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Trancherset
Art.nr: 83012
Att tranchera är att skära upp en bit kött, en julskinka eller en stek innan den ska serveras.
Tranchering är en viktig del i tillagningen och serveringen av nästan all sorts kött. Det är därför
viktigt med en riktigt bra trancherkniv. Vill du ha tunna skivor av julskinkan uppnås det enklast genom att använda en tranchergaffel för att hålla fast steken eller skinkan när du skär med
trancherkniven. Tranchersetet i serien Roma från Exxent innehåller en trancherkniv och en
tranchergaffel.
•

Gör den grillade maten rättvisa genom enkel och perfekt uppskärning.

•

Ett set i hög kvalitet med slitstark design.

•

Handtag i svart, hållbart och beständigt POM material.

•

Utöka ditt trancherset med ytterligare knivar från samma serie från sidan 7.
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Exxent Kolstålspanna Ø 28 cm 2,7 L
Art.nr: 63251
Med matlagning i stort sett alla tv-kanaler ser vi att man hittar tillbaka till köket, gärna med familj och
vänner för att laga mat tillsammans. Det senaste inom matlagning är att vi går tillbaka till traditionella
och kvalitativa material, där det hetaste just nu är kolstålspannor.
•

En kolstålspanna blir bättre ju mer man använder den. Hela resan börjar med att man bränner in den med
lager av olja för att skapa en bra stekyta som sedan blir bättre och bättre för varje gång du använder den.

•

Fokus på miljö och hållbarhet. Kolstålspannor har likt gjutjärn en väldigt lång livslängd om man sköter om
dem rätt. Skulle pannan mot all förmodan hamna på soptippen så är allt material återvinningsbart.

•

Stekpannan har många användningsområden, använd den på sprisen, grillen, i ugnen eller varför inte över en öppen
eld ute i naturen. Pannan fungerar på alla typer av värmekällor.

•

Tar du väl hand om kolstålspannan blir den bara bättre och bättre med åren.
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Huggbräda 45x30x4 cm
Art.nr: 78500
En rejäl huggbräda är ett måste i varje kök!
Passar både hos hemmakocken som i restaurangköket tillsammans med proffskockarna.
•

Med sitt ljusa trä och enkla design passar den utmärkt
att stå framme i de flesta kök.

•

Extra stor och kraftig med hela 4 cm i tjocklek.

•

Gummiträ är ett lätt och starkt träslag i en vackert ljus
nyans.

•

Avverkningen av gummiträ har minimal inverkan på
miljön.
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Professional knivar
Art.nr: 64011
66014
66021
66024

- Skalkniv 11 cm
- Kockkniv 14 cm
- Kockkniv 20 cm
- Kockkniv 24 cm

Kvalitativa köksknivar från Exxent framtagna för proffs och kräsna hemmakockar.
Med sitt greppvänliga och karaktäristiska handtag är Professional serien ett populärt val för många
kockar i köket. Knivarna passar perfekt till att skära kött, kyckling eller grönsaker med enkelhet
och precision.
•

Ett uppskattat set med knivar i olika storlekar.
Köp en eller flera och ge bort i present.

•

Alla knivarna är lätta och bekväma att arbeta
med. Ligger skönt i handen.

•

Knivarna levereras styckförpackade.

6

Roma knivar
Art.nr: 68514
68512
68511
68513

- Skalkniv 10 cm
- Kockkniv 20 cm
- Kockkniv 25 cm
- Brödkniv 25 cm

Vackra knivar i serien Roma från Exxent. Serien består av en skalkniv, två kockknivar samt en
brödkniv i högsta kvalitet, idealiska till varje kök. Ligger lika bra i handen hos en professionell
kock som hos den glada amatören.
•

Handtag i svart, hållbart och beständigt POM material.

•

Knivarna levereras styckförpackade.

•

Utöka knivserien med ett trancherset 		
från samma serie från sidan 3.
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Ser veringsflaska
Art.nr: 52971 - 0,5 L
52970 - 1 L
Snygga och enkla serveringsflaskor med användningsmöjligheter
endast fantasin sätter stopp för. Fyll upp med godsaker som praliner,
nötter eller din hemmagjorda granola och ge bort som gåva.
Smaksätt ditt bordsvatten och ställ fram vid middagsbjudningen.
Eller varför inte sätta lite extra guldkant på frukosten
och servera färskpressad juice eller en fräsch smoothie.
•

Serveringsflaska i glas med skruvlock i metall.

•

Ger ett stilrent uttryck som fungerar vid flera
olika typer av tillfällen.

