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En gåva
Julgåvan till medarbetare och kunder är glädje, överraskning och 

erkännande samlat i ett paket. En värdefull symbol, ett tack och en 
visad uppskattning för engagemanget och lojaliteten det senaste året.

I gåvokatalogen 2021 finns det något för alla. Det finns exklusiva  
gåvopaket i alla genrer. Läckra produkter för underbar bortskämdhet och 

välbefinnande, framstående köksredskap som kan glädja hela familjen  
när man samlas kring såväl matlagningen som själva måltiden. Det finns  

eleganta produkter för bordsdukningen, och ekologi och hållbarhet  
kännetecknar vackra textilier för alla rum i hemmet. Det finns väskor, 
elektriska köksmaskiner, knivar, små möbler, stämningsfulla lampor 

för både inomhus- och utomhusbruk, prisbelönt utrustning 
för hemmabaren - och mycket, mycket mer!

Utforska katalogen och hitta de perfekta presenterna,  
lämpliga för alla företag, personalgrupper och budgetar.

Presentbutiken YourGifts är ett alternativ till den klassiska julklappen.  
Det är en online-lösning där du ger ett presentkort till en hel presentbutik  

med märkesvaror i ett brett och varierat urval, som aldrig säljer slut.

Vi erbjuder fyra priskategorier.

som glädjer

Gåvorna i denna katalog säljs uteslutande till B2B. 
Vägledande priser anges inkl. moms medan B2B-priserna är exkl. moms och frakt. 

Med reservation för feltryck och slutsålda artiklar.



EKOLOGISKT & GOTS. Södahl  har utökat utbu-
det av organiska textilier och mer än hälften av 
textilierna i denna katalog är också GOTS-cer-
tifierade. Dessutom har Södahl bytt ut sängklä-
dernas plastförpackning med en skyddspåse i 
samma tyg som sängkläderna inuti, så att du 
både kan se och känna den goda kvaliten. Du 
kan återanvända påsen för vad du vill. De flesta 
gåvor som innehåller GOTS-produkter levereras 
också i en stor trevlig shopper, som sedan kan 
användas till t.ex shopping eller strandbesök. 

MILJÖ. Spara energi, men inte på bekostnad av 
vår säkerhet. Konsumentrådet rekommenderar 
tvätt i 60 grader av textilier som är i kontakt 
med hud eller mat. Genom att tvätta i 60 
grader snarare än i lägre temperaturer tvättas 
inte bara fläckar och smuts, utan även bakterier 
bort. Alla Södahls textilier är tillverkade i hög 
kvalitet som kan och bör tvättas i 60 grader.  

GRÖN PRODUKTION. Glasserien Zero från 
Lyngby glas på sidan 36 produceras i en helt 
koldioxidfri process, uteslutande med energi 
från solceller, jordvärme och geotermisk energi. 
Det resulterar i gott samvete på alla nivåer. 

HÅLLBARHET. Det handlar också om kvalitet is-
tället för kvantitet. Bra produkter av hög kvalitet 
håller i många år, även om de är gjorda av plast. 
Engångsplast som hamnar i vårt hav är ett då-
ligt val, medan t.ex. en Margrethe-skål som du 
använder hela ditt liv är ett bra val.

GODA VAL 
AV GÅVOR
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Melange-handdukarna från Södahl är GOTS-certifierade.

Välbefinnande kan vara att skämam bort sig själv  
med ett härligt, varmt fotbad

VÄLBEFINNANDE förtjänar vi alltid. Det kan vara den 
lilla pausen i vardagen, vinterbadet eller när vi kastar 
oss in i sommarvågorna. Valen för att åstadkomma den 
perfekta spastämningen är många, till exempel Södahls 
sköna, GOTS-certifierade Melange-handdukar, Zones 
spahanddukar i en blandning av linne och bomull, samt 
de läckra turkisk-inspirerade hammam-handdukkarna 
med fransar.
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A  15690 HERR & FRU RUDOLF 2021

Varje år kommer Herr och Fru Rudolf och hjälper till att 
göra julen lite roligare och mysigare, och det söta ren-
paret är också med i år, matchande klädda i volanger, 
ränder, guld och glitter.

Värde 499,- B2B KR. 300,-

B  13185 RUDOLF DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

Herr och Fru Rudolf har dekorerat sin fina, gröna famil-
jebil med guldglitter inför jul och fyllt den med alla jul-
klappar som får plats. Lyckligtvis finns det också plats 
för barnen. Nu kör hela familjen till julfesten och vilken 
glädje det är! 18 x 11 x 15 cm

Värde 999,- B2B KR. 600,-

C  15526 CEDERTRÄ 

Gör ditt hem mysigare med denna vackra, konstgjor-
da ceter med naturliga grenar och hål. Trädet förblir 
vackert både inomhus och utomhus året runt och kan 
till exempel dekoreras med en stämningsfull ljusslinga 
under de mörka vintermånaderna. 130 cm.

Värde 1.499,- B2B KR. 700,-

D  10803 VILLA COLLECTION VÄXTKOR 

i naturrotting i två storlekar. Dia. 52 x H47 cm och dia. 
38 x H42 cm

Värde 2.699,- B2B KR. 1.400,-

E  STJÄRNOR för en vacker, naturlig julstämning. 
Tillverkad av träfanér och papper med jutesträng. 
Levereras vikta och behöver bara vikas ut och stäng-
as med magneten inuti stjärnan – sen är de redo att 
hängas upp. Finns i fyra storlekar.  

12337 65 cm Värde 249,- B2B KR. 150,-

12339 50 cm Värde 159,- B2B KR. 95,-

12340 40 cm Värde 129,- B2B KR. 75,-

12341 15 cm Värde 59,- B2B KR. 40,-

handmade from the heart

Maj-Britt och Rie Bidstrup är mor och 
dotter - och formgivarna bakom och 
grundarna av Medusa Köpenhamn. 
Tillsammans har de skapat en värld av 
leenden och färgglädje. Medua Köpen-
hamn är till för alla med fantasi, humor 
och lätt till skratt. När de färgglada  
figurerna rör sig in sprider sig en opre-
tentiös atmosfär med glitter och god 
stämning. Medusas knäppa universum 
är formad med hjärtat, handgjuten med 
humor och handmålad med glädje!

A

B
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Jul

SÖDAHL WINTERLAND 

Vackert och klassiskt jul- och vintertema som både kan användas som deko-
ration till jul men fungerar bra även under de andra vintermånaderna. Granar 
bildar en vacker bård där det avslutande mönstret på de enskilda dukarna och 
servetterna ger en vacker sammanhållning och exklusivitet i designen. 100% 
bomull jaquardvävning med staincoat.  

15034 Taupe 150 x 270 cm Värde 999,- B2B KR. 640,-
15036 Taupe 150 x 370 cm Värde 1.049,- B2B KR. 790,-

15039 Wine 150 x 270 cm Värde 999,- B2B KR. 640,-
15041 Wine 150 x 370 cm Värde 1.049,- B2B KR. 790,-

C

D

D

E
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FINA RUTOR I HÄRLIGA FÄRGER GER LIV TILL DRÖMMARNA
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clear.
SÖDAHL CLEAR BÄDDSET

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

Välj mellan White eller Grey.
2 set. 150x210 cm.

24159 White
24161 Grey

Värde 1.398,- B2B KR. 670,-
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SÖDAHL COMFORT ORGANIC HANDUKSSET 
 - 100% EKOLOGISKT 

Södahls mest populära handduksserie Comfort Organic är 
100 % ekologi – och ultraläcker. Handdukarna är certifierade 
enligt GOTS (Global Organic Textile Standard), och därmed 
garanteras att handdukarna lever upp till de strängaste krav 
om ekologiska material, och att hela tillverkningsprocessen är 
framtagen med hänsyn till miljön.  
2 st 50 x 100 cm och 2 st 70 x 140 cm.

