. Du kan nemt finde dem ved 

at kigge efter det lille FSC-mærke ved produktet.



Vi lever i en udfordrende tid med en hverdag og en verden i forandring.  

Intet er, som det plejer, og alligevel er noget lige præcis dét:  

Det bliver jul igen i år, og medarbejdere og kunder skal påskønnes med en gave,  

der rummer glæde, overraskelse, værdi og anerkendelse i ét.  

Et værdifuldt symbol, en tak for engagement og loyalitet i året, der er gået.

Verdens aktuelle udfordringer påvirker også os. Vi gør hvad vi kan  

for at tilpasse os og finde de bedste løsninger, dog bliver dette gaveår  

mere end nogensinde med forbehold og uden garantier, da vi  

præcis som alle andre ikke kan forudsige fremtiden.  

Men én ting kan I være sikre på: Vi gør alt for,  

at 2022 afsluttes med en RIGTIG GLÆDELIG JUL.

Gå på opdagelse i magasinet og find perfekte gaver, der passer til  

alle virksomheder, personalegrupper og budgetter.

Gaveshoppen YourGifts er et alternativ til den klassiske julegave.  

Det er en onlineløsning, hvor du giver et gavekort til en hel gaveshop med  

mærkevarer i et bredt og varieret udvalg, hvor der aldrig er udsolgt.  

Vi tilbyder fem priskategorier.

Rigtig god fornøjelse!

Gaverne i dette katalog forhandles af førende firmagaveforhandlere, og salg sker udelukkende til B2B.
Vejledende priser er angivet inkl. moms, mens alle erhvervspriser er ekskl. moms og fragt.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

glæden
ved at blive værdsat



SÖDAHL DAMASK DUG STAR

Inspirationen til motivet er den klassiske papirstjerne. Symmetrien 
og de skarpe kanter blødes op af en grafisk og humoristisk gen-
tagelse, hvor stjernernes størrelse varierer og udfordrer øjnene. 
Det ser næsten ud, som om stjernerne er en del af et stort, quiltet 
patchworkdesign. 

27172 Beige 140 x 270 cm  

27173 Forest Green 140 x 270 cm

Vejl. 649,- B2B KR. 350,-

27181 Beige 140 x 370 cm  

27182 Forest Green 140 x 370 cm

Vejl. 749,- B2B KR. 400,-Jul
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OMTANKE. Kvalitet, holdbarhed, recycling af materialer og 

produktion med omtanke optager os. Vælg for eksempel 

b.green og Reborn – produkter af genanvendt aluminium fra 

Berndes og Morsø, tidløse glas fra Luigi Bormioli og Lyngby 

Glas, Södahls GOTS-certificerede tekstiler og træprodukter 

fra ansvarlig skovdrift fra HOLM, Morsø og Villa Collection.

HISTORIE. Hoptimist, Gense, bamix, KitchenAid, Luigi Bor-

mioli, ALFI, Lion Sabatier, Morsø, Mauviel, Rösle, Peugeot og 

Lyngby Glas er nogle af vores brands med en lang historie 

med stolte traditioner for innovativt design, funktionalitet og 

godt håndværk af høj kvalitet.

SUNDHED. Vi har et stort udvalg fra blandt andre KitchenAid 

– nu også med ledningsfri produkter, bamix og HOLM. Stær-

ke og potente køkkenhjælpere, som kan snitte og blende alt 

det grønne og stege med langt mindre fedtstof. 

TID er en vigtig ressource. Tid til madlavning, nærvær og for-

kælelse. Vafler og hjemmebag, varm kaffe og professionelt 

kogegrej er i høj kurs, og Rösle, Peugeot, Mauviel, ALFI, Mar-

tin Schwartz og Blomsterbergs er svaret på vores bønner. 

Til den flotte borddækning foreslår vi Pillivuyts smukke stel 

Vinter og farverige lækkerier fra BITZ.

UDENDØRS er der plads til hygge og nye havespil, og vi ind-

byder til at indrette små oaser med skønne havelamper fra 

Villa Collection, smukke Morsø-lanterner, lækre bålfade og 

meget mere til en tilbagelænet loungestemning. Og tjek en-

delig Rösles og Morsøs stærke grill og grilltilbehør ud.

NYE TIDER ses overalt. Zone Denmark er klar med håndsprit 

i en praktisk to go-model og Botanical Scents, en eksklusiv 

serie af bl.a. sæbe og sprit. Du finder også skarpe produkter 

og småmøbler til hjemmekontoret, og har du rejseudsigter, 

finder du de lækreste tasker og kufferter her.

HJEMMEHJÆLP. Når kjolen og skjorten skal glattes og falde 

i de rette folder – hjemme, på kontoret eller på rejsen, er 

hjælpen nær med praktiske hånd- og gulvsteamere fra Nor-

dic Sense. Til rengøringen foreslår vi robotstøvsugeren og 

dampmoppen fra samme brand.

WELLNESS fortjener vi altid. Vi har brug for den lille forkæ-

lelsespause i hverdagen. Udvalget til den rette spa-stemning 

er stort, for eksempel Södahls GOTS-certificerede Melange 

håndklæder, Zone Denmarks spahåndklæder, Nordic Sense 

massageprodukter til ømme led, skuldre og fødder samt en 

ny haircare-serie med den mest fantastiske hårtørrer.  

INDRET drømmehjemmet med skønne rattanlamper og eks-

klusive trævarer fra Villa Collection, mundblæste glasvaser 

i vidunderlige farver fra Lyngby Glas, Södahls nye håndtuf-

tede gulvtæppe – og alt det andet, der rammer lige ned i 

tidens boligtrends.

GODE GAVEVALG

SÖDAHL JULETRÆSTÆPPE STAR 

Juletræet får hæderspladsen på et smukt damasktæppe.  
Det smukke motiv med inspiration fra den flettede papirstjerne  
gør tæppet tidløst og holdbart – måske bliver det et skattet  
arvestykke i familien.

27194 Beige dia. 120 cm  

27195 Forest Green dia. 120 cm 

FRIT VALG

Vejl. 299,- B2B KR. 155,-
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27944 PILLIVUYT VINTER består af 2 stk.  
tallerkner 20 cm og 2 stk. krus 27 cl. Vinter  
er Pillivuyts hyggelige stel, som både kan bruges  
til smukke juleborde og andre festlige lejligheder  
i de kolde måneder. Vinter komplementerer og  
bygger videre på den populære Toulouse-serie  
med den karakteristiske, elegante plissering.

Vejl. 999,- B2B kr. 560,-
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15526 CEDERTRÆ Gør hjemmet hyggeligt med det-
te smukke, kunstige cedertræ med naturtro grene og 
nåle. Træet holder sig flot både indendørs og uden-
dørs hele året og kan fx pyntes med en stemningsfuld 
lyskæde i de mørke vintermåneder. 130 cm. 

Vejl. 999,- B2B KR. 400,-

24070 SNACKSÆT består af 8 skåle på et drejeligt bambusbræt og 
er ideelt til små anretninger som f.eks. juleknas, snacks, salat, dres-
sing, dip, bær og lign. Skålene er fremstillet i stentøj med grå, reaktiv 
glasur og er velegnede til ovn, mikroovn og maskinopvask. 

Vejl. 599,- B2B KR. 330,-

963987 MORSØ ROOTS Den smukke lysestage i sort med 4 arme 
er oplagt som årets adventsstage. Højde 16,5 cm.

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

7



C

From the heart
Maj-Britt og Rie Bidstrup er mor og datter – og designerne bag og stiftere af 

Medusa-Copenhagen. Sammen har de skabt en verden af skæve smil og farveglæde. 
Medusa-Copenhagen er for alle med fantasi, humør og let til smil.

 Når de farverige figurer rykker ind, breder der sig en uhøjtidelig stemning med 
glimmer og godt humør. Medusas finurlige univers er formet med hjertet, 

håndstøbt medhumør og håndmalet med glæde!

VELKOMMEN TIL MEDUSA-COPENHAGEN

A

8



Maj-Britt og Rie Bidstrup er mor og datter – og designerne bag og stiftere af 
Medusa-Copenhagen. Sammen har de skabt en verden af skæve smil og farveglæde. 

Medusa-Copenhagen er for alle med fantasi, humør og let til smil.
 Når de farverige figurer rykker ind, breder der sig en uhøjtidelig stemning med 

glimmer og godt humør. Medusas finurlige univers er formet med hjertet, 
håndstøbt medhumør og håndmalet med glæde!

25108 MEDUSA RUDOLF NØDDEKNÆKKEREN

Rudolf elsker balletten og har derfor trukket i sit 
nøddeknækkerkostume. Den skønne røde jakke 
stråler om kap med det glitrende scepter. Nød-
deknækkeren er klar til at stå vagt, når alle hans 
venner kommer på besøg. Vi har formet Nødde-
knækkeren i anledningen af vores 25-års jubilæum. 
Hr. Nøddeknækker er designet med inspiration fra 
balletten Nøddeknækkeren – den smukkeste klas-
siske juleballet. Han er formet i hånden, malet og 
frembragt med masser af kærlighed. 

Vejl. 749,- B2B KR. 400,-

A   25612 MEDUSA HR. & FRU RUDOLF 2022

Hvert år kommer Hr. & Fru Rudolf og hjælper med at gøre julen 
lidt sjovere og hyggeligere, og det søde rensdyrpar er også helt 
klar i år, hvor juletræspynten er væltet ned over dem og har 
klædt dem i en festlig dragt af glitrende julekugler. 

Vejl. 429,- B2B KR. 200,-

13185 RUDOLF DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

Hr. og Fru Rudolf har julepyntet deres fine, grønne familiebil 
med guldglimmer og fyldt den med alle de julegaver, der kan 
være i den. Børnene er der heldigvis også plads til. Nu kører hele 
familien til julefest, og sikke de glæder sig. 18 x 11 x 15 cm. 

Vejl. 849,- B2B KR. 560,-

DESIGNERE OG STIFTERE MAJ-BRITT OG RIE BIDSTRUP

9



Julen er glædens fest, og vores julehoptimister 
i egetræ skal nok få smilene til at brede sig i den 
glade højtid. De er oplagte som sød og humoristisk 
julepynt, men egner sig også fortrinligt som 
værtindegave, adventsgave og mandelgave. 
For glæde er jo en gave!

26314 HOPTIMIST SNOWMAN STR. S  
i eg, højde 8 cm

Vejl. 369,- B2B KR. 200,-
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Danish Design

Med en stærk tro på smilets kraft skabte 

Gustav Ehrenreich i slutningen af 1960’erne sin 

glade Hoptimistbevægelse. Målet var at skabe en figur, 

som var en evig påmindelse om at forblive positiv 

og optimistisk. For selvom 1960’erne ofte bliver 

refereret til som ”De glade 60’ere”, var årtiet præget 

af uroligheder. Derfor var Ehrenreichs design en 

kærkommen glædespreder i en ellers turbulent tid.

Bimble og Bumble repræsenterer de allerførste 

Hoptimister fra designerens hånd: 

En kjoleklædt pige med smilende øjne og en 

opmærksom dreng med split på hovedet. 

De glade Hoptimister er i dag en del af dansk design-

historie og skaber glæde rundt om i hele verden.

A  26313 HOPTIMIST ANGEL BIMBLE STR. S 
i eg, højde 7,5 cm

B  26316 HOPTIMIST ANGEL BUMBLE STR. S  
i eg, højde 7,5 cm

FRIT VALG

Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

A

B
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26120 HOPTIMIST LAMPE BUMBLE STR. L  
i hvid, højde 15,5 cm

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

26008 HOPTIMIST LAMPE BUMBLE STR. XL  
i hvid, højde 23 cm

Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

27637 HOPTIMISTER WHITE De fleste smil 
starter med et andet smil. Den klassiske 
Hoptimist er indbegrebet af smil, optimis-
me og godt humør, og med sit runde, har-
moniske udtryk spreder den glæde, hvor 
end den havner. Et sødt par bestående af 
Bimble str. L og Bumble str. M i hvid Vejl. 
379,- B2B KR. 240,-

12



26010 HOPTIMIST LAMPE CHROME BUMBLE STR.XL  
i chrome, højde 23 cm

Vejl. 1.299,- B2B KR. 720,-

Lad Hoptimist-lampen fylde rummet med 

lys og hygge, hvor end du placerer den. 

The Bumble Lamp skaber glæde i hjemmet, 

uanset om du lader den flytte ind på skrive-

bordet, i dit favorithjørne, på natbordet eller i 

børneværelset. 

27638 HOPTIMISTER CHROME 

Hoptimist-bevægelsen repræsenterer glæde, håb  
og optimisme – og dansk design. Den klassiske  
Hoptimist fås også i en eksklusiv, skinnende  
krom-variant, der skaber blikfang i alle rum.  
Med sin reflekterende overflade genspejler den  
omgivelserne, præcis ligesom smil spejles fra  
person til person. Et sødt par bestående af  
Bumble str. L og str. M i chrome. 

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-
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27161 HOPTIMIST BIMBLE OAK STR. S  
i FSC-certificeret egetræ, højde 6,5 cm

A  27162 HOPTIMIST BUMBLE OAK STR. S  
i FSC-certificeret egetræ, højde 8 cm

Vejl. 299,- B2B KR. 165,-

B  26393 HOPTIMIST BIMBLE OAK STR. M  
i eg, højde 10 cm

27163 HOPTIMIST BUMBLE OAK STR. M  
i FSC-certificeret egetræ, højde 10,5 cm

Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

27561 HOPTIMIST BIMBLE OAK STR. L  
i FSC-certificeret egetræ, højde 13 cm 

C  27160 HOPTIMIST BUMBLE OAK STR. L  
i FSC-certificeret egetræ, højde 13,5 cm

Vejl. 599,- B2B KR. 350,-

D   27639 HOPTIMISTER OAK 

Hoptimisten i træ-udgaven er indbegrebet af 
smil, optimisme og godt humør, og med sine 
naturlige materialer og runde, harmoniske udtryk 
spreder den glæde, hvor end den havner. Et sødt 
par bestående af Bumble str. M og Bimble str. S i 
FSC-certificeret egetræ,. 

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

A

C

B

D
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27574 HOPTIMIST LAMPE BUMBLE OAK STR. L  
i FSC-certificeret egetræ, højde 15,5 cm 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-

A  26985 HOPTIMIST BIMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. S i sortbejdset eg, højde 6,5 cm

B  26986 HOPTIMIST BUMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. S i sortbejdset eg, højde 8 cm

Vejl. 299,- B2B KR. 155,-

26987 HOPTIMIST BIMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. M i sortbejdset eg, højde 10 cm

C  26988 HOPTIMIST BUMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. M i sortbejdset eg, højde 10,5 cm

Vejl. 499,- B2B KR. 300,-

D  26990 HOPTIMIST BUMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. L i sortbejdset eg, højde 13,5 cm

Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

D

C

A

B
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SÖDAHL TACTILE TÆPPE

Det håndtuftede gulvtæppe med høj luv  og et  
helt enkelt mønster skaber et skønt og blødt look  
i hjemmet. Det samler, hygger og passer perfekt  
til den skandinaviske æstetik og stil. 

A   26802 83 x 150 cm

Vejl. 549,- B2B KR. 300,-

B   26803 140 x 200 cm

Vejl. 1299,- B2B KR. 560,-

C   SÖDAHL PLAID BRUSHED

Et perfekt plaid i dæmpede farver til dovne søndage 
eller aftener ved bålet. En børstet finish giver et hyg-
geligt og blødt udseende, og det vævede sildebens-
mønster er tidløst. Ekstra stor størrelse og med lange, 
tykke frynser i begge ender. 150 x 200 cm, akryl. 

27099 Taupe 

26763 Gold

26765 Grey

26764 Olive

FRIT VALG

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

D  26784 SÖDAHL PLAID MERINO 

Denne luksuriøse plaid i klassisk tern i sarte grå  
og beige farver bliver hurtigt uundværligt. Plaiden er 
lavet af den fineste merino-uldfiber, som sammen med 
den sarte kashmiruld giver et meget blødt uldstof.  
130 x 200 cm, 85 % merino/15 % cashmere.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 720,-

tactile.

A

B
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SÖDAHL LINE SENGESÆT 

Dette sengetøj har et nutidigt design med vandret-
te striber og er dermed en moderne version af de 
klassiske striber. Farverne er dæmpede og rare at 
kigge på, hvilket giver et diskret og behageligt look. 
Sengetøjet er 100 % bomuld i renforcévævning med 
praktisk lynlås i pude- og dynebetræk. 

2 sæt. Vælg mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm.

A   27411 Grey, 140 x 200 cm 

27412 Grey, 140 x 220 cm

B   27408 Eucalyptus, 140 x 200 cm 

27409 Eucalyptus, 140 x 220 cm 

C   27744 Linen Blue, 140 x 200 cm

27745 Linen Blue, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 799,- B2B KR. 350,-

line.

A

B

C
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line.

painterly leaf.

Södahls designere spotter og lader 

sig inspirere af tidens strømninger 

inden for boligtekstiler og livsstils-

produkter. De henter   inspirationen 

i hele verden, blandt andet på store 

og fremtrædende messer inden for 

design, interiør og bolig for at give 

nutidens kunder klassiske, elegante, 

moderne og supertrendy stilvalg.

SOV SØDT 

SÖDAHL PAINTERLY LEAF SENGESÆT 
Lun dig under dette hyggelige sengetøj i varme jord-
farver, mens naturens farver skifter udenfor. Painterly 
Leaf skaber en skøn forbindelse mellem ude og inde. 
Sengetøjet er 100 % bomuld i satinvævning med 
praktisk lynlås i pude- og dynebetræk. 

2 sæt. Vælg mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm.

27440 Forest Green, 140 x 200 cm 
27441 Forest Green, 140 x 220 cm

FRIT VALG
Vejl. op til 1.299,- B2B KR. 400,-
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SÖDAHL CLASSIC STRIPE SENGESÆT 

Smalle striber veksler mellem lyse og mørke nuancer 
og gør det enkle design til en moderne og stilfuld 
klassiker. Sengetøjet er 100 % økologisk bomuld i ren-
forcévævning med praktisk lynlås i pude- og dynebe-
træk. Produktet er GOTS-certificeret.

2 sæt. Vælg mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm..

27429 Taupe, 140 x 200 cm 

27430 Taupe, 140 x 220 cm

27436 Olive, 140 x 200 cm

27437 Olive, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 899,- B2B KR. 400,-

20



Dette logo viser at produktet er GOTS- 

certificeret, hvilket betyder, at det består 

af økologiske materialer, som er dyrket 

uden kemiske sprøjtemidler, kunstgødning 

og genmodificerede afgrøder (GMO). 

Produktet opfylder GOTS' sociale og miljø- 

mæssige krav til ansvarsfuld produktion 

fra dyrkning til slutprodukt. Det har min-

dre miljøpåvirkning end konventionelle 

materialer. Licensnummer og testinstitut: 

CU 1022510.cl
as

sic
 st

rip
e.
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clear.
FINE TERN I SMUKKE FARVER GIVER DRØMMENE LIV.

22



SÖDAHL CLEAR SENGESÆT

Trenden byder igen på klassiske tern i både mode og 
indretning. Clear sengetøjet er Södahls bud på den 
helt enkle tern, og mønstret er moderigtigt forfinet 
med spinkle, dobbelte linjer i ternene. Sengetøjet er 
100 % bomuld i satinvævning med praktisk lynlås i 
pude- og dynebetræk og leveres i stofpose i samme 
kvalitet. TC 207.

Vælg mellem China Blue, Beige, White og Grey. 
2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.

12573 China Blue 140 x 200 cm
12574 China Blue 140 x 220 cm

23835 Beige 140 x 200 cm
23836 Beige 140 x 220 cm

12568 White 140 x 200 cm
12569 White 140 x 220 cm 

12571 Grey 140 x 200 cm
12572 Grey 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.299,- B2B KR. 400,-

23



crisp.
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SÖDAHL CRISP SENGESÆT 

Det er ren velvære og luksus at gå til ro i det indbydende 
percale-sengesæt. Kvaliteten er en klassisk lærredsvæv-
ning, dog med en særlig høj trådtæthed og fine garner, 
hvilket giver den særlige sprøde og tætte metervare. Mini-
malismen er sat i højsædet, her er ingen overflødige detal-
jer, fokus ligger på den smukke, ensfarvede kvalitet. 100 % 
økologisk bomuld percale med praktisk lynlås i pude- og 
dynebetræk. Produktet er GOTS-certificeret. 2 sæt. Vælg 
mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm eller eller 1 stk. 200 
x 220 cm til en dobbeltdyne.

27477 Ash, 140 x 200 cm 

27478 Ash, 140 x 220 cm

27180 Ash, 200 x 220 cm 

27446 Beige, 140 x 200 cm 

27447 Beige, 140 x 220 cm

25204 Beige, 200 x 220 cm 

27469 Linen Blue, 140 x 200 cm

27470 Linen Blue, 140 x 220 cm

25205 Linen Blue, 200 x 220 cm

27475 Olive, 140 x 200 cm 

27476 Olive, 140 x 220 cm

25375 Olive, 200 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.299,- B2B KR. 560,-

25
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boheme.
SÖDAHL DEFINE SENGESÆT 

Tern går aldrig af mode. Det klassiske design er her opdateret med detaljer 
som skarpe dobbeltlinjer og forskudte tern. Gennem kontrastfarver hen-
ledes opmærksomheden på disse individuelle lag af linjer, hvilket giver et 
dynamisk look. Sengetøjet er 100 % økologisk bomuld i satinvævning med 
praktisk lynlås i pude- og dynebetræk. Produktet er GOTS-certificeret.
2 sæt. Vælg mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm.

27481 Linen Blue, 140 x 200 cm

27482 Linen Blue, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.499,- B2B KR. 560,-

SÖDAHL BOHEME SENGESÆT 

Mønstret er inspireret af etnisk bloktryk med små prikker og ufuld-
komne penselstrøg, der danner nydelige blomsterbuketter på hele 
stoffet. Detaljerne i det feminine mønster og kontrastkanten på både 
pude- og dynebetræk gør sengetøjet luksuriøst på en bohemeagtig 
måde. Sengetøjet er 100 % økologisk bomuld i satinvævning med 
praktisk lynlås i pude- og dynebetræk. Produktet er GOTS-certificeret.
2 sæt. Vælg mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm..

27487 Grey, 140 x 200 cm

27488 Grey, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.499,- B2B KR. 560,-
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SÖDAHL COMMON & COMFORT ORGANIC – 100 % ØKOLOGISK

Gavepakke med 2 sæt Common sengetøj samt 4 lækre Comfort 
Organic håndklæder, 2 stk. 50 x 100 cm og 2 stk. 70 x 140 cm. 

Sengetøjet er Södahls økologiske basisdesign – klassiske striber 
ismukke farver, som giver ro for øjet og blot tilfører en skøn  
stemningaf overskud og rigtig god samvittighed. 100 % økologisk 
bomuld renforcévævning med praktisk lynlås i pude- og dyne- 
betræk sammenmed 4 håndklæder, alt sammen i 100 % økologisk 
bomuld. Produkterne er GOTS-certificeret.

