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SWIRL CHAMPAGNE
Camilla Prytz
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Camilla Prytz  er en anerkjent glasskunstner 
og smykkedesigner, som har arbeidet med 
glass, smykker og emalje i over 25 år, og har 
hatt mange  utstillinger i inn- og utland. Hun er 
utdannet glassblåser ved Kosta Boda, og har 
drevet sitt eget verksted og smykkemerke siden 
90-tallet. Smykkene har blitt brukt av kjendiser/
kongelige over hele verden. Hennes arbeider er 
inspirert av symbolisme, og beveger seg mellom 
kunst og design. Nå er Camilla Prytz tilbake der 
hun startet, nemlig med glassblåsing, gamle 
håndverkstradisjoner og kortreist design. Camilla 
Prytz har med stor suksess designet seriene 
UNIK, SWIRL og ZEBRA for Magnor Glassverk.

SWIRL CHAMPAGNE er det nyeste tilskuddet i den populære serien SWIRL, en eksklusiv 
og unik kunstglasserie, designet av den kjente kunstneren Camilla Prytz. De nye SWIRL 
champagneglassene bobler over av farger og glede og er små kunstverk på ethvert festbord 
eller til pynt i hjemmet, enten du har et eller flere. 

Inspirasjonen er hentet fra ordet «swirl» som er en spiralformet bevegelse, og symboliserer 
bevegelsen i det varme glasset. Camilla elsker tre ting spesielt høyt: Bobler, dessert og 
sjokolade. SWIRL CHAMPAGNE er et funksjonelt multiglass, som kan brukes til champagne, 
cocktails og drinker, konfekt, dessert og forrett, eller med en vakker blomst eller et telys. 
Camillas fargemikser fremhever alt som blir servert i multiglasset, og selskapet blir garantert 
i sprudlende humør. 

SWIRL champagne multiglass er alle unike, det finnes ikke to like. Glasset rommer 22 cl 
og er godt å holde i. Det kommer i seks vakre og fristende fargemikser; rosa, grønn, blå, 
gul, brun og hvit. SWIRL er ekte norsk kunsthåndverk laget av det fineste krystall. Hvert 
champagneglass er munnblåst av yrkesstolte glassblåsere i glasshytta på Magnor Glassverk, 
sammen med Camilla Prytz selv.

SWIRL er det lekre kunstglasset du bare MÅ ha – både som champagneglass og som multiglass 
til konfekt, forrett og dessert! Noe mere «eye candy» enn dette, skal du lete lenge etter!

201 640 Swirl champagne rosa    22 cl  kr. 799 
201 641 Swirl champagne grønn   22 cl  kr. 799
201 642 Swirl champagne blå    22 cl  kr. 799
201 643 Swirl champagne gul    22 cl  kr. 799
201 644 Swirl champagne brun   22 cl  kr. 799
201 645 Swirl champagne hvit    22 cl  kr. 799
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BOBLEN PRIDE
Finn Schjøll
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Finn Schjøll er en av Norges mest folkekjære 
blomsterdekoratører, tv-personligheter og 
foredragsholdere, godt kjent for sitt gode humør 
og sine kloke uttalelser. Han kan nettopp dette 
med blomster og dekorering, og gir stadig ny 
inspirasjon til hvordan man kan glede andre 
med nydelige blomster og borddekninger. For 
Magnor Glassverk har han designet suksessene 
Boblen, Florytale, One og Opera. Nå er han 
aktuell med den nye versjonen BOBLEN PRIDE.

Noen nyheter bare springer ut, bokstavelig talt! BOBLEN PRIDE er en videreføring av Finn 
Schjølls store vasesuksess. Nå lanseres vasen som en vakker og festlig kunstvase i fire lekre 
farger; rød, gul, grønn og blå. Disse Pride-fargene er eksklusive, og gjør vasen til et kunstverk 
og et statement som egner seg til alle store anledninger i livet. BOBLEN PRIDE er en hyllest 
til kjærlighet og mangfold. 

Finn Schjøll kan blomster og vet hvilke egenskaper en vase bør ha. Den lekre bølgete kragen, 
formet som en åpen blomst, holder godt på blomstene og hjelper dem med å stå vakkert. 
Vasen har plass til mye vann som gjør at blomstene lever lenge. BOBLEN PRIDE fungerer 
også som et kunstobjekt og et smykke i hjemmet. Selv Finn Schjøll sier at denne vasen er så 
lekker i seg selv at den gjerne kan stå tom. “My Pride & Joy”, for en fest av en vase”, sier han. 