23131 Atlantic
551303 Grey

Värde 872,- B2B KR. 450,-

Produkterna är GOTS-certifierade, vilket innebär att de består 
av ekologiska material, som odlats utan kemiska bekämp-
ningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade grödor (GMO). 
Produkten uppfyller GOTS' sociala och miljömässiga krav på 
ansvarsfull produktion från odling till slutprodukt och den har 
mindre miljöpåverkan än konventionella material. Gäller alla 
artiklar markerade med GOTS.
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SÖDAHL PLÄD 

Kryp ner under denna underbart mjuka och härliga pläd i 100% 
jaquardvävd bomull med ett fint och härligt mönster. 

130 x 170 cm.

12192 Khaki Värde 499.- B2B kr. 340.-
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melange.
SÖDAHL MELANGE ORGANIC - 100% EKOLOGISKT

I dessa mjuka, organiska handdukar är de fina, kardade garner-
na en blandning av två färger, vilket ger ett exklusivt uttryck. 
Handdukarna är också vävda i ett fint randigt mönster - klassiskt 
och tidlöst. Dekorera badrummet som om det vore ett hälsocen-
ter och få till den perfekta spakänslan hemma. Produkterna är 
GOTS-certifierade.

A  23124 HANDDUKAR 6 DELAR 

Ash. Setet består av 2 gästhanddukar 40x60 cm, 
2 handdukar 50x100 cm och 2 badhanddukar 70x140 cm. 
Värde 1.464,- B2B KR. 800,-

B  23125 HANDDUKAR 8 DELAR

Ash. Setet består av 2 gästhanddukar 40x60 cm,  
2 handdukar 50x100 cm och 4 badhanddukar 70x140 cm. 
Värde 1.830,- B2B KR. 1.200,-

C  23126 HANDDUKAR DELUXE 

Ash. Setet består av 4 handdukar 50x100 cm, 
och 4 badhanddukar 70x140 cm. 
Värde 1.971,- B2B KR. 1.350,-

6 DELARA 8 DELARB DELUXEC
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SÖDAHL CLASSIC BADROCK

Extra lång badrock som bjuder in till en mysig stund 
innan dagen sakta börjar. Badrocken är designad med 
unisex passform med krage, två fickor och bälte.
Längd 116 cm i storlek S/M, 121 cm sida L/XL.
De kardade organiska garnen är oerhört mjuka.
Badrockarna är GOTS-certifierade.

15325 Ash S/M
15326 Ash L/XL

15327 Atlantic S/M
15328 Atlantic L/XL

Värde 999,- B2B KR. 500,-
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INU innebär närvaro och vardagslyx som inspireras 
av lugnet och balansen i den skandinaviska bad- och 
bastukulturen. Det är läcker design, mjuka tyger och 
vackra, delikata dofter för en välförtjänt paus från 
vardagens liv och rörelse - en viskande inbjudan att 
skämma bort dina sinnen och njuta av nuet.
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23301 ZONE INU SPAHANDDUKAR  

Avsluta lyxen med ett långt bad med lyxiga handdu-
kar från Inu. De är gjorda av en mjuk blandning av 
bomull och linne med högre torkförmåga än ren bom-
ull och en kort lugg med ett naturligt och inbjudande 
uttryck. Handdukarna har en bred, exklusiv ton-i-ton-
färgad bård. Gåvopaketet består av 

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

Värde 1.125,- B2B KR. 680,-

23311 ZONE INU SPAHANDDUKAR DELUXE  

De lyxiga handdukarna från Inu är som en kärleksfull 
omfamning. De är gjorda av en mjuk blandning av 
bomull och linne med högre torkförmåga än ren bom-
ull och en kort lugg med ett naturligt och inbjudande 
uttryck. Handdukarna har en bred, exklusiv ton-i-ton 
färgad bård. Gåvopaketet består av

2st 50 x 100 och 4 st 70 x 140 cm i Grey.

Värde 1.830,- B2B KR. 920,-

RELAX

RECHARGE
RECONNECT
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hammam
23221 ZONE INU HAMMAM HANDDUKAR  

Njut av en lyxig vardag och sprid en orientalisk atmos-
fär i badmiljön med de dekorativa Hammam-handdu-
karna med fransar. De är gjorda av ultramjuk bomull 
och är perfekta för bastu, spa, strand och yoga eller 
som en vacker sjal på svala kväller. 

2 st. 75x150 cm. Grey. Inu by Södahl design. 

Värde 844,- B2B KR. 450,-

23312 ZONE FOTSPA  

Unna dig en sensuell nytolkning av det klassiska fot-
badet. Det emaljerade badkaret rymmer 6 liter och 
har en mjuk, böjd kant som är bekväm att greppa och 
skön att vila anklarna på, och sidans mjuka ”spricka” 
indikerar hur mycket vatten du behöver för ditt spa. 
Locket kan användas som en bricka för fotsalt, borstar, 
oljor, nagellack eller en liten handduk. Badborste och 
nagelborste är gjorda av lätt bok och naturligt hår och 
har en mjuk, organisk design. Gåvan innehåller också 
250ml exfolierande och mjukgörande fotbadsalt och 
två läckra naturfärgade spahanddukar 50x100 cm i 
naturfärg, gjorda av en mjuk blandning av bomull och 
linne.

Värde 1.449,- B2B KR. 870,-
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ZONE GO CLEAN 

Ta med dig den praktiska handspritsbehållaren över-
allt. Den är lätt att bära i fickan eller väskan och är 
därför perfekt för shopping, arbete, bil eller flygplan. 
Den är utan lock och enkel att använda med en hand. 
Fylls enkelt på med din egen favorithandsprit. Kom-
mer i flera färger. 5ml.

15373  Black

15375  Camel

15376  Terracotta

15377  Cocoa Brown

15378  Elm Green

15379  Warm Grey

Värde 150,- B2B KR. 70,-

Vi har vant oss vid en ny verklighet 
med mer handsprit- och tvätt. 

Vi tänker faktiskt inte längre på det, 
så varför inte anamma den goda, 
nya vardagen med vackra prylar 
i snygg design?
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ZONE UME DISPENSER MED SENSOR 

Nu kan både du och dina gäster på ett säkert sätt tvätta 
eller sprita händerna helt utan att röra vid tvålpumpen – 
goda nyheter i en värld där vi har dragit ner på handskak-
ningar och upp på handtvätt. Den beröringsfria dispensern 
är en del av den populära badserien Ume och kombinerar 
trygghet och hygien med utsökt design. Stengods och 
ABS. Höjd 17,3 cm. 0,25L. Dispensern kräver 4st AA-batte-
rier, ingår ej. Välj mellan flera färger. 

13774  Black

14094  Grey

14095  Soft Grey 

13776  White

14096  Nude

14097  Eucalyptus 

14093  Warm Sand

Värde 699,- B2B KR. 420,-
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SKINANDE
SKÖNHET

ZONE ROCKS DELIKATESSKÅL 

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

12212 Large Värde 199,- B2B KR. 110,-

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

15173 ZONE BIRD VINPROPP 

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

Värde 299,- B2B KR. 170,-
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11814 ZONE ROCKS KANNA 1,7 L 

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

Värde 999,- B2B KR. 540,-

11818 ZONE ROCKS KANNA 1 L 

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

Värde 899,- B2B KR. 400,-

SKINANDE
SKÖNHET

COOLA SNACKS TILL 
HEMMABAREN
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FILL
FREEZE
CRACK

OPEN
PULL

SHAKE
ENJOY

Zone Denmark designar med ett 
skarpt öga för vad som skapar värde 
för den moderna användaren. Vär-
lden har förändrats det senaste året 
och det har gett upphov till både 
nya beteenden och nya idéer. Vi pri-
oriterar inredningen i våra hem och 
har skärpt vårt fokus på närvaro och 
hållbara designer. Festerna är färre 
och mindre - och de sker ofta privat i 
hemmet. Det är därför vi riktar strål-
kastaren mot övertygande läckra och 
skarpa designer för hemmabaren.

• 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 

är en genial isform från Zone Denmarks bar-kollektion 
Rocks. Ett genialt slag som gör det möjligt att göra isbitar 
enkelt, hygiensikt och med gott samvete. Ger 18 stora is-
bitar per fyllning. Fyll icemakern, frys den, släpp isbitarna 
inuti genom att dra i remmen på sidan – och häll isbitarna 
direkt från icemakern ner i din kanna eller dryck. Icema-
kern kan sköljas, fyllas och frysas igen och igen.

