
Perfekta köksredskap för alla hushåll

Smörkniv
Smörkniven har flera finesser. Kan stå på högkant för att inte 
kladda och en vicknings funktion om man lägger handen på 
skaftet så lyfter det och blir lätt att greppa. 

Köksredskap är något som används dagligen,
vilket gör dem till den perfekta gåvan. Utöver
traditionellt tryck erbjuder vi från vissa volymer
hängetiketter med eget budskap samt logo ingraverad i 
materialet. Begär offert.

Tillverkningen sker på Fristad Plast AB i Fristad.
Designern Christian Forsströms stora matintresse är en stor 
anledning till seriens tillkomst. Praktiska, genomtänkta köks-
redskap där greppvänligheten för alla åldrar varit extra viktig. 
Nyfidesredskapen är tillverkade av olika PA material. Alla 
produkter är livsmedelsgodkända. 

Läs mer på www.fristadplast.se

”I naturen finner vi former som får oss att må bra därför 
använder vi gyllene snittet i vår design”
Designer Christian Forsström

Kökspincetten finns i 2 storlekar. Perfekt att vända t.ex. 
kött, grönsaker m.m. i stekpannan. Perfekt att servera 
korv med bröd med. 

Kökspincett

Lilla pincetten 
L:193, B:43mm, H:17mm

Stora pincetten 
L:276, B:62mm, H:25mm

1,61 (2,30)

500 st

5,67 (8,10)
1,37 (1,96)

1 000 st

5,25 (7,50)
2,31 (3,30)

300 st

6,30 (9,00)
Tryck/färg
Pris 

Startkostnad tryck: 375:-/färg (540) 
 Alla priser exkl. moms och frakt

Vårkampanj 2020
30% rabatt på ordinariepris
Gäller från 300 st (t.o.m. 30 april)

2,17(3,10)

500 st

8,75 (12,50)
17,50 (25,00)

1,85(2,60)

1 000 st

8,05 (11,50)
16,10 (23,00)

2,95(4,20)

300 st

9,73 (13,90)
18,90 (27,00)

Pris (liten)

Tryck/färg

Startkostnad tryck: 375:-/färg (540)

Pris (stor)

Alla priser exkl. moms och frakt

www.nyfides.se
(Ord.pris inom parentes)

ÅRETS NYHET
Kökspincett

Nyfides distribueras via Stilo | www.stilo.se
Prisjustering kan ske med hänsyn till råvarupriser och valutakurser

www.nyfides.se
https://www.stilo.se/


Perfekta köksredskap för alla hushåll

Tårtspade/stekspade
Perfekt som stekspade med sin rundade sida och som 
tårtspade med den vässade sidan. 
 

Det långa skaftet underlättar hanteringen av varma
vätskor och man når botten på tex. mjölpåsen. 
Måttet har markering för ½ dl. 

DL-mått

Perfekt till bl.a. makaroner och annan pasta. Lägger 
man okokt spagetti över taggarna har man 1 portion.  

Pastaslev

Osthyvelns form ger dig många finesser. Förutom att 
skära ostskivor är den bra till att skära mjukost eller dela 
andra matvaror med. 

Osthyvel

Glasskopan formar glassen till fina kulor. Handtaget är 
stabilt och ger stor kraft även när glassen är hård.

Glasskopa

nyfides.se Nyfides distribueras via Stilo | www.stilo.se
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