Vasen er 23 cm høy og kommer i fire gjennomfargede transparente krystallfarger. Hver og 
en er unik, munnblåst og håndlaget av erfarne glassblåsere i glasshytta på Magnor.  BOBLEN 
PRIDE er laget med omtanke og kjærlighet for deg som setter pris på godt håndverk og 
mangfold. Glass er skjørt, allikevel varer det evig. 

211 051 Boblen Pride vase rød   23 cm  kr. 1995
211 052 Boblen Pride vase gul   23 cm  kr. 1995
211 053 Boblen Pride vase grønn  23 cm  kr. 1995
211 054 Boblen Pride vase blå   23 cm  kr. 1995
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NIGHT 
Simen Staalnacke
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Simen Staalnacke er en av Norges mest populære 
og erfarne designere, godt kjent fra media og tv-
programmer. Simen Staalnacke har lang erfaring 
med motedesign, og har høstet mye ros verden 
over. Med inspirasjon hentet fra det ekte og 
urnorske, ispedd nytenking og glede, har han gjort 
seg bemerket – og elsket av hele Norge. For Magnor 
Glassverk har han hatt suksess med kolleksjonene 
SHINE, STONE og TOKYO. Nå er han igjen aktuell 
med de stilige vasene NIGHT. Simen Staalnackes 
design skaper alltid et vakkert og interessant hjem. 

NIGHT er sorte og forførende lykter og vaser, formgitt av den kjente designeren Simen 
Staalnacke. Inspirasjonen til dette lekre designet har han hentet fra den magiske natten 
der drømmene styrer fantasien, og lar alt avspeiles i en eksklusiv sort, blank og skinnende 
overflate.  Glansen og det fantastiske mørke lyset som avspeiler seg om natten har blitt til 
lykter og vaser. Serien NIGHT er en hyllest til natten, til de magiske timene når alt er stille 
og rolig. Det handler om å skape god stemning og gi litt eleganse til hjemmet, i kontrast til 
dagens travle og enkle liv.

NIGHT er stilren og elegant, og kommer i tre funksjonelle størrelser, lykt, vase lav og 
vase høy. De gir et vakkert lysspill og holder godt på blomstene. Serien er munnblåst 
og håndlaget i sort opakt gjennomfarget glass av erfarne glassblåsere. Produktene 
har et unikt uttrykk der ingen blir helt like, noe som nettopp er bevis på godt håndverk.

Sort er alltid sofistikert og vakkert, og vil alltid fremheves i interiøret.  La NIGHT gi en følelse 
av hverdagsluksus i ditt eget elegante hjem, gjennom både dag og natt.

318 812 Night vase/lykt liten sort  10,5 cm  kr 369
318 822 Night vase  medium sort     20 cm  kr 599
318 832 Night vase stor sort      30 cm  kr 799
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IGLO OLIVEN & FROST
Knut & Kjartan
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IGLO OLIVEN og FROST, designet av det kjente paret KNUT & KJARTAN, er en videreføring av 
designsuksessen med de vakre og stemningsfulle lyktene/vasene IGLO i askesort, kongeblå 
og varm cognac. Nå lanseres to nye spennende fargevarianter; OLIVEN og FROST. 

Inspirasjonen er hentet fra den organiske formen på en isblokk som speiles i solnedgangen i 
et frossent arktisk landskap. Isskulpturene endrer seg etter lyset og etter hvor refleksjonene 
treffer. Det norske ordet «iglo» kommer fra det inuittiske ordet «iglu» som betyr hus; et 
snøhus laget av vakre gjennomskinnelige isblokker. 

IGLO OLIVEN og FROST er inspirert av nordisk natur som nå kommer i både en lys og en 
mørk  tone. OLIVEN er mørk, transparent og minner om grønn barskog som speiler seg i 
et dypt myrtjern. OLIVEN passer like gjerne til sommerhalvåret med en fargerik bukett som 
med kubbelys en mørk adventskveld. FROST er hvit, matt og minner om rimfrost på nakne 
grener en sen høstdag. Et frostet utseende er like vakkert hele året, både som en rimet 
lykt med kubbelys som forsterker vinteren eller som en duggfrisk vase med nyplukkede 
markblomster ved  St.Hans. 

