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Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global ideell organi- 
sation som arbetar för att främja ansvarsfullt skogsbruk vär-
lden över. FSC utvecklar standarder baserade på vedertagna 
principer för ansvarsfullt skogsbruk som stöds av miljömässiga, 
sociala och ekonomiska intressenter. Vill du veta mer, gå in på 
se.fsc.org. Genom att välja en FSC-certifierad produkt stödjer 
du ansvarsfull användning av världens skogar.

Många av produkterna i denna katalog är tillver- 
kade av FSC-certifierat trä. Du hittar dem enkelt 
genom att leta efter det lilla FSC-märket intill pro- 
dukten.



glädjen
över att uppskattas

Vi lever i en utmanande tid med en vardag och en värld i förändring.  
Ingenting är som det brukar vara, och ändå finns det något som är exakt det:  

Det blir jul även i år, och medarbetare och kunder bör få en julklapp som innehåller   
glädje, överraskning, värde och erkännande, allt i ett. En värdefull symbol,  

ett tack för och uppskattning av engagemang och lojalitet under året som har gått.

Utmaningarna som världen står inför påverkar även oss. Vi gör det vi kan 
för att anpassa oss och hitta de bästa lösningarna. Trots detta kommer detta  
presentår mer än någonsin tidigare att kännetecknas av förbehåll och vara  

utan garantier, eftersom vi liksom alla andra inte kan spå framtiden. 
Men en sak kan ni vara säkra på: Vi gör allt för 

att 2022 ska avslutas med en RIKTIGT GOD JUL.

Gå på upptäcktsresa i magasinet och hitta perfekta gåvor som passar 
alla företag, personalgrupper och budgetar.

Presentbutiken YourGifts är ett alternativ till den klassiska julklappen. 
Det är en online-lösning där du ger ett presentkort till en hel presentbutik med  
märkesvaror i ett brett och varierat utbud och där artiklarna aldrig är slutsålda. 

Vi erbjuder fem priskategorier.

Mycket nöje!

Gåvorna i katalogen säljs uteslutande av ledande återförsäljare  
av företagsgåvor och försäljningen sker uteslutande till B2B.

Rekommenderade priser anges inklusive moms medan alla företagspriser är exklusive moms och frakt.
Med reservation för tryckfel och utsålda varor.



A

15526 CEDERTRÄ Gör ditt hem mysigt med detta  
vackra, konstgjorda cederträ med verklighetstrogna  
grenar och nålar. Träet håller sig vackert både inom-  
hus och utomhus året runt och kan t.ex. dekoreras  
med en stämningsfull ljusslinga under de mörka vin-  
termånaderna. H 130 cm.

Värde 1.499,- B2B KR. 900,-

24070 SNACKSET består av 8 skålar på en vridbar bambubräda och  
är perfekt för små rätter som snacks, sallad, dressing, dip, bär och  
liknande. Skålarna är tillverkade i stengods med grå, reaktiv glasyr  
och tål både ugn, mikrovågsugn och att diskas i diskmaskin.

Värde 849,- B2B KR. 530,-

963987 MORSØ ROOTS Den vackra ljusstaken i svart med 4 armar  
är perfekt som årets adventsljusstake. H16,5 cm.

Värde 899,- B2B KR. 700,-
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OMTANKE. Kvalitet, hållbarhet, återvinning av material och 
tillverkning med omtanke är sådant som vi tycker är viktigt. 
Välj till exempel b green och Reborn – produkter av åter- 
vunnen aluminium från Berndes och Morsø, tidlösa glas från 
Luigi Bormioli och Lyngby Glas, Södahls GOTS-certifierade 
textilier och träprodukter från ansvarsfullt skogsbruk från 
HOLM, Morsø och Villa Collection.

HISTORIK. Hoptimist, Gense, bamix, KitchenAid, Luigi Bormi- 
oli, ALFI, Lion Sabatier, Morsø, Mauviel, Rösle, Peugeot och 
Lyngby Glas är några av våra varumärken med en lång his- 
toria av stolta traditioner av innovativ design, funktionalitet 
 och gediget hantverk av hög kvalitet.

HÄLSA. Vi har ett stort sortiment från bland andra KitchenAid 
– nu även med sladdlösa produkter, bamix och HOLM. Starka 
och potenta köksassistenter som kan skära och mixa allt det 
gröna och steka med mycket mindre fett.

TID är en viktig resurs. Tid till matlagning, närvaro och att 
unna sig och skämma bort andra. Våfflor och hembakat, 
varmt kaffe och professionella köksredskap står högt i kurs, 
och Rösle, Peugeot, Mauviel, ALFI, Martin Schwartz och 
Blomsterbergs är svaret på våra böner. Till den vackra bords- 
dukningen föreslår vi Pillivuyts vackra servis Vinter och 
färg-glada läckerheter från BITZ.

UTOMHUS finns det plats för mys och nya trädgårdsspel, och 
vi bjuder in till att skapa små oaser med fina trädgårdslam- 
por från Villa Collection, vackra lyktor från Morsø, läckra eld-
fat och mycket mer för en avslappnad lounge-atmosfär. Och 
glöm inte att kolla in Rösles och Morsos högkvalitativa grillar 
och grilltillbehör.

NYA TIDER ses överallt. Zone Denmark är redo med handsprit 
i en praktisk to go-modell och Botanical Scents, en exklusiv 
serie av bl.a. tvålar och handsprit. Här hittar du även snygga 
produkter och små möbler för kontoret, och om du ska ut 
och resa hittar du riktigt snygga väskor och resväskor här.

HEMHJÄLP. När klänningen och skjortan ska strykas och få de 
rätta vecken – hemma, på kontoret eller på resan, är hjälpen 
nära med praktiska hand- och golvsteamers från Nordic Sen-
se. För rengöringen rekommenderar vi robotdammsugaren 
och ångmoppen från samma märke.

WELLNESS är något vi alltid förtjänar. Vi behöver ta en li- 
ten paus och skämma bort oss i vardagen. Utbudet för att 
komma i rätt spa-stämning är stort, till exempel Södahls 
GOTS-certifierade Melange-handdukar, Zone Denmarks spa- 
handdukar, Nordic Sense massageprodukter för ömma leder, 
axlar och fötter, samt en ny haircare-serie med en fantastisk 
hårfön.    

INRED drömbostaden med vackra rottinglampor och exklusi- 
va träföremål från Villa Collection, munblåsta glasvaser i fan- 
tastiska färger från Lyngby Glas, Södahls nya handtuftade 
matta – och allt annat som speglar de senaste inredningst- 
renderna.

GODA VAL AV GÅVOR

SÖDAHL JULGRANSMATTA STAR 

Julgranen får hedersplatsen på en vacker damastmatta. Ett välbekant  
motiv i stjärndesign gör det tidlöst och hållbart, och kanske till uppskat-  
tat arvegods i familjen.

27194 Beige dia. 120 cm  

27195 Forest Green dia. 120 cm 

FRITT VAL

Värde 399,- B2B KR. 300,-
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Julen är leendets högtid, och våra julhoptimister i  
ek kommer garanterat att få leendena att spridas  
under den glada högtiden. De är det självklara  
valet som julpynt, men passar också perfekt som  
en present till värdinnan, som adventsgåva och  
mandelgåva. För glädje är ju en gåva!

26314 HOPTIMIST SNOWMAN STR. S  
i ek, höjd 8 cm

Värde 499,- B2B KR. 350,-
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Danish Design

A

B

Med en stark tro på leendets kraft skapade 
Gustav Ehrenreich i slutet av 1960-talet sin glada  
Hoptimist-rörelse. Målet var att skapa en figur  
som var en evig påminnelse om att vara positiv 
och optimistisk. För även om 1960-talet ofta kallas  
”det glada 60-talet” så var det ett årtionde präglat  
av oroligheter. Därför var Ehrenreichs design en  
välkommen glädjespridare i en annars turbulent tid.

Bimble och Bumble är de första Hoptimisterna  
som designern skapade: En flicka i klänning med  
leende ögon och en kille med uppmärksam blick  
och en liten pinne på huvudet. 
 
De glada Hoptimisterna är idag en del av dansk   
designhistoria och sprider glädje runt om i hela världen.

A   27175 HOPTIMIST ANGEL BIMBLE STR. S 
i ek, höjd 7,5 cm

B   27176 HOPTIMIST ANGEL BUMBLE STR. S  
i ek, höjd  7,5 cm

FRITT VAL

Värde 499,- B2B KR. 350,-
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27637 HOPTIMISTER WHITE De flesta  
leenden börjar med ett annat leende. Den  
klassiska Hoptimist är symbolen för leen- 
den, optimism och gott humör, och med  
sitt runda, harmoniska uttryck sprider den 
glädje var den än hamnar. Ett sött par be- 
stående av Bimble L och Bumble M i vitt.

Värde 479,- B2B KR. 350,-

26120 HOPTIMIST LAMPE BUMBLE STR. L  
i vit, höjd 15,5 cm

Värde 899,- B2B KR. 700,-

26008 HOPTIMIST LAMPE BUMBLE STR. XL  
i vit, höjd 23 cm

Värde 1.407,- B2B KR. 950,-
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27638 HOPTIMISTER CHROME 

Hoptimist-rörelsen står för glädje, hopp och optimism  
– och dansk design. Den klassiska Hoptimist finns även  
i en exklusiv, glänsande kromvariant som är ett blickfång  
i alla rum. Med sin reflekterande yta speglar den  
omgivningen, precis som leenden speglas från person  
till person. 

26036 HOPTIMIST BUMBLES TR. L 
i chrome, höjd 13,5 cm 

Värde 499,- B2B KR. 350,-

26008 HOPTIMIST BUMBLES TR. M 
i chrome, höjd 10 cm

Värde 450,- B2B KR. 300,-

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

Värde 1.499,- B2B KR. 1.000,-

Låt Hoptimist-lampan fylla rummet med 
ljus, färger och ett varmt ljus, oavsett var du 
placerar den. The Bumble Lamp skapar glädje 
i hemmet, oavsett om du ställer den på skriv-
bordet, i din favorithörna, på nattduksbordet 
eller i barnrummet.

9
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27161 HOPTIMIST BIMBLE OAK STR. S  
i FSC-certifierad ek, höjd 6,5 cm

A  27162 HOPTIMIST BUMBLE OAK STR. S  
i FSC-certifierad ek, höjd 8 cm

Värde 399,- B2B KR. 300,-

B  26393 HOPTIMIST BIMBLE OAK STR. M  
i ek, höjd  cm

27163 HOPTIMIST BUMBLE OAK STR. M  
i FSC-certifierad ek, höjd 10,5 cm

Värde 499,- B2B KR. 350,-

27561 HOPTIMIST BIMBLE OAK STR. L  
i FSC-certifierad ek, höjd 13 cm 

C  27160 HOPTIMIST BUMBLE OAK STR. L  
i FSC-certifierad ek, höjd 13,5 cm

Värde 799,- B2B KR. 630,-

D   27639 HOPTIMISTER OAK 

Hoptimisten i trä är symbolen för leenden,  
optimism och gott humör, och med sina naturliga 
material och sitt runda, harmoniska uttryck  
sprider den glädje var den än hamnar. Ett sött  
par bestående av Bumble M och Bimble S i 
FSC-certifierad ek.

Värde 699,- B2B KR. 400,-
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27574 HOPTIMIST LAMPE BUMBLE OAK STR. L  
i FSC-certifierad ek, höjd 15,5 cm 

Värde 2.299,- B2B KR. 1.780,-

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 Svartbetsad ek, höjd 8 cm

Värde 399,- B2B KR. 300,-

26987 HOPTIMIST BIMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. M i Svartbetsad ek, höjd 10 cm

C  26988 HOPTIMIST BUMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. M i Svartbetsad ek, höjd 10,5 cm

Värde 399,- B2B KR. 300,-

D  26990 HOPTIMIST BUMBLE BLACK STAINED  
OAK STR. L i Svartbetsad ek, höjd 13,5 cm

Värde 499,- B2B KR. 350,-
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FINA RUTOR I HÄRLIGA FÄRGER GER LIV TILL DRÖMMARNA
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clear.
SÖDAHL CLEAR BÄDDSET

Trenden bjuder återigen på klassiska rutor i både  
mo-  det och inredningen. Clear bäddset är Södahls 
bidrag  till de enkla rutorna, och mönstret är mode-
riktigt för-  finat med smala, dubbla linjer i rutorna. 
Sängkläder-  na är gjorda av 100% bomull i satinväv 
med praktisk  dragkedja i kudden och påslakanet.

Välj mellan White eller Grey.  1 set innehåller ett påsla-
kan 150x210 cm och ett örngott 50x60 cm.

24159 White
24161 Grey

Värde 799,- B2B KR. 400,-
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27515 SÖDAHL CONTRAST HANDDUKAR

De enfärgade bashanddukarna förstärker det naturliga uttrycket. Smala,  
vävda ränder tillsammans med den vackra, dämpade färgen ger ett lugnt  
och avslappnat intryck, men det unika med Contrast-handdukarna är de  
vackra kanterna upptill och nertill i kontrastfärgerna Olive respektive   
Eukalyptus. 100 % bomullsfrotté. Setet består av 2 handdukar 50 x 70 cm 
och 2 badhanddukar 70 x 140 cm.

Värde 679,- B2B KR.560,-

SÖDAHL MELANGE ORGANIC HANDDUKAR  
I de här mjuka, ekologiska handdukarna har fina, kammade garn i två  
färger blandats, vilket ger ett exklusivt uttryck. Handdukarna är dessutom  
vävda i ett snyggt randigt mönster, klassiskt och tidlöst. Inred badrummet  
som om det vore ett wellnessområde och få den perfekta spakänslandär 
hemma. I serien ingår tvättlappar, gästhanddukar, handdukar, bad-   
handdukar och badrumsmattor.

Södahl Melange Handduk 100% ekologisk bomull, GOTS certificerad  
(orga-  nic, certified by Control Union CU 1022510) STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®  cert. nr. 10550CIT CITEVE

15294 50 x 100 cm i ash Värde 179,- B2B KR. 110,-

15295 70 x 140 cm i ash Värde 299,- B2B KR. 200,-
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SÖDAHL COMFORT ORGANIC HANDUKSSET  
– 4 DELAR - 100% EKOLOGISKT

Södahls mest populära handduksserie Comfort Organic är  
100 % ekologi – och ultraläcker. Handdukarna är certifierade  
enligt GOTS (Global Organic Textile Standard), och därmed  
garanteras att handdukarna lever upp till de strängaste krav  
om ekologiska material, och att hela tillverkningsprocessen  
är framtagen med hänsyn till miljön.

2 st 50 x 100 cm och 2 st 70 x 140 cm.

27516 China Blue
551303 Grey

Värde 799,- B2B KR. 620,-

727555 Grey 50 x 100 cm  
727571 China blue 50 x 100 cm
15346 Atlantic 50 x 100 cm

Värde 149,- B2B KR. 100,-

727556 Grey 70 x 140 cm 
727572 China blue 70 x 140 cm
15347 Atlantic 70 x 140 cm

Värde 249,- B2B KR. 180,-

Produkterna är GOTS-certifierade, vilket innebär att de består 
av ekologiska material, som odlats utan kemiska bekämp-
ningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade grödor (GMO). 
Produkten uppfyller GOTS' sociala och miljömässiga krav på 
ansvarsfull produktion från odling till slutprodukt och den har 
mindre miljöpåverkan än konventionella material. Gäller alla 
artiklar markerade med GOTS.
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RIM är Zone Denmarks omfattande serie av läcker och 
funktionell inredning för badrummet. Det exklusiva och ul-
traenkla formspråket har skapats i samarbete med danska 
VE2. Det ger dig många möjligheter att odla din passion 
för vacker design och samtidigt skapa lugn och en röd tråd 
i inredningen. Med Rim kan du inreda hela badrummet, 
med allt från spegel och hyllor till skrapa och tvålpump. 

Produkterna i serien är tillverkade i robust pulverlackerad 
aluminium, och de är naturligtvis lätta att rengöra. Flera av 
dem kan monteras på väggen, så de är lätta att använda – 
det främjar både hygien och estetik.
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23311 ZONE INU SPAHANDDUKAR DELUXE

De lyxiga handdukarna från Inu är som en kärleksfull omfam-
ning. De är gjorda av en mjuk blandning av bomull och linne 
med högre torkförmåga än ren bomull och en kort lugg med 
ett naturligt och inbjudande uttryck. Handdukarna har en 
bred, exklusiv ton-i-ton färgad bård. Gåvopaketet består av 2 
st 50 x 100 och 4 st 70 x 140 cm i Grey.

Värde 2059,- B2B KR. 980,-

13038 50 x 100 cm, grey Värde 229,- B2B KR. 150,-

13040 70 x 140 cm, grey Värde 349,- B2B KR. 260,-

C   14642 ZONE RIM HYLLA 44 x 11 cm. Värde 599,- B2B KR. 350,-

D   14643 ZONE RIM VÄGGSPEGEL 70 x 44 cm.  
Värde 2.099,- B2B KR. 1.380,-

E   14636 ZONE RIM DUSCHHYLLA På de geniala hyllorna i Rim-serien 
kan du ställa schampoflaskor, tvålar och badborstar – och så har de 
dolda beslag som gör att hyllorna ser ut att ”sväva” på väggen. På den 
djupa hyllan finns det till exempel plats för ditt favoritschampo och din 
favoritduschtvål. 22 x 11,4 x 9 cm Black 
Värde 649,- B2B KR. 440,-

F   14638 ZONE RIM HANDDUKSSTÅNG 44 x 7,5 cm black  
Värde 449,- B2B KR. 420,-

G   14637 ZONE RIM TOALETTPAPPERSHÅLLARE black  
Värde 429,- B2B KR. 260,-

H   14644 ZONE RIM TOALETTBORSTE black  
Värde 849,- B2B KR. 580,-

I   14652 ZONE RIM PEDALHINK 3 liter black  
Värde 1.099,- B2B KR. 880,-

Rim-serien skapar ordning och reda i badrummet och utstrålar god smak. 
Seriens minimalistiska tvålpump, tandborstmugg, tvålfat, toalettborste 
och pedalhink är alla utformade i en läcker, enkel design som skämmer 
bort både sinnena hos både dig och dina gäster.

A   14651 ZONE RIM TVÅLPUMP Dia. 8,7 x 14,4 cm Black  
Värde 549,- B2B KR. 300,-

B   14648 ZONE RIM TVÅLKOPP Dia. 10,8 x 2,3 cm Black  
Värde 349,- B2B KR. 260,-

Sätt stilen i badrummet med denna fina hylla för parfymer, krämer eller 
små fina burkar med doftpinnar. Till hyllan finns en matchande spegel, 
och spegeln och hyllan reflekterar varandra i ett enkelt formspråk och har 
även samma bredd, vilket skapar ett lugnt och enhetligt uttryck. Spegeln 
har måtten 70 x 44 cm och hyllan är 44 cm bred. Black
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Håll ordning på skrivbordet
och fullända både stilen och

arbeta effektivt på hemmakontoret
A

B

A

A   ZONE A-WALL DESK har plats för din bärbara dator och en kopp  
kaffe, utan att stjäla golvyta. Och höjden på det vägghängda skriv-  
bordet bestämmer du själv. Hemmakontoret är här för att stanna,

så skapa en praktisk och utrymmesbesparande skrivbordsyta med  
Zone Denmarks läckra kontorsserie. Så har du snabbt och enkelt 
ett  fint hemmakontor i köket-allrummet, vardagsrummet, barn- eller  
sovrummet eller i den lilla studentbostaden. A-Wall Desk är testat och  
godkänt för en vikt på upp till 30 kg.

25207 Soft grey 25208 Black. Värde 2.499 ,- B2B KR. 1.860,-

B   24532 ZONE SKRIVBORDSUNDERLÄGG Gör arbetsplatsen  
extra inbjudande och bekväm med ett exklusivt skrivbordsunder-
lägg. Det här är tillverkat i linoleum, finns i färgerna black och soft 
grey och mäter 80 x 30 cm, vilket gör att det passar perfekt till  
det vägghängda skrivbordet. Värde 699,- B2B KR. 480,-

C   25665 ZONE MOBILTELEFONHÅLLARE som matchar seriens 
andra skrivbordstillbehör. Mobilhållaren är tillverkad i målad betong 
och har måtten 10 x 7 x 8,9 cm. Värde 179,- B2B KR. 144,-

24530 ZONE MUSMATTA Arbetet på hemmakontoret flyter på smi-
digare med denna läckra musmatta i linoleum, som samtidigt ger 
skrivbordet ett stilmässigt lyft. Mattan mäter 30 x 20 cm och passar 
perfekt till det vägghängda skrivbordet. Värde 179,- B2B KR. 144,-

D   25663 ZONE ORGANIZER Håll ordning på skrivbordet med 
en fin organizer med lock. Den är tillverkad i målad betong, vilket 
kontrasteras av den enkla och lätta designen. Organizern har måtten  
20 x 10 x 3 cm och har tre fack i olika storlekar.  
Värde 399,- B2B KR. 310,-

E   25664 ZONE PENNHÅLLARE er laget av malt betong som  
kontrast mot den enkle og lette designen, den er 20 x 10 x 10,5 cm, 
og den har plass til både blyanter og småting.  
Värde 199,- B2B KR. 310,-
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BOTANICAL SCENTS
Zone Botanical Scents är en exklusiv serie av milda 
och naturliga produkter utvecklad i samarbete med 
kocken och doftdesignern Adam Aamann, som är 
känd som programledare i TV och matentreprenör 
– och han är nu också Zone Denmarks doftdesigner. 
Tillsammans har de utvecklat Zone Botanical Scents 
med handtvål, handsprit, gel och diskmedel – allt til-
lverkat i Danmark med fina, naturliga dofter utveck-
lade av Adam Aamann.

