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glæde
Julegaven til medarbejdere og kunder er glæde, overraskelse, værdi 

og anerkendelse samlet i én pakke. Et værdifuldt symbol, en tak for og 
en påskønnelse af engagement og loyalitet i året, der er gået.

I Gavekataloget 2021 er der noget for enhver. Der er eksklusive 
gavepakker i alle genrer. Lækkerier til skøn forkælelse og wellness, 
eminent køkkengrej som kan glæde hele familien, når I samles om 

både tilberedning og selve måltidet. Der er smuk elegance til 
borddækningen, og økologi og bæredygtighed kendetegner 

skønne tekstiler til alle boligens rum. Der er kufferter, moderigtige 
rejsetasker, elapparater, knive, småmøbler og stemningsfulde lamper 

til både inde og ude, prisvindende grej til hjemmebaren 
… og meget, meget mere.

Også i år er der mulighed for at lade velgørenhed indgå i 
årets julegave gennem Kusintha-projektet, Christian Bitz’ 

samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

Gå på opdagelse i kataloget og find perfekte gaver, 
der passer til alle virksomheder, personalegrupper og budgetter.

Gaveshoppen YourGifts er et alternativ til den klassiske julegave. 
Det er en onlineløsning, hvor du giver et gavekort til en 

hel gaveshop med mærkevarer i et bredt og varieret udvalg, 
hvor der aldrig er udsolgt. 

Vi tilbyder fem priskategorier.

i en udsøgt gave

Gaverne i dette katalog forhandles af førende Firmagaveforhandlere, og salg sker udelukkende til B2B. 

Vejledende priser er angivet inkl. moms – mens alle erhvervspriser er ekskl. moms og fragt. 

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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BÆREDYGTIGHED er også at tænke på kvali-

tet i stedet for kvantitet. Gode produkter i høj 

kvalitet holder i mange år og kan gives videre 

gennem generationer. Gode valg er for eksempel 

Pillivuyts ovnfaste porcelæn, Peugeots gourmet- 

produkter, Södahls GOTS-certificerede tekstiler 

og glasserierne fra Luigi Bormioli og Lyngby 

Glas, der er produceret med grøn omtanke.

HISTORIE. Gense, bamix, KitchenAid, ALFI,  

Luigi Bormioli, Lion Sabatier, Morsø, Mauviel, 

Rösle, Peugeot og Lyngby Glas er bare nogle af 

vores brands med en lang og stolt historie med 

stærke traditioner for innovativt design, funktio-

nalitet og godt håndværk af høj kvalitet.

SUNDHED. Blandt gavemulighederne har vi et 

stort udvalg af lækre produkter fra blandt andre 

KitchenAid, bamix og HOLM. Stærke og potente 

køkkenhjælpere, som kan snitte, hakke og blende 

alt det grønne og stege uden eller med langt 

mindre fedtstof.

TID. Et år med pandemi har givet os mere tid 

hjemme. God tid til madlavning, nærvær og 

forkælelse af familiens smagsløg. Vafler, varm 

kaffe, sous vide og professionelt kogegrej er 

i høj kurs, og Rösle, Peugeot, Mauviel, ALFI og  

Blomsterbergs er svaret på vores bønner. Og til 

den flotte borddækning er der også masser af 

lækkerier fra blandt andre BITZ og Pillivuyt.

UDENDØRS er der også plads til hygge, og vi 

indbyder til at indrette små oaser med skønne 

havelamper fra Villa Collection, smukke Morsø-  

lanterner, lækre bålfade og meget mere til en til-

bagelænet loungestemning.

NYE TIDER ses på mange områder. Vi bruger 

håndsprit som aldrig før, og Zone Denmark er på 

rette sted med to prisvindende modeller, både en 

praktisk to go-model og dispenser med sensor, 

som slet ingen berøring kræver. Og til den lille 

festlighed – fysisk eller virtuel – med spændende 

drinks har Zone en smagepakke med lækker gin, 

ligesom også Luigi Bormioli kan noget særligt 

med drinks, vin og fantastiske glas til det hele.

HJEMMEHJÆLP. Når kjolen, skjorten og bukserne 

skal glattes og falde i de rette folder – hjemme, 

på kontoret eller på rejsen, er hjælpen nær med 

praktiske hånd- og gulvsteamere i flere modeller 

fra Nordic Sense.

GODE 
GAVEVALG

Melange håndklæder fra Södahl er certificerede iht. GOTS.

Wellness kan være at forkæle sig selv med et dejlig varmt fodbad.

WELLNESS fortjener vi altid. Det kan være den lille  

pause i hverdagen, forkælelse til vinterbaderen, eller 

når vi kaster os i sommerbølgerne. Udvalget til den helt 

rigtige spastemning er stort, for eksempel Södahls 

skønne GOTS-certificerede Melange håndklæder, 

ZONEs spahåndklæder i en blanding af hør og bomuld 

samt de lækre tyrkiskinspirerede hammam-håndklæder 

med frynser.
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Jul

A  15690 HR. & FRU RUDOLF 2021

Hvert år kommer Hr. & Fru Rudolf og hjælper med at 
gøre julen lidt sjovere og hyggeligere, og det søde 
rensdyrpar er også helt klar i år, matchende klædt i 
flæser, striber, guld og glimmer.

Vejl. 329,- B2B KR. 190,-

B  13185 RUDOLF DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

Hr. og Fru Rudolf har julepyntet deres fine, grønne 
familiebil med guldglimmer og fyldt den med alle de 
julegaver, der kan være i den. Børnene er der heldigvis 
også plads til. Nu kører hele familien til julefest, og sik-
ke de glæder sig. 18 x 11 x 15 cm

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

C  15526 CEDERTRÆ 

Gør hjemmet hyggeligt med dette smukke, kunstige 
cedertræ med naturtro grene og nåle. Træet holder sig 
flot både indendørs og udendørs hele året og kan fx 
pyntes med en stemningsfuld lyskæde i de mørke vin-
termåneder. 130 cm.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 400,-

D  10803 VILLA COLLECTION PLANTESKJULERE 

i naturrattan i to størrelser. Dia. 52 x H47 cm og dia. 
38 x H42 cm

Vejl. 1.799,- B2B KR. 800,-

E  STJERNER til en smuk, naturlig julestemning. 
Fremstillet i træfinér og papir med jutesnor. Leveres 
sammenfoldet og skal blot foldes ud og lukkes med 
magneten inde i stjernen – så er de klar til at blive 
hængt op. Fås i 4 størrelser.

12337 65 cm Vejl. 169,- B2B KR. 90,-

12339 50 cm Vejl. 119,- B2B KR. 60,-

12340 40 cm Vejl. 79,- B2B KR. 45,-

12341 15 cm Vejl. 49,- B2B KR. 25,-

handmade from the heart

Maj-Britt og Rie Bidstrup er mor og 

datter – og designerne bag og stifte-

re af Medusa-Copenhagen. Sammen 

har de skabt en verden af skæve smil 

og farveglæde. Medusa-Copenhagen 

er for alle med fantasi, humør og let 

til smil. Når de farverige figurer ryk-

ker ind, breder der sig en uhøjtide-

lig stemning med glimmer og godt 

humør. Medusas finurlige univers er 

formet med hjertet, håndstøbt med 

humør og håndmalet med glæde!

SÖDAHL WINTERLAND 

Virkelig smukt og klassisk jule-/vintertema, der både kan pynte op til jul og  
fungere flot i de øvrige vintermåneder. Grantræer danner en flot bort, og møn-
stret afsluttes på de enkelte duge og servietter, hvilket givet en smuk sammen-
hæng og eksklusivitet i dessinet. 100 % bomuld damaskvævning med staincoat.  

15034 Taupe 150 x 270 cm Vejl. 749,- B2B KR. 400,-
15036 Taupe 150 x 370 cm Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

15039 Wine 150 x 270 cm Vejl. 749,- B2B KR. 400,-
15041 Wine 150 x 370 cm Vejl. 999,- B2B KR. 560,-
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Södahls designere spotter og lader 

sig inspirere af tidens strømninger 

inden for boligtekstiler og livsstils-

produkter. De henterinspirationen i 

hele verden, blandt andet på store 

og fremtrædende messer inden for 

design, interiør og bolig for at give 

nutidens kunder klassiske, elegante, 

moderne og supertrendy stilvalg.

SÖDAHL GRAPHIC SENGESÆT

Det siger sig selv, at designet er grafisk. De brudte 
streger i lige linjer giver et dynamisk udtryk. Det er 
hverken striber eller tern, men alligevel er der noget 
velkendt og harmonisk ved motivet. Sengetøjet er 
100 % bomuld i renforcé lærredsvævning med praktisk 
lynlås i pude- og dynebetræk og leveres i stofpose i 
samme kvalitet. TC 144. 

Vælg mellem 2 sæt i enten 
140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.

15423 Sky Blue, 140 x 200 cm
15425 Sky Blue, 140 x 220 cm

15842 Grey, 140 x 200 cm
15843 Grey, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 799,- B2B KR. 350,-

graphic.

SOV SØDT 
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clear.
SÖDAHL CLEAR SENGESÆT

Trenden byder igen på klassiske tern i både mode og 
indretning. Clear sengetøjet er Södahls bud på den 
helt enkle tern, og mønstret er moderigtigt forfinet 
med spinkle, dobbelte linjer i ternene. Sengetøjet er 
100 % bomuld i satinvævning med praktisk lynlås i 
pude- og dynebetræk og leveres i stofpose i samme 
kvalitet. TC 207.

Vælg mellem Beige, White, Grey og Forest green. 
2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.

23835 Beige 140 x 200 cm
23836 Beige 140 x 220 cm

12568 White 140 x 200 cm
12569 White 140 x 220 cm 

12571 Grey 140 x 200 cm
12572 Grey 140 x 220 cm

15855 Forest green 140 x 200 cm
15856 Forest green 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.099,- B2B KR. 400,-

FINE TERN I SMUKKE FARVER GIVER DRØMMENE LIV.

10 11



Dette logo viser at produktet er GOTS- 

certificeret, hvilket betyder, at det består 

af økologiske materialer, som er dyrket 

uden kemiske sprøjtemidler, kunstgødning 

og genmodificerede afgrøder (GMO). 

Produktet opfylder GOTS' sociale og miljø- 

mæssige krav til ansvarsfuld produktion 

fra dyrkning til slutprodukt. Det har min-

dre miljøpåvirkning end konventionelle 

materialer. Licensnummer og testinstitut: 

CU 1022510.

SÖDAHL TOUCH SENGESÆT 
– 100 % ØKOLOGISK

Så enkelt og alligevel raffineret. Tone-i-tone-effekten 
på dette helt stramme todelte design giver lige dét 
ekstra, der skal til for at skabe en stemning af skan-
dinavisk minimalisme. Farverne er mørke og intense 
og passer perfekt til en luksuriøs vinterstemning i 
soveværelset. Sengetøjet er 100 % økologisk bom-
uld i renforcé lærredsvævning med praktisk lynlås i 
pude- og dynebetræk og leveres i stofpose i samme 
kvalitet. Posen kan genbruges. TC 144. Produktet er 
GOTS-certificeret.

Vælg mellem 2 sæt i enten 
140 x 200 cm eller 140 x 220 cm. 

23084 Ash, 140 x 200 cm
23085 Ash, 140 x 220 cm

23086 Forest green, 140 x 200 cm
23087 Forest green, 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 899,- B2B KR. 400,-

touch.
1312



SÖDAHL DIAGONAL ORGANIC SENGESÆT
– 100 % ØKOLOGISK

Der er dynamik og god stemning i dette friske design 
med de diagonale striber. Livet skal leves og nydes 
fuldt ud Stemningen er ungdommelig og tilbagelæ-
net – det hele behøver ikke være så seriøst. Skønne 
tone-i-tone farvekombinationer til det moderne hjem. 
Sengetøjet er 100 % økologisk bomuld i satinvævning 
med praktisk lynlås i pude- og dynebetræk. TC 215. 
Produktet er GOTS-certificeret

Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm 
eller 140 x 220 cm. 

23113 Atlantic 140 x 200 cm
23114 Atlantic 140 x 220 cm

23116 Taupe 140 x 200 cm
23117 Taupe 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.299,- B2B KR. 560,-

SÖDAHL COMMON ORGANIC SENGESÆT
– 100 % ØKOLOGISK 

Klassiske striber i smukke farver – helt enkelt. Common er 
Södahls økologiske basisdesign, som giver ro for øjet og 
blot tilfører en skøn stemning af overskud og rigtig god sam-
vittighed. Sengetøjet er 100 % økologisk bomuld i renforcé 
lærredsvævning med praktisk lynlås i pude- og dynebetræk 
og leveres i stofpose i samme kvalitet. TC 144. Produktet er 
GOTS-certificeret

Fås i farverne Linen blue og Ash. 
Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.

23089 Linen blue 140 x 200 cm
23090 Linen blue 140 x 220 cm

23099 Ash 140 x 200 cm
23100 Ash 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 899,- B2B KR. 400,-

diagonal.

common.
1514



infinity.

SÖDAHL INFINITY ORGANIC SENGESÆT – 100 % ØKOLOGISK

Disse simple blomster, tegnet i én enkelt streg, udgør et fint, flyden-
de og feminint mønster. Den håndtegnede stil og de ultrafine linjer 
på den ensfarvede baggrund er beroligende for øjet. Med tone-i-tone 
doubleface-effekt får man mulighed for at variere udtrykket i sove-
værelset. Sættet er i 100 % økologisk bomuld i satinvævning. TC 209. 
Sengesættet har lukning med lynlås i både dyne- og pudebetræk og 
leveres i stofpose i samme kvalitet. Posen kan genbruges. Produktet 
er GOTS-certificeret.

Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.

15844 Atlantic 140 x 200 cm
15854 Atlantic 140 x 220 cm

23082 Taupe 140 x 200 cm
23083 Taupe 140 x 220 cm

FRIT VALG

Vejl. op til 1.299,- B2B KR. 560,-

SOV GODT I UENDELIGE BLOMSTERENGE 
– ENDDA ØKOLOGISKE.

16 17



SÖDAHL COMMON & COMFORT ORGANIC – 100 % ØKOLOGISK 

Gavepakke med 2 sæt Common Organic sengetøj samt 4 lækre Com-
fort Organic håndklæder, 2 stk. 50 x 100 cm og 2 stk. 70 x 140 cm. 

Sengetøjet er Södahls økologiske basisdesign – klassiske striber i 
smukke farver, som giver ro for øjet og blot tilfører en skøn stemning 
af overskud og rigtig god samvittighed. 100 % økologisk bomuld ren-
forcévævning med praktisk lynlås i pude- og dynebetræk sammen 
med 4 håndklæder, alt sammen i 100 % økologisk bomuld. Produk-
terne er GOTS-certificeret.

23104 Linen blue 140 x 200 cm / China blue
23105 Linen blue 140 x 220 cm / China blue

23110 Ash 140 x 200 cm / Grey
23111 Ash 140 x 220 cm / Grey

FRIT VALG

Vejl. op til 1.519,- B2B KR. 560,-

SÖDAHL DIAGONAL & COMFORT ORGANIC 
 – 100 % ØKOLOGISK

Gavepakke med 2 sæt Diagonal Organic sengetøj 
samt 2 Comfort Organic håndklæder, 70 x 140 cm. Her 
får du 100 % økologi. Både sengetøj og håndklæder 
er certificerede iht. GOTS (Global Organic Textile Stan-
dard), og dermed er der garanti for, at produkterne le-
ver op til de strengeste krav om økologiske materialer, 
og at hele fremstillingsprocessen er foretaget under 
hensyntagen til miljøet. 

Diagonal sengetøjet er 100 % økologisk bomuld i sat-
invævning – dynamik og god stemning i et frisk design 
med diagonale striber. Stemningen er ungdommelig 
og tilbagelænet med skønne tone-i-tone farvekom-
binationer til det moderne hjem. Pakket med 2 lækre 
håndklæder.

23152 Atlantic 140 x 200 cm / Atlantic
23153 Atlantic 140 x 220 cm / Atlantic

23154 Taupe 140 x 200 cm / Grey
23155 Taupe 140 x 220 cm / Grey

FRIT VALG

Vejl. op til 1.679,- B2B KR. 640,-

1918



SÖDAHL COMFORT ORGANIC – 100 % ØKOLOGISK 

Södahls mest populære håndklædeserie Comfort Organic er 100 % økologi 
– og ultralækker. Håndklæderne er certificerede iht. GOTS (Global Organic 
Textile Standard), og dermed er der garanti for, at håndklæderne lever op til 
de strengeste krav om økologiske materialer, og at hele fremstillingsproces-
sen er foretaget under hensyntagen til miljøet. 2 stk. 50 x 100 cm og 2 stk. 
70 x 140 cm.