23110 Ash 140 x 200 cm / Grey 
23111 Ash 140 x 220 cm / Grey 

23104 Linen Blue 140 x 200 cm / China Blue
23105 Linen Blue 140 x 220 cm / China Blue

FRIT VALG

Vejl. op til 1.519,- B2B KR. 560,-
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SÖDAHL SENGESÆT MED HÅNDKLÆDER LINE 

Det enkle design med vandrette striber giver ro i sindet. Sengetøjet 
er 100 % bomuld i renforcévævning med praktisk lynlås i pude- og 
dynebetræk. Håndklæderne i to størrelser er vævet af ringspundne og 
kæmmede garner, hvilket får dem til at føles luksuriøse og giver en høj 
sugeevne. 

2 sengesæt, vælg mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm, kombineret 
med 2 stk. Line håndklæder 40 x 60 cm og 2 stk. 70 x 140 cm. Grey

27490 Grey, 140 x 200 cm

27491 Grey, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.239,- B2B KR. 640,-
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SÖDAHL TILES SENGESÆT 

Sov i udsøgt damasksengetøj med Tiles, det klassiske 
sildebensmønster vævet ind i stoffet. Sengetøjets look 
vil få sengen til at føles ekstra luksuriøs. De fine bom-
uldsgarner og satinvævningen giver den særlige mat-
te glans, der er meget populær. Sengetøjet er 100 % 
økologisk bomuld i satinvævning med praktisk lynlås i 
pude- og dynebetræk. Produktet er GOTS-certificeret.

2 sæt. Vælg mellem 140 x 200 cm og 140 x 220 cm.

27497 Taupe, 140 x 200 cm
27498 Taupe, 140 x 220 cm

27504 Indigo, 140 x 200 cm
27505 Indigo, 140 x 220 cm 

27501 White, 140 x 200 cm
27502 White, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.699,- B2B KR. 720,-

tiles.
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27515 SÖDAHL CONTRAST HÅNDKLÆDER 

De ensfarvede basishåndklæder fremhæver det naturlige udtryk.  
Smalle, vævede linjer sammen med den smukke, afdæmpede farve  
giver et roligt og afslappet indtryk, men det helt særlige ved Contrast- 
håndklæderne er de smukke kontrastkanter i hhv. Olive og Eucalyptus  
i top og bund. 100 % bomuldsfrotté. Sættet består af 2 håndklæder  
50 x 70 cm og 2 badehåndklæder 70 x 140 cm.

Vejl. 539,- B2B KR. 300,-

23124 SÖDAHL MELANGE ORGANIC HÅNDKLÆDER 4 DELE I disse bløde, 
økologiske håndklæder er de fine, kæmmede garner blandet af to farver, 
som giver et eksklusivt udtryk. Håndklæderne er desuden vævet i et fint 
stribet mønster, klassisk og tidløst. Indret badeværelset, som var det et 
wellnessområde og få den helt rigtige spafølelse derhjemme. Sættet be-
står af 2 håndklæder 50 x 100 cm og 2 badehåndklæder 70 x 140 cm.

Produkterne er GOTS-certificeret, hvilket betyder, at det består af økolo-
giske materialer, som er dyrket uden kemiske sprøjtemidler, kunstgødning 
og genmodificerede afgrøder (GMO). Produktet opfylder GOTS' sociale og 
miljømæssige krav til ansvarsfuld produktion fra dyrkning til slutprodukt. 
Det har mindre miljøpåvirkning end konventionelle materialer. Licensnum-
mer og testinstitut: CU 1022510.

Vejl. 759,- B2B KR. 400,-
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12632 SÖDAHL COMFORT ORGANIC HÅNDKLÆDER  
- 6 DELE - ØKOLOGISK 

Södahls mest populære håndklædeserie Comfort Organic er 
100 % økologisk bomuld og ultralækker. Håndklæderne er 
certificerede iht. GOTS (Global Organic Textile Standard), og 
dermed er der garanti for, at håndklæderne lever op til de 
strengeste krav om økologiske materialer, og at hele fremstil-
lingsprocessen er foretaget under hensyntagen til miljøet.

2 stk. 50 x 100 cm og 4 stk. 70 x 140 cm. Grey.

Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

SÖDAHL COMFORT ORGANIC HÅNDKLÆDER  
– 4 DELE - ØKOLOGISK 

Södahls mest populære håndklædeserie Comfort Organic er 
af 100 % økologisk bomuld og ultralækker. Håndklæderne er 
certificerede iht. GOTS (Global Organic Textile Standard), og 
dermed er der garanti for, at håndklæderne lever op til de 
strengeste krav om økologiske materialer, og at hele fremstil-
lingsprocessen er foretaget under hensyntagen til miljøet.

2 stk. 50 x 100 cm og 2 stk. 70 x 140 cm.

27516 China Blue

551303 Grey

FRIT VALG

Vejl. 619,- B2B KR. 350,-
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RIM er Zone Denmarks omfattende serie af lækker og 
funktionel indretning til badet. Det på en gang eksklusive 
og ultraenkle formsprog er skabt i samarbejde med dan-
ske VE2. Det giver dig rig mulighed for at dyrke din hang 
til smukt design og samtidig skabe ro og sammenhæng 
i indretningen. Med Rim kan du indrette badet komplet 
med alt fra spejl og hylder til skraber og sæbedispenser. 

Seriens produkter er fremstillet i robust pulverlakeret alu-
minium, og de er selvfølgelig rengøringsvenlige. Flere af 
dem kan monteres på væggen, så de er lette at anvende, 
det fremmer både hygiejnen og æstetikken.

A

B

C

D

F

E
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C   14642 ZONE RIM HYLDE 44 x 11 cm. Vejl. 599,- B2B KR. 350,-

D   14643 ZONE RIM VÆGSPEJL 70 x 44 cm. Vejl. 1.499,- B2B KR. 720,-

E   14636 ZONE RIM BRUSEHYLDE På de geniale hylder fra Rim-serien 
kan du placere shampoo, sæber og badebørster – og så har de skjulte 
beslag, så hylderne “svæver” på væggen. Den dybe hylde kan fyldes 
med din favoritshampoo og badegel. 22 x 11,4 x 9 cm Black 
Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

F   14638 ZONE RIM HÅNDKLÆDESTANG 44 x 7,5 cm black  
Vejl. 449,- B2B KR. 250,-

G   14637 ZONE RIM TOILETRULLEHOLDER black  
Vejl. 299,- B2B KR. 150,-

H   14644 ZONE RIM TOILETBØRSTE black  
Vejl. 599,- B2B KR. 350,-

I   14652 ZONE RIM PEDALSPAND 3 liter black  
Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

Rim-serien sætter skik på badeværelset og udstråler god smag. 
Seriens minimalistiske sæbedispenser, tandbørstekrus, sæbeskål, toi-
letbørste og pedalspand er alle udformet i et lækkert, enkelt design, 
som forkæler sanserne hos både dig og dine gæster.

A   14651 ZONE RIM SÆBEDISPENSER Dia. 8,7 x 14,4 cm Black  
Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

B   14648 ZONE RIM SÆBESKÅL Dia. 10,8 x 2,3 cm Black  
Vejl. 249,- B2B KR. 150,-

Slå stilen i badeværelset an med den fine hylde til parfumer, cremer 
eller små fine krukker med duftpinde. Der fås et matchende væg-
spejl, og spejl og hylde reflekterer hinanden i et enkelt formsprog og 
samme bredde, der skaber et roligt og ensartet udtryk. Spejlet måler 
70 x 44 cm, mens hylden er 44 cm bred. Black

23311 ZONE INU SPAHÅNDKLÆDER DELUXE

Fuldend forkælelsen ved et langt bad med de luksuriøse 
håndklæder fra Inu. De er fremstillet i en blød blanding af 
bomuld og hør med en højere tørreevne end ren bomuld og 
en kort luv med et naturligt og indbydende udtryk. Håndklæ-
derne har en bred, eksklusiv tone-i-tone farvet bort. Gaven 
består af 2 stk. 50 x 100 og 4 stk. 70 x 140 cm i grey.

Vejl. 1479,- B2B KR. 560,-

G
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A   ZONE A-WALL DESK giver plads til den bærbare computer og en 
kop kaffe uden at stjæle gulvplads. Og højden på det væghængte 
skrivebord bestemmer du selv. Hjemmearbejde er kommet for at 
blive, så skab en praktisk og pladsbesparende skrivebordsplads med 
Zone Denmarks lækre kontorserie. Så har du hurtigt et let og læk-
kert hjemmekontor i køkken-alrum, stue, børne- eller soveværelse  
eller i den lille studiebolig. A-Wall Desk er testet til at bære en vægt 
op til 30 kg. 

25207 Soft grey 25208 Black  Vejl. 1.799 ,- B2B KR. 800,-

B   24632 ZONE SKRIVEUNDERLAG Gør arbejdspladsen ekstra 
indbydende og behagelig med et eksklusivt skriveunderlag.  
Det er fremstillet i linoleum og måler 80 x 30 cm, så det passer 
perfekt til det væghængte skrivebord. Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

C   25665 ZONE MOBILHOLDER der passer sammen med seriens 
andre desktop-accessories. Mobilholderen er fremstillet i malet 
beton og måler 10 x 7 x 8,9 cm. Vejl. 149,- B2B KR. 85,-

24530 ZONE MUSEMÅTTE Hjemmearbejdet glider lettere med den 
lækre musemåtte i linoleum, der samtidigt giver skrivebordet et 
stilmæssigt løft. Måtten måler 30 x 20 cm og passer perfekt til det 
væghængte skrivebord. Vejl. 129,- B2B KR. 75,-

D   25663 ZONE ORGANIZER Hold orden på bordet med den fine 
organizer med låg. Den er fremstillet i malet beton, der får modspil 
af det enkle og lette design, måler 20 x 10 x 3 cm og har tre rum i 
forskellige størrelser. Vejl. 299,- B2B KR. 150,-

E   25664 ZONE PENNEHOLDER er fremstillet i malet beton,  
der får modspil af det enkle og lette design, måler 20 x 10 x 10,5 cm 
og har plads til både blyanter og småting. Vejl. 299,- B2B KR. 150,-

A

B
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Hold orden på skrivebordet og fuldend 
både stilen og det gode hjemmearbejde.

A

E

C

D
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BOTANICAL SCENTS
Zone Botanical Scents er en eksklusiv serie af milde 

og naturlige produkter udviklet i samarbejde med 

kok og duftdesigner Adam Aamann, som er kendt 

som TV-vært og mad-iværksætter – og nu er han 

også Zone Denmarks duftdesigner. Sammen har de 

udviklet serien Zone Botanical Scents med håndsæ-

ber, håndsprit, gel og opvaskemiddel – alt er frem-

stillet i Danmark med fine, naturlige dufte udviklet 

af Adam Aamann.

Alle produkter i Zone Botanical Scents er fremstillet i 

Danmark ud fra farmaceutiske kvalitetskrav og efter 

en ambitiøs GMP standard. Alle råvarer er fri for mil-

jøgifte, mikroorganismer og andre skadelige stoffer. 

Vores samarbejdspartner er en erfaren producent 

med 100 % transparens i processerne, og samtlige 

produkter i serien overholder alle krav i EU’s kos-

metikforordning og kemilovgivning. Produkterne er 

deklareret efter de gældende krav i Danmark og EU. 

Selvfølgelig med fuld gennemsigtighed i ingredi-

enslisten for vores bevidste forbruger.

ZONE BOTANICAL SCENTS HÅNDSÆBE 480 ML.

23944 HÅNDSÆBE LUSH LEMON indeholder kostbare 
æteriske olier udvundet af citrus, som er naturligt antisep-
tiske, samt mandelolie og glycerin, som plejer og blødgør 
dine hænder.

23945 HÅNDSÆBE GINGER GAIN er duften af grøntsags-
marked i Sydøstasien – stærke og søde dufte fra ingefær-
olie, lime, grape og citrongræs får kontrast fra enebær, 
eukalyptus og cedertræ.

23947 HÅNDSÆBE MISTY MINT med plejende økologisk 
aloe vera. I Misty Mint blandes citronmynte og pebermyn-
te i en opkvikkende duft, tilsat skarphed med fyrrenåle 
og eukalyptus på en bund af cedertræ, grape, citron og 
ingefær. 

FRIT VALG

Vejl. 199,- B2B KR. 120,-
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15373 ZONE GO CLEAN 
Tag den handy håndspritdispenser med overalt.  
Den er nem at have med i lommen eller tasken og  
derfor perfekt til shopping, arbejde, bilen eller flyet. 
Uden låg og nem at betjene med én hånd. Påfyldes 
nemt med din favorithåndsprit fx Lush Lemon. Black.

Vejl. 99,- B2B KR. 40,-

ZONE BOTANICAL SCENTS HÅNDSPRIT 
Håndsprit er kommet for at blive, og Lush Lemon er  
en velduftende flydende variant, som du vil nyde at 
bruge og gøre til en velduftende vane. Lush Lemon 
indeholder kostbare æteriske olier udvundet af citrus, 
som er naturligt antiseptiske, samt mandelolie og  
glycerin, som plejer og blødgør dine hænder. 500 ml.

23936 Fluid

23951 Gel

FRIT VALG

Vejl. 149,- B2B KR. 85,-

ZONE BOTANICAL SCENTS 
OPVASKEMIDDEL 480 ML.

23949 OPVASKEMIDDEL ORANGE OFFENCE  
indeholder rene, naturlige ingredienser, der er milde 
mod hænderne, og appelsinolie, som effektivt og  
naturligt opløser fedt. Den enkle duft Orange Offense 
er aromatisk med rosmarin, appelsin og cedertræ.

23950 OPVASKEMIDDEL LEMON LAUNCH indeholder 
naturlige ingredienser, der er milde mod hænderne,  
og appelsinolie, som effektivt og naturligt opløser fedt. 
Duften Lemon Launch er frisk og ren med citronmynte, 
citron, appelsin og bergamot.

FRIT VALG

Vejl. 179,- B2B KR. 100,-
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15250 ZONE & NJORD GIN TASTING BOX 

Takket være et eksklusivt samarbejde mellem Njord Gin og Zone Denmark kan du 
nu lave en hyggelig smagsprøvning derhjemme. Følg opskrifterne i pakken og gå 
på opdagelse i fire meget forskellige gintyper. Pakken indeholder 4 stk. Twister 
glas og 4 stk. 5 cl ginflasker fra Njord Gin – Comback Quinine, Mother Nature, Sun 
and Citrus og Happy Minds. Glassene er 8,5 cm høje med en diameter på 8,1 cm. 

Vejl. 899,- B2B KR. 350,-
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11814 ZONE ROCKS KANDE 1,7 L 

Eksklusiv, blankpoleret stålkande i et stilrent og moderne 
design. Toppen er forsynet med et aftageligt isfilter, der 
forhindrer isterninger og lime- eller citronbåde i at komme 
med ud, når man hælder. Fremstillet i 18/8 stål. Højde 30 
cm, dia. 12 cm. Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

11818 ZONE ROCKS KANDE 1 L 

Elegant, blankpoleret stålkande med graciøst svungne linjer 
i et stilrent design. Kanden er uden hank, har matpoleret 
inderside og rummer 1 liter, perfekt når du serverer et glas 
vand til vinen. Design Mencke & Vagnby. Højde 26 cm, dia. 
10 cm. Vejl. 699,- B2B KR. 300,-
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27519 BARSÆT 12 DELE 

Luigi Bormioli Spansk gin & tonic glas, 8 stk. 80 cl, der er gode og rummelige 
krystalinglas uden bly og tungmetaller med plads til masser af is, garniture 
og tonicvand, samt et flot Boston barsæt bestående af shaker med glas, 0,45 
liter, sigte og målebæger. Alt hvad du skal bruge i hjemmebaren.

Vejl. 1.229,- B2B KR. 640,-

EN RIGTIG GIN & TONIC
BESTÅR AF 1 DEL GIN 
TIL 2-3 DELE TONIC. 

BRUG EN ORDENTLIG 
TONIC UDEN FOR 
MEGET SUKKER. 

SERVERES I  ET SMUKT 
GLAS MED LIMESKAL 
OG MASSER AF IS. 
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Det italienske glasværk Luigi Bormioli er kendt som den 
første fabrik, der kunne blæse bæger og stilk ud i ét på 
maskine. I dag er Luigi Bormioli en af de mest betydnings-
fulde glasproducenter i verden og fremstiller glas, der er 
funklende klare og ekstremt stærke, samtidig med at de 
sikrer en perfekt fordeling af smag og aroma. 

Luigi Bormioli genanvender 100 % af hvidt glasaffald i pro-
duktionen, mens 67 % af den brugte elektricitet kommer 
fra vedvarende energikilder. Italienske leverandører udgør 
78 % og alle er screenet ud fra etiske, sociale og miljø-
mæssige kriterier.

18589 BOSTON BARSÆT

Det perfekte sæt, hvis du ønsker at give dig i kast med at 
kreere cocktails. Sættet består af shaker med glas, 0,45 
liter, sigte og målebæger, der alle tåler opvaskemaskine. 
Perfekt til barbordet eller som gave til en du holder af.

Vejl. 449,- B2B KR. 250,-

LUIGI BORMIOLI SPANSK GIN & TONIC 

Gode og rummelige glas med plads til masser af is, garni-
ture og tonicvand. Glassene har en tynd og elegant stilk, 
der er forstærket med titanium. Det ultraklare krystalinglas 
fremhæver smukt drikkens farve og substans. 

21563 Gave med 8 stk. 80 cl. Vejl. 779,- B2B KR. 400,-

17381  6 stk. 80 cl. Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

17382  4 stk. 80 cl. Vejl. 389,- B2B KR. 200,-

17384  2 stk. 80 cl. Vejl. 199,- B2B KR. 100,-

25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR
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Vi samarbejder med bartender Kasper Birch, 
der ejer Lime & Lemon, www.limeandlemon.dk,
og har fantastiske kompetencer inden for 
det moderne og klassiske cocktailunivers.

COCKTAILS KAN FREMSTILLES PÅ TRE MÅDER: 

BYGGES: Alle ingredienser tilføjes direkte i glasset, 
derefter fyldes med is.

SHAKES: Alle ingredienser tilføjes i shakeren og 
rystes med eller uden is. 

RØRES: En smuk tradition til nogle af de ældre 
cocktails, hvor spiritussen røres med bitters og is 
for at blande ingredienserne, nedkøle og samtidigt  
tilføje lidt vand så spiritussen får lov at åbne sig.

Luigi Bormiolis eksklusive Mixology  

glasserie er udviklet til bar- og cocktail-

kulturen i samarbejde med bartender  

og cocktailspecialist Yuri Gelmini. 

De elegante glas er fremstillet af blyfrit 

SON.hyx®-krystalglas, der er ekstremt 

stærkt. 

Mixology får det allerbedste frem i 

dine drinks.

•   Glassets kant er 37,5 % mere  

holdbar end andre glas

•   Stilken er forstærket med  

titanium, og holdbarheden  

er forøget til 140 %

•   Holdbarheden over for slag  

på siden af glasset er 105 %  

stærkere end andre glas

•   Bevarer gennemsigtighed  

og glans efter mere end  

1.000 gange i opvaskemaskine

•   25 års garanti mod  

glaspest og kantskår

Kasper Birch, bartender

A   27520 DRINKS ON ICE 

De smukkeste Mixology glas, 6 stk. 50 cl fra Luigi 
Bormioli, ideelle til både hverdag og fest. Dertil iss-
pand, longdrink-ske, 25,4 cm samt målebæger, 2/4 
cl – alt hvad du skal bruge for at blande en lækker 
mojito, mai tai eller Brasiliens nationalcocktail, den 
skønne caipirinha.

Vejl. 1.279,- B2B KR. 560,-

B   17422 LUIGI BORMIOLI VAND/WHISKY GLAS 

6 smukke glas fra Luigi Bormiolis Mixology serie. 
Glassene er ideelle som vandglas eller whiskyglas, 
50 cl, og det smukke design udstråler kvalitet og 
holdbarhed – til både hverdag og fest. Luigi Bormioli 
har med ny glasteknologi fremstillet den meget 
holdbare og modstandsdygtige glasmasse  
SON.hyx®, som er fuldstændig transparent.

Vejl. 509,- B2B KR. 200,-

25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR
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Vi samarbejder med bartender Kasper Birch, 
der ejer Lime & Lemon, www.limeandlemon.dk,
og har fantastiske kompetencer inden for 
det moderne og klassiske cocktailunivers.

COCKTAILS KAN FREMSTILLES PÅ TRE MÅDER: 

BYGGES: Alle ingredienser tilføjes direkte i glasset, 
derefter fyldes med is.

SHAKES: Alle ingredienser tilføjes i shakeren og 
rystes med eller uden is. 

RØRES: En smuk tradition til nogle af de ældre 
cocktails, hvor spiritussen røres med bitters og is 
for at blande ingredienserne, nedkøle og samtidigt  
tilføje lidt vand så spiritussen får lov at åbne sig.

CAIPIRINHA COCKTAIL
4 CL CACHACA 
1 TSK SUKKER
2 CL SUKKERSIRUP
LIME
KNUST IS

MAI TAI
4 CL MØRK ROM 
2 CL COINTREAU
1 TSK SUKKERSIRUP
1 TESKE MANDELSIRUP
LIME
KNUST IS

Drinks

A

B

45



TESTER 

Allround glas til test af alle 
specialøl. Glasset samler skummet i 

et fint og kompakt lag og 
forbedrer de specifikke 

aromaer.  

IPA/ALE 
Den tilspidsede og lette form 
giver alle IPA- og ale-øl et fint 
og kompakt skum og bringer 

humle og de citrusagtige 
aromaer frem.  

HVEDE
Den brede, afrundede form, 

de bemærkelsesværdige dimensio-
ner og den indadbøjede kant samler 

og forstærker den særlige 
hvedeølsaroma.

til gyldne dråber
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17345 LUIGI BORMIOLI BIRRATEQUE ØLGLASSÆT 

Forkæl dine specialøl med Birrateque-sættet fra Luigi Bormioli. Glassene er skabt til alle passio-
nerede ølentusiaster, da hvert enkelt glas i sættet er designet til en specialøl. Birrateque er skabt 
i samarbejde med internationale specialister inden for studiet af sansning af fødevarer. Sættet 
indeholder 2 testerglas på stilk, 42 cl, 2 aleglas, 54 cl og 2 hvedeglas, 78 cl.

Vejl. 549,- B2B KR. 250,-

21322 LUIGI BORMIOLI VINOTEQUE ROM/WHISKYGLAS 

Vinoteque-serien er resultatet af videnskabelige studier af, hvordan forskellige vintyper udfolder 
sig bedst muligt i glasset i forhold til de fem sanser. Glassets form forhindrer spredning af de 
aromatiske komponenter, så disse kan sanses og nydes fuldt ud. Vinoteque rom/whiskyglas er vel-
egnet til alle lyse og mørke alkoholiske drikke, fx rom, whisky, cognac, Armagnac, Calvados samt 
både fadlagret og ung grappa. 17 cl, højde 16,5 cm, 2 stk.

Vejl. 179,- B2B KR. 75,-

25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR

til gyldne dråber
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C   24703 CHARDONNAY HVIDVINSGLAS 55 cl, 4 stk. 

D   24705 CHAMPAGNESKÅL 30 cl, 4 stk. 

E   24707 MARTINI 22 cl, 4 stk. 

FRIT VALG

Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

F   24704 CHAMPAGNEGLAS 21 cl, 4 stk. 

G   24706 COGNAC 46,5 cl, 4 stk. 

FRIT VALG

Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

H   24708 VANDGLAS 45 cl, 4 stk. 