Alla produkter i Zone Botanical Scents tillverkas i 
Danmark i enlighet med farmaceutiska kvalitetskrav 
och enligt en ambitiös GMP-standard. Alla råvaror 
är fria från miljögifter, ,mikroorganismer och andra 
skadliga ämnen. Vår samarbetspartner är en erfaren 
producent med 100 % transparens i processerna, 
och alla produkter i serien uppfyller samtliga krav i 
EU:s förordning om kosmetiska produkter och kemi-
kalielagstiftning. Produkterna har deklarerats enligt 
tillämpliga krav i Danmark och EU. Naturligtvis med 
fullständig insyn i ingredienslistan för våra medvet-
na konsumenter.

ZONE BOTANICAL SCENTS HANDTVÅL 480 ML.

23944 HANDTVÅL LUSH LEMON innehåller exklusiva 
eteriska oljor som har utvunnits ur citrusfrukter, som är 
naturligt antiseptiska, samt mandelolja och glycerin, som 
vårdar och gör dina händer mjuka.

23945 HANDTVÅL GINGER GAIN är doften av en gröns-
aksmarknad i Sydostasien – starka och söta dofter från 
ingefärsolja, lime, grapefrukt och citrongräs får kontrast av 
enbär, eukalyptus och cederträ.

23947 HANDTVÅL MISTY MINT med vårdande ekologisk 
aloe vera. I Misty Mint blandas citronmynta och peppar-
mynta till en uppfriskande doft, med tillsats av tallbarr och 
eukalyptus för extra intensitet, allt på en bas av cederträ, 
grapefrukt, citron och ingefära. 

FRITT VAL

Värde 279,- B2B KR. 224,-
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15373 ZONE GO CLEAN 
Ta med dig den praktiska handspritsbehållaren  
överallt. Den är lätt att bära i fickan eller väskan och  
är därför perfekt för shopping, arbete, bil eller flygplan. 
Den är utan lock och enkel att använda med en hand. 
Fylls enkelt på med din egen favorithandsprit 
fx Lush Lemon. Black.

Värde 100,- B2B KR. 76,-

ZONE BOTANICAL SCENTS HANDSPRIT LUSH LEMON  
Handsprit har kommit för att stanna, och Lush Lemon 
är en väldoftande flytande variant som du kommer att 
älska att använda och göra till en väldoftande vana. 
Lush Lemon innehåller exklusiva eteriska oljor som har 
utvunnits ur citrusfrukter, som är naturligt antiseptiska, 
samt mandelolja och glycerin, som vårdar och gör dina 
händer mjuka. 500 ml.

23936 Fluid

23951 Gel

FRITT VAL

Värde 229,- B2B KR. 184,-

ZONE BOTANICAL SCENTS DISKMEDEL 480 ML.

23949 DISKMEDEL ORANGE OFFENCE  
innehåller naturliga ingredienser som är skonsamma 
mot händerna, och apelsinolja som löser fett effektivt 
och naturligt. Den enkla doften Orange Offense är 
aromatisk med rosmarin, apelsin och cederträ.

23950 DISKMEDEL LEMON LAUNCH 
innehåller naturliga ingredienser som är skonsamma 
mot händerna, och apelsinolja som löser fett effektivt 
och naturligt. Doften Lemon Launch är frisk och ren 
med citronmynta, citron, apelsin och bergamott.

FRITT VAL

Värde 249,- B2B KR. 200,-
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A   15173 ZONE BIRD VINPROPP 

I blankpolerat stål. Designern har lockat en genial 
funktion ur den figurativa utformningen av vinprop-
pen ”Bird”. Sätt i proppen i öppningen på din vinflas-
ka, luta fågelns näbb mot motsatt sida och få en helt 
tät och tiullsluten flaska. Den kan till och med lämnas 
i kylen tills du blir sugen på ett glas igen. Häftigt, eller 
hur?

Veil. 299,- B2B KR. 200,-

B   ZONE ROCKS DELIKATESSKÅL 

Fyll den lilla skålen med jordnötter, cashewnötter eller 
rostade mandlar och servera dem till din favoritdrink. 
Och om om det är så att du älskar oliver, soltorkade 
tomater eller andra delikatesser i olja kan du glädja 
dig över att hålet i den fina, medföljande skeden gör 
att oljan får rinna av innan ditt snack hamnar på tallri-
ken. Buon appetito!

12212 Large 

12213 Small 

FRITT VAL 

Veil. 329,- B2B KR. 240,-

C   12237 ZONE ROCKS CHAMPAGNEKORK 

Champagnekorken ’Wings’ förenar form och funktion 
i en enkel men originell design i blankt rostfritt stål. 
Sätt i korken, stäng vingarna runt toppen på flaskan 
och njut av de underbara dropparna med bubblorna 
kvar. Dia. 4 x 6,4 cm Polished Steel

Design: Mencke & Vagnby

Veil. 329,- B2B KR. 240,-
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11814 ZONE ROCKS KANNA 1,7 L 

Exklusiv, polerad stålkanna i en snygg och modern design. 
Toppen är utrustad med ett avtagbart isfilter som förhindrar att 
isbitar och lime- eller citronbitar från att följa med vid upphäll-
ning. Tillverkad av 18/8 stål. Höjd 30 cm, diameter 12 cm.  
Värde 1.099,- B2B KR. 880,-

11818 ZONE ROCKS KANNA 1 L 

Exklusiv, polerad stålkanna med elegant böjda linjer i en snygg 
design. Tillbringaren är utan handtag, har en matt polerad insida 
och rymmer 1 liter, perfekt när du serverar ett glas vatten till 
vinet.. Design Mencke & Vagnby. Höjd 26 cm, diameter 10 cm. 
Värde 999,- B2B KR. 660,-

23



25 ÅRS 
GARANTI 
MOT FLISOR OCH  
MISSFÄRGNINGAR

18589 BOSTON BARSET

Den perfekta uppsättningen om du vill ge dig på att skapa cocktails.  
Setet består av shaker, glas, sil och måttkopp. Allt kan diskas i diskmaskin.   
Perfekt för barbordet eller som present till någon du tycker om.

Värde 649,- B2B KR. 400,-

LUIGI BORMIOLI SPANSK GIN & TONIC 

Bra och rymliga glas med plats för massor av 
is, garnering och tonic-vatten. Glasen har en 
tunn och elegant stam som är förstärkt med 
titan. Det ultraklara kristallglaset framhäver 
vackert färgen och substansen i drycken.

17381 6 st. 80 cl. Värde 1.074,- B2B KR. 650,-

17382 4 st. 80 cl. Värde 699,- B2B KR. 400,-

17384 2 st. 80 cl. Värde 349,- B2B KR. 240,-

EN RIKTIG GIN & TONIC 
BESTÅR AV 1 DEL GIN 
OCH 2-3 DELAR TONIC.

ANVÄND EN RIKTIG 
TONIC UTAN FÖR  
MYCKET SOCKER.

SERVERAS I  ETT HÄRLIGT 
GLAS MED LIMESKAL 
OCH MASSOR AV IS.
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Drinks
CAIPIRINHA COCKTAIL
4 CL CACHACA 
1 TSK SOCKER
2 CL SOCKERSIRAP
LIME
KROSSAD IS

MAI TAI
4 CL MÖRK ROM 
2 CL COINTREAU
1 TSK SOCKERSIRAP
1 TESKE MANDELSIRAP
LIME
KROSSAD IS

24564 LUIGI BORMIOLI VATTEN-/WHISKYGLAS 

2 vackra glas från Luigi Bormiolis Mixology-serie. Glasen 
är perfekta som vattenglas eller whiskyglas, 50 cl, och den 
vackra designen utstrålar kvalitet och hållbarhet – både till 
vardags och till fest. Luigi Bormioli har med ny glasteknik 
tillverkad med den mycket hållbara och slitstarka glasmas-
san SON.hyx®, som är helt transparent.

Värde 279,- B2B KR. 180,-
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25 ÅRS 
GARANTI 
MOT FLISOR OCH  
MISSFÄRGNINGAR

TESTER 
Allround-glas för provsmakning av 
alla specialkök. Glaset samlar skum-
met i ett fint och kompakt lager pch 
förstärker de spcifika aromerna. 

IPA/ALE 
Den avsmalnande och lätta formen 
ger alla IPA- och Aleöler ett fint och 
kompakt skum och tar fram humle 
och citrusliknande aromer.    

VETE
Den breda, rundade formen, de an-
märkningsvärda dimensionerna och 
den inåtböjda kanten sammanför 
och förstärker den speciella veteöl-
saromen. 
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17345 LUIGI BORMIOLI BIRRATEQUE ÖLGLAS-SET  

Skäm bort din finöl med Birrateque-setet från Luigi Bormioli. Glasen är 
skapade för alla passionerade ölentusiaster, eftersom varje enskilt glas i 
setet är utformat för en specialöl. Birrateque skapades i samarbete med 
internationella specialister i en studie om matavkänning. 
Setet innehåller 2 provsmakningsglas på fot 42 cl, 2 IPA/Aleglas 54 cl 
och 2 veteglas 78 cl.  

Värde 779,- B2B KR. 340,-

17223 Testerglas, 42 cl, 2 stk. Värde 299,- B2B KR. 200,-

17228 IPA/Aleglas, 54 cl, 2 stk. Värde 299,- B2B KR. 200,-

17233 Hvedeglas, 78 cl, 2 stk. Värde 299,- B2B KR. 200,-

LUIGI BORMIOLI VINOTEQUE ROM- & WHISKYGLAS 

Vinoteque-serien är resultatet av vetenskapliga studier av hur olika typer 
av vin utvecklas bäst i glaset i förhållande till de fem sinnena. Glasets 
form förhindrar spridningen av de aromatiska komponetnerna, så att 
dessa kan kännas och njutas av fullt ut. Vinoteques rom- och whiskyg-
las är lämpliga för alla ljusa och mörka alkoholhaltiga drycker, t.ex rom, 
whisky, cognac, Armagnac, Calvados och både fatåldrad och ung grappa. 
17 cl. Höjd 16,5 cm.

21321 Rom/Whisky 6 stk. Värde 654,- B2B KR. 270,-

21322 Rom/Whisky 2 stk. Värde 269,- B2B KR. 150,-

till gyllene droppar
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C   24703 CHARDONNAY VITVINSGLAS 55 cl, 4 stk. 

D   24705 CHAMPAGNESKÅL 30 cl, 4 stk. 

FRITT VAL

Värde 759,- B2B KR. 480,-

E   24707 MARTINI 22 cl, 4 stk. 

Värde 829,- B2B KR. 500,-

F   24704 CHAMPAGNEGLAS 21 cl, 4 stk. 

G   24706 COGNAC 46,5 cl, 4 stk. 

FRITT VAL

Värde 689,- B2B KR. 400,-

H   24708 VATTENGLAS 45 cl, 4 stk. 

Värde 479,- B2B KR. 280,-

LUIGI BORMIOLI OPTICA 

Optica är en glasserie från Luigi Bormioli med en vacker plissérad design som ger ett 
vackert ljusspel i glasen. 25 års garanti som omfattar kantstötningar på kanten och foten 
samt missfärgning och grå skuggor efter maskindisk. Ultraklart och hållbart kristallinglas.

A   24701 BORDEAUX RÖDVINSGLAS  70 cl, 4 stk. 

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

FRITT VAL

Värde 899,- B2B KR. 600,-
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25 ÅRS 
GARANTI 
MOT FLISOR OCH    
MISSFÄRGNINGAR 

23649 LUIGI BORMIOLI ATELIER 12 DELE 

Har en modern design och har skapats för vinälskare för såväl 
professionell som privat användning. Glasens speciella design 
ger en unik spridning av aromer och anger samtidigt hur mycket 
vin som ska hällas upp. De karakteristiska kurvorna gör dessutom 
att glasen är ännu mer motståndskraftiga mot stötar. Vinset med 
6 st Merlot rödvinsglas, 70 cl 6 st Riesling vitvinsglas, 44 cl. 

Värde 2.399,- B2B KR. 1.200,-

21268 Luigi Bormioli Atelier Riesling, 44 cl. 2 st. 
Värde 399,- B2B KR. 200,-

 
21252 Luigi Bormioli Atelier Merlot, 70 cl. 2 st. 
Värde 399,- B2B KR. 250,-

GLASKUPAN- OCH FOTEN BLÅSES  

UT I  ETT STYCKE. DETTA GÖR  

KONSTRUKTIONEN MYCKET STARKARE  

OCH MINIMERAR RISKEN FÖR ATT  

DE GÅR SÖNDER.
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A   23620 CHAMPAGNE- & VINKYLARE MED SABEL 

Lyft champagnefesten till nya höjder med en festlig ceremoni.  
Champagnesabrering, med franskt sabrage, går tillbaka ända  
till Napoleons tid. Kyl champagnen i Bastians champagne- och  
vinkylare i aluminium, höjd 21 cm dia. 20 cm och starta festen  
med den exklusiva chamapgnesabeln i stål med trähandtag,  
från Lion Sabatier, 27 cm.

Värde 1.279,- B2B KR. 800,-

B   18303 BASTIAN CHAMPAGNEKYLARE / VINKYLARE  
20 x 21 cm Aluminium Värde 259,- B2B KR. 150,-

C   16792 LION SABATIER CHAMPAGNESABEL LAGUIOLE  
Klassisk champagnesabel i stål och trä, 27 cm 

Värde 979,- B2B KR. 700,-

D   21569 CHAMPAGNESKÅL MED SABEL 

Champagne som öppnas med en sabel gör  festen till  
något extra speciellt- och imponerar på dina gäster. Vacker  
champagneskål i blankt stål, 38 cm, samt en exklusiv  
champagnesabel från Lion Sabatier, 27 cm. Skarp och perfekt  
balaserad klassisk design.

Värde 1.729,- B2B KR. 950,-

E   18299 BASTIAN CHAMPAGNESKÅL 
38 cm, blankt stål

Värde 749,- B2B KR. 560,-
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916180 LYNGBY GLAS JUVEL CHAMPAGNESKÅL 
Den höga foten ger glaset ett vackert och snyggt utseende och framstår med sin tidlösa de-
sign som ett klassiskt glas. Glaset passar till alla bordsdekorationer och kan användas både 
som champagneglas, cocktailglas och för servering av aptitretare och desserter.
4 stycken, 34 cl. Värde 249,- B2B KR. 180,-

I  ONLY DRINK 
CHAMPAGNE 
ON TWO OCCASIONS

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

COCO CHANEL

916021 LYNGBY GLAS JUVEL MARTINIGLAS Servera James Bonds favoritcocktail i det 
vackra, klara kristallglaset som naturligvis också lyfter en cosmopolitan och otaliga andra 
cocktails till en högre nivå. 4 stycken, 28 cl. Värde 249,- B2B KR. 180,-

916022 LYNGBY GLAS JUVEL GIN & TONIC GLAS Servera en läcker G&T-favorit eller andra 
favoritdrinkar i detta vackra, kristallklara glas. Juvel Gin & Tonic-glaset är ett klassiskt enkelt 
glas och har gott om plats för isbitar och dekorationer. 4 st. 57 cl. Värde 249,- B2B KR. 180,-
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PALERMO

A B C D

A   14634 LYNGBY GLAS PALERMO COCKTAIL  
med guldkant, 4 stk. 31,5 cl. Värde 399,- B2B KR. 280,-

B   12058 LYNGBY GLAS PALERMO VINGLAS  
med guldkant, 4 stk. 30 cl. Värde 399,- B2B KR. 280,-

C   12061 LYNGBY GLAS PALERMO GIN & TONIC  
med guldkant, 4 stk. 65 cl. Värde 399,- B2B KR. 280,-

D  23714 LYNGBY GLAS PALERMO GIN & TONIC  
med guldkant, 4 stk. 32 clcl. Värde 399,- B2B KR. 280,-

E   12050 LYNGBY GLAS PALERMO TUMBLER  
med guldkant, 4 stk. 35 cl. Värde 299,- B2B KR. 200,-

F   15545 LYNGBY GLAS PALERMO KARAFF  
med guldkant, 4 stk. 1,5 l. Värde 399,- B2B KR. 230,-

Den eleganta, räfflade designen  med sin 
smala guldrand upptill ger glaset  en fin  
vintagelook som samtidigt återspeglar   
aktuella trender.

Låt de fina fasetterna reflektera ljuset och  
glasets innehåll på vackrast tänkbara sätt.
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DIAMOND
A   25880 LYNGBY GLAS DIAMOND SHOTGLAS  
6 stk. 7 cl. Värde 249,- B2B KR. 170,-

B   25882 LYNGBY GLAS DIAMOND WHISKY  
6 stk. 35 cl. Värde 299,- B2B KR. 230,-

C   25884 LYNGBY GLAS DIAMOND HIGHBALL  
6 stk. 41 cl. Värde 299,- B2B KR. 230,-

D   25881 LYNGBY GLAS DIAMOND SKÅL  
6 stk. 12 cm. Värde 299,- B2B KR. 230,-

E   25883 LYNGBY GLAS DIAMOND WHISKY GOLD  
6 stk. 35 cl. Värde 499,- B2B KR. 280,-

Glasserien Diamond har en vacker design med ett elegant diamantmönster, som  
låter ljuset spela i de många fasetterna och reflektera innehållet på bästa sätt.
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SELECTION

27407 LYNGBY GLAS SELECTION HIGHBALL GLAS  
i fyra olika mönster, 4 st. 36 cl 

27402 LYNGBY GLAS SELECTION WHISKYGLAS  
i fyra olika mönster, 4 st 30 cl

FRITT VAL

Värde 499,- B2B KR. 280,-

35



MELODIA

A

Nostalgi och romantik

A   916188 LYNGBY GLAS MELODIA KANNESET  
6 highballglas, 36 cl och 1 kanne 1,2 l.

Värde 999,- B2B KR. 640,-

B   916107 LYNGBY GLAS MELODIA WHISKYGLAS  
6 st 31 cl Värde 499,- B2B KR. 360,-

C   916105 LYNGBY GLAS MELODIA HIGHBALL  
6 st 31 cl Värde 499,- B2B KR. 360,-

D   10358 LYNGBY GLAS MELODIA KARAFF  
1 liter. Värde 399,- B2B KR. 320,-

E   10509 LYNGBY GLAS MELODIA VATTENGLAS  
23 cl. Värde 399,- B2B KR. 280,-
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Lyngby Glas Melodia och Lounge-serie är gjorda i helt   
transparent miljökristall producerad i en patenterad process  
där den blyfria glasmassan bearbetas så att den blir   
utomordentligt klar och får mycket hög hållbarhet.
Detta gör också att Lyngby Glas lämpar sig för diskmaskin.
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LOUNGE

916116 LYNGBY GLAS LOUNGE  
WHISKYGLAS 2 st. 31 cl.

916117 LYNGBY GLAS LOUNGE  
HIGHBALL 2 st. 35 cl.

FRITT VAL

Värde 249,- B2B KR. 130,-
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24312 LYNGBY GLAS SORRENTO ASSIETT 
De vackra glasassietterna förenar klassisk elegans med modern stil, och med 
sitt karakteristiska mönster är de ett perfekt komplement och en kontrast till 
den enkla, nordiska bordsdukningen. Använd dem för att servera allehanda 
läckra desserter, glass, kakor och portionsrätter, förrätter och snacks. 6 st 16 cm

Värde 249,- B2B KR. 198,-

27585 ROM SNAPSGLAS

6 olika munblåsta snapsglas med vriden stjälk som bidrar till god 
stämning runt bordet, och det är enkelt att hitta sitt eget glas. Snaps-
glasen i klarglas har olika former och rymmer från 2,5 till 5 cl. H 18 cm.

Värde 399,- B2B KR. 300,-
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LYNGBY GLAS ZERO är med sina unika, 
eleganta linjer en ren skönhet för både sin-
nen och samvetet. Vackra Zero produceras 
koldioxidneturalt. I produktionen används 
endast de renaste råvarorna som bearbe-
tas uteslutande av energi från solceller och 
jordvärme, liksom geotermisk energi, och 
inga föroreningar släpps ut. Resultatet är ett 
ultraklart, 100% återvinningsbart kristallglas 
som är både tåligt och diskmaskinssäkert.  

ZERO
100 % ÅTERVINNINGSBART KRISTALLGLAS
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12266 ZERO VITVIN 
med 4 vackra vitvinsglas   
43 cl, höjd 21,5 cm.

12267 ZERO RÖDVIN 
med 4 vackra rödvinsglas   
54 cl, höjd 23 cm.

FRITT VAL 

Värde 399,-  B2B KR. 280,-

41



18
DELAR

12306 LYNGBY GLAS VINSET  

Med 18 delar innehåller tre olika typer av glas i helt trans-
parent miljökristall, så att du kan duka ett vackert och 
elegant matbord. Setet består av sex vattenglas 55 cl, sex 
rödvinsglas 46 cl, och sex vitvinsglas, 35 cl. 

Värde 1.299,- B2B KR. 600,-
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TORINO
TORINO GLASMUGGAR OCH -KOPPAR 

Njut av härligt varmt te, kaffe, varm choklad, glögg – eller iskaffe, iste eller dessert. De vackra, lätta glas-
muggarna med färgat handtag i blått, grönt, amber och smoke är perfekta till allt. De är tillverkade av 
borosilikatglas, som är mycket hållbart och reptåligt och tål frys, mikrovågsugn, ugn upp till 300 grader 
och diskmaskin.