23131 Atlantic
551303 Grey

FRIT VALG

Vejl. 619,- B2B KR. 300,-

23121 SÖDAHL COMFORT ORGANIC – 100 % ØKOLOGISK

Södahls populære håndklædeserie Comfort i en ny dejlig 
stor størrelse 90 x 150 cm – perfekt til både badeværelset 
og på stranden. 4 stk. i farven grey. Produktet er GOTS- 
certificeret. Vejl. 919,- B2B KR. 560,-

23830 SÖDAHL ON THE BEACH - 100 % ØKOLOGISK

4 skønne Comfort håndklæder i Grey - 2 stk. 90 x 150 cm og 
2 stk. 50 x 100 cm. Pakket i et rummeligt net i den populære 
garnfarvede chambray-kvalitet med melange look, str. 66 x 
40 x 10 cm. Oplagt til en tur til stranden og praktisk til de 
daglige indkøb. Alt er GOTS-certificeret.

Vejl. 789,- B2B KR. 400,-

SÖDAHL COMMON & MELANGE ORGANIC 
 – 100 % ØKOLOGISK

2 sæt Common Organic sengetøj og 6 lækre Melange Organic 
håndklæder, 2 stk. 40 x 60, 2 stk. 50 x 100 og 2 stk. 70 x 140 cm. 
Her får du 100 % økologi. Både sengetøj og håndklæder er certi-
ficerede iht. GOTS (Global Organic Textile Standard). 

Common er Södahls økologiske basisdesign med enkle, klassi-
ske striber i smukke farver, renforcévævet med lynlås i pude- og 
dynebetræk. I de bløde Melange håndklæder er de fine, kæm-
mede garner blandet af to farver, som giver et eksklusivt udtryk. 
Håndklæderne er desuden vævet i et fint stribet mønster, klas-
sisk og tidløst. 

23135 Ash 140 x 200 cm / Ash
23136 Ash 140 x 220 cm / Ash

FRIT VALG

Vejl. op til 1.859,- B2B KR. 720,-

2120



melange.
SÖDAHL MELANGE ORGANIC – 100 % ØKOLOGISK

I disse bløde, økologiske håndklæder er de fine, kartede garner 
blandet af to farver, som giver et eksklusivt udtryk. Håndklæ-
derne er desuden vævet i et fint stribet mønster, klassisk og 
tidløst. Indret badeværelset, som var det et wellnessområde 
og få den helt rigtige spafølelse derhjemme. Produkterne er 
GOTS-certificeret. 

A  23124 HÅNDKLÆDER 6 DELE 

Ash. Sættet består af  2 gæstehåndklæder 40 x 60 cm, 
2 håndklæder 50 x 100 cm og 2 badehåndklæder  
70 x 140 cm. Vejl. 959,- B2B KR. 400,-

B  23125 HÅNDKLÆDER 8 DELE

Ash. Sættet består af 2 gæstehåndklæder 40 x 60 cm, 
2 håndklæder 50 x 100 cm og 4 badehåndklæder  
70 x 140 cm. Vejl. 1.419,- B2B KR. 560,-

C  23126 HÅNDKLÆDER DELUXE 

Ash. Sættet består af 4 håndklæder 50 x 100 cm  
og 4 badehåndklæder 70 x 140 cm.
Vejl. 1.519,- B2B KR. 640,-

6 DELEA 8 DELEB DELUXEC

SÖDAHL CLASSIC BADEKÅBE – 100 % ØKOLOGISK

Vamset og ekstra lang badekåbe, som indbyder til 
hygge, inden dagen langsomt begynder. Kåben er 
designet med unisex pasform og har krave, to lom-
mer og bindebælte. Længde 116 cm i str. S/M, 121 cm i 
str. L/XL. De kartede, økologiske garner er ultrabløde. 
Produkterne er GOTS-certificeret.

15325 Ash S/M
15326 Ash L/XL

15327 Atlantic S/M
15328 Atlantic L/XL

FRIT VALG

Vejl. 799,- B2B KR. 350,-

2322



23301 ZONE INU SPAHÅNDKLÆDER 

Fuldend forkælelsen ved et langt bad med de luksu-
riøse håndklæder fra Inu. De er fremstillet i en blød 
blanding af bomuld og hør med en højere tørreevne 
end ren bomuld og en kort luv med et naturligt og 
indbydende udtryk. Håndklæderne har en bred,  
eksklusiv tone-i-tone farvet bort. Gaven består af 2 
stk. 50 x 100 og 2 stk. 70 x 140 cm i grey. 

Vejl. 879,- B2B KR. 400,-

23311 ZONE INU SPAHÅNDKLÆDER DELUXE 

De luksuriøse håndklæder fra Inu er som en kær-
lig omfavnelse. De er fremstillet i en blød blanding 
af bomuld og hør med en højere tørreevne end ren 
bomuld og en kort luv med et naturligt og indbydende 
udtryk. Håndklæderne har en bred, eksklusiv tone-  
i-tone farvet bort. Denne gave indeholder 2 stk. 50 x 
100 og 4 stk. 70 x 140 cm i grey. 

Vejl. 1.415,- B2B KR. 640,-

INU er nærvær, hverdagens luksus, selvforkælelse 
inspireret af roen, balancen og sanseligheden i den 
skandinaviske bade- og saunakultur. Det er lækkert 
design, bløde tekstiler og skønne, sarte dufte til en 
velfortjent pause fra hverdagens travlhed – en hvi-
skende invitation til at forkæle sanserne og nyde nuet.

RELAX

RECHARGE

RECONNECT

2524



hammam
23221 ZONE INU HAMMAM HÅNDKLÆDER 

Nyd en luksuriøs hverdagspause og spred en ori-
entalsk stemning i bademiljøet med de dekorative 
Hammam-håndklæder med frynser. De er fremstillet 
i ultrablød bomuld, og de er oplagte til både sauna, 
spa, strand og yoga eller som et smukt sjal på kølige 
aftener. 2 stk. 75 x 150 cm. Grey. Inu by Södahl design. 

Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

23312 ZONE FODSPA 

Forkæl dig selv med en sanselig nyfortolkning af det 
klassiske fodbad. Den emaljerede balje rummer 6 liter 
og har en blød kurvet kant, der er behagelig at gribe 
om og rar at hvile anklerne på, og sidens bløde ’knæk’ 
angiver, hvor meget vand du behøver til din spa. Låget 
kan bruges som bakke til fodsalt, børster, olier, neg-
lelak eller et lille håndklæde. Badebørste og neglebør-
ste er fremstillet i lys bøg og naturhår og har et blødt, 
organisk design. Gaven indeholder desuden 250 ml 
eksfolierende og blødgørende fodbadesalt og 2 læk-
re naturfarvede spahåndklæder 50 x 100 cm i farven 
natur, fremstillet i en blød blanding af bomuld og hør. 

Vejl. 1.069,- B2B KR. 560,-
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ZONE GO CLEAN 

Tag den handy håndspritdispenser med overalt. Den 
er nem at have med i lommen eller tasken og derfor 
perfekt til shopping, arbejde, bilen eller flyet. Uden 
låg og nem at betjene med én hånd. Påfyldes nemt 
med din favorithåndsprit. Vælg mellem flere farver.

15373  Black

15375  Camel

15376  Terracotta

15377  Cocoa Brown

15378  Elm Green

15379  Warm Grey

Vejl. 99,- B2B KR. 50,-

ZONE UME DISPENSER MED SENSOR 

Nu kan både du og dine gæster trygt vaske eller afsprit-
te hænder helt uden at røre dispenseren – godt nyt i en 
verden, hvor vi har skruet ned for håndtryk og op for 
håndvask. Den håndfri dispenser indgår i den populære 
badserie Ume og kombinerer som noget særligt tryg-
hed og hygiejne med lækkert design. Stentøj og ABS. 
Højde 17,3 cm. 0,25 l. Dispenseren bruger 4 x AA-bat-
terier, som ikke er inkluderet. Vælg mellem flere farver.

13774  Black

14094  Grey

14095  Soft Grey 

13776  White

14096  Nude

14097  Eucalyptus 

14093  Warm Sand

Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

Vi har vænnet os til en ny virkelighed 
med mere håndsprit og mere håndvask. 

Vi tænker faktisk ikke rigtigt over det 
længere, så hvorfor ikke favne de gode, 
nye hverdagsvaner med smukke 
gadgets i lækkert design.

ren tryghed
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11814 ZONE ROCKS KANDE 1,7 L 

Eksklusiv, blankpoleret stålkande i et stilrent og mo-
derne design. Toppen er forsynet med et aftageligt 
isfilter, der forhindrer isterninger og lime- eller citron-
både i at komme med ud, når man hælder. Fremstillet 
i 18/8 stål. Højde 30 cm og en diameter på 12 cm.

Vejl. 699,- B2B KR. 350,-

11818 ZONE ROCKS KANDE 1 L 

Elegant, blankpoleret stålkande med graciøst svung-
ne linjer i et stilrent design. Kanden er uden hank, har 
matpoleret inderside og rummer 1 liter, perfekt når du 
serverer et glas vand til vinen. Design Mencke & Vagn-
by. 26 cm høj, dia. 10 cm.

Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

SKINNENDE  
SKØNHED

ZONE ROCKS DELIKATESSESKÅL 

Fyld den lille skål med peanuts, cashews eller salt-
mandler og server dem til din yndlingsdrink. Og hvis 
du elsker oliven, semidried tomater eller andre læk-
kerier i olie, kan du glæde dig over, at hullet i den 
fine medfølgende ske lader olien dryppe af, inden din 
snack lander på tallerknen. Buon appetito!

12212 Large Vejl. 199,- B2B KR. 110,-

12213 Small Vejl. 199,- B2B KR. 100,- 

15173 ZONE BIRD VINPROP 

I blankpoleret stål. Designerne har lokket en geni-
al funktion ud af det figurative design i vinproppen 
’Bird’. Sæt proppen i din åbne vin, vip fuglens næb til 
modsatte side og få en helt tætlukket flaske. Den kan 
oven i købet ligge ned i køleskabet, til du igen får lyst 
til et glas. Cool, ikke? 

Vejl. 199,- B2B KR. 150,-

COOL SNACKS TIL 
HJEMMEBAREN
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FILL
FREEZE
CRACK

OPEN
PULL

SHAKE
ENJOY

Zone Denmark designer med et skarpt øje 
for, hvad der giver mening og værdi for den 
moderne forbruger. Verden har ændret sig 
det seneste år, og det har affødt både ny 
adfærd og nye idéer. Vi opprioriterer ind-
retningen af vores hjem og har skærpet 
vores fokus på nærvær, opmærksomhed 
og holdbare designs.

Festerne er færre og mindre – og de rykker 
ofte hjem i privaten. Derfor retter vi spot-
lyset mod overbevisende lækre og skarpe 
designs til hjemmebaren.

• Antibacterial ice cubes

• 18 big ice cubes per refill

• Prevents odor absorbtion

• Phthalate free, BPA free

• Pour directly into drink

• Stackable design

• 100% water tight

• Dishwasher-safe

10985 ZONE ROCKS ICEMAKER 

En genial isterningebakke og kø-
leelement i ét produkt fra Zone 
Denmarks bar-kollektion Rocks. 
En genistreg, der gør det muligt 
at lave isterninger nemt, hygiej-
nisk og med god samvittighed. 
18 store isterninger pr. opfyld-
ning. Fyld Icemaker, frys den, 
frigør isterningerne indeni ved 
at trække i stroppen på siden – 
og hæld isterningerne direkte fra 
Icemaker i din kande eller drink. 
Icemaker kan skylles, fyldes og 
fryses igen – og igen. Måler 21 
x 11,8 x 5,5 cm og er 100 % fri 
for BPA og ftalater af hensyn til 
både dig og miljøet.

Vejl. 249,- B2B KR. 140,-

IT'S ALWAYS G&T 
TIME SOMEWHERE

15250 ZONE GIN TASTING BOX 

Takket være et eksklusivt samarbejde mellem Njord Gin og Zone 
Denmark kan du nu lave en hyggelig smagsprøvning derhjemme. 
Følg opskrifterne i pakken og gå på opdagelse i fire meget for-
skellige gintyper. Pakken indeholder 4 stk. Twister glas og 4 stk. 
5 cl ginflasker fra Njord Gin – Comback Quinine, Mother Nature, 
Sun and Citrus og Happy Minds. Glassene er 8,5 cm høje med en 
diameter på 8,1 cm.

Vejl. 899,- B2B KR. 400,-
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21564 BARSÆT 9 DELE

Luigi Bormioli Spansk gin & tonic glas, 6 stk. 80 cl, der er 
gode og rummelige krystalinglas uden bly og tungmetaller 
med plads til masser af is, garniture og tonicvand, samt et 
smukt Bredemeijer Leopold barsæt i mat sort stål bestående 
af 0,5 liter shaker, si og målebæger 2/4 cl. 

Vejl. 979,- B2B KR. 560,-

LUIGI BORMIOLI SPANSK GIN & TONIC 

Gode og rummelige glas med plads til masser af is, garniture 
og tonic-vand. Glassene har en tynd og elegant stilk, der er 
forstærket med titanium. Det ultraklare krystalinglas frem-
hæver smukt drikkens farve og substans. 

21563  Gave med 8 stk. 80 cl. Vejl. 659,- B2B KR. 400,-

17381  6 stk. 80 cl. Vejl. 479,- B2B KR. 300,-

17382  4 stk. 80 cl. Vejl. 329,- B2B KR. 200,-

17384  2 stk. 80 cl. Vejl. 189,- B2B KR. 100,-

    

EN RIGTIG GIN & TONIC

BESTÅR AF 1 DEL GIN 

TIL 2-3 DELE TONIC. 

BRUG EN ORDENTLIG 

TONIC UDEN FOR 

MEGET SUKKER. 

SERVERES I  ET SMUKT 

GLAS MED LIMESKAL 

OG MASSER AF IS. 

Det italienske glasværk Luigi Bormioli er kendt som den 

første fabrik, der kunne blæse bæger og stilk ud i ét på 

maskine. I dag er Luigi Bormioli en af de mest betyd-

ningsfulde glasproducenter i verden og fremstiller glas, 

der er funklende klare og ekstremt stærke, samtidig 

med at de sikrer en perfekt fordeling af smag og aroma. 

Luigi Bormioli genanvender 100 % af hvidt glasaffald 

i produktionen, mens 67 % af den brugte elektricitet 

kommer fra vedvarende energikilder. Italienske leveran-

dører udgør 78 % og alle er screenet ud fra etiske, 

sociale og miljømæssige kriterier.

25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR
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Vi samarbejder med bartender Kasper Birch, 
der ejer Lime & Lemon, www.limeandlemon.dk,
og har fantastiske kompetencer inden for 
det moderne og klassiske cocktailunivers.

COCKTAILS KAN FREMSTILLES PÅ TRE MÅDER: 

BYGGES: Alle ingredienser tilføjes direkte i glasset, 
derefter fyldes med is.

SHAKES: Alle ingredienser tilføjes i shakeren og 
rystes med eller uden is. 

RØRES: En smuk tradition til nogle af de ældre 
cocktails, hvor spiritussen røres med bitters og is 
for at blande ingredienserne, nedkøle og samtidigt  
tilføje lidt vand så spiritussen får lov at åbne sig.

mixology
MIXOLOGY ER TIL DE ÆGTE  
ITALIENSKE STUNDER OG FÅR DET  
ALLERBEDSTE FREM I DINE DRINKS.

•    GLASSETS KANT ER 37,5 % MERE  
HOLDBAR END ANDRE GLAS

•   STILKEN ER FORSTÆRKET MED  
TITANIUM, OG HOLDBARHEDEN  
ER FORØGET TIL 140 %

•   HOLDBARHEDEN OVER FOR SLAG  
PÅ SIDEN AF GLASSET ER 105 %  
STÆRKERE END ANDRE GLAS

•   BEVARER GENNEMSIGTIGHED  
OG GLANS EFTER MERE END  
1.000 GANGE I  OPVASKEMASKINE

•   25 ÅRS GARANTI MOD  
GLASPEST OG KANTSKÅR

A  17426 Luigi Bormioli Nick & Nora Cocktailglas 15 cl 4 stk, Mixology

B  17376 Luigi Bormioli Cocktailglas 22,5 cl 4 stk, Mixology

C  17373 Luigi Bormioli Martiniglas 21,5 cl 4 stk, Mixology

D  17369 Luigi Bormioli Spritzglas 57 cl 4 stk, Mixology

FRIT VALG

Vejl. 329,- B2B KR. 200,-

25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR

A

B

C

D

Luigi Bormiolis eksklusive 
Mixology glasserie er udviklet  
til bar- og cocktailkulturen 
i samarbejde med bartender 
og cocktailspecialist Yuri 
Gelmini. 

De elegante glas er fremstillet  
af blyfrit SON.hyx®-krystalglas, 
der er ekstremt stærkt.