21 x 11,8 x 5,5 cm och är 100% fri från BPA med hänsyn till 
både dig och miljön.

Värde 299,- B2B KR. 190,-
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B  15793 BITZ VATTENGLAS 2 st. 25 cl.
C  15797 BITZ VITVINSGLAS 2 st. 30 cl.
A   15801 BITZ RÖDVINSGLAS 2 st. 45 cl.
D   15805 BITZ CHAMPAGNESKÅL 2 stk. 27,5 cl.

Värde 249,- B2B kr. 170,-

VACKRA GLAS KOMPLETTERAR BORDSDUKNINGEN, 
OCH DITT BORD KOMMER ATT LYSA OCH LOCKA  
ÄNNU MER NÄR DE ENSKILDA ELEMENTEN PASSAR 
PERFEKT IHOP. 

GLASEN I DENNA FINA KRISTALLSERIE ÄR  
DESIGNADE MED EN LITEN FOT SOM VACKERT  
KAN MATCHAS TILL NYANSER AV BITZ FÄRGADE  
STENGODS

STATUE GLAS-SERIE

A B C D
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Vacker och lysande bakgrund
 för små snacks och läcka sallader

bronze

A

B

D

E
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A  12564 BITZ SKÅLESET MED LOCK Vackra Bitz-skålar i stengods i set med eklock,  
3st. 10, 12 och 14 cm i färgen svart/bronze. Värde 569,- B2B kr. 340,-

B  13267 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK Salladsskål i stengods med mattglaserad 
svart utsida och vacker, blank bronsglasyr på insidan. Diameter 25 cm, med salladsbestick 
i ek, 24 cm. Perfekt för vardagens sallader och anrättningar. Värde 748,- B2B kr. 380,-

C  23422 BITZ BRONZE Stor salladsskål i stengods med mattglaserad svart utsida och 
vacker, blank bronsglasyr på insidan. Diamter 30 cm, salladsbestick i ek, 32 cm, 3st skålar 
i svart/bronze med eklock, 10, 12 och 14 cm samt en svart vas. Värde 1.996,- B2B kr. 1.050,-

D  821500 BITZ SALT & PEPPAR Salt- och pepparkvarnsset i mattglaserat svart stengods 
med toppen i ek. 16,7 cm. 15 års garanti på keramisk kvarn. Värde 799,- B2B kr. 500,-

E  10976 BITZ CABARETSET består av en svartlaserad träbricka och tre skålar i stengods, 
10 cm, med en vacker, blank bronsmetallglasyr på insidan och matt svart på utsidan. 
Värde 499,- B2B kr. 290,-

F  15839 BITZ OLJESPRAYFLASKA Med den dekorativa sprayflaskan i svart stengods 
med toppen i rostfritt stål kan du dosera exakt den mängd olja som behövs. 
Värde 349,- B2B kr. 210,-

G  10964 BITZ FAT Ståtligt användbart stort fat med mattglaserad svart utsida och  
vacker blank bronsglasyr på insidan. Diameter 40 cm. Använd för servering eller som en 
fin inredningsdetalj i hemmet. Värde 799,- B2B kr. 560.-

Vacker och lysande bakgrund
 för små snacks och läcka sallader

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

C

F

G
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BITZ VASER 

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

11148 12,5 cm Värde 199,- B2B KR. 120,-

11151 20 cm Värde 429,- B2B KR. 245,-

11152 25 cm Värde 599,- B2B KR. 335,-

A   12532 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK  

Salladsskål i cremefärgat stengods med mattgla-
serad utsida och vacker, blank insida. Diameter 
24 cm, med salladsbestick i ek, 24 cm. Perfekt för 
vardagens sallader och anrättningar. 

Värde 648,- B2B KR. 390,-

B   23426 BITZ CREME A TABLESTORY 

Salladsskål i cremefärgat stengods med mattgla-
serad utsida och vacker, blank insida. Diameter 
24 cm, med salladsbestick i ek, 24 cm, skålset 
i matt cremefärg med eklock, 10, 12 och 14 cm, 
samt matt cremefärgad vad, 20 cm. 

Värde 1.576,- B2B kr. 800,-

C   23424 BITZ TOP OF TABLE 

Stor salladsskål i cremefärgat stengods med 
blank innerglasyr i kombiantion med mattre-
aktiv glasyr på utsidan. Diameter 30 cm, med 
salladsbestick i ek, 32 cm och 2 st skålar, 14 cm 
i matt/blank cremefärg. 

Värde 1.069,- B2B kr. 670,- 

11347 BITZ SALT-  
OCH PEPPARKVARN 

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

Värde 799,-  
B2B kr. 500,-

15840 BITZ  
OLJESPRAY 

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

Värde 349,-  
B2B kr. 210,-
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ljust och läckert
12484 BITZ SKÅLSET MED LOCK  

Vackra Bitz-stengodsskålar i set om tre med eklock.. 10, 12 och 14 
cm i färgen matt creme. Värde 499,- B2B kr. 340,-

B

C

A
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duka upp med 
färger 551376 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK Salladsskål i stengods med matt-

svart glaserad utsida och vacker, blank mörkblå insida. Diameter 24 cm, med 
salladsbestick i ek, 24 cm. Perfekt för vardagens sallader och anrättningar. 
Värde 648,- B2B kr. 390,-
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BITZ OLIESPRAY 

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

15835 Mörkblå/svart

15838 Grön/svart

Värde 349,- B2B kr. 210,-

821489 BITZ SKÅLSET 

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

Värde 399,- B2B kr. 240,-

821245 BITZ CABARETSET består av ett träfat i ek och tre skålar, 10 cm, med en vacker, blank 
glasyr på insidan i mörkblå, amber och grön. 

Värde 399,- B2B kr. 280,-

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

Värde 399,- B2B kr. 280,-
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BITZ UGNSFASTA FAT 2 DELAR 

Färgglada, användbara ugnsfasta fat inbjuder till 
läckra ugnsrätter och har de perfekta propor-
tionerna för t.ex lasagneplattor, gratänger eller 
andra ugnsrätter. Stengods med matt svart gla-
serad utsida och vacker, blank färgad insida. 
1 st 33 x 21 x 7,5 cm och 1 st 19 x 14 x 6 cm.

821460 Svart/Amber

821461 Svart/Mörkblå

821462 Svart/Grön

Värde 699,- B2B kr. 460,-
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BITZ SALLADSSKÅL Stor salladsskål i stengods med 
matt creme eller svart glaserad utsida och vacker, 
blank färgad insida. Diameter 30 cm.

11287 Creme/Creme 821378 Svart/Amber

821381 Svart/Mörkblå 821382 Svart/Grön

Värde 599,- B2B KR. 390,-

BITZ FAT Ståtligt användbart stort fat med mattglaserad creme 
eller svart utsida och vacker blank glasyr i olika färger på insidan. 
Diameter 40 cm. Använd för servering eller som en spännande 
inredningsdetalj i hemmet.

11288 Creme/Creme 821187 Svart/Mörkblå

821188 Svart/Grön 821384 Svart/Amber

Värde 699,- B2B KR. 460,-

224415 BITZ SALLADSBESTICK 

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

Värde 299,- B2B KR. 180,-
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BITZ HURRICANE MED LED LJUS 

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

14516  24 cm - Rosa
14538  24 cm - Grön 
14539  24 cm - Blå
Värde 549,- B2B KR. 380,-

14548  17 cm - Rosa
14549  17 cm - Grön 
14550  17 cm - Blå
Värde 449,- B2B KR. 280,-

14556  11 cm - Rosa
14557  11 cm - Grön 
14558  11 cm - Blå
Värde 249,- B2B KR. 170,-
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24157 BITZ SUSHI SET 

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

Värde 1.114,- B2B KR. 700.-
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EN RIKTIG GIN & TONIC  

BESTÅR AV 1 DEL GIN  

OCH 2-3 DELAR TONIC.

ANVÄND EN RIKTIG  

TONIC UTAN FÖR  

MYCKET SOCKER.