Vejl. 299,- B2B KR. 150,-

LUIGI BORMIOLI OPTICA 

Optica er en serie af glas fra Luigi Bormioli med et smukt plisseret design, der giver et flot 
spil i glassene. 25 års garanti, der dækker skår på kant og fod samt misfarvning eller grå 
skygger som følge af maskinopvask. Ultraklart og holdbart krystalinglas.

A   24701 BORDEAUX RØDVINSGLAS  70 cl, 4 stk. 

B   24702 BURGUNDY RØDVINSGLAS / GIN & TONIC 75 cl, 4 stk. 

FRIT VALG

Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

A

B

CDF

G

E
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23649 LUIGI BORMIOLI ATELIER 

Har et moderne design og er skabt til vinelskere til professionel 
og privat brug. Glassenes særlige udformning giver en enestå-
ende diffusion af aromaer og indikerer samtidig, hvor meget vin 
der skal hældes i. De karakteristiske kurver gør desuden glassene 
endnu mere modstandsdygtige over for stød. Vinsæt med 6 stk. 
Merlot rødvinsglas, 70 cl og 6 stk. Riesling hvidvinsglas, 44 cl. 

Vejl. 1.499,- B2B KR. 560,-

GLASSENES BÆGER OG STILK ER 

BLÆST UD I  ÉT STYKKE. DET GØR 

KONSTRUKTIONEN LANGT STÆRKERE 

OG MINIMERER RISIKOEN FOR, 

AT DE KNÆKKER FRA HINANDEN.

25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR
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A   23620 CHAMPAGNE-/VINKØLER MED SABEL 

Løft champagnefejringen med en festlig ceremoni. Champag-
nesabling, på fransk sabrage, stammer helt tilbage fra Napo-
leonstiden. Køl champagnen i Bastian champagne-/vinkøler i 
aluminium, 21 cm dia. 20 cm og sæt festen i gang med den 
eksklusive champagnesabel fra Lion Sabatier i stål med træ-
håndtag, 27 cm. 

Vejl. 879,- B2B KR. 400,-

B   18303 BASTIAN CHAMPAGNE-/VINKØLER  
i aluminium, 21 cm dia. 20 cm. Vejl. 229,- B2B KR. 130,-

C   16792 LION SABATIER CHAMPAGNESABEL LAGUIOLE  
i stål med træhåndtag, 27 cm. Vejl. 649,- B2B KR. 250,-

D   21569 CHAMPAGNEBOWLE MED SABEL 

Champagne åbnet med sabel gør festen til noget helt særligt  
– og imponerer dine gæster. Smuk champagnebowle i blankt 
stål dia. 38 cm, samt en eksklusiv champagnesabel fra Lion 
Sabatier, 27 cm. Skarpt, perfekt balanceret klassisk design.

Vejl. 1.249,- B2B KR. 560,-

E   18301 BASTIAN CHAMPAGNEBOWLE  
i hamret blank aluminium, dia. 38 cm

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

Champagne
A

D

C

B
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Champagne

E
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A   15896 PEUGEOT PROPTRÆKKER BALTAZ 

med løftearm og folieskærer i sort ABS-plast/rustfrit stål. 
Et opfindsomt og sofistikeret mekanisk værktøj, der passer 
til alle flaskehalse og placerer sig sikkert rundt om flasken, 
så korkproppen fuldstændig ubesværet kan trækkes ud. 
Fremstillet i stærkt letvægtsmateriale i ergomisk design.

Vejl. 499,- B2B KR. 350,-

B  26884 PEUGEOT ELEKTRISK PROPTRÆKKER ELIS 

27 cm i grafit med folieskærer er gaven til alle vinelskere 
og klæder baren med sit smukke, iriserende grafitgrå look. 
Fuldautomatisk og let at betjene ved at trykke den på fla-
sken, så proppen kommer af, hvorefter proppen skubbes 
ud med blot et tryk på en knap. Kraftfuld og lydløs med 
op til 40 afpropninger på en enkelt opladning. Med folie-
skærer, ladebase og LED-opladningsindikator. Fremstillet i 
rustfrit stål og ABS.

Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

 I mere end et århundrede har Peugeots kværne været 
synonym med fransk gourmetmadlavning. I dag består 

sortiment også af stilfuldt tilbehør til vinelskere og 
professionelle, der sætter pris på god kvalitet.

A
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916180 LYNGBY GLAS JUVEL CHAMPAGNESKÅL Den høje stilk giver glasset et smukt og 
stilfuldt udtryk og fremstår med sit tidløse design som et klassisk glas. Glasset passer ind i 
alle borddækninger og kan bruges både som champagneglas, cocktailglas og til portion-
sanretning af forretter og desserter. 4 stk. 34 cl. Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

916021 LYNGBY GLAS JUVEL MARTINIGLAS Server James Bonds yndlingscocktail i det 
smukke, klare krystalglas, som naturligvis også løfter en cosmopolitan og utallige andre 
cocktails til et højere niveau. 4 stk. 28 cl. Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

916022 LYNGBY GLAS JUVEL GIN & TONIC GLAS Server en lækker G&T-favorit eller andre 
yndlingsdrinks i dette flotte, krystalklare glas. Juvel Gin & tonic glas er smukt og klassisk 
enkelt og har masser af plads til isterninger og pynt. 4 stk. 57 cl. Vejl. 199,- B2B KR. 120,-
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EN MODERNE KLASSIKER
Igennem 80 år har Lyngby Glas skabt glæde med smukke glas 

i udsøgt design. Lyngby Glas blev grundlagt i 1940 i en lille 
lejlighed på Frederiksberg og har siden været et af Danmarks 

toneangivende og mest succesfulde glasbrands. 

Der lanceres fortsat smukke glasdesigns i et sortiment, 
der spænder meget bredt 

– fra de helt enkle glas til de eksklusive krystalglas. 

I  ONLY DRINK 
CHAMPAGNE 
ON TWO OCCASIONS

WHEN I 'M IN LOVE 
AND WHEN I 'M NOT

COCO CHANEL

LYNGBY GLAS BRINGS JOY TO YOUR TABLE
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A   14634 LYNGBY GLAS PALERMO COCKTAIL  
med guldkant, 4 stk. 31,5 cl Vejl. 299,- B2B KR. 175,-

B   12058 LYNGBY GLAS PALERMO VINGLAS  
med guldkant, 4 stk. 30 cl Vejl. 299,- B2B KR. 175,-

C   12061 LYNGBY GLAS PALERMO GIN & TONIC  
med guldkant, 4 stk. 65 cl Vejl. 299,- B2B KR. 175,-

D  23714 LYNGBY GLAS PALERMO GIN & TONIC  
med guldkant, 4 stk. 32 cl Vejl. 299,- B2B KR. 175,-

E   12050 LYNGBY GLAS PALERMO TUMBLER  
med guldkant, 4 stk. 35 cl Vejl. 249,- B2B KR. 150,-

F   15545 LYNGBY GLAS PALERMO KARAFFEL  
med guldkant, 4 stk. 1,5 l Vejl. 299,- B2B KR. 130,-

G   23122 LYNGBY GLAS PALERMO COCKTAIL  
pink, 4 stk. 31,5 cl Vejl. 299,- B2B KR. 175,-

PALERMO

A B C D

G

Det elegante, riflede design med en fin 
guldkant giver glasset et flot vintagelook, 
der samtidig afspejler tidens trends. 
 
Lad de fine facetter reflektere lyset og 
glassets indhold på smukkeste vis.
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DIAMOND

Glasserien Diamond har et smukt design med et elegant diamantmønster, 
der lader lyset spille i de mange facetter og reflekterer indholdet på fineste vis.

eksklusiv & elegant

A   25880 LYNGBY GLAS DIAMOND SHOTGLAS  
6 stk. 7 cl Vejl. 229,- B2B KR. 120,-

B   25882 LYNGBY GLAS DIAMOND WHISKY  
6 stk. 35 cl Vejl. 299,- B2B KR. 130,-

C   25884 LYNGBY GLAS DIAMOND HIGHBALL  
6 stk. 41 cl Vejl. 299,- B2B KR. 130,-

D   25881 LYNGBY GLAS DIAMOND SKÅL  
6 stk. 12 cm Vejl. 299,- B2B KR. 130,-

E   25883 LYNGBY GLAS DIAMOND WHISKY GOLD  
6 stk. 35 cl Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

A

D

E

B

C
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SELECTION

27407 LYNGBY GLAS SELECTION HIGHBALL GLAS  
i fire forskellige mønstre, 4 stk. 36 cl 

27402 LYNGBY GLAS SELECTION WHISKYGLAS  
i fire forskellige mønstre, 4 stk. 30 cl

FRIT VALG

Vejl. 399,- B2B KR. 200,-
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MELODIA

A   916188 LYNGBY GLAS MELODIA KANDESÆT  
6 highballglas, 36 cl samt 1 kande 1,2 l. 

Vejl. 749,- B2B KR. 300,-

B   916107 LYNGBY GLAS MELODIA WHISKYGLAS  
6 stk. 31 cl Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

C   916105 LYNGBY GLAS MELODIA HIGHBALL  
6 stk. 36 cl. Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

D   10358 LYNGBY GLAS MELODIA VANDKARAFFEL  
1 liter. Vejl. 299,- B2B KR. 170,-

E   10509 LYNGBY GLAS MELODIA VANDGLAS  
23 cl. Vejl. 299,- B2B KR. 155,-

A

nostalgi & romantik
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Lyngby Glas Melodia og Lounge serierne er fremstillet 
i helt transparent miljøkrystal, der produceres i en 
patenteret proces, hvor den blyfri glasmasse bearbejdes, 
så den fremstår ekstraordinært klart og med meget 
høj holdbarhed. Det gør også Lyngby Glas 
velegnet til opvaskemaskine.

B

E

C

D
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LOUNGE

916116 LYNGBY GLAS LOUNGE  
WHISKYGLAS 2 stk. 31 cl.

916117 LYNGBY GLAS LOUNGE  
HIGHBALL 2 stk. 35 cl.

FRIT VALG

Vejl. 229,- B2B KR. 85,-
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27585 ROM SNAPSEGLAS 

6 forskellige mundblæste snapseglas med snoet stilk er et smukt 
bidrag i borddækningen, og det er nemt at kende sit eget glas, for 
snapseglassene i klart glas har forskellige udformninger og indeholder 
fra 2,5 op til 5 cl. H 18 cm.

Vejl. 299,- B2B KR. 185,-

24312 LYNGBY GLAS SORRENTO ASIET  
Forener klassisk elegance med moderne stil, og med deres karakteristiske 
mønster giver de den enkle, nordiske borddækning perfekt supplement og 
modspil. Brug dem til servering af alle former for lækre desserter, is, kager 
og portionsanretninger, forretter og snacks. Klart glas, 6 stk. 16 cm

Vejl. 199,- B2B KR. 120,-
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LYNGBY GLAS ZERO er med sine enestående, 

elegante linjer ren skønhed for både sanser 

og samvittighed. Smukke Zero produceres 

CO2-neutralt. 

I produktionen anvendes kun de allerreneste 

råvarer, der forarbejdes udelukkende ved  

energi fra solceller og jordvarme samt  

geotermisk energi, og der udledes ingen  

forurenende stoffer. Resultatet er ultraklart, 

100 % recirkulerbart krystalglas, der både er 

holdbart og tåler opvaskemaskine.

ZERO
100 % RECIRKULERBART KRYSTALGLAS
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12266 ZERO HVIDVIN 

4 smukke hvidvinsglas 
43 cl, højde 21,5 cm. 

12267 ZERO RØDVIN

4 smukke rødvinsglas 
54 cl, højde 23 cm.
 
FRIT VALG 

Vejl. 299,- B2B KR. 140,-
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18
DELE

12306 LYNGBY GLAS VINSÆT 

Med 18 dele indeholder 3 forskellige glastyper i helt  
transparent blyfri krystal, så du kan dække et smukt og 
elegant middagsbord. Sættet består af 6 vandglas 55 cl,  
6 rødvinsglas 46 cl og 6 hvidvinsglas 35 cl. 

Vejl. 899,- B2B KR. 350,-
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TORINO
TORINO GLASKRUS OG -KOPPER 

Nyd en dejlig varm te, kaffe, chokolade, gløgg – eller iskaffe, iste eller dessert. De smukke, lette glaskrus 
med farvet hank i blå, grøn, amber og smoke er ideelle til det hele. De er fremstillet af borosilikatglas,  
der er meget holdbart og ridsefast og tåler fryser, mikroovn, ovn op til 300 grader og opvaskemaskine. 

27903 Glaskopper 4 stk. 30 cl, højde 7,5 cm    27902 Glaskrus 4 stk. 35 cl, højde 12 cm

FRIT VALG

Vejl. 199,- B2B KR. 90,-
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TUMBLER

4 CL GIN

2 CL MANGOSIRUP

1 LIME

10 CL LEMON SODAVAND

ISTERNINGER

GIN HASS916208 LYNGBY GLAS SNAPSEGLAS  
6 stk. forskellige snapseglas på fod i lilla,  
blå, smoke, amber, grøn og gul, 2,5 - 4 cl.  
Vejl. 299,- B2B KR. 155,-

10717 LYNGBY GLAS TUMBLER De gennemfarvede tumblerglas i smukt 
design med en lille fod giver liv på bordet med deres forskellige farver.  
Brug glassene til vand og saft eller lad dem pynte med fyrfadslys eller 
blomster. Farverne er grøn, koboltblå, smoke, amber, lilla og ink blå.  
6 stk. 30 cl, højde 12 cm. Vejl. 299,- B2B KR. 170,-
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15767 LYNGBY GLAS  
LISSABON KARAFFELSÆT

Stilrent og enkelt karaffelsæt til lækre 
forfriskninger ude og inde. Designets 
fine linjer går igen på både karaflen  
og de fire 35 cl vandglas. 

Karaflen rummer 1 liter og har rigelig 
plads til både isterninger, citrusbåde  
og en kvist krydderurt. 

Vejl. 169,- B2B KR. 100,-

LISSABON
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6 CL VODKA

2 LIME, SAFTEN FRA DEN ENE  
OG DEN ANDEN SKÅRET I BÅDE

2 DL GINGERBEER

2 STÆNGLER INGEFÆR, 
TYNDT SKÅRET TIL PYNT

KNUST IS

MOSCOW MULE

Moscow mule laves helt enkelt af ginger beer, 

vodka, limesaft og rigeligt med isterninger,  

så drinken holder sig iskold.

MOSCOW 
MULE

A
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5 CL BOURBON WHISKY

2 CL SUKKERSIRUP

8 MYNTEBLADE

KNUST IS

MINT JULEP

A   24687 LYNGBY GLAS MOSCOW MULE SÆT Med dette elegante Moscow mule-sæt kan du forkæle dig selv og dine venner 
med den populære cocktail moscow mule, som har fået et moderne comeback. Sættet består af 4 klassiske og karakteristiske 
0,5 l krus med hank og kobberbelagt, hamret yderside, et matchende målebæger samt 4 stålsugerør på 21,5 cm.

Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

B   24689 LYNGBY GLAS MINT JULEP KRUS i stål med udvendig kobberfinish. Den klassiske cocktail mint julep serveres i et 
smukt isafkølet metalbæger med en karakteristisk konisk form. Julep er fremstillet af mynteblade, Bourbon whisky, sukkersirup 
og knust is og er med serveringen i det frostduggede bæger den perfekte drink på en sommerdag.  

Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

MINT JULEP
Mint julep er kendt som den officielle Kentucky Derby-drink, men drikkens  

historie går flere århundreder tilbage. Oprindeligt var den et middel mod  

mavepine og andre onder, bestående af lige dele whisky og vand tilsat en klump  

sukker og lidt mynte. I kolonitiden fik mint julep en makeover, fik tilsat knust is  

og blev den søde, lette og forfriskende cocktail, vi kender i dag.

B
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Smukkevaser
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B

Vaserne er mundblæste, fremstillet af gennemfarvet  
glas og har en flot, slebet kant. 

Det unikke formsprog gør dem til skulpturer  
i sig selv, og med det enkle og moderne udtryk  
passer de perfekt til både friske og tørrede blomster. 

Bemærk, at der vil forekomme bobler i glasset.

LYNGBY GLAS VASER TUBE 

1 stk. Tube 40 cm og 1 stk. Tube 25 cm

A   27511 Smoke

27512 Dark blue

27513 Amber

Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

LYNGBY GLAS VASER TUBE & TUBULAR 

1 stk. Tube 30 cm og 1 stk. Tubular 20 cm

27462 Smoke

27463 Dark blue

B   27464 Amber

Vejl. 749,- B2B KR. 400,-

LYNGBY GLAS VASE TUBE 40 CM 

C  23583 Smoke

23555 Dark blue

23552 Amber

FRIT VALG

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-
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KUSINTHA VASE 

I gennemfarvet glas har det samme fine, riflede look  
som Kusintha-seriens vandglas- og flasker. 
Vasen fås i grøn, amber, pink, blå og smoke. 22 cm høj.

25342 grøn
25347 pink

25348 blå

25349 amber

25351 smoke

FRIT VALG

Vejl. 349,- B2B KR. 190,-

KUSINTHA FYRFADSSTAGER 

Skru op for hyggen med de to smukke fyrfadsstager i gennemfarvet, 
riflet glas. Fyrfadsstagerne fås i grøn, amber, pink, blå og smoke.  
7,5 cm høj. Sæt af 2 stk.

25591 grøn   25592 pink   25593 blå   25594 amber   25595 smoke

FRIT VALG  Vejl. 199,- B2B KR. 100,-
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KUSINTHA TALLERKENER Dæk op med flotte tallerkener i 
gennem farvet glas. Brug dem til forretter, salat, desserter,  
kager eller som et lille serveringsfad. Fås også som 
middags tallekener, som er oplagt at kombinere med de 
tilsvarende farver i stentøj. Velegnet til opvaskemaskine. 
Bemærk at tallerknerne bestilles pr. stk. men prisen er kun 
gældende ved køb af hele kolli på 6 stk.

BITZ HURRICANE MED LED-LYS Kombinerer de bedste 
elementer fra flere verdener. BITZ-universets skønne og  
populære farver og materialer forenes med større  
ansvarlighed for indeklimaet i boligen. Det hvide LED-lys 
har timer, så du også selv kan bestemme, hvornår lyset skal 
være tændt. Den cylinderformede glasskærm har en riflet 
og rustik overflade, der får lyset til at spille fint og  
reflektere i det farvede glas. Glasset passer ned i stentøjs-
basen, som er fremstillet med den smukke kombination 
af en mat yderside med blank glasur på indersiden, som 
kendes fra den øvrige stentøjskollektion fra BITZ. 

14923 18 cm, grøn

14924 18 cm, amber

14925 18 cm pink

14926 18 cm blå

FRIT VALG 

Vejl. 419,- B2B KR. 240,-

25978 25 cm, grøn

25979 25 cm, amber

25980 25 cm pink

25981 25 cm blå

FRIT VALG 

Vejl. 599,- B2B KR. 330,-

14556 H 11 cm, pink

14557 H 11 cm, grøn

14558 H 11 cm, blå

FRIT VALG 

Vejl. 179,- B2B KR. 100,-

14548 H 17 cm, pink

14549 H 17 cm, grøn

14550 H 17 cm, blå

FRIT VALG 

Vejl. 299,- B2B KR. 180,-

14516 H 24 cm, pink

 14538 H 24 cm, grøn

14539 H 24 cm, blå

FRIT VALG 

Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

KUSINTHA VANDGLAS i gennemfarvet 
glas har det samme fine, riflede look som 
Kusintha-seriens vandflasker. Glassene fås i 
grøn, amber, pink, blå og en helt klar udga-
ve. Når du køber fra Kusintha-kollektionen, 
støtter du samtidig udsatte børn i verdens 
fattigste områder. 28 cl, højde 10 cm, dia. 7 
cm. Velegnet til opvaskemaskine. Sæt med 
4 stk. H 10 cm, dia. 7 cm

24241 Grøn

24243 Amber

24244 Pink

24245 Blå

24246 Klar

FRIT VALG

Vejl. 199,- B2B KR. 130,-

NÅR DU VÆLGER KUSINTHA,  
STØTTER DU SAMTIDIG  

UDSATTE BØRN I VERDENS  
FATTIGSTE OMRÅDER.
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23787 BITZ BLACK EDITION 

BITZ salatskål i sort stentøj med en glansfuld, sort glasur på indersiden 
kombineret med mat reaktiv glasur på ydersiden, dia. 24 cm. 4 BITZ 
skåle 12 cm fremstillet i sort stentøj, mat sort udenpå, blank sort indeni. 
Phenix knivsæt med to knive i Lion Sabatiers verdenskendte kvalitet 
og med håndtag i eksklusivt wenge-træ. De superskarpe knivblade 
er skabt af stærkt rustfrit stål (5Cr15MoV) og belagt med titanium. 
Urtekniv 9 cm og santokukniv 18 cm.

Vejl. 1.319,- B2B KR. 560,-

821500 BITZ SALT- & PEBERKVÆRNSÆT 

i matglaseret stentøj med top i egetræ. Designet er enkelt og elegant, 
og kværnene ligger godt i hånden. Kværnene er forsynet med kera-
misk kværnværk med 5 års garanti.

Vejl. 599,- B2B KR. 320,-

15691 BITZ SALATSKÅL & -BESTIK 

Salatskål i stentøj med matglaseret sort yderside og smuk, glansfuld 
sort glasur på indersiden, dia. 24 cm, med salatbestik i eg, 24 cm. Per-
fekt til hverdagens salater og anretninger.
Vejl. 419,- B2B KR. 250,-

23788 PHENIX ON A GALAXY 

BITZ salatskål i sort stentøj med en glansfuld, sort glasur på indersi-
den kombineret med mat reaktiv glasur på ydersiden, dia. 24 cm. BITZ 
cabaretsæt indeholder en sortbejdset træbakke og tre 12 cm skåle i 
stentøj. Kombinationen af skålenes udvendige, matte glasur og blan-
ke sorte glasur på indvendig side giver et unikt udtryk, og du finder 
ikke to helt ens skåle. Phenix knivsæt med tre knive i Lion Sabatiers 
verdenskendte kvalitet og med håndtag i eksklusivt wenge-træ. De 
superskarpe knivblade er skabt af stærkt rustfrit stål (5Cr15MoV) og 
belagt med titanium. Urtekniv 9 cm, multikniv med luftskær 13 cm og 
kokkekniv 20 cm.

Vejl. 1.549,- B2B KR. 640,-
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BITZ SALATSKÅL 
Salatskål Dia 30 cm 

A   26797 Wood/sand
B   26799 Wood/ocean
C   26798 Wood/forest

FRIT VALG
Vejl. 419,- B2B KR. 250,-

D   224415 BITZ SALATBESTIK i egetræ.  
Med sit flotte og enkle nordiske design passer 
salatbestikket perfekt til det rustikke, farverige 
stentøj i BITZ-serien. 32 cm 

Vejl. 199,- B2B KR. 130,-

E   27522 BITZ SALATSKÅL & -BESTIK  
Salatskål i stentøj med matglaseret brun  
yderside og smuk, blank forest glasur på  
indersiden, dia. 24 cm, med salatbestik i eg, 
24 cm. Perfekt til hverdagens salater  
og anretninger.

Vejl. 419,- B2B KR. 250,-
E

A

B

C

D

WoodNYHED
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COSTA NOVA GRES SKÅL De glaserede 
keramikskåle er perfekte sammen med 
bægre fra serien Grescafé eller som iøjne-
faldende skåle på det dækkede bord.  
Kollektionens smukke glasur er inspireret 
af havets bølger og fås i flere forskellige 
farver. 6 stk.