Kasper Birch, bartender
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TESTER 

Allround glas til test af alle specialøl. 
Glasset samler skummet i et fint og 
kompakt lag og forbedrer de speci-
fikke aromaer.  

IPA/ALE 
Den tilspidsede og lette form giver 
alle IPA- og ale-øl et fint og kompakt 
skum og bringer humle og de citru-
sagtige aromaer frem.  

HVEDE
Den brede, afrundede form, de be-
mærkelsesværdige dimensioner og 
den indadbøjede kant samler og for-
stærker den særlige hvedeølsaroma.

17345 LUIGI BORMIOLI BIRRATEQUE ØLGLASSÆT 

Forkæl dine specialøl med Birrateque-sættet fra Luigi Bormioli. Glassene 
er skabt til alle passionerede ølentusiaster, da hvert enkelt glas i sættet 
er designet til en specialøl. Birrateque er skabt i samarbejde med inter-
nationale specialister inden for studiet af sansning af fødevarer. Sættet 
indeholder 2 testerglas på stilk 42 cl, 2 aleglas 54 cl og 2 hvedeglas 78 cl.

Vejl. 449,- B2B KR. 200,-

17223 Testerglas, 42 cl, 2 stk. Vejl. 149,- B2B KR. 75,-

17228 IPA/Aleglas, 54 cl, 2 stk. Vejl. 149,- B2B KR. 75,-

17233 Hvedeglas, 78 cl, 2 stk. Vejl. 149,- B2B KR. 75,-

LUIGI BORMIOLI VINOTEQUE ROM/WHISKYGLAS 

Vinoteque-serien er resultatet af videnskabelige studier af, hvordan for-
skellige vintyper udfolder sig bedst muligt i glasset i forhold til de fem 
sanser. Glassets form forhindrer spredning af de aromatiske komponen-
ter, så disse kan sanses og nydes fuldt ud. Vinoteque rom/whiskyglas er 
velegnet til alle lyse og mørke alkoholiske drikke, fx rom, whisky, cognac, 
Armagnac, Calvados samt både fadlagret og ung grappa, 17 cl. H 16,5 cm.

21321 Rom/Whisky 6 stk. Vejl. 479,- B2B KR. 150,-

21322 Rom/Whisky 2 stk. Vejl. 159,- B2B KR. 85,-

til gyldne dråber25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR
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21600 LUIGI BORMIOLI SUBLIME  
KARAFFEL & VANDGLAS 14 DELE 

Italiensk elegance og nordisk enkelhed mødes i 
Sublime-seriens stilfulde harmoni. Sublime er det 
minimalistiske og oplagte glasvalg for alle, der øn-
sker et enkelt udtryk uden unødige detaljer. 2 stk. 
karafler med korkprop, 1 liter og 12 stk. vandglas, 
35 cl. Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

17208 Karaffel med korkprop, 1 liter 

Vejl. 149,- B2B KR. 85,-

17251 Vandglas, 35 cl. 4 stk.

Vejl. 199,- B2B KR. 85,-

LUIGI BORMIOLI ATELIER 

Har et moderne design og er skabt til vinelskere til professionelt 
og privat brug. Glassenes særlige udformning giver en eneståen-
de diffusion af aromaer og indikerer samtidig, hvor meget vin der 
skal hældes i. De karakteristiske kurver gør desuden glassene endnu 
mere modstandsdygtige over for stød. 

enkel elegance

23648 VINSÆT 8 DELE 

4 stk. Merlot rødvinsglas, 70 cl og 4 stk. Riesling hvidvinsglas, 44 cl. 

Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

23649 VINSÆT 12 DELE 

6 stk. Merlot rødvinsglas, 70 cl og 6 stk. Riesling hvidvinsglas, 44 cl. 
Vejl. 1.199,- B2B KR. 560,-

23650 VINSÆT 16 DELE 

8 stk. Merlot rødvinsglas, 70 cl og 8 stk. Riesling hvidvinsglas, 44 cl. 
Vejl. 1.599,- B2B KR. 720,-

GLASSENES BÆGER OG STILK ER 

BLÆST UD I  ÉT STYKKE. DET GØR 

KONSTRUKTIONEN LANGT STÆRKERE 

OG MINIMERER RISIKOEN FOR, 

AT DE KNÆKKER FRA HINANDEN.

25 ÅRS 
GARANTI 

MOD GLASPEST 
OG KANTSKÅR
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23620 CHAMPAGNE-/VINKØLER MED SABEL 

Løft champagnefejringen med en festlig ceremoni. 
Champagnesabling, på fransk sabrage, stammer helt 
tilbage fra Napoleonstiden. Køl champagnen i Basti-
an champagne-/vinkøler i aluminium, 21 cm dia. 20 cm 
og sæt festen i gang med den eksklusive champagne- 
sabel fra Lion Sabatier i stål med træhåndtag, 27 cm. 

Vejl. 769,- B2B KR. 400,-

 
23622 CHAMPAGNEBOWLE MED SABEL 

Champagne åbnet med sabel gør festen til noget helt 
særligt – og imponerer dine gæster. Smuk champag-
nebowle i hamret blankt stål dia. 38 cm, champagne-
prop i blankt stål fra Leopold samt en eksklusiv cham-
pagnesabel fra Lion Sabatier, 27 cm. Skarpt, perfekt 
balanceret klassisk design.

Vejl. 1.279,- B2B KR. 560,-
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A  15901 PEUGEOT ELEKTRISK PROPTRÆKKER ELIS 

21 cm i mat sort bøg med folieskærer. Proptrækkeren er 
100 % automatisk og let at betjene ved at trykke den på 
flasken, så proppen kommer af, hvorefter proppen let skub-
bes ud med en vandret bevægelse med håndleddet. Kraftig,  
lydløs motor. LED-opladningsindikator. Genopladelig.

Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

B  15896 PEUGEOT PROPTRÆKKER BALTAZ 

Med løftearm og folieskærer i sort ABS-plast/rustfrit stål. 
Et opfindsomt og sofistikeret mekanisk værktøj, der passer 
til alle flaskehalse og placerer sig sikkert rundt om flasken, 
så korkproppen fuldstændig ubesværet kan trækkes ud. 
Fremstillet i stærkt letvægtsmateriale i ergomisk design.

Vejl. 499,- B2B KR. 300,-

 I mere end et århundrede har Peugeots kværne været synonym med 
fransk gourmetmadlavning. I dag består sortiment også af stilfuldt 

tilbehør til vinelskere og professionelle, der sætter pris på god kvalitet.

A

B
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EN MODERNE KLASSIKER
Igennem 80 år har Lyngby Glas skabt glæde med smukke glas 

i udsøgt design. Lyngby Glas blev grundlagt i 1940 i en lille 
lejlighed på Frederiksberg og har siden været et af Danmarks 

toneangivende og mest succesfulde glasbrands. 

Der lanceres fortsat smukke glasdesigns i et sortiment, 
der spænder meget bredt 

– fra de helt enkle glas til de eksklusive krystalglas. 

916180 LYNGBY GLAS JUVEL CHAMPAGNESKÅL Den høje stilk giver glasset et smukt og 
stilfuldt udtryk og fremstår med sit tidløse design som et klassisk glas. Glasset passer ind i 
alle borddækninger og kan bruges både som champagneglas, cocktailglas og til portion-
sanretning af forretter og desserter. 4 stk. 34 cl. Vejl. 149,- B2B KR. 90,-

916021 LYNGBY GLAS JUVEL MARTINIGLAS Server James Bonds yndlingscocktail i det 
smukke, klare krystalglas, som naturligvis også løfter en cosmopolitan og utallige andre 
cocktails til et højere niveau. 4 stk. 28 cl. Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

916022 LYNGBY GLAS JUVEL GIN & TONIC GLAS Server en lækker G&T-favorit eller andre 
yndlingsdrinks i dette flotte, krystalklare glas. Juvel Gin & tonic glas er smukt og klassisk 
enkelt og har masser af plads til isterninger og pynt. 4 stk. 57 cl. Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

I  ONLY DRINK 
CHAMPAGNE 
ON TWO OCCASIONS

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

COCO CHANEL
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15563 LYNGBY GLAS FIRENZE VANDGLAS med guldkant, 4 stk. 21 cl. Vejl. 169,- B2B KR. 110,-

15564 LYNGBY GLAS FIRENZE WHISKYGLAS med guldkant, 4 stk. 35 cl. Vejl. 199,- B2B KR. 125,-

15565 LYNGBY GLAS FIRENZE LONGDRINK med guldkant, 4 stk. 45 cl. Vejl. 249,- B2B KR. 140,-

et glamourøst touch

916116 LYNGBY GLAS LOUNGE WHISKYGLAS 2 stk. 31 cl.

916117 LYNGBY GLAS LOUNGE HIGHBALL 2 stk. 35 cl.

FRIT VALG

Vejl. 199,- B2B KR. 75,-

Lounge

MILJØGLAS 
Lyngby Glas Melodia og Lounge serierne er fremstillet i helt transparent 
miljøkrystal, der produceres i en patenteret proces, hvor den blyfri glasmasse 
bearbejdes, så den fremstår ekstraordinært klart og med meget høj holdbar-
hed. Det gør også Lyngby Glas velegnet til opvaskemaskine.

Firenze
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melodia
smuk og klassisk borddækning

916107 LYNGBY GLAS MELODIA WHISKYGLAS 6 stk. 31 cl. Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

916105 LYNGBY GLAS MELODIA HIGHBALL 6 stk. 36 cl. Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

10508 LYNGBY GLAS MELODIA KARAFFELSÆT 7 dele. 6 stk. vandglas 23 cl  
og 1 stk. karaffel 1 liter. Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

10358 LYNGBY GLAS MELODIA VANDKARAFFEL 1 liter. Vejl. 299,- B2B KR. 170,-

10509 LYNGBY GLAS MELODIA VANDGLAS 23 cl. Vejl. 299,- B2B KR. 155,-
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LYNGBY GLAS ZERO er med sine enestående, elegante linjer ren skønhed 

for både sanser og samvittighed. Smukke Zero produceres CO2-neutralt. 

I produktionen anvendes kun de allerreneste råvarer, der forarbejdes  

udelukkende ved energi fra solceller og jordvarme samt geotermisk energi,  

og der udledes ingen forurenende stoffer. Resultatet er ultraklart, 100 % 

recirkulerbart krystalglas, der både er holdbart og tåler opvaskemaskine.

miljørigtig skønhed
zero

12306 LYNGBY GLAS VINSÆT med 18 dele indeholder 3 forskellige glastyper, så du kan dække et smukt og elegant middagsbord.  
Sættet består af 6 vandglas 55 cl, 6 rødvinsglas 46 cl, og 6 hvidvinsglas 35 cl. Vejl. 799,- B2B KR. 300,-

18
DELE

15003 ZERO HVIDVIN med 12 smukke hvidvinsglas 43 cl, højde 21,5 cm.

15004 ZERO RØDVIN med 12 smukke rødvinsglas 54 cl, højde 23 cm.

FRIT VALG Vejl. 749,- B2B KR. 400,-

100 % RECIRKULERBART 
KRYSTALGLAS

5352



Drinkstid
2 CL VODKA

2 CL ROSE’S LIME

10 CL GINGER BEER

2 SKIVER LIME

ISTERNINGER

4 CL GIN

2 CL MANGOSIRUP

1 LIME

10 CL LEMON SODAVAND

ISTERNINGER

1 HEL LIMEFRUGT

FRISKE MYNTEBLADE

4 TSK RØRSUKKER

5 CL HVID ROM

1/2 DL DANSKVAND

KNUST IS

MOSCOW MULEGIN HASS MOJITO

10717 LYNGBY GLAS TUMBLER De gennemfarvede tumblerglas i smukt design med en lille 
fod giver liv på bordet med deres forskellige farver. Brug glassene til vand og saft eller lad 
dem pynte med fyrfadslys eller blomster. Farverne er grøn, koboltblå, smoke, amber, lilla og 
ink blå. 6 stk. 30 cl, højde 12 cm. Vejl. 249,- B2B KR. 170,-

916208 LYNGBY GLAS SNAPSEGLAS 6 stk. forskellige snapseglas på fod i lilla, blå, smoke, 
amber, grøn og gul, 2,5 - 4 cl. Vejl. 249,- B2B KR. 150,-

10419 LYNGBY GLAS MOSCOW MULE KRUS Det flotte krus med hank og kobberbelagt, 
hamret yderside er det klassiske og karakteristiske krus til den populære cocktail moscow 
mule, som har fået et moderne comeback. Moscow mule laves helt enkelt af ginger beer, 
vodka, limesaft og rigeligt med isterninger, så drinken holder sig iskold. 2 stk. kobberkrus 
0,5 l. Vejl. 249,- B2B KR. 130,- 
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A  15801 BITZ RØDVIN 2 stk. 45 cl. Klar 

B  15793 BITZ VANDGLAS 2 stk. 25 cl. Klar

C  15797 BITZ HVIDVIN 2 stk. 30 cl. Klar

D  15805 BITZ CHAMPAGNESKÅL 2 stk. 27,5 cl. Klar

FRIT VALG

Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

SMUKKE GLAS FULDENDER BORDDÆKNINGEN,  

OG DIT BORD VIL STRÅLE OG LOKKE ENDNU 

MERE, NÅR DE ENKELTE ELEMENTER PASSER  

PERFEKT SAMMEN. 

GLASSENE I DENNE FINE KRYSTALSERIE ER

DESIGNET MED EN LILLE FOD I KLART GLAS.

STATUE GLASSERIE

Lissabon

LYNGBY GLAS IKON VANDGLAS 

Der er mange gode grunde til at drikke mere vand,  
og en af dem er nydelsen ved at drikke det af disse  
helt enkle, gennemfarvede glas. 6 stk. 36 cl. 

15568 Smoke     15569 Pink     15570 Aqua     

FRIT VALG 
Vejl. 149,- B2B KR. 75,-

15767 LYNGBY GLAS LISSABON KARAFFELSÆT 

5 dele. 1 stk. karaffel 1 l og 4 stk. vandglas 35 cl. 

Vejl. 169,- B2B KR. 90,- 

Fine linjer til lækre forfriskninger

A B C D
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Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fat-
tigste i deres kamp for et værdigt liv og hjæl-
per mennesker i nød. De giver akut nødhjælp 
i katastroferamte områder og langsigtet ud-
viklingshjælp i fattige egne for at skabe en 
mere ligeværdig og bæredygtig verden. Vær 
med til at sikre bæredygtig udvikling.

”Støt en landsby” er et koncept Folkekirkens 
Nødhjælp har udviklet over de seneste år, og 
det har vist sig at være en både effektiv og 
bæredygtig måde at støtte landsbysamfund 
i Myanmar, Cambodja, Nepal og Zimbabwe 
ud fra princippet om ’hjælp til selvhjælp’.

Folkekirkens Nødhjælp tager altid udgangs-
punkt i landsbyernes behov og identificerer 
og igangsætter aktiviteter ud fra deres 
ønsker. Typisk aktiviteter der kommer det 
brede landsbysamfund til gode.

Læs mere om projekterne og muligheden for 
at støtte Kusintha på kusintha.dk. 

23420 BITZ KUSINTHA VAND

Nyd synet af den fine 1,2 liter kande i gennemfarvet 
glas, når du hælder vand eller juice op i de flotte vand-
glas med samme fine, riflede look og et rumfang på 28 
cl. Kusinthaglassene skaber smukt liv på bordet – og 
allervigtigst: 50 kroner går ubeskåret til Christian Bitz’ 
støtteprojekt Kusintha via Folkekirkens Nødhjælp. I ga-
vepakken ligger en TAK fra Bitz for støtten til projektet. 
Kusintha betyder forandring på Chichewa, og det er 
netop forandring, Christian Bitz i samarbejde med Fol-
kekirkens Nødhjælps ønsker at skabe i Zimbabwe via 
konceptet “Støt en landsby”, der giver langsigtet udvik-
lingshjælp i fattige egne for at skabe en mere ligeværdig 
og bæredygtig verden. Projektet tager udgangspunkt i 
landsbyernes behov og identificerer og igangsætter ak-
tiviteter ud fra deres ønsker. Typisk er det aktiviteter, der 
kommer det brede landsbysamfund til gode.

Vejl. 549,- B2B KR. 400,- 

HERAF DONERES KR. 50,- TIL KUSINTHA-PROJEKTET. 