27903 Glaskoppar 4 st 30 cl, höjd 7,5 cm 27902 Glasmuggar 4 st 35 cl, höjd 12 cm

FRITT VAL

Värde 279,- B2B KR. 160,-
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TUMBLER
10717 LYNGBY GLAS TUMBLER De genomfärgade tumblerglasen i vacker 
design med en liten fot ger liv på bordet med sina olika färger. Använd 
glasen till vatten och saft eller pynta dem med värmeljus eller blommor. 
Färgerna är grön, koboltblå, smoke, amber, lila och ink blå.  
6 st 30 cl, höjd 12 cm. Värde 399,- B2B kr. 270,-

916208 LYNGBY GLAS SNAPSGLAS  
6 stycken olika snapsglas på fot i lila, blå,  
smoke, amber, grön och gul. 2,5-4 cl.  
Värde 399,- B2B kr. 270,-

4 CL GIN

2 CL MANGOSIRAP

1  LIME

10 CL CITRON-SODAVATTEN

ISBITAR

GIN HASS
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LISSABON

15767 LYNGBY GLAS  
LISSABON KARAFFSET

Stilrent och enkelt karaffset för läckra 
förfriskningar ute och inne. De fina 
linjerna i designen återkommer både på 
karaffen och de fyra 35 cl vattenglasen. 
Karaffen rymmer 1 liter och har gott 
om plats för isbitar, citronklyftor och en 
örtkvist

Värde 229,- B2B KR. 175,-
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6 CL VODKA

2 LIME, SAFTEN FRÅN DEN ENA  
OCH DEN ANDRA SKUREN I BÅTAR

2 DL GINGERBEER

2 STJÄLKAR INGEFÄRA,  
TUNT SKIVAD TILL GARNERING

KROSSAD IS

MOSCOW MULE

Moscow Mule görs enkelt av ginger beer,  
vodka, limejuice och massor av is, så att 
drycken förblir iskall.

MOSCOW 
MULE

A
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C

5 CL BOURBONWHISKY

2 CL SOCKERSIRAP

8 MYNTABLAD

KROSSAD IS

MINT JULEP

MINT JULEP
Mint julep är känd som den officiella Kentucky Derby-drinken, men drinkens

 historia går flera århundraden tillbaka. Ursprungligen var den ett botemedel mot 
magont och andra besvär, bestående av lika delar whisky och vatten till vilket 

man tillsatte en klump socker och lite mynta. Under kolonialtiden fick mint julep 
en makeover där man adderade krossad is till receptet och den blev den söta, 

lätta och uppfriskande cocktail som vi känner idag.

A  24687 LYNGBY GLAS MOSCOW MULE SET Med detta 
eleganta Moscow mule-set kan du skämma bort dig själv 
och dina vänner med den populära drinken moscow mule, 
som har gjort ny comeback. Setet består av 4 klassiska och 
karakteristiska 0,5 l muggar med handtag och utsida be-
lagd med hamrad koppar, en matchande mätkopp och 4 
stålsugrör med en längd på 21,5 cm.

Värde 599,- B2B KR. 400,-

B  24689 LYNGBY GLAS MINT JULEP-MUGG i stål med 
utvändig kopparfinish. Den klassiska cocktailen mint julep 
serveras i en vacker iskyld metallkopp med karakteristiskt 
koniskt form. Julep görs på myntablad, Bourbonwhisky, 
sockersirap och krossad is och är med serveringen i den 
frostiga koppen den perfekta drinken en sommardag. 

Värde 249,- B2B KR. 200,-

C   24690 Lyngby Glas Moscow mule mugg 55 cl 2 st Stål

Värde 299,- B2B KR. 180,-
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B

Tube & Tubular vasen är tillverkad av munblåst, 
genomfärgat glas med en fin, slipad kant. Vasens 
unika formspråk gör den till en skulptur i sig själv, 
och med sitt enkla och moderna uttryck passar den 
perfekt för både färska och torkade blommor.

Observera att det finns bubblor i glaset.

LYNGBY GLAS VASER TUBE & TUBULAR  
fåes i 4 str. 20 cm, 25 cm, 30 cm og 40 cm 
i farverne Smoke, Dark blue og Amber

A   TUBE 25 CM: 
23572 Smoke 
23564 Dark blue 
23558 Amber

FRITT VAL  
Värde 399,- B2B KR. 300,- 

B   TUBE 30 CM: 
23577 Smoke 
23553 Dark blue 
23550 Amber

TUBULAR 20 CM: 
23914 Smoke 
23565 Dark blue 
23559 Amber

FRITT VAL  
Värde 499,- B2B KR. 400,- 

C   TUBE 40 CM: 
23583 Smoke 
23555 Dark blue 
23552 Amber

FRITT VAL  
Värde 799,- B2B KR. 600,-
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A   KUSINTHA VAS 

Vas av genomfärgat glas som har samma fina, räfflade 
design som Kusintha-seriens vattenglas och -flaskor. Vasen 
finns i grön, amber, pink, blå och smoke. 22 cm hög.

25342 grön

25347 pink

25348 blå

25349 amber

25351 smoke

FRITT VAL

Veil. 449,- B2B KR. 360,-

B   KUSINTHA VÄRMELJUSSTAKE

En mysig stämning skapas med de två vackra värmeljus- 
stakarna av genomfärgat, räfflat glas. Värmeljusstakarna 
finns i grön, amber, pink,  blå och smoke. 7,5 cm hög. Set 
med 2 stk.

25591 grön

25592 pink   

25593 blå   

25594 amber  

 25595 smoke

FRITT VAL

Veil. 269,- B2B KR. 185,-

kusintha.
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NÅR DU KÖPER FRÅN  
KUSINTHA  KOLLEKTIONEN, 

STÖTTAR DU SAMTIDIGT  
UTSATTA BARN  

I VÄRLDENS FATTIGASTE 
OMRÅDEN.

KUSINTHA VATTENGLAS 
Moderna glas i genomfärgat glas som har 
samma fina, räfflade look som  Kusintha- 
seriens vattenflaskor. Glasen fås i  grön, 
amber, pink, blå och i klar. När du köper  
något från Kusintha-kollektionen, stöttar 
du samtidigt utsatta barn i världens   
fattigaste områden. 28 cl, höjd 10 cm, dia.  
7  cm. Klarar diskmaskin. Set med  4 stk. 

24241 Grön

24243 Amber

24244 Pink

24245 Blå

24246 Klar

FRITT VAL

Veil. 279,- B2B KR. 210,-

KUSINTHA TALLRIKAR   
Duka med läckra tallrikar i genomfärgat 
glas. Använd dem till förrätter, sallad,  
desserter, tårtor eller som ett litet serve-
ringsfat. Fås också som middagstallrikar, 
som är  upplagt att kombinera med de 
passande färgernai stengods. Klarar  
diskmaskin. Tallrikarna beställs pr. stk.   
men priserna är enbart gällande vid köp  
av hela kollin om 6 stk.

14923 18 cm, grön

14924 18 cm, amber

14925 18 cm pink

14926 18 cm blå

FRITT VAL

Veil. 474,- B2B KR. 360,-

25978 25 cm, grön

25979 25 cm, amber

25980 25 cm pink

25981 25 cm blå

FRITT VAL

Veil. 774,- B2B KR. 400,-
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BITZ HURRICANE MED LED LJUS 

Skapa en varm och mysig stäming med 
vackra oaser av ljus. BITZ hurricane 
av rustikt glas med bas av stengods 
och ett LED blockljus med timer är 
det självklara valet när du vill njuta av 
lugnet. Bas i mattsvart utsida och med 
blank insida i tre olika färger. Finns i 
storlekarna 24, 17 och 11 cm.

14538  24 cm - Grön 
14539  24 cm - Blå
Värde 549,- B2B KR. 400,-

14549  17 cm - Grön 
14550  17 cm - Blå
Värde 399,- B2B KR. 320,-

14557  11 cm - Grön 
14558  11 cm - Blå
Värde 249,- B2B KR. 190,-
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24157 BITZ SUSHI SET TIL 2 PERS

Modernt och rustikt Sushiset i svart och grått sten-
gods. Setet består av 2 st rektangulära tallrikar 30 cm, 
2 st miniskålar dia 7,5 cm samt 2 st ätpinnar i mässing.

Värde 869,- B2B KR. 630.-
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A   15417 BITZ SALLADSSKÅL dia 24 cm Galaxy Black 
Värde 369,- B2B KR. 240,- (på sida 59)

B   15427 Bitz Skålset 4 st. dia. 12 cm Galaxy Black 
Värde 399,- B2B 270,-

C   20886 LION SABATIER PHENIX KNIVSET med handtag i exklusivt  
wengeträ. De supervassa knivbladen är tillverkade av starkt rostfritt  
stål (5Cr15MoV) som belagts med titan. Setet består av 1 örtkniv 9 cm 
och 1 Santokukniv 18 cm

Värde 1059,- B2B KR. 400,-

D  821500 BITZ SALT- & PEPPASÆT i mattglaserat stengods med 
ovandel i ek. Den vackra färgen passar till de andra produkterna i BITZ 
färgstarka stengodsserie, där den reaktiva glasyren ger varje produkt 
dess unika spel. Kvarnarna är utrustade med keramisk kvarn med 5 års 
garanti. Värde 799,- B2B KR. 550,-

E  BITZ SALLADSET GALAXY BLACK 1 SALLADSKÅL i stengods 
med mattglaserad svart utsida och vacker, blank svart glasyr på in-
sidan. Dia. 24 cm med salladsbestick i ek, 24 cm. Passer perfekt för 
verdagens sallader. Värde 599,- B2B KR. 400,-

F   115426 BITZ CABARETSET 3 SKÅLAR dia. 12 cm i Galaxy Black 
på svart träfat

Värde 399,- B2B KR. 320,-

Den vackra kombinationen av den matta utsidan och den strålande, blanka insidan  
kommer att fortsätta förtrolla dig. Den matta reaktiva glasyren gör skålarna och alla  
andra produkter i Christian Bitz stengodsserie unik. Märkena, fläckarna och mönstren  
uppträder på olika sätt i glasyren, och inga produkter blir exakt likadana i tillverk-  
ningsprocessen. Detsamma gäller för den imponerande blanka färgade glasyren på  
insidan. Det är det som ger serien ett levande och mycket speciellt uttryck när de olika  
BITZ-variationerna sätts ihop till ett vackert gemensamt universum.

20887 LION SABATIER PHENIX KNIVSET med hand-
tag i exklusivt wengeträ. De supervassa knivbladen 
har framställts av starkt rostfritt stål (5Cr15MoV) och 
belagts med titan, 1 örtkniv 9 cm, 1 multikniv med 
antivakuum-egg 13 cm och 1 kockkniv 20 cm 

Värde 1399,- B2B KR. 700,-
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Vacker och lysande bakgrund
 för små snacks och läcka sallader

bronze
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Vacker och lysande bakgrund
 för små snacks och läcka sallader

A  12564 BITZ SKÅLSET MED LOCK Vackra Bitz-skålar i stengods i set med eklock.  3st. 
10, 12 och 14 cm i färgen svart/bronze. Värde 569,- B2B kr. 400,-

B  13267 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK Salladsskål i stengods med mattglaserad  
svart utsida och vacker, blank bronsglasyr på insidan. Diameter 24 cm, med salladsbestick   
i ek, 24 cm. Perfekt för vardagens sallader och anrättningar. Värde 639,- B2B kr. 400,-

C  10970 BITZ STOR SALLADSSKÅL i stengods med mattglaserad svart utsida och  
vacker, blank bronsglasyr på insidan. Diameter 30 cm. Värde 699,- B2B kr. 450,-

D  821500 BITZ SALT & PEPPAR Salt- och pepparkvarnsset i mattglaserat svart stengods  
med toppen i ek. 16,7 cm. 15 års garanti på keramisk kvarn. Värde 799,- B2B kr. 550,-

E  10976 BITZ CABARETSET består av en svartlaserad träbricka och tre skålar i sten-
gods,  10 cm, med mattglaserad svart utsida och blank bronsmetallglasyr på insidan 
Värde 429,- B2B kr. 300,-

F 15839 BITZ OLJESPRAYFLASKA Med den dekorativa sprayflaskan i svart stengods  
med toppen i rostfritt stål kan du dosera exakt den mängd olja som behövs.
Värde 349,- B2B kr. 260,-

G  10964 BITZ FAT Ståtligt användbart stort fat med mattglaserad svart utsida och  vack-
er blank bronsglasyr på insidan. Diameter 40 cm. Använd för servering eller som en  fin 
inredningsdetalj i hemmet. Värde 799,- B2B kr. 600.-

H  10964 BITZ VAS i mattglaserat svart stengods 20 cm, Värde 429,- B2B kr. 280,-

CHRISTIAN BITZ
“Jag gillar när det dukade bordet bjuder in till mat  
att dela. Massor av skålar och fat med många små  
rätter som man kan dela. Du äter långsammare och  
sitter längre vid bordet när du äter på det sättet,  
och du får mer tid till att prata. Jag tycker att det är  
vackert när bordets färger är en blandning av sten-  
godsets och matens färger. Men jag gillar också att  
ha ett enkelt ton-på-tonbord där maten är i fokus.”
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BITZ VASER 

Vackra Bitz-vaser i tre storlekar, 12,5, 20 eller 25 
cm, i färgen matt creme

11148 12,5 cm Värde 199,- B2B KR. 140,-

11151 20 cm Värde 429,- B2B KR. 280,-

11152 25 cm Värde 599,- B2B KR. 400,-

A   12532 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK  

Salladsskål i cremefärgat stengods med matt-
glaserad utsida och vacker, blank insida. Di-
ameter 24 cm, med salladsbestick i ek, 24 cm. 
Perfekt för vardagens sallader och anrättningar.  
Värde 599,- B2B KR. 400,-

B   23426 BITZ SALLADSSKÅL 

Salladsskål i cremefärgat stengods med mattgla-  
serad utsida och vacker, blank insida Dia. 24 cm 
Värde 369,- B2B kr. 240,-

C   224417 SALLADSBESTICK
Salladsbestick i ekträ. 24 cm. 
Värde 229,- B2B kr. 160,- 

D   11284 SKÅL LITEN
Perfekt liten skål i cremefärgat stengods för 
snacks, godis eller andra godsaker. Dia 14 cm. 
Värde 129,- B2B kr. 90,- 

11347 BITZ SALT-  
OCH PEPPARKVARN 

Salt- och pepparkvarns-  
set i matt cremefärgat  
stengods med toppen i  
ek. 16,7 cm. 15 års garan-  
ti på keramisk kvarn.

Värde 799,-  
B2B kr. 550,-

15840 BITZ  
OLJESPRAY 

Med den dekorativa  
sprayflaskan i matt  
cremefärgat sten-  
gods med toppen i  
rostfritt stål kan du  
dosera exakt den  
mängd olja som  
behövs.

Värde 349,-  
B2B kr. 230,-
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ljust och läckert
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C
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12484 BITZ SKÅLSET MED LOCK  

Vackra Bitz-stengodsskålar i set om tre med eklock.. 10, 12 och 14 cm 
i färgen matt creme. Värde 499,- B2B kr. 400,-
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duka upp med 
färger 551376 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK Salladsskål i stengods med matt-

svart glaserad utsida och vacker, blank mörkblå insida. Diameter 24 cm, med 
salladsbestick i ek, 24 cm. Perfekt för vardagens sallader och anrättningar. 
Värde 599,- B2B kr. 400,-
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821245 BITZ CABARETSET består av ett träfat i ek och tre skålar, 10 cm, med en vacker, blank 
glasyr på insidan i mörkblå, amber och grön. 

Värde 399,- B2B kr. 320,-

15426 BITZ CABARETSET i svart består av ett svartbetsat träfat och tre skålar i svart, 12 cm

Värde 399,- B2B kr. 280,-

BITZ OLIESPRAY 

Med den dekorativa sprayflaskan i stengods och med toppen i 
rostfritt stål kan du dosera exakt den mängd olja som behövs.

15835 Mörkblå

15838 Grön

Värde 349,- B2B kr. 260,-

821489 BITZ SKÅLSET 

Vackra Bitz-skålar, 12 cm, i mattsvart stengods med vacker 
blank färgad glasyr på insidan i mörkblå, grön, amber och grå. 

Värde 399,- B2B kr. 320,-
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BITZ FAT Ståtligt användbart stort fat med mattgla-
serad creme eller svart utsida och vacker blank glasyr 
i olika färger på insidan. Diameter 40 cm. Använd för 
servering eller som en spännande inredningsdetalj i 
hemmet.

11288 Creme/Creme 821187 Svart/Mörkblå

821188 Svart/Grön 821384 Svart/Amber

Värde 729,- B2B KR. 480,-
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BITZ SALLADSSKÅL Stor salladsskål i stengods med 
matt creme eller svart glaserad utsida och vacker, blank 
färgad insida. Diameter 30 cm.

11287 Creme/Creme

821378 Svart/Amber

821381 Svart/Mörkblå

821382 Svart/Grön

Värde 599,- B2B KR. 400,-

224415 BITZ SALLADSBESTICK 

Elegant salladsbestick i ek. Med sin vackra och enkla 
nordiska design passar salladsbesticket perfekt till BITZ 
rustika, färgglada stengodsdelar. 32 cm

Värde 299,- B2B KR. 200,-
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COSTA NOVA GRES SKÅL De glaserade  
keramikskålarna är perfekta tillsammans 
med muggarna från serien Grescafé eller 
som i ögonfallande skålar på det dukade 
bordet. Kollektionens vackra glasyr är 
inspirerad  av havets vågor och fås i flera 
olika  färger. 50 cl. 6 stk.

21877 Blå   21878 Grå   21880 Vit

21881 Mint  21883 Svart

FRITT VAL

Värde 1.374,- B2B KR. 780,-

COSTA NOVA GRES MUGG Vackra 
muggar  från Costa Nova i keramik med  
läcker glasyr. Kollektionen är inspirerad av  
havets vågor och fås i olika färger.  Sten-
godsets fantastiska förmåga att bevara  
temperaturen säkrar, att ditt kaffe håller 
sig varmt länge. 38 cl. 6 stk.

21911 Blå   21912 Grå   21914 Vit

21915 Mint   21917 Svart

FRITT VAL

Värde 1.134,-  B2B KR. 690,-
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Costa Novas stengods bränns i 11 timmar vid 1180 °C. Det betyder, att produkterna har mycket låg  
risk att få rispor vid användning, att de tål termisk chock, och att glasyren är särskilt motståndskraftig  

mot repor. Tål ugn, mikrougn, frys och termisk chock från -20 °C till +250 °C.

Produkterna kan placeras under grill i ugnen, om de placeras 6,5 cm från värmekällan. Använd dem  
inte över öppen eld eller på en elektrisk spis. Kan diskas i maskin så ofta man önskar, tack vare den  

extremt hårda, oporösa ytglasyren, men låt inte delarna röra vid varandra i maskinen.
Costa Novas unika bränningssystem sparar energi och reducerar utsläpp i atmosfären.

Produkterna lever upp till alla internationella standardkrav och tillverkas under miljövänliga förhållanden  
på fabriken i Portugal. Innehåller varken bly eller kadmium.
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Soul of the city
Den danske illustratören Martin Schwartz är känd för sina detaljerade och ikoniska posters på städer,

som både hyllar den varierade arkitekturen och fångar själen som kännetecknar en plats. Oavsett om det är en stad,  
en region eller ett land, gör Martin Schwartz mycket grundliga efterforskningar av de platser han illustrerar,

och alla detaljer är noggrant utvalda för att fånga platsen unika DNA. Illustrationerna är minutiöst genomarbetade,  
tar många månader att göra och färdigställs utan kompromisser. Resultatet är vackra och inspirerande motiv,  
där en mängd detaljer och färger organiseras i en grafiskt balanserad enhet som skapar lätthet och elegans.

Martin Schwartz stadsposters har redan fått status som moderna klassiker,  
och de säljs till en stor internationell publik.

25518 MARTIN SCHWARTZ KAKBURKSSET

bestående av två runda burkar med svenska  
motiv. Stor burk med Sverigemotiv, dia.  19,5 
cm, höjd 9 cm. Liten burk med Stockholms-
motiv, dia. 14,6, höjd 7 cm

Värde 289,- B2B KR. 200,-
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Alfi har i mer än hundra år varit den   
okrönta kungen av termoskannor tack vare   

gediget hantverk, innovativ teknik och
en känsla för design som har skapat flera av  
morgondagens designikoner till kaffebordet  

världen över i samarbete med några av   
världens främsta formgivare.

ALFI SKYLINE TERMOKANDE 1 L 

Njut kaffet från den eleganta Sky- 
line  termoskannan i robust matt eller 
lackerad  rustfritt stål med förkromad 
topp, lock  och ergonomiskt hand-
tag. Termoskannan håller värmen i 12 
timmar och kylan   i 24 timmar och är 
enkel att servera från  med  en hand.

17487 Mat stål 
17485 Denim

Värde 1.209,- B2B KR. 760,-
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MAN  
BLIR  
INTE  
VACKER  
AV  
KALLT  
KAFFE

26947 ALFI JUWEL TERMOSKANNA  är en av 
världens mest kända termoskannor, och  den 
ursprungliga stilrena designen kan dateras  
helt tillbaka till 1918. Termoskannan är i förkro-
mat  rostfritt stål i hög kvalitet. Dubbelväggad  
AlfiDur-insats i isolerande och härdat  vaku-
um-glas. Håller värmen i 12 timmar och kylan   
i 24 timmar. Unikt och praktiskt hällsystem.  
Kan serveras från med en hand. Ergonomiskt,  
förkromat metallhandtag.

Värde 3.099,- B2B KR. 1.800,- 

27291 ALFI STUDIO ALLURE TERMOS- 
KANNA kombinerar unik elegans och hög 
funktiona-  litet i köket och på kaffebordet. 
Termo-  skannan i rostfritt stål med eleganta 
detaljer i  trä och en särdeles motståndskraftig 
pulverlackerad yta. Robust insats i isolerande  
rostfritt stål. Håller värmen i upp till 17 tim-
mar och  kylan i upp till 34 timmar. AromaSa-
fe-principen  bevarar kaffets runda smak. 
Unikt och praktiskt hällsystem. Matt svart med 
ergonomiskt  handtag i trä.

