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Grand Cru TAKE
Grand Cru TAKE är en ny serie framtagen från Rosendahl.
Servisen är tillverkad av bambumelamin som är ett slittåligt 
material med en härlig finish.
Tanken bakom serien är att erbjuda en stilren och fin servis som ska 
vara ett bra alternativ för att fasa ut engångsartiklar. 
Servisen är gjord med de klassiska dragen från Grand cru och kan 
enkelt kombineras med porslinsserien Grand Cru eller 
stengodsserien Sense.
Det ska vara enkelt att duka fint även på en picknick.
Finns I tre färger: Sand, Mörkgrå och Ockra 



 

 



Grand Cru Salladsset

Stilrent och användbart set
från serien Grand Cru.
Klassisk salladsskål sampackat 
med Salladsbestick. 

Rek B2B-pris: 299kr

Grand Cru Marinad &
Dressingset

Marinadburk med pensel
och Dressingflaska med
smidig
tryckknappsfunktion.
Exklusivt sampack enbart 
för B2B. 

Rek B2B-pris: 360kr



Soft Spot LED

Led lampa i glas som gel ett 
lugnt flackande sken.
Perfekt alternativ till
värmeljus.
Uppladdning 2 timmar med 
USB-kabel.
Lystid upp till 18 timmar.
Finns i tre färger:
Off-white, Smoke och
Amber

9cm 11cm
239kr 319kr

Soft Spot Solar

Soft Spot lanterna som 
kan användas både på 
altanen, i bersån eller 
var som helst du vill ha 
en mysig belysning. Den 
svävande kulan har 
metallram som även 
fungerar som fot och 
handtag. Lampan finns i 
tre storlekar och kan 
laddas med antingen 
USB eller solenergi. 
18,5cm    25cm 34cm
679kr      1199kr  1599kr



DEN PERFEKTA GÅ BORT-PRESENTEN
Serien STUB designades i slutet av 1950-talet av arkitekterna 
Meyer & Mørch. STUB passar lika bra till vardags som till fest.
De stilrena, stapelbara glasen från Holmegaard finns i tre olika storlekar 
och levereras presentförpackade i rör. 

Champagneskål/ Dessertskål 20cl, 4-pack
Rek B2B- pris: 360kr

Glas 21cl, 4-pack Glas 36cl, 2-pack 
Rek B2B- pris: 360kr Rek B2B- pris: 189kr



Härlig Picknickpläd tillverkad i 100% RPET. 
Denna snygga picknickpläd är tillverkad av 120-130 Petflaskor.
Det materialet har vi valt av olika anledningar. Främst av 
miljöskäl men även för att det blir ett extra slitstarkt material 
som lämpar sig perfekt för ändamålet.
Så tveka inte att bjuda med vänner och familj på en härlig 
picknick i naturen.
Pläden är 130x190cm och tål maskintvätt.

Rek B2B-pris: 360kr



Äntligen kan vi fira sommarens högtider tillsammans med Kay Bojesens 
apor.
En miniapa är en perfekt studentpresent och nytt för i vår är att man 
kan köpa till en studentmössa antingen med rött eller blått band.
Den klassiska lilla apan får en fin midsommarkrans tillverkad i trä och 
filt.
Midsommarkrans Studentmössa mini
Rek B2B- pris: 239kr Rek B2B-pris: 119kr
Liten apa Miniapa
Rek B2B-pris: 999kr Rek B2B-pris: 639kr



Bordsur i nya färger
Arne Jacobsens City Hall-klocka utformades ursprungligen för 
Rødovre Rådhus i 1956. City Hall-klockan är älskad för sitt 
universella uttryck, och därför var det självklart att skapa City Hall 
även som bordsur. Förutom att vara ett dekorativt inslag överallt i 
hemmet har klockan alla de nödvändiga funktionerna som alarm, 
snooze och belysning. Den har en sensor som gör att både 
belysning och snooze aktiveras med en lätt rörelse med handen 
över klockan.
Här visas de nya färgerna,  Stone Blue, Pale Orange, Sandy Beige

Rek B2B-pris: 999kr