IGLO kommer i størrelsene liten, medium og stor i fargene oliven, frost, askesort, kongeblå 
og varm cognac, og kan benyttes både som lykt og vase. Serien er munnblåst og håndlaget 
av erfarne glassblåsere med lange tradisjoner, og har alle et unikt uttrykk. De bærer Knut & 
Kjartans karakteristiske signatur i bunnen som et bevis på godt håndverk og ekte merkevare.

KNUT & KJARTAN ble kjent gjennom programmet 
«Sommerhytta» på TV2 hvor de ble fulgt, ikke 
bare med oppussing, men også i prosessen 
med å få en datter gjennom surrogati i USA. 
Olivia fargelegger i dag deres verden. Med 
interiørserien IGLO designet Knut & Kjartan sin 
debutkolleksjon for Magnor Glassverk, noe som 
ble en stor suksess, på samme måte som med 
barneserviset JIPPI & TRULS.  Nå er de aktuelle 
med to nye farger i IGLO, OLIVEN og FROST, med 
inspirasjon fra islyktene de lagde i barndommen.306 714 Iglo Oliven telykt/minivase                           9 cm  kr  619

306 715 Iglo Frost telykt/minivase                           9 cm  kr  619

306 724 Iglo Oliven lykt/vase                      15 cm  kr 1039
306 725 Iglo Frost lykt/vase                      15 cm  kr 1039

306 734 Iglo Oliven stormlykt/vase                     22 cm  kr 1599
306 735 Iglo Frost stormlykt/vase                     22 cm  kr 1599
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VERA
Halvor Bakke
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Halvor Bakke er en av Norges mest populære 
interiørdesignere, godt kjent programleder fra 
tv. Han har designet interiør og møbler, laget 
fargekart og tapeter, utviklet sengetøy og lansert 
kjøkken og hytter. Halvor Bakke kan dette med 
interiør, og gir stadig ny inspirasjon. For Magnor 
Glassverk har han med stor suksess designet 
seriene Cap Classique, Cape, Clifton, Lerk, Linen, 
Lux, Noir, Pure, Rocks, Savanna, Skyline og Wood. 
Nå er han aktuell med nyhetene; LUX CLEAR/
TOPAZ dekorkuler, NOSTALGI juleservise, ROCKS 
mini/boller og VERA telykter/lysestake. Halvor 
Bakke og hans interiørverden begeistrer alltid!

VERA er glamorøse og fasettslipte telykter og lysestake, designet av interiørdesigneren 
Halvor Bakke. VERA er Halvors egen diamant og er designet som en hyllest til hans store 
kjærlighet og bestevenn, Jack Rusell terrieren Vera. Hun var «pappas jente» i nesten 15 år 
og ga mye glede. Hun var som en ekte diamant i Halvors liv. Derfor formga han serien VERA 
som er skinnende og vakker for å bli nydelige smykker og et glitrende midtpunkt i hjemmet.

VERA er godt håndverk. Serien er håndlaget i ekte krystall med håndslipt fasettmønster i 
koksgrå lysterfarge.  De tre størrelsene er telykt liten (for lite telys), telykt stor (for stort telys) 
og lysestake (for kronelys).  Formspråket er elegant med stram fasettslipt dekor som gir en 
følelse av luksus. Produktene er like fine alene som i grupper, de skaper alltid et sofistikert 
og stilig interiør. 

Halvor Bakke har stylet hjemmene våre i en årrekke. Nå har han laget disse unike smykkene 
til minne om sin bestevenn, som vil skinne og bli midtpunkt uansett anledning og årstid. 
Dette er hverdagsluksus og hygge på sitt aller beste.

203 001 Vera telykt for lite telys, koks                8 cm   kr 690
203 002 Vera telykt for stort telys, koks   10,5 cm   kr 990
203 003 Vera lysestake, koks         8 cm   kr 690
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ROCKS BOLLER & TELYKT MINI
Halvor Bakke
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ROCKS Add-On er lekre og funksjonelle boller og minivaser, designet av interiørdesigneren 
Halvor Bakke. Produktene er laget etter etterspørsel fra forbrukere som ønsker seg flere 
Rocks-produkter, og er en videreføring av de populære lyktene og lampene. ROCKS ADD 
ON kommer i de to mest populære fargene; topas og koks. Bollene leveres i tre anvendelige 
størrelser, og minivasen passer også perfekt som liten telykt. 