50 KR. DONERES TIL 
KUSINTHA-PROJEKTET
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A  12564 BITZ SKÅLESÆT MED LÅG Skønne BITZ stentøjsskåle i sæt med egetræs-
låg, 3 stk. på 10, 12 og 14 cm, sort/bronze. Vejl. 369,- B2B KR. 215,-

B  13267 BITZ SALATSKÅL & -BESTIK Salatskål i stentøj med matglaseret sort yder-
side og smuk, blank bronzeglasur på indersiden, dia. 24 cm, med salatbestik i eg, 24 
cm. Perfekt til hverdagens salater og anretninger. Vejl. 449,- B2B KR. 250,-

C  23422 BITZ BRONZE Stor salatskål i stentøj med matglaseret sort yderside og 
smuk, blank bronzeglasur på indersiden, dia. 30 cm, salatbestik i eg, 32 cm, skålesæt 
i sort/bronze med egetræslåg, 10, 12 og 14 cm, samt sort vase, 20 cm.
Vejl. 1.369,- B2B KR. 640,-

D  821500 BITZ SALT & PEBER Salt- og peberkværnsæt i matglaseret sort stentøj med 
top i egetræ. 16,7 cm. 5 års garanti på keramisk kværnværk. Vejl. 599,- B2B KR. 320,-

E  10976 BITZ CABARETSÆT består af en sortbejdset træbakke og tre skåle i  
stentøj, 10 cm, med matglaseret sort yderside og smuk bronzeglasur på indersiden. 
Vejl. 299,- B2B KR. 180,-

F  15839 BITZ OLIESPRAY Med den dekorative sprayflaske i sort stentøj med top af 
rustfrit stål kan du dosere præcis den mængde olie, der er brug for. 
Vejl. 249,- B2B KR. 150,-

Smuk og strålende baggrund
     for små snacks og lækre salater

bronze

CHRISTIAN BITZ
“Jeg kan godt lide, når det dækkede bord indbyder til 

delemad. Masser af skåle og fade med mange små retter 

til at dele. Man spiser langsommere og sidder længere ved 

bordet, når man spiser på den måde, og så får man også 

snakket mere. Jeg synes det er smukt, når bordets farver 

er et miks af stentøjets farver, madens farver og glaskollek-

tionen fra Kusintha. Men jeg kan også godt lide at dække 

et helt enkelt tone-i-tone-bord, hvor maden er i fokus.”

A

B

D

C

E

F
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BITZ VASER 

De skønneste BITZ vaser i 3 forskellige stør-
relser 12,5, 20 eller 25 cm, mat creme

11148 12,5 cm Vejl. 149,- B2B KR. 85,-

11151 20 cm Vejl. 299,- B2B KR. 175,-

11152 25 cm Vejl. 399,- B2B KR. 240,-

A   12532 BITZ SALATSKÅL & -BESTIK 

Salatskål i cremefarvet stentøj med matgla-
seret yderside og smuk, blank inderside, dia. 
24 cm, med salatbestik i eg, 24 cm. Perfekt 
til hverdagens salater og anretninger. 

Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

B   23426 BITZ CREME A TABLESTORY 
Salatskål i cremefarvet stentøj med matgla-
seret yderside og smuk, blank inderside, dia. 
24 cm, salatbestik i eg, 24 cm, skålesæt i 
mat creme med egetræslåg, 10, 12 og 14 cm, 
samt vase 20 cm i mat creme. 

Vejl. 1.039,- B2B KR. 560,-

C   23424 BITZ TOP OF TABLE 

Stor salatskål i cremefarvet stentøj med 
blank indvendig glasur kombineret med mat 
reaktiv glasur på ydersiden, dia. 30 cm, med 
salatbestik i eg, 32 cm, og 2 skåle 14 cm i 
mat/blank creme. Vejl. 759,- B2B KR. 400,-

 

lyst & lækkert
12484 BITZ SKÅLESÆT MED LÅG 

Skønne BITZ stentøjsskåle i sæt med egetræslåg, 3 stk. på 10, 12 og 
14 cm, mat creme. Vejl. 339,- B2B KR. 200,-

11347 BITZ  
SALT & PEBER 

Salt- og peberkværn- 
sæt i mat creme stentøj 
med top i egetræ. 

16,7 cm. 5 års garanti på 
keramisk kværnværk. 

Vejl. 599,-  
B2B KR. 320,-

15840 BITZ 
OLIESPRAY 

Med den  
dekorative spray-
flaske i mat creme 
stentøj med top af 
rustfrit stål kan du 
dosere præcis den 
mængde olie, der 
er brug for. 

Vejl. 249,-  
B2B KR. 150,-

B

C

A
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dæk op med  
farver

BITZ OLIESPRAY 

Med den dekorative sprayflaske i stentøj med top af rustfrit  
stål kan du dosere præcis den mængde olie, der er brug for. 

15838 Grøn 

15835 Mørkeblå

Vejl. 249,- B2B KR. 150,-

821489 BITZ SKÅLESÆT 

Skønne BITZ skåle, 12 cm, i mat sort stentøj med smuk, blank  
farvet glasur på indersiden i mørkeblå, grøn, amber og grå.

Vejl. 279,- B2B KR. 150,-

821245 BITZ CABARETSÆT består af et træfad i eg og tre skåle, 
10 cm, med en smuk, blank glasur på indersiden i mørkeblå, amber 
og grøn. Vejl. 269,- B2B KR. 170,-

551376 BITZ SALATSKÅL & -BESTIK Salatskål i stentøj med matglaseret sort 
yderside og smuk, blank blå inderside, dia. 24 cm, med salatbestik i eg, 24 cm. 
Perfekt til hverdagens salater og anretninger. Vejl. 399,- B2B KR. 250,-
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I 1914 fremstillede Alfi verdens første seriefremstillede 

termobeholder med glasindsats og har i dag 

nok et af verdens største udvalg af 

termokander, termoflasker, termokrus og drikkeflasker. 

I tæt samarbejde med anerkendte designere 

fra hele verden udvikler Alfi til stadighed nye designs 

til klassikere af i dag og i morgen.

16810 ALFI JUWEL TERMOKANDE 

Polereret stål 1 L. Alfis klassiske Juwel termo- 
kande i poleret stål i høj kvalitet med ergo-
nomisk, forkromet metalhåndtag og dob-
beltvægget indsats i isolerende og hærdet 
vakuum-glas. Let at betjene med én hånd. 
Holder varmt i 12 timer og koldt i 24 timer.

Vejl. 1.699,- B2B KR. 720,-

 

ALFI ECO TERMOKANDE 1 L 

Kombinerer cool stil med høj funktionalitet 
i køkkenet og på kaffebordet. Termokande i 
plast i høj kvalitet med dobbeltvægget ind-
sats i isolerende og hærdet vakuumglas og 
praktisk enhåndsbetjent hældesystem. Hol-
der væske varmt i 12 timer og koldt i 24 timer. 
Designet af Martin Hauenstein.

16835 Havgrøn

16830 Hvid 

16831 Sort

Vejl. 199,- B2B KR. 100,-
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23429 ALFI SKYLINE TERMOKANDE MED TERMOKRUS

Alfi Skyline termokande 1 liter i mat stål med 4 Pillivuyt 
Plissé termokrus, 25 cl. H 12 cm, hvid porcelæn. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-

ALFI SKYLINE TERMOKANDE 1L 

Nyd kaffen fra den elegante Skyline termokande i robust 
mat eller lakeret rustfrit stål med forkromet top, låg og 
ergonomisk håndtag. Termokanden holder varmt i 12 
timer og koldt i 24 timer og er let at betjene med én hånd. 

Vejl. 599,- B2B KR. 400,-

17487 Mat stål

17481 Grå satin

17482 Havgrøn

17483 Sand

17485 Denim

23430 ALFI KUGLETERMOKANDE MED TERMOKRUS 

Alfi kugletermokande 0,9 liter i frost grafitgrå med 4 Pillivuyt 
Plissé termokrus, 35 cl. H 14 cm, hvid porcelæn. 

Vejl. 1.199,- B2B KR. 400,-

ALFI KUGLETERMOKANDE 0,9 L 

Den klassiske kuglekande er designet i 1985 af Ole Palsby, der 
navngav den Modern Classic No. 1. Kuglekanden er verdens 
mest solgte termokandedesign og har vundet adskillige priser.

Vejl. 299,- B2B KR. 155,-

16555 Frost grafitgrå

16558 Frost mørk grøn

16541 Frost hvid

16542 Frost indigo

17185 Frost sort

Den klassiske kuglekande er designet i 1985 af Ole Palsby, der navngav den Modern Classic No. 1. 
Kuglekanden er verdens mest solgte termokandedesign og har vundet adskillige priser. 

I dag fremstår den runde klassiker lige så elegant, tidssvarende og æstetisk fængslende,
som da den kom frem for mere end 30 år siden. Kuglekanden holder indholdet varmt i 12 timer og koldt i 

24 timer, da kuglen er den geometriske form med den største volumen og mindste overflade.

en kuglerund klassiker
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Pillivuyt er porcelæn af en særlig støbning. I 1818 købte 
Jean Louis Richard Pillivuyt en gammel murstensfabrik i hjertet 

af Frankrig, hvor han ville fremstille porcelæn af en ganske 
særlig kvalitet til det franske køkken og det bedre borgerskab. 

Allerede i 1823 vandt Pillivuyt sin første designpris, 
og i 1854 opførte sønnen Charles Pillivuyt en ny fabrik i 

Mehun-sur-Yèvre, hvor Pillivuyt stadig ligger, og hvor mange 
detaljer stadig fremstilles i hånden.

Helt fra starten var det Pillivuyts filosofi at skabe smukt 
og holdbart porcelæn, der lever op til de højeste

 standarder for funktion, holdbarhed og design og er skabt
 til at give videre i generation efter generation.

Porcelæn 
af en særlig 
støbning
Porcelænet fremstilles af feldspatporcelæn med et højt indhold 
af feldspat og kvarts. Den unikke porcelænsmasse sammen med 
en ekstremt hård glasur gør porcelænet ekstra modstands-
dygtigt over for stød og slag. Det er velegnet til både ovn og 
mikroovn og tåler store temperaturforskelle fra -30 °C til +350 °C. 

Pillivuyt har i mange år gjort en indsats for at mindske sit CO2-
fodaftryk. Der er bl.a. tale om genanvendelse af affaldsprodukter 
fra råmaterialer samt genanvendelse af vand, plastic, papir og pap. 
Isolering af ovne og brug af ovnenes varme til opvarmning samt 
ovegang til bæredygtig emballage. Et anderledes initiativ er 
genanvendelse af det hårde porcelænsaffald i vejbelægninger.
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23437 MORGENSÆT 

Start dagen med en god morgenmad. Tag den med ro, nyd et 
varmt krus te eller kaffe, måske et blødkogt æg og en lun croissant, 
læs avisen, træk vejret dybt. Så er du godt i gang. Pillivuyt Plissé 
termokrus, 4 stk. 25 cl. hvid, 4 stk. Zone æggebæger i holder, sort, 
og en smart og rummelig HOLM brødkurv i mat, sort pulvercoated 
metal med sort stofpose i 100 % bomuld, 27 x 17 x 9 cm. 

Vejl. 1.079,- B2B KR. 400,-

 

Bonjour

PILLIVUYT TERMOKRUS 

Enkelt, elegant og klassisk termokrus på 25 cl til kaffe, te og andre 
varme eller kolde drikke. Plissé er kendt for sine plisserede linjer 
og tidløse stil, der er skabt ud fra nogle af Pillivuyts tidlige støbe-
forme fra begyndelsen af 1900-tallet. H 12 cm.

23436 6 stk. Vejl. 1.099,- B2B KR. 400,- 

20940 4 stk. Vejl. 699,- B2B KR. 250,-

20939 2 stk. Vejl. 399,- B2B KR. 140,-
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HVAD GIVER DU
VIDERE TIL NÆSTE GENERATION?
Bæredygtighed er et vidt begreb. For Pillivuyt handler 

bæredygtighed om noget så enkelt som at skabe 
porcelæn af en helt særlig kvalitet og med en tidløs æstetik, 

der kan bæres videre gennem generationerne. 

23654 PILLIVUYT LASAGNE & PILLIVUYT TEKSTILER 

God mad tilberedes bedst i smukke omgivelser og imponerer ved en flot 
servering. Pillivuyt Toulouse lasagnefad i hvid porcelæn, 34 x 24,5 x 7 cm, 
og køkkentekstilsæt med forklæde, grydelapper og to viskestykker i sort 
100 % recycled bomuld.

Vejl. 829,- B2B KR. 400,-

18439 PILLIVUYT KØKKENTEKSTILER 
Pift køkkenstemningen op med et lækkert køkkentekstilsæt med forklæde, 
grydelapper og to viskestykker i sort 100 % recycled bomuld.

Vejl. 329,- B2B KR. 120,-

100 % RECYCLED BOMULD
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A   23652 PILLIVUYT & GENSE ELEGANT SERVERING 

Veltillavet mad fortjener en elegant og klassisk servering. 
Pillivuyt Plissé er med sin fine plissering kendt verden over 
som indbegrebet af diskret, fransk elegance. Skål 1,65 liter 
til servering af salat og tilbehør, rektangulært serverings-
fad 26 x 14 cm til servering af kolde og varme retter samt 
Gense Fuga serveringsgaffel og -ske 22,5 cm og salat- 
bestik 25 cm, i mat/blank stål. 

Vejl. 1.519,- B2B KR. 560,-

B   23651 PILLIVUYT & GENSE TAPASSÆT 

To Plissé tapasfade 36 x 12 cm og 2 stk 18 x 12 cm i hvid 
ovnfast porcelæn til servering af kolde og varme retter, 
enkelt, elegant og klassisk. Plissé er med sin fine plis-
sering kendt verden over som indbegrebet af diskret, 
fransk elegance. Gense Fuga serveringsbestik, gaffel og 
ske i mat/blank stål, 22,5 cm. Tias Eckhoff formgav det 
ikoniske Fuga bestik i 1962 i et klassisk design med blødt 
afrundede linjer, der hviler behageligt i hånden. 

Vejl. 1.199,- B2B KR. 400,-

Bon appétit

A B
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23685 PILLIVUYT & PEUGEOT FAD & KVÆRNSÆT 

Serien Toulouse består af sofistikerede og praktiske porcelænsfade til hverdagens 
kulinariske oplevelser. Fadene har porcelænshåndtag og et elegant design med respekt 
for traditionen. Gaven indeholder 1 stk. rektangulært fad på 25 x 23 cm til ovnretter og 
servering samt et Peugeot Paris salt- og peberkværnsæt, 22 cm i mat sort.

Vejl. 1.219,- B2B KR. 640,-

23682 BORDDÆKNING 

Dæk bordet smukt med Södahl In Colour dug 140 x 270 cm, grey, og server en lækker 
middag i elegante Pillivuyt Toulouse porcelænsfade og -skåle med håndtag. 1 skål 1,2 liter, 
1 fad dia. 27 cm og 2 fade dia. 12 cm.  Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-

Colour blocking-begrebet er aktuelt 
og trendy. At sætte forskellige farver 
sammen i et lækkert personligt miks 
er cool og sofistikeret. 

Med Södahl In Colourdugen har
 vi hjulpet dig lidt på vej med et 
delikat farvemiks, som du selv 
kan arbejde videre med.
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Gense er Sveriges ældste aktive aktieselskab og er en af Nordens 
største og mest kendte leverandører af bestik af højeste kvalitet. 

Genses produkter er kendetegnet ved sine både klassiske og nyskabende 
design – med en perfekt kombination af form og funktion.

 Et tydeligt bevis på dette og den høje kvalitet 
er Genses mangeårige status som kongelig hofleverandør.

Folke Arström designede Focus de Luxe for Gense 
i 1955. I dag er bestikket en stilfuld retroklassiker 
med et tidløst og funktionelt design. Bestikket 
med det trekantede knivblad, den afrundede gaf-
fel, den smalle ske og de sorte håndtag er perfekt 
til alle, der er interesserede i design og har en for-
kærlighed for retroperler.

20493 12 dele – 4 pers. 
Vejl. 2.199,- B2B KR. 400,-

23687 12 dele samt salatbestik 
Vejl. 2.779,- B2B KR. 560,- 

20487 Salatbestik 2 dele 
Vejl. 579,- B2B KR. 200,-

20489 GENSE FOCUS DE LUXE SPISEPINDESÆT 
6 DELE Spisepindenes design er inspireret af ko-
reanske spisepinde. De er fremstillet af matpo-
leret rustfrit stål med en riflet overflade, der gør 
det nemmere at tage maden op, og har greb af 
plast. Formen går elegant fra rund til firkantet. 4 
spisepinde og 2 holdere. Vejl. 529,- B2B KR. 150,- 

FOCUS DE 
LUXE BESTIK
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OLD FARMER
GRILL BESTIK

Et robust og smukt grillbestik, perfekt til både den 
lækre steak og andet grillkød og den friske som-
mersalat. Fremstillet i højglanspoleret rustfrit stål 
med håndtag i ædelstræslaminat.