21877 Blå   21878 Grå   21880 Hvid

21881 Mint  21883 Sort

FRIT VALG

Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

COSTA NOVA GRES KRUS Smukke krus 
fra Costa Nova fremstillet i keramik med 
flot glasur. Kollektionen er inspireret af 
havets bølger og fås i forskellige farver. 
Stentøjets særlige evne til at bevare  
temperatur sikrer, at din kaffe holder  
sig varm i lang tid. 38 cl. 6 stk.

21911 Blå   21912 Grå   21914 Hvid   

21915 Mint   21917 Sort

FRIT VALG

Vejl. 779,- B2B KR. 400,-
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Costa Novas stentøj brændes i 11 timer ved 1180 °C. Det betyder, at produkterne har meget lav risiko for 

skår ved brug, at de tåler termisk chok, og at glasuren er særdeles modstandsdygtig over for ridser. 

Tåler ovn, mikroovn, fryser og termisk chok fra -20 °C til +250 °C. 

Produkterne kan sættes under grill i ovnen, hvis de placeres 6,5 cm fra varmekilden. Anvend dem ikke 

over åben ild eller på et elektrisk komfur. Kan maskinvaskes så ofte, man ønsker, takket være den ekstremt 

hårdføre, uporøse overfladeglasur, men lad ikke delene røre eller ramme hinanden i maskinen. 

Costa Novas unikke brændingssystem sparer energi og reducerer udledning i atmosfæren. 

Produkterne lever op til alle internationale standarder og bliver fremstillet under miljøvenlige forhold 

på fabrikken i Portugal. Indeholder ikke bly eller cadmium.
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Alfi har i mere end hundrede år været den 

ukronede konge af termokander takket være gedigent 

håndværk, fremsynet teknologi og en sans for design, 

der har skabt flere af morgendagens designikoner til 

kaffeborde verden over i samarbejde med nogle 

af verdens mest anerkendte designere.
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ALFI SKYLINE TERMOKANDE 1 L Nyd kaffen 
fra den elegante Skyline termokande i robust 
mat eller lakeret rustfrit stål med forkromet 
top, låg og ergonomisk håndtag. Termokan-
den holder varmt i 12 timer og koldt i 24 timer 
og er let at betjene med én hånd.

17487 Mat stål

17485 Denim

Vejl. 699,- B2B kr. 400,-

23429 ALFI SKYLINE TERMOKANDE MED 
TERMOKRUS 25 CL Alfi Skyline termokande 
1 liter i mat stål med 4 Pillivuyt Plissé termo-
krus 25 cl, højde 12 cm, hvid porcelæn. 

Vejl. 1.499,- B2B kr. 640,-
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26947 ALFI JUWEL TERMOKANDE er en 
af verdens mest kendte termokander, og 
det oprindelige stilrene design kan dateres 
helt tilbage til 1918. Termokande i forkromet 
rustfrit stål i høj kvalitet. Dobbeltvægget 
AlfiDur-indsats i isolerende og hærdet  
vakuum-glas. Holder varmt i 12 timer og koldt 
i 24 timer. Unikt og praktisk hældesystem. 
Kan betjenes med én hånd. Ergonomisk,  
forkromet metalhåndtag.

Vejl. 1.799,- B2B KR. 800,-

27291 ALFI STUDIO ALLURE TERMOKANDE 
kombinerer unik elegance og høj funktiona-
litet i køkkenet og på kaffebordet. Termo-
kande i rustfrit stål med elegante detaljer i 
træ og en særligt modstandsdygtig pulver-
lakeret overflade. Robust indsats i isolerende 
rustfrit stål. Holder varmt i op til 17 timer og 
koldt i op til 34 timer. AromaSafe-princippet 
bevarer kaffens runde smag. Unikt og prak-
tisk hældesystem. Mat sort med ergonomisk 
håndtag i træ. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-

MAN 
BLIVER 
IKKE 
SMUK 
AF 
KOLD 
KAFFE
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ALFI ECO TERMOKANDE 1 L kombinerer cool stil med 
høj funktionalitet i køkkenet og på kaffebordet. Termo-
kande i plast i høj kvalitet med dobbeltvægget indsats 
i isolerende og hærdet vakuumglas og praktisk en-
håndsbetjent hældesystem. Holder væske varmt i 12 ti-
mer og koldt i 24 timer. Designet af Martin Hauenstein.

16835 Havgrøn

16831 Sort

Vejl. 299,- B2B KR. 150,-
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ALFI CITY DRIKKEFLASKE 

Originalt Alfi-design, der er perfekt at tage med på farten. 
Drikkeflasken er lavet af robust, dobbeltvægget rustfrit stål 
med låg i høj kvalitet og praktisk bærehank. Holder varmt 
i op til 8 timer og koldt i op til 16 timer. Holder fuldstæn-
digt tæt selv med kuldioxidholdig væske. Fri for BPA. Tåler 
opvaskemaskine. Modstandsdygtig overflade takket være 
colourProtect™ - slag- og brudsikkert design. Holdbar og 
genanvendelig. Miljøvenligt alternativ til engangsplastflasker.

19735 Grå satin

19736 Blå satin

19737 Rosa satin

Vejl. 349,- B2B KR. 150,-
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ALFI ISO THERM ECO TERMOFLASKE 

Praktisk termoflaske, der er perfekt at tage 
med på farten. Rustfrit stål i høj kvalitet. Dob-
beltvægget termoflaske med vakuum. Me-
get robust og holdbar over for slag og stød. 
Praktisk skruelåg med drikkekop. 100 % tæt. 
Holder varmt i 12 timer og koldt i 24 timer. 
Mat stål.

19719 0,5 L Vejl. 199,- B2B KR. 150,-

19720 0,75 L Vejl. 249,- B2B KR. 160,-

19721 1,0 L Vejl. 279,- B2B KR. 180,-
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A  24534 KAGEDÅSESÆT bestående af to runde dåser med danske motiver.  
Stor dåse med Danmark-motiv, dia. 19,5 cm, H 9 cm.  
Lille dåse med København-motiv, dia. 14,6, højde 7 cm.

B  24535 KAGEDÅSESÆT bestående af tre runde dåser i metal,  
dia. 14,6 cm, højde 7 cm, med danske motiver fra henholdsvis København,  
Skagen og Bornholm. 

C  25510 KAGEDÅSESÆT bestående af to runde dåser med norske motiver.  
Stor dåse med Norge-motiv, dia. 19,5 cm, højde 9 cm.  
Lille dåse med Oslo-motiv, dia. 14,6, højde 7 cm. 

D  25518 KAGEDÅSESÆT bestående af to runde dåser med svenske motiver.  
Stor dåse med Sverige-motiv, dia. 19,5 cm, højde 9 cm.  
Lille dåse med Stockholm-motiv, dia. 14,6, højde 7 cm.

Vejl. 199,- B2B KR. 125,-

E  24536 KAGEDÅSESÆT bestående af fire runde dåser med motiver  
fra de europæiske storbyer London, Paris, Berlin og Barcelona,  
dia. 14,6 cm, højde 7 cm.

Vejl. 229,- B2B KR. 135,-

A

C

D

B
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E

Soul of the city
Den danske illustrator Martin Schwartz er kendt for sine detaljerede og ikoniske byplakater, 

der både hylder den varierede arkitektur og indkapsler den sjæl, der kendetegner et sted. 

Hvad enten det drejer sig om en by, en region eller et land, bliver hvert område grundigt  

researchet, og alle elementer er nøje udvalgt for at indfange stedets helt særlige dna. 

Illustrationerne er minutiøst gennemarbejdet, tager mange måneder at lave og færdiggøres 

uden kompromiser. Resultatet er smukke og inspirerende motiver, hvor et væld af detaljer 

og farver organiseres i en grafisk afbalanceret helhed, der skaber lethed og elegance.

Martin Schwartz’ byplakater er allerede blevet moderne klassikere, 

der sælges til et stort internationalt publikum.
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Mensura betyder ’at måle’ på latin, og formålet med 
Mensura-serien er netop at måle hurtigt og præcist. 
Kvaliteten er høj, og produkterne er solide og kan 
bruges i mange år.

Design: Halskov & Dalsgaard Design i København.

ROSTI KØKKENVÆGT MENSURA med LED-display 
vejer op til 10 kg med 1 g interval. Skålen er fremstillet 
i ABS, den rummer 600 ml og fungerer som låg, når 
vægten ikke er i brug. 

25685 Dusty blue

25686 Nordic green

25687 Black

FRIT VALG

Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

ROSTI MÅLESÆT MENSURA Delene er udformet med 
en markering midtpå, som opdeler i en teske/spiseske 
på måleskeen, en halv/en hel deciliter på målebægeret 
og en halv/en hel liter på målekanden. Som noget helt 
unikt tåler Mensura-målekanden kogende vand, og 
den har desuden måleindikatorer for ml, cups og oz 
samt for mel, ris og sukker.

25893 Dusty blue

25895 Nordic green

25894 Clear

FRIT VALG

Vejl. 219,- B2B KR. 110,-

DUSTY 
BLUE

DUSTY 
BLUE

NORDIC
GREEN

NORDIC
GREEN

CLEAR

BLACK
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Margrethe-skålen er designet for Rosti af Acton Bjørns 

og Sigvard Bernadottes tegnestue i København og er  

i 1954 opkaldt efter den danske Prinsesse Margrethe.  

Skålen fås i et væld af flotte farver i hele 10 forskellige  

størrelser. 

MARGRETHE SKÅLESÆT fra Rosti i 3 af de mest anvendte størrelser. 
Sættet indeholder 1,5 + 2 + 3 liter Margrethe-skåle med tilhørende  
låg. Margrethe-skålen er særdeles velegnet til tilberedning, men kan 
 naturligvis også bruges til f.eks. servering. Med låg er røreskålen en  
praktisk opbevaringsskål.

245293 Nordic blue

245305 Nordic green

245285 Black

FRIT VALG

Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

NORDIC
GREEN

NORDIC
BLUE

BLACK
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Pillivuyt er porcelæn af en særlig støbning. I 1818 købte 
Jean Louis Richard Pillivuyt en gammel murstensfabrik i hjertet 

af Frankrig, hvor han ville fremstille porcelæn af en ganske 
særlig kvalitet til det franske køkken og det bedre borgerskab. 

Allerede i 1823 vandt Pillivuyt sin første designpris, 
og i 1854 opførte sønnen Charles Pillivuyt en ny fabrik i 

Mehun-sur-Yèvre, hvor Pillivuyt stadig ligger, og hvor mange 
detaljer stadig fremstilles i hånden.

Helt fra starten var det Pillivuyts filosofi at skabe smukt 
og holdbart porcelæn, der lever op til de højeste

 standarder for funktion, holdbarhed og design og er skabt
 til at give videre i generation efter generation.
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Porcelæn 
af en særlig 
støbning
Porcelænet fremstilles af feldspatporcelæn med et højt indhold 
af feldspat og kvarts. Den unikke porcelænsmasse sammen med 
en ekstremt hård glasur gør porcelænet ekstra modstands-
dygtigt over for stød og slag. Det er velegnet til både ovn og 
mikroovn og tåler store temperaturforskelle fra -30 °C til +350 °C. 

Pillivuyt har i mange år gjort en indsats for at mindske sit CO2-
fodaftryk. Der er bl.a. tale om genanvendelse af affaldsprodukter 
fra råmaterialer samt genanvendelse af vand, plastic, papir og pap. 
Isolering af ovne og brug af ovnenes varme til opvarmning samt 
ovegang til bæredygtig emballage. Et anderledes initiativ er 
genanvendelse af det hårde porcelænsaffald i vejbelægninger.
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27529 MORGENSÆT Start dagen med en god 
morgenmad. Tag den med ro, nyd et varmt krus 
te eller kaffe, måske et blødkogt æg og en lun 
croissant, læs avisen, træk vejret dybt. Så er du 
godt i gang. Pillivuyt Plissé termokrus, 2 stk. 
25 cl. hvid, 1 stk. Morsø Foresta brødkniv og en 
smart og rummelig HOLM brødkurv i mat, sort 
pulvercoated metal med sort stofpose i 100 % 
bomuld, 27 x 17 x 9 cm. 

Vejl. 1.019,- B2B KR. 400,-

Bonjour
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PILLIVUYT TERMOKRUS PLISSÉ 

Enkelt, elegant og klassisk termokrus på 25 cl til 
kaffe, te og andre varme eller kolde drikke. Plissé er 
kendt for sine plisserede linjer og tidløse stil, der er 
skabt ud fra nogle af Pillivuyts tidlige støbeforme fra 
begyndelsen af 1900-tallet. H 12 cm.

23436 6 stk. Hvid

Vejl. 1199,- B2B KR. 400,-

20940 4 stk. Hvid 

Vejl. 799,- B2B KR. 250,-

20939 2 stk. Hvid 

27294 2 stk. Arctic ice 

27295 2 stk. Midnight blue 

27296 2 stk. Woodrose 

FRIT VALG

Vejl. 399,- B2B KR. 130,-
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27530 PILLIVUYT KAFFEBORD Fire termokrus Plissé,  
25 cl, og tre flotte fade til servering af roulade og  
småkager. Andre dage er fadene ideelle til lækker tapas 

Vejl. 1.659,- B2B KR. 640,-

Café rendez-vous
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21100 PILLIVUYT TAPASSÆT 

To Plissé tapasfade 18 x 12 cm og et fad 36 x 12 cm  
i hvid ovnfast porcelæn til servering af kolde og  
varme retter, enkelt, elegant og klassisk. Plissé er  
med sin fine plissering kendt verden over som  
indbegrebet af diskret, fransk elegance.  

Vejl. 859,- B2B KR. 400,-

27533 PILLIVUYT SKÅLESÆT En stor skål på 1,65 liter 
til salater, servering af tilbehør m.m. og to mindre skåle 
på 14 cm, velegnet som portionsskål, suppeskål, mindre 
serveringsskål m.m. Enkelt, elegant og klassisk.

Vejl. 839,- B2B KR. 400,-
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Bon appétit

27535 PILLIVUYT TOULOUSE 

Tre sofistikerede og praktiske porcelænsskåle og -fade til 
hverdagens kulinariske oplevelser. Fadene har en elegant 
plissering, der er blevet en ikonisk del af Pillivuyts historie, 
hvor der er respekt for traditionen i et nutidigt design. For-
men på fadenes håndtag er eksempelvis inspireret af ovn-
dørene i den gamle porcelænsfabrik. Dæk bordet smukt 
og server en lækker middag. Pakken består af skål 1,2 liter, 
fad 1,4 liter/dia. 27 cm og fad 2,4 liter/25 x 23 x 6 cm. 

Vejl. 969,- B2B KR. 560,-

98



21107 PILLIVUYT TÆRTEFORME i Pillivuyts originale 
design med bølget kant og flad bund på 25 cm og 
27,5 cm i hvid porcelæn. Går fra ovn til bord.

Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

 

Med Pillivuyts ovnfaste porcelænsfade har madlavningen aldrig været nemmere.  
Tilbered retten i et fad og frys det hele ned. Tag fadet fra fryseren og sæt det  
direkte i ovnen. Servér i det varme fad. 

Alt porcelæn fra Pillivuyt er ovnfast, og du kan derfor bruge alle fade,  
skåle og tallerkener i ovn, mikroovn og på komfur, og produkter med  
plan bund kan endda anvendes på grillen. Har du en færdigtilberedt  
ret i fryseren, kan du flytte fadet direkte fra fryser til ovn, da  
porcelænet tåler termisk chok fra -30 °C til +350 °C.  
Og derefter serveres maden selvfølgelig i det  
smukke fad.

18449 PILLIVUYT FADE i elegant design. Stegefadene er 
perfekte til ovn, grill og servering. Går fra fryser til ovn til 
bord. De 2 stk. fade måler hver 32 x 17 x 6 cm

Vejl. 899,- B2B KR. 400,-
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PILLIVUYT TEKSTILSÆT RECYCLE – 5 DELE 

Køkkentekstiler i gode designs i både klassi-
ske og moderigtige farver. Tekstilerne vaskes 
ved 40 grader. Overskudsfarve kan forekom-
me, især ved mørke farver, derfor anbefales 
separat vask. Brug vaskemiddel uden optisk 
hvidt og blegemiddel. Krympning 5-10 %. 
Tekstilet kan “trækkes” glat eller stryges. Vælg 
mellem to klassiske farver.

27936 Grå   18439 Sort

FRIT VALG

Vejl. 429,- B2B KR. 150,-

100 % 
RECYCLED 
BOMULD
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PILLIVUYT VISKESTYKKER & GRYDELAPPER RECYCLE 

Køkkentekstiler i gode designs i både klassiske og moderigtige farver. 
Tekstilerne vaskes ved 40 grader. Overskudsfarve kan forekomme, 
især ved mørke farver, derfor anbefales separat vask. 

27931 Sort   27932 Grå

FRIT VALG

Vejl. 239,- B2B KR. 80,-

PILLIVUYT FORKLÆDE & GRYDELAPPER RECYCLE

Køkkentekstiler i gode designs i både klassiske og moderigtige farver. 
Tekstilerne vaskes ved 40 grader. Overskudsfarve kan forekomme, 
især ved mørke farver, derfor anbefales separat vask. 

27918  Sort    27919  Grå

FRIT VALG

Vejl. 289,- B2B KR. 100,-
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Gense er Sveriges ældste aktive aktieselskab og er en af Nordens 
største og mest kendte leverandører af bestik af højeste kvalitet. 

Genses produkter er kendetegnet ved sine både klassiske og nyskabende 
design – med en perfekt kombination af form og funktion.

 Et tydeligt bevis på dette og den høje kvalitet 
er Genses mangeårige status som kongelig hofleverandør.
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OLD FARMER 
GRILL BESTIK
Et robust og smukt grillbestik, perfekt til både den lækre 
steak og andet grillkød og den friske sommersalat. Fremstillet 
i matglanspoleret rustfrit stål med håndtag i POM-plast i høj 
kvalitet. Design: Bent Severin – Industriel designer og dygtig 
håndværker, der arbejdede med perfektion i alle materialer. 
Han blev anset for en af Danmarks førende billedhuggere og 
designere med stor indflydelse i den kreative verden.

20149 Steak-/grillbestik 
12 dele – 6 pers. 
Vejl. 1.599,- B2B KR. 560,- 

20150 Steak-/grillbestik 
8 dele – 4 pers. 
Vejl. 1.149,- B2B KR. 400,- 

20151 Steak-/grillbestik 
4 dele – 2 pers. 
Vejl. 599,- B2B KR. 250,- 

103



FUGA BESTIK
20682 Bestiksæt 16 dele Vejl. 1.599,- B2B kr. 400,-

23749 Bestiksæt 24 dele Vejl. 2.419,- B2B kr. 640,- 

23750 Bestiksæt 32 dele Vejl. 3.199,- B2B kr. 800,- 

27956 Bestiksæt med serveringsgaffel,  
-ske og sovseske 19 dele 

Vejl. 2.169,- B2B KR. 560,-
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Ideelt både til hverdagslivet og de festlige lejligheder. Fuga har et klassisk design med blødt afrundede 
linjer, der hviler behageligt i hånden. Tias Eckhoff, der formgav det ikoniske bestik i 1962, var pioner inden 
for industrielt design og med til at gøre skandinavisk design til et verdenskendt begreb. Mat/blank stål.

FUGA BESTIK 20674 SALATBESTIK  
Vejl. 649,- B2B KR. 250,-

STEAKBESTIK/GRILLBESTIK

23828 12 dele Vejl. 1.599,- B2B KR. 400,- 

23730 24 dele Vejl. 3.199,- B2B KR. 640,- 

27957 Bestiksæt med serveringsgaffel og -ske 26 dele 

Vejl. 2.759,- B2B KR. 720,-
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Ordet Norm beskriver noget, der er almenmenneskeligt og 
eviggyldigt, og som alting efterfølgende bygges på. Genses 
bestik Norm er skabt i samarbejde med Jacob Jensen Design, 
og med sine rene bløde geometrier mod håndfladen og de 
nærmest arkitektoniske linjer lader Norm ergonomi og balance 
mødes med æstetisk harmoni. Mat stål.

A   26914 Bestiksæt Norm, 16 dele Vejl. 2.229,- B2B KR. 720,- 

B   26917 Steakknive Norm 4 stk. Vejl. 899,- B2B KR. 250,- 

NYHED

NORM BESTIK
BY JACOB JENSEN

A
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B

107



PEUGEOT SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT LINE

A  27653 bøg/grå aluminium, 12 cm 

B  27654 bøg/grafit aluminium, 12 cm 

FRIT VALG

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

line
Peugeot er det foretrukne mærke hos kokke i hele verden, blandt andet på grund af det unikke kværnværk, 
der er designet til at maksimere smag og aroma fra det enkelte krydderi – og kommer med livsvarig garanti.

A

B
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Peugeots kværne er skabt af  

bæredygtigt træ fra PEFC™- 

certificerede europæiske skove.

Alle kværne fremstilles i Frankrig  

og alt affaldstræ, fx spåner,  

opsamles og genanvendes af 

respekt for råmaterialer og miljø.

LIVSVARIG GARANTI PÅ 

KVÆRNVÆRK

15951 PEUGEOT SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT CLERMONT

i sort, 13 cm. Vejl. 659,- B2B KR. 300,-
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PEUGEOT PEBERKVÆRN 

A   16163 PARIS choko, 50 cm

Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

PEUGEOT SALT- OG  
PEBERKVÆRNSÆT 

 
B   15926 PARIS mat sort, 22 cm

Vejl. 849,- B2B KR. 400,-

C   15924 PARIS blank sort, 18 cm

Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

D   23657 PARIS uS stål, 18 cm

Vejl. 1.139,- B2B KR. 560,-

E   23658  PARIS oliventræ, 18 cm

Vejl. 1.599,- B2B KR. 720,-

paris
uS står for det patenterede uSelect-system med 6 
forskellige faste indstillinger – fra helt fint til groft. 
Når indstillingen er valgt, ændrer den sig ikke, 
når du bruger kværnen. Du drejer på ringen i bunden 
af kværnen og vælg den ønskede finhedsgrad.

A
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Byt ikke om på salt og peber, da kværnstålet er legeret til hver sit formål. 
Peberkværnen kan fx ruste, hvis den har været brugt til salt, og dette dækkes ikke af garantien. 

Saltkværne, der er blevet ødelagt af forkert salt, er heller ikke dækket af garantien.

B

C

D
E
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til alle superskønne hyggestunder

BLOMSTERBERGS VAFFELDEJ

1/2 fed vaniljestang eller 1,5 tsk. vaniljesukker

40 g sukker · 300 g græsk yoghurt

1 æg (str. L) · 1 d
l vand

220 g hvedemel ·2 tsk bagepulver

1 knivspids knust flagesalt

100 g smeltet, saltet smør
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A   12591 BLOMSTERBERGS VAFFELJERN Forkæl familien med de 
lækreste hjerteformede vafler. Vaffeljernets plader med en diameter på 20 
cm og non-stick-belægning giver fem vafler ad gangen. Det har desuden 
varmeisolerede håndtag, justerbar temperatur og lysindikator. 1200 watt. 
Der medfølger opskrift på Mette Blomsterbergs favoritvafler. Vejl. 499,- 
B2B KR. 250,- 

B   234749 BLOMSTERBERGS HÅNDMIKSER med kraftig 350 watt motor 
i kompakt design i sort plastik og rustfrit stål. LED display, som viser has-
tighed og tidsforbrug, fem hastigheder med turbofunktion. 2 almindelige 
piskeris og 2 dejkroge medfølger. Håndmikseren er designet, så den kan 
stå oprejst og derved er nemmere at opbevare. Vejl. 449,- B2B KR. 250,-

C   12590 BLOMSTERBERGS MULTIHAKKER Supereffektiv 300 watt 
multihakker med en stor 500 ml beholder af klar plastik, så det er let at 
følge med i hakningen og stoppe, når du er tilfreds med konsistensen. Du 
kan hakke og blende med to hastighedsindstillinger. Knivene roterer og 
bevæger sig op og ned samtidig, og bruger du blenderfunktionen, kan du 
fylde væske på gennem låget under brug. Der medfølger opskriftshæfte 
fra Mette Blomsterberg
Vejl. 699,- B2B KR. 300,-

til alle superskønne hyggestunder

For Mette Blomsterberg går vejen til det gode liv 

gennem køkkenet, og siden sin tidlige ungdom har 

hun bagt og lavet mad og forkælet andre med det. 