Inspirasjonen til formgivningen har Halvor Bakke hentet helt tilbake til istiden, fra sine mange 
turer til Mølen. Der har han ruslet i fjæra og nytt synet av grove steiner i strandkanten og 
vakre steinformasjoner som er morener fra istiden. Han har sett formene og fargespillet i det 
ekte og ærlige landskapet, og tillatt seg å leke med naturens egne former. Slik skapte Halvor 
Bakke serien ROCKS. Naturens vakre, men ville og nakne former og farger, har nå blitt til tre 
lekre boller og en minivase. 

ROCKS boller kommer i tre størrelser,  liten, medium og stor i koks og topas. ROCKS minivase 
kommer også i koks og topas. De er alle munnblåst og håndlaget av yrkesstolte glassblåsere. 
Hver og en er unik og ekte, ingen er helt eksakt like.  

Bestselgeren Rocks kommer også som lykter/vaser i fargene koks, grønn, blå, klar og topas, 
som lamper i koks, topas og klar og som JUBILEE lykter/vaser som er en Special Edition.

310 000 Rocks Koks telykt/vase mini        8,5 cm  kr 399 
310 004 Rocks Topaz telykt/vase mini        8,5 cm  kr 399

310 300 Rocks Koks bolle liten     Ø 13,5 cm  kr 399
310 304 Rocks Topaz bolle liten  Ø 13,5 cm  kr 399
310 310 Rocks Koks bolle medium     Ø 20 cm  kr 649
310 314 Rocks Topaz bolle medium     Ø 20 cm  kr 649
310 320 Rocks Koks bolle stor      Ø 26 cm  kr 949
310 324 Rocks Topaz  bolle stor     Ø 26 cm  kr 949

Halvor Bakke er en av Norges mest populære 
interiørdesignere, godt kjent programleder fra 
tv. Han har designet interiør og møbler, laget 
fargekart og tapeter, utviklet sengetøy og lansert 
kjøkken og hytter. Halvor Bakke kan dette med 
interiør, og gir stadig ny inspirasjon. For Magnor 
Glassverk har han med stor suksess designet 
seriene Cap Classique, Cape, Clifton, Lerk, Linen, 
Lux, Noir, Pure, Rocks, Savanna, Skyline og Wood. 
Nå er han aktuell med nyhetene; LUX CLEAR/
TOPAZ dekorkuler, NOSTALGI juleservise, ROCKS 
mini/boller og VERA telykter/lysestake. Halvor 
Bakke og hans interiørverden begeistrer alltid!!
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LUX CLEAR & TOPAZ
Halvor Bakke
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LUX CLEAR & TOPAZ er glamorøse dekorkuler med eksklusiv håndslipt dekor, formgitt av 
interiørdesigneren Halvor Bakke. De kommer nå i klar variant og i en nydelig gyllen topas 
farge, og er en videreføring av de populære kulene i koks. Inspirasjon og dekor har han 
hentet fra sin populære serie «Skyline Lux» med klassisk dekor for et sofistikert interiør hele 
året igjennom.  Dette er helårskulene som kan henges opp i vinduet, men som like gjerne 
kan legges på et dekorfat. Effekten blir lekker og luksuriøs uansett om de henges opp eller 
legges i en dekorasjon. 

LUX dekorkuler er munnblåst i funklende klart, topasgyllent eller koksgrått glass med 
håndslipt dekor. De kommer i to størrelser og er ferdig for oppheng med lekkert silkebånd. 
De bærer alle Halvor Bakkes velkjente signatur for varig verdi.  Her oser det av ren luksus for 
elegante og stilige hjem.