23713 Steak-/grillbestik 12 dele – 6 pers. 
Vejl. 1.679,- B2B KR. 560,- 

23712 Steak-/grillbestik 8 dele – 4 pers. 
Vejl. 1.119,- B2B KR. 400,- 

23711 Steak-/grillbestik 4 dele – 2 pers. 
Vejl. 559,- B2B KR. 200,- 

20351 GENSE OLD FARMER CLASSIC STEAK-
KNIV XL En solid og robust steakkniv med bredt 
knivblad, der er perfekt til store steaks, grillet kød 
og mange andre retter. Fremstillet i højglanspole-
ret rustfrit stål med håndtag i ædelstræslaminat.  
4 stk. 23,5 cm. Vejl. 999,- B2B KR. 400,- 
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23655 Bestiksæt med serveringsbestik 34 dele 
Vejl. 4.979,- B2B KR. 720,- 

Ideelt både til hverdagslivet og de festlige lejligheder. Fuga har 
et klassisk design med blødt afrundede linjer, der hviler beha-
geligt i hånden. Tias Eckhoff, der formgav det ikoniske bestik i 
1962, var pioner inden for industrielt design og med til at gøre 
skandinavisk design til et verdenskendt begreb. Mat/blank stål.

23748 Bestiksæt 16 dele Vejl. 2.279,- B2B KR. 400,- 

23749 Bestiksæt 24 dele Vejl. 3.419,- B2B KR. 560,- 

23750 Bestiksæt 32 dele Vejl. 4.559,- B2B KR. 640,-

FUGA BESTIK

20680 Kagespade Vejl. 419,- B2B KR. 180,- 23656 Serveringssæt 5 dele Vejl. 1.149,- B2B KR. 400,- 
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23731 Steakbestik/grillbestik med salatbestik 26 dele mat/blank stål Vejl. 3.719,- B2B KR. 720,- 

20660 Steakbestik/grillbestik  
12 dele mat/blank stål.

Vejl. 1.599,- B2B KR. 300,-
 
23730 Steakbestik/grillbestik  
24 dele mat/blank stål.

Vejl. 3.199,- B2B KR. 560,- 

FUGA STEAK BESTIK
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PEUGEOT  
SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT  
PARIS 

15926 SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT  
MAT SORT 22 cm. Vejl. 849,- B2B KR. 400,-

15924 SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT  
BLANK SORT 18 cm. Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

23657 SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT  
US STÅL 18 cm. Vejl. 1.139,- B2B KR. 560,-

15997 SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT  
BLÅ 18 cm - der medfølger desuden 1 sæt  
messing topskruer. Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

23658 SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT  
OLIVENTRÆ 18 cm. Vejl. 1.599,- B2B KR. 720,-

P
AR

IS

Peugeot er det foretrukne mærke hos kokke i hele verden, 
blandt andet på grund af det unikke kværnværk, der er designet til at maksimere 

smag og aroma fra det enkelte krydderi – og kommer med livsvarig garanti.

uS står for det patenterede uSelect-system med 6 
forskellige faste indstillinger – fra helt fint til groft. 
Når indstillingen er valgt, ændrer den sig ikke, 
når du bruger kværnen. Du drejer på ringen i bunden 
af kværnen og vælg den ønskede finhedsgrad.
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PEUGEOT ELEKTRISK KVÆRN PARIS US i sort 
lak, 34 cm, er genopladelig og har det paten-
terede u’Select-system med 6 forskellige faste 
indstillinger – fra helt fint til groft. Når indstil-
lingen først er valgt, ændrer den sig ikke, når 
du bruger kværnen. Drej blot ringen i bunden 
af kværnen og vælg den ønskede finhedsgrad. 
Trækværn i bæredygtigt træ. 2 års garanti på 
kværn, livslang garanti på kværnværk.

16093 PEBERKVÆRN - kværnværket har en 
dobbelt række spiralformede tænder, der le-
der peberkornene mod bunden og samtidig 
forhindrer dem i at falde ud, før de er perfekt 
kværnet. 

16094 SALTKVÆRN - kværnmekanismen er 
fremstillet af legeret rustfrit stål, der forhindrer 
dannelsen af rust. Specielt fremstillet til tørre 
saltkrystaller (havsalt og stensalt), hvilket giver 
mulighed for at reducere dem til fint pulver. 

FRIT VALG

Vejl. 1.199,- B2B kr. 560,-

Peugeots kværne er skabt af  

bæredygtigt træ fra PEFC™- 

certificerede europæiske skove.

Alle kværne fremstilles i Frankrig  

og alt affaldstræ, fx spåner,  

opsamles og genanvendes af 

respekt for råmaterialer og miljø.

LIVSVARIG GARANTI PÅ 

KVÆRNVÆRK

15951 PEUGEOT SALT- OG PEBERKVÆRNSÆT CLERMONT 
i sort, 13 cm. Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

16060 PEUGEOT PEBERKVÆRN CLERMONT 
i choko, 40 cm. Vejl. 649,- B2B KR. 400,-

40 CMP
AR

IS
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12591 BLOMSTERBERGS VAFFELJERN Forkæl familien med de lækreste hjerteformede vafler. Vaffeljernets plader med en diameter 
på 20 cm og non-stick-belægning giver fem vafler ad gangen. Det har desuden varmeisolerede håndtag, justerbar temperatur og 
lysindikator. 1200 watt. Der medfølger opskrift på Mette Blomsterbergs favoritvafler. Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

201231 BLOMSTERBERGS KOBBERPANDE Eksklusiv, stilren og funktionel stegepande fremstillet i kobber og rustfrit stål. 
En kraftig aluminiumkerne sikrer panden gode brugsegenskaber, og den udvendige kobber giver sammen med det flotte 
stålgreb en flot finish. Passer til alle varmekilder - også induktion. Dia. 28 cm. Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

234749 BLOMSTERBERGS HÅNDMIKSER med kraftig 350 watt mo-
tor i kompakt design i sort plastik og rustfrit stål. LED display, som 
viser hastighed og tidsforbrug, fem hastigheder med turbofunktion. 2 
almindelige piskeris og 2 dejkroge medfølger. Håndmikseren er desig-
net, så den kan stå oprejst og derved er nemmere at opbevare.
Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

12590 BLOMSTERBERGS MULTIHAKKER Supereffektiv 300 watt mul-
tihakker med en stor 500 ml beholder af klar plastik, så det er let at 
følge med i hakningen og stoppe, når du er tilfreds med konsistensen. 
Du kan hakke og blende med to hastighedsindstillinger. Knivene rote-
rer og bevæger sig op og ned samtidig, og bruger du blenderfunktio-
nen, kan du fylde væske på gennem låget under brug. Der medfølger 
opskriftshæfte fra Mette Blomsterberg. Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

til alle superskønne hyggestunder
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METTE BLOMSTERBERG 
For Mette Blomsterberg går vejen til det 
gode liv gennem køkkenet, og siden sin 
tidlige ungdom har hun bagt og lavet mad 
og forkælet andre med det. Gennem en 
blanding af hårdt slid, vilje og en udpræget 
kærlighed til sit fag har hun skabt et succes-
fuldt brand. Køkkenet er hendes helle, hvor 
hun elsker at lege og eksperimentere, både 
med de store portioner og det forfinede 
med pynt og glasur.

23400 BLOMSTERBERGS FAMILEHYGGE 

Så er der lækre vafler til hele familien! Vaffeljernet med 
non-stick-belægning giver fem hjerteformede vafler ad 
gangen og har varmeisolerede håndtag, justerbar tem-
peratur og lysindikator. 1200 watt. Server vaflerne på 
det elegante kagefad på fod i hvid porcelæn, 30 cm, og 
tilbehøret i 4 fine dråbeskåle i porcelæn, 13 cm.

Vejl. 769,- B2B KR. 400,-

BLOMSTERBERGS VAFFELDEJ

1/2 fed vaniljestang 

eller 1,5 tsk. vaniljesukker

40 g sukker

300 g græsk yoghurt

1 æg (str. L)

1 dl vand

220 g hvedemel

2 tsk bagepulver

1 knivspids knust flagesalt

100 g smeltet, saltet smør
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bamix® er verdens mindste og mest alsidige køk-
kenmaskine. Den kan bruges til at hakke, purere, 
emulgere, røre, blende, skumme, kværne, pulve-
risere, rive og piske, og samtidig er den ekstremt 
let at betjene og rengøre. Den kan bruges i små 
beholdere og glasskåle samt i varme gryder på 
komfuret, og med sit dobbeltisolerede og fuldt 
forseglede hus kan den sænkes langt ned i både 
varm og kold væske. 

100 % schweizisk kvalitet med livstidsgaranti på 
motoren

Bæredygtighed er en del af idéen bag bamix®. 
Det er håndbygget schweizisk kvalitet, der er la-
vet til at holde i mange år. Produkterne skrues 
sammen i stedet for at blive limet eller svejset 
og kan når som helst åbnes i forbindelse med 
eftersyn og reparation, hvilket betyder, at selv 
en gammel bamix® stadig kan repareres. Det er 
dog usandsynligt, at din bamix® nogensinde går 
i stykker.

Der er livstidsgaranti på den ekstremt kraftige 
motor, og det tidløse design er baseret på funkti-
onalitet og god ergonomi.

15412 BAMIX® ACTIVE-STAVBLENDER sort med ergonomisk greb og en 
en kraftig 140 watt motor med to hastighedsindstillinger. Suverænt en-
kel, alsidig, ekstremt let at betjene, nem at rengøre, elegant at se på og 
sikker at bruge. Multifunktionskniv medfølger. Vejl. 1.099,- B2B KR. 560,-

15416 BAMIX® DAILY-STAVBLENDER i sort med ergonomisk 
greb og en kraftig 140 watt motor med to hastighedsind-
stillinger. Utrolig fleksibel og kan bruges til mange opgaver i 
køkkenet. Der medfølger multifunktionskniv, blenderskive og 
en 600 ml beholder med sort låg. Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-

HAR DU EN BAMIX®, 
BEHØVER DU IKKE ANDRE 
KØKKENREDSKABER

MULTIFUNKTIONSKNIVEN  
TIL ALT DET TUNGE

Løg + agurk + tom
at +

 iste
rn

in
g

e
r +

 krydderier + olie

Gazpacho

EN MULTIFUNKTIONSKNIV er perfekt til det 
meste; til at mose grøntsager og tilberedt kød i 
suppe, sovs og babymad og til at hakke friske og 
frosne frugter og bær til desserter, syltetøj, is og 
sorbet. Multifunktionskniven kan endda knuse is-
terninger til forfriskende drikke og cocktails.

BLENDERSKIVEN bruges til mayo, pandekage- 
dej, kartoffelmos, cocktails og shakes.
 
Se mere på bamix®-appen, som ud over fuld ad-
gang til bamix®-opskrifterne giver dig eksklusive 
bamix®-opskrifter samt en indkøbslistefunktion. 

BLENDERSKIVEN TIL DET 
CREMEDE OG TYKTFLYDENDE

Æ
g
g
e
b

lo
m

m
e
 +

 salt + olie + hvidløg

Aioli
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I 1919 kom en banebrydende maskine til verden, da 
KitchenAids første køkkenmaskine så dagens lys

En køkkenmaskine, der skulle komme til at revo-
lutionere madlavningen for både private og pro-
fessionelle.

1937 blev KitchenAids standmixer redesignet af 
den amerikanske designer Egmont Arens – og en 
ægte designklassiker blev født. Mere end 100 år 
med professionel ydelse, håndværksmæssig kva-
litet og ikonisk design.

17419 KITCHENAID MIXER ARTISAN 4,8 L SORT 

Multifunktionel køkkenmaskine med vippehoved, der gør den nem at betje-
ne og rengøre. I den 4,8 liter rustfri stålskål kan du røre, ælte og blende med 
hastigheder fra 1-10. Der medfølger piskeris med seks tråde til piskning af 
æggehvider, fløde og dip, fladt piskeris til rørte kager, glasur, rugbrødsdej 
og kartoffelmos samt dejkrog til at blande og ælte gærdej. Energieffektiv 
udnyttelse af motoren sikrer, at den kan klare de hårde opgaver uden at bru-
ge unødig strøm. Håndbygget teknik med en gennemsnitlig levetid på 30 år. 

Vejl. 4.499,- B2B KR. 3.590,-

23660 KITCHENAID KØKKENTØJ 

Palet med huller, grydeske, spatel og ballonpiskeris. Fire fantastiske køk-
kenredskaber, der hjælper dig i mål med alt lige fra kagebagning og 
nemme hverdagsretter til de helt store gastronomiske udfoldelser. De 
elegante køkkenredskaber er naturligvis udført i samme høje kvalitet og 
markante design, som du kender. Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

IKONISK DESIGN 
I MERE END 100 ÅR
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KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR 830 ML 

Den perfekte størrelse til hverdagsbrug i køkkenet. Fantastisk til at hakke 
ingredienser, tilberede dressing, sauce, pestoer, salsa, mayonaise og meget 
mere. 830 ml BPA-fri arbejdsskål med hældetud og håndtag. 

Vejl. 1.199,- B2B KR. 400,-

19213 Sort

19211 Silver

19214 Hvid

KITCHENAID MINI-HAKKER 1,19 L 

Minihakker med den perfekte størrelse til hverdagsbrug. Hakker rå frugter, 
grøntsager,nødder, persille, purløg, hvidløg etc. Blander og purerer kogte frug-
ter eller grøntsager. Fremstiller rasp og hakker kød. Rører og pisker. Arbejds-
skål, multifunktionelle knivblade og piskeris kan alle vaskes i opvaskemaskine. 
Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-

19611 Sort
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17287 KITCHENAID KAFFEMASKINE CLASSIC 1,7 L 

Til 12 kopper. Du får dejlig, smagfuld kaffe hver gang, 
og du kan vælge netop den bryggestyrke, du bedst 
kan lide. Det flotte design med hældetud på kan-
den forhindrer dryp og gør det nemt at hælde kaf-
fen i kopper. Med den automatiske indstilling kan du 
brygge, når det passer dig, så kaffen kan være klar og 
vente på dig når som helst på dagen. Varmepladen 
holder din kaffe varm i op til 40 minutter. Perfekt, hvis 
du har brug for ekstra tid om morgenen.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 720,-

20302 KITCHENAID FOODPROCESSOR 1,7 L 
SORT Foodprocessoren gør det nemt at tilberede 
sunde retter hurtigt og effektivt. Dens evner til at 
hakke, snitte, skære og purere friske ingredienser 
til lækre, kreative retter gør den perfekt til en aktiv 
og sund livsstil. Den kan tilmed ælte dej til brød 
og pizza. Masser af tilbehør i form af multi-klinge, 
dejkrog, rive-/snittejern til mellemgrov og grov 
rivning, nedstopper samt 1,7-liters BPA-fri arbejds-
skål. Nem, organiseret og kompakt opbevaring, da 
alle tilbehørsdele passer i skålen. 

Vejl. 1.399,- B2B KR. 720,-

kaffetid

til 12 kopper
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Perfekt til en dejlig morgenstund

KITCHENAID BRØDRISTER CLASSIC 

Toaster til to skiver med ekstra lang og bred risteslids, højt løft, 
optøningsfunktion, bagel/baguette-funktion, funktion til let forlænget 
ristning, genopvarmningsfunktion og med ledningsoprul – den perfekte 
brødrister til alle typer brød. Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,- 

18290 Sort

18292 Hvid

 
KITCHENAID ELKEDEL CLASSIC 

Kuppelformet kedel med drypfri tud og tænd/sluk-knap med LED- 
indikatorlys. Den er solid, stabil og nem at rengøre. 1,25 liter.  
Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-

17329 Sort 

17330 Stål

17331 Hvid

20307 KITCHENAID HÅNDMIKSER 

7 hastigheder 85 watt i sort. Vejl 1.299,- B2B KR. 560,-
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since 1853

MORSØ FARO LANTERNER et smukt pejlemærke i mørket. De er fremstillet af sort pulverlakeret jern med hank i børstet rustfrit stål, og seriens tre 
størrelser er fine både sammen og hver for sig. 

Faro er det italienske ord for fyrtårn, og det er indlysende, at formgivningen af denne smukke lanterne netop er inspireret af stolte og knejsende fyrtårn. 
Lanternen åbnes med låget i toppen, hvilket giver det flotte og helt enkle look, og desuden undgås klaprende sidelåger. Lanternen er meget robust  
i kraftigt jern med tykt glas, og fødderne kan justeres, så den står plant og stabilt og samtidig hæves lidt fra underlaget. Der er vanddræn i bunden,  
og den sorte pulverlakering er velegnet til al slags vejr. Design Hans Sandgren Jakobsen.

14271 H80 Vejl. 1.199,- B2B KR. 640,-      14272 H55 Vejl. 699,- B2B KR. 400,-      14273 H30 Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

FØLELSEN AF HJEM
Siden 1853 har Morsø gennem design, innovation og håndværk været synonym med 
de varme og solide rammer, som vi kalder hjem. Det har altid været kernen i design 
og fremstilling at skabe et varmt, trygt og smukt samlingspunkt, der samtidig kunne 

opfylde et praktisk behov. Sådan er det stadig, og Morsøs stolte håndværkstraditioner 
og kvalitetsdesign videreføres i helt nye produkter, der på fineste vis kombinerer 

Morsøs unikke historie med moderne, visionært design og materialevalg.

