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ANSVAR
Hos Rosendahl Design Group tror vi på hållbarhet, och därför är 
det också viktigt för oss, att våra produkter är producerade på  
ett lämpligt sätt - både för dig och för miljön.

Att textilier är ekologiska eller återvunna innebär inte under 
några omständigheter att man ska kompromissa med kvaliteten 
på produkten. Vi ser det som en ära att kunna producera våra 
produkter efter den högsta möjliga miljömässiga och etiska 
standarden. Som dokumentation för detta kan vi med glädje 
presentera att antal olika certifikat nedan. 

 FSC® certificeret

 GOTS certificeret

 GRS certificeret

VÄRLDSMÅL
Som ett internationellt designföretag med leverantörer över hela 
världen så har vi ett ansvar för vår miljö, klimatavtryck, samt vår 
påverkan på de människor vi arbetar med. Vi har valt att fokusera  
på de tre målen där vi har möjlighet att bidra mest.



ROSENDAHL  
DESIGN ICONS
Ikoner, klassiker & koryféer - samlas under ett tak.

Familjen Rosendahl har genom två generationer återupp-
täckt, utvecklat och bevarat dansk design och ikoniska 
varumärken. Hundratals år av dansk designhistoria och 
arv, sida vid sida med moderna klassiker i ett av Danmarks 
största designhus.

Vi bevarar och utvecklar danska designikoner, så att både 
nutid och framtid kan vara en del av de varumärken som 
hjälpt till att skapa dansk designkultur. Det är ikonisk design 
som tål att användas och betraktas - om och om igen.

Vi gör det möjligt för alla att dekorera sina hem med 
designprodukter av hög kvalitet. Både med tidlösa klassiker 
och nya moderna mönster.

Rosendahl Design Icons önskar, 
att alla får den mest ikoniska julen någonsin.



Med vårt stora urval av danska designklassiker och funktionella produkter så kan 
du ge gåvor som skapar glädje och minnen dag efter dag, år efter år. 

ÄKTA GÅVOKLASSIKER





ROSENDAHL – RÅ
RÅ Kvalitets köksserie designad av Jesper Vollmer

Med sitt fokus på ”det perfekta greppet” erbjuder RÅ-
kollektionen de redskap vi alltid sträcker oss efter när vi lagar 
mat, tillverkade av noga utvalda material och  funktionell design.

Thermo ask är värmebehandlad FSC®-certifierad ask.
Värmebehandlingen ger den mörka färgen. Det är en 
naturprodukt, så färgen kan variera i ton och mörkhet. Träet 
har en doft av bastu på grund av värmebehandlingen, denna 
doft kommer att minskar med tiden. Askträ är ett nordiskt 
trä som är hårt, robust och lämpligt som skäryta. Träet är 
”genomfärgat” vilket innebär att det inte skapas några ljusa 
snitt vid användning.

JUNA har tillsammans med Jesper Vollmer och Anette 
Heick skapat Rå, det finns en serie produkter med mycket 
dragningar till det moderna köket. Den vackra RÅ handduken  
i måtten 50x70 cm är tillverkad av 100% bomull.

GÅVOPAKET 1
· Kvarn, H20 cm
· Runt saltkar, H7 cm Ø9,5 cm
· 2 handdukar, 50x70 cm

Artnr: 25186 (Rek butikspris: 1196kr)

B2B pris: 750kr

GÅVOPAKET 2
· Kryddlåda, 32x19x7,2 cm
· Saltkar, 19x10x6,5 cm
· Kvarn, H20 cm

Artnr: 25187 (Rek butikspris: 1497kr)

B2B pris: 1160kr

GÅVA 3 
· Skärbräda 45x25x1,7 cm 

Artnr: 23107 (Rek butikspris: 499kr) 

B2B pris: 339kr





GÅVA 1
· Soft Spot Solar, H18,5 cm 

Artnr: 26300 (Rek butikspris: 849kr) 

B2B pris: 650kr

GÅVA 2
· Soft Spot Solar, H25 cm

Artnr: 26301 (Rek butikspris: 1399kr)

B2B pris: 1100kr

GÅVA 3
· Soft Spot Solar, H34 cm 

Artnr: 26302 (Rek butikspris: 1999kr)

B2B pris: 1400kr

ROSENDAHL 
– SOFT SPOT SOLAR
Oavsett om vi är inne eller ute finns det inget som sprider 
så härlig stämning som rätt belysning. Soft Spot Solar-
lyktan kan användas på altanen, bersån eller var som helst 
i hemmet där du vill ha en mysig belysning. 