•

Levereras komplett med lock.
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Xantia Serveringsfat 40x15 cm FSC Akacia +
Skålar Ø 11 cm Fältspatporslin
Art.nr: 83057
Fredagstacon är ett inarbetat koncept bland svenska familjer och här kan man verkligen lyfta
upplevelsen med dessa tidlösa skålar på det vackra fatet i akaciaträ. Våra akaciafat uppfyller
FSC:s hårda krav för en hållbar produktion av träprodukter. FSC-märket gör att konsumenter
och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett
skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
•

En snygg produkt med miljö och hållbar produktion i fokus.

•

Tre skålar i hållbart fältspatporslin ger ett stilrent intryck som passar i alla hem.

•

Detta set har många användningsområden: godis, dip, taco, såser etc.

9

Xantia Serveringsbricka FSC Akacia
Art.nr: 31124 - 26x18 cm
31112 - 35x30 cm
31126 - 48x27 cm
Xantias Akacia skärbrädor uppfyller FSC:s hårda krav för en hållbar produktion av träprodukter.
FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett
ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
•

En snygg produkt med miljö och hållbar produktion i fokus.

•

Med sitt vackra utseende kan den med fördel användas även till
dukningen, till ostbrickan eller charkuterierna.

•

Akacia är ett mycket hårt träslag som lämpar 			
sig särskilt bra i köksmiljö.
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Grillknivset Aprilia
Art.nr: 10005
Förhöj grillkvällarna med dessa klassiskt tidlösa grillknivar.
Den ergonomiska modellen gör att kniven ligger skönt i handen. Det tandade bladet skär lätt igenom kött och grönsaker.
•

Eleganta grillknivar i rostfritt 18/10 stål.

•

Böjt handtag i bakelit som är extra hållbart och beständigt.

•

Ligger stabilt och säkert i handen.

•

Tål diskmaskin.
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Salt & Pepparkvarn Akacia
Art.nr: 89914 - 11 cm
89915 - 16 cm
89916 - 32 cm
89913 - 42 cm
Vackert snidade salt- & pepparkvarnar i akacia från svenska
Xantia. Passar utmärkt för hemmabruk eller på restaurang.
Tack vare akaciaträdets tydliga ådring blir varje kvarn unik.
•

Finns i 4 olika storlekar

•

Har ett keramiskt malverk som ger ett jämt
och fint resultat.

•

Akacia är ett mycket hårt träslag som lämpar sig särskilt bra i köksmiljö.

•

Levereras med två stycken knoppar, en för
salt och en för peppar.
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Xantia Mix2Go
Art.nr: 81139
Mix2Go är en smart och enkel blender som hjälper dig med att göra din vardag sundare. Fyll den
medföljande take-away flaskan med dina favoritingredienser, sätt på bladet och mixa. Med ett
kort tryck mixar du smoothies och krossar is med perfekt resultat. Mixer-enheten blandar alla
ingredienser direkt i din flaska genom en knapptryckning.
•

Perfekt när du har bråttom, men ändå vill få
i dig ett nyttigt mellanmål eller lunch.

•

2st 60cl flaskor i BPA fritt Tritan material
som inte absorberar lukt eller smak.

•

350W motor med iskross funktion.

•

Perfekt för soppor och när du ska hacka
ingredienser till matlagningen.
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Xantia Kaffebryggare 0,6 L
Art.nr: 83055
Unna dig själv ett kaffe med rikare arom och fylligare karaktär. För många människor ger doften
av kaffe eller te en upplevelse av välmående och hemkänsla. Med denna unika kaffebryggare blir
själva bryggandet en liten extra upplevelse och som ger ett gott resultat varje gång.
•

Kaffet som droppar genom det återanvändbara 								
stålfiltret behåller mer av kaffebönans olja vilket ger
en rikare arom och fylligare karaktär till ditt kaffe.

•

Filtret i rostfritt stål är hållbart och kan användas
om och om igen.

•

Smarta detaljer i silikon för att skydda mot värmen.

•

Brygger upp till 4 koppar eller 600ml.

•

Kan även ändvändas för att brygga te.
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Xantia Elektrisk kvarn
Art.nr: 83058
Elektrisk multikvarn för bland annat kaffe, nötter, örter och kryddor.
Snygg kvarn i modern design som hanterar de flesta uppgifter. Att byta från färdigmaltet kaffe till kaffebönor man
maler själv är det enklaste sättet att ta sitt kaffedrickande
till nästa nivå och då finns det ett obligatoriskt inköp:
en kaffekvarn.
Idag finns det ett enormt utbud utav hela kaffebönor med
en mängd olika smaker och aromer. Hela bönor håller
kvar aromer bättre och doften av nymalet kaffe är ju något som höjer hela upplevelsen. Detsamma gäller nötter
och kryddor för att använda i matlagning,
smaken blir mer naturlig med en färsk råvara som höjer
det färdiga resultatet.
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Presentbox med nackkudde och ljus
Art.nr: 83054
Den perfekta produkten för återhämtning i en aktiv vardag. En vetekudde är en oslagbart
skön värmekälla, men visste du att den också kan kylas ned? En vetekudde är så mycket
mer än bara en värmekälla när man känner sig frusen. Den jämna, behagliga värmen
tillsammans med tyngden från vetekornen hjälper kroppen att slappna av i en stressig
tillvaro.
•