SERVERAS I  ETT HÄRLIGT  

GLAS MED LIMESKAL  

OCH MASSOR AV IS.

Det italienska glasbruket Luigi Bormioli är känd som 
den första fabriken som kunde maskinblåsa fram både 
glaskupa och fot i ett stycke. I dag är Luigi Bormioli en 
av de mest betydande glasproducenterna i världen och 
producerar glas som är gnistrande klara och extremt 
starka samtidgit som de säkerställer en perfekt fördel-
ning av smak och arom. 

Luigi Bormioli återvinner 100% av vitt glasavfall i pro-
duktionen, samtidigt som 67% av elanvändningen kom-
mer från förnybara energikällor. Italienska leverantörer 
utgör 78% av dessa och alla screenas utifrån etiska, so-
ciala och miljömässiga aspekter.
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21564 BARSET 9 DELAR

Luigi Bormioli Spansk gin & tonic glas, 6 stycken, 80 cl, som 
är bra och rymliga kristallglas utan bly och tungmetaller 
med plats för mycket is, garnering och tonic-vatten. Samt 
ett vackert Bredemeijer Leopold bar-set i mattsvart stål 
bestående av en 0,5 liters shaker, sil och måttkopp 2/4 cl. 

Värde 1.493,- B2B KR. 800,-

LUIGI BORMIOLI SPANSK GIN & TONIC 

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

21563  Gåva med 8 st. 80 cl. Värde 1.192,- B2B KR. 660,-

17381  6 st. 80 cl. Värde 894,- B2B KR. 450,-

17382  4 st. 80 cl. Värde 599,- B2B KR. 300,-

17384  2 st. 80 cl. Värde 299,- B2B KR. 160,-

25 ÅRS 
GARANTI 
MOT FLISOR OCH  
MISSFÄRGNINGAR
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TESTER 
Allround-glas för provsmakning av 
alla specialkök. Glaset samlar skum-
met i ett fint och kompakt lager pch 
förstärker de spcifika aromerna. 

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

VETE
Den breda, rundade formen, de an-
märkningsvärda dimensionerna och 
den inåtböjda kanten sammanför 
och förstärker den speciella veteöl-
saromen. 

25 ÅRS 
GARANTI 
MOT FLISOR OCH  
MISSFÄRGNINGAR
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17345 LUIGI BORMIOLI BIRRATEQUE ÖLGLAS-SET  

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

Värde 779,- B2B KR. 340,-

17223 Testerglas, 42 cl, 2 stk. Värde 259,- B2B KR. 120,-

17228 IPA/Aleglas, 54 cl, 2 stk. Värde 259,- B2B KR. 120,-

17233 Hvedeglas, 78 cl, 2 stk. Värde 259,- B2B KR. 120,-

LUIGI BORMIOLI VINOTEQUE ROM- & WHISKYGLAS 

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

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

21322 Rom/Whisky 2 stk. Värde 219,- B2B KR. 120,-

till gyllene droppar
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21600 LUIGI BORMIOLI SUBLIME  
KARAFF & VATTENGLAS 14 DELAR  

Italiensk elegans och nordisk enkelhet möts i 
Sublime-seriens stilfulla harmoni. Sublime är det 
minimalistiska och självklara glasvalet för alla 
som vill ha ett enkelt uttryck utan onödiga de-
taljer. 2 stycken karaffer med kork, 1 Liter samt 
12 stycken vattenglas.

35 cl. Värde 1.269,- B2B KR. 650,-

17208 Karaff med korkpropp, 1 liter 

Värde 269,- B2B KR. 150,-

17251 Vattenglas, 35 cl. 4 stk.

Värde 269,- B2B KR. 150,-

25 ÅRS 
GARANTI 
MOT FLISOR OCH  
MISSFÄRGNINGAR
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LUIGI BORMIOLI ATELIER 

har en modern design och är skapad för såväl proffessionella som 
privata vinälskare. Glasens speciella design ger en unik spridning av 
aromer och visar samtidigt hur mycket vin man ska hälla i. De karaktä-
ristiska kurvorna gör glasen ännu mer motståndskraftiga mot stötar. 

enkel elegans

21264 LUIGI BORMIOLI ATELIER PINOT NOIR/RIOJA  
2 st Rödvinsglas, 61 cl. 

Värde 339,- B2B kr. 170,-

21268 LUIGI BORMIOLI ATELIER RIESLING  
2 st Vitvinsglas, 44 cl. 

Värde 339,- B2B kr. 170,-

GLASKUPAN- OCH FOTEN BLÅSES  

UT I  ETT STYCKE. DETTA GÖR  

KONSTRUKTIONEN MYCKET STARKARE  

OCH MINIMERAR RISKEN FÖR ATT DE  

GÅR SÖNDER. 
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23620 CHAMPAGNE- & VINKYLARE MED SABEL

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

Värde 1.158,- B2B kr. 600,-

 
23622 CHAMPAGNEHINK MED SABEL 

Champagne som öppnas med en sabel gör festen till något 
extra speciellt- och imponerar på dina gäster. Vacker cham-
pagneskål i hamrat glänsande stålglas. 38 cm, champagne-
propp i polerat stål från Leopold samt en exklusiv cham-
pagnesabel från Lion Sabatier, 27 cm. Skarp och perfekt 
balaserad klassisk design.

Värde 1.802,- B2B kr. 950,-

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

Värde 899,- B2B kr. 600,-

18303 BASTIAN CHAMPAGNEKYLARE / VINKYLARE 
20 x 21 cm Aluminium

Värde 259,- B2B kr. 150,-

18301 BASTIAN CHAMPAGNESKÅL  
38 cm, hamrad blankt stål

Värde 749,- B2B kr. 400,-
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EN MODERN KLASSIKER
I 80 år har Lyngby Glas skapat glädje med vackra glas 
i utsökt design. Lyngby Glas grundades 1940 i en liten 

lägenhet i Frederiksberg och har sedan dess varit en av Danmarks 
ledande och mest framgångsrika varumärken inom glas. 

Vackra glaskonstruktioner lanseras fortfarande i ett sortiment 
som sträcker sig mycket brett 

- från de mycket enkla glasen till de exklusiva kristallglasen.

I  ONLY DRINK 
CHAMPAGNE 
ON TWO OCCASIONS

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

COCO CHANEL
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916181 LYNGBY GLAS JUVEL ÖLGLAS  
Samla vänner och familj och njut av en iskall öl i detta 
rena klara glas där både törsten släcks och ölens smak 
och karaktär kommer till sin rätta. 4 stycken, 36 cl. 
Värde 199,- B2B kr. 130,-

I  ONLY DRINK 
CHAMPAGNE 
ON TWO OCCASIONS

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

COCO CHANEL

916180 LYNGBY GLAS JUVEL CHAMPAGNESKÅL 
Den höga foten ger glaset ett vackert och snyggt 
utseende och framstår med sin tidlösa design som ett 
klassiskt glas. Glaset passar till alla bordsdekorationer 
och kan användas både som champagneglas, cock-
tailglas och för servering av aptitretare och desserter.
4 stycken, 34 cl. Värde 249,- B2B KR. 130,-

916021 LYNGBY GLAS JUVEL MARTINIGLAS Servera James Bonds favoritcocktail i det 
vackra, klara kristallglaset som naturligvis också lyfter en cosmopolitan och otaliga andra 
cocktails till en högre nivå. 4 stycken, 28 cl. Värde 299,- B2B KR. 140,-

916022 LYNGBY GLAS JUVEL GIN & TONIC GLAS Servera en läcker G&T-favorit eller andra 
favoritdrinkar i detta vackra, kristallklara glas. Juvel Gin & Tonic-glaset är ett klassiskt enkelt 
glas och har gott om plats för isbitar och dekorationer. 4 st. 57 cl. Värde 299,- B2B KR. 140,-
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916116 LYNGBY GLAS LOUNGE WHISKYGLAS 2 st. 31 cl.

