
*Gældende i perioden 1/10 – 21/12 2018
Levering senest d. 21/12-2018
Der tages forbehold for udsolgte produkter i perioden



OM PRODUKTET

▪ En rustfri stålserie med bakelitgreb, der passer flot ind i 

både Nordic kitchen serien – nu tåler hele serien og alle 

dele maskinopvask

▪ Kvalitets kogegrej til hverdagsbrug - tåler alle 

varmekilder, inkl. ovn (max 180°C) og induktion

▪ Sautepande inkl. låg

▪ Nem rengøring – tåler maskinopvask

282424

Julepris: 510,-
Vejl ud: 1.299,-



OM PRODUKTET

▪ Snit, hak, skær!

▪ Multifunktionel kniv, der skærer gennem lidt af hvert –

gør det let at snitte, skære og hakke krydderurter

▪ Som pizzaskærer - skær pizzaen ud i få, lette 

bevægelser

▪ Enkelt design med et godt greb - let at arbejde med

▪ Nem at rengøre – vask med varmt vand og 

opvaskemiddel (vi anbefaler ikke maskinopvask, da det 

kan skade skæret)

520422

Julepris: 220,-
Vejl ud: 349,-



OM PRODUKTET

▪ Hold styr på din madlavning

▪ Praktisk minutur til køkkenet - skridsikker gummibund

sørger for, at den står stabilt på bordet

▪ Enkelt design der kan stå fremme, selv når det ikke er i 

brug 

▪ Nem at bruge – drej først toppen helt op på 60 og 

dernæst tilbage på ønsket tid

▪ Nem at rengøre - aftør med opvredet klud

▪ Samme design som salt & peberkværn fra Nordic kitchen

520418

Julepris: 255,-
Vejl ud: 449,-



OM PRODUKTET

▪ Smart, sjov og enkel – praktisk sæbedispenser til 

køkkenvasken eller håndvasken 

▪ Nem at anvende – doser fx opvaskemiddel ved at trykke let 

på dispenseren

▪ Nem at opfylde – træk tuden af og fyld den valgte sæbe på

▪ Står stabilt på bordet – lod sørger for, at sæbedispenseren 

står i samme vinkel hver gang, så intet sæbe drypper ud

▪ Nem at holde ren - aftør med fugtig klud

530672*

Julepris: 170,-
Vejl ud: 299,-

* Tilgængelig i flere farver



OM PRODUKTET

▪ Flere funktioner i ét! Ja, det er en bordskåner, men også 

måleskeer…

▪ Bordskåner og 5 måleskeer i ét – flere funktioner i 

samme produkt, så du sparer plads

▪ Beskyt spisebordet mod varme gryder, pander og fade 

med dekorativ bordskåner i silikone

▪ Let at bruge til madlavningen - 5 gængse måleenheder, 

hvor volumen er angivet i ml såvel som ske-mål

▪ Nem og hurtig at rengøre – tåler maskinopvask

530753*

Julepris: 90,-
Vejl ud: 199,-

* Tilgængelig i flere farver



OM PRODUKTET

▪ 100% drypfri servering! Nu med farvet silikonekrave –

sæt kulør til din karaffel

▪ Hav altid kolde drikke i køleskabet – lige til at sætte på 

bordet

▪ God størrelse der passer i de fleste køleskabsdøre 

▪ Nem at bruge – vippelåget åbner automatisk, når du 

hælder, og det hjælper mod, at vandet tager smag fra 

køleskabets indhold

▪ Nem at rengøre – tåler maskinopvask

567987*

Julepris: 290,-
Vejl ud: 449,-

* Tilgængelig i flere farver



OM PRODUKTET

▪ Bryg din yndlingste direkte i termokoppen og tag den 

med ‘on the go’ – med aftagelig bærestrop

▪ 100% tæt - perfekt til at medbringe i tasken 

▪ Fyld på om morgenen og hav stadig varm te mange 

timer senere – dobbeltvægget termokop med vakuum

▪ Med indbygget tefilter i låget - bryg den type te, du 

ønsker – vælg den rette bryggemetode til den valgte 

tesort. Eller brug den uden te-filteret til varm kaffe eller 

koldt vand

▪ Let at bruge med funktionelt låg med klik-funktion: 

muligt at betjene termokoppen med bare én hånd 

502759

Julepris: 330,-
Vejl ud: 549,-



OM PRODUKTET

▪ Ny veldrejet flaske i rustfrit stål med silikonelåg og -

strop 

▪ Større end de fleste vandflasker på markedet

▪ Den praktiske silikonestrop gør det nemt at have den 

med på farten

▪ God for miljøet, da den kan genbruges igen og igen

▪ Lukker tæt

505020*

Julepris: 220,-
Vejl ud: 399,-

* Tilgængelig i flere farver



OM PRODUKTET

▪ Hold bilen fri for sne og frost!

▪ Simpel og elegant isskraber for den kvalitetsbevidste 

bilist

▪ Klarer alle vejrudfordringer – brug den til at fjerne is, 

puddersne og hård sne – også kondensvand på 

indersiden af ruden

▪ Nem at bruge og rar at holde på – afrundet skaft i 

egetræ

▪ Aftør efter brug – og den er klar til næste vejrudfordring

561165

Julepris: 170,-
Vejl ud: 299,-



OM PRODUKTET

▪ Elegant, simpelt salatbestik

▪ Skåret i eg – giver hvert enkelt salatbestik et unikt udseende

▪ Godt greb 

▪ Giver en sofistikeret kontrast til Legio og Legio Novas hvide 

porcelæn 

▪ Forlæng holdbarheden ved at oliere regelmæssigt

▪ Tåler ikke maskinopvask, rengøres med varmt vand og sæbe

119649

Julepris: 160,-
Vejl ud: 299,-



OM PRODUKTET

▪ Har riller på indersiden som elegant præsenterer maden

▪ Perfekt til at arbejde i og til servering – nemt når du skal 

blande din salat 

▪ Flot og indbydende alene, men samtidig et godt 

supplement til de eksisterende kollektioner fra både 

Legio og Legio Nova

▪ Tåler frost, ovn, mikroovn og maskinopvask

▪ 10 års porcelænsgaranti

887265

Julepris: 280,-
Vejl ud: 549,-



OM PRODUKTET

▪ Perfekt til at arbejde i og til servering – nemt når du skal 

blande din salat 

▪ Brug den også som frugtskål – generelt en alsidig skål 

med stor åbning

▪ Elegant porcelænsskål i Legio Nova serien med den 

rillede delikate dekoration på ydersiden

▪ Flot og indbydende alene, men samtidig et godt 

supplement (ny, stor størrelse) til de eksisterende 

kollektioner fra både Legio og Legio Nova

887296

Sommerpris: 320,-
Vejl ud: 799,-



OM PRODUKTET

▪ Hold orden ved komfuret og hav redskaberne lige ved 

hånden

▪ Mange anvendelsesmuligheder – brug den til 

køkkenredskaber, pensler eller til at holde orden i fx 

tegnesager

▪ Nem at rengøre – tåler maskinopvask

▪ Tåler hverdagsbrug i køkkenet – 10 års porcelænsgaranti

887312

Julepris: 125,-
Vejl ud: 299,-