Gennem en blanding af hårdt slid, vilje og en ud-

præget kærlighed til sit fag har hun skabt et succes-

fuldt brand. Køkkenet er hendes helle, hvor hun el-

sker at lege og eksperimentere, både med de store 

portioner og det forfinede med pynt og glasur.

23400 BLOMSTERBERGS FAMILEHYGGE Så er der 
lækre vafler til hele familien! Vaffeljernet med non-stick-
belægning giver fem hjerteformede vafler ad gangen og 
har varmeisolerede håndtag, justerbar temperatur og 
lysindikator. 1200 watt. Server vaflerne på det elegante 
kagefad på fod i hvid porcelæn, 30 cm, og tilbehøret i 4 
fine dråbeskåle i porcelæn, 13 cm.
Vejl. 869,- B2B KR. 400,-

A

B

C
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bamix® er verdens mindste og mest alsidige køkken-

maskine. Den kan bruges til at hakke, purere, emul-

gere, røre, blende, skumme, kværne, pulverisere, rive 

og piske, og samtidig er den ekstremt let at betje-

ne og rengøre. Den kan bruges i små beholdere og 

glasskåle samt i varme gryder på komfuret, og med 

sit dobbeltisolerede og fuldt forseglede hus kan den 

sænkes langt ned i både varm og kold væske. 

100 % SCHWEIZISK KVALITET 
MED LIVSTIDSGARANTI PÅ MOTOREN

Bæredygtighed er en del af idéen bag bamix®. Det 

er håndbygget schweizisk kvalitet, der er lavet til at 

holde i mange år. Produkterne skrues sammen i ste-

det for at blive limet eller svejset og kan når som 

helst åbnes i forbindelse med eftersyn og reparati-

on, hvilket betyder, at selv en gammel bamix® stadig 

kan repareres. Det er dog usandsynligt, at din ba-

mix® nogensinde går i stykker.

Der er livstidsgaranti på den ekstremt kraftige mo-

tor, og det tidløse design er baseret på funktionalitet 

og god ergonomi.

MED EN BAMIX®, 
BEHØVER DU 
IKKE ANDET

Scan QR-koderne og få inspiration til, 
hvordan du anvender og vedligeholder 
multifunktionskniven og blenderskiven.
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EN MULTIFUNKTIONSKNIV er perfekt til det meste; 

til at mose grøntsager og tilberedt kød i suppe, sovs 

og babymad og til at hakke friske og frosne frugter 

og bær til desserter, syltetøj, is og sorbet. Multifunk-

tionskniven kan endda knuse isterninger til forfri-

skende drikke og cocktails.

 

BLENDERSKIVEN bruges til mayo, pandekagedej, 

kartoffelmos, cocktails og shakes. 

15412 BAMIX® ACTIVE-STAVBLENDER i sort med en kraftig 
140 watt motor med to hastighedsindstillinger. Suverænt 
enkel, alsidig, ekstremt let at betjene, nem at rengøre,  
elegant at se på og sikker at bruge. Multifunktionskniv med-
følger. Vejl. 1.099,- B2B KR. 560,- 

15416 BAMIX® DAILY-STAVBLENDER med en kraftig 140 
watt motor med to hastighedsindstillinger. Utrolig fleksibel 
og kan bruges til mange opgaver i køkkenet. Der med- 
følger multifunktionskniv, blenderskive og en 600 ml  
beholder med sort låg. Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-
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17419 KITCHENAID MIXER ARTISAN 4,8 L SORT 

Multifunktionel køkkenmaskine med vippehoved, der gør 
den nem at betjene og rengøre. I den 4,8 liter rustfri stålskål 
kan du røre, ælte og blende med hastigheder fra 1-10. Der 
medfølger piskeris med seks tråde til piskning af æggehvider, 
fløde og dip, fladt piskeris til rørte kager, glasur, rugbrødsdej 
og kartoffelmos samt dejkrog til at blande og ælte gærdej. 
Energieffektiv udnyttelse af motoren sikrer, at den kan klare 
de hårde opgaver uden at bruge unødig strøm. Håndbygget 
teknik med en gennemsnitlig levetid på 30 år. 

Vejl. 4.499,- B2B KR. 3.590,-

I 1919 kom en banebrydende maskine til verden, da 
KitchenAids første køkkenmaskine så dagens lys

En køkkenmaskine, der skulle komme til at revo-
lutionere madlavningen for både private og pro-
fessionelle.

1937 blev KitchenAids standmixer redesignet af 
den amerikanske designer Egmont Arens – og en 
ægte designklassiker blev født. Mere end 100 år 
med professionel ydelse, håndværksmæssig kva-
litet og ikonisk design.

IKONISK DESIGN 
I MERE END 100 ÅR
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19715 KITCHENAID CORDLESS STAVBLENDER 

Du får al den power du forventer, bare uden ledning. Bevæg dig uhin-
dret rundt mellem opgaverne i køkkenet med KitchenAids trådløse 
stavblender, som er designet med et kraftfuldt lithium-ion-batteri. Så 
kan du lave mad hvor som helst. Der medfølger 700 ml miksebæger 
med låg samt oplader.

Vejl. 1.199,- B2B KR. 720,-

19614 KITCHENAID CORDLESS MINI-FOODPROCESSOR 

Med den kraftfulde minihakker uden ledning har du friheden til at 
være kreativ og tilberede maden, hvor du har lyst og hvor det passer 
ind i dit arbejdsflow. Du kan blende, hakke, purere og piske i arbe-
jdsskålen, der rummer 1,18 liter, og lithium-ion-batteriet er enkelt at 
lade op. Oplader medfølger.

Vejl. 1.199,- B2B KR. 720,-
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KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR 830 ML 

Den perfekte størrelse til hverdagsbrug i køkkenet. 
Fantastisk til at hakke ingredienser, tilberede dressing, 
sauce, pestoer, salsa, mayonaise og meget mere.  
830 ml BPA-fri arbejdsskål med hældetud og håndtag. 

Vejl. 1.199,- B2B KR. 500,-

19213 Sort

19211 Silver

19214 Hvid

20302 KITCHENAID FOODPROCESSOR 1,7 L SORT 
Foodprocessoren gør det nemt at tilberede sunde 
retter hurtigt og effektivt. Dens evner til at hakke, 
snitte, skære og purere friske ingredienser til lækre, 
kreative retter gør den perfekt til en aktiv og sund 
livsstil. Den kan tilmed ælte dej til brød og pizza. 
Masser af tilbehør i form af multi-klinge, dejkrog, 
rive-/snittejern til mellemgrov og grov rivning, 
nedstopper samt 1,7-liters BPA-fri arbejdsskål.  
Nem, organiseret og kompakt opbevaring,  
da alle tilbehørsdele passer i skålen. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 960,-
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19611 KITCHENAID MINI-HAKKER 1,19 L 

Minihakker med den perfekte størrelse til hverdagsbrug.  
Hakker rå frugter, grøntsager,nødder, persille, purløg, hvidløg etc. 
Blander og purerer kogte frugter eller grøntsager. Fremstiller rasp 
og hakker kød. Rører og pisker. Arbejdsskål, multifunktionelle 
knivblade og piskeris kan alle vaskes i opvaskemaskine. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-
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17287 KITCHENAID KAFFEMASKINE CLASSIC 1,7 L 

Til 12 kopper. Du får dejlig, smagfuld kaffe hver gang, 
og du kan vælge netop den bryggestyrke, du bedst 
kan lide. Det flotte design med hældetud på kanden 
forhindrer dryp og gør det nemt at hælde kaffen i 
kopper. Med den automatiske indstilling kan du bryg-
ge, når det passer dig, så kaffen kan være klar og 
vente på dig når som helst på dagen. Varmepladen 
holder din kaffe varm i op til 40 minutter. Perfekt, 
hvis du har brug for ekstra tid om morgenen.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 960,-
kaffetid

til 12 kopper
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Perfekt til en dejlig 
morgenstund

18290 KITCHENAID BRØDRISTER CLASSIC 

Toaster til to skiver med ekstra lang og bred risteslids, højt løft, 
optøningsfunktion, bagel/baguette-funktion, funktion til let  
forlænget ristning, genopvarmningsfunktion og med ledningsoprul  
– den perfekte brødrister til alle typer brød. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,- 

 

17329 KITCHENAID ELKEDEL CLASSIC 

Kuppelformet kedel med drypfri tud og tænd/sluk-knap med  
LED-indikatorlys. Den er solid, stabil og nem at rengøre. 1,25 liter. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 720,-
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Be green: b.green!
Tyske Berndes, som gennem mere end 100 år har re-

volutioneret markedet med deres innovative koge-

grej, giver god samvittighed i køkkenet med serien 

b.green.

Serien b.green fra Berndes består af gryder og pan-

der i mange forskellige størrelser, som er produce-

ret i Italien af 100 % genanvendeligt aluminium fra 

brugte dåser. Ved at genbruge aluminium fra dåser, 

opnås en mere homogen masse i et rent materiale, 

der er godkendt til fødevarer. Anvendelsen af gen-

brugsaluminium giver en ekstraordinær hårdhed og 

holdbarhed, som forbedrer produkternes kvalitet.

Der skal bruges 43 dåser til at producere en 28 cm 

stegepande i genbrugsaluminium. Tyske Berndes 

er en virksomhed, som aktivt forsøger at udnytte 

ressourcerne optimalt. Og det er nødvendigt, at vi 

passer godt på miljøet, hinanden og kloden. For 

eksempel tager det mere end 100 år for en alumi-

niumsdåse at blive nedbrudt i naturen, men kun 5 

minutter at skabe en ny gryde eller pande fra gen-

anvendt aluminium.

Både pander og gryder er udstyret med ergonomi-

ske håndtag og greb i genbrugsplast med dobbelt-

skrue, der giver en sikker og behagelig håndtering. 

Produkterne kan anvendes på alle varmekilder, og 

der gives 4 års garanti på hele serien.

Produkternes emballage er reduceret betydeligt for 

at mindske overflødig indpakning. Det betyder, at 

panderne leveres i et praktisk sleeve, som er frem-

stillet i FSC-certificerede materialer.
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27658 I FORM MED BERNDES b.green brødform 27 cm, bradepande 37 x 33 cm, pizzaform dia. 33 cm og tærteform dia. 30 cm i 100 % 
genanvendt aluminium fra brugte øl- og sodavandsdåser. Formene har en non-stick belægning, der er nem at rengøre og sikrer, at intet 
brænder fast. Tåler op til 230 grader. Velegnet til opvaskemaskine. Berndes b.green-serie er fremstillet i 100 % genanvendt aluminium 
fra brugte øl- og sodavandsdåser. Det gavner miljøet og giver en ekstraordinær hårdhed og holdbarhed, som forbedrer produkternes 
kvalitet. Der er 4 års garanti på hele b.green-serien. Vejl. 689,- B2B KR. 400,-

100%
GENANVENDT
ALUMINIUM

16

32

18

20
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B

24

34

34

43

100%
GENANVENDT
ALUMINIUM
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BERNDES STEGEPANDESÆT i to størrelser i b.green-serien. Fremstillet i 
100 % genanvendt aluminium fra brugte dåser. Panden har en keramisk 
non-stick belægning med en god varmefordeling. Tåler stegetemperatur 
op til 400 grader. Ergonomisk håndtag i genanvendt bakelit med dobbelt-
skrue, som giver en sikker og behagelig håndtering. Panderne kan anven-
des på alle varmekilder. 

A   27659 20 + 24 cm Vejl. 949,- B2B KR. 400,-

B   27660 24 + 28 cm Vejl. 1.149,- B2B KR. 560,

C   24880 BERNDES WOK 28 cm i b.green-serien. Fremstillet i 100 % gen-
anvendt aluminium fra 52 brugte dåser. Wokken har en keramisk non-stick 
belægning med en god varmefordeling. Tåler stegetemperatur op til 400 
grader. Ergonomisk håndtag i genanvendt bakelit med dobbeltskrue, som 
giver en sikker og behagelig håndtering. Wokken kan anvendes på alle 
varmekilder.

Vejl. 559,- B2B KR. 300,-

D   24877 BERNDES SAUTERPANDE med glaslåg, 24 cm, i b.green-serien. 
Fremstillet i 100 % genanvendt aluminium fra 43 brugte dåser. Panden har 
en keramisk non-stick belægning med en god varmefordeling. Tåler stege-
temperatur op til 400 grader. Ergonomisk håndtag i genanvendt bakelit 
med dobbeltskrue, som giver en sikker og behagelig håndtering. Panden 
kan anvendes på alle varmekilder. Glaslåg med praktisk damphul og tæt-
lukkende silikonekant.

Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

E   24879 BERNDES SERVERINGSPANDE med glaslåg, 28 cm, i b.green- 
serien. Fremstillet i 100 % genanvendt aluminium fra 61 brugte dåser.  
Panden har en keramisk non-stick belægning med en god varmeforde-
ling. Tåler stegetemperatur op til 400 grader. Ergonomisk håndtag i gen- 
anvendt bakelit med dobbeltskrue, som giver en sikker og behagelig hånd-
tering. Panden kan anvendes på alle varmekilder. Glaslåg med praktisk 
damphul og tætlukkende silikonekant.

Vejl. 899,- B2B KR. 560,-

F   24872 BERNDES CRÊPEPANDE 25 cm i b.green-serien. Fremstillet i 
100 % genanvendt aluminium fra 34 brugte dåser. Panden har en keramisk 
non-stick belægning med en god varmefordeling. Tåler stegetemperatur 
op til 400 grader. Ergonomisk håndtag i genanvendt bakelit, som giver en 
sikker og behagelig håndtering. Panden kan anvendes på alle varmekilder.

Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

C

D

E

F

52 43

61 34
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MORSØ FARO LANTERNER et smukt pejlemærke 
i mørket. De er fremstillet af sort pulverlakeret 
jern med hank i børstet rustfrit stål, og seriens tre 
størrelser er fine både sammen og hver for sig. 

Faro er det italienske ord for fyrtårn, og det er 
indlysende, at formgivningen af denne smukke 
lanterne netop er inspireret af stolte og knejsende 
fyrtårn. Lanternen åbnes med låget i toppen, 
hvilket giver den det flotte og helt enkle look, og 
desuden undgås klaprende sidelåger. Lanternen 
er meget robust i kraftigt jern med tykt glas, og 
fødderne kan justeres, så den står plant og stabilt 
og samtidig hæves lidt fra underlaget. Der er 
vanddræn i bunden, og den sorte pulverlakering 
er velegnet til al slags vejr. 

Design Hans Sandgren Jakobsen

14271 H80 Vejl. 1.399,- B2B KR. 720,-

14272 H55 Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

14273 H30 Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

Siden 1853 har Morsø gennem design, innovation og håndværk været synonym med de varme 
og solide rammer, som vi kalder hjem. Det har altid været kernen i design og fremstilling at skabe et varmt, 

trygt og smukt samlingspunkt, der samtidig kunne opfylde et praktisk behov.
Sådan er det stadig, og Morsøs stolte håndværkstraditioner og kvalitetsdesign videreføres i helt nye produkter, 

der på fineste vis kombinerer Morsøs unikke historie med moderne, visionært design og materialevalg.
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200939 MORSØ FORNO UDEOVN er til dig der godt kan lide god mad,  
unikt design, originalitet og fælles oplevelser. Det har sin charme at lave mad 
udenfor og Morsø Forno fungerer godt som en del af et udekøkken, men kan 
også stå for sig selv på et praktisk udebord. Du kan både bruge træ og kul til  
at tænde op i ovnen. Med den alsidige udeovn venter der masser af lækre 
madoplevelser over åben ild. Du kan bl.a. bage knasende sprøde pizzabunde 
direkte på de medfølgende pizzabagesten, der danner bunden i ovnen. 

Det tager kun ganske få minutter og resultatet smager af Italien. Både små og 
store familiemedlemmer kan også nyde den hyggelige bålstemning med snobrød 
eller ristede skumfiduser. Med det rigtige tilbehør kan du også bruge Morsø 
Forno som grill og rygeovn. Du kan fx bruge den emaljerede grillrist Tuscan Grill, 
hvis du gerne vil give dine grillede bøffer og grøntsager skarpe og veldefinerede 
grillmærker. Det er også muligt at forvandle udeovnen til en rygeovn ved at sætte 
den smarte Forno Dør i åbningen. Morsø Forno er bygget som en traditionel 
stenovn med hvælvet top, stenbund, en lille åbning og skorsten. Ovnen vejer 96 
kg og er fremstillet i sortemaljeret støbejern, som kan holde i mange år. Støbe-
jernsprodukter får en naturlig patina, men hvis du gerne vil undgå den slags, kan 
du jævnligt friske ovnen op ved at bruge et vedligeholdelseskit. 

Den elegante udeovn er skabt af den danske designer Klaus Rath. Han drømte 
om at udvikle en pizzaovn, der også kunne bruges som udendørs pejs året rundt. 
I samarbejde med Morsø skabte han Morsø Forno, som er indbegrebet af hygge. 
Her kan du se flammerne, maden der bliver tilberedt og røgen stige til vejrs gen-
nem skorstenen. Morsø Forno inkl. pizzasten og aftagelig skorstensdel. 

Leveres usamlet. Mål: 70 x 60 cm.

VEJL. 9.999,-

MORSØ FORNO GASGRILL er en handy gasgrill, der  
bidrager smukt til udemiljøet med sit sikre og stilrene design. 
Gasgrillens låg og gryde er i formstøbt aluminium, mens  
grillristen er i solidt støbejern med emaljebelægning.  
Det minimalistiske greb fuldender formens front, både  
designmæssigt og ergonomisk. Samtidig giver det firebenede 
understel grillen et stabilt fundament, som helt naturligt og 
diskret danner rum for både betjeningspanel og gastilslutning.

Fås i tre størrelser, Piccolo, Medio og Grande, med hhv. 1, 2  
og 3 brændere. Den leveres klar til brug med slange,  
så du blot skal tilslutte til en gasflaske. Design Klaus Rath

201006 PICCOLO VEJL. 3.499,- 

200979 MEDIO  VEJL. 5.499,- 

201007 GRANDE VEJL. 7.499,- 
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14286 MORSØ FLAME VASE & FYRFADSSTAGER Flame vase, 
19 cm høj, samt et sæt af to Flame fyrfadsstager i samme 
skulpturelle design som vasen, alle dele i porcelæn med en 
smuk mat sort glasur. Vasens og stagernes organiske mønster 
leder tankerne hen på ild og flammer. Vejl. 749,- B2B KR. 400,-

13363 MORSØ FLAME FYRFADSSTAGER 2 stk. i mat sort por-
celæn i et smukt design. Stagernes organiske mønster leder 
tankerne hen på ild og flammer. Dia. 8,3 cm, højde 6,8 cm. Vejl. 
349,- B2B KR. 175,-

Flame Design Peter Svarre  /  Roots Design Jakob Wagner

12567 MORSØ FLAME & ROOTS Morsø Flame vase, 19 cm høj, i porcelæn med 
en smuk mat sort glasur samt Morsø Roots lysestage med 3 arme i sort pulver-
lakeret metal, 16,5 cm høj. Vasens organiske mønster leder tankerne hen på ild 
og flammer. Formen og mønsterets fordybninger, der løfter sig opad på samme 
måde som ild, gør den smuk og skulpturel - både med blomster og uden, som 
et dekorativt indretningselement i hjemmet, og den smukke lysestage bidrager 
til stemningen med sine små oaser af lys. Vejl. 1.099,- B2B KR. 560,-

23913 MORSØ FLAME FAD dia. 32,5 cm, i porcelæn med en smuk matsort gla-
sur. Fadets form og skyggespillet i mønsterets fordybninger, der bugter sig på 
samme måde som ild, gør det smukt og skulpturelt som et dekorativt indret-
ningselement i hjemmet. Vejl. 699,- B2B KR. 350,-

FLAME-VASENS 
ORGANISKE 
MØNSTER ER 
INSPIRERET 
AF ILD OG 
FLAMMER

since 1853
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Morsø skulpturer i støbejern med individuelt budskab er en oplagt personlig gave til en, 
som budskabet passer på. Ord er vigtige, men svære at få sagt. Ord bliver også hurtigt glemt. 

Morsø-skulpturen er et statement, en slags symbiose med de sagte, pæne ord. 
Skulpturen bliver ved at være med dig. Du ser den, og du ved hvem der gav den. 

De ord, der blev sagt eller skrevet, forbinder du med skulpturen. 
Den er budbringeren og siger det, som er svært at sige med ord og sætte ord på. 

Skulpturen er ord, der ikke forsvinder over tid.

Skulpturerne er designet af skulptør og billedhugger Lene Purkær Stefansen.  
De er håndformet i ler, støbt i jern og håndslebet fra hjertet og beskrevet med kunstnerens egne ord.

Ord er vigtige 
MEN SVÆRE AT FÅ SAGT

Lene Purkær Stefansen er designeren bag skulpturerne. 

BY LENE PURKÆR STEFANSEN

since 1853
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B   27369 Et kram fra mig til dig 

C   11558 Du er omsorgsfuld, en kærlig ener af din slags

D   11559 Du gjorde det! Nyd dit nu lige nu! Det er stærkt!

E   11561 Fang stjernerne ind og nyd din stjernestund 

F   11562 Følg altid dit hjerte i alle livets valg

G   11563 Jeg er parat til at springe ud i mit livs eventyr

H   11564 Mærk efter! Føles det rigtigt, så er det vejen 

FRIT VALG

Vejl. 399,- B2B KR. 220,-

A  11560 Et kram fra mig til dig. Lille version.
Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

A

C

B

F

D

G

E

H

Lene Purkær Stefansen er designeren bag skulpturerne. 
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MORSØ FORESTA er en knivserie af meget høj kvalitet og med et smukt design, som er virkelig flot og stilfuldt at have stående 
fremme i køkkenet. Knivene har blade af rustfrit stål med en god tykkelse og skaft af FSC-certificeret egetræ. Eg er en af de mest 
modstandsdygtige træsorter og derfor helt optimalt at anvende til knive og redskaber, der skal holde til brug hver dag, og med 
løbende vedligeholdelse med olie forlænges levetiden. Med tilden vil træet få patina og blot blive smukkere, jo mere knivene bruges.