916117 LYNGBY GLAS LOUNGE HIGHBALL 2 st. 35 cl.

Värde 249,- B2B kr. 120,-

Lounge

MILJÖGLAS 
Lyngby Glas Melodia och Lounge-serie är gjorda i helt transparent miljökris-
tall producerad i en patenterad process där den blyfria glasmassan bearbe-
tas så att den blir utomordentligt klar och får mycket hög hållbarhet. Detta 
gör också att Lyngby Glas lämpar sig för diskmaskin.
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15563 LYNGBY GLAS FIRENZE VATTENGLAS med guldkant, 4 st. 21 cl. Värde 249,- B2B KR. 165,-

15564 LYNGBY GLAS FIRENZE WHISKYGLAS med guldkant, 4 st. 35 cl. Värde 299,- B2B KR. 185,-

15565 LYNGBY GLAS FIRENZE LONGDRINK med guldkant, 4 st. 45 cl. Värde 359,- B2B KR. 200,-

en glamorös touch
Firenze
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LYNGBY GLAS ZERO är med sina unika, eleganta linjer en ren skönhet för både 
sinnen och samvetet. Vackra Zero produceras koldioxidneturalt. I produktionen 
används endast de renaste råvarorna som bearbetas uteslutande av energi från 
solceller och jordvärme, liksom geotermisk energi, och inga föroreningar släpps 
ut. Resultatet är ett ultraklart, 100% återvinningsbart kristallglas som är både  
tåligt och diskmaskinssäkert.  

miljöriktig skönhet 
zero
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12306 LYNGBY GLAS VINSET  med 18 delar innehåller tre olika typer av glas i helt transparent miljökristall, så att du kan duka ett vackert och 
elegant matbord. Setet består av sex vattenglas 55 cl, sex rödvinsglas 46 cl, och sex vitvinsglas, 35 cl. Värde 1.099,- B2B KR. 460,-

18
DELAR

15003 ZERO VITVIN  med 12 vackra vitvinsglas 43 cl, höjd 21,5 cm.

15004 ZERO RÖDVIN med 12 vackra rödvinsglas 54 cl, höjd 23 cm.

Värde 1.069,-  B2B KR. 600,-

100 % ÅTERVINNINGSBART 
KRISTALLGLAS
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Drinkdags
2 CL VODKA

2 CL ROSE’S LIME

10 CL GINGER BEER

2 SKIVOR LIME

ISBITAR

4 CL GIN

2 CL MANGOSIRAP

1  LIME

10 CL CITRON-SODAVATTEN

ISBITAR

1 HEL LIME

FÄRSK MYNTA

1 TSK RÖRSOCKER

5 CL VIT ROM

1/2 DL KOLSYRAT VATTEN

KROSSAD IS

MOSCOW MULEGIN HASS MOJITO
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10717 LYNGBY GLAS TUMBLER De genomfärgade tumblerglasen i vacker design med 
en liten fot ger liv på bordet med sina olika färger. Använd glasen till vatten och saft eller 
pynta dem med värmeljus eller blommor. Färgerna är grön, koboltblå, smoke, amber, lila 
och ink blå. 6 st 30 cl, höjd 12 cm. Värde 349,- B2B kr. 210,-

916208 LYNGBY GLAS SNAPSGLAS 6 stycken olika snapsglas på fot i lila, blå, smoke, 
amber, grön och gul. 2,5-4 cl. Värde 349,- B2B kr. 220,-

10419 LYNGBY GLAS MOSCOW MULE MUGG Den vackra muggen med handtag och kop-
parpläterad, hamrad utsida är den klassiska och karaktäristiska muggen för den populära 
cocktailen moscow mule som har gjort en modern comeback. Moscow Mule görs enkelt av 
ginger beer, vodka, limejuice och massor av is, så att drycken förblir iskall. 2st kopparmug-
gar 50cl. Värde 349,- B2B kr. 180,-

13499 LYNGBY SHOTS MUGG Festliga små shotsmuggar med handtag och kopparbelagd 
hamrad utsida. 4,5 cm, 4 st 6cl. Värde 349,- B2B kr. 210,-
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1914 tillverkade Alfi världens första serietillverkade  

termosbehållare med glasinsats och har idag  

förmodligen ett av världens största urval av  

termokannor-, flaskor- och muggar. 

I nära samarbete med kända designers  

från hela världen utvecklar Alfi ständigt nya designer  

för dagens och morgondagens klassiker.  
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16810 ALFI JUWEL TERMOSKANNA 

Polerat stål, 1 L. Alfis klassiska Juwel-termos 
i högkvalitativt polerat stål med ergonomiskt, 
förkromat metallhandtag och dubbelväggad 
insats i isolerat och härdat vakuumglas. Håller 
sig varm i 12 timmar och kall i 24 timmar. 

Värde 2.699,- B2B KR. 1.400,-

ALFI ECO TERMOSKANNA 1 L 

kombinerar cool stil med hög funktionali-
tet i köket och på kaffebordet. Högkvalitativ 
plasttermos med dubbelväggig insats i isole-
rande och härdat vakuumglas och praktiskt 
ECO-hällsystem med en hand. Håller sig varm 
i 12 timmar och kall i 24 timmar.

16835 Havsgrön

16830 Vit 

16831 Svart

Värde 349,- B2B KR. 160,-

51



23429 ALFI SKYLINE TERMOSKANNA MED TERMOSMUGGAR 

Alfi Skyline termoskanna 1 liter i matt stål med 4 Pillivuyt Plissé 
muggar, 25 cl. H 12 cm, vitt porslin. 

Värde 1.998,- B2B KR. 1.000,-

ALFI SKYLINE TERMOSKANNA 1L 

Njut av kaffet från den eleganta Skyline-termoskannan i robust 
matt eller lackerat rostfritt stål med förkromad topp, lock och 
ergonomiskt handtag. Termosen håller varmt i 12 timmar och 
kallt i 24 timmar och är lätt att använda med en hand. 

Värde 1.099,- B2B KR. 600,-

17487 Matt stål

17481 Grå satin

17482 Havsgrön

17483 Sand

17485 Denim

23430 ALFI KULAN TERMOSKANNA MED MUGGAR  

Alfis Kulan termoskanna, 0,9L i frostgrafitgrå färg med 4 st Pillivuyt 
Plissé muggar, 35 cl. Höjd 14 cm, vitt porslin. 

Värde 1.689,- B2B KR. 700,-

ALFI KULAN TERMOSKANNA 0,9 L 

Den klassiska kulkannan designades 1985 av Ole Palsby, som döpte 
den till Modern Classic No 1. Kulkannan är världens bästsäljande de-
sign för termoskannor och har vunnit flera priser. I dag framstår den 
ruunda klassikern lika elegant, samtida och estetiskt fängslande som 
när den dök upp för mer än 30 år sedan. Kulkannan håller innehållet 
varmt i 12 timmar och kallt i 24 timmar, eftersom kulans geometriska 
form ger den största volymen men minsta ytan. 

Värde 479,- B2B KR. 250,-

16555 Frostad grafitgrå 16558 Frostad mörkgrön

16541 Frostad vit 16542 Frostad indigo

17185 Frostad svart
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Den klassiska kultermoskannan är designad 1985 av Ole Palsby, som gav den namnet Modern Classic No. 1. 
Kulkannan är världens mest sålda termoskannedesign och har vunnit åtskilliga priser.

Idag är den runda klassikern lika elegant, tidslös och estetiskt fängslande 
som när den kom ut för över 30 år sedan. Kultermoskannan håller innehållet varmt i 12 timmar 

och kallt i 24 timmar, eftersom kulans geometriska form har en stor volym men liten yta.

en kulrund klassiker
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Pillivuyt är porslin av en speciell gjutning. År 1818 köpte 
Jean Louis Richard Pillivuyt en gammal tegelfabrik 

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

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

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

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

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

Pillivuyt har under många år försökt att minska sitt CO2-
fotavtryck. Bland anant genom återvinning av avfallsprodukter 
från r åvaror samt återvinning av vatten, plast, papper och kartong. 
Isolering av kaminer och användning av kaminen för uppvärmning 
samt övergång till hållbara förpackningar. Ett annat initiativ är 
återvinning av det hårda porslinsavfallet till vägbeläggningar.
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23437 MORGONSET

Starta dagen med en god frukost. Ta det lugnt, njut av en varm kopp 
te eller kaffe, kanske ett kokt ägg och en varm giffel, läs tidningen och 
andas djupt. Då har du fått en god start på dagen. Pillivuyts Plissé- 
muggar, 4st 25 cl i vitt porslin, 4st svarta Zone äggkoppar med hållare 
och en rymlig brödkorg från Holm i matt, svart pulverlackerad metall 
med svart tygpåse i 100% bomull, 27 x17 x 19 cm. 