Värde 2.239,- B2B KR. 1.400,-
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ALFI ECO TERMOSKANNA 1 L kombinerar cool stil 
med  hög funktionalitet i köket och på kaffebordet. 
Högkvalitativ plasttermos med dubbelväggad insats   
i isolerande och härdat vakuumglas och praktisk en-
hands ECO hällsystem. Håller vätskan varm i 12 timmar 
och kall i 24 timmar. Design av Martin Hauenstein.

16835 Havsgrön

16831  Svart

Värde 459,- B2B KR. 280,-
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ALFI CITY DRICKSFLASKA

Original Alfi-design, som är perfekt att ta med i farten.  
Dricksflaskan är tillverkad av robust, dubbelväggat rostfritt 
stål  med lock i hög kvalitet och praktisk bärrem. Håller väts-
kan varm   i upp till 8 timmar och kall i upp till 16 timmar. 
Flaskan håller fullständigt tätt själv med hjälp av koldioxid 
hjälp av koldioxidhaltig vätska. Fri från BPA. Tål  diskmaskin. 
Motståndskraftig yta tack vare colourProtect™ - slagtålig de-
sign. Hållbar och  återanvändbar. Miljövänligt alternativ till 
engångsplastflaskor.

19735 Grå satin

19736 Blå satin

19737 Rosa satin

Värde 659,- B2B KR. 400,-
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ALFI ISO THERM ECO TERMOSFLASKA

Praktisk termosflaska, som är perfekt att ta  
med när man är på språng. Rostfritt stål i hög 
kvalitet. Dubbelväggad termosflaska med va-
kuum. Mycket robust och hållbar för  slag och 
stötar.  Praktiskt skruvlock med drickkopp. 
100 % tät.  Håller vätskan varm i 12   timmar 
och kall i 24 timmar.  Matt stål.

19719 0,5 Liter Värde 399,- B2B KR. 250,-

19720 0,75 Liter Värde 489,- B2B KR. 300,-

19721 1 Liter Värde 539,- B2B KR. 330,-
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DUSTY 
BLUE

NORDIC
GREEN

BLACK

Mensura betyder ”att mäta” på latin, och syftet 
med Mensura-serien är just att mäta snabbt  
och exakt. Kvaliteten är hög och produkterna  
är soli- da och kan användas i många år.

Design: Halskov & Dalsgaard Design i Köpen-
hamn.

ROSTI KÖKSVÅG MENSURA med LED-display väger 
upp till 10 kg med en känslighet på 1 gram. Skålen är 
tillverkad i ABS, rymmer 300 ml och fungerar som ett 
lock när vågen inte används.

25685 Dusty blue

25686 Nordic green

25687 Black

FRITT VAL

Värde 699,- B2B KR. 400,-

13029 MARGRETHE-SET med omrörningsskålar i stor- 
lekarna 2 och 3 liter med tillhörande svart lock. Superfin 
och populär skål från Rosti. Margrethe-skålen är särskilt 
lämplig vid tillredning, men kan naturligtvis också  
användas i andra sammanhang - t ex vid servering.  
Med lock blir skålen en praktisk förvaringsskål.

Värde 590,- B2B KR. 400,-

72



Margrethe-skålen designades 1954 av 
Acton Bjørns och Sigvard Bernadottes 
arkitektbyrå i Köpenhamn på uppdrag av 
Rosti och har fått sitt namn efter prinses- 
san Margrethe. Skålen finns i en rad vackra 
färger och i hela 10 olika storlekar.

14140 MARGRETHE SET INDIAN SUMMER med 
omrörningsskålar från Rosti med de fyra minsta 
storlekarna i serien. Setet innehåller 0,15 + 0,35 + 
0,5 + 0,75 liter Margrethe-skålar med tillhörande 
lock. De små skålarna är lämpliga som frukost- 
skålar och för olika tillbehör vid servering.

Värde 519,- B2B KR. 400,-
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ROSTI MARGRETHE 

245113 SKÅL 0,5 LITER STÅL  
Värde 349,- B2B KR. 250,-

245114 SKÅL 1,5 LITER STÅL 
Värde 499,- B2B KR. 350,-

14818 SKÅL 2 LITER STÅL
Värde 549,- B2B KR. 400,-

245115 SKÅL 3 LITER STÅL
Värde 649,- B2B KR. 440,-

245120 SKÅLSET består av två skålar på 1,5 +  3 liter. Stål  
Värde 1.049,- B2B KR. 700,-

245122 MIXKANNA 1  LITER STÅL  
Värde 499,- BSB KR. 400,-
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Pillivuyt är porslin med en speciell gjutning. År 1818 köpte Jean  
Louis Richard Pillivuyt en gammal tegelfabrik

 i hjärtat av Frankrike, där han skulle tillverka porslin  
av en särskilt kvalitet för det franska köket

Redan 1823 vann Pillivuyt sitt första designpris, 
och 1854 byggde hans son, Charles Pillivuyt en ny fabrik i

Mehun-sur-Yèvre, där Pillivuyt fortfarande finns idag,  
och där många detaljer fortfarande görs för hand.

Ända sedan början var Pillivuyts filosofi att skapa ett vackert  
och hållbart porslin, som lever upp till de högsta

standarderana för funktion, hållbarhet och design och skapas
för att föras vidare i generation efter generation.
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Porslin 
med speciell  
gjutning
Porslinet är tillverkat av fältspatsporslin med högt innehåll av fältspat  
och kvarts. Den unika porslinssmassan tillsammans med en extremt  
hård glasyr gör porslinet extra motståndskraftigt mot stötar och slag.  
Porslinet är lämpligt för både ugn och mikrougn och tål stora  
temperaturskillnader från -30 °C till +350 °C.

Pillivuyt har under många år försökt att minska sitt CO2-avtryck.  
Bland annat genom återvinning av avfallsprodukter från råvaror  
samt återvinning av vatten, plast, papper och kartong. Isolering  
av ugnar och användning av ugnarnas värme för uppvärmning  
samt övergång till hållbara förpackningar. Ett annat initiativ är  
återvinning av det hårda porslinsavfallet till vägbeläggningar.

77



Bonjour
27529 MORGONSET 

Starta dagen med en god  frukost. Ta det lugnt, 
njut av en varm kopp te eller kaffe, kanske ett 
kokt ägg och en varm giffel, läs tidninge och 
andas djupt. Då har du fått en god start på da-
gen. Pillivuyt Plissé termomugg, 2 stk.  25 cl. vit, 
1 stk. Morsø Foresta brödkniv och en smart och 
rymlig HOLM brödkorg i matt, svart  pulver- 
lackerad metall med svart tygpåse i 100 %   
bomull, 27 x 17 x 9 cm.

Värde 1.419,- B2B KR. 750,-

78



PILLIVUYT TERMOMUGG PLISSÉ

Enkel, elegant och klassisk termomugg på 25 cl till  
kaffe, te och andra varma eller kalla drycker. Plissé  
är  känt för sina veckade linjer och tidlösa stil, skapad 
utifrån några av Pillivuyts tidiga gjutformar från bör-
jan av 1900-talet. H 12 cm.

23436 6 STK. VIT 
Värde 1.649,- B2B KR. 680,-

20940 4 STK. VIT

Värde 999,- B2B KR. 500,-

20939 2 STK. VIT

27294 2 STK. ARCTIC ICE

27295 2 STK. MIDNIGHT BLUE

27296 2 STK. WOODROSE

FRITT VAL

Värde 499,- B2B KR. 280,- 
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Enkel, elegant och klassisk. Plissé är kända för sina  
veckade linjer och en tidlös stil som har hämtats  från 
några av Pillivuyts äldre gjutformar från tidigt  1900-
tal. Plissé är med sin fina plissering känd över hela 
världen som en symbol för diskret,  fransk elegans.

17881 PILLIVUYT PLISSÉ SKÅL 
dia. 20 cm på 1,65 liter till sallader, 
servering av tillbehör m.m.

Värde 699,- B2B KR. 400,-

17872 PILLIVUYT PLISSÉ SKÅLER 2 ST. 
på 14 cm är utmärkt som portionsskål, 
soppskål, liten serveringsskål mm.

Värde 758,- B2B KR. 400,-

21100 PILLIVUYT TAPASSÆT

Två Plissé tapasfat 18 x 12 cm och ett fad 36 x 12 
cm  i vitt ugnsfast porslin för servering av kalla 
och varma rätter, enkelt, elegant och klassiskt. 
Plissé är med sin fina plissering känt världen 
över som symbolen för fransk elegans.

Värde 1.407,- B2B KR. 740,-
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18449 PILLIVUYT FAT i elegant design. Stekfaten är  per-
fekta för ugn, grill och servering. Går att ta direkt från frys 
till ugn till bord. De 2 stk. faten mäter var 32 x 17 x 6 cm

Värde 1.458,- B2B KR. 640,-

21107 PILLIVUYT PAJFORM 2 stk. i Pillivuyts original  
design med böljande kant och flat botten på 25 cm 
och 27,5 cm i vitt porslin. Går från ugn till bord.

Värde 1.008,- B2B KR. 560,-

 

Med Pillivuyts ugnsfasta porslinsfat har matlagningen aldrig varit enklare.  
Laga rätten i ett stekfat och frys in den. Tag fatet från frysen och sätt det direkt 
 i ugnen. Servera i det varma fatet.

Allt porslin från Pillivuyt är ugnsfast, och du kan därför använda alla fat,  
skålar och tallrikar i ugn, mikrougn och på spis. Produkter med flat botten kan  
till och med användas på grillen. Har du en färdiglagad rätt i frysen, kan du  
flytta fatet direkt från frys till ugn, eftersom porslinet tål termisk chock  
från -30 °C till +350 °C.

Och därefter serveras maten självklart i det vackra fatet!
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PILLIVUYT TEXTILSET RECYCLE – 5 DELAR

Kökstextil i god design i både klassiska och 
moderiktiga färger. Textilierna tvättas i 40 
grader. Överskottsfärg kan förekomma, 
speciellt vid mörka färger, därför rekommen-
deras  separat tvätt. Använd tvättmedel utan 
optisk  vitt och blekmedel. Krympning 5-10 
%.  Textilierna kan efter tvätt ”dras” slätt eller 
strykas. Välj  mellan två klassiska färger.

27936 Grå   18439 Svart

FRITT VAL

Värde 595,- B2B KR. 280,-

100 % 
ÅTERVUNNEN 
BOMULL
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PILLIVUYT KÖKSHANDDUKAR & GRYTLAPPAR RECYCLE – 4 DELAR

Kökstextil i god design i både klassiska och moderiktiga färger. Textili-
erna tvättas i 40 grader. Överskottsfärg kan förekomma, speciellt vid 
mörka färger, därför rekommenderas  separat tvätt.  

27931 Svart  27932 Grå

FRITT VAL

Värde 359,- B2B KR. 150,-

PILLIVUYT FÖRKLÄDE & GRYTLAPPAR RECYCLE – 3 DELAR

Kökstextil i god design i både klassiska och moderiktiga färger. Textili-
erna tvättas i 40 grader. Överskottsfärg kan förekomma, speciellt vid 
mörka färger, därför rekommenderas  separat tvätt. 

27918  Svart  27919  Grå

FRITT VAL

Värde 397,- B2B KR. 190,-
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Gense är Sveriges äldsta aktiva aktiebolag och är en av Nordens  
största och mest kända leverantörer av bestick i högsta kvalitet.

Genses produkter kännetecknas av sin såväl klassiska som nyskapande  
design – med en perfekt kombination av form och funktion.

Ett tydligt bevis på detta och den höga kvaliteten
är Genses mångåriga status som kunglig hovleverantör.

220149 Kött-/grillbestick
12 delar – 6 pers.
Värde 2.399,- B2B KR. 1200,-

20150 Kött-/grillbestick
8 delar – 4 pers.
Värde 1.649,- B2B KR. 840,-

20151 Kött-/grillbestick
4 delar – 2 pers.
Värde 829,- B2B KR. 450,-
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OLD FARMER  
KÖTT BESTICK

Gense är Sveriges äldsta aktiva aktiebolag och är en av Nordens  
största och mest kända leverantörer av bestick i högsta kvalitet.

Genses produkter kännetecknas av sin såväl klassiska som nyskapande  
design – med en perfekt kombination av form och funktion.

Ett tydligt bevis på detta och den höga kvaliteten
är Genses mångåriga status som kunglig hovleverantör.

Ett robust och vackert kött/grillbestick, perfekt till 
både den  läckra steken och annat grillkött som den 
fräscha sommarsalladen. Tillverkade i mattglanspo-
lerat rostfritt stål med  handtag i POM-plast av hög 
kvalitet.

Design: Bent Severin – Industriell designer och en 
duktig  hantverkare, som arbetade med perfektion i 
alla ma-  terialtyper. Han ansågs vara en av Danmarks 
ledande skulptörer och formgivare med stort infly-
tande i den kreativa världen.

20351 GENSE OLD FARMER CLASSIC   
KÖTTKNIV XL 23,5 CM 4 ST TRÄ/STÅL

En tuff och robust kött/grillkniv med brett knivblad 
som  passar utmärkt till biffar eller grillat kött, emel-
lertid så  passar det även såklart alla andra typer av 
tillfällen.  Old Farmer XL Classic levereras i en robust 
och exklusiv trälåda. Tillverkade i högglanspolerat 
rostfritt  stål med handtag av ädelträlaminat.

Design: Bent Severin

Värde 1649,- B2B KR. 800,-

20349 GENSE OLD FARMER MICARTA   
KÖTTKNIV XL 23,5 CM 4 ST SVART/STÅL.

Tillverkade i högglanspolerat rostfritt stål med hand-
tag av Micarta.

Värde 1849,- B2B KR. 900,-
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20682 Bestickset 16 delar Värde 2.229,- B2B kr. 800,-

23749 Bestickset 24 delar Värde 3.336,- B2B kr. 1.100,-

23750 Bestickset 32 delar Värde 4.459,- B2B kr. 1.500,-

27956 Bestickset 16 delar + serveringsgaffel, 
-sked och såssked = 19 delar

Värde 3.019,- B2B KR. 1.200,-

FUGA BESTIK
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20674 SALLADBESTICK

Värde 899,- B2B KR. 400,-

KÖTTBESTICK/GRILLBESTICK

23828 12 delar Värde 2.3 99,- B2B KR. 650,-

23730 24 delar Värde 4.449,- B2B KR. 1.200,-

27957 Bestickset 24 delar + serveringsgaffel, -sked = 26 delar

Värde 3.799,- B2B KR. 1.450,-

Idealiskt bestick till både vardag som fest. Fuga har en klassisk design med mjuka avrundade  linjer, som 
vilar behagligt i handen. Tias Eckhoff, som formgav det ikoniska besticket 1962, var pionjär inom industriell  
design och bidrog med att göra skandinavisk design till ett världskänt begrepp. Matt/blank stål.
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A

Ordet Norm beskriver något som är universellt mänskligt och 
evigt, och som allt sedan byggs på. Genses bestick Norm ska-
pades i samarbete med Jacob Jensen Design, och med sina rena 
mjuka geometrier mot handflatan och de nästan arkitektoniska 
linjerna låter Norm ergonomi och balans möta estetisk harmoni. 
Matt stål.

A   26914 Bestickset Norm, 16 delar.  
Värde 2.999,- B2B KR. 1.600,-

B   26917 Köttkniv Norm 4 stk.  
Värde 1.249,- B2B KR. 550,-

NYHET

NORM BESTICK
BY JACOB JENSEN
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B

A

till alla mysiga stunder
För Mette Blomsterberg går vägen till det goda livet genom köket, och sedan tidig ung-
dom har hon bakat och lagat mat och skämt bort andra med det. Genom en blandning 
av hårt arbete, vilja och en uttalad kärlek till sitt yrke har hon skapat ett framgångsrikt 
varumärke. Köket är hennes plats där hon älskar att leka och experimentera, både med 
de stora portionerna och det raffinerade med dekorationer och glasyr.

BLOMSTERBERGS VÅFFELSMET

1/2 tjock vaniljstång eller 1,5 tsk. vaniljsocker

40 g socker · 300 g grekisk yoghurt

1 ägg (str. L) · 1 d
l vatten

220 g vetemjöl ·2 tsk bakpulver

1 knivsudd krossat flingsalt

100 g smält, saltat smör
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C

D

E

till alla mysiga stunder

A  821850 BLOMSTERBERGS SKÅL 4 st. Exklusiv dropp-
formad porslinsskål, som är ett spännande komplement till 
din servis. Mycket användarvänlig som både skål och djupa 
tallrikar. Det kan serveras allt från iskall jordgubbssoppa till 
havregryn med fräscha jordgubbar och chokladflarn. Skålar- 
na fungerar också utmärkt till olika tillbehör på en sallads- 
buffé eller liknande.
Värde 179,- B2B KR. 130,-

B  821854 BLOMSTERBERGS KAKFAT på fot dia. 30 cm vit 
porslin. Används till servering av t ex tårtor, flotta desserter 
eller småkakor. Lyfter bokstavligen bakverken och ger det 
ett mycket mer professionellt intryck.
Värde 329,- B2B KR. 260,-

C  12591 BLOMSTERBERGS VÅFFELJÄRN Skäm bort familjen med under- 
bart läckra hjärtformade våfflor. Våffeljärnets plattor med en diameter på 
20 cm och non-stickbeläggning ger fem hjärtformade våfflor åt gången. 
Våffeljärnet har dessutom värmeisolerade handtag, justerbar temperatur 
och en kontrollampa. 1 200 watt.
Värde 699,- B2B KR. 400,-

D  234749 BLOMSTERBERGS ELVISP med kraftfull 350 watts motor i kom-
pakt design i svart plast och rostfritt stål. LED-display, som visar hastighet 
och tidsförbrukning, fem hastigheter med turbofunktion. 2 vanliga vispar 
och 2 degkrokar ingår. Stavmixern är utformad så att den kan stå upprätt 
och är därmed lättare att förvara.
Värde 649,- B2B KR. 520,-

E  12590 BLOMSTERBERGS MULTIHACKARE Supereffektiv 300 watts 
multihackare med en stor 500 ml behållare av klar plast, så det är enkelt 
att följa  hackningen och stoppa när du är nöjd med konsistensen. Du kan 
hacka och blanda med två hastighetsinställningar. Bladen roterar och rör 
sig upp och ner samtidigt, och om du använder mixerfunktionen kan du 
tillsätta vätska genom locket under användning. Innehåller recepthäfte från  
Mette Blomsterberg
Värde 999,- B2B KR. 600,-
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HAR DU EN BAMIX®, 
BEHÖVER DU INGA 
ANDRA REDSKAP

bamix® är världens minsta och mest mångsidiga 
köksmaskin. Den kan användas för att hacka, purea, 
emulgera, röra, blanda, skumma, mala, riva och vis-
pa, och samtidigt är den extremt enkel att använda 
och rengöra. Den kan användas i små behållare och 
glasskålar, liksom i heta grytor på spisen, och med 
sitt dubbelisolerade och helt förseglade hölje kan 
den sänkas ner djup i både varm som kall vätska.

100 % SCHWEIZISK KVALITET 
MED LIVSTIDSGARANTI PÅ MOTORN

Hållbarhet är en del av tanken bakom bamix®. Det är 
handbyggd schweizisk kvalitet som är gjord för att 
hålla i många år. Produkterna skruvas ihop istället 
för att limmas eller svetsas och kan när som helst 
öppnas för inspektion och reparation, vilket innebär 
att även en gammal bamix® fortfarande kan repare-
ras. Det är dock osannolikt att din bamix® någonsin 
kommer att gå sönder.

Det finns livstidsgaranti på den extremt kraftfulla 
motorn, och den tidlösa designen bygger på funk-
tionalitet och god ergonomi.

Scanna QR-koderna och få inspiration till 
hur du använder och underhåller  multi-
funktionskniven och blandarskivan.

92



MULTIFUNKTIONSKNIVEN är perfekt till det mesta;  
att mosa grönsaker och tillagat kött till soppa, sås 
och barnmat, och att hacka färska och frysta frukter 
och bär till desserter, sylt, glass och sorbet. Multi-
funktionskniven kan även krossa isbitar till uppfris-
kande drycker och cocktails.

BLENDERSKIVAN används bland annat till att göra  
majonäs, pannkaksmet, potatismos, cocktails och 
shakes.

15412 BAMIX® ACTIVE-STAVMIXER i svart med en kraftfull 
140 watts motor med två hastighetsinställningar. Fantas-
tiskt enkelt, mångsidig, extremt lätt att använda, lätt att 
rengöra, elegant att se på och säker att använda. Multifunk-
tionskniv ingår. 

Värde 1.699,- B2B KR. 1.360,-

15416 BAMIX® DAILY-STAVMIXER Med en kraftfull 140 watt 
motor med två hastighetsinställningar. Otroligt flexibel och 
kan användas för många uppgifter i köket. Det medföljer 
multifunktionskniv, mixerskiva och en 600 ml behållare 
med svart lock.

Värde 1.999,- B2B KR. 1.440,-
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17419 KITCHENAID KÖKSMASKIN ARTISAN 4,8 L SVART

Multifunktionell köksmaskin i mjuk, rundad design med upp-  
fällbart huvud som gör den enkel att använda och rengöra.  
Den rostfria stålskålen på 4,8 liter gör det lätt att röra, knåda  
och blanda med hastigheter från 1 till 10. Inkluderar visp med  
sex trådar för vispning av äggvitor, grädde och dipp, en platt  
visp för kakor, glasyr, rågbröd och potatismos samt en deg-  
krok för blandning och knådning av jäsdeg. Energieffektivt  
utnyttjade av motorn säkrar att den kan klara av hårt arbete  
utan onödig elförbrukning. Handbyggd teknik med en genom-  
snittlig livstid på 30 år.

Värde 5.999,- B2B KR. 4.800,-

År 1919 kom en banbrytande maskin till världen,  
då KitchenAids första köksmaskin såg dagens ljus.

En köksmaskin som skulle komma att revolutione-  
ra matlagningen för både privata och professio-  
nella kockar.