27123 Forskærersæt Vejl. 749,- B2B KR. 265,-

27137 2 dele, santokukniv, urtekniv Vejl. 699,- B2B KR. 265,-

27122 3 dele, brødkniv, santokukniv, urtekniv Vejl. 1.099,- B2B KR. 350,-

27747 4 dele, brødkniv, kokkekniv, santokukniv, urtekniv Vejl. 1.499,- B2B KR. 400,-

27132 5 dele, brødkniv, flietkniv, kokkekniv, santokukniv, urtekniv Vejl. 1.899,- B2B KR. 560,-
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27748 MORSØ FORESTA LAKSEKNIV MED BRÆT 

Et virkeligt flot fiskesæt til køkkenet bestående af et smukt 
skære- og serveringsbræt, 50 x 17 cm, i FSC-certificeret  
egetræ samt laksekniv med egetræsskaft og en handy  
stålpincet til at fjerne uønskede fiskeben.

Vejl. 849,- B2B KR. 400,-

MORSØ FORESTA SKÆREBRÆT i eg. Det er en gastro- 
nomisk fornøjelse at arbejde med de smukke skærebrætter  
i FSC-certificeret egetræ, hvor alt præsenterer sig fantastisk.  
Design Hans Sandgren Jakobsen

27696 35 x 28 cm Vejl. 449,- B2B KR. 265,-

27700 46 x 32 cm Vejl. 599,- B2B KR. 350,-

24235 MORSØ FORNO STEAKTALLERKEN 2 elegante steak- 
tallerkener i sortemaljeret stentøj. Tallerkenerne har en flot, 
oval facon med højere kant i den ene side, så saucen eller  
saft fra bøffen samles og bliver på tallerkenen. Velegnet til 
servering. Tåler ovnvarme op til 250 grader. 28 x 20 cm.  
Design Klaus Rath

Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

27130 MORSØ FORESTA GRILLBESTIK med lækkert træskaft  
i smukt FSC-certificeret egetræ. Med tiden vil bestikket få  
patina og blot blive smukkere, jo mere det bruges.  
4 gafler og 4 knive.

Vejl. 999,- B2B KR. 400,-
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201223 MORSØ GRYDE- & PANDESÆT Godt grej giver større arbejdsglæde, og fornøjelsen vokser med Morsøs grydeserie i støbt 
aluminium designet af Klaus Rath. Aluminium er let og samtidig et af de mest varmeledende materialer, og her går de ypperste  
kogeegenskaber hånd i hånd med stilren skønhed. Kasserolle 1,8 l, gryde 3,4 l og sauterpande 24 cm. Panden har høj kant og håndtag  
i bakelit ligesom kasserollen. Indvendig 3-lags non-stick-belægning, der mindsker risikoen for, at maden brænder fast, og beskyttende 
udvendig coating, der letter rengøringen. Der kan købes glaslåg, som passer til. Vejl. 1.999,- B2B KR. 560,-

since 1853
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12581 MORSØ STEGEPANDER Aluminium er et af de mest varmeledende materialer. Det fordeler og fastholder varmen jævnt og energi- 
effektivt over både bund og sider, og samtidig er materialet let. Det kan bruges på alle varmekilder. Gavepakken bestående af 2 stegepander, 
20 og 28 cm, fremstillet i støbt aluminium med håndtag i bakelit. Panderne har indvendig 3-lags non-stick-belægning, der mindsker risikoen 
for, at maden brænder fast, og beskyttende udvendig coating, der letter rengøringen. Kan bruges på alle varmekilder. Design Klaus Rath.
Vejl. 1.399,- B2B KR. 400,-

23431 MORSØ KVÆRNSÆT KIT i FSC-certificeret egetræ med keramisk 
CrushGrind® kværn, der er ekstremt holdbar. Kværnen slides stort set ikke 
og vil kværne med en ensartet formalingsgrad i mange år. 25 års garanti 
på de keramiske dele. Design Jakob Wagner. Dia. 5,3 cm, højde 13,9 cm.
Vejl. 699,- B2B KR. 350,-
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Morsø har i flere generationer fremstillet eksklusive og funktionelle gryder, potter og pander i støbejern. 
Med denne store viden om varme- og stegeegenskaber i bagagen har Morsø nu udvidet sortimentet 

med 79NORD REBORN, en serie fremstillet i 100 % genanvendt aluminium. 

Serien har en 2-lags keramisk belægning med en god nonstick effekt og kan tåle meget høje 
stegetemperaturer op til 400 °C. De er dog ikke egnet til ovn. Både gryder og pander er superlette 
at rengøre, og ydermere er de fluorfri. En pande eller gryde med keramisk belægning er slidstærk 

og tager ikke særlig nemt imod ridser. Grebene er produceret af 50 % biomasse, som består af 
naturlige råmaterialer, certificeret PEFC/FSC samt regenererede materialer fra genbrug af intern produktion. 

Flameguard i sortlakeret aluminium. Køkkenredskaber i alle materialer kan anvendes, 
både træ-, plast-, silikone- og metalredskaber.

Det tager mere end 500 år for en aluminiumsdåse at blive nedbrudt i naturen, 
men det tager kun fem minutter at skabe en ny gryde eller pande fra genanvendt aluminium 

– som bl.a. er fra brugte dåser. I en verden, hvor vi har et øget fokus på CO2-udslip og 
global opvarmning, forsøger vi at deltage i den fælles interesse i at bevare vores jord.
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Enkelt og stilfuldt
DESIGN I 100 % GENANVENDT ALUMINIUM

15494 MORSØ 79NORD REBORN SAUTERGRYDE 28 cm. Fremstillet i 100 % genanvendt aluminium med 
2-lags keramisk non-stick belægning, som tåler temperaturer op til 400°C. Kan anvendes med alle køkken-
redskaber, både træ-, plast-, silikone- og metalredskaber. Vejl. 999,- B2B KR. 400,-

15493 MORSØ 79NORD REBORN WOK 28 cm. Fremstillet i 100 % genanvendt aluminium med 2-lags  
keramisk non-stick belægning, som tåler temperaturer op til 400 °C. Kan anvendes med alle køkken- 
redskaber, både træ-, plast-, silikone- og metalredskaber. Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

since 1853

139



Familievirksomheden Rösle blev grundlagt i Marktoberdorf, Tyskland 
i 1888, og allerede i 1903 blev de første køkkenredskaber produceret. 
Siden da har Rösle skabt historie med sine innovative køkkenproduk-
ter i fremragende tidløs, tysk kvalitet, hvor passionen for madlavning, 
lækkert design og høj funktionalitet er i højsædet.

RÖSLE producerer et stort udvalg af køkkenredskaber, gryder og pander 
i absolut højeste kvalitet, der med respekt for virksomhedens traditioner 
er skabt til en moderne livsstil og til at gøre livet i køkkenet lettere. Rösle 
har gennem tiden vundet talrige designpriser for sine karakteristiske og 
populære produkter til både private og professionelle kokke – ofte skabt 
i 18/10 rustfrit stål, et materiale, der er blevet synonymt med Rösle.

140



22531 RÖSLE ELEGANCE STEGEPANDESÆT med keramisk non-stick, der gør din steak sprød 
på ydersiden og mør og saftig indvendigt. Kartofler og andre grøntsager bliver jævnt sprøde og 
tilberedte på alle sider – uden at de hænger fast i panden. Bunden har en aluminiumkerne, der leder 
varmen hurtigt og ensartet over hele stegefladen. Den keramiske belægning har både non-stick- 
effekt og er særligt robust og varmebestandig, så du er sikret mange års glæde ved madlavning, 
når du bruger den. Med en diameter på 20 cm og 28 cm har du altid den rigtige størrelse  
stegepande til enhver ret. 

• Stegepander af 18/10 rustfrit stål 

•  Ekstremt holdbar mineralbaseret keramisk non-stick ProCera-belægning.  
Til fedtfattig stegning uden at brænde fast

• Indkapslet bund i rustfrit stål med aluminiumkerne

• PFOA-fri

• Tåler ovntemperatur op til 400 °C

• Velegnet til alle komfurtyper, også induktion

• Opvask i hånden anbefales

•  Kåret som ”bedst i test”

Vejl. 1.399,- B2B KR. 560,-

27508 RÖSLE STEGEPANDE ELEGANCE 20 cm Vejl. 599,- B2B KR. 225,-

27509 RÖSLE STEGEPANDE ELEGANCE 24 cm Vejl. 699,- B2B KR. 250,-

27510 RÖSLE STEGEPANDE ELEGANCE 28 cm Vejl. 799,- B2B KR. 300,-
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23907 RÖSLE VIDERO G3-S GASGRILL med mange funktioner. 
3 hovedbrændere af rustfrit stål (hver 3,5 kW). Hovedgrillom-
råde: 60 × 45 cm, opvarmningsstativ: 60 × 16 cm. Inkl. VARIO + 
grillsystem med holder. Kraftigt grillgitter af emaljeret støbejern 
giver de klassiske grillstriber.

Vejl. 8.999,- B2B KR. 6.400,-

26881 RÖSLE LED LAMPE TIL GRILL Stilfuld grilllampe til be-
lysning af grillområdet. Ekstra skarpt 200 lumen LED-lys med to 
forskellige lysstyrker. Slidstærk silikonerem, der gør det muligt 
nemt og hurtigt at fastgøre lyset til lågets håndtag. Passer til 
diverse grilllåg med en grebdiameter på 2-3,5 cm. Passer til 
alle Videro grill-modeller. Kræver 3 x AAA-batterier (ikke inklu-
deret). Kan lyse i op til 4 timer.

Vejl. 219,- B2B KR. 150,-

22563 RÖSLE STEGETERMOMETER GOURMET har et digi-
talt display, der måler fra -40 °C til +200 °C. Til hurtig og nem 
måling af temperaturen i mange forskellige fødevarer – lige fra 
stegen til babymad, vin eller te. 22 cm

Vejl. 449,- B2B KR. 250,-

22496 RÖSLE HVIDLØGSPRESSER Hvidløgspresseren klarer 
selv hvidløg, der ikke er pillede. En særlig mekanisme sikrer, 
at hvidløgene presses nemt og effektivt med et minimum af 
kræfter. Hvidløgspresseren kan nemt åbnes helt op, når den skal 
rengøres under rindende vand. Tåler opvaskemaskine.

Vejl. 499,- B2B KR. 300,-
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27675 GRILLTILBEHØR “MEDIUM” Sampak bestående af to grill-
handsker i læder, grilltang, grillbørste, burgerpresser og røgspåner 
i bøgetræ – alt tilbehør til en god stund ved grillen.

Vejl. 899,- B2B KR. 560,-

A   27676 GRILLTILBEHØR “WELL DONE” sampak bestående af 
to grillhandsker i læder, grilltang, grillbørste og burgerpresser samt 
en emaljeret bøfvægt af støbejern med mørkt træhåndtag. Vægten 
opvarmes på grillen, og når den er varn, lægges den på maden, der 
skal tilberedes. Ideel til grillning af burgere, bøffer og mad, der skal 
tilberedes i en kort periode.

Vejl. 1.019,- B2B KR. 640,-

B   24015 RÖSLE BURGERPRESSER til hurtig og let formning af  
burgerbøffer. Dia. 11,5 cm. Stampe med non-stick belægning.  
Velegnet til standard og XL burgerboller.

Vejl. 169,- B2B KR. 100,-

B
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Mauviel, Villedieu-les-Poeles, Frankrig, er et familie- 
foretagende grundlagt i 1830, som i dag eksporterer  
til mere end 60 lande. Med langt over 100 års erfaring  
fremstiller Mauviel køkkenværktøj, der er kvalitet og  
flot design hele vejen igennem.

Produkterne er værdsat overalt i verden og er en  
fornøjelse at bruge, både for de professionelle kokke  
– og for dem, der drømmer om at lave mad som en  
professionel. Mauviel er ægte gastronomisk kogegrej.

17122 MAUVIEL BRADEPANDE er fremstillet af ekstra tykt 
aluminium, der leder varmen lynhurtigt. 35 x 25 x 7 cm

Vejl. 1.199,- B2B KR. 640,-

PROFESSIONELT & EKSKLUSIVT KØKKENVÆRKTØJ
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Pillivuyt Gourmet-serien Loire er godt allround 
kogegrej, der sikrer dig et godt resultat med alle 
dine yndlingsopskrifter. Gryder og pander er 
fremstillet i matbørstet rustfrit stål i 3 lag med en 
sandwichbund på 3,5 mm og kan bruges på alle 
varmekilder. De har nittede håndtag, der mind-
sker varmeoverførslen. Indvendige målestreger. 
Praktiske glaslåg gør det muligt at følge hele til-
beredningen, og damphullet minimerer risikoen 
for, at gryden koger over. 

A  20236 PILLIVUYT GOURMET GRYDESÆT LOIRE 8 DELE 
Sættet indeholder kasserolle 1,4 liter, gryder 2,0, 2,8 og 6,0 
liter samt glaslåg. Vejl. 2.499,- B2B KR. 720,-

B  20241 PILLIVUYT GOURMET GRYDESÆT LOIRE 6 DELE 
Sættet indeholder kasserolle 1,4 liter, gryder 2,0 og 2,8 liter og 
glaslåg. Vejl. 1.699,- B2B KR. 560,-

A

B
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23757 PILLIVUYT GOURMET GRYDE & PANDESÆT LOIRE 7 DELE 
Sættet indeholder kasserolle 1,4 liter, gryder 2,0 og 2,8 liter, alle med 
glaslåg samt 20 cm stegepande med non-stick-belægning. 

Vejl. 2.199,- B2B KR. 720,-

27678 PILLIVUYT GOURMET PANDESÆT LOIRE 2 DELE i stål med 
non-stick-belægning. Sættet indeholder to stegepander, 20 og 24 cm, 
og du får et sæt ekstremt ridsefaste stegepander, der er hårdere og 
mere holdbare end almindelige non-stick-pander. 

Vejl. 1.099,- B2B KR. 400,-

27679 PILLIVUYT GOURMET PANDESÆT LOIRE 2 DELE i stål med 
non-stick-belægning. Sættet indeholder to stegepander, 24 og 28 cm, 
og du får et sæt ekstremt ridsefaste stegepander, der er hårdere og 
mere holdbare end almindelige non-stick-pander. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-

A  23768 PILLIVUYT GOURMET PANDESÆT LOIRE 3 DELE i stål med 
non-stick-belægning. Tre allround og ekstremt ridsefaste stegepander i 
størrelserne 20, 24 og 28 cm, der kan bruges på alle varmekilder.

Vejl. 1.799,- B2B KR. 640,-
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27681 PILLIVUYT FADSÆT & PILLIVUYT GOURMET SOMME SAUTERPANDE 

Flot og eksklusivt stege- og sautersæt til ekstraordinære kulinariske oplevelser.  
To stegefade i hvid porcelæn, 32 x 17 x 6 cm, der kan stå ved siden af hinanden i 
ovnen, samt Somme sauterpande 24 cm i 18/10 rustfrit stål med aluminiumkerne. 
Sauterpanden er uden belægning, hvilket gør den nærmest uopslidelig.

Vejl. 2.099,- B2B KR. 720,-
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20290 PILLIVUYT GOURMET SOMME SAUTÉRPANDE 

Somme sauterpande 24 cm i 18/10 rustfrit stål med aluminiumkerne. Sauterpanden er uden belægning, hvil-
ket gør den nærmest uopslidelig, og har svejsede non-heat stålhåndtag, der ikke bliver varme. Sauterpanden 
er velegnet til alle komfurtyper og tåler ovn op til 200 °C. 

Vejl. 1.199,- B2B KR. 400,-

20268 PILLIVUYT GOURMET SOMME GRYDESÆT 1,5/3/5 L

Somme grydesæt i 18/10 rustfrit stål fra Pillivuyt Gourmet til alle dine kulinariske oplevelser. 3-lags konstruktion 
af rustfrit stål, aluminium og rustfrit stål. Svejsede non-heat stålhåndtag mindsker varmeoverførslen. Indvendige 
målestreger gør det nemt at dosere den rette mængde råvarer og væske.  Praktiske låg med damphuller.

Vejl. 2.599,- B2B KR. 720,-
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A   23771 PILLIVUYT GOURMET GRYDE & WOK GARONNE 

Er du til en stor, saftig steak, simreretter eller en lynstegt wokret, 
der kræver en god, høj temperatur? Så er støbejern sagen. 
Garonne er skabt af robust letvægtsstøbejern, der giver høj varme 
og god varmefordeling. Desuden har Garonne en funktionel 
non-stick-belægning, der gør tilberedning og rengøring endnu 
nemmere, samt nittede håndtag. Gryde med låg, 3 liter og wok,  
30 cm, begge velegnet til alle varmekilder.

Vejl. 1.849,- B2B KR. 560,-

B   24507 PILLIVUYT GOURMET WOK GARONNE 

34 cm med greb. Til en lynstegt wokret, der kræver en god,  
høj temperatur, er støbejern sagen. Garonne er skabt af robust 
letvægtsstøbejern, der er ideelt til at give ingredienserne høj 
varme og grilleffekt med gode varmefordelende egenskaber.  
I modsætning til traditionelt støbejern har Garonne en funktionel 
non-stick-belægning, der gør tilberedning og rengøring endnu 
nemmere.

Vejl. 999,- B2B KR. 300,-

C   20291 PILLIVUYT GOURMET GRILLPANDE GARONNE 

28 x 28 cm. Kan du lide en stor, saftig steak, er støbejern sagen. 
Garonne er skabt af robust letvægtsstøbejern, der giver ingre-
dienserne høj varme og grilleffekt med en god varmefordeling. 
Garonne har desuden en funktionel non-stick-belægning,  
der gør tilberedning og rengøring endnu nemmere.

Vejl. 1.099,- B2B KR. 400,-

D   27682 PILLIVUYT GOURMET GARONNE GAMBAS AL AJILLO 

6 minipander, dia. 16 cm, med to greb i støbejern. Minipanderne 
indbyder til den klassiske spanske tapasret Gambas al ajillo  
– tigerrejer stegt i en lækker blanding af smør, olie og tilsat masser 
af hvidløg, chili og persille. Serveres på et tapasbord eller som en 
brandvarm forret. Til nem og hurtigt tilberedning af de mange 
hvidløg følger et smukt og effektivt redskab fra Zone, som er helt 
uden mekaniske dele. Det eneste, du skal gøre, er at rulle den hen 
over hvidløgsfeddet og skrabe det pressede hvidløg af ringens 
inderside. Efterfølgende renses hullerne nemt og hurtigt med en 
børste under rindende vand.

Vejl. 1.165,- B2B KR. 560,-

A
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LION SABATIER KNIVSÆT PHENIX 

knivsæt med knive i Lion Sabatiers verdenskendte kvalitet og med  
håndtag i eksklusivt wenge-træ. De superskarpe knivblade er skabt  
af stærkt rustfrit stål (5Cr15MoV) og belagt med titanium.

24311 6 dele – sort/træ, urtekniv 9 cm, multikniv 13 cm, 
santokukniv 18 cm, brødkniv 20 cm, kokkekniv 20 cm  
og forskærergaffel

Vejl. 2.199,- B2B KR. 720,-
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LION SABATIER. I mere end 500 år har Thiers været center for den franske knivfabrikation. 
I 1800-tallet gav man stålet dyrenavne efter dets kvalitet. Løven repræsenterer styrke, smidighed 

og overlegenhed. Lion Sabatier blev registreret som varemærke allerede i 1812 og er den eneste Sabatier-kniv, 
som må anvende løven som symbol, en kvalitetsgaranti for dig som forbruger. Flere dele af den lange 

produktionsproces bliver stadig udført i hånden, og resultatet er noget af det bedste, der kan leveres i knive.

20886 20887

20886 2 DELE – sort/ træ, urtekniv 9 cm og santokukniv 18 cm

Vejl. 749,- B2B KR. 250,-

23889 4 DELE – sort/træ, urtekniv 9 cm, santokukniv 18 cm, 

brødkniv 20 cm og kokkekniv 20 cm

Vejl. 1.349,- B2B KR. 400,-

20887 3 DELE – sort/træ, urtekniv 9 cm,  

multikniv med luftskær 13 cm og kokkekniv 20 cm

Vejl. 999,- B2B KR. 300,-

23891 5 DELE – sort/træ, urtekniv 9 cm, multikniv 13 cm,  

santokukniv 18 cm, brødkniv 20 cm og kokkekniv 20 cm

Vejl. 1.599,- B2B KR. 560,-
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LION SABATIER KNIVSÆT PLUTON er superskarpe og ekstremt  
modstandsdygtige klinger af rustfrit stål. Knivene er helsmedet i ét 
stykke metal fra knivspids til bunden af skaftet. Materialet er hårdt  
rustfast stål med et højt kulindhold, som gør knivene nemme at  
vedligeholde. Skaftet er produceret i POM, som gør kniven robust  
og sej, og er sat på med tre gennemgående stålnitter. 

A   20495 KOKKEKNIV 20 CM MED STRYGESTÅL 

Vejl. 649,- B2B KR. 200,-

B   20514 FORSKÆRERSÆT forskærerkniv 20 cm og -gaffel 15 cm 

Vejl. 849,- B2B KR. 250,-

C   20533 3 DELE urtekniv 9 cm, kokkekniv 20 cm, brødkniv 20 cm 

Vejl. 1.039,- B2B KR. 300,-

D   20625 4 DELE urtekniv 9 cm, santokukniv 13 cm,  
brødkniv 20 cm og kokkekniv 20 cm 

Vejl. 1.449,- B2B KR. 400,-

E   20594 5 DELE urtekniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv 18 cm, 
brødkniv 20 cm og kokkekniv 20 cm 

Vejl. 1.799,- B2B KR. 560,-

F   20698 6 DELE urtekniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv 18 cm, 
brødkniv 20 cm, kokkekniv 20 cm og stegegaffel 15 cm 

Vejl. 2.199,- B2B KR. 640,-

G   20556 7 DELE urtekniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv 18 cm, 
brødkniv 20 cm, kokkekniv 20 cm, udbenerkniv 15 cm og strygestål 

Vejl. 2.349,- B2B KR. 720,-
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20095 MON BLOC KNIVBLOK MED 5 KNIVE 

Urtekniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, kokkekniv 20 cm,  
forskærerkniv 20 cm og brødkniv 20 cm

Vejl. 1.799,- B2B KR. 400,-

LION SABATIER IDEAL PROVENCE KNIVE er helsmedet,  
dvs. ét stykke metal fra knivspids til bund af skaft i rust-
frit stål med et højt kulindhold, som gør knivene nem-
me at vedligeholde. Skaftet er produceret i oliventræ 
og påsat med tre gennemgående stålnitter. Knivene 
har en optimal vægt og balance og ligger behageligt 
i hånden. 

20788 Kokkekniv 20 cm Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

20752 Brødkniv 20 cm Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

20785 Urtekniv 10 cm Vejl. 529,- B2B KR. 240,-
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27683 SABATIER OG HOLM TRANCHER 

Her får du et supersæt til tranchering i verdensklasse. Det består af 
Lion Sabatier Pluton kokkekniv og strygestål samt et HOLM trancher-
bræt i akacietræ. Brættet har saftrille og måler 50 x 35 cm.  
Pluton-kniven er superskarp med ekstremt modstandsdygtig 
klinge af rustfrit stål. Kniven er helsmedet i ét stykke metal fra  
knivspids til bunden af skaftet.

Vejl. 1.099,- B2B KR. 560,-
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Gang i
køkkenet 

Claus Holm har altid arbejdet med mad, og den ro og 

den glæde han finder ved at arbejde med friske råvarer, 

opskrifter, godt køkkengrej og smagsudvikling i sit køk-

kenværksted, bekræfter ham dagligt i, at han er på rette 

hylde. Udviklingen af køkkenserien HOLM er en yderligere 

bestyrkelse. HOLM-serien er gedigne køkkenprodukter  

i gode, rustikke materialer, skabt til det saftige, møre,  

sunde og velsmagende måltid. 