Värde 1.520,- B2B KR. 640,-

Bonjour
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PILLIVUYT MUGGAR  

Enkel, elegant och klassisk mugg på 25 cl för kaffe, te och andra 
varma eller kalla drycker. Plissé är känt för sina veckade linjer och 
tidlösa stil, skapad från några av Pillivuyts tidiga modeller från 
början av 1900-talet. Höjd 12 cm. 

23436 6 st. Värde 1.548,- B2B KR. 560,- 

20940 4 st. Värde 899,- B2B KR. 350,-

20939 2 st. Värde 499,- B2B KR. 196,-
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23654 PILLIVUYT LASAGNE & PILLIVUYT TEXTILIER  

God mat tillagas bäst i vackra omgivningar och imponerar lite extra vid en 
vacker servering. Innehåller en lasagneform i vitt proslin, 34 x 24,5 x 7 cm, 
och Pillivuyt kökstextilset med förkläde, grytlappar och två kökshanddu-
kar i svart, 100% återvunnen bomull.

Värde 1.309,- B2B KR. 750,-

18439 PILLIVUYT KÖKSTEXTILIER  

Piffa upp köksatmosfären med ett läckert kökstextil-set med förkläde, 
grytlappar och två kökshanddukar i svart 100% återvunnen bomull. 

Värde 619,- B2B KR. 270,-

100% ÅTERVUNNEN BOMULL
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VAD FÖR DU VIDARE  
TILL NÄSTA GENERATION?

Hållbarhet är ett brett koncept. För Pillivuyt handlar hållbarhet 
om något så enkelt som att skapa porslin 

av en mycket speciell kvalitet och med en tidlös estetik 
som kan föras vidare genom generationerna.
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Bon appétit

A
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A   23652 PILLIVUYT & GENSE ELEGANT SERVERING 

Väl tillagad mat förtjänar en elegant och klassisk servering. 
Med sin fina veckning är Pillivuyt Plissé känd över hela värl-
den som en symbol för diskret, fransk elegans. Setet innehå-
lelr en skål, 1,67 liter för servering av sallad och tillbehör, ett 
rektangulärt serveringsfat 26 x 14 cm för servering av kalla 
och varma rätter samt Gense Fuga serveringsgaffel- och 
sked, 22, cm och salladsbestick, 25 cm i matt/blank stål. 

Värde 2.225,- B2B KR. 960,-

B   23651 PILLIVUYT & GENSE TAPAS-SET  

Två Plissé tapasfat 36 x 12 cm och 18 x 12 cm i vitt, ugns-
beständigt porslin för servering av kalla och varma rätter, 
enkelt, elegant och klassiskt. Plissé, med sin fina veckning 
är känd över hela världen som en symbol för diskret, fransk 
elegans. Gense Fuga serveringsbestick, gaffel och sked i 
matt/glänsande stål, 22,5 cm. Tias Eckhoff designade det 
ikoniska Fuga-besticket 1962 i en klassisk design med mjukt 
rundade linjer som ligger bekvämt i handen. 

Värde 1.689,- B2B KR. 750,-

B
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Colour blocking-begreppet är både 
aktuellt och trendigt. Att kombinera 
olika färger tillsammans i en utsökt 
personlig mix är coolt och  
sofistikerat.

Med Södahl In Colour-duken  
har vi hjälpt dig lite på vägen till  
en utsökt färgblandning, som du  
själv kan arbeta vidare med.
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PILLIVUYT FAT
A   18480 PILLIVUYT TOULOUSE UGNSFAT 25 x 23 cm, vit

Värde 539,- B2B KR. 380,-

B   18547 PILLIVUYT PLISSÉ TAPASFAT 36 x 12 cm, vit

Värde 679,- B2B KR. 400,-

C   18543 PILLIVUYT PLISSÉ TAPASFAT 18 x 12 cm, vit

Värde 299,- B2B KR. 180,-

D   18567 PILLIVUYT TOULOUSE SKÅL MED ÖRON 1,2 liter 20 cm, vit

Värde 489,- B2B KR. 300,-

E   18883 PILLIVUYT TOULOUSE FAT MED ÖRON 1,4 liter 27 x 4 cm, vit

Värde 539,- B2B KR. 380,-

F   18565 PILLIVUYT TOULOUSE FAT MED ÖRON 15 cl 12 cm, vit

Värde 229,- B2B KR. 150,-

23682 BORDSDUK  

Täck bordet med Södahl In Colour bordsduk, 140 x 270 cm grå, och servera en utsökt 
middag i eleganta Pillivuyt Toulouse porslinsfat och skålar med handtag. Setet innehåller 
1 skål, 1,2L, 1 fat, diamater 27 cm, och 2 mindre fat, diameter 15 centimeter.  

Värde 1.845,- B2B kr. 1.200,-

63



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

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

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

20645 BESTICKSET NOBEL Klassiskt bestick i rostfritt stål 
med lätt borstat skaft som återknyter till det tidiga 1800-talet. 
Setet består av 16 delar. Värde 2.199,- B2B KR. 1.300,-

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

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

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

Folke Arström designade Focu de Luxe för Gense 1955. 
Idag är besticket en elegant retroklassiker med tidlös och 
funktionell design. Besticket med det triangulära knivbla-
det, den rundade gaffeln, den smala skeden och de svarta 
handtagen är perfekt för alla som är intresserade av design 
och har en förkärlek för retropärlor.

20489 ÄTPINNAR SET 6 DELAR Ätpinnarnas design är in-
spirerad av koreanska ätpinnar. De är tillverkade av matt-
polerat rostfritt stål med en räfflad yta, det gör det enklare 
att ta upp maten och har grepp av plast. Formen övergår 
elegant från rund till fyrkantig. 4 ätpinnar och 2 hållare. 
Värde 499,- B2B KR. 350,- 

FOCUS DE 
LUXE BESTICK

20487 Salladsbestick 2 delar  
Värde 699,- B2B KR. 420,-

20489 Ätpinnar set 6 delar 23 cm
Värde 499,- B2B KR. 350,-

20493 12 delar – 4 pers. 
Värde 2.599,- B2B KR. 1.100,-

23687 12 delar med salladsbestick 
Värde 3.914,- B2B KR. 1.500,- 
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GENSE  
OLD FARMER  
CLASSIC
är ett robust och vackert grillbestick, perfekt för både utsökt 
biff och annat grillkött och färsk sommarsallad. Tillverkad i 
högglanspolerat rostfritt stål med handtag i ädelt trälaminat.  