Mycket tid framför datorn? En varm vetekudde över axlarna hjälper till med att släppa spänningar och
tyngden motverkar tendensen att dra upp axlarna till ett spänt statiskt läge.

•

Lägg den över frusna fötter.

•

Efter träningspasset är det skönt att lägga
vetekudden på de ansträngda musklerna.

•

Bränt dig i solen? Lägg din vetekudde i
frysen och låt den sedan kyla ned de
drabbade områdena.
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USB-tändare
Art.nr: 83052
Äntligen har någon vågat tänka nytt på hur man skapar eld! Här har du en miljösmart och
innovativ tändare som tänder ljusen, grillen m.m. genom en gnista istället för en låga.
Produkten laddas enkelt med den medföljande USB-laddningskabeln.
Fördelarna med en USB-tändare:
•

Klimatsmart då den enkelt laddas via USB istället för traditionell gas eller drivmedel.

•

Flexibel arm som gör det enkelt att komma åt på svåra ställen, t.ex. ljuslyktan.

•

Enkel att använda.

•

Säker att lämna framme tack vare sin barnsäkring.
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Sensorlampa LED
Art.nr: 83053
Sensorlampan ansluts till ett eluttag och är utrustad med en rörelsesensor som automatiskt tänder lampan när man går förbi den i mörkret. Perfekt för förrådet, hallen eller andra
utrymmen där du inte alltid vill tända taklampan eller där du inte har tillgång till bra belysning. Utöver sensorfunktionen så känner lampan av om strömmen skulle gå och tänds då
automatiskt så att du hittar fram i mörkret. Då den hela tiden laddas sladdlöst kan man
ta upp den från hållaren och använda den som en ficklampa. En snygg och smart produkt
som blir en diskret del av inredningen.
Specifikationer:
•

Ficklampsfunktioner klarar ca 1,5 tim på en laddning.

•

Sensorlampan klarar ca 2 tim på en laddning.

•

Laddningstid 6-7 timmar.

•

Båda sensorlampan och laddaren är CE- märkta.

•

Enbart för inomhus bruk.

•

Man kan stänga av sensorfunktionen med en på/ av knapp
(vid strömavbrott tänds den oavsett om den är på/av).

•

Förpackad i en trevlig naturfärgad presentkartong.

•

Perfekta kundgrupper är bostadsbolag, försäkringsbolag,
elbolag, IT-bolag mm
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Contigo – Marknadens bästa termosmugg
Contigo termosmuggar kommer i flera olika modeller, färger och storlekar och passar
till alla, oavsett kön och ålder.
Det är den optimala gåvan till den som ofta är på språng eller kanske jobbar utomhus.
Den passar även perfekt till kontoret då den håller drycken varm länge och man slipper
att slänga halvfulla glas.
Tack vare vakuum isolerade väggar i rostfritt stål hålls drycken varm i upp till 5 timmar
och kall i upp till 12 timmar.
Alla delar är fria från BPA.

AUTOSEAL® är locket som är 100% säkert mot spill och läckage tack vare den
patenterade tekniken som stänger locket automatiskt. För att dricka trycker du enkelt in
knappen med tummen. Så fort du släpper den, är muggen helt sluten. Detta gör att du
utan oro kan förvara din Contigo i väskan eller ryggsäcken. Den är även utrustad med en
smart låsning för extra säkerhet.
•

Lock med AUTOSEAL® funktion finns på Luxe, Pinnacle, West Loop samt Chill.

•

100% säker mot spill och läckage!

•

För att dricka håller du ner knappen. Så fort du släpper den är muggen helt sluten.

•

Låsbart lock för att säkerställa att knappen inte trycks in av misstag.

•

Locket är lätt att öppna upp för lättare rengöring.

•

Tål maskindisk.
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NYHETER - Luxe AUTOSEAL™
Contigo Luxe termosmugg är en av contigos senaste modeller.
En elegant design som gör vardagen lite lyxigare. Finns i två storlekar.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

Elegant design med rena linjer.

•

100% säker mot spill och läckage!

•

Håller dryck varm i upp till 4 timmar och kyld i upp till 12 timmar.