A
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A  25144 HOLM SALT- & PEBERSÆT Flot salt- og peberkværnsæt 
i FSC-certificeret akacietræ med keramisk kværnindsats. Ståltoppen 
og den smukke form giver kværnene et super–elegant udtryk. Kvær-
nene kan med fordel efterbehandles med madolie et par gange om 
året for at bevare træets varme glød. 20,5 cm høj. 

Vejl. 549,- B2B KR. 300,-

HOLM ORGANISKE SKÆRE-/SERVERINGSBRÆTTER med bløde or-
ganiske former fremstillet i FSC-certificeret akacietræ. Fås i tre stør-
relser til tapasretter og andre små anretninger. Ideelle til servering 
eller som skærebræt ved tilberedning af måltidet. 

B  25171 str. 35,2 x 18,2 x 1,5 cm Vejl. 129,- B2B KR. 75,-

C  25166 str. 44 x 22,7 x 1,5 cm Vejl. 179,- B2B KR. 100,-

D  25172 str. 48 x 20,3 x 1,5 cm Vejl. 179,- B2B KR. 100,-

AKACIETRÆ ER UDOVER SIN MEGET SMUKKE 
GLØD STÆRKT OG MEGET HOLDBART. 

B

D

C
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steak med sauce
27684 HOLM STEAK MED SAUCE 

Med en god grillpande kan du stege saftige  
bøffer og rustikke grøntsager som aldrig før. 
Rillerne i bunden hæver kødet op, hvorved der 
skabes en god, indirekte varme, præcis som du 
kender det fra grillen. Rillerne får desuden saft 
og fedt til at løbe fra. Med HOLMs grillpande  
kan du grille hele året. Her får du en HOLM grill- 
pande 28 x 28 cm, en pincet i akacietræ samt  
et saucevarmersæt, som består af en lille kasse-
rolle på 0,5 liter og en varmer til fyrfadslys, der 
kan sættes direkte på bordet, begge dele i  
oliebehandlet støbejern. Fyrfadet er 7 cm højt 
med en diameter på 10 cm, og kasserollens 
mål er højde 6,5 cm og dia. 12 cm. Nu er det 
både nemt og flot at holde saucen varm under 
middagen. 

Vejl. 779,- B2B KR. 400,-

23415 HOLM KONTAKTGRILL 
MED TILBEHØR DELUXE 

Saml familien rundt om bordet og få en  
indendørs grilloplevelse. Her får du en  
HOLM kontaktgrill med et grillareal på  
29 x 26 cm, pincet og et flot bræt med  
håndtag 48 x 20 x 1,5 cm i akacietræ,  
perfekt til servering eller som skærebræt  
ved tilberedning af måltidet, samt to  
ovnfaste fade i sort stentøj 19 x 15 x 5,6 cm  
og 24 x 18,5 x 6,5 cm. 

Vejl. 1.339,- B2B KR. 640,-
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HOLMs fade i ovnfast sortglaseret stentøj er perfekte til 
lasagne, flødekartofler, kylling, stege, bagte grøntsager og 
stort set alt som tilberedes i ovn. Det rustikke look gør sig 
også godt på bordet til servering.

15675 HOLM FADSÆT 3 DELE I STENTØJ

19 x 15 x 5,5 cm, 24 x 18,5 x 6,5 cm og 29 x 23,5 x 7,5 cm. 
Vejl. 599,- B2B KR. 300,- 

15674 HOLM FADSÆT 2 DELE I STENTØJ

19 x 15 x 5,5 cm og  24 x 18,5 x 6,5 cm. 
Vejl. 299,- B2B KR. 150,- 

23403 HOLM OSTEBORD 

Fuldend et lækkert ostebord med det flotte, organisk  
formede HOLM serveringsbræt i akacietræ 48 x 20 x 1,5 cm  
og 3 forskellige osteknive fra HOLM til servering af både 
hårde, bløde og cremede oste. Du kan også bruge sættet  
til antipastiretter eller andet pålæg. Der medfølger desuden  
4 ramekiner i sort stentøj 7 x 3,5 cm til marmelade,  
tapenader el. lign.

Vejl. 559,- B2B KR. 350,- 

godt køkkengrej
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godt køkkengrej

23402 HOLM PIZZA Alle fortjener at få serveret lækker, 
sprød, hjemmelavet pizza. Her kommer du et skridt  
nærmere succes i pizzakøkkenet. Gaven indeholder en  
pizzasten med krombelagt holder 33 cm, et flot serverings-
bræt i akacietræ dia. 36 cm, pizzaskærer og hvidløgspresser 
i stål/sort og en stor rullepind i akacietræ, 50 cm lang,  
så du kan rulle i hele pizzaens bredde på en gang.

Vejl. 929,- B2B KR. 400,- 

11573 HOLM PASTAMASKINE er perfekt til lækker,  
hjemmelavet pasta, lige fra spaghetti og nudler til  
lasagneplader i de længder, bredder og tykkelser,  
du ønsker. Pastamaskinen er fremstillet i aluminium  
og har sugekopfod, så den står sikkert på bordet.  
Maskinen drives med drejehåndtag, knivene skærer i  
bredder på 1,5 mm til spaghetti og 6,6 mm til fettuccine,  
og pastatykkelsen kan justeres i 9 trin fra 0,5 til 2,5 mm.

Vejl. 599,- B2B KR. 350,- 

24869 HOLM BAGESTÅL 

Ideelt til pizza- og brødbagning i ovnen, og det kan også bruges 
til kød og grøntsager på grillen. Når stålet er opvarmet, får du de 
høje temperaturer, der giver luftigere brød og sprødere skorpe 
og hurtigt forsegler overfladen på bøffer og grøntsager.  
Bagestålet varmes op sammen med ovnen i mindst 30 minutter. 
33 x 40 x 0,6 mm. 

Vejl. 699,- B2B KR. 400,- 
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Med sous vide-teknikken tilberedes vakuumpakket mad i et vandbad ved lav og præcis temperatur over 
en længere periode. De friske råvarer udnyttes maksimalt, alle næringsstoffer og ikke mindst smagen 
bevares, maden tilberedes præcist og kontrolleret, og du får perfekte resultater hver gang.

Sous vide perfekt hver gang

15100 HOLM SOUS VIDE STICK 1200 W 

Lav lækker mad på en nem måde med en sous vide stav. 
Passer til de fleste gryder, da den kan justeres i højden. 
Temperaturen kan indstilles til mellem 20 og 95 °C med 
en præcision på +/- 1 %. Staven betjenes på displayet, 
hvor du også kan holde øje med temperaturen.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-

15099 HOLM VAKUUMPAKKER til forsegling af både 
tørre og våde madvarer er næsten uundværlig, når du 
tilbereder mad i sous vide. På 10-20 sekunder suges 
luften ud af posen, hvorefter åbningen svejses. 110 watt.

Vejl. 899,- B2B KR. 350,-
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15140 HOLM AIRFRYER 5,5L 1350 W  
Med roterende arm, der skånsomt vender maden, 
så du opnår en mere jævn tilberedning og ekstra 
sprød overflade. 7 forprogrammer, temperatur-
regulering fra 80 til 200 °C og timer på op til 60 
min. Med digitalt display, auto-sluk samt en tilbe-
redningsskål og rist med praktisk non-stick be-
lægning, som er nem at rengøre. Der er mulighed 
for at følge med i tilberedningsprocessen igennem 
vinduet. Vejl. 1.699,- B2B KR. 640,-

I en airfryer tilberedes maden med cirkulerende varm luft i stedet for fritureolie. 
Få sprøde og crispy fritter helt uden eller med meget små mængder olie. 
Meget sundere og meget nemmere.
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15098 HOLM RÅKOSTMASKINE 150 W med 
5 udskiftelige rivejern, der gør det nemt at 
rive og snitte gulerødder, agurker, kartofler, 
æbler, nødder og andre råvarer. Der er et fint 
og et groft rivejern, et fint raspejern og et 
rivejern til lige og et til bølgede skiver.

Vejl. 799,- B2B KR. 320,-

15112 HOLM KONTAKTGRILL 2000 W med 
non-stick grillplade, som er nem at rengøre. 
Mange forskellige anvendelsesmuligheder til 
fx kød, fisk, grøntsager, snacks eller panini. 
Grillareal på 29 x 26 cm. Nem at betjene med 
temperaturregulering, så du selv kan styre 
temperaturen. Kontrollampe viser når grillen 
er klar til brug. Flydende hængsel.

Vejl. 849,- B2B KR. 400,-

15085 HOLM HIGH SPEED BLENDER 1000 
W Lav en sund smoothie direkte i blender-
koppen. Du skal blot fylde koppen med in-
gredienser og skrue låget med knivbladet på, 
inden du til sidst sætter koppen fast på mo-
toren. Når du skal nyde din smoothie, skifter 
du til drikkelåget. Der medfølger 2 BPA-fri 
blenderkopper på 700 og 350 ml, som kan 
bruges til at tage med på farten. 

Vejl. 999,- B2B KR. 400,-
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12364 NORDIC SENSE STAVBLENDERSÆT 

Handy stavblendersæt i sort/sølv med DC-motor, turbospeed  
og trinløs regulering. Medfølger 500 ml målebæger, minihakker 
og piskeris. 800 watt. Vejl. 449,- B2B KR.  250,-

25069 NORDIC SENSE ISMASKINE 

Lav din egen hjemmelavede is. Ismaskinen er uden  
kompressor, og derfor skal den medfølgende 2 liters skål med 
integreret køleelement opbevares i fryseren minimum 8 timer 
ved -18 °C, før isproduktionen kan påbegyndes. Ismaskinen er 
udstyret med digitalt display og timer.

Vejl. 899,- B2B KR.  400,-

25080 NORDIC SENSE FOODPROCESSOR 

Med mange muligheder, som gør arbejdet i køkkenet nemmere. 
Inkl. 3 liter arbejdsskål med nedstopper, 1,75 liter blenderkande, 
2 forskellige hakke-/mikserknive, citruspresser, emulgeringsski-
ve, 3 forskellige rivejern med holder, kværn og spatel. 1000 watt. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-
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A   12355 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med en grillflade på 23 x 29 
cm med plads til fire skiver brød, også perfekt til at varme store stykker 
grøntsager eller en sandwich med masser af fyld. Grillpladen har non-
stick belægning, og låget har vippehængsler, så det ligger vandret, selv 
oven på høje fødevarer. Vejl. 689,- B2B KR. 300,-

B   25137 NORDIC SENSE BORDGRILL Uanset hvor du skal grille, er der 
altid plads til denne elektriske bordgrill. Den kan bruges både indendørs 
og udendørs hvis blot det er tørvejr, og grillristen har en praktisk non-
stick belægning, som er nem at rengøre. Grillområdet er 31,5 x 18,5 cm, 
så der er plads til både kød og grøntsager. Maks. temperatur 250 °C.  
Bordgrillen er desuden ud- styret med drypbakke og to infrarøde  
sidebrændere, som sikrer en jævn varmefordeling. Sidebrænderne er 
ikke placeret direkte under grillristen, hvilket forhindrer overskydende  
fedt i at dryppe ned på brænderne og derved mindskes røggener. 

Vejl. 899,-  B2B KR. 400,-

C   15096 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med non-stick grillplade på 
29 x 23 cm i trykstøbt aluminium. Nem at betjene med temperatur- 
regulering, så du selv kan styre temperaturen. Kontrollampen viser, når 
grillen er klar til brug. Flydende hængsel og 180 graders åbning, så den 
kan bruges som bordgrill. 2200 watt. Vejl. 1.199,- B2B KR. 350,-

D   179648 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med non-stick grillflade og 
håndtag i aluminium og gummi. Grillfladen er 29 x 26 cm. Kontaktgrillen 
har temperaturregulator og indikatorlys, der viser hvornår den er klar til 
brug. Den har bakke til opsamling af fedt og madrester, kabelskjuler i 
bunden samt aftagelige plader, der er nemme at tage ud og gøre rene. 
2000 watt. Vejl. 1.249,- B2B KR.  560,-

E   24240 BØF BEARNAISE Er der noget bedre end en gang bøf med 
bearnaisesauce og pommes fritter? Det skulle da lige være en gave-
pakke med alt det gode grej til at lave den klassiske ret. Nordic Sense 
kontaktgrill på 1000 watt med non-stick grillflade på 18 x 28 cm. Låget 
har vippehængsler, så det ligger vandret, selv oven på høje fødevarer. 
BITZ skål 20 cm i sort stentøj, HOLM 10 cm minikasserolle i rustfrit stål, 
sauceske i stål samt 4 stk. mini-friturekurve. Vejl. 1.049,- B2B KR. 560,-

A

B

C

D

172



BØF BEARNAISE
en ægte klassiker
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Lav din egen 
hindbærbrus
400 g friske hindbær
1 liter vand
1 dl. flydende honning
Lidt citronsaft

Kog hindbærrene langsomt op 
sammen med vand og honning. 
Lad det herefter koge ved svag 
varme i 20 minutter.

Smag til med lidt citronsaft,  
og lad det herefter køle af, 
inden du hælder det gennem 
et klæde og derefter på flaske.

Så mangler du bare noget 
danskvand.
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NORDIC SENSE SODAVANDSMASKINE 

Lav perlende danskvand på få sekunder – og tilføj lige den smag, du ønsker for en boblende limonade,  
en forfriskende sodavand eller lækker drink. Maskinen er kompatibel med standart kulsyrepatroner og 
har en sikkerhedsventil, der sørger for, at dine drikke ikke bruser over. Der medfølger desuden en 800 ml  
genanvendelig BPA-fri flaske, som let kan påsættes. Kulsyre er ikke inkluderet. 

26696 Hvid      26699 Sort      

Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

990090 BLOCKBUSTER FILM 

Værdikort til Blockbuster på op til 49 kr. til en valgfri lejefilm blandt  
mere end 11.000 titler inkl. alle premierefilm.

Vejl. 49,- B2B KR. 39,-
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A   25983 NORDIC SENSE FODMASSAGE 

En afslappende Shiatsu fodmassage er velvære for trætte fødder. 
Apparatet har 3 massageprogrammer, 3 forskellige intensiteter og 
varmefunktion. Indbygget infrarød varme, som øger blodcirkulationen. 
Vibrerende hælmassage. Timer kan sættes til 10, 15 eller 20 minutter. 
Dybdegående fodmassage løsner spændinger, øger blodcirkulationen 
og giver en afslappende følelse i dine fødder. Vejl. 1.599,- B2B KR. 960,-

B   25989 NORDIC SENSE MASSAGEKRAVE 

Omsvøb nakke, hals og skuldre med en smart massagekrave, der løsner 
muskelspændinger med en dybdevirkende Shiatsu massage. Massage-
kraven har 2 tappende massagehoveder, der kan rotere både med og 
mod uret, og en varmefunktion. Den afslappende tappe-massage er 
perfekt til områder omkring nakke og skuldre, hvor det kan være svært 
at nå selv. Den kan dog også med fordel anvendes på ryg, lår og ben. 
Den genopladelige massagekrave kan tages med overalt, så du kan 
bruge den andre steder end i hjemmet, fx på arbejdspladsen. Nem at 
betjene med praktiske håndtag, som bruges til at justere intensiteten  
af massagen. Vejl. 899,- B2B KR. 560,-

C   25993 NORDIC SENSE MASSAGEPUDE 

Ergonomisk og kompakt massagepude, der passer perfekt bag nakken 
og følger kroppens naturlige kurver. Massagepuden lindrer ømhed i 
dine muskler med cirkulære og dybdegående tryk. Pudens afslappende 
Shiatsu massage kan bruges til spændinger i nakke, ben og ryg. De fire 
roterende massagehoveder giver en dybdegående massage. Varme-
funktionen kan slås til og fra efter behov. Den har en beroligende effekt 
på dine trætte muskler og øger blodcirkulationen. Slukker automatisk 
efter 15 minutter. Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

D   25994 NORDIC SENSE MASSAGEPISTOL 

2815 vibrationer i minuttet, der lindrer stive muskler, forbedrer  
blodcirkulationen, optimerer restitutionstiden og reducerer risiko  
for skader. Du kan bruge den vibrerende massagepistol både i  
din opvarmning og til muskelrestitution efter træning. Den har  
20 forskellige intensiteter og 6 mundstykker, som kan bruges  
til forskellige muskelgrupper. Kraftfuld motor med Quiet-Glide  
teknologi, der giver et lavt støjniveau. Massagepistolen er  
ledningsfri, nem at betjene og har et ergonomisk design.  
Det genopladelige lithium-batteri giver op til 3 timers brugstid  
pr. opladning. Vejl. 999,- B2B KR. 560,-
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A   27243 NORDIC SENSE HÅRTRIMMERSÆT Smart 5-i-1- 
hårtrimmer til mange forskellige behov. Sættet indeholder lade- 
station, T-formet kniv, U-formet kniv, næsetrimmer, barberblad,  
4 påsætningskamme på 3, 6, 9 og 12 mm, justérbar kam 1-9 mm,  
justérbar skægtrimmerkam 1-4 mm, rensebørste, olieflaske og 
USB-kabel. Genopladeligt batteri giver op til 150 minutter trådløs 
brug. Vejl. 699,- B2B KR. 250,-

B   27239 NORDIC SENSE KRØLLEJERN Skab imponerende krøller 
og lækre bølger med dette koniske krøllejern. Tromlen har en diame-
ter på 19-25 mm og en keramisk belægning, der sikrer både fyldigt 
og glansfuldt hår. Krøllejernet kan indstilles til en temperatur på 
60-220° C, har et digitalt display og en drejelig ledning på 2,5 meter. 
Vejl. 699,- B2B KR. 250,-

C   27236 NORDIC SENSE GLATTEJERN Vil du have styling, der 
varer hele dagen? Så er dette glattejern det rette valg. Glattejernet 
kan indstilles til en temperatur på 140-210° C og er udstyret med 
keramisk belagte plader, så håret ikke blot efterlades glat, men  
også sundt og glansfuldt. Vejl. 699,- B2B KR. 300,-

D   27240 NORDIC SENSE HOT AIR BRUSH Multifunktionel Hot Air 
Brush til all-round styling og føntørring af både glat og krøllet hår. 
Den opvarmede hårbørste har 3 varmeindstillinger op til 120° C,  
2 vindhastigheder og en 2,5 meter drejelig ledning for ekstra  
fleksibilitet. Vejl. 699,- B2B KR. 300,-

E   27242 NORDIC SENSE HÅRTØRRER Ønsker du effektiv føntør-
ring, glansfuldt hår og en frisure der holder hele dagen? Det får du 
med denne hårtørrer med tre hastigheds- og temperaturindstillinger, 
kold luft-knap og ionisk funktion. Der medfølger to mundstykker til 
tørring og styling af håret: et aftageligt fønnæb, som koncentrerer 
luftstrømmen mod et bestemt område samt en diffuser, som skån-
somt fremhæver krøller og giver håret mere volumen. 2,5 m ledning. 
Vejl. 1.999,- B2B KR. 640,-
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A   15813 NORDIC SENSE HÅNDSTEAMER 1500 watt håndsteamer 
i soft grey med 3 dampniveauer og 6 tilbehørsdele: metalplade, 
fnugfjerner, børste, buksepres, opbevaringspose og målebæger.

Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

B   27071 NORDIC SENSE HÅNDSTEAMER PRO til hjemmet og til 
rejsen. Udjævner effektivt og skånsomt drilske krøller på alle slags 
tekstiler. Steameren har en vandtank på 250 ml, 2 dampniveauer 
og en medfølgende tekstilbørste. Den er klar på kun 30 sekunder 
og kan føres både lodret og vandret hen over det materiale, der 
dampes. Kan afkøle stående. 1600 watt.

Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

 

C   15765 NORDIC SENSE GULVSTEAMER med teleskopstang, hjul 
og aftagelig 1,5 liter vandtank, som giver ca. 35 minutters damp. 
3 dampindstillinger og automatisk sluk, når vandet er for varmt 
eller mangler. Nem at vedligeholde. Mat sort. Inkluderet tilbehør: 
stofbørste, bøjle, stålpanel og tekstilvævet slange. 1500-1800 watt.

Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

D   15766 NORDIC SENSE GULVSTEAMER DELUXE med kraftig 
teleskopstang, hjul og aftagelig 1,8 liter vandtank, som giver ca. 45 
minutters damp. 3 dampindstillinger og automatisk sluk, når van-
det er for varmt eller mangler. Nem at vedligeholde. Mat sort. Inklu-
deret tilbehør: tekstilbørste, 360 grader drejelig bøjle, bukseklem-
me, stålpanel og tekstilvævet slange. Indbygget opbevaringsrum til 
tilbehørsdelene. 1260-1500 watt.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-
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24999 NORDIC SENSE LUFTRENSER 

Effektiv luftrenser som forbedrer hjemmets indeklima.  
Velegnet til rum på 10-12 m2. Med 4 forskellige hastigheds- 
indstillinger (low, medium, high og auto), og en smart luftkvalitets-
indikator, som gør opmærksom på behovet for at rense luften.   
Ambientlys med 3 niveauer og udskifteligt HEPA-filter.

Vejl. 1.199,- B2B KR. 640,-

12164 NORDIC SENSE HÅNDSTØVSUGER 

Lille og kompakt håndstøvsuger til bilen, kontoret eller hjemmet. 
Trådløs og genopladelig, 30 x 7 x 7 cm, nem at opbevare i  
handskerummet, bildøren eller bilens kopholder.  
Så er den altid lige ved hånden.

Vejl. 699,- B2B KR. 350,-

12239 NORDIC SENSE SKAFTSTØVSUGER 

Til nem, daglig rengøring. Let at skille og bruge som håndstøv- 
suger i møbler og hjørner. Støvbeholder på 0,5 liter med auto-
matisk åbning af låget. 2000 mAh lithium-ion batteri. Inklusiv 
vægbeslag og ekstra mundstykke. 150 watt. Vægt 1,3 kg.

Vejl. 1.799,- B2B KR. 720,-

27246 NORDIC SENSE MULTI-DAMPMOPPE 

Til rengøring af hele hjemmet uden brug af rengøringsmidler. 
Moppen har 2 dampniveauer, en opvarmningstid på 25-30  
sekunder, et damptryk på op til 32 g/min og en brugstid på  
op til 25 minutter på fuld tank. Der medfølger almindeligt moppe-
hoved, nylonbørste, stålbørste, skurebørste, glasskraber, tekstil-
damper og 150 ml målekop. 1500 watt.

Vejl. 1.199,- B2B KR. 560,-
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A   24638 NORDIC SENSE ROBOTSTØVSUGER 

En effektiv robotstøvsuger, der kan bruges på hårde gulve, gulvtæpper og let 
kommer ind under senge og sofaer, og passerer gulvlister op til 1,2 cm. 2-i-1 funktion 
med både støvsugning og moppe, som sikrer en mere effektiv rengøring af hårde 
gulve. Udstyret med en sugevne på 1000 Pa og har et lavt støjniveau på kun 65 dB. 
Anti-falling sensorer forhindrer, at robotstøvsugeren falder ud over trapper og  
andre høje kanter. Automatisk opladning, så den altid er klar, når du behøver den.  
Når robotstøvsugeren er ved at løbe tør for strøm, vender den selv tilbage til  
den medfølgende ladestation. 650 ml støvbeholder og HEPA filtreringssystem.  
Adapter og et ekstra sæt sidebørster inkluderet. 