Den svävande kulan sitter i en metallram, som med ett 
elegant grepp skyddar ljuskulan och fungerar som fot  
och handtag. 

Lampan kan laddas med antingen USB eller solenergi.  
Lampan lyser ca 15 timmar vid full uppladdning. USB 
laddtid 1-4 timmar. Laddtid i solen 7-10 timmar.





Gåvopaket 1

GÅVOPAKET 1
· Vinkylare
· Ishink

Artnr: 25275 (Rek butikspris: 1098kr)

B2B pris: 700kr

ROSENDAHL – GRAND CRU
Den klassiska och eleganta vinkylaren från Rosendahl Grand Cru-
serien är tillverkad i ett högglansigt rustikt stål, ger ett skarpt och 
snyggt uttryck. Vinkylaren är 23cm hög och har en diameter på 
12cm. Den är perfekt för att hålla drycken kall under middagen 
oavsett om det är ute på terassen eller inne vid matbordet. 

I serien finns även en stilrent utformad ishink. Den är 16cm hög och 
har en diameter på 11cm. Locket i plast är uppdelat så att du enkelt 
har en yta för bär, lime, kryddor eller andra tillbehör för att ge din 
drink den perfekta toppingen.



Gavepakke 2

GÅVOPAKET 2
· Shaker, 58 cl
· Coctailsked med muddler
· Måttbägare, 2cl/4c

Artnr: 25185 (Rek butikspris: 859kr)

B2B pris: 450kr 

GÅVA 3
· Champagnehink, H33cm

Artnr: 18733 (Rek butikspris: 699kr)

B2B pris: 475kr

ROSENDAHL – BAR SERIE
Cocktails och drinkar är populära som aldrig förr. Med barserien från Grand Cru kan 
du vara säker på att alltd ha utrustningen som krävs för den perfekta drycken. Den 
stilerena Champagnekylaren i rostfritt stål är en oumbärlig del som gör det till ett rent 
nöje att servera. Den har ett handtag i läder som ger ett mjukt intryck i designen. Den 
praktiska skeden kan användas både som måttsked och till att på ett skonsamt sätt 
blanda ingredienserna i drinken. 





BJØRN WIINBLAD  
– EVA KRUKA OCH VAS
Björn Wiinbladhs historia innehåller en värld av värme och 
generositet. Den är full av härliga kvinnor och färgglada 
dekorationer. 

Den nya Eva-vasen är inspirerad av Wiinblads orginal vaser 
som han kallade just Eva. Hon har mandelformade ögon, 
markant näsa, konformad klänning och blomsterdekoration  
på sidorna av huvudet. 

GÅVOPAKET 1
· Vas, H23 cm 
· Kruka på fot

Artnr: 25239 (Rek butikspris: 1348kr)

B2B pris: 800kr



GÅVA 1
· Bordsur, Bankers matt grå

Artnr: 43694 (Rek butikspris: 1249kr)

B2B pris: 849kr

ARNE JACOBSEN  
– BANKERS BORDSUR
Klockor i matt färg har kommit för att stanna. 
Kollektionen utökas med en klocka i matt mörkgrå färg. 
Den matta grå färgen i kombination med den röda färgen 
från Bankers klassiska urtavla ger ett modernt uttryck 
som passar in i de flesta hem.



KAY BOJESEN + ARNE JACOBSEN 
– DESIGNGÅVA 
Sångfågeln Ernst är uppkallad efter Kay Bojesens far, som 
var en gentleman som omfamnade brett. Han var affärsman, 
publiceringsredaktör, kulturell personlighet och samtidigt en 
kreativ själ som tillsammans med sin fru Valborg inspirerade 
sin son Kay att skapa flocken älskade träfigurer. Designad 1950.