1937 blev KitchenAids mixer omdesignad av den  
amerikanske designern Egmont Arens - och en  
äkta designklassiker föddes. Över 100 år med pro-  
fessionell prestanda, hög hantverkskvalitet och  
ikonisk design.

IKONISK DESIGN 
I ÖVER 100 ÅR
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19715 KITCHENAID SLADDLÖS STAVMIXER

Du får all kraft du förväntar dig, bara utan sladd. Rör dig i köket med 
KitchenAids sladdlösa 8 volt stavmixer, designad med ett kraftfullt 
litium-ion-batteri. Då kan du laga mat var som helst. Inklusive 700 ml 
behållare med lock samt laddare.

Värde 1.599,- B2B KR. 1.280,-

19614 KITCHENAID SLADDLÖS MINI-FOODPROCESSOR

Med den kraftfulla sladdlösa minihackaren har du friheten att vara 
kreativ och laga mat var du vill och där den passar in i ditt arbets-
flöde. Du kan blanda, hacka, puréa och vispa i arbetsskålen, som 
rymmer 1,18 liter, och litium-ion-batteriet är enkelt att ladda. Laddare 
ingår.

Värde 1.599,- B2B KR. 1.280,-
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KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR 830 ML

Den perfekta storleken för daglig användning i köket.  
Perfekt för att hacka ingredienser, förbereda dressing, 
sås, pesto, salsa, majonäs och mycket mer.

830 ml BPA-fri arbetsskål med hällpip och handtag.

Värde 1.399,- B2B KR. 1.120,-

19213 Svart

19211  Silver

19214 Vit

20302 KITCHENAID FOODPROCESSOR 1,7 L SVART

Matberedaren förenklar arbetet med att snabbt och 
effektivt tillaga hälsosamma maträtter. Dess förmåga 
att hacka, skiva, skära och puréa färska ingredienser 
till läckra, kreativa rätter gör den perfekt för en aktiv 
och hälsosam livsstil. Den kan till och med knåda 
deg till bröd och pizza. Flera tillbehör medföljer i 
form av knivdel, degkrok, riv-/ skivjärn för medelgrov 
och grov rivning, påmatare samt en 1,7-liters BPA-fri 
arbetsskål. Enkel och kompakt förvaring då alla 
tillbehörsdelar får plats i skålen

Värde 1.999,- B2B KR. 1.600,-
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19611 KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR 1,19 L

Den perfekta storleken för dagligt bruk i köket. Utmärkt för att 
hacka rå frukt, grönsaker, nötter, persilja, purjolök, vitlök etc. 
Blandar och gör puré av kokta frukter eller grönsaker. Gör rasp 
och hackar kött, rör om och vispar. Arbetsskål, multifunktionellt 
knivblad och visp medföljer och de kan alla diskas i diskmaskin.

Värde 1.399,- B2B KR. 1.120,-
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kaffetid

til 12 kopper

17287 KITCHENAID KAFFEMASKIN CLASSIC 1,7 L

Till 12 koppar. Du får härligt, smakrikt kaffe varje 
gång, och du kan välja just den kaffestyrka du gil-
lar bäst. Den vackra designen med pip på kannan 
förhindrar dropp och gör det enkelt att hälla kaffet 
i koppar. Med den automatiska inställningen kan du 
brygga när det passar dig, så att kaffet kan vara klart 
och vänta på dig när som helst på dygnet. Kokplat-
tan håller ditt kaffe varmt i upp till 40 minuter. Per-
fekt om du behöver extra tid till annat på morgonen.

Värde 1.499,- B2B KR. 1.200,-
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Perfekt till en härlig 
morgonstund

18290 KITCHENAID BRÖDROST CLASSIC

Rostar 2 brödskivor med extra lång och bred rostplats, upptinings-
funktion, bagel/baguettefunktion, funktion för at lätt förlänga rost-
ningen– den perfekta brödrosten för alla typer av bröd.

Värde 1.299,- B2B KR. 1.040,-

17329 KITCHENAID VATTENKOKARE CLASSIC

Kupolformad vattenkokare med droppfri pip och av- och påknapp 
med LED-indikatorlampa. Den är solid, stabil och enkel att rengöra. 
1,25 liter.

Värde 1.599,- B2B KR. 1.280,-
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I en värld där miljömedvetenhet spelar en avgörande roll har 
Tareq Taylor utvecklat  en modern köksserie som fokuserar på 
återvinning, miljö och kvalitet för att minska  vårt klimatav-
tryck så mycket som möjligt.

Vi måste ta väl hand om jordens resurser och återvinna mate-
rial och produkter i  högre utsträckning. Resultatet är mindre 
avfall och skadliga effekter på miljön. Tareq  Taylors produkter 
ska vara cirkulära, och istället för att använda nya resurser till 
att  tillverka produkter, måste produkter och material fortsätta 
att användas så länge  som möjligt innan de omvandlas till nya 
produkter.

Tareq Taylor strävar efter att förvandla avfall till nya resurser. 
Och vi är övertygade  om att en cirkulär affärsmodell är vägen 
framåt.

27385 STEKPANNA ONEPAN 28 CM ALUMINIUM/KERAMISK BELÄGGNING

ONEPan stekpanna, dia. 28 cm, höjd 6 cm. Har du en ONEPan behöver du bara en stekpanna i hela ditt liv – och 
den heter just ONEPan. Den FPAS-fria stek- panna ingår i ett cirkulärt retursystem. När belägg- ningen på din 
panna har slitits ned, beställer du en ny, nybelagd stekpanna och returnerar den gamla.Din gamla stekpanna görs 
då i ordning och kan tas i bruk igen. Om och om igen. ONEPan är tillverkad av återvunnen aluminium med non-
stick coating med keramisk beläggning och kan användas på alla värmekällor, inklusive i ugn upp till 300 grader.

Värde 1.599,- B2B KR. 1.280,-
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MORSØ FARO LANTERNOR är en vacker fyr i 
mörkret. Den är tillverkad i svart pulverlackerat 
järn med handtag i borstat rostfritt stål, och se-
riens tre storlekar är fina både tillsammans och var 
för sig.

Faro är det italienska ordet för fyr, och det är tyd- 
ligt att formgivningen av denna vackra lykta har 
inspirerats av just stolta och höga fyrar.

Lyktan öppnas med locket i toppen, vilket ger den 
dess vackra och enkla utseende, och dessut- om 
undviker man slamrande sidoluckor. Lyktan är 
mycket robust i kraftigt järn och med en glastjock-
lek på 3,5 mm, och faötterna är ställbara så att 
lyktan står plant och stadigt samtidigt som den 
kommer upp lite från underlaget. Det finns avrin-
ningshål i botten och den svarta pulverlack- en gör 
att lyktan kan stå ute i alla väder.

Design Hans Sandgren Jakobsen

14271 H80 Värde 1.999,- B2B KR. 1.500,-

14272 H55 Värde 1.199,- B2B KR. 840,-

14273 H30 Värde 799,- B2B KR. 470,-

Sedan 1853 har Morsø genom sin design, innovation och hantverk varit synonymt med  den varma miljö  
som vi kallar hem. Det har alltid varit kärnan i designen och tillverkningenatt skapa en varm,  

säker och vacker samlingspunkt som samtidigt kan tillgodose ett praktiskt behov.
Detta är fortfarande fallet, och Morsøs stolta hantverkstraditioner och kvalitetsdesign fortsätter

i helt nya produkter som på bästa sätt kombinerar Morsøs unika historia med modern design och materialval.
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200939 MORSØ FORNO UTOMHUS UGN är för dig som gillar god mat, unik de-
sign, originalitet och gemensamma upplevelser. Det har sin charm att laga mat 
utomhus och Morsø Forno fungerar bra som en del av ett utomhuskök, men kan 
även placeras fristående på ett praktiskt utomhusbord. Du kan  använda både 
ved och träkol för att tända upp i ugnen. Med den mångsidiga utomhusugnen 
väntar massor av läckra matupplevelser över öppen eld. Du kan bl.a. baka kris-
piga pizzabottnar direkt på de medföljande pizzastenarna som fungerar som 
ugnens botten.

Det tar bara några minuter och resultatet smakar av Italien. Både små och stora 
familjemedlemmar kan njuta av den mysiga stämningen som brasan ger med 
pinnbröd eller rostade marshmallows. Med rätt tillbehör kan du även använda 
Morsø Forno som grill och rökugn. Du kan t.ex. använda det emaljerade grill-
gallret Tuscan Grill om du vill ge dina grillade biffar och grönsaker skarpa och 
väldefinierade grillmärken. Det är också möjligt att förvandla utomhusug- nen 
till en rökugn genom att sätta den smarta Forno-dörren i öppningen. Morsø 
Forno är byggd som en traditionell stenugn med välvd topp, stenbotten, en liten 
öppning och skorsten. Ugnen väger 96 kg och är tillverkad i svartemaljerat gjut- 
järn, som kan hålla i många år. Gjutjärnsprodukter får en naturlig patina, men om 
du vill undvika det kan du fräscha upp ugnen med jämna mellanrum genom att 
använda en underhållssats. Underhållssatsen köper du separat.

Den eleganta utomhusugnen har skapats av den danske designern Klaus Rath. 
Han drömde om att utveckla en pizzaugn som också skulle kunna användas som 
en öppen spis för utomhusbruk året runt. I samarbete med Morsø skapade han 
Morsø Forno, som är själva sinnebilden av "hygge". Här kan du se lågorna, ma-
ten som tillagas och röken stiga till väders genom skorstenen. Morsø Forno inkl. 
pizzasten och avtagbar skorstensdel. Levereras omonterad. Mått: 70 x 60 cm. 

Värde 13.999,- B2B KR. 11.200,-

MORSØ FORNO GASOLGRILL är en behändig gasolgrill som  
med sin säkra och stilfulla design är ett vackert bidrag till ut-  
omhusmiljön.

Gasolgrillens lock och gryta är i gjuten aluminium, medan grill-  
gallret är i massivt gjutjärn med emaljbeläggning.

Det minimalistiska greppet kompletterar fronten, både design-  
mässigt och ergonomiskt. Samtidigt ger det fyrbenta underre-  
det gallret en stabil grund som helt naturligt och diskret skapar  
plats för såväl kontrollpanelen och gasanslutningen.

Morsø Forno gasolgrill är lätt att använda. Den har ett använ-  
darvänligt tändningssystem med vred. Den levereras klar för  
användning med slang, så du behöver bara ansluta till en gas-  
cylinder.

201027 PICCOLO Dia. 46 cm Värde 4.999,- B2B KR. 4.000,-

200942 MEDIO Dia 58 cm Värde 7.999,- B2B KR. 6.000,-

201028 GRANDE Dia 72 cm Värde 10.999,- B2B KR. 8.800,-
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FLAME-VASENS  
ORGANISKA   
MÖNSTER ÄR   
INSPIRERAT
AV ELD OCH  
FLAMMOR

10899 MORSØ FLAME VAS 19 cm i porslin med vacker matt svart glasyr.  
Vasens organiska mönster leder tankarna till eld och flammor. Formen  
på vasen och skuggspelet i mönstrets fördjupningar, som stiger uppåt  
på samma sätt som eld, gör att den är vacker och skulptural – både med  
blommor och utan, som ett dekorativ inredningselement i hemmet.
Värde 549,- B2B KR. 400,-

13363 MORSØ FLAME VÄRMELJUSSTAKE 2 st. i porslin i vacker design  
som matchar Morsøs Flame-vaser. Ljuslyktornas organiska mönster leder  
tankarna till eld och lågor. Diam. 8,3 cm, höjd 6,8 cm. Fördjupningen för  
värmeljus är 4,4 cm i diameter och 2,2 cm djup.
Värde 499,- B2B KR. 350,-

12567 MORSØ ROOTS LJUSSTAKE med 3 armar som kan kombineras till det 
antal  ljus du önskar. Den flexibla konstruktionen gör att det är enkelt att bygga 
en  personlig ljusstake som passar för alla tillfällen och i alla hem.
Värde 749,- B2B KR. 580,-

23913 MORSØ FLAME FAT Diam. 32,5 cm, i porslin med en vacker matt svart  
glasyr. Fatets form och skuggspelet i mönstrets fördjupningar, som slingrar sig  
på samma sätt som lågor, gör det vackert och skulpturalt som ett dekorativt  
prydnadsföremål i hemmet.
Värde 999,- B2B KR. 740,-

Flame Design Peter Svarre / Roots Design Jakob Wagner

since 1853
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BY LENE PURKÆR STEFANSEN

since 1853

MORSØ SKULPTURER i gjutjärn med individuella budskap är en passande personlig gåva till en person  
som budskapet passar till. Ord är viktiga men svåra att få sagt. Ord blir också snabbt glömda.  

Morsø-skulpturen är ett statement, en slags symbios med de sagda, fina orden.  
Skulpturen blir kvar hos dig. Du ser den, och du vet vem som gav dig den.  
De ord, som blev sagt eller skrivet, kopplar du samman med skulpturen. 

Den är budbäraren och säger det som är svårt att säga med ord och sätta ord på. 
Skulpturen är ord, som inte försvinner över tid.

Skulpturerna är designade av skulptören och bildkonstnären Lene Purkær Stefansen.  
De är handformade i lera, stöpt i järn och handslipade från hjärtat och beskrivs med konstnärens egna ord.

ORD ÄR VIKTIGA 
men svåra att få sagda

Lene Purkær Stefansen är designern bakom skulpturerna.
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Lene Purkær Stefansen är designern bakom skulpturerna.

B   11558 Du är omtänksam, en kärleksfull och unik människa
C   11559 Du fixade det! Passa nu på att verkligen njuta!
D   11561 Fånga stjärnorna och njut av din stjärnstund 
E   11562 Följ alltid ditt hjärta i livets alla val
F   11563 Jeg är redo att ta språnget ut i mitt livs äventyr
G   11564 Känn efter! Känns det rätt så är det vägen 
H   27369 En kram från mig till dig 

Värde 549,- B2B KR. 400,-

A  11560 En kram från mig till dig
Värde 299,- B2B KR. 210,-
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MORSØ FORESTA är en serie vackra kvalitetsprodukter för köket. Foresta är framtagen för amatörkockar och matentusiaster som  
uppskattar fina produkter i högkvalitativa material. Serien ger dig bästa möjliga förutsättningar att trolla fram goda rätter, lagade  
med kärlek och passion. Knivbladet är tillverkat i rostfritt kvalitetsstål och handtaget är i oljad FSC®-certifierad ek, som när det  
används kommer att få en patina som gör att träet bara blir vackrare ju mer kniven används. Trähandtaget är gjort i ett stycke och  
ligger bra i handen.

27123 Trancherset 2 delar, kockkniv, stekgaffel Värde 1.048,- B2B KR. 400,-

27137 Knivset 2 delar, santokukniv, örtkniv Värde 948,- B2B KR. 400,- 

26965 Nakirikniv, grönsakskniv Värde 549,- B2B KR. 400,-

27122  Knivset 3 delar, brödkniv, santokukniv, örtkniv Värde 1.497,- B2B KR. 650,-

27747 Knivset 4 delar, brödkniv, kockkniv, santokukniv, örtkniv Värde 1.651,- B2B KR. 1.000,-

27132 Knivset 5 delar, brödkniv, filékniv, kockkniv, santokukniv, örtkniv Värde 2.595,- B2B KR. 1.200,-
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MORSØ FORESTA KNIVE med handtag av FSC®-certifierad ek

26874 Örtkniv 20 cm  
Värde 399,- B2B KR. 320,-

26960 Santokukniv 30,5 cm 

26961 Brödkniv 33 cm 

26963 Kockkniv 33 cm 

26962 Filékniv 33 cm 

FRITT VAL  
Värde 549,- B2B KR. 340,-

since 1853
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27748 MORSØ FORESTA LAXKNIV MED SKÄRBRÄDA
Ett riktigt fint fiskset till köket bestående av en vacker  
skär- och serveringsbräda, 50 x 17 cm, i FSC-certifierad ek 
samt en laxkniv med handtag i ek och en praktisk stålpincett 
för att ta bort oönskade fiskben.

Värde 1.189,- B2B KR. 800,-

MORSØ FORESTA SKÄRBRÄDA I EK 
Det är ett gastro- nomiskt nöje att arbeta med den vackra 
skärbrädorna i FSC-certifierad ek, där allt presenterar sig 
fantastiskt.  Design Hans Sandgren Jakobsen

27696 46 x 32 cm Värde 849,- B2B KR. 640,-
27700 35 x 28 cm Värde 599,- B2B KR. 400,-

24235 MORSØ FORNO STEKTALLRIK  
2 eleganta stektallrikar i svartemaljerat stengods. Tallrikarna 
har en fin, oval form med en högre kant på ena sidan, så såsen 
eller saften från biffen samlas och stannar kvar på tallriken. 
Lämplig för servering. Tål ugnsvärme upp till 250 grader. 28 x 
20 cm. Design Klaus Rath

Värde 399,- B2B KR. 200,-

27130 MORSØ FORESTA KÖTTBESTICK med läckertt 
trähandtag  i vackert FSC-certifierad ek. Med tiden kommer 
besticket få en patina som blir vackrare ju mer det används.  
4 gafflar och 4 knivar.

Värde 1.399,- B2B KR. 870,-
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26965 MORSØ FORESTA NAKIRIKNIV

Nakirikniven är en klassisk grönsakskniv från Asien 
med en karakteristisk, rektangulär form som ger 
oöverträffad skärförmåga, kontroll och stabilitet. 
Kniven är perfekt för att skära, hacka och strimla 
alla slags grönsaker. Dessutom är kniven bra för 
uppskärning av kött och fjäderfä.

Knivbladet är tillverkat i rostfritt kvalitetsstål och 
handtaget är i oljad FSC®-certifierad ek, som när 
det används kommer att få en patina som gör att 
träet bara blir vackrare ju mer kniven används. 
Trähandtaget är gjort i ett stycke och ligger bra i 
handen.

Värde 549,-  B2B KR. 400,-

23431 MORSØ KVARNSET KIT i FSC-certifierat ekträ med keramisk 
Crush Grind kvarn, som är extremt hållbar. Kvarnverket, i mycket 
hög kvalitet, kommer mala med en enastående precision i många år. 
25 års garanti på de keramiska delarna. Design Jakob Wagner.
Dia 5,3 cm höjd 13,9 cm  Värde 999,- B2B KR. 620,-
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MORSØ GRYTOR och pannor av gjuten aluminium med en 3-skikts non-stickbeläggning som minskar risken för att 
maten  bränner fast och en skyddande utvändig beläggning som underlättar rengöring. Aluminium är ett av de mest 
värmeledande materialen. Den fördelar och behåller värmen jämnt och energieffektivt över både  botten och sidorna, 
samtidigt som materialet är lätt. Gjuten aluminium kan användas på alla värmekällor – från traditionella  kokplattor, 
glaskeramiska och induktionshällar till el- och gasspisar. Design: Klaus Rath

201219 Gryta dia. 24 x 10 cm 3,4 liter Värde 999,- B2B KR. 620,-

201218 Kastrull Dia. 20 x 9 cm 1,8 liter Värde 949,- B2B KR. 570,-

201221 Traktörpanna Dia. 24 x 7 cm 2,3 liter Värde 999,- B2B KR. 620,-

since 1853
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Morsø har i flera generationer tillverkat exklusiva och funktionella grytor, grytor och stekpannor  
i gjutjärn.  Med denna stora kunskap om värme- och stekegenskaper i bagaget har Morsø nu utökat 

sortimentet med 79NORD REBORN, en serie tillverkad av 100% återvunnen aluminium.

Serien har en 2-lagers keramisk beläggning med en bra nonstick-effekt och tål mycket höga  
stektemperaturer upp till 400 °C.  De är dock inte lämpliga för ugn. Både grytor och stekpannor är 

superlätta att rengöra, och dessutom är de fluorfria. En panna eller gryta med keramisk beläggning är 
slitstark och repas inte så lätt. Handtagen är tillverkade av 50% biomassa, som består av naturliga 

 råvaror, certifiered PEFC/FSC samt regenererade material från återbruk av intern produktion. 
Flamskydd i svartlackerad aluminium. Köksredskap i alla material kan användas,  

både trä-, plast-, silikon- och metallredskap.

Det tar mer än 500 år för en aluminiumburk att brytas ner i naturen, 
men det tar bara fem minuter att skapa en ny gryta eller panna av återvunnet aluminium

– som bland annat kommer från begagnade burkar. I en värld där vi har ett ökat fokus på CO2-utsläpp 
och global uppvärmning försöker vi delta i det gemensamma intresset av att bevara vår jord.
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since 1853

15494 MORSØ 79NORD REBORN TRAKTÖRPANNA 28 cm. Tillverkad av 100% återvunnet aluminium med 
2-lagers keramisk non-stick beläggning som tål temperaturer upp till 400 ° C. Kan användas med alla 
köksredskap, både trä-, plast-, silikon- och metallredskap. Värde 1.499,- B2B KR. 800,-

15493 MORSØ 79NORD REBORN WOK 28 cm. Tillverkad av 100% återvunnet aluminium med 2-lagers 
keramisk non-stick beläggning som tål temperaturer upp till 400 ° C. Kan användas med alla köksredskap, 
både trä-, plast-, silikon- och metallredskap.  Värde 899,- B2B KR. 400,-
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Familjeföretaget Rösle grundades i Marktoberdorf, Tyskland 1888, och 
redan 1903 tillverkades de första köksredskapen. Sedan dess har Rösle 
skapat historia med sina innovativa köksprodukter i utmärkt tidlös tysk 
kvalitet, där passionen för matlagning, elegant design och hög funktio-
nalitet är av största vikt.