LYS I MØRKET
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963987 MORSØ ROOTS Den smukke lysestage i sort med 4 arme er oplagt som årets 
adventsstage. H16,5 cm. Design Jakob Wagner. Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

12567 MORSØ FLAME & ROOTS Morsø Flame vase, 19 cm høj, i porcelæn med en smuk 
mat sort glasur samt Morsø Roots lysestage med 3 arme i sort pulverlakeret metal, 16,5 
cm høj. Vasens organiske mønster leder tankerne hen på ild og flammer. Formen og 
mønsterets fordybninger, der løfter sig opad på samme måde som ild, gør den smuk 
og skulpturel - både med blomster og uden, som et dekorativt indretningselement i 
hjemmet, og den smukke lysestage bidrager til stemningen med sine små oaser af lys. 
Vejl. 1.099,- B2B KR. 560,-

14286 MORSØ FLAME VASE & FYRFADSSTAGER Flame vase, 19 
cm høj, samt et sæt af to Flame fyrfadsstager i samme skulpturelle 
design som vasen, alle dele i porcelæn med en smuk mat sort glasur. 
Vasens og stagernes organiske mønster leder tankerne hen på ild og 
og flammer. Design Peter Svarrer. Vejl. 749,- B2B KR. 400,-

13363 MORSØ FLAME FYRFADSSTAGER 2 stk. i mat sort porcelæn 
i et smukt design. Stagernes organiske mønster leder tankerne hen 
på ild og flammer. Dia. 8,3 cm, højde 6,8 cm. Vejl. 349,- B2B KR. 175,-

STAGEN 
TIL ADVENT 
og alle de andre dage

since 1853

FLAME-VASENS 
ORGANISKE 
MØNSTER ER 
INSPIRERET 
AF ILD OG 
FLAMMER
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B   11558 Du er omsorgsfuld, en kærlig ener af din slags

C   11559 Du gjorde det! Nyd dit nu lige nu! Det er stærkt!

D   11561 Fang stjernerne ind og nyd din stjernestund 

E   11562 Følg altid dit hjerte i alle livets valg

F   11563 Jeg er parat til at springe ud i mit livs eventyr

G   11564 Mærk efter! Føles det rigtigt, så er det vejen 

FRIT VALG

Vejl. 399,- B2B KR. 220,-

Morsø skulpturer i støbejern med individuelt budskab er en oplagt personlig gave til en, 
som budskabet passer på. Ord er vigtige, men svære at få sagt. Ord bliver også hurtigt glemt. 

Morsø-skulpturen er et statement, en slags symbiose med de sagte, pæne ord. 
Skulpturen bliver ved at være med dig. Du ser den, og du ved hvem der gav den. 

De ord, der blev sagt eller skrevet, forbinder du med skulpturen. 
Den er budbringeren og siger det, som er svært at sige med ord og sætte ord på. 

Skulpturen er ord, der ikke forsvinder over tid.

Skulpturerne er designet af skulptør og billedhugger Lene Purkær Stefansen.  
De er håndformet i ler, støbt i jern og håndslebet fra hjertet og beskrevet med kunstnerens egne ord.

ORD ER VIGTIGE 
men svære at få sagt

Ord bliver hurtigt glemt, men skulpturen 
er et budskab, du kan gemme.

A  11560 Et kram fra mig til dig. 
Vejl. 199,- B2B KR. 120,-

A

B

E

C

F

D

G

Lene Purkær Stefansen er designeren bag skulpturerne. 

BY LENE PURKÆR STEFANSEN

since 1853
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12581 MORSØ STEGEPANDER Aluminium er et af de mest varmeledende materialer. Det fordeler og fastholder varmen jævnt og energieffektivt over 
både bund og sider, og samtidig er materialet let. Det kan bruges på alle varmekilder. Gavepakken bestående af 2 stegepander, 20 og 28 cm, fremstillet 
i støbt aluminium med håndtag i bakelit. Panderne har indvendig 3-lags non-stick-belægning, der mindsker risikoen for, at maden brænder fast, og 
beskyttende udvendig coating, der letter rengøringen. Kan bruges på alle varmekilder. Design Klaus Rath. Vejl. 1.199,- B2B KR. 400,-

23431 MORSØ KVÆRNSÆT KIT i bæredygtigt, FSC-certificeret 
egetræ med CrushGrind keramisk kværn, der er ekstremt holdbar. 
Kværnen slides stort set ikke og vil kværne med en ensartet forma-
lingsgrad i mange år. 25 års garanti på de keramiske dele. Dia. 5,3 
cm, højde 13,9 cm. Design Jakob Wagner. Vejl. 699,- B2B KR. 300,-

TILBEHØR

10285 MORSØ GREB i silikone til gryde 3,4 l. Vejl. 99,- B2B KR. 55,-
201224 MORSØ GLASLÅG 20 CM Vejl. 169,- B2B KR. 100,-
201225 MORSØ GLASLÅG 24 CM Vejl. 199,- B2B KR. 115,-

201223 MORSØ GRYDE- & PANDESÆT Godt grej giver større arbejdsglæde, og fornøjelsen vokser med Morsøs grydeserie i støbt alumini-
um. Aluminium er let og samtidig et af de mest varmeledende materialer, og her går de ypperste kogeegenskaber hånd i hånd med stilren 
skønhed. Kasserolle 1,8 l, gryde 3,4 l og sauterpande 24 cm. Panden har høj kant og håndtag i bakelit ligesom kasserollen. Indvendig 3-lags 
non-stick-belægning, der mindsker risikoen for, at maden brænder fast, og beskyttende udvendig coating, der letter rengøringen. Der kan 
købes glaslåg, som passer til. Design Klaus Rath. Vejl. 1.749,- B2B KR. 560,-

since 1853
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5 GODE VALG

Passion for 
madlavning

22525 RÖSLE GRYDESÆT MOMENTS 6 DELE Grydesæt i rustfrit stål med smart glaslåg, så 
du kan følge med under madlavningen. En indkapslet aluminiumkerne i bunden sikrer hur-
tig og jævn varmefordeling. Sættet indeholder gryder i tre perfekte størrelser, 2,0, 2,8 og 
3,6 liter. Gryderne har praktisk måleskala på indersiden og kan bruges på alle varmekilder.

Vejl. 2.399,- B2B KR. 560,-

22526 RÖSLE GRYDESÆT MOMENTS 7 DELE i rustfrit stål med glaslåg. En indkapslet 
aluminiumkerne i bunden sikrer hurtig og jævn varmefordeling. Sættet kan bruges på alle 
varmekilder og består af kasserolle 1,5 l og tre gryder på 2,0, 3,,6 og 5,8L liter. De har prak-
tisk måleskala på indersiden og en allround hældekant. 

Vejl. 2.899,- B2B KR. 640,-

Familievirksomheden Rösle blev grundlagt i Marktoberdorf, Tyskland 
i 1888, og allerede i 1903 blev de første køkkenredskaber produceret. 
Siden da har Rösle skabt historie med sine innovative køkkenproduk-
ter i fremragende tidløs, tysk kvalitet, hvor passionen for madlavning, 
lækkert design og høj funktionalitet er i højsædet.

RÖSLE producerer et stort udvalg af køkkenredskaber, gryder og pander 
i absolut højeste kvalitet, der med respekt for virksomhedens traditioner 
er skabt til en moderne livsstil og til at gøre livet i køkkenet lettere. Rösle 
har gennem tiden vundet talrige designpriser for sine karakteristiske og 
populære produkter til både private og professionelle kokke – ofte skabt 
i 18/10 rustfrit stål, et materiale, der er blevet synonymt med Rösle.
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22603 RÖSLE WOK STYLE Mad i wok er et oplagt valg 
på de dage, hvor det skal gå hurtigt og alligevel smage 
himmelsk. Wok med glaslåg, dia. 36 cm højde 9 cm i stål 
med non-stick belægning. Kan bruges på alle varme- 
kilder. Vejl. 1.099,- B2B KR. 400,-
 
22529 RÖSLE STEGEPANDESÆT MOMENTS 2 DELE 
Stegepander dia. 20 og 28 cm i rustfrit stål med alu-
miniumkerne, med non-stick belægning og ergonomisk 
stålhåndtag. Egnet til alle varmekilder.
Vejl. 1.399,- B2B KR. 400,-

22528 RÖSLE STEGEPANDESÆT MOMENTS 3 DELE 
Allround og praktisk sæt med 3 stegepander i stør-
relserne dia. 20, 24 og 28 cm. Panderne er fremstillet 
i rustfrit stål med aluminiumkerne, der bevarer varmen 
og garanterer hurtig og jævn varmefordeling. De har 
non-stick belægning og ergonomisk stålhåndtag og kan 
bruges på alle varmekilder. Vejl. 2.099,- B2B KR. 640,-

Et hurtigt hit for hele familien

EN GOD WOKRET ER GENIAL 

HVERDAGSMAD, DER KAN 

TILBEREDES PÅ MEGET KORT TID. 

DU KAN SKIFTE GRØNTSAGERNE 

I  DIN OPSKRIFT UD MED DET, 

DU LIGE HAR I  KØLESKABET. 

LANGT DE FLESTE GRØNTSAGER 

OG KØDRESTER BLIVER NEMLIG 

SUPERLÆKRE I  EN WOKRET.
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Franske Mauviel er et familieforetagende grund-
lagt i 1830. Med langt over 100 års erfaring frem-
stiller Mauviel køkkenværktøj, der er kvalitet hele 
vejen igennem, lige fra de udsøgte materialer til 
det flotte design.

Produkterne er værdsat overalt i verden og er en 
fornøjelse at bruge, både for de professionelle 
kokke og for dem, der drømmer om at lave mad 
som en professionel.

Sortimentet består af specialprodukter og gryde-/
pandeserier fremstillet i forskellige materialer med 
hver deres egenskaber, så man kan vælge det, der 
er bedst til en given opgave.

17122 MAUVIEL BRADEPANDE fremstillet af ekstra 
tykt aluminium, der leder varmen lynhurtigt, og hånd- 
tagene er ekstra store, så du let og sikkert kan løfte brade-
panden, og de er fæstnet med metalnitter. 35 x 25 x 7 cm. 
Vejl. 1.199,- B2B KR. 640,-

23732 MAUVIEL & PILLIVUYT Pro-alu bradepanden er frem-
stillet af ekstra tykt aluminium, der leder varmen lynhurtigt, 
og med de store håndtag, der er fæstnet med metalnitter,  
kan du let og sikkert løfte bradepanden. 35 x 25 x 7 cm.  
Gaven indeholder også et lækkert køkkentekstilsæt med  
forklæde, grydelapper og to viskestykker i sort 100 % 
 recycled bomuld. Vejl. 1.529,- B2B KR. 720,-

PROFESSIONELT & EKSKLUSIVT KØKKENVÆRKTØJ
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Pillivuyt Gourmet-serien Loire er godt allround 
kogegrej, der sikrer dig et godt resultat med alle 
dine yndlingsopskrifter. Gryder og pander er 
fremstillet i matbørstet rustfrit stål i 3 lag med en 
sandwichbund på 3,5 mm og kan bruges på alle 
varmekilder. De har nittede håndtag, der mind-
sker varmeoverførslen. Indvendige målestreger. 
Praktiske glaslåg gør det muligt at følge hele til-
beredningen, og damphullet minimerer risikoen 
for at gryden koger over. 

20241 PILLIVUYT GOURMET GRYDESÆT LOIRE 6 DELE  
Sættet indeholder kasserolle 1,4 liter, gryder 2,0 og 2,8 liter og 
glaslåg. Vejl. 1.499,- B2B KR. 400,-

20236 PILLIVUYT GOURMET GRYDESÆT LOIRE 8 DELE  
Sættet indeholder kasserolle 1,4 liter, gryder 2,0, 2,8 og 6,0 
liter samt glaslåg. Vejl. 2.149,- B2B KR. 640,-
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23757 PILLIVUYT GOURMET GRYDE & PANDESÆT LOIRE 7 DELE 
Sættet indeholder kasserolle 1,4 liter, gryder 2,0 og 2,8 liter, alle med 
glaslåg samt 20 cm stegepande med non-stick belægning. 
Vejl. 1.899,- B2B KR. 560,-

23767 PILLIVUYT GOURMET PANDESÆT LOIRE 2 DELE i stål med 
non-stick belægning. Sættet indeholder to stegepander, 20 og 28 cm, 
og du får et sæt ekstremt ridsefaste stegepander, der er hårdere og 
mere holdbare end almindelig non-stick. Vejl. 999,- B2B KR. 400,-

23768 PILLIVUYT GOURMET PANDESÆT LOIRE 3 DELE i stål med 
non-stick belægning. Tre allround og ekstremt ridsefaste stegepander i 
størrelserne 20, 24 og 28 cm, der kan bruges på alle varmekilder.
Vejl. 1.499,- B2B KR. 560,-
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23769 PILLIVUYT GOURMET SAUTÉRPANDE SOMME & PILLIVUYT TEKSTILER 
Somme sauterpande 24 cm, i 18/10 rustfrit stål med aluminiumkerne. Sauterpanden 
er uden belægning, hvilket gør den nærmest uopslidelig, og har svejsede non-heat 
stålhåndtag, der ikke bliver varme. Sauterpanden er velegnet til alle komfurtyper 
og tåler ovn op til 200 °C. Gaven indeholder også et lækkert køkkentekstilsæt med 
forklæde, grydelapper og to viskestykker i sort 100 % recycled bomuld. Vejl. 1.429,- 
B2B KR. 400,-

23772 PILLIVUYT LASAGNEFAD & PILLIVUYT GOURMET SAUTÉRPANDE SOMME 
Flot og eksklusivt stege- og sautersæt til ekstraordinære kulinariske oplevelser. 1 
stk. Pillivuyt Toulouse lasagnefad i hvid porcelæn, 34 x 24,5 x 7 cm, og 1 stk. Somme 
sauterpande 24 cm, i 18/10 rustfrit stål med aluminiumkerne. Sauterpanden er uden 
belægning, hvilket gør den nærmest uopslidelig. Vejl. 1.599,- B2B KR. 560,-

23771 PILLIVUYT GOURMET GRYDE & WOK GARONNE Er du til en stor, saftig 
steak, simreretter eller en lynstegt wokret, der kræver en god, høj temperatur?  
Så er støbejern sagen. Garonne er skabt af robust letvægtsstøbejern, der giver 
høj varme og god varmefordeling. Desuden har Garonne en funktionel non-stick  
belægning, der gør tilberedning og rengøring endnu nemmere, samt nittede 
håndtag. Gryde med låg, 3 liter og wok, 3 liter, begge velegnet til alle varmekilder.  
Vejl. 1.649,- B2B KR. 560,-
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LION SABATIER KNIVSÆT PLUTON er superskarpe og ekstremt modstandsdygtige klinger af 
rustfrit stål. Knivene er helsmedet i ét stykke metal fra knivspids til bunden af skaftet. Materialet 
er hårdt rustfast stål med et højt kulindhold, som gør knivene nemme at vedligeholde. Skaftet er 
produceret i POM, som gør kniven robust og sej, og er sat på med tre gennemgående stålnitter. 

20514 FORSKÆRERSÆT - kniv 20 cm og gaffel 15 cm Vejl. 679,- B2B KR. 250,-

20533 3 DELE - urtekniv 9 cm, kokkekniv 20 cm, brødkniv 20 cm Vejl. 949,- B2B KR. 300,-

20625 4 DELE - urtekniv 9 cm, santokukniv 13 cm, brødkniv 20 cm og kokkekniv 20 cm 
Vejl. 1.239,- B2B KR. 400,-

I mere end 500 år har Thiers været center for den franske knivfabrikation. I 1800-tallet gav man stålet dyrenavne 
efter dets kvalitet. Løven repræsenterer styrke, smidighed og overlegenhed. Lion Sabatier blev registreret som 

varemærke allerede i 1812 og er den eneste Sabatier-kniv, som må anvende løven som symbol, 
en kvalitetsgaranti for dig som forbruger. Flere dele af den lange produktionsproces bliver stadig udført i hånden, 

og resultatet er noget af det bedste, der kan leveres i knive.knivskarpt
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20594 5 DELE - urtekniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, 
santokukniv 18 cm, brødkniv 20 cm og kokkekniv 20 cm 
Vejl. 1.639,- B2B KR. 560,-

20698 6 DELE - urtekniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, 
santokukniv 18 cm, brødkniv 20 cm, kokkekniv 20 cm
og stegegaffel 15 cm Vejl. 1.979,- B2B KR. 640,-

20556 7 DELE - urtekniv 9 cm, tomatkniv 13 cm,
santokukniv 18 cm, brødkniv 20 cm, kokkekniv 20 cm, 
stegegaffel 15 cm og strygestål Vejl. 2.299,- B2B KR. 720,-
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her skal stå noget

20095 MON BLOC KNIVBLOK med 5 knive - urtekniv 9 cm, tomatkniv 
13 cm, kokkekniv 20 cm, forskærerkniv 20 cm og brødkniv 20 cm.
Vejl. 1.699,- B2B KR. 400,-

23773 GASTRO Godt grej til stilfuld tilberedning og servering. Pillivuyt stegefad, 35 x 22 x 5,1 cm og 4 
ramekiner, dia. 9 cm til ovn, grill og servering, alle dele i hvid porcelæn, Lion Sabatier santokukniv 13 cm 
og urtekniv 9 cm samt et HOLM serveringsbræt i smukt akacietræ, 50 x 20 cm. Vejl. 1.489,- B2B KR. 640,-
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LION SABATIER IDEAL PROVENCE KNIVE er helsmedet, 
dvs. ét stykke metal fra knivspids til bund af skaft i rustfast 
stål med et højt kulindhold, som gør knivene nemme at ved-
ligeholde. Skaftet er produceret i oliventræ og påsat med tre 
gennemgående stålnitter. Knivene har en optimal vægt og 
balance og ligger behageligt i hånden. 