•

Tål maskindisk

Biscay Bay
360 ml

White Zinfandel
360 ml

Merlot
360 ml

Cornflower
360 ml
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Stainless Steel
360 ml / 470 ml

Licorice
360 ml / 470 ml

NYHETER - AUTOSEAL™ Couture- Pinnacle
Med Couture- Pinnacle termosmugg dricker du din dryck som en äkta trendsättare.
Den här serien är designad med funktion och mode i fokus.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

Snyggt mönster som täcker muggen hela vägen runt.

•

100% säker mot spill och läckage!

•

Håller dryck varm i upp till 5 timmar och kyld i upp till 12 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

White Marbel
420 ml

Indigo Wood
420 ml

Blonde Wood
420 ml
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Blue Slate
420 ml

Sandstorme
420 ml

NYHETER - SNAPSEAL™ Byron
Contigo Byron termosmugg passar till dom flesta mugghållare.
Tryck enkelt upp knappen för att dricka, tryck ner den när du är klar.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

Erbjuder ett mjukt och säkert grepp tack vare den texturerade ytan.

•

100% säker mot läckage!

•

Håller dryck varm i upp till 6 timmar och kyld i upp till 12 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

Stainless Steel
470 ml

Gunmetal
470 ml / 720 ml

Matte Black / Black
470 ml / 590 ml

Biscay Bay
470 ml

22

Red
470 ml

Deep Blue
470 ml

Vivacious
470 ml

AUTOSEAL™ Pinnacle
Pinnacle termosmugg är Contigos minsta modell.
En lätt och smidig mugg utan minsta kompromiss på kvalitén.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

100% säker mot spill och läckage!

•

Håller dryck varm i upp till 4 timmar och kyld i upp till 12 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

Stainless Steel
300 ml

Red
300 ml

Matte Black
300 ml

Tantalizing Blue
300 ml

Matte Black /Bronze
300 ml

Transparent Matte Latte
300 ml

AUTOSEAL™ West Loop
West Loop termosmugg är en av Contigos bäst säljande muggar.
En enkel, klassisk modell som håller år efter år. Finns i flera olika färger.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

100% säker mot spill och läckage!

•

Håller dryck varm i upp till 5 timmar och kyld i upp till 12 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

Stainless Steel
470 ml

Gunmetal
470 ml

Latte
470 ml

Matte Black
470 ml

Monaco
470 ml

Red
470 ml

Tangerine
470 ml

Biscay Bay
470 ml

Dark Plum
470 ml

Earl Gray
470 ml
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Rasberry
470 ml

NYHETER - AUTOSEAL™ Chill
Chill vattenflaska passar alla! Den rymmer 590 ml
och har ett handtag som går att fälla upp eller ner.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

Bred öppning för lätt rengöring samt tillföring av isbitar.

•

100% säker mot spill och läckage!

•

Håller dryck kyld i upp till 28 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

Macaroon
590 ml

Matte Black
590 ml
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NYHETER - AUTOSEAL™ Chill Couture Water Bottle
Chill Couture har förutom sin fina fräcka design ett
smidigt handtag som går att fälla upp eller ner.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

Bred öppning för lätt rengöring samt tillföring av isbitar.

•

100% säker mot spill och läckage!

•

Håller dryck kyld i upp till 28 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

Rose Quartz
720 ml

Texture Camo
720 ml

Speckled Slate
720 ml
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Amazonite
720 ml

NYHETER - AUTOSPOUT™ Ashland Chill Couture Water Bottle
Handtaget på Ashland Chill Couture fungerar även som en
karbinkrok för enklare transport på resan.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

Fäll enkelt upp det skyddande locket för att dricka.

•

Sugventilen ger 100% säkerhet mot spill och läckage!

•

Vrid loss sugröret för lätt rengöring.

•

Håller dryck kyld i upp till 24 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

Merlot Airbrush
590 ml

Amazonite
590 ml

Cloud Burst
590 ml
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White Leaf
590 ml

Snake Skin
590 ml

NYHETER - Matterhorn Couture™ Water Bottle
Couture Matterhorn håller din dryck kall i upp till 24 timmar.
Borttagbar insats för enkel rengöring samt lätt tillföring av isbitar.
Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse.
•

Snyggt mönster som täcker muggen hela vägen runt.

•

Säker mot spill och läckage i stängt läge!

•

Håller dryck varm i upp till 10 timmar och kyld i upp till 24 timmar.

•

Locket tål maskindisk, koppen rekommenderas handdisk.

White Marble
590 ml

Indigo Wood
590 ml

Blonde Wood
590 ml
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Sandstone
590 ml

Blue State
590 ml