RÖSLE producerar ett stort urval av köksredskap, kastruller och stek- 
pannor av absolut högsta kvalitet, som med respekt för företagets  
traditioner är skapade för en modern livsstil och för att underlätta livet i 
köket. Genom åren har Rösle vunnit många designpriser för sina distink-
ta och populära produkter för både privata och professionella kockar – 
ofta tillverkade i rostfritt stål 18/10, ett material som blivit synonymt med  
Rösle
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22531 RÖSLE ELEGANCE STEKPANNESET med keramisk non-stick som gör din biff krispig på 
utsidan och mör och saftig på insidan. Potatis och andra grönsaker blir jämnt stekta och

krispiga på alla sidor - utan att de fastnar i pannan. Botten har en aluminiumkärna som leder 
värme snabbt och jämnt över hela stekytan. Den keramiska beläggningen har non-stick effekt 
och är särskilt robust och värmebeständig, så du är garanterad många års matlagningsglädje när 
du använder den. Med en diameter på 20 cm och 28 cm har du alltid den perfekta storleken av 
stekpanna till hands för varje maträtt.

• Stekpannor av 18/10 rostfritt stål

• Extremt hållbar mineralbaserad keramisk non-stick ProCera-beläggning.   
 För fettsnål stekning utan att bränna fast

• Inkapslad botten i rostfritt stål med aluminiumkärna

• PFOA-fri

• Tål ugnstemperatur upp til 400 °C

• Passar alla spisar, även induktion

• Handdisk rekommenderas 

• Framröstad som ”bäst i  test”  Värde 2.149,- B2B KR. 1.000,-

 
27508 RÖSLE STEKPANNA ELEGANCE 20 cm Värde 799,- B2B KR. 380,-

27509 RÖSLE STEKPANNA ELEGANCE 24 cm Värde 999,- B2B KR. 400,-

27510 RÖSLE STEKPANNA ELEGANCE 28 cm Värde 1.099,- B2B KR. 600,-
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23907 RÖSLE VIDERO G3-S GASGRILL med många funktioner. 
3 huvudbrännare i rostfritt stål (3,5 kW vardera). Huvudgrillom-
råde: 60 × 45 cm + grillhylla: 60 × 16 cm. Inbyggd grillplatta 
samt två vikbara sidobord med sidobrännare för tillagning av 
sås eller kokning av grönsaker. Kraftfullt grillgaller av emaljerat 
gjutjärn ger de klassiska grillränderna.

Värde 12.299,- B2B KR. 9.840,-

26881 RÖSLE LED LAMPA FÖR GRILL Snygg grilllampa för 
belysning av grillområde. Extra starka 200 lumen LED-lampor 
med två olika ljusstyrkor. Slitstarkt silikonband som gör att du 
enkelt och snabbt kan fästa lampan på lockets handtag. Pas-
sar olika grilllock med en greppdiameter på 2-3,5 cm. Lämplig 
för alla Videro grillmodeller. Kräver 3 x AAA-batterier (ingår ej). 
Kan lysa upp till 4 timmar.

Värde 299,- B2B KR. 240,-

22563 RÖSLE STEKTERMOMETER GOURMET i stål har en digi-
tal display som mäter från -40 °C till +200 °C.  För snabb och 
enkel mätning av temperaturen på många olika livsmedel – från 
stek till barnmat, vin eller te. 22 cm

Värde 729,- B2B KR. 400,-

22496 RÖSLE VITLÖKSPRESS Vitlökspressaren klarar även vit-
lök som inte skalats. En speciell mekanism säkerställer att vit-
löken pressas enkelt och effektivt med ett minimum av kraft. 
Vitlökspressen kan enkelt öppnas upp helt när den behöver ren-
göras under rinnande vatten. Tål diskmaskin.

Värde 799,- B2B KR. 600,-
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A  24033 RÖSLE GRILLHANDSKE 41,5 x 19 x 2 cm 2 st långa och 
slitstarka  grillhandskar av 100 %   läder som skyddar händerna och 
armarna  mot värme och glöd.

Värde 379,- B2B KR. 300,-

B  23990 RÖSLE GRILLTÅNG 44 x 6 x 3 cm Premium-grilltång i 
rostfritt stål med stor yta för enkel och exakt vändning av kött, fisk 
och  grönsaker.

Värde 449,- B2B KR. 360,-

C  23953 RÖSLE GRILLBORSTE 30 x 16 x 2,5 cm Grillborste för ren-
göring  av grillgaller av rostfritt stål, krom och emalj. Grillborsten är 
tillverkad  av stål. Båda sidorna kan användas. Borstens bredd är 16 
cm. Ergonomiskt handtag i svart plast.

Värde 159,- B2B KR. 120,-

D  24015 RÖSLE HAMBURGERPRESS För snabb och enkel formning 
av hamburgerbiffar. Diam. 11,5 cm. Press med non-stickbeläggning.

Värde 269,- B2B KR. 215,-

E   24030 RÖSLE RÖKSPÅN av 100 %  naturligt, obehandlat trä. 
Rökspån i bokträ är perfekt till fisk, men även till vilt, fläsk, nötkött 
och skinka. Ger  en stark röksmak. Finns även i 3 andra varianter: 
äpple, hickory och  körsbär. Mycket rökintensiv, varför korta rök-
ningstider rekommenderas. Inga kemikalier tillsatta, ingen bark. Ger 
en aromatisk röksmak  som liknar amerikansk grillsmak.

Värde 109,- B2B KR. 87,-

F   24017 RÖSLE GRILLPRESS ”SMASHER” Dia 17,7 x 7,5 cm Emal-
jerad grillpress i gjut järn med mörkt trähandtag. Vikten värms upp 
på grillen och placeras  på maten som ska tillagas när den har blivit 
varm. Perfekt fö grillning  av hamburgare, biffar och mat som ska 
tillagas under en kort tid.

Värde 299,- B2B KR. 240,-
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Mauviel, Villedieu-les-Poeles, Frankrike, är ett familje- 
företag grundat 1830, som idag exporterar till mer  
än 60 länder. Med över 100 års erfarenhet tillverkar 
Mauviel köksredskap som är kvalitet och vacker design 
rakt igenom.

Produkterna värderas över hela världen och är ett nöje 
att använda, både för professionella kockar – och för dig 
som drömmer om att laga mat som ett proffs. Mauviel är 
äkta gastronomiska köksredskap.

17122 MAUVIEL UGNSFORM är tillverkad av extra tjockt  
aluminium, som leder värmen snabbt. Handtagen är extra 
stora så att du enkelt och säkert kan lyfta ugnsformen.  
35 x 25 x 7 cm.
Värde 1. 929,- B2B KR. 1.260,-

PROFESSIONELLA & EXKLUSIVA KÖKSREDSKAP
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Pillivuyt Gourmet-serien Loire är omtyckta 
allroundkokkärl som garanterar dig ett bra re-
sultat med alla dina favoritrecept. Grytor och 
stekpannor är tillverkade av mattborstat rost-
fritt stål i 3 lager med en sandwichbotten på 
3,5 mm och kan användas på alla värmekäl-
lor. De har nitade handtag som minskar vär-
meöverföringen. Invändiga måttanvisningar 
i grytorna. Praktiska glaslock gör det möjligt 
att följa hela tillagningen, och ånghålet mini-
merar risken för att grytan kokar över.

A  23757 PILLIVUYT GOURMET GRYTSET LOIRE 7 DELAR
Setet innehåller kastrull 1,4 liter, grytor 2,0, 2,8 och 6,0 liter 
stekpanna 20 cm samt glaslock. 

Värde 3.299,- B2B KR. 1.300,-

B  20233 PILLIVUYT GOURMET STEKPANNA LOIRE 
En extremt reptålig 3-lagers stekpanna på 20 cm i rostfritt 
stål med en 3,5 mm tjock sandwichbotten. Pannan passar 
perfekt för tillagning av den lilla maträtten eller till ensam-
hushållet.

Värde 699,- B2B KR. 340,-
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Känner du för en stor och saftig biff, sjudande maträtter eller  
wokad mat som kräver stabil, hög temperatur? Då ska du välja  
gjutjärn. Garonne är tillverkad av robust, lättviktsgjutjärn som är  
idealisk för matprodukter som kräver hög värme samt en grilleffekt  
med bra värmefördelande egenskaper. Till skillnad från traditionellt  
gjutjärn, har Garonne en funktionell nonstick-beläggning som ser  
till att matlagningen och rengöringen blir enklare än någonsin.

A   20220 PILLIVUYT GOURMET WOK GARONNE  
Wok med ett handtag av lättviktsgjutjärn Dia 30 cm 3 liter

Värde 1.299,- B2B KR. 580,-

B   20221 PILLIVUYT GOURMET GRYTA GARONNE 
Gryta med glaslock av lättviktsgjutjärn 3 liter

Värde 1.349,- B2B KR. 1.036,-

C   24507 PILLIVUYT GOURMET WOK GARONNE  
Wok med två handtag av lättviktsgjutjärn Dia 34 cm 

Värde 1.399,- B2B KR. 600,-
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C   20268 PILLIVUYT GOURMET  
GRYTSET SOMME 1,5/3/5 L

Somme Grytset i rostfritt stål från Pillivuyt 
Gourmet för alla dina kulinariska upple-
velser. 3-lagers konstruktion av rostfritt 
stål, aluminium och rostfritt stål. Svetsade 
none-heat stålhandtag minskar värmeöver-
föringen. Invändiga måttanvisningar gör det 
enkelt att dosera rätt mängd råvaror och 
vätska. Praktiska lock med ånghål.

Värde 4.199,- B2B KR. 1.650,-

D   20290 PILLIVUYT GOURMET   
TRAKTÖRPANNA SOMME
Somme traktörpanna med lock, 24 cm i 
18/10 rostfritt stål med aluminiumkärna. 
Traktörpannan är utan beläggning, vilket 
gör den nästan oförstörbar, och har svets-
ade non-heat stålhandtag som inte blir 
varma. Traktörpannan passar alla spistyper 
och tål ugn upp till 200 ° C.

Värde 1 . 899,- B2B KR. 740,-
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LION SABATIER KNIVSET PHENIX

Knivset med knivar i Lion Sabatiers världsberömda kvalitet och med handtag  
i exklusivt wengeträ. De supervassa knivbladen är tillverkade av starkt  
rostfritt stål (5Cr15MoV) och belagda med titan.

24311 6 delar – svart/trä, örtkniv 9 cm, multikniv 13 cm,santokukniv  
18 cm, brödkniv 20 cm, kockkniv 20 cm  och tranchergaffel
Värde 2.999,- B2B KR. 1.600,-
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LION SABATIER. I mer än 500 år har Thiers varit centrum för fransk knivtillverkning.
På 1800-talet började man namnge stålet efter djur utifrån deras kvalitet. Lejonet representerar styrka,  

smidighetoch överlägsenhet. Lion Sabatier registrerades som varumärke redan 1812 och är den enda Sabatierkniven  
som får använda lejonet som symbol, en kvalitetsgaranti för dig som konsument. Flera moment av den långa  

produktionsprocessen görs fortfarande för hand, och resultatet är något av det bästa som kan levereras i knivväg.

20886 2 DELAR – svart/ trä, örtkniv 9 cm och  
santokukniv 18 cm
Värde 1.059,- B2B KR. 420,-

23889 4 DELAR – svart/trä, örtkniv 9 cm, santokukniv  
13 cm,  brödkniv 20 cm och kockkniv 20 cm
Värde 1.799,- B2B KR. 960,-

20887 3 DELAR – svart/trä, örtkniv 9 cm,   
multikniv med mönster 13 cm och kockkniv 20 cm   
Värde 1.399,- B2B KR. 700,-

23891 5 DELAR – svart/trä, örtkniv 9 cm, multikniv 13 cm,   
santokukniv 13 cm, brödkniv 20 cm och kockkniv 20 cm   
Värde 2.199,- B2B KR. 1.100,-
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LION SABATIER KNIVSET PLUTON är superskarpa och extremt 
motståndskraftiga blad i rostfritt stål. Bladen smidda i ett stycke 
metall från knivspetsen till botten av skaftet. Materialet är hårt rostfritt 
stål med hög kolhalt, vilket gör knivarna lätta att underhålla. Skaftet 
tillverkas i POM, vilket gör kniven robust och fast, och sätts på med tre 
genomgående stålnitar.

A   20495 KOCKKNIV 20 CM MED BRYNSTÅL
Värde 899,- B2B KR. 400,-

B   20514 TRANCHERSET trancherkniv 20 cm och -gaffel 15 cm   
Värde 1.119,- B2B KR. 400,-

C   20533 3 DELAR ÖRTKNIV 9 cm, kockkniv 20 cm, brödkniv 20 cm

Värde 1.499,- B2B KR. 700,-

D   20625 4 DELAR ÖRTKNIV 9 cm, santokukniv 13 cm,   
brödkniv 20 cm och kockkniv 20 cm

Värde 1.999,- B2B KR. 960,-

E   20594 5 DELAR ÖRTKNIV 9 cm, tomatkniv 13 cm,  
santokukniv 18 cm,  brödkniv 20 cm och kockkniv 20 cm

Värde 2.469,- B2B KR. 1.200,-

F   20698 6 DELAR ÖRTKNIV 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv  
18 cm,  brödkniv 20 cm, kockkniv 20 cm och tranchergaffel 15 cm

Värde 2.999,- B2B KR. 1.400,-

G   20556 7 DELAR ÖRTKNIV 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv  
18 cm,  brödkniv 20 cm, kockkniv 20 cm, filékniv 15 cm och brynstål

Värde 3.199,- B2B KR. 1.450,-
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20095 LION SABATIER KNIVBLOCK MON BLOC  
MED 5 KNIVAR

Örtkniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, kockkniv 20 cm,   
trancherkniv 20 cm och brödkniv 20 cm

Värde 2. 899,- B2B KR. 900,-

LION  SABATIER  IDEAL  PROVENCE  KNIVAR är smid-
da i ett helt stycke metall från knivspetsen till botten 
av skaftet. Materialet är rostfritt stål med hög kolhalt,  
vilket gör knivarna lätta att underhålla. Skaftet till-
verkas i olivträ och fästs med tre genomgående stål-
nitar. Knivarna har optimal vikt och balans och ligger  
bekvämt i handen.

20788 Kockkniv 20 cm Värde 1.499,- B2B KR. 1.100,-

20752 Brödkniv 20 cm Värde 1.499,- B2B KR. 1.100,-

20785 Örtkniv 10 cm Värde 799,- B2B KR. 620,-
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27683 SABATIER OCH HOLM TRANCHER

Här får du ett superset för tranchering i världsklass. Setet 
består av Lion Sabatier Pluton kockkniv och brynstål samt 
en HOLM trancherskärbräda i akaciaträ. Skärbrädan har en 
saftränna och mäter 50 x 35 cm. Plutonkniven är supervass 
med extremt motståndskraftigt blad i rostfritt stål. Kniven är 
smidd i ett helt stycke metall från knivspetsen till botten av 
skaftet.

Värde 1.459,- B2B KR. 960,-

25185 HOLM TRANCHERSKÄRBRÄDA 50 x 35 x 3 cm i 
FSC®-certifierat  akaciaträ med saftränna. Den perfekta skär-
brädan för stora  stekar eller annan tranchering.

Värde 649,- B2B KR. 400,- 131



A

På gång  
i köket

Claus Holm har alltid arbetat med mat, och den ro  
och glädje han finner i att arbeta med färska råvaror,  
att producera recept, ha bra köksredskap och med sma-
kutvecklingen i sin köksverkstad bekräftar han dag- 
ligen. Utvecklingen av köksserien HOLM är ytterligare  
en bekräftelse av den glädjen. HOLM-serien innehåller 
gedigna köksprodukteri bra, rustika material, skapade  
för den saftiga, hälsosamma och välsmakande  
måltiden.
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A  25144  HOLM SALT-  &  PEPPARSET  Fin salt- och pepparkvarn i 
FSC-certifierat akaciaträ med keramisk kvarverk. Ståltoppen och den 
vackra formen ger kvarnarna ett superelegant utseende. Kvarnarna 
kan med fördel behandlas med matolja ett par gånger om året för att 
bevara träets varma glöd. 20,5 cm hög.

Värde 549,- B2B KR. 300,-

HOLM ORGANISKA SKÄR-/SERVERINGSBRÄDOR med mjuka orga-
niska former tillverkat i FSC-certifierat akaciaträ. Fås i tre storlekar. 
Använd dem till tapasrätter och andra små anrättningar. Idealiska till 
servering  eller som skärbräda vid beredning av måltider.

B  25171 str. 35,2 x 18,2 x 1,5 cm Värde 189,- B2B KR. 150,-

C  25166 str. 44 x 22,7 x 1,5 cm Värde 249,- B2B KR. 200,-

D  25172 str. 48 x 20,3 x 1,5 cm Värde 249,- B2B KR. 200,-

AKACIATRÄ ÄR UTÖVER SIN VACKRA FÄRG  
MYCKET START OCH HÅLLBART
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Steak medsauce
HOLM STEAK MED SAUCE

A   24867 HOLM SÅSVÄRMARSET Nu kan du hålla  
såsen varm både enkelt och med stil under middagen.  
Såsvärmarsetet består av en liten kastrull på 0,5 liter  
och en värmare för värmeljus som kan ställas direkt  
på bordet. Båda delarna är tillverkade i oljebehandlat  
gjutjärn. Använd värmeljus i såsvärmaren.

Värde 429,- B2B 310,-

B   200457 HOLM GRILLPANNA tillverkad av  
mattemaljerat gjutjärn. Oumbärlig för grillning av kött,  
fisk, fågel och grönsaker med en minimal mängd fett.  
Passar alla värmekällor, inklusive induktion. 28 x 28 x 
4,6 cm

Värde 569,- B2B 400,-

C   14812 HOLM PINCETT i oljad akaciaträ. Lämplig  för 
allt från tillagning av kött och grönsaker i pannan  till 
sallader och andra rätter. 30,5 x 6,3 x 1,2 cm

Värde 119,- B2B 80,-

D   23415 HOLM KONTAKTGRILL  
MED TILBEHÖR DELUXE 

Samla familjen runt bordet och få en grillupplevelse  
inomhus. Här får du en kontaktgrill från HOLM 
med   en grillyta på 29 x 26 cm, pincett och en fin 
skärbräda  med handtag 48 x 20 cm i akaciaträ, perfekt 
för  servering eller som skärbräda när du förbereder  
måltiden. Det medföljer även två ugnsformar i svart 
stengods, 19 x 15 x 5,6 cm och 24 x 18,5 x 6,5 cm.

Värde 1.979,- B2B KR. 1.460,-
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bra köksartiklar

HOLMs formar är perfekta för lasagne, potatisgratäng, kyckling,  
stekar, ugnsbakade grönsaker, ja, i stort sett allt som tillagas i  
ugnen. Den rustika looken gör sig också bra på bordet för  
servering.

15675 HOLM UGNSFAST SET 3 DELAR I STENGODS

19 x 15 x 5,5 cm, 24 x 18,5 x 6,5 cm og 29 x 23,5 x 7,5 cm.

Värde 879,- B2B KR. 670,-

15674 HOLM UGNSFAST SET 2 DELAR I STENGODS

19 x 15 x 5,5 cm og  24 x 18,5 x 6,5 cm.

Värde 429,- B2B KR. 320,-

23403 HOLM OSTBRÄDA Fullända det utsökta ostbordet med  
den vackra, organiskt formade serveringsbrädan från HOLM i

akaciaträ, 48 x 20 cm och 3 olika ostknivar från HOLM för  
servering  av både hårda, mjuka och krämiga ostar. Du kan  
också använda  uppsättningen för antipasti-rätter eller andra 
pålägg. Dessutom  ingår 4 ramekiner i svart stengods 7 x 3,5 cm 
för sylt, marmelad, tapenader eller liknande.

Värde 775,- B2B KR. 560,-

11220 HOLM OSTSET 3 DELAR. Setet består av tre olika knivar  
med handtag i akaciaträ. Det är både vackert att titta på  
och  trevligt att hålla i handen. Här har du allt du behöver för  
servering av  både hårda, mjuka och krämiga ostar, och du kan 
också använda setet för antipasti-rätter eller annat pålägg.

Värde 399,- B2B KR. 320,-

23403 HOLM RAMEKINER 4 st. i svartglaserat stengods. Diam.   
7 cm, höjd 3,5 cm. Ramekinerna lämpar sig för suffléer, gratäng,  
pastej, marmelad, tapenade och alla typer av portionsrätter.

Värde 159,- B2B KR. 116,-
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bra köksartiklar

23402 HOLM PIZZASET Alla förtjänar att serveras utsökt,  
krispig, hemlagad pizza. Här kommer du ett steg närmre  
framgången i pizzaköket. Gåvosetet innehåller en pizza-
sten  med förkromad hållare, 33 cm, en fin serveringsbräda i 
akaci-  aträ, 36 cm, en pizzaslicer och en vitlökspress i stål/
svart samt  en stor kavel i akaciaträ, 50 cm lång – så att du 
kan rulla hela  pizzans bredd på en gång.

Värde 1.339,- B2B KR. 1.020,-

11573 HOLM PASTAMASKIN är perfekt för hemlagad pasta,  
från spagetti och nudlar till lasagneplattor med den längd,  
bredd och tjocklek du önskar. Du bestämmer också själv om  
du ska följa klassiska recept eller experimentera med spänn-  
ande alternativ. Pastamaskinen är tillverkad i aluminium med  
svart detalj på sidan och har en fot med sugkopp som gör  
att den står stadigt på bordet. Maskinen drivs med en vev,  
knivarna skär i bredder på 1,5 mm för spaghetti och 6,6 mm  
för fettuccini, och pastatjockleken kan justeras i 9 steg från  
0,5 till 2,5 mm.

Värde 849,- B2B KR. 550,-

24869 HOLM BAKSTÅL är perfekt för gräddning av pizzor och  
bröd i ugnen och kan även användas för kött och grönsaker på  
grillen. När stålet har värmts upp får du de höga temperaturer  
som ger luftigare bröd och sprödare skorpa och förseglar snabbt  
ytan på biffar och grönsaker. Bakstålet värms upp tillsammans  
med ugnen i minst 30 minuter. 33 x 40 x 0,6 mm.