20152 STEAK-/GRILLBESTICK 12 delar – 6 pers.  
Värde 1.599,- B2B KR. 920,- 

20153 STEAK-/GRILLBESTICK 8 delar – 4 pers.  
Värde 1.099,- B2B KR. 640,- 

20154 STEAK-/GRILLBESTICK 4 delar – 2 pers.  
Värde 649,- B2B KR. 360,- 

20351 OLD FARMER CLASSIC STEAKKNIV XL 
En solid och robust biffkniv med ett brett knivblad som är 
perfekt för stora biffar, grillat kött och många andra rätter. 
Tillverkat i högglanspolerat rostfritt stål med handtag i ädelt 
trälaminat. 4 st, 23,5 cm.  Värde 1.299,- B2B KR. 680,- 

20674 GENSE FUGA SALLADSBESTICK 
25 cm matt/blank stål. Värde 699,- B2B KR. 400,-
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12591 BLOMSTERBERGS VÅFFELJÄRN Skäm bort familjen med fina, hjärtformade våfflor. Våffeljärnet har en non-stick beläggning 
och med en diameter på 20 cm ger den fem hjärtformade våfflor åt gången. Den har också värmeisolerande handtag, justerbar  
temperatur och ljusindikator. 1200 watt. Värde 599,- B2B KR. 400,-
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12142 BLOMSTERBERGS PANNKAKSPANNA
Skäm bort familjen med de läckraste pannkakor eller 
fina stekta ägg. Pannans låga kant gör att det är su-
perenkelt att vända pannkakorna. 26 cm i rostfritt stål. 
Värde 599,- B2B KR. 400,-

234749 BLOMSTERBERGS HANDMIXER med kraftig 350 watts-motor 
i kompakt design i svart plast och rostfritt stål. LED-display som visar 
hastighet och tidsförbrukning, fem hastigheter och med turbofunkti-
on. 2 vanliga vispar och 2 degkrokar ingår. Handmixern är designad så 
att den kan stå upprätt och är därmed lättare att förvara. 
Värde 599,- B2B KR. 435,-

12590 BLOMSTERBERGS MULTIHACKARE Supereffektiv 300 watts 
multihackare med en stor 500 ml behållare av klar plast, så det är 
enkelt att följa hackningen och stoppa när du är nöjd med konsisten-
sen. Du kan hacka och blanda med två hastighetsinställningar. Bladen 
roterar och rör sig upp och ner samtidigt, och om du använder mixer-
funktionen kan du tillsätta vätska genom locket under användning. 
Värde 899,- B2B KR. 480,-

till alla mysiga stunder
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METTE BLOMSTERBERG 
För Mette Blomsterberg går vägen till det 
goda livet genom köket, och sedan hennes 
tidiga ungdom har hon skämt bort nära och 
kära med sin bakning och matlagning. Genom 
en blandning av hårt arbete, slit, vilja och en 
tydlig kärlek till sitt yrke har hon skapat ett 
framgångsrikt varumärke. I köket älskar hon 
att experimentera med både de större de-
larna och de mindre så som utsmyckningar 
och glasyr.

23400 BLOMSTERBERGS FAMILJESET  

Och sedan finns det våfflor för hela familjen! Våffeljärnet 
har en non-stick beläggning och med en diameter på 20 
cm ger den fem hjärtformade våfflor åt gången. Den har 
också värmeisolerande handtag, justerbar temperatur 
och ljusindikator. 1200 watt. Servera våfflorna på det ele-
ganta tårtfatet med stativ i vitt porslin, 30 centimeter, och 
tillbehören i 4 fina droppskålar i proslin, 13 cm.

Värde 1.107,- B2B KR. 600,-

BLOMSTERBERGS VÅFFELSMET
1/2 vaniljstång eller 1,5 tsk vaniljsocker

40g socker

300g grekisk yoghurt

1 ägg

1 dl vatten

220 g vetemjöl

2 tsk bakpulver

en nypa salt

100g smält smör
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15412 BAMIX ACTIVE STAVMIXER Svart med ergonomiskt handtag 
och med en kraftig motor på 140 watt med två hastigheter. Otroligt 
flexibel och enkel att använda, rengöra samt elegant att se på. Multi-
funktionskniv medföljer. Värde 1.599,- B2B KR. 980,-

HAR DU EN BAMIX®,  
BEHÖVER DU INGA  
ANDRA KÖKSREDSKAP

VISPMUNSTYCKET är perfekt för det mesta; att 
mosa grönsaker och kokt kött i soppa, sås och 
barnmat och att hugga färska och frysta frukter 
och bär till desserter, sylt, glass och sorbet. Mul-
tifunktionskniven kan även krossa isbitar för upp-
friskande drycker och cocktails.

BLENDERSKIVAN används bland annat till till 
att göra majonäs, pannkaksdeg, potatismos, 
cocktails och shakes.
 
Se mer i bamix-appen, som utöver full tillgång till 
bamix-recept även har en inköpslistsfunktion.

72



Bamix® är världens minsta och mest mångsidiga 
köksmaskin. Den kan användas för till hackning, 
pureer, emulgera, omrörning, skumning, pulve-
risering, rivning och vispning – och samtidigt är 
den extremt enkel att använda och rengöra. Den 
ka nanvändas i små behållare och glasskålar såväl 
som i heta grytor på spisen, och med sitt dubbeli-
solerade och helt förseglade hölje kan den sänkas 
ner djupt i både varm och kall vätska.

100% schweizisk kvalitet med livstidsgaranti på 
motorn

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

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

15416 BAMIX® DAILY STAVMIXER med en kraftfull 140-watts-
motor med två hastighetsinställningar. Otroligt flexibel och 
kan användas för många uppgifter i köket. En multifunktionsk-
niv, blenderskiva och en 600 ml behållare med svart lock ingår. 

Värde 1.899,- B2B KR. 1.200,-

MULTIFUNKTIONSKNIVEN 
TILL ALLT DET TUNGA

lök + gurka + tomat + isbitar ' kryddor + olja

Gazpacho

BLENDERSKIVAN TILL DET  
KRÄMIGA OCH TRÖGFLYTANDE

Äggula + salt + olja + vitlök

Aioli
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17419 KITCHENAID KÖKSMASKIN ARTISAN 4,8 L SVART 

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

Värde 5.999,- B2B KR. 5.300,-

23660 KITCHENAID KÖKSREDSKAP 

Stekspade med hål, grytslev, slickepott och visp. Fyra fantastiska köksred-
skap som hjälper dig att uppnå allt från kakbakning och enkla vardagliga 
rätter till de mest fantastiska gastronomiska evenemangen. De eleganta 
köksredskapen är naturligtvis gjorda i samma högkvalitativa och distinkta 
design som du känner till från KitchenAid sen innan.

Värde 562,- B2B KR. 350,-

IKONISK DESIGN 
I ÖVER 100 ÅR
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År 1919 kom en banbrytande maskin till världen, 
då KitchenAids första köksmaskin såg dagens ljus.

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

1937 blev KitchenAids mixer omdesignad av den 
amerikanske designern Egmont Arens - och än 
äkta designklassiker föddes. Över 100 år med pro-
fessionell prestanda, hög hantverkskvalitet och 
ikonisk design.
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KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR 830 ML 

Den perfekta storleken för dagligt bruk i köket. Utmärkt för att hacka ingri-
dienser, tillreda dressingar, såser, pesto, salsa, majonnäs och mycket mer. 830 
ml BPA-fri arbetsskål med hällpip och handtag.

Värde 1.399,- B2B KR. 950,-

19213 Svart

19211 Silver

19214 Vit

KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR 1,19L 

Den perfekta storleken för dagligt bruk i köket. Utmärkt för att hacka rå frukt, 
grönsaker, nötter, persilja, purjulök, vitlök etc. Blandar och gör pure av kokta 
frukter eller grönsaker. Foodprocessorn är otroligt lätt att använda och diska, 
eftersom skålen, kniven och rivjärnet kan diskas i maskin.

Värde 1.399,- B2B KR. 1.000,-

19611 Svart
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20302 KITCHENAID FOODPROCESSOR 1,7 L SVART 

Matberedaren förenklar arbetet med att snabbt och 
effektivt tillaga hälsosamma maträtter. Skålen på 1,7 
liter och möjligheten att hacka, snitta, skära och mosa 
färska ingredienser för tillagning av goda, kreativa 
maträtter, gör den perfekt för en aktiv och hälsosam 
livsstil. Den kan till och med knåda deg för bröd och 
pizza. Mängder av tillbehör i form av knivdel, deg-
krok, riv- / skivjärn för medelgrov och grov rivning, 
påmatare samt en 1,7-liters BPA-fri arbetsskål. Enkel 
och kompakt förvaring då alla tillbehörsdelar får plats 
i skålen. 

Värde 1.999,- B2B KR. 1.500,-

till 12 koppar
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17287 KITCHENAID KAFFEBRYGGARE CLASSIC 1,7 L 

Till 12 koppar. Du får härligt och smakrikt kaffe var-
je gång, och du kan själv välja den kaffestyrka som 
du tycker bäst om. Den härliga designen förhindrar 
att det droppar och gör det enkelt att hälla kaffet i 
koppen. Med den automatiska inställningen kan du 
brygga när det passar dig så att kaffet står redo och 
väntar på dig när som helst på dagen. Värmeplattan 
håller ditt kaffe varmt i upp till 40 minuter. Perfekt om 
du behöver extra tid till annat på morgonen.