Den unika och speciella bordsklockan uttrycker dansk design 
i en neutral, men ändå på ett detaljerat sätt. Bordsklockan 
kommer att vara en dekorativ och ett minimalistiskt element 
i din inredning. Förutom att vara en dekorativ funktionell 
inredningsdetalj i hela hemmet, så har klockan nödvändiga 
funktioner för att fungera som väckarklocka. Larm, snooze 
och ljus. En sensor gör att ljus och snooze aktiveras av en lätt 
handrörelse dygnet runt. 

 

GÅVOPAKET 5
· Sångfågel Ernst
· Bordsur City Hall svart

Artnr: 25581 (Rek butikspris: 2048kr)

B2B pris: 1150kr



KAY BOJESEN – TRÄFIGURER
Kay Bojesens fantasifulla familj av trädjur har en mycket speciell tilltalning till både 
barn och vuxna. För dop, födelsedagar, studentgåvor, jubileer eller bröllop. En klassiker 
och en kär vän som följer med hela livet - från barnrummet till att bli en älskad 
designikon i hemmet.

Sångfågeln och den råa flodhästen är gjorda av mjuk FSC®-certifierad ek. Den 
svarta flodhästen är gjord av bok och är målad med griffelfärg. Skriv ett kärleksfullt 
meddelande eller använd den som ”kom ihåg-lista” vid skrivbordet.

GÅVA 3
· Flodhäst, obehandlad ek

Artnr: 39202 (Rek butikspris: 999kr)

B2B pris: 679kr

GÅVA 4
· Flodhäst, svart griffel

Artnr: 39206 (Rek butikspris: 1099kr)

B2B pris: 749kr

GÅVOPAKET 3
· Sångfågel Alfred 
· Syntavla plakat, 50x70 cm

Artnr: 25201 (Rek butikspris: 1648kr)

B2B pris: 1100kr



Gåvopaket 3





KAY BOJESEN  
– EN GÅVA FÖR LIVET
Inspirerad av en av Danmarks nationalsymboler från 
Amalienborgs slottstorg.

1942 skapade Kay Bojesen sitt handmålade vaktgarde. Ända 
sedan dess har fanbäraren varit en kär gäst och en designikon i 
hemmet. Den populära vakten från Kay Bojesen har kommit i en 
ny, mindre storlek och är utrustad med en läcker textilflagga i 
bomull. Den vackra vakten skapas i FSC®-certifierat målat bokträ.

Fanbäranren kommer i en presentpåse tillsammans med en 
affisch. Den dekorativa affischen är handritad av Vicky Gry 
Hjortsøe och erbjuder många dolda figurer. Här är verkligen 
något att titta på för stort och litet i timmar. 

GÅVOPAKET 2
· Mini Fanbärare, H18,50 cm
· Plakat Garder, 30x40 cm

Artnr: 25200 (Rek butikspris: 1348kr)

B2B pris: 850kr



GÅVOPAKET 1
· Zebra, H14 cm
· Zebra, gallerivara,  

43,6x33 cm

Artnr: 25121 (Rek butikspris: 1398kr)

B2B pris: 950kr

KAY BOJESEN – TRÄFIGURER
Familjen av trädjur utökades 1935 med den handmålade zebran, som var ett av Kay Bojesens 
första exotiska djur. Zebran är tillverkad av FSC®-certifierat målat bokträ. Canvastavlan med 
tecknade zebror har hängs lätt på väggen i det matchande läderbandet. 

1948 tecknade Kay Bojesen sin populära Tomtefar. Men tomten saknade sin fru Tomtemor.  
De blev återförenade senare och står nu som ett självklart och vackert par i julhemmet.  
Även tomtarna är tillverkade av FSC®-certifierat målat bokträ. 



GÅVOPAKET 4
· Tomtefar, H19,5 cm
· Tomtemor, H19,5 cm

Artnr: 25202 (Rek butikspris: 1598kr)

B2B pris: 899kr



HOLMEGAARD  
– DESIGN WITH LIGHT

 
 
 
 
 
 

 
Maria Berntsens ”Design with 
Light” Lanternor i glas är skapade 
för att kasta ett rofyllt ljus över 
din omgivning , oavsett vart du 
placerar de. Med en kombination 
av glas och läder skapas en stilren, 
mjuk och skandinavisk design som 
passar alla. Handtaget i läder gör 
att lanternan fungerar som en mobil 
lykta året runt. Använd den på 
terassen, i fönstret, på golvet eller 
varför inte på bordet?