151 043 Lux Clear dekorkule liten     8 cm  kr 179
151 044 Lux Clear dekorkule stor  12 cm  kr 299

151 046 Lux Topaz dekorkule liten     8 cm  kr 179
151 047 Lux Topaz dekorkule stor  12 cm  kr 299

Halvor Bakke er en av Norges mest populære 
interiørdesignere, godt kjent programleder fra 
tv. Han har designet interiør og møbler, laget 
fargekart og tapeter, utviklet sengetøy og lansert 
kjøkken og hytter. Halvor Bakke kan dette med 
interiør, og gir stadig ny inspirasjon. For Magnor 
Glassverk har han med stor suksess designet 
seriene Cap Classique, Cape, Clifton, Lerk, Linen, 
Lux, Noir, Pure, Rocks, Savanna, Skyline og Wood. 
Nå er han aktuell med nyhetene; LUX CLEAR/
TOPAZ dekorkuler, NOSTALGI juleservise, ROCKS 
mini/boller og VERA telykter/lysestake. Halvor 
Bakke og hans interiørverden begeistrer alltid!
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NOSTALGI
Anita Sletten & Halvor Bakke
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NOSTALGI er et vakkert, klassisk og tradisjonelt juleservise, designet i samarbeide mellom 
interiørdesigneren Halvor Bakke og billedkunstneren Anita Sletten. Juleserviset NOSTALGI 
gir den gode julestemningen man minnes fra barndommens jul, og er et tradisjonsservise 
laget for å vare år etter år i flere generasjoner. 

Inspirasjonen til NOSTALGI har Halvor Bakke hentet fra naturen og den tradisjonelle julen. 
De ulike grønne elementene minner han om de gamle kransene de hadde hjemme på 
familiegården i Stavern, derav navnet Nostalgi. Halvor Bakke ønsket ikke å designe et stramt 
og rent juleservise. Det ble vanskelig for han siden jul er tradisjon og familietid. Han valgte 
derfor å samarbeide med Anita som er kjent for sine nydelige akvareller og illustrasjoner. Anita 
hjalp Halvor med å formidle varmen og den gode stemningen han ønsket å skape. Sammen 
har de laget et tidløst og lekkert juleservise som også kan brukes som et vinterservise i tiden 
før og etter jul. Grønt fungerer mye lengre enn bare til jul, og serviset kan gjerne benyttes 
som et helårsservise på fjellet og på landet. Serviset har funksjonelle og gode deler som 
passer til frokost, lunsj, middag og kveldsmat.

NOSTALGI består av ti deler; dekketallerken/gourmettallerken/fat, flat tallerken, dyp 
tallerken, frokosttallerken, asjett/lysfat, krus, müsli/dessert, bolle, bolle/fat og serviettring. 
Design og dekor er gjennomført ned til hver minste detalj med et tidløst uttrykk, og er laget 
av beste ultraboneporselen med slitesterk glasur og høy styrke. Delene kan brukes både i 
mikrobølgeovn og i oppvaskmaskin.

131 000 Nostalgi dekketallerken/gourmettallerken/fat  31 cm  kr 549
131 001 Nostalgi flat tallerken     27 cm  kr 279
131 002 Nostalgi dyp tallerken    23 cm  kr 249
131 003 Nostalgi frokosttallerken    22 cm  kr 229
131 004 Nostalgi asjett / lysfat    14 cm  kr 189
131 005 Nostalgi krus 1-pakk    35 cl  kr 249
131 010 Nostalgi krus 2-pakk    35 cl  kr 498
131 006 Nostalgi müsli/dessert    15 cm  kr 229
131 007 Nostalgi bolle     23 cm  kr 699
131 008 Nostalgi vid bolle     31 cm  kr 979
131 009 Nostalgi serviettring 4-pakk                                         4,7 cm  kr 349

Anita Sletten og Halvor Bakke er designerduoen 
som har lykkes med å kombinere sine ferdigheter 
til et vakkert og klassisk juleservise med 
grønne elementer. Anita Sletten er en dyktig 
billedkunstner, illustratør og grafisk designer 
kjent for sine akvareller via Nordic Wild. Halvor 
Bakke er Norges mest kjente interiørdesigner og 
en folkekjær tv-profil som har designet utallige 
designsuksesser for Magnor. Både Anitas og 
Halvors inspirasjon er nordisk og kommer 
gjerne fra naturen med elementer som granbar, 
lerkekongler og einebær. For Magnor er de nå 
aktuelle med det vakre juleserviset NOSTALGI. 
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MAPLE BESTIKK
Studio Magnor

Maple er et eksklusivt bestikk formgitt med inspirasjon fra skandinaviske design-
tradisjoner og 60-tallets formspråk. Bestikkets elegante, rene linjer og skaftet i Kebo-
nybehandlet lønn gjør at dette bestikket passer til alle anledninger og vil kunne elskes 
i en årrekke.