20788 KOKKEKNIV 20 CM Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

20752 BRØDKNIV 20 CM Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

20785 URTEKNIV 20 CM Vejl. 449,- B2B KR. 240,-

EPICUREAN SKÆREBRÆTTER er enkle, funktionelle 
og holdbare brætter, som beskytter knivens skær. 
De anvendte træmaterialer er bæredygtigt papir fra 
træer, der er fældet i henhold til nordamerikanske 
retningslinjer for bevaringsværdig skov, og produk-
tionen minimerer og genanvender affaldsprodukter. 
Miljøansvarligt fra start til slut.

16530 Serveringsbræt 35,5 x 19 cm i sort. 

Vejl. 399,- B2B KR. 220,-

23774 3 naturfarvede skærebrætter med dupper  
24 x 16,5 cm, 33 x 21,5 cm og 40 x 25,5 cm. 

Vejl. 669,- B2B KR. 400,-
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Gang i
køkkenet 

13005 HOLM SALT- & PEBERSÆT Flot salt- og peberkværnsæt i akacie-
træ med keramisk kværnindsats. Ståltoppen og den smukke form giver 
kværnene et superelegant udtryk. Malingsgraden justeres nemt i bunden 
af kværnen. 20,5 cm høj.

Vejl. 499,- B2B KR. 250,-

12458 HOLM TRANCHERBRÆT Imponerende stort skærebræt i oliebe-
handlet akacietræ med god plads til flere stege ad gangen. Brættet har 
saftrille hele vejen rundt og en praktisk stopliste under den forreste kant, 
så det ikke glider væk under arbejdet. 59 x 38 x 5 cm.

Vejl. 599,- B2B KR. 300,-

HOLM ORGANISKE SKÆRE-/SERVERINGSBRÆTTER fås i tre størrelser til 
tapasretter og andre små anretninger. Ideelle til servering eller som skære- 
bræt ved tilberedning af måltidet. 

15144 str. 44 x 22,7 x 1,5 cm Vejl. 159,- B2B KR. 85,-

15145 str. 35,2 x 18,2 x 1,5 cm Vejl. 119,- B2B KR. 70,-

15146 str. 48 x 20,3 x 1,5 cm Vejl. 159,- B2B KR. 85,-

Stort og rummeligt trancherbræt i  
oliebehandlet akacietræ med god  
plads til flere stege ad gangen. 

Brættet har saftrille hele vejen rundt  
og en praktisk stopliste under den  
forreste kant, så det ikke glider væk  
under arbejdet. 

CLAUS HOLM 
Claus Holm har altid arbejdet med mad, og den ro og den glæde han finder 
ved at arbejde med friske råvarer, opskrifter, godt køkkengrej og smags-
udvikling i sit køkkenværksted, bekræfter ham dagligt i, at han er på ret-
te hylde. Udviklingen af køkkenserien HOLM er en yderligere bestyrkelse. 
HOLM-serien er gedigne køkkenprodukter i gode, rustikke materialer, skabt 
til det saftige, møre, sunde og velsmagende måltid. AKACIETRÆ ER UDOVER SIN MEGET SMUKKE 

GLØD STÆRKT OG MEGET HOLDBART. 
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15675 HOLM STENTØJ Sæt med 3 ovnfaste fade i sortglase-
ret stentøj 19 x 15 x 5,5 cm, 24 x 18,5 x 6,5 cm og 29 x 23,5 x 
7,5 cm. Fadene er perfekte til lasagne, flødekartofler, kylling, 
stege, bagte grøntsager, ja stort set alt som tilberedes i ovn. 
Det rustikke look gør sig også godt på bordet til servering. 
Vejl. 599,- B2B KR. 300,- 

23403 HOLM OSTEBORD Fuldend et lækkert ostebord med 
det flotte, organisk formede HOLM serveringsbræt i akacie-
træ 48 x 20 x 1,5 cm og 3 forskellige osteknive fra HOLM 
til servering af både hårde, bløde og cremede oste. Du kan 
også bruge sættet til antipastiretter eller andet pålæg. Der 
medfølger desuden 4 ramekiner i sort stentøj 7 x 3,5 cm til 
marmelade, tapenader el. lign. Vejl. 559,- B2B KR. 300,- 

godt køkkengrej

23402 HOLM PIZZA Alle fortjener at få serveret lækker, 
sprød, hjemmelavet pizza. Her kommer du et skridt nærmere 
succes i pizzakøkkenet. Gaven indeholder en pizzasten med 
krombelagt holder 33 cm, et flot serveringsbræt i akacietræ 
dia. 36 cm, pizzaskærer og hvidløgspresser i stål/sort og en 
stor rullepind i akacietræ, 50 cm lang, så du kan rulle i hele 
pizzaens bredde på en gang. Vejl. 919,- B2B KR. 400,- 

15150 HOLM PIZZABRÆT Server en sprød pizza på et flot og 
rustikt serveringsbræt. En perfekt størrelse og med et solidt 
håndtag. 44 x 36 x 1,9 cm. Vejl. 279,- B2B KR. 150,- 

11573 HOLM PASTAMASKINE er perfekt til lækker, hjemmela-
vet pasta, lige fra spaghetti og nudler til lasagneplader i de 
længder, bredder og tykkelser, du ønsker. Pastamaskinen er 
fremstillet i aluminium og har sugekopfod, så den står sikkert 
på bordet. Maskinen drives med drejehåndtag, knivene skæ-
rer i bredder på 1,5 mm til spaghetti og 6,6 mm til fettuccine, 
og pastatykkelsen kan justeres i 9 trin fra 0,5 til 2,5 mm.
Vejl. 499,- B2B KR. 350,- 
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23405 HOLM STEGE & BRASE Her får du alt 
det gode grej til en skøn middag. Gavepak-
ken indeholder et ovnfad 24 x 18,5 x 6,5 cm 
i sort stentøj, pincet, palet og et flot skære-/
serveringsbræt, 44 x 22,7 x 1,5 cm, af smukt 
akacietræ samt en stegepande 28 cm i poleret 
rustfrit stål med stålhåndtag, 6 mm sandwich-
bund og honeycomb-overflade, der betyder, 
at fedtstoffet lægger sig i fordybningerne, så 
risiko for fastbrænding formindskes.
Vejl. 819,- B2B KR. 400,-

23404 HOLM STEGEPANDESÆT med tre ste-
gepander på 20, 24 og 28 cm i poleret rustfrit 
stål med stålhåndtag, 6 mm sandwichbund 
og honeycomb-overflade. Strukturen på ste-
gefladen betyder, at fedtstoffet lægger sig i 
fordybningerne, og derved mindskes risikoen 
for fastbrænding. Panderne er 100 % recirku-
lerbare. Vejl. 849,- B2B KR. 400,-

23415 HOLM KONTAKTGRILL MED TILBE-
HØR DELUXE Saml familien rundt om bordet 
og få en indendørs grilloplevelse. Her får du 
en HOLM kontaktgrill med et grillareal på 29 x 
26 cm, pincet og et flot bræt med håndtag 48 
x 20 x 1,5 cm i akacietræ, perfekt til servering 
eller som skærebræt ved tilberedning af mål-
tidet, samt to ovnfaste fade i sort stentøj 19 x 
15 x 5,6 cm og 24 x 18,5 x 6,5 cm. 
Vejl. 1.339,- B2B KR. 640,-

HOLMS STÅLPANDETIPS

Det er anderledes at stege på en pande 

af rustfrit stål end på en pande med 

belægning, og netop derfor foretrækker mange 

professionelle kokke stålstegepander.

Kom fedtstof på panden og varm panden 

op ved middel varme. Fordel fedtstoffet over 

hele pandens stegeflade og op ad siderne. 

Hæv temperaturen lidt, læg maden på panden 

og juster varmen til den ønskede tilberednings-

temperatur. I starten af tilberedningen kan det 

se ud, som om maden brænder fast på panden, 

men så snart der er dannet en stegeskorpe, 

kan maden flyttes rundt på panden og vendes.

grill og hygge
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15140 HOLM AIRFRYER 5,5L 1350 W med rote-
rende arm, der skånsomt vender maden, så du 
opnår en mere jævn tilberedning og ekstra sprød 
overflade. 7 forprogrammer, temperaturregule-
ring fra 80 til 200 °C og timer på op til 60 min. 
Med digitalt display, auto-sluk samt en tilbered-
ningsskål og rist med praktisk non-stick belæg-
ning, som er nem at rengøre. Der er mulighed for 
at følge med i tilberedningsprocessen igennem 
vinduet. Vejl. 1.499,- B2B KR. 640,-

Med sous vide-teknikken tilberedes vakuumpakket mad i et vandbad ved lav og præcis temperatur over 

en længere periode. De friske råvarer udnyttes maksimalt, alle næringsstoffer og ikke mindst smagen 

bevares, maden tilberedes præcist og kontrolleret, og du får perfekte resultater hver gang.

I en airfryer tilberedes maden med cirkulerende varm luft i stedet for fritureolie. 

Få sprøde og crispy fritter helt uden eller med meget små mængder olie. 

Meget sundere og meget nemmere.

Sous vide perfekt hver gang

15100 HOLM SOUS VIDE STICK 1200 W Lav 
lækker mad på en nem måde med en sous 
vide stav. Passer til de fleste gryder, da den kan 
justeres i højden. Temperaturen kan indstilles til 
mellem 20 og 95 °C med en præcision på +/- 1 
%. Staven betjenes på displayet, hvor du også 
kan holde øje med temperaturen. Vejl. 1.199,- 
B2B KR. 560,00

15099 HOLM VAKUUMPAKKER til forsegling af 
både tørre og våde madvarer er næsten uund-
værlig, når du tilbereder mad i sous vide. På 10-
20 sekunder suges luften ud af posen, hvorefter 
åbningen svejses. 110 W.
Vejl. 899,- B2B KR. 350,-
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15098 HOLM RÅKOSTMASKINE 150 W med 5 
udskiftelige rivejern, der gør det nemt at rive 
og snitte gulerødder, agurker, kartofler, æbler, 
nødder og andre råvarer. Der er et fint og et 
groft rivejern, et fint raspejern og et rivejern 
til lige og et til bølgede skiver.
Vejl. 799,- B2B KR. 320,-

15112 HOLM KONTAKTGRILL 2000 W med 
non-stick grillplade, som er nem at rengøre. 
Mange forskellige anvendelsesmuligheder til 
fx kød, fisk, grøntsager, snacks eller panini. 
Grillareal på 29 x 26 cm. Nem at betjene med 
temperaturregulering, så du selv kan styre 
temperaturen. Kontrollampe viser når grillen 
er klar til brug. Flydende hængsel.
Vejl. 799,- B2B KR. 400,-

15085 HOLM HIGH SPEED BLENDER 1000 
W. Lav en sund smoothie direkte i blender-
koppen. Du skal blot fylde koppen med in-
gredienser og skrue låget med knivbladet på, 
inden du til sidst sætter koppen fast på mo-
toren. Når du skal nyde din smoothie, skifter 
du til drikkelåget. Der medfølger 2 BPA-fri 
blenderkopper på 700 og 350 ml, som kan 
bruges til at tage med på farten. 
Vejl. 999,- B2B KR. 400,-

Sundhedto go
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10645 NORDIC SENSE VINKØLESKAB i sort til 8 flasker. Med en størrelse på 25 x 50 x 45 cm er det 
let at placere i alle interiører. Flot design med 3 stålhylder og glasdør, så du let kan overskue indholdet. 
Temperaturen kan justeres 8-18 grader. Støjniveau på kun 32 dB. 

Vejl. 1.299,- B2B KR. 640,-

10726 NORDIC SENSE AIRFRYER 5 liter. 1650 W. Airfryeren kan anvendes til både kød, fisk og 
grøntsager. Aftagelig skuffe med non-stick-belægning og aftagelig stegekurv. Digitalt LED touch- 
display, 7 forvalgte programmer, sikring mod overophedning, automatisk sluk, når tilberedningen er 
færdig eller kurven fjernes.

Vejl. 999,- B2B KR. 560,-

15113 NORDIC SENSE AIRFRYER OVN 12 liter. 1700 W. Denne airfryer har en roterende funktion, så du 
fx kan tilberede kylling på rotisseri eller pommes frites i den roterende grillkurv. Kurven har non-stick- 
belægning og kan vaskes i opvaskemaskine. Der medfølger en grillplade til fx pizza eller sprødstegte 
rejer, grillspyd til fx kebab, kylling og grøntsager samt drypbakke og et praktisk grillhåndtag.  
Airfryeren har skridsikre fødder, cool-touch håndtag, sikring mod overophedning og automatisk 
sluk, når tilberedningen er færdig, eller kurven fjernes.

Vejl. 1.899,- B2B KR. 720,-

NÅR VARM LUFT IKKE ER TOM SNAK

Maden tilberedes med cirkulerende 
varm luft i stedet for olie, derved 

sparer du helt eller delvist fedtstoffet 
og får et sundere alternativ, men 

med den samme sprødhed.
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BØF BEARNAISE
en ægte klassiker

D  23416 BØF BEARNAISE Er der noget bedre end en gang bøf med 
bearnaisesauce og pommes fritter? Det skulle da lige være en gave-
pakke med alt det gode grej til at lave den klassiske ret. Nordic Sense 
kontaktgrill på 1000 watt med non-stick grillflade på 18 x 28 cm. Låget 
har vippehængsler, så det ligger vandret, selv ovenpå høje fødevarer. 
BITZ skål 20 cm i sort stentøj, HOLM 10 cm minikasserolle i rustfrit stål, 
sauceske i stål samt 4 stk. mini-friturekurve. Vejl. 979,- B2B KR. 560,-

E  12354 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL Lille kontaktgrill med en 
grillflade på 18 x 28 cm. Perfekt til brød og til at varme store styk-
ker grøntsager eller en lækker sandwich. Grillpladen har non-stick 
belægning, og låget har vippehængsler, så det ligger vandret, selv 
ovenpå høje fødevarer. 1000 watt. Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

A  12364 NORDIC SENSE STAVBLENDERSÆT Handy stavblendersæt i sort/sølv 
med DC-motor, turbospeed og trinløs regulering, 500 ml målebæger, minihakker 
og piskeris. 800 watt. Vejl. 399,- B2B KR. 250,-

B  15096 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med non-stick grillplade på 29 x 23 cm i 
trykstøbt aluminium. Nem at betjene med temperaturregulering, så du selv kan sty-
re temperaturen. Kontrollampen viser, når grillen er klar til brug. Flydende hængsel 
og 180 graders åbning, så den kan bruges som bordgrill. 2200 watt. 

Vejl. 899,- B2B KR. 300,-

C  179648 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med non-stick grillflade og håndtag 
i aluminium og gummi. Grillfladen er 29 x 26 cm. Kontaktgrillen har temperatur-
regulator og indikatorlys, der viser hvornår den er klar til brug. Den har bakke til 
opsamling af fedt og madrester, kabelskjuler i bunden samt aftagelige plader, der er 
nemme at tage ud og gøre rene. 2000 watt. Vejl. 999,- B2B KR. 560,-
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15813 HÅNDSTEAMER 1500 watt håndsteamer med 3 dampni-
veauer og 6 tilbehørsdele: metalplade, fnugfjerner, børste, bukse-
pres, opbevaringspose og målebæger.

Vejl. 599,- B2B KR. 250,-

12201 NORDIC SENSE HÅNDSTEAMER DELUXE 1300 watt hånd-
steamer med vandtank på 150 ml til ca. 8 minutters konstant 
dampning. Steameren er klar på 50 sekunder og kan med dobbelt 
dampsystem føres både lodret og vandret hen over emnet, der 
dampes. Kan også anvendes til almindelig strygning uden damp.