GÅVOPAKET 1
· 2st, H16cm, Klar

Artnr: 25258 (Rek butikspris: 998kr)

B2B pris: 650kr

GÅVOPAKET 2
· 1st, H16cm, Klar
· 1st, H25cm, Klar

Artnr: 25281 (Rek butikspris: 1148kr)

B2B pris: 750kr

GÅVOPAKET 3
· 2st, H25 cm, Klar

Artnr: 25251 (Rek butikspris: 1298kr)

B2B pris: 850kr

GÅVOPAKET 4
· 1st, H25 cm, Klar
· 1st, H29 cm, Klar

Artnr: 25286 (Rek butikspris: 1448kr)

B2B pris: 900kr

GÅVOPAKET 5
· 1st, H16 cm, Klar
· 1st, H25 cm, Klar
· 1st, H29 cm, Klar

Artnr: 25572 (Rek butikspris: 1947kr)

B2B pris: 1150kr

GÅVA 6
· 1st, H45 cm, Klar

Artnr: 4343511 (Rek butikspris: 1699kr)

B2B pris: 990kr 

GÅVOPAKET 7
· 1st, H16 cm, Smoke
· 1st, H25 cm, Smoke 

Artnr: 25131 (Rek butikspris: 1498kr)

B2B pris: 850kr

GÅVOPAKET 8
· 2st, H25 cm, Smoke 

Artnr: 25106 (Rek butikspris: 1598kr)

B2B pris: 950kr

GÅVOPAKET 9
· 1st, H16 cm, Smoke
· 1st, H25 cm, Smoke
· 1st, H29 cm, Smoke 

Artnr: 25296 (Rek butikspris: 2495kr)

B2B pris: 1350kr



GÅVOPAKET 1
· 2st Vattenkaraff, 1,1 L
· 6st Vattenglas 23 cl.

Artnr: 25158 (Rek butikspris: 1650kr)

B2B pris: 750kr

GAVEPAKKE 2
· 2st Vattenkaraff, 1,1 L
· 12st Vattenglas 23 cl. 

Artnr: 25159 (Rek butikspris: 2430kr)

B2B pris: 1100kr

HOLMEGAARD – PERFECTION
Perfection känns igen på den karakteris- 
tiska häll-linjen som finns på alla glasen  
och ger serien en elegant och ström- 
linjeformad design som passar alla  
tillfällen. 

Karaffen med lock passar perfekt  
både på bordet och i dörren på  
kylskåpet.

Serien som är designad av Tom  
Nybroe är en prisvinnare som valts  
av många kvalitetsmedvetna  
restauranger där den är ett visuellt  
nöje på varje bord. 



KÄHLER – URBANIA  
GLASSALEN OCH TIVOLI
Tivolis huvudentré ritades av arkitekterna Richard Bergmann och Emil Blichfeldt och invigdes 
1890. Bache och Bendix Becker står bakom Urbania, en serie små fajanshus utformade som  
en stängd värmeljushållare. De keramiska husen speglar en modern tolkning av stadsrummet 
genom ett elegant och exklusivt uttryck. Husen är präglade av snäva silhuetter som skapar 
utrymme för kreativitet i utformningen av varje enskilt fönster, alla snidade för hand och 
förenar Kählers unika kulturarv med modern keramik av hög kvalitet.

GÅVOPAKET 1
· Tivoli, H18 cm
· Glassalen, H14,5 cm

Artnr: 25191 (Rek butikspris: 998kr)

B2B pris: 595kr



HAMMERSHØI – KVARN  
OCH KÖKSRULLEHÅLLARE
Kählers Hammershøi-serie är ett 
spännande möte mellan de eleganta 
nordiska materialen keramik och trä.

Salt och pepparkvarnen är utsmyckad 
med en elegant och funktionell knopp.

De mjuka ränderna i keramiken gör 
kvarnen lätt att använda och fylla med 
kryddor. 