Vejl. 1.999,- B2B KR. 800,-

B   25886 NORDIC SENSE ROBOTSTØVSUGER 

Effektiv robotstøvsuger til daglig rengøring af hjemmet. En kraftfuld lille robotstøv- 
suger, der kan bruges på alle gulvtyper og let kommer ind under senge og sofaer,  
op på gulvtæpper og passerer gulvlister. 650 ml støvbeholder og HEPA filtrerings- 
system. 14,8 V 2600 mAh batteri. Fuld opladning tager 4-5 timer og giver op til  
120 minutters drift. Vælg mellem spot-clean og automatisk rengøring, der kører  
fire programmer igennem. Adapter og et ekstra sæt sidebørster inkluderet.

Vejl. 1.499,- B2B KR. 720,-
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27372 SEVERIN CYCLONE STØVSUGER 

Her er den oplagte mulighed for hurtig og nem rengøring af hårde gulve og gulv-
tæpper. Den poseløse støvsuger har en kapacitet på 2,1 liter, radius på 9 meter, ju-
sterbar sugeevne, ergonomisk håndtag og justerbart teleskoprør med kliktilslutning. 
Støvbeholderen tømmes nemt ved tryk på en knap, og et HEPA 13-filter bidrager til 
at sikre et allergivenligt hjem. Ledning på 6 meter. 800 watt. Vægt 6 kg.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-

27332 SEVERIN MIKROOVN 

Nu er det supernemt at tilberede mad og varme rester. Den sølvfarvede mikroovn 
med volumen på 20 liter har 5 tilberedningsprogrammer, 35 minutters timer,  
optøningsfunktion med tid og vægt. Drejetallerken dia. ca. 25 cm. Ledning 1 meter. 
700 watt. Vægt 10,2 kg.

Vejl. 1.999,- B2B KR. 640,-
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27347 SEVERIN KAFFEMASKINE 

Her får du en stabil kaffemaskine, som er nem at betjene og hurtig 
til at brygge. Kaffemaskinen har tænd/sluk-knap med lys, automa-
tisk sluk, drypstop, vandstandsindikator og aftagelig filterindsats. 
Glaskanden har kapacitet til 10 kopper, svarende til 1,25 liter, og 
dobbeltsidet vandstandsindikator. Ledning 80 cm. 900 watt. 

Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

27340 SEVERIN ELKEDEL 

Vandet koger på et øjeblik i den enkle og stilfulde elkedel, der 
rummer 1,7 liter. Kedlen har tænd/sluk-knap med lys, aftageligt  
vaskbart kalkfilter, 360 graders base og vandstandsindikator på 
den ene side. Ledning 75 cm. 2200 watt. 100 % BPA-fri. 

Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

27346 SEVERIN TOASTER 

Så er der lækkert, lunt brød! Den stilrene toaster rister to store 
stykker brød ad gangen, og monterer du den funktionelle bol-
levarmer ovenpå, er der endnu flere muligheder. Toasteren har 
7 ristningsniveauer, funktion for genopvarmning og optøning, 
automatisk sluk-knap, hvis brødet sidder fast, knap til at annulle-
re ristningen halvvejs samt krummebakke. Ledning 80 cm. 800 
watt. Vægt 1,2 kg. 

Vejl. 399,- B2B KR. 250,-
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A   11293 VILLA COLLECTION VASE AUG Virkelig flot og skulpturel 
stentøjsvase, der både er imponerende med en stor buket blomster og 
som en dekoration i sig selv. Vasen er dekoreret med smukke blade  
inspireret af naturen, disse er alle formet og sat på i hånden.  
Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

B   12439 VILLA COLLECTION VASE STREN er et lille unikt kunstværk, 
inspireret af en smuk efterårsskovbund, hvor de små svampe pibler frem. 
Vasen i stentøj har en reaktiv glasur i blanke blå og brune nuancer. D 18,5 
x H 23 cm. Glasering og farve varierer, dette er en del af varens unikke 
udtryk. Glaseringen gør, at vasen ikke kan garanteres 100 % vandtæt.  
Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

C   VILLA COLLECTION VASE HVILS Smuk mundblæst og håndlavet  
vase i tre lag glas, yderste lag er klart glas, mellemlaget honeyfarvet  
og det inderste lag er hvidt glas. Sæt et LED-lys i vasen, det giver et  
fantastisk blødt lys gennem kombinationen af de tre glasfarver.  
Honeyfarvens nuance kan variere fra vase til vase.
25601 Honey glas, 19 x H 34 cm Vejl. 599,- B2B KR. 300,-
25600 Hvid glas, 21 x H 29 cm Vejl. 599,- B2B KR. 300,-
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A   28008 VILLA COLLECTION KRUS EVIG

Sæt af 4 porcelænskrus med hank, 30 cl,  
med smuk, reaktiv glasur i fire forskellige,  
vidunderlige farvekombinationer, blå/brun,  
brun, grøn og grøn/hvid. Villa Collections store, 
skønne krus har et fantastisk udseende med  
en unik overflade, da hvert enkelt produkt er  
hånddekoreret, og derfor kan farve og  
overflade variere. D 10 x H 7,3 cm. 

Vejl. 359,- B2B KR. 250,-

VILLA COLLECTION VAEST er en lækker, mat 
sort keramikserie med et smukt og funktionelt 
udtryk, der bringer os tilbage til 1960’erne.  
Kanderne kan også bruges som vase, og fadet 
på fod er superdekorativt på spisebordet, når 
det fyldes med sæsonens frugter. 

B  25553 SKÅL VAEST 1,0 L   
H 25,5 cm Vejl. 699,- B2B KR. 350,- 

25554 KANDE VAEST 0,7 L,  
H 18 cm Vejl. 229,- B2B KR. 120,-

C  25555 KANDE VAEST 1,0 L   
H 25,5 cm Vejl. 369,- B2B KR. 210,-

D   25974 VILLA COLLECTION LYSESTAGE LYST

Skulpturel lysestage af polyresin til 4 kronelys. 
Det legende design har hentet inspiration fra 
legepladsens klatrestativer, lysene sidder i for-
skellige højder, og lysestagen er oplagt som fx 
adventstage. 21 x 21 x H 23 cm. Skab en hyggelig 
atmosfære i hjemmet med levende lys i smukke 
lysestager. Det passer godt til den nordiske stil 
og indretning. 

Vejl. 899,- B2B KR. 560,-
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VILLA COLLECTION BÆNK Den enkle, stilfulde bænk kan placeres  
i alle boligens rum. Til indendørs brug. L 90 cm, W 28 cm, H 45 cm.

A   24087 BODO i naturolieret FSC-certificeret egetræ

25477 BAST i sortmalet FSC-certificeret egetræ

FRIT VALG

Vejl. 1.399,- B2B KR. 640,-

VILLA COLLECTION SKRIVEBORD 

Det enkle, stilfulde design passer perfekt til et skandinavisk  
interiør med en afslappet stemning. Til indendørs brug. L 100 cm,  
W 44,5 cm, H 73 cm. 

B   24088 BODO i naturolieret FSC-certificeret egetræ

25480 BAST i sortmalet FSC-certificeret egetræ

FRIT VALG

Vejl. 2.599,- B2B KR. 1.600,-

VILLA COLLECTION SKAMMEL Det enkle, stilfulde design passer  
perfekt til et skandinavisk interiør med en afslappet stemning.  
Til indendørs brug. L 46,5 cm, W 28 cm, H 45 cm.

C   24085 BODO i naturolieret FSC-certificeret egetræ

25478 BAST i sortmalet FSC-certificeret egetræ

FRIT VALG

Vejl. 999,- B2B KR. 400,-

VILLA COLLECTION HØJ SKAMMEL 46,5 x 28 x H 64 cm

D   24086 BODO i naturolieret FSC-certificeret egetræ

25479 BAST i sortmalet FSC-certificeret egetræ

FRIT VALG

Vejl. 1.199,- B2B KR. 560,-
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A   14305 VILLA COLLECTION SPEJL VASTO Sort jern. På bagsi-
den finder du 4 hængsler, så spejlet kan hænge både vandret og 
lodret på væggen. L 90 cm, B 30 cm.
Vejl. 649,- B2B KR. 350,-

341600 VILLA COLLECTION SPEJL VARDO Rundt spejl med sort 
metalramme. Spejlet har mere end en praktisk funktion i entréen 
eller på badeværelset. Det er også smukt og dekorativt i fx stuen 
eller soveværelset. D 80 cm.
Vejl. 699,- B2B KR. 350,-

B   27987 VILLA COLLECTION SPEJL VARDO Smukt og dekorativt 
rundt spejl med ramme i messing. D 80 cm.
Vejl. 1.499,- B2B KR. 720,-

VILLA COLLECTION BORDLAMPE i naturfarvet eller sort rattan 
med et blødt og elegant lys. En flot og varm lysende detalje, der vil 
klæde en hvilken som helst kølig, skandinavisk indretning. Med 2 m 
sort polyesterledning og E27 fatning. D 30 x H 53,5 cm. Maks. 40 
watt. Naturlig skønhed med håndværksmæssig finesse. Håndvævet 
af naturlig, indonesisk rattan, som er kendt for at være et holdbart, 
men let materiale. 

C   25565 VINKA i natur

D   25564 WERNA i sort

FRIT VALG

Vejl. 1.199,- B2B KR. 560,-

VILLA COLLECTION LANTERNE AMAS med en smart glasindsats i 
bunden, hvor lyset kan placeres. Indendørs brug anbefales. Lanter-
nen har en smuk og harmonisk form, og igennem det fine bambus 
spredes et blødt lys, som giver en hyggelig, rolig og varm atmos-
fære.

E   341011 LANTERNE dia. 25  x H 30 cm Vejl. 399,- B2B KR. 140,-

F   341012 LANTERNE dia. 29 x H 35 cm Vejl. 499,- B2B KR. 200,-

G   341013 LANTERNE dia. 37 x H 40 cm Vejl. 699,- B2B KR. 300,-
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BORDLAMPE NESVIK med skærm der kan vippes til den  
ønskede position. Højde 28,5 cm. 

E   12310 BORDLAMPE NESVIK i sort jern 

F   14294 BORDLAMPE NESVIK i sandfarvet jern 

FRIT VALG

Vejl. 249,- B2B KR. 130,- 

 VILLA COLLECTION HØJTTALER MED LED LYS HAV er en hyggelig 
skandinavisk designet lanternehøjttaler til udendørs og indendørs brug, 
nem at flytte rundt på og medbringe. Lanternehøjttaleren skaber den 
perfekte atmosfære til en poolfest, en havefest eller en hyggelig grillaf-
ten. Tilslut blot højttaleren til din smartphone for at starte festen.

A  25568 HAV H 23 cm Vejl. 749,- B2B KR. 350,-

B  25569 HAV H 27,5 cm Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

VILLA COLLECTION LED LOUNGELAMPE HAV er en hyggelig skandina-
visk designet lanterne med 4 lysindstillinger til udendørs og indendørs 
brug, nem at flytte rundt på og medbringe. Loungelampen skaber 
den perfekte atmosfære til en poolfest, en havefest eller en hyggelig 
grillaften.

C  25570 HAV H 23 cm Vejl. 549,- B2B KR. 250,-

D  25602 HAV H 27,5 cm Vejl. 699,- B2B KR. 300,-
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VILLA COLLECTION SOLARLAMPER MED LED LYS MAANE

Kugleformede LED-lamper med solar til haven. Lamperne giver  
et varmt, hvidt lys. Ca. 8 timers fuld opladning i dagslys giver en 
brændetid på ca. 6 timer. Vandtæt og egnet til udendørs brug. Inkl. 
spyd som kan monteres under lampens bund og sættes i fx  
græsplænen. Fås i flere kombinationer:

23417 SMALL/MEDIUM 20 og 25 cm hvid 

Vejl. 899,- B2B KR. 350,-

23418 MEDIUM/LARGE 25 og 30 cm hvid 

Vejl. 1.049,- B2B KR. 400,-

23419 SMALL/MEDIUM/LARGE 20, 25 og 30 cm hvid 

Vejl. 1.449,- B2B KR. 560,-

11073 VILLA COLLECTION LOUNGELAMPE MIDNAT 

Hvid, genopladelig LED-lampe med varmt hvidt lys, der styres med 
fjernbetjening. Vandtæt og egnet til udendørs brug. Oplades i 6 timer 
og virker dernæst i ca. 8 timer. 4 lysindstillinger. Dia. 15 cm. H 22 cm.

Vejl. 449,- B2B KR. 200,-
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A   ARISTO BÅLFAD AREZZO Flot og rummeligt bålfad i støbejern. Fadet måler 59 cm i diameter og er designet med en elegant fod,  
så bålet hæves op fra underlaget. Støbejern tåler høje temperaturer, men skal helst opvarmes og nedkøles langsomt.  
Det vil med tiden få patina med rust i overfladen.Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-

B   12241 TERRASSEVARMER Elegant terrassevarmer i gulvmodel, der står stabilt på en fod i rustfrit stål. Kan stilles hvor som helst,  
er nem at flytte rundt på og varmer 360 grader rundt. Enkel tænd-/slukfunktion og 2 meter ledning. 1200 watt. Vejl. 1.999,- B2B KR. 720,-

C   960955 FUNKIS BÅLFAD Kvadratisk bålfad i granitfarvet fibercement med sort metalkurv. 55 x 55 x 38 cm. Vejl. 1.499,- B2B KR. 720,-

D   14280 RUSTY BÅLFAD Rundt bålfad i støbejern med et ”rusty” look og stålstativ, perfekt til bålhyggen på terrassen eller i haven.  
Bålfadets diameter er 63 cm, og højden er 34 cm. Vægt 6,7 kg. Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-
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A   26593 CELEBRATE LANTERNESÆT 

Skab ekstra meget hygge med dette smukke lanternesæt. Den lille lanterne er 33 cm høj, 
mens den store er 40,5 cm høj. Begge er fremstillet af metal med mat sort pulverlakering  
og har et praktisk håndtag, som gør dem nemme at flytte rundt.

Vejl. 549,- B2B KR. 300,-

B   26302 ARISTO LANTERNESÆT ALCAMO

Flot lanternesæt til indendørs brug. De to lanterner er fremstillet af sortmalet jern  
og har tynde wirer hele vejen rundt, som lyset skinner smukt igennem.  
Den lille lanterne er 19 cm i diameter og 30 cm høj, mens den store har en  
diameter på 20 cm og er 40 cm høj. Begge har håndtag.

Vejl. 1.199,- B2B KR. 560,-
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26931 MOMENTS OF PLAY KRYDS & BOLLE-SPIL består af tre brikker til 
hver spiller og går ud på at få sine brikker placeret på stribe før modstan-
deren. Der medfølger bomuldssnor til opsætning af spillet og en lækker 
stofpose til transport og opbevaring. Brikkerne er fremstillet af robust 
og smukt bejdset FSC-certificeret gummitræ.  Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

26931 MOMENTS OF PLAY RINGSPIL består af et stativ og fem rin-
ge. Spillet går ud på at score flest point ved at kaste ringene, så de 
lægger sig om pindene på stativet. Der medfølger en lækker stof-
pose til transport og opbevaring af spillet. Pindene og stativet er 
fremstillet af robust og smukt bejdset FSC-certificeret gummitræ. 
Vejl. 649,- B2B KR. 300,-

26930 MOMENTS OF PLAY STIGEGOLF består af et målstativ og seks 
par bolde bundet på en snor, og det går ud på at score flest point ved 
at kaste boldene, så de bliver hængende på stigens trin. Der medfølger 
en lækker stofpose til transport og opbevaring af spillet. Fremstillet af 
robust og smukt bejdset FSC-certificeret gummitræ. 

Vejl. 999,- B2B KR. 400,-

26929 MOMENTS OF PLAY KONGESPIL består af en konge, en række 
riddere til hvert hold samt kastepinde og går helt enkelt ud på at vælte 
modstandernes riddere og til sidst kongen. Der medfølger spilleregler 
på dansk og engelsk samt en lækker stofpose til transport og opbe-
varing af spillet. Spildelene er fremstillet af robust og smukt bejdset 
FSC-certificeret gummitræ. Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-
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26933 MOMENTS OF PLAY KROKET spilles med køller og kugler og går 
ud på at komme først igennem en bane. Undervejs må man slå mod-
standernes kugler væk og skal selv undgå at blive slået af banen. Der 
medfølger spilleregler på dansk og engelsk samt en lækker stofpose til 
transport og opbevaring af spillet. Spildelene er fremstillet af robust og 
smukt bejdset FSC-certificeret gummitræ, og buerne er af rustfrit stål. 
Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

26934 MOMENTS OF PLAY PETANQUE 

Spil det populære petanque i haven, i sommerhuset, på stranden eller til have-
festen. Spillet består af seks metalkugler med tre forskellige mønstre og en lille 
kugle af træ. Trækuglen kaldes grisen, og det gælder om at kaste metalkuglerne 
tættest på grisen. Der medfølger en målesnor, spilleregler på dansk og engelsk 
samt en lækker pose til transport og opbevaring af spillet. Kuglerne er fremstillet 
af jern med en vejrbestandig nikkel-kromlegering, grisen af hvidbejdset gummi-
træ. Tør delene over med en fugtig klud efter brug og opbevar dem altid i tør og 
rengjort stand, så holder spillet længere og giver større fornøjelse. 

Vejl. 499,- B2B KR. 230,-
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26416 XPLORE IT KUFFERT med ekspansionslynlås, fremstillet i gråbrun 
ABS med flot grøn kontrast ved lynlås og på hjul, med TSA-lås og 360 
grader dobbelthjul. 47 x 25 x 67,5 cm.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-

26414 XPLORE IT KABINEKUFFERT med frontlomme til laptop, fremstillet 
i gråbrun ABS med flot grøn kontrast ved lynlås og på hjul, med lås til 
begge rum. Ruller ubesværet på 360 grader dobbelthjul. 35 x 21 x 56 cm.

Vejl. 1.099,- B2B KR. 400,-
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A   12754 CORIUM WEEKENDTASKE & TOILETTASKE 
Lækker weekendtaske i blødt, sort skind til en skøn 
getaway. Kan bæres både i hånden og over skulderen i de 
læderforstærkede håndtag eller den aftagelige bæresele. 
Tasken har en indvendig lomme og en lynlåslomme på 
siden. Den matchende toilettaske med lækre detaljer har 
sort for, to indvendige lommer, den ene med lynlås samt 
en udvendig lynlåslomme.

Vejl. 1.999,- B2B KR. 720,-

B   27214 CORIUM VINTAGE WEEKENDTASKE Super-
lækker weekendtaske i brunt kalveskind med et flot vinta-
gelook, der forstærkes af messingdetaljer og flaskegrønt 
for. Lynlåsen kan åbnes helt til bunden i begge ender, så 
det er nemt at pakke den rummelige taske, der også har 
to indvendige lommer, den ene med lynlås. Tasken kan 
bæres i håndtagene eller den justerbare skulderrem, der 
monteres med solide karabinhager, og sætter du den fra 
dig, beskytter fem messingfødder bunden mod direkte 
kontakt med underlaget. 55 x 26 x 28 cm

Vejl. 2.299,- B2B KR. 800,-

C   27213 CORIUM VINTAGE TOILETTASKE Lækker toilet-
taske i brunt kalveskind med et flot vintagelook. Skindet 
er garvet med olie og voks, så det er naturligt blødt med 
masser af smukke nuancer. Tasken har et stort rum, en 
lomme forneden og fire små lommer i toppen, så det er 
let at holde styr på sine ting. 28 x 19 x 12 cm.

Vejl. 799,- B2B KR. 350,-

Skind og læder i topkvalitet
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Den bedste gave, du kan give dine medarbejdere, er lige præcis den,  
som de ønsker sig – lad dem derfor selv vælge. På den måde får de en gave,  
som de kan bruge, og som betyder mere for dem. Dine medarbejdere får et  
YourGifts gavekort med en unik kode, som på www.yourgifts.dk giver frit valg  
blandt en lang række gaver fra kendte brands som fx Alfi, Blomsterbergs, 
Pillivuyt, BITZ, Södahl, bamix, Zone, Villa Collection, HOLM, Medusa, Morsø, 
Lyngby Glas, Luigi Bormioli, Gense, Peugeot, KitchenAid, Rösle m.fl.

Der findes 5 forskellige prisklasser, men netop dit YourGifts gavekort giver kun  
adgang til den priskategori, som du har ønsket. Udvalget er stort og varieret,  
og det opdateres løbende, således der aldrig bliver udsolgt. 

FEM PRISKLASSER

Brug demokoderne DEMO250, DEMO400, DEMO560, DEMO640, DEMO720 og se de fem kategorier på www.yourgifts.dk. 
Gavernes vejledende udsalgspris ligger mellem kr. 399,- og kr. 1.999,- afhængigt af, hvilken priskategori du vælger.  
Prisen på gavekortet er ekskl. moms. Gaverne leveres individuelt til modtagerne, derfor lægges et fragtgebyr på kr. 29,95  
til gavekortets pris. OBS! Gavekortet kan kun indløses/leveres i Danmark.

250 kr.

+ fragt

DEMO250

400 kr.

+ fragt

DEMO400

560 kr.

+ fragt

DEMO560

640 kr.

+ fragt

DEMO640

720 kr.

+ fragt

DEMO720

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO250

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO400

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO560

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO640

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO720

GAVEKORT
til en hel gavebutik

YOUR 

GIFTS
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	 	 	 	 	 	 	 	 	FORDELENE 

• Medarbejdere, som får lov at vælge deres gave selv, føler større tilfredshed. 

• Det er enkelt og tidsbesparende for dig at lade dine medarbejdere  
selv logge ind og vælge gave. 

• www.yourgifts.dk er altid åben! 

• Der er adgang til en gaveshop med et stort og varieret udvalg af lækre gaver,  
som opdateres løbende, og der bliver aldrig udsolgt. 
	

	 	 	 	 	 	 	 		TRIN FOR TRIN

• Vælg hvad gavekortet skal koste og bestil det ønskede antal.

• Del gavekortene ud til modtagerne.

• Modtageren logger ind på www.yourgifts.dk med sin kortkode og vælger sin gave.  
Kortkoden giver kun adgang til den priskategori, som du har valgt.

• Gaven sendes til modtageren i Danmark.

   
LOG IND VÆLG GAVE VENT AFHENT
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Julegaven
kan den blive for stor?

§
Det er altid skattefrit at give medarbejdere en julegave på 

900 kr. inkl. moms - og gives der ikke andre gaver i løbet af året, 
er det endda tilladt at give for 1.200 kr.!

Overstiger det samlede beløb 1.200 kr., skal alt beskattes. 

For julegaver gælder dog, at selvom det samlede beløb overstiger 
1.200 kr., kan julegaven holdes uden for regnestykket, hvis den koster 

maks. 900 kr. inkl. moms. Dvs. hvis julegaven har en værdi på højst 
900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på  

fx 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.
Arbejdsgiveren skal indberette beløbet og kan trække hele  

udgiften fra som en driftsomkostning.

Kontantgaver er altid skattepligtige. Gavekort er også skattepligtige, 
dog skattefri for medarbejderen, hvis det kun gælder  

til få, udvalgte gaver hos en udbyder på nettet, eller arbejds- 
giveren på forhånd har valgt gaven på gavebeviset til den  

enkelte medarbejder.
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