Värde 999,- B2B KR. 740,-
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246929 HOLM ÖLLÅDA med handtag  
och kapsylöppnare i svartlackerat järn  
med plats för 6 flaskor  23 x 15 x 29 cm. 
För 6 flaskor, Akaciaträ

Värde 649,- B2B KR. 520,-

246908 HOLM VINHÅLLARE Praktisk vinhål-  
lare med handtag i svartlackerat järn. Lämplig  
för en picknick eller bara en promenad i träd-  
gården. 23 x 10 x 37 cm. För 2 flaskor, Akaciaträ

Värde 369,- B2B KR. 295,-

246918 HOLM XL ÖLLÅDA med handtag och  
kapsylöppnare i svartlackerat järn med plats 
för 6 större flaskor 30 x 18 x 30 cm.  För 6 flas-
kor, Akaciaträ

Värde 699,- B2B KR. 530,-
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Sous vide 

15100 HOLM SOUS VIDE STAV 1200 W

Laga utsökt mat på ett enkelt sätt med en sous vide-stav. 
Lämplig för de flesta grytor, eftersom den kan justeras i 
höjd. Temperaturen kan ställas in mellan 20 och 95 °C 
med en precision på +/- 1 %. Staven manövreras på dis-
playen, där du också kan hålla ett öga på temperaturen.

Värde 1.899,- B2B KR. 1.500,-

15099 HOLM VAKUUMPACKARE för försegling av både 
torra och våta livsmedel är nästan oumbärlig när man 
förbereder mat i sous vide. På 10-20 sekunder sugs luf-
ten ut ur påsen, varefter öppningen svetsas.110 watt.

Värde 1.299,- B2B KR. 850,-

Med sous vide-tekniken tillagas vakuumförpackad mat i ett vattenbad vid låg och exakt temperatur  
under en lång tidsperiod. De färska råvarorna utnyttjas maximalt, alla näringsämnen och inte minst  
smaken bevaras, maten tillagas exakt och kontrolleras och du får perfekta resultat varje gång.

perfekt varje gång
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15140 HOLM AIRFRYER 5,5L 1350 W

Med roterende arm, som skonsamt vänder ma-
ten,  så du uppnår en mera jämn tillagning och 
extra  krispig yta. 7 förinställda program att välja 
mellan, temperaturreglering från 80 till 200 °C 
och timer på upp till 60 min. Med digital display, 
automatisk avstängning samt en tillagningsskål 
och galler med praktisk non-stick-beläggning, 
som är lätt att rengöra. Det är möjligt att följa 
tillagningsprocessen genom fönstret. 

Värde 2.  4  99,- B2B KR. 1.700,-

I en airfryer tillagas maten med cirkulerande varmluft istället för stekolja.   
Få sprödaoch krispiga pommes frites utan eller med mycket små mängder olja.
Mycket hälsosammare och mycket enklare.
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15098 HOLM RÅKOSTMASKINE 150 W med 
5 utbytbara rivjärn som gör det enkelt att riva 
och skiva morötter, gurkor, potatis, äpplen, 
nötter och andra råvaror. Det finns ett fint, ett 
medium och ett grovt rivjärn, samt ett rivjärn 
för raka och ett för vågformade skivor.

Värde 1.199,- B2B KR. 750,-

15112 HOLM KONTAKTGRILL 2000 W med 
non-stick grillplatta, som är lätt att rengöra.  
Många olika användningsområden för t.ex. 
kött, fisk, grönsaker, snacks eller panini. Grill-
plats på 29 x 26 cm. Lätt att använda med 
temperaturreglering, så att du själv kan styra 
temperaturen. Kontrollindikatorlampan visar 
när grillen är klar att användas. Fjädrande 
gångjärn.

Värde 1.199,- B2B KR. 950,-

15085 HOLM HIGH SPEED BLENDER 1000 W 

Gör en hälsosam smoothie direkt i mixerbe-
hållaren. Fyll bara behållaren med in- gredi-
enser och skruva på locket med knivbladet 
innan du slutligen fäster behållaren på mo-
torn. När du ska njuta av din smoothie, skiftar 
du till drickslocket. Levereras med 2 BPA-fria 
700 och 350 ml mixerbehållare som kan an-
vändas när du är på språng.

Värde 1.499,- B2B KR. 850,-
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12364 NORDIC SENSE STAVMIXERSET

Handy stavmixerset i svart/silver med DC-motor turbohastighet 
och steglös reglering. Inkluderar 500 ml måttbägare, minihackare  
och visp. 800 watt. 

Värde 649,- B2B KR. 440,-

25069 NORDIC SENSE GLASSMASKIN

Gör din egen hemlagade glass. Glassmaskinen är utan kom-
pressor och därför måste den medföljande 2-litersskålen med 
integrerat kylelement förvaras i frysen minst 8 timmar vid -18 °C 
innan glassproduktionen kan börja. Glassmaskinen är utrustad 
med digital display och timer.

Värde 1.299,- B2B KR.  800,-

25080 NORDIC SENSE FOODPROCESSOR

Med många möjligheter som förenklar arbetet i i köket.  Inkl. 3 
liters skål och nedmatare, 1,75 liters blenderkanna, 2 olika hack-/
mixknivar, citruspress, emulgeringsskiva, 3 olika rivjärn med 
hållare, kvarn och spatel. 1000 watt.

Värde 1.899,- B2B KR. 1.200,-
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A  12355 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med en grillyta på 23 x 29 
cm och plats för fyra skivor bröd, också perfekt för uppvärmning av  
stora bitar grönsaker eller en smörgås med mycket fyllning. Grillplattan 
har non-stick beläggning, och lockets fjädrande gångjärn gör att det 
ligger vågrätt, även på höga livsmedel. Värde 999,- B2B KR. 480,-

B   25137 NORDIC SENSE BORDSGRILL 

Oavsett var du ska grilla finns det alltid plats för denna elektriska bords-
grill. Den kan användas både inomhus och utomhus så länge det är  
torrt väder. Grillgallret har en praktisk non-stick beläggning som är lätt 
att rengöra. Grillområdet är 31,5 x 18,5 cm, så det finns plats för både 
kött och grönsaker. Max temperatur 250 °C. Bordsgrillen är dessutom 
utrustad med dropplåda och två infraröda sidobrännare, som säkrar  
en jämn värmefördeling. Sidobrännarna är inte placerade direkt under 
grillgallret, vilket förhindrar fett att droppa ned på brännarna och  
därmed minska rökutveckling. Värde 1.299,- B2B KR. 800,-

C   15096 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med non-stick grillyta på  
29 x 23 cm i gjuten aluminium. Lätt att använda med temperaturreg-
lering, så att du själv kan styra temperaturen. Kontrollampan visar, 
när  grillen är klar att användas. Fjädrande gångjärn och 180 graders 
öppning så att den  även kan användas som bordsgrill. 2200 watt. 
Värde 1.699,- B2B KR. 650,-

D   179648 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med non-stick grillyta 
och  handtag i aluminium och gummi. Grillytan är 29 x 26 cm. Kon-
taktgrillen  har temperaturreglage och indikatorlampa, som visar när 
den är klar att använda. Bricka för uppsamling av fett och matrester, 
kabelinda i botten, samt avtagbara plattor som är lätta att ta ut och 
rengöra.  2000 watt. Värde 1.7 99,- B2B KR.  1.200,-

E   24240 BIFF BEARNAISE Finns det något bättre än en biff med 
bearnaisesås och pommes frites? Det ska i så fall vara ett gåvopaket 
med alla bra grejor för att göra den klassiska maträtten. Setet innehål-
ler Nordic Sense kontaktgrill på 1000 watt med non-stick grillyta på 
18 x 28 cm. Locket har fjädrande gångjärn, så det ligger vågrätt, även 
ovanpå höga livsmedel. BITZ skål 20 cm i svart stengods, HOLM 10 
cm minikastrull i rostfritt stål, såssked i stål och 4 st. minifritöskorgar. 
Värde 1.049,- B2B KR. 560,-
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F  12354 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL

Liten kontaktgrill med en grillyta på 18 x 28 cm. Perfekt för bröd och  
för att värma stora bitar grönsaker eller en läcker smörgås. Grilljärnet  
har non-stickbeläggning och locket har gångjärn som gör att det ligger  
vågrätt även på höga livsmedel. 1000 watt.

Värde 649,- B2B 400,-

BIFF BEARNAISE
en äkt a klassiker
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12226 NORDIC SENSE RACLETTE till 8 pers. är en elek-
trisk  bordsgrill med samma egenskaper som en ”riktig” 
grill.  Måltiden tillagas vid bordet för varje enskild deltaga-
re,  och du kan tillaga nästan vilken mat som helst på den. 
Kött,  fisk, skaldjur, grönsaker, frukt, ägg och ost och liknan-
de  tillagas antingen på grillplattan eller i de små pannorna  
under grillplattan.Stor stekyta med non-stick-beläggning  
på 40 x 17 cm med massor av plats. 8 små pannor med  
non-stick-beläggning 1000 watt.

Värde 999,- B2B KR. 480,-
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10726 NORDIC SENSE AIRFRYER 5 LITER.

Maten tillagas med cirkulerande varmluft i stället för olja, vilket 
gör att du helt eller delvis slipper använda matfett och på så sätt 
får ett hälsosammare alternativ men med samma sprödhet. Luft-
fritösen kan användas till både kött, fisk och grönsaker.  Löstag-
bar låda med non-stickbeläggning och löstagbar stekkorg. Digital 
LED-touchdisplay, 7 förinställda program, överhettnings-  skydd, 
automatisk avstängning när tillagningen är klar eller korgen tas 
bort. 1650 watt.

Värde 1.999,- B2B KR. 1.500,-
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NORDIC SENSE SODAMAKER

Gör pärlande kolsyrat vatten på några sekunder - och lägg till precis den smak du vill ha 
för en bubblade saft, en uppfriskande läsk eller utsökt dryck. Maskinen är kompatibel med 
vanliga kolsyrepatroner och har en säkerhetsventil som säkerställer att dina drycker inte 
svämmar över. En 800 ml återanvändbar BPA-fri flaska ingår som enkelt fästs på maksinen. 
Kolsyrepatron ingår inte.

26696 Matt Vit 26699  Matt Svart

Värde 1.299,- B2B KR. 900,-
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A   25983 NORDIC SENSE FOTMASSAGE

En avkopplande Shiatsu fotmassage är välbefinnande för trötta 
fötter. Enheten har 3 massageprogram, 3 olika intensiteter och 
värmefunktion. Inbyggd infraröd värme, vilket ökar blodcirkulatio-
nen. Vibrerande hälmassage. Timmar kan ställas in på 10, 15 eller 20 
minuter.  Djupgående fotmassage frigör spänningar, ökar blodcirku-
lationen och ger en avslappnande känsla i fötterna.

Värde 2.299,- B2B KR. 1,800,-

B   25989 NORDIC SENSE MASSAGEKRAGE

Linda in nacke, hals och axlar med en smart massagekrage som los-
sar muskelspänningen med en djupverkande Shiatsu-massage. Mas-
sagekragen har 2 ”knackande” massagehuvuden som kan rotera 
både medurs och moturs och en värmefunktion. Den avslappnande 
”knackmassagen” är perfekt för områden runt nacke och axlar där 
det kan vara svårt att nå på egen hand. Massagekragen med fördel 
också användas på rygg, lår och ben. Den uppladdningsbara mas-
sagekragen kan tas med var som helst, så att du kan använda den 
på andra platser än hemma, till exempel på jobbet. Lätt att använda 
med praktiska handtag, som används för att justera massagens 
intensitet. 

Värde 1.299,- B2B KR. 1.000,-

C   25993 NORDIC SENSE MASSAGEKUDDE

Ergonomisk och kompakt massagekudde som passar perfekt bak-
om nacken och följer kroppens naturliga kurvor. Massagekudden 
lindrar ömhet i musklerna med cirkulärt och djupt tryck. Kuddens 
avslappnande Shiatsu-massage kan användas för spänningar i 
nacke, ben och rygg. De fyra roterande massagehuvudena ger en 
djupgående massage. Värmefunktionen kan slås av och på efter 
behov. Den har en lugnande effekt på dina trötta muskler och ökar 
blodcirkulationen. Stängs av automatiskt efter 15 minuter. Värde 
999,- B2B KR. 700,-

D   25994 NORDIC SENSE MASSAGEPISTOL

2815 vibrationer per minut som lugnar stela muskler, förbättrar 
blodcirkulationen, optimerar återhämtningstiden och minskar risken 
för skador. Du kan använda den vibrerande massagepistolen både i 
din uppvärmning och för muskelåterhämtning efter träning. Den har 
20 olika intensiteter och 6 munstycken som kan användas för olika 
muskelgrupper. Kraftfull motor med Quiet-Glide-teknik som ger en 
låg ljudnivå. Massagepistolen är sladdlös, enkel att använda och har 
en ergonomisk design. Det uppladdningsbara litiumbatteriet ger 
upp till 3 timmars användningstid per laddning.

Värde 1.399,- B2B KR. 980,-
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A   27243 NORDIC SENSE HÅRTRIMMERSET 
Smart 5-i-1-hårtrimmerför många olika behov. Satsen innehåller 
laddstation, T-formad kniv, U-formad kniv, nästrimmer, rakblad, 4 
påsättningskammar på 3, 6, 9 och 12 mm, justerbar kam 1-9 mm, 
justerbar skäggtrimmerkam 1-4 mm, rengöringsborste, oljeflaska och 
USB-kabel. Uppladdningsbart batteri ger upp till 150 minuters trådlös 
användning. Värde 999,- B2B KR. 400,-

B   7239 NORDIC SENSE LOCKTÅNG 
Skapa imponerande lockar och läckra vågor med denna koniska 
locktång. Trumman har en diame- ter på 19-25 mm och en keramisk 
beläggning som säkerställer både fylligt och glänsande hår. Locktån-
gen kan ställas in på en temperatur på 60-220° C, har en digital dis-
play och en svängbar sladd på 2,5 meter. Värde 999,- B2B KR. 460,-

C   27236 NORDIC SENSE PLATTJÄRN  
Vill du ha styling som håller hela dagen? Då är denna plattång det 
rätta valet. Plattången kan ställas in på en temperatur på 140-210 ° C 
och är utrustad med keramikbelagda plattor så att håret lämnas inte 
bara slätt utan också friskt och glänsande. Värde 999,- B2B KR. 460,-

D   27240 NORDIC SENSE VARMLUFTSBORSTE 
Multifunktionell varmluftsborste för allround styling och föning av 
både slätt och lockigt hår. Den uppvärmda hårborsten har 3 värmei-
nställningar upp till 120 ° C, 2 hastigheter och en 2,5 meter svängbar 
sladd för ökad flexibilitet. Värde 999,- B2B KR. 540,-

E   27242 NORDIC SENSE HÅRFÖN 
Vill du ha effektiv föning, glänsande hår och en frisyr som håller hela 
dagen? Det får du med denna hårtork med tre hastighets- och tem-
peraturinställningar, kallluftsknapp och jonfunktion. Två munstyck-
en ingår för torkning och styling av håret: ett avtagbart spetsigt 
munstycke, som koncentrerar luftflödet mot ett visst område, och ett 
runt munstycke, som skonsamt framhäver lockar och ger håret mer 
volym. 2,5 m sladd.  Värde 1.999,- B2B KR. 640,-
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A   15813 NORDIC SENSE HANDSTEAMER 1500 WATT 

Handsteamer i soft grey med 3 ångnivåer och 6 tillbehör: me-
tallplatta, luddborttagare, borste, byxpress, förvaringsväska och 
måttkopp. 

Värde 849,- B2B KR. 400,-

B   27071 NORDIC SENSE HANDSTEAMER PRO 

Till hemmet och till resan. Slätar effektivt och skonsamt bort veck 
på alla typer av textilier. Steamern har en 250 ml vattentank, 2 
ångnivåer och en medföljande textilborste. Den är klar att använ-
das på bara 30 sekunder och kan föras både vertikalt och horison-
tellt över materialet som ångas. Kan kylas ned stående. 1600 watt.

Värde 849,- B2B KR. 400,-

 

C  15765 NORDIC SENSE GOLVSTEAMER 

Golvsteamer med teleskopstång, hjul och avtagbar 1,5 liters vat-
tentank, vilken ger cirka 35 minuters ånga. 3 ånginställningar och 
automatisk avstängning när vattnet är för varmt eller saknas. Lätt 
att underhålla. Matt svart. Tillbehör som ingår: tygborste, galge, 
stålpanel och textilvävd sladd. 1500-1800 watt.

Värde 1.599,- B2B KR. 1.000,-

D   D   15766 NORDIC SENSE GULVSTEAMER DELUXE
 Golvsteamer med kraftig teleskopstång, hjul och avtagbar 1,8 liters 
vattentank, vilket ger cirka 45 minuters ånga. 3 ånginställningar 
och automatisk avstängning när vattnet är för varmt eller saknas. 
Lätt att underhålla. Matt svart. Tillbehör som ingår: textilborste, 
360 graders svängbar hängare, byxfåll, stålpanel och textilvävd 
sladd. Inbyggt förvaringsfack för tillbehören. 1260-1500 watt.

Värde 1.999,- B2B KR. 1.200,-
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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.

Värde 1.199,- B2B KR. 640,-

24999 NORDIC SENSE LUFTRENARE

Effektiv luftrenare som förbättrar hemmets inomhusklimat.  
Lämplig för rum på 10-12 m2. Med 4 olika hastighetsinställningar 
(låg, medium, hög och auto) och en smart luftkvalitetsindikator 
som uppmärksammar behovet av att rena luften. Inbyggt ljus med 
3 nivåer och utbytbart HEPA-filter.

Värde 1.699,- B2B KR. 1.300,-

12164 NORDIC SENSE HANDDAMMSUGARE

Liten och kompakt handdammsugare för bilen, kontoret eller 
hemmet.  Trådlös och uppladdningsbar, 30 x 7 x 7 cm, ENKEL att 
förvara i handskfacket eller bildörren – alltid när till hands.

Värde 999,- B2B KR. 700,-

12239 NORDIC SENSE HAND- & SKAFTDAMMSUGARE

För enkel, daglig rengöring. Lätt att ta isär och använda som 
handdammsugare i möbler och hörn. Dammbehållare på 0,5 liter 
med automatisk öppning av locket. 2000 mAh litiumjonbatteri. 
Inklusive väggfäste och extra munstycke. 150 watt. Vikt 1,3 kg.

Värde 2.699,- B2B KR. 1.500,-

27246 NORDIC SENSE MULTI-ÅNGMOPP

För rengöring av hela hemmet utan användning av tvättmedel.  
Moppen har 2 ångnivåer, en uppvärmningstid på 25-30 sekunder, 
ett ångtryck på upp till 32 g/min och en livslängd på upp till 25 
minuter på full tank. Inkluderar vanligt mopphuvud, nylonborste, 
stålborste, skurborste, glasskrapa, textilångare och 150 ml mått-
kopp. 1500 watt.

Värde 1.699,- B2B KR. 1.200,-
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A   24638 NORDIC SENSE ROBOTDAMMSUGARE

En effektiv robotdammsugare som kan användas på hårda golv, mattor och enkelt 
kommer in under sängar och soffor, passerar golvlister upp till 1,2 cm. 2-i-1-funktion 
med både dammsugning och mopp, vilket säkerställer en effektivare rengöring av 
hårda golv. Utrustad med en sugenhet på 1000 Pa och har en låg ljudnivå på endast 
65 dB. ”Antifalling” sensorer förhindrar att robotdammsugaren faller över trappor 
och andra höga kanter. Automatisk laddning så att den alltid är redo när du behöver 
den. När robotdammsugaren börjar ta slut återgår den till den medföljande laddsta-
tionen. 650 ml dammbehållare och HEPA-filtreringssystem.  Adapter och en extra 
uppsättning sidoborstar ingår.

Värde 2.799,- B2B KR. 1.800,-

B   25886 NORDIC SENSE ROBOTSTØVSUGER

Effektiv robotdammsugare för daglig rengöring i hemmet. En kraftfull liten robot-
dammsugare som kan användas på alla golvtyper och enkelt kommer in under  
sängar och soffor, på mattor och passerar golvlister. 650 ml dammbehållare och  
HEPA-filtreringssystem. 14.8 V 2600 mAh batteri. Full laddning tar 4-5 timmar och 
ger upp till 120 minuters drift. Välj mellan punktrengöring och automatisk rengöring, 
som körs genom fyra program. Adapter och en extra uppsättning sidoborstar ingår.

Värde 2.499,- B2B KR. 1.600,-

...den lilla medhjälparen
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27372 SEVERIN CYCLONE DAMMSUGARE

Här är det uppenbara alternativet för snabb och enkel rengöring av hårda 
golv och golvmattor. Den påslösa dammsugaren har en kapacitet på 
2,1 liter, radie på 9 meter, justerbar sugkraft, ergonomiskt handtag och 
justerbart teleskoprör med klickanslutning.  Dammbehållaren töms enkelt 
med en knapptryckning, och ett HEPA 13-filter hjälper till att säkerställa 
ett allergivänligt hem. Sladd på 6 meter. 800 watt. Vikt 6 kg.

Värde 1.799,- B2B KR. 1.380,-

27332 SEVERIN MIKROUGN

Nu är det superenkelt att laga mat och värma rester. Den silverfärgade 
mikrovågsugnen med en volym på 20 liter har 5 matlagningsprogram,  
35 minuters timer, avfrostningsfunktion med tid och vikt. Snurrtallrik dia. 
ca 25 cm. Sladd 1 meter.  700 watt. Vikt 10,2 kg.