Maple er produsert i 18/8 rustfritt stål (knivblad 13/0) og kan rengjøres i oppvask-
maskin på skånsomt program (max 45 grader). Treskaftet vil etter en tids bruk få en 
patina, og vi anbefaler at det smøres med matolje jevnlig for å bevare den mørke 
fargen. Tørk godt etter vask.

46206024  Maple bestikksett, børstet stål, lønnetre 8 deler /2x4) kr 899
46203736  Maple salatbestikk, børstet stål, lønnetre 2 deler  kr 599

S T U D I O  M A G N O R

Studio Magnor, Magnors eget designteam, 
skaper vakre designprodukter som vil bli 
elsket og brukt i generasjoner. Magnors 
merkevarer er hverdagsluksus, høy kvalitet 
og god design som gjør hverdag til fest.

Magnor -  make everyday a celebration!
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ERA BESTIKK
Studio Magnor

Era er et eksklusivt bestikk formgitt med inspirasjon fra skandinaviske 
designtradisjoner og 60-tallets formspråk. Bestikkets runde former, rene linjer og 
skaftet i Kebonybehandlet lønn gjør at dette bestikket passer til alle anledninger, og 
vil kunne elskes i en årrekke.

Era er produsert i 18/8 rustfritt stål (knivblad 13/0) og kan rengjøres i oppvaskmaskin 
på skånsomt program (max 45 grader). Treskaftet vil etter en tids bruk få en patina, 
og vi anbefaler at det smøres med matolje jevnlig for å bevare den mørke fargen. 
Tørk godt etter vask.

46201041  Era bestikksett,  børstet stål, lønnetre 8 deler (2x4) kr 899
46203737  Era salatbestikk, børstet stål, lønnetre 2 deler  kr 599
 

S T U D I O  M A G N O R

Studio Magnor, Magnors eget designteam, 
skaper vakre designprodukter som vil bli 
elsket og brukt i generasjoner. Magnors 
merkevarer er hverdagsluksus, høy kvalitet 
og god design som gjør hverdag til fest.

Magnor -  make everyday a celebration!
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CRAFT BESTIKK
Studio Magnor

Craft er et eksklusivt bestikk formgitt med inspirasjon fra skandinaviske designtradis-
joner og 70-tallets formspråk. Hver del har et hamret, rustikt uttrykk og et tåreformet 
skaft.  Craft er modig, sofistikert og passer til alle anledninger. 

Craft er produsert i 18/8 rustfritt stål (knivblad 13/0) og kan rengjøres i oppvaskmaskin 
på skånsomt program (max 45 grader) for å ivareta den flotte fargen.

46204219  Craft bestikksett hamret, sort  16 deler  kr 1290
46204220  Craft bestikksett hamret, kobber   16 deler  kr 1290

S T U D I O  M A G N O R

Studio Magnor, Magnors eget designteam, 
skaper vakre designprodukter som vil bli 
elsket og brukt i generasjoner. Magnors 
merkevarer er hverdagsluksus, høy kvalitet 
og god design som gjør hverdag til fest.

Magnor -  make everyday a celebration!
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BRIGHT BESTIKK
Studio Magnor

Bright er et massivt, klassisk og elegant bestikk som tilfører stil og glam til bordet. 
Bestikkets skinnende og blanke overflate vil krydre borddekkingen uansett anledning.   

Bright er produsert i 18/8 rustfritt stål (knivblad 13/0) og kan rengjøres i oppvask-
maskin på skånsomt program (max 45 grader) for å ivareta den flotte fargen.

46203641  Bright bestikksett, gyllen   24 deler  kr 2890
46203642  Bright bestikksett, stål  24 deler  kr 2490

S T U D I O  M A G N O R

Studio Magnor, Magnors eget designteam, 
skaper vakre designprodukter som vil bli 
elsket og brukt i generasjoner. Magnors 
merkevarer er hverdagsluksus, høy kvalitet 
og god design som gjør hverdag til fest.

Magnor -  make everyday a celebration!
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MAGNOR GLASSVERK en del av HOME BRANDS 
Magnor Glassverk | Grensevegen 633, 2240 Magnor 

Tel 62 83 35 00 | info@magnor.no | magnor.no

magnorglassverkmagnor_glassverk

Fotografer;  Mona Nordøy side 1-11, 14-19 og 24. Ragnar Hartvig side 12-13. Home Brands side 20-23.