Vejl. 799,- B2B KR. 350,-

15765 NORDIC SENSE GULVSTEAMER med teleskopstang, hjul 
og aftagelig 1,5 liter vandtank, som giver ca. 35 minutters damp. 
3 dampindstillinger og automatisk sluk, når vandet er for varmt 
eller mangler. Nem at vedligeholde. Mat sort. Inkluderet tilbehør: 
stofbørste, bøjle, stålpanel og tekstilvævet slange. 1500-1800 watt.

Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

15766 NORDIC SENSE GULVSTEAMER DELUXE med kraftig 
teleskopstang, hjul og aftagelig 1,8 liter vandtank, som giver ca. 
45 minutters damp. 3 dampindstillinger og automatisk sluk, når 
vandet er for varmt eller mangler. Nem at vedligeholde. Mat sort. 
Inkluderet tilbehør: stofbørste, 360 grader drejelig bøjle, bukse- 
klemme, stålpanel og tekstilvævet slange. Indbygget opbevarings-
rum til tilbehørsdelene. 1260-1500 watt.

Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,-
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12164 NORDIC SENSE HÅNDSTØVSUGER Lille og 
kompakt håndstøvsuger til bilen, kontoret eller hjem-
met. Trådløs og genopladelig, 30 x 7 x 7 cm, nem at 
opbevare i handskerummet, bildøren eller bilens kop-
holder. Så er den altid lige ved hånden.

Vejl. 699,- B2B KR. 350,-

12239 NORDIC SENSE SKAFTSTØVSUGER til nem, 
daglig rengøring. Let at skille og bruge som hånd-
støvsuger i møbler og hjørner. Støvbeholder på 0,5 
liter med automatisk åbning af låget. 2000 mAh lith-
ium-ion batteri. Inklusiv vægbeslag og ekstra mund-
stykke. 150 watt. Vægt 1,3 kg.

Vejl. 1.599,- B2B KR. 640,-

12154 NORDIC SENSE ROBOTSTØVSUGER Effektiv robotstøvsuger til daglig rengøring af hjemmet. En kraftfuld lille robot-
støvsuger, der kan bruges på alle gulvtyper og let kommer ind under senge og sofaer. 650 ml støvbeholder og HEPA fil-
treringssystem. 14,8 V 2600 mAh batteri. Fuld opladning tager 4-5 timer og giver op til 120 minutters drift. Vælg mellem 
spot-clean og automatisk rengøring, der kører fire programmer igennem. Adapter og et ekstra sæt sidebørster er inkluderet. 

Vejl. 1.499,- B2B KR. 560,-

...den lille hjælper
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341745 VILLA COLLECTION BÆNK 90 x 30 x 45 cm,  
i amerikansk eg, FSC-certificeret. 

Vejl. 1.499,- B2B KR. 720,-

14294 BORDLAMPE i sandfarvet jern med skærm 
der kan vippes til den ønskede position. H28,5 cm.

Vejl. 229,- B2B KR. 120,-

12310 BORDLAMPE i sort jern med skærm der kan 
vippes til den ønskede position. H28,5 cm.

Vejl. 229,- B2B KR. 120,-

12584 VILLA COLLECTION SIDEBORD Det smuk-
ke lille bord med praktisk skuffe er produceret af 
FSC-certificeret, amerikansk eg, og med sit enkle og 
nordiske udtryk giver det din indretning et levende 
og funktionelt look. 

Vejl. 1.499,- B2B KR. 720,-

12297 BORDLAMPE med marmorfod og mat hvid 
glaskuppel, dia. 12,5 cm, H24,5 cm.

Vejl. 349,- B2B KR. 165,- 

SKABT MED EN PASSION, DER KOMMER DIREKTE FRA HJERTET – OG IND I HJEMMET
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SOLCELLEKUGLER Kugleformede LED-lamper med solar til haven.  
Lamperne giver et varmt, hvidt lys. Ca. 8 timers fuld opladning i dagslys  
giver en brændetid på ca. 6 timer. Vandtæt og egnet til udendørs brug.  
Inkl. spyd som kan monteres under lampens bund og sættes i fx græsplænen. 

 
FÅS I FLERE KOMBINATIONER:

23417 SMALL  /  MEDIUM 20 x 18 og 25 x 23 cm hvid.

Vejl. 649,- B2B KR. 300,-

23418 MEDIUM  /  LARGE 25 x 23 og 30 x 28 cm hvid.

Vejl. 749,- B2B KR. 400,-

23419 SMALL / MEDIUM / LARGE 20 x 18, 25 x 23 og 30 x 28 cm hvid. 

Vejl. 1.049,- B2B KR. 560,-

11073 VILLA COLLECTION LOUNGELAMPE Hvid, genopladelig LED-lampe 
med varmt hvidt lys, der styres med fjernbetjening. Vandtæt og egnet til uden-
dørs brug. Oplades i 6 timer og virker dernæst i ca. 8 timer. 4 lysindstillinger. 
Dia. 15 cm. H22 cm. Vejl. 399,- B2B KR. 200,-

LED LAMPE MED HØJTTALER Lys og lyd kombineret i en smart LED-lampe  
med bluetooth-højttaler, 5 eller 10 watt. Tag den med udenfor – poolen, stranden, 
terrassen – eller brug den overalt indendørs. USB opladerkabel medfølger. 

341623 Dia. 17,5 cm højde 26,5 cm. 5 W. Kan lyse og spille i 4-6 timer på fuld 
opladning. Vejl. 699,- B2B KR. 350,-

14437 Dia. 21 cm, højde 31,5 cm. 10 W. Kan lyse og spille i 6-8 timer på fuld 
opladning. Vejl. 899,- B2B KR. 400,-

NYHED
ny størrelse

155154



12241 TERRASSEVARMER Elegant terrassevarmer i gulvmodel, der står stabilt på en fod i rustfrit stål. Kan stilles hvor som helst, er nem  
at flytte rundt på og varmer 360 grader rundt. Enkel tænd-/slukfunktion og 2 meter ledning. 1200 watt. Vejl. 1.299,- B2B KR. 560,- 

960955 FUNKIS BÅLFAD Kvadratisk bålfad i granitfarvet fibercement med sort metalkurv. 55 x 55 x 38 cm. Vejl. 1.499,- B2B KR. 560,-

14280 RUSTY BÅLFAD Rundt bålfad i støbejern med et ”rusty” look og stålstativ, perfekt til bålhyggen på terrassen eller i haven.  
Bålfadets diameter er 63 cm, og højden er 34 cm. Vægt 6,7 kg. Vejl. 1.099,- B2B KR. 400,-

14278 CIRCLE BÅLFAD Det flotte runde bålfad indbyder til bålhygge på terrassen eller i haven, og med en imponerende diameter  
på 76 cm er der plads til mange omkring bålet. Fadet vejer 10,9 kg, og højden er 22,5 cm. Vejl. 1.599,- B2B KR. 720,-

udendørs 
varme
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15385 LANTERNESÆT Udendørs lanternesæt i 
rustfrit stål. Smukke lanterner der pynter og ska-
ber hygge på terrassen, altanen eller foran ho-
veddøren. Med praktisk hank som gør det nemt 
at flytte med lanternen. H 54,5 cm og H 43 cm.
Vejl. 649,- B2B KR. 300,-

961122 STIGEGOLF Et hyggeligt og underhol-
dende havespil for store og små. Kan spilles in-
dividuelt eller som hold. Lakeret fyrretræ, str. 60 
x 62 x H100 cm. Leveres i taske med samlevej-
ledning og spilleguide. Vejl. 399,- B2B KR. 220,-

ude
er
godt 
tæt på og langt væk

960951 KUFFERTSÆT Sæt med 2 hardcase kuf-
ferter i ABS. Den store kuffert har TSA-lås og ko-
delås, og begge har 4 hjul og stabilt håndtag på 
toppen samt integreret udtrækshåndtag af gun-
metal-farvet letvægtsaluminium. Stort lynlåsrum 
med elastik, lille indvendig lomme og sort for. Ka-
binekufferten rummer 38 liter og vejer 2,8 kg, 54 
x 38 x 22 cm, mens den store kuffert rummer 72 
liter, vejer 3,5 kg og måler 67 x 45 x 25 cm. Vejl. 
1.499,- B2B KR. 560,-

12534 LETVÆGTS KABINEKUFFERT Lækker ka-
binekuffert i robust polyester i en flot, dybblå far-
ve. Kufferten vejer kun 2 kg, har aluminiumstativ 
og PP-hjul, indvendig lomme og en stor lomme 
udenpå til fx laptop eller tablet. Kan strammes 
ind med solide remme i siden. 35 x 50 x 20 cm. 
Vejl. 549,- B2B KR. 300,-

her skal stå noget
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12754 CORIUM WEEKENDTASKE & TOILETTASKE

Lækker weekendtaske i blødt, sort skind til en skøn 
getaway. Kan bæres både i hånden og over skul-
deren i de læderforstærkede håndtag eller den af-
tagelige bæresele. Tasken har en indvendig lomme 
og en lynlåslomme på siden, 48 x 25 x 21 cm. Den 
matchende toilettaske med lækre detaljer har sort 
for, to indvendige lommer, den ene med lynlås samt 
en udvendig lynlåslomme, 23 x 15 x 12 cm. 

Vejl. 1.895,- B2B KR. 640,-

12753 CORIUM VINTAGE WEEKENDTASKE

Superlækker weekendtaske i brunt skind med et 
flot vintagelook, der forstærkes af messingdetaljer 
og flaskegrønt for. Lynlåsen kan åbnes helt til bun-
den i begge ender, så det er nemt at pakke den 
rummelige taske, der også har to indvendige lom-
mer, den ene med lynlås. Tasken kan bæres i hånd-
tagene eller den justerbare skulderrem, der mon-
teres med solide karabinhager, og sætter du den 
fra dig, beskytter fem messingfødder bunden mod 
direkte kontakt med underlaget, 52 x 25 x 25 cm.

Vejl. 2.295,- B2B KR. 800,-

Skind og læder i topkvalitet

ÆGTE LÆDER SKAL BRUGES 
HVER ENESTE DAG OG BLIVER BARE 

SMUKKERE MED TIDEN.
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SOEHNLE 
CONNECT 
- ÉN APP 
TIL DET HELE

A  157990 SOEHNLE AKTIVITETSUR Fit Connect 100  
aktivitetsarmbånd, som udover dato og tid også kan vise 
skridt, distance og forbrændte kalorier. Desuden kan det vise 
og analysere den tid, du sover. Armbåndet forbindes let via 
bluetooth til Soehnles S-Connect app (både til Android og 
iOS), hvor data kan gemmes og analyseres.

Vejl. 499,- B2B KR. 300,-

B  990090 BLOCKBUSTER FILM Værdikort til Blockbuster 
på op til 49 kr. til en valgfri lejefilm blandt mere end 11.000 
titler inkl. alle premierefilm.

Vejl. 49,- B2B KR. 39,-

C  157991 SOEHNLE AKTIVITETSUR Fit Connect 200 
aktivitetsarmbånd, som udover dato og tid også viser skridt, 
distance og forbrændte kalorier. Måler pulsen direkte på 
håndledet og viser og analyserer desuden søvn. Forbindes 
let via bluetooth til Soehnles S-Connect app, hvor al data kan 
gemmes og analyseres.

D  157988 SOEHNLE KROPSANALYSE VÆGT Shape Sen-
se Connect 100. Viser kropsvægt, væske, fedt og muskel- 
masse målt via bioimpedans. Forbindes let via bluetooth 
til Soehnles egen S-Connect app (tilgængelig til Android 
og iOS), hvor al data kan gemmes og analyseres. Vægten 
viser også BMI og dagligt kaloriebehov. 

FRIT VALG

Vejl. 699,- B2B KR. 400,-

DU KAN FORBINDE ALLE DINE SOEHNLE 
CONNECT-PRODUKTER, SOM OVERVÅGER 
FORSKELLIGE ASPEKTER AF HELBRED OG 
FITNESS, I EN PRAKTISK APP, HVOR ALLE 
DE MÅLTE DATA BLIVER SAMLET 
OG ANALYSERET.

A

B

C

C

D

Vej dig på det samme tidspunkt 
hver dag eller uge 

– gerne om morgenen – 
for at få det mest retvisende billede.

Hvis du kun vejer dig en gang om ugen, 
så gør det om onsdagen. 

Et finsk studie har vist, at vores vægt 
svinger mindst midt på ugen.
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Den bedste gave, du kan give dine medarbejdere, er lige præcis den,  
som de ønsker sig – lad dem derfor selv vælge. På den måde får de en gave,  
som de kan bruge, og som betyder mere for dem. Dine medarbejdere får et  
YourGifts gavekort med en unik kode, som på www.yourgifts.dk giver frit valg  
blandt en lang række gaver fra kendte brands som fx Alfi, Blomsterbergs, 
Pillivuyt, BITZ, Södahl, bamix, Zone, Villa Collection, HOLM, Medusa, Morsø, 
Lyngby Glas, Luigi Bormioli, Gense, Peugeot, KitchenAid, Rösle m.fl.

Der findes 5 forskellige prisklasser, men netop dit YourGifts gavekort giver kun  
adgang til den priskategori, som du har ønsket. Udvalget er stort og varieret,  
og det opdateres løbende, således der aldrig bliver udsolgt. 

FEM PRISKLASSER

Brug demokoderne DEMO250, DEMO400, DEMO560, DEMO640, DEMO720 og se de fem kategorier på www.yourgifts.dk. 
Gavernes vejledende udsalgspris ligger mellem kr. 399,- og kr. 1.999,- afhængigt af, hvilken priskategori du vælger. 
Prisen på gavekortet er ekskl. moms. Gaverne leveres individuelt til modtagerne, derfor lægges et fragtgebyr 
på kr. 29,95 til gavekortets pris. OBS! Gavekortet kan kun indløses/leveres i Danmark.

250 kr.

+ fragt

DEMO250

400 kr.

+ fragt

DEMO400

560 kr.

+ fragt

DEMO560

640 kr.

+ fragt

DEMO640

720 kr.

+ fragt

DEMO720

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.

Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 

Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 

Tryk derefter på ’Godkend’ 

– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO250

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.

Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 

Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 

Tryk derefter på ’Godkend’ 

– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO400

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.

Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 

Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 

Tryk derefter på ’Godkend’ 

– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO560

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.

Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 

Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 

Tryk derefter på ’Godkend’ 

– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO640

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.

Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 

Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 

Tryk derefter på ’Godkend’ 

– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2021. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO720

         FORDELENE 

• Medarbejdere, som får lov at vælge deres gave selv, føler større tilfredshed. 

• Det er enkelt og tidsbesparende for dig at lade dine medarbejdere  
selv logge ind og vælge gave. 

• www.yourgifts.dk er altid åben! 

• Der er adgang til en gaveshop med et stort og varieret udvalg af lækre gaver,  
som opdateres løbende, og der bliver aldrig udsolgt. 

 

         TRIN FOR TRIN

• Vælg hvad gavekortet skal koste og bestil det ønskede antal.

• Del gavekortene ud til modtagerne.

• Modtageren logger ind på www.yourgifts.dk med sin kortkode og vælger sin gave.  
Kortkoden giver kun adgang til den priskategori, som du har valgt.

• Gaven sendes til modtageren i Danmark.

   
LOG IND VÆLG GAVE VENT AFHENT

GAVEKORT
til en hel gavebutik

YOUR 

GIFTS
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Julegaven
kan den blive for stor?

§

Det er altid skattefrit at give medarbejdere en julegave på 
900 kr. inkl. moms - og gives der ikke andre gaver i løbet af året, 

er det endda tilladt at give for 1.200 kr.!

Overstiger det samlede beløb 1.200 kr., skal alt beskattes. 

For julegaver gælder dog, at selvom det samlede beløb overstiger 
1.200 kr., kan julegaven holdes uden for regnestykket, hvis den 

koster maks. 900 kr. inkl. moms. Dvs. hvis julegaven har en værdi 
på højst 900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på  

fx 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.
Arbejdsgiveren skal indberette beløbet og kan trække hele  

udgiften fra som en driftsomkostning.

Kontantgaver er altid skattepligtige. Gavekort er også skatte-
pligtige, dog skattefri for medarbejderen, hvis det kun gælder  
til få, udvalgte gaver hos en udbyder på nettet, eller arbejds- 

giveren på forhånd har valgt gaven på gavebeviset til den  
enkelte medarbejder.
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FORBEHOLD FOR TEKST- OG TRYKFEJL, LEVERINGSSVIGT SAMT UDSOLGTE VARER.

Mail: Salg@ikon.dk 

Platinvej 69A

6000 Kolding

Tlf.: 88 82 66 12