Värde 1.599,- B2B KR. 1.300,-
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27347 SEVERIN KAFFEMASKIN

Här får du en stabil kaffemaskin, som är enkel att använda och 
snabb att brygga. Kaffebryggaren har en på / av-knapp med ljus, 
automatisk avstängning, droppstopp, vattennivåindikator och av-
tagbar filterinsats.  Glaskannan har en kapacitet för 10 koppar, lika 
med 1,25 liter, och dubbelsidig vattennivåindikator. Sladd 80 cm.

Värde 549,- B2B KR. 435,-

27340 SEVERIN VATTENKOKARE

Vattnet kokar på ett ögonblick i den enkla och snygga vatten-
kokaren, som rymmer 1,7 liter. Kannan har en på/av-knapp med 
ljus, avtagbart tvättbart kalkfilter, 360 graders bas och vatten-
nivåindikator på ena sidan. Sladd 75 cm. 100% BPA-fri.

Värde 549,- B2B KR. 400,-

27346 SEVERIN BRÖDROST

Här finns det gott, varmt bröd! Den snygga brödrosten rostar 
två stora brödbitar åt gången, och om du monterar den funk-
tionella bull-värmaren ovanpå finns det ännu fler alternativ. 
Brödrosten har 7 rostningsnivåer, funktion för uppvärmning och 
upptining, automatisk avstängningsknapp om brödet har fast-
nat, knapp för att annullera - rosta igen halvvägs samt  
smulbricka. Sladd 80 cm. Vikt 1,2 kg.

Värde 549,- B2B KR. 410,-
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A  11293 VILLA COLLECTION VAS AUG Riktigt fin och skulptural sten-
godsvas som både är imponerande med en stor blombukett och som  
dekoration i sig. Vasen är dekorerad med vackra blad inspirerade av  
naturen, dessa är alla formade och påförda för hand.
Värde 1.599,- B2B KR. 1.100,-

B   12439 VILLA COLLECTION VASE STREN är ett litet unikt konstverk, 
inspirerat av en vackert höstskogsmatta, där de små svamparna spirar 
upp. Stengodsvasen har en reaktiv glasyr i blanka blå och bruna nyanser. 
D 18,5 x H 23 cm. Glasyr och färg varierar, detta är en del av objektets 
unika uttryck. Glasyren gör att vasen inte kan garanteras 100% vattentät.
Värde 999,- B2B KR. 600,-

C   VILLA COLLECTION VASE HVILS Vacker munblåst och handgjord vas 
i tre lager glas, ytterskiktet är klart glas, mellanskiktet honungsfärgat och 
det inre skiktet är vitt glas. Sätt en LED-lampa i vasen, det ger ett fantas-
tiskt mjukt ljus genom kombinationen av de tre glasfärgerna. Honungsfär-
gens nyans kan variera från vas till vas.

25601  Honey glas, 19 x H 34 cm Värde 999,- B2B KR. 600,-
25600 Vit glas, 21 x H 29 cm Värde 999,- B2B KR. 600,-
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A   28008 VILLA COLLECTION MUGG EVIG
Set om 4 porslinsmuggar med handtag, 30 cl, med vacker, 
reaktiv glasyr i fyra olika, underbara färgkombinationer, blå/
brun, brun, grön och grön/vit. Villa Collections stora, vackra 
muggar har ett fantastiskt utseende med en unik yta, ef-
tersom varje produkt är handdekorerad och därför kan färg 
och yta variera. D 10 x H 7,3 cm.

Värde 599,- B2B KR. 400,-

B   25974 VILLA COLLECTION LYSESTAGE LYST
Skulpturell ljusstake av polyresin för 4 kronljus. Den lekfulla 
designen har hämtat inspiration från lekplatsens klätterstäl-
lningar, ljusen sitter i olika höjder och ljusstaken är självklar 
som adventsljusstake. 21 x 21 x H 23 cm. Skapa en mysig 
atmosfär i hemmet med levande ljus i vackra ljusstakar.   
Det passar bra med den nordiska stilen och inredningen.

Värde 1.399,- B2B KR. 1.000,-
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VILLA COLLECTION BÄNK  Den enkla, snygga bänken kan  
placeras i vilket rum som helst i bostaden. För inomhusbruk.  
L 90 cm, B 28 cm, H 45 cm.

A   24087 BODO i naturoljad FSC-certifierat ekträ

25477 BAST i svartmålad FSC-certifierat ekträ   
FRITT VAL 
Värde 2.199,- B2B KR. 1.500,-

VILLA COLLECTION SKRIVBORDDEN enkla, snygga designen  
passar perfekt in i en skandinavisk inredning med en avslappnad  
stämning. För inomhusbruk. L 100 cm, B 44,5 cm, H 73 cm.

B   24088 BODO i naturoljad FSC-certifierat ekträ   
25480 BAST i svartmålad FSC-certifierat ekträ  

FRITT VAL

Värde 4.399,- B2B KR. 3.000,-

VILLA COLLECTION PALL Den enkla, snygga designen passar  
perfekt in i en skandinavisk inredning med en avslappnad stämning.  
För inomhusbruk. L 46,5 cm, W 28 cm, H 45 cm.

C   24085 BODO i naturoljad FSC-certifierat ekträ

25478 BAST i svartmålad FSC-certifierat ekträ

FRITT VAL

Värde 1.599,- B2B KR. 1.100,-

VILLA COLLECTION HÖG PALL 46,5 x 28 x H 64 cm

D   24086 BODO i naturoljad FSC-certifierat ekträ

25479 BAST i svartmålad FSC-certifierat ekträ  

FRITT VAL

Värde 1.899,- B2B KR. 1.400,-
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A   14305 VILLA COLLECTION SPEGEL VASTO Svart järn.  
På baksidan finns 4 upphängningskrokar så att spegeln kan hänga 
både horisontellt och vertikalt på väggen. L 90 cm, B 30 cm.
Värde 1.049,- B2B KR. 700,-

341600 VILLA COLLECTION SPEGEL VARDO Rund spegel  
med svart metallram. Spegeln har mer än en praktisk funktion i 
korridoren eller i badrummet. Den är också vacker och dekorativt  
i till exempel vardagsrummet eller sovrummet. Dia 80 cm.
Värde 1.099,- B2B KR. 700,-

B   27987 VILLA COLLECTION SPEGEL VARDO Vacker och  
dekorativ  rund spegel med ram i mässing. Dia 80 cm.
Värde 2.299,- B2B KR. 1.600,-

VILLA COLLECTION BORDSLAMPA i naturlig eller svart rotting 
med ett mjukt och elegant ljus. En fin och varm lysande detalj  
som kommer att klä alla coola, skandinaviska inredningar. Med 2 m 
svart polyestersladd och E27-uttag. D 30 x H 53,5 cm. Max 40 watt.  
Naturlig skönhet med hantverksmässig finess. Handvävd från  
naturlig indonesisk rotting, som är känd för att vara ett slitstarkt 
men lätt material.

C   25565 VINKA i natur

D   25564 WERNA i sort

FRITT VAL
Värde 1.999,- B2B KR. 1.680,-

VILLA COLLECTION LANTERNA AMAS Med en smart glasinsats 
längst ner där ljuset kan placeras. Inomhusbruk rekommenderas. 
Lanternan har en vacker och harmonisk form och ljuset sprider 
sig genom den fina bambun vilket ger en mysig, lugn och varm 
atmosfär.

E   341011 LANTERNE dia. 25 x H 30 cm  
Värde 679,- B2B KR. 400,-

F   341012 LANTERNE dia. 29 x H 35 cm  
Värde 799,- B2B KR. 400,-

G   341013 LANTERNE dia. 37 x H 40 cm  
Värde 1.099,- B2B KR. 600,-
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BORDSLAMPA NESVIK  
Med skärm som kan lutas till önskat läge. Höjd 28,5 cm.

E   12310 BORDLAMPE NESVIK i svart järn

F   14294 BORDLAMPE NESVIK i sandfärgat järn

 

FRITT VAL

Värde 389,- B2B KR. 260,-

 

VILLA COLLECTION HÖGTALARE MED LED LJUS HAV  
En mysig skandinaviskt designad lamphögtalare för utomhus- och  
inomhusbruk, lätt att flytta runt och ta med. Lamphögtalaren skapar 
den perfekta atmosfären för ett poolparty, en trädgårdsfest eller en  
mysig grillstund. Anslut bara högtalaren till din smartphone för att 
starta festen.

A  25568 HAV H 23 cm Värde 1.199,- B2B KR. 800,-

B  25569 HAV H 27,5 cm Värde 1.399,- B2B KR. 900,-

VILLA COLLECTION LED LOUNGELAMPA HAV   
En mysig skandinaviskt designad lykta med 4 ljusinställningar för  
utomhus- och inomhusbruk, lätt att flytta runt och ta med. Lounge- 
lampan skapar den perfekta atmosfären för ett poolparty, en  
trädgårdsfest eller en mysig grillkväll.

C  25570 HAV H 23 cm Värde 899,- B2B KR. 550,-

D  25602 HAV H 27,5 cm Värde 1.099,- B2B KR. 660,-
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VILLA COLLECTION SOLCELLSLAMPOR MED LED LJUS MAANE

Kulformade LED-lampor med solcell för trädgården. Lamporna ger ett 
varmt, vitt ljus. Cirka 8 timmars full laddning i dagsljus ger en brinntid 
på ca 6 timmar. Vattentät och lämplig för utomhusbruk. Inklusive 
spett som kan monteras under lampans botten och sättas i till exem-
pel gräsmattan. Finns i flera storlekar och kombinationer.

23417 SMALL/MEDIUM 20 och 25 cm vit

Värde 1.379,- B2B KR. 850,-

23418 MEDIUM/LARGE 25 och 30 cm vit

Värde 1.549,- B2B KR. 400,-

23419 SMALL/MEDIUM/LARGE 20, 25 och 30 cm vit

Värde 2.149,- B2B KR. 1.400,-

11073 VILLA COLLECTION LOUNGELAMPA MIDNAT
Vit, uppladdningsbar LED-lampa med varmt vitt ljus som styrs  
av fjärrkontrollen. Vattentät och lämplig för utomhusbruk.  
Ladda i 6 timmar och lyser sedan i ca 8 timmar. 4 ljusinställningar.  
Dia. H 22 cm.

Värde 749,- B2B KR. 470,-
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A   27314 ARISTO ELDFAT AREZZO Vacker och rymlig eldstad i gjutjärn. Skålen mäter 59 cm i diameter och är utformad med en 
elegant fot, så elden lyfts upp från marken. Gjutjärn tål höga temperaturer, men bör helst värmas upp och kylas långsamt. Eldstaden 
kommer så småningom att få patina med rost i ytan. Värde 1.899,- B2B KR. 1.100,-

B   12241 TERRASSVÄRMARE Elegant terassvärmare i golvmodell som står stabilt på en rostfri fot. Kan ställas var som helst,
är lätt att flytta runt och värmer 360 grader rund. Enkel på/av-funktion och 2 meters sladd. 1200 watt. VÄRDE 2.899,- B2B KR. 1.800,-

C   960955 FUNKIS ELDFAT Kvadratiskt eldfat i granitfärgad fibercement med svart metalkorg. 55 x 55 x 38 cm.  
Värde 2.299,- B2B KR. 1.700,-

D   14280 RUSTY ELDFAT Rund eldstad av gjutjärn med ett "rostigt" utseende och stålstativ, perfekt för eldmys på terrassen eller  
i trädgården. Eldfatets diameter är 63 cm och höjden är 34 cm. Vikt 6,7 kg. Värde 1.899,- B2B KR. 1.500,-
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A   15385 LYKTSET

i rostfritt stål. Vackra utomhuslanternor som dekorerar och skapar  
stämning på terassen, balkongen eller framför ytterdörren. Med  
praktiskt handtag som gör dem lätta att flytta runt. Höjd  44,5 cm 
och 35 cm.

Värde 999,- B2B KR. 700,-

B   26593 CELEBRATE LYKTSET 2 ST.

Höj mysfaktorn extra mycket med detta vackra lyktset. Höjden på  
den lilla lyktan är 33 cm, medan den stora är 40,5 cm hög. Båda  
är tillverkade av metall med mattsvart pulverlack och har ett  prak-
tiskt handtag som gör dem lätta att flytta runt.

Värde 799,- B2B KR. 500,-

C   226302 ARISTO INOMHUS LYKTSET ALCAMO

Vackert lyktset för inomhusbruk. De båda lyktorna är tillverkade  
i svartmålat järn och har tunna trådar som går runt om och som  
ljuset skiner vackert igenom. Den lilla lyktan är 19 cm i diameter  
och 30 cm hög, medan den stora har en diameter på 20 cm och  
är 40 cm hög. Båda har handtag.

Värde 1.799,- B2B KR. 1.300,-
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26931 MOMENTS OF PLAY TRE-I-RAD SPEL består av tre brickor till  
varje spelare och går ut på at få sina brickor utplacerade på rad före 
motståndaren. Det följer med bomullssnöre för uppsättning av spelet 
och en fin tygpåse för transport och förvaring. Brickorna är tillverkade 
av robust och vackert färgat FSC-certifierat gummiträ. 

Värde 849,- B2B KR. 590,-

26931 MOMENTS OF PLAY RINGSPEL består av ett stativ och fem 
ringar. Spelet innebär att man får flest poäng genom att kasta ringar-
na så att de placerar sig runt pinnarna på stäativet. En fin tygväska 
ingår för transport och förvaring av spelet. Pinnarna och stativet är 
tillverkade av robust och vackert färgat FSC-certifierat gummiträ.  
Värde 899,- B2B KR. 590,-

26930 MOMENTS OF PLAY STEGGOLF består av ett målstativ och sex 
par bollar med snöre, och spelet går ut på att om få flest poäng genom 
att kasta bollarna så att de stannar kvar på stativets olika stegnivåer. 
En fin tygväska ingår för transport och förvaring av spelet. Tillverkad av 
robust och vackert färgat FSC-certifierat gummiträ. 

Värde 1.399,- B2B KR. 900,-

26929 MOMENTS OF PLAY KUBB består av en kung, en serie rid-
dare för varje lag och kastpinnar och går helt enkelt ut på att välta 
motstondarnas riddare och till sist kungen. Spelet levereras med spel-
regler på danska och engelska samt en fin tygväska för transport och 
förvaring av spelet. Speldelarna är tillverkade av robust och vackert 
färgat FSC-certifierat gummiträ. Värde 1.800,- B2B KR. 1.200,-
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26933 MOMENTS OF PLAY KROCKET 

Spelas med klubbor och klot och går ut på att man komma först  igen-
om en bana. Längs vägen måste du slå bort motståndarnas klot och 
samtidigt undvika att själv bli knockad av planen. Spelregler på danska 
och engelska ingår, liksom en fin tygväska för transport och förvaring  
av spelet. Speldelarna är tillverkade av robust och vackert betsat 
FSC-certifierat gummiträ och bågarna är gjorda av rostfritt stål. 

Värde 1.399,- B2B KR. 970,-

26934 MOMENTS OF PLAY BOULE

Spela det populära boule-spelet i trädgården, i sommarstugan, på 
stranden eller på trädgårdsfesten. Spelet består av sex metallklot med 
tre olika mönster och en liten boll av trä. Träbollen kallas ”Lillen”, och 
det gäller att kasta metallkloten så nära ”Lillen” som möjligt. Innehåller 
ett måttband, spelregler på danska och engelska samt en fin väska för 
transport och förvaring av spelet. 

Värde 699,- B2B KR. 440,-
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26416 XPLORE IT RESVÄSKA med expansionsdragkedja, tillverkad av  
gråbrun ABS med fin grön kontrast vid dragkedjan och på hjul, med TSA-
lås och 360 graders dubbelhjul. 47 x 25 x 67,5 cm.

Värde 1.799,- B2B KR. 1.100,-

26414 XPLORE IT KABINVÄSKA med framficka för bärbar dator, tillverkad 
av gråbrun ABS med fin grön kontrast vid dragkedjan och på hjul, med lås 
för båda facken. Rullar enkelt på 360 graders dubbla hjul. 35 x 21 x 56 cm.

Värde 1.599,- B2B KR. 1.100,-
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Skinn och läder i toppkvalitet

A   12754 CORIUM WEEKENDVÄSKA & NECESSÄR

Fin weekendväska i mjukt, svart läder för en härlig getaway. 
Kan bäras både för hand och över axeln i läderförstärkta 
handtag eller avtagbar axelrem. Väskan har en innerficka 
och en ficka med dragkedja på sidan. Den matchande 
necessären med fina detaljer har ett svart foder, två 
innerfickor, en med dragkedja och en utvändig blixtlåsficka.

Värde 2.999,- B2B KR. 1.800,-

B   27214 CORIUM VINTAGE WEEKENDVÄSKA 

Superfin weekendväska i brunt kalvskinn med en fin vinta- 
gelook, som förstärks av mässingsdetaljer och buteljgrönt 
foder. Dragkedjan kan öppnas ända ner till botten i båda 
ändar, så det är lätt att packa den rymliga väskan, som 
också har två innerfickor, en med dragkedja. Väskan kan 
bäras i handtagen eller den justerbara axelremmen, som 
är monterad med solida karbinhakar, och om du ställer ner 
den skyddar fem mässingsfötter botten från direkt kontakt 
med marken. 55 x 26 x 28 cm

Värde 3.299,- B2B KR. 2.390,-

C   27213 CORIUM VINTAGE NECESSÄR 

Läcker toalettväska i brunt kalvskinn med en fin vintage-
look. Skinnet är garvat med olja och vax, så den är naturligt 
mjuk med massor av vackra nyanser. Väskan har ett stort 
fack, en ficka i botten och fyra små fickor upptill, så det är 
lätt att hålla reda på dina saker. 28 x 19 x 12 cm.

Värde 1.199,- B2B KR. 900,-
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C

ÄKTA LÄDER SKA ANVÄNDAS   
VARJE DAG OCH BLIR 

BARA VACKRARE MED TIDEN.
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Den bästa gåvan du kan ge dina anställda är den som de allra helst vill ha
- låt dem därför välja själva. På så sätt får de en gåva som de kan använda   
och som betyder mer.

Dina anstälda får ett gåvokort från YourGifts med en unik kod som de kan använda   
på www.yourgifts.se, där de kan välja fritt bland en rad gåvor från kända varumärken   
som t.ex. Bitz, Södahl, Zone, Villa Collection, Holm, Lyngby Glas, Luigi Bormioli,   
Pillivuyt, Rösle, Gense m.fl.

Det finns 5 olika prisklasser, men ditt gåvokort ger endast tillgång till den prisklass som du   
har valt. Utbudet är stort och varierat, och det uppdateras ständigt så det aldrig blir slutsålt.

FEM PRISKLASSER

Använd demokoderna DEMO250SE, DEMO400SE, DEMO600SE, DEMO800SE, DEMO1000SE och ta en titt på utbudet  
för de fem prisklasserna på www.yourgifts.se. Gåvorna levereras separat till mottagarna inom Sverige, därför tillkommer  
en fraktkostnad på 79 kr till priset för gåvokortet. Gåvornas rekommenderade priser ligger på mellan 399 och 1.399 kr,  
beroende på vilken prisklass du väljer. Priserna för gåvokorten och fraktkostnad är exklusive moms.

250 kr.
+ frakt

DEMO250SE

400 kr.
+ frakt

DEMO400SE

600 kr.
+ frakt

DEMO600SE

800 kr.
+ frakt

DEMO800SE

1000 kr.
+ frakt

DEMO1000SE

Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

Välj den du helst vill ha och skriv in 
ditt namn och din adress.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Välj din gåva själv
GÅVOKORT

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO250

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO400

Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

Välj den du helst vill ha och skriv in 
ditt namn och din adress.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Välj din gåva själv

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO600

Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

Välj den du helst vill ha och skriv in 
ditt namn och din adress.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Välj din gåva själv

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO800

Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

Välj den du helst vill ha och skriv in 
ditt namn och din adress.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Välj din gåva själv

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO1000

Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

Välj den du helst vill ha och skriv in 
ditt namn och din adress.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Välj din gåva själv

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT
till en hel gåvobutik

YOUR 

GIFTS
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LOGGA IN VÄLJ GÅVA VÄNTA HÄMTA

	 	 	 	 	 	 	 	 	FÖRDELARNA 

• Anställda som får välja sina gåvor själva blir nöjdare.

• Det är enkelt och du sparar tid om du låter dina anställda själva logga in och välja gåva.

• www.yourgifts.se är alltid öppet!

• Man får tillgång till en gåvoshop med ett stort och varierat utbud av fantastiska gåvor.

• Gåvokortet är giltigt i minst 12 månader, dvs det kan inlösas under innevarande år   
samt efterföljande kalenderår.

• Enkel logistik för dig som vill ge en gåva, vi levererar separat till ett utlämningsställe   
som ligger nära mottagaren av gåvan. 

	 	 	 	 	 	 	 		STEG FÖR STEG

• Välj hur mycket gåvokortet ska kosta och beställ önskat antal.

• Dela ut gåvokorten till mottagarna.

• Mottagaren loggar in på www.yourgifts.se med sin unika kortkod och väljer sin gåva.  Kort-
koden ger endast tillgång till den prisklass som du har valt.

• Gåvan skickas till mottagaren inom Sverige.
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Vad säger Skatteverket?
Julklappar och andra gåvor till anställda

Om du får en gåva från din arbetsgivare är det oftast en  
skattepliktig förmån. Men det finns några undantag.  

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria om  
marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp.

Huvudregeln är att om du som anställd får en gåva från  
din arbetsgivare så är den skattepliktig.

Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor.  
De är skattefria för dig som anställd så länge gåvans marknadsvärde 

inte överstiger det skattepliktiga beloppet. Men om värdet  
på gåvan överstiger det beloppet så är gåvan  

skattepliktig från första kronan.

 
Julgåva 2022

 
En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger  

500 kronor (inklusive moms).

Julgåvan
kan den bli för stor?

§
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