Köksrullehållaren få en speciell 
plats i köket eller på bordet med sin 
kombination av vardag och klassisk 
design i hög kvalitet.

GÅVOPAKET 1
· Kvarnset H18,5cm Vit/Antracit

Artnr: 25205 (Rek butikspris: 1158kr)

B2B pris: 800kr

GÅVOPAKET 2 
· Kvarnset H18,5cm Vit/Antracit
· Köksrullehållare, Antracit

Artnr: 25204 (Rek butikspris: 1757kr)

B2B pris: 950kr



GÅVOPAKET 1
· Fat på fot, 23 cm
· 2st muggar, 2021 

Artnr: 25203 (Rek butikspris: 1347kr)

B2B pris: 800kr

GÅVOPAKET 2
· Fat på fot, 23cm
· Uppläggningsfat, 28,5x22,5 cm

Artnr: 25192 (Rek butikspris: 1348kr)

B2B pris: 800kr

GÅVOPAKET 3
· Vase, H13 cm, Grön
· Vase, H21 cm, , Grön 
· Uppläggningsfat, 28,5x22,5 cm

Artnr: 25190 (Rek butikspris: 1447kr)

B2B pris: 850kr

HAMMERSHØI – JUL
Hammershøi jul har en rationell men också sofistikerad och  
traditionsladdad design som bejakar julfantaster och design-
älskare med ren julestetik och nordisk tillämpad konst.

Julmotiv som nötknäpparen, det flätade julhjärtat och stjärnan 
som hänger på lärkgrenarna knyter samman det moderna med 
det traditionella. 

De nya gröna Hammershøi-vaserna har de fina linjerna som 
binder samman Hammershøi-serien. Lämna vasen ensam 
som en stark design ikon, eller låt det vara en del av en vacker 
och elegant uppdukning. Inspirerad av konstnären Svend 
Hammershøis historiska arbete.







KÄHLER 
– OMAGGIO NUOVO
Design av STILLEBEN.

De nya Omaggio Nuovo-vaserna har  
fått en uppdatering av formen och  
har en visuell igenkänningsbarhet  
samt en stark referens till gamla  
Kähler-vaser.

De handmålade ränderna ger djup 
och liv, de berättar om hantverket  
som ligger i varje vas. Färgerna och  
ränderna i glasyren är inspirerade  
av de gamla randiga vaserna och  
väljs med respekt och intresse  
för tidigare tider i vår kultur.

3 färgvarianter: 
Mediumblå, mörkblå, terrakotta

GÅVOPAKET 1
· Vas, Mörk blå, H20cm
· Vas, Ljus blå, H30cm

Artnr: 25206 (Rek butikspris: 1348kr)

B2B pris: 800kr

GÅVOPAKET 2 
· Vas , Terracotta, H14cm
· Vas, Mörk blå, H20cm
· Vas, Ljus blå, H30cm

Artnr: 25207 (Rek butikspris: 1647kr)

B2B pris: 950kr



VÄRT ATT VETA
Alla våra produkter säljs av ett antal utvalda företag med inriktning mot 
företagsgåvor. Har ni inte redan kontakt med en av våra återförsäljare, så 
förmedlar vi gärna en kontakt åt er.

Se hela sortimentet på www.rosendahl.com.

Alla rekommenderade detaljhandelspriser i kataloger är rekommenderade  
priser inkl. Moms, såvida inte annat anges. Övriga priser är exkl. MOMS.  
Om en gåva beskrivs som ett ”presentpaket” kommer detta att levereras i en 
presentpåse / låda. ”Gåva” indikerar att gåvan levereras i originalförpackningen. 

Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella tryckfel.  
 
Kontakt:

Rosendahl Design Group 
Kicki Berger, B2B & Field manager Sweden 
kib@rdg.dk, Telefon: 0708-213740

GRAVERING  
OCH TRYCK
Den stolta givaren. Märk din gåva.

Antingen med en diskret präglad logo, en gravyr  
i glaset eller ett tryck. Möjligheterna är många. 

Våra återförsäljare är kunniga och har fina kontakter  
med tryckerier och gravörer och hjälper dig mer  
än gärna att göra er gåva mer personlig. 
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