Värde 1.499,- B2B KR. 1.150,-
kaffedags

till 12 koppar
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Perfekt till en härlig morgonstund
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KITCHENAID BRÖDROST CLASSIC 

Rostar 2 brödskivor med extra lång och bred rostplats, uppti-
ningsfunktion, bagel/baguette-funktion, funktion för att lätt 
förlänga rostningen - den perfetka brödrosten till alla typer av 
bröd. Värde 1.299,- B2B KR. 999,- 

18290 Svart

18292 Vit

 
KITCHENAID VATTENKOKARE CLASSIC 

Kupolformad vattenkokare med droppfri pip och av- och på-
knapp med LED_indikatorlampa. Den är solid, stabil och enkel 
att rengöra. 1,25 liter. Värde 1.599,- B2B KR. 1.200,-

17329 Svart 

17330 Stål

17331 Vit

20307 KITCHENAID ELVISP 

7 hastigheter, 85 watt i svart. Värde 1.699,- B2B KR. 1.200,-
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EN ELEGANT  
NYHET
Den exklusiva stålupplagan av den populära och klassiska 
Margrethe-skålen har samma härliga grepp, praktiska  
hällpip och halksäkra gummiring på undersidan. Skålen  
är tillverkad i 18/9 stål och har satin-finish på insidan  
och en blank finish på utsidan.
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ROSTI MARGRETHE SKÅL Snygg och exklusiv utgåva i rostfritt 18/8 stål av den kända 
och älskade Margrethe skålen. Med satinfinish på insidan och blank finish på på utsidan.

A  245113 Margrethe Skål 0,5 liter Värde 299,- B2B KR. 200,-

B  245114 Margrethe Skål 1,5 liter Värde 449,- B2B KR. 280,-

C  245115 Margrethe Skål 3 liter Värde 549,- B2B KR. 400,-

 245120 Margrethe Skål Set 2 delar 1,5 liter + 3 liter

 Värde 999,- B2B KR. 620,-

rostfritt stål
C

BA
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since 1853

KÄN S LAN AV 
ATT VARA HEMMA

Sedan 1853 har Morsø genom sin design, innovation och hantverk 
varit synonymt med den varma miljö som vi kallar hem. Det har alltid varit kärnar 
i designen och tillverkningen att skapa en varm, säker och vacker samlingspunkt 

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

i helt nya produkter som på bästa sätt kombinerar Morsøs unika historia 
med modern design och materialval.
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MORSØ FARO LANTERNOR är vacker fyr i mörkret. De är tillverkade av svart pulverlackerat järn med handtag i borstat rostfritt stål, och seriens tre 
storlekar är fina både tillsammans eller var för sig. 

Faro är det italienska ordet för fyrtorn och det är uppenbart att formgivningen av denna vackra lanterna faktiskt är inspirerad av stolta och höga fyrtorn. 
Lanternan öppnas med locket i toppen, vilket ger den dess fina och enkla look, och dessutom undviker man klapprande sidodörrar. Lanternan är väldigt 
robust i kraftigt järn med tjockt glas och fötterna kan justeras så den står plant och stabilt och samtidigt något höjd från underlaget. Den har vattenränna 
i botten, och den svarta pulverlackeringen passar alla slags väder.

14271 H80 Värde 1.799,- B2B KR. 1.300,-      14272 H55 Värde 999,- B2B KR. 750,-      14273 H30 Värde 799,- B2B KR. 450,-

ett ljus  
i mörkret
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12567 MORSØ FLAME & ROOTS Morsø Flame vas, 19 cm hög, i porslin med en vacker 
matt svart glasyr samt Morsø Roots ljuststake med 3 armar i svart pulverlackerad me-
tall, 16,5 cm hög. Vasens organiska mönster leder tankarna till eld och flammor. Formen 
och mönstrets fördjupningar, som lyfter sig uppåt på samma sätt som eld, gör den 
vacker och skulpturell - både med blommor i och utan, som ett dekorativt indrednings-
element i hemmet, och den vackra ljusstaken bidrar till stämningen med sina små oaser 
av ljus. Värde 1.299,- B2B KR. 800,-

14286 MORSØ FLAME VAS & VÄRMELJUSSTAKAR Flame vas, 19 cm hög, samt ett 
set av två Flame värmeljusstakar i samma skulpturella design som vasen, alle delar i 
porslin med en vacker matt svart glasyr. Vasens och ljusstakarnas organiska mönster 
leder tankarna till eld och flammor. Värde 1.149,- B2B KR. 650,-

13363 MORSØ FLAME VÄRMELJUSSTAKAR 2 st i matt svart porslin i 
en vacker design. Ljusstakarnas organiska mönster leder tankarna till 
eld och flammor. Dia. 8,3 cm, höjd 6,8 cm. Värde 499,- B2B KR. 270,-

963987 MORSØ ROOTS Den vackra ljusstaken i svart med 4 armar är 
perfekt som årets adventsljusstake. H16,5 cm. 
Värde 899,- B2B KR. 650,-

963537 MORSØ ROOTS Ljusstake i svart med 3 armar som passar för 
alla tillfällen och i alla hem. H16,5 cm.
Värde 749,- B2B KR. 500,-

10899 MORSØ FLAME VAS 19 cm, svart.
Värde 549,- B2B KR. 360,-

LJUSSTAKEN 
TILL ADVENT 
och alla andra dagar

since 1853
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FLAME-VASENS 
ORGANISKA 
MÖNSTER ÄR 
INSPIRERAT 
AV ELD OCH 
ELDLÅGOR
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MORSØ SKULPTURER i gjutjärn med individuella budskap är en passande personlig gåva till en person  
som budskapet passar till. Ord är viktiga men svåra att få sagt. Ord blir också snabbt glömda.  

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

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

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

ORD ÄR VIKTIGA 
men svåra att få sagda

Lene Purkær Stefansen är designern bakom skulpturerna.

BY LENE PURKÆR STEFANSEN

since 1853
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B   11558 Du är omtänksam, en kärleksfull och unik människa
C   11559 Du fixade det! Passa nu på att verkligen njuta!
D   11561 Fånga stjärnorna och njut av din stjärnstund 
E   11562 Följ alltid ditt hjärta i livets alla val
F   11563 Jeg är redo att ta språnget ut i mitt livs äventyr
G   11564 Känn efter! Känns det rätt så är det vägen 

Värde 549,- B2B KR. 360,-

Ord glöms lätt bort, men skulpturen är  
ett budskap som du kan spara.

A  11560 En kram från mig till dig 
Värde 299,- B2B KR. 185,-
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Lene Purkær Stefansen är designern bakom skulpturerna.
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201223 MORSØ GRYT- & STEKPANNESET Bra redskap ger större arbetsglädje och nöjet växer med Morsøs grytserie i gjuten aluminium. 
Aluminium är lätt och samtidigt ett av de mest värmeledande materialen, och här går de bästa matlagningsegenskaperna hand i hand med 
snygg design. Setet innehållar 1 gryta, 1,8L, 1 gryta 3,4L, och en stekpanna, 24 cm. Stekpannan har en hög kant och handtag i akelit precis 
som grytorna. Invändig 3-lagers non-stickbeläggning som minskar risken för att maten bränner fast och en skyddande yttre beläggning som 
underlättar vid rengöring. Du kan köpa till glaslock som passar till. Värde 2.449,- B2B KR. 1.200,-

since 1853
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12581 MORSØ STEKPANNA Aluminium är ett av de mest värmeledande materialen. Det fördelar och håller värmen jämn och energieffektivt över 
både botten och sidorna, samtidigt som materialet är lätt. Gåvoförpackningen består av 2 stekpannor, 20 och 28 cm, gjorda av gjuten aluminium 
med handtag i bakelit. Stekpannorna har en invändig 3-lagers non-stickbeläggning som minskar risken för att maten bränner fast, samt en skyddande 
ytterbeläggning som underlättar vid rengöring. Kan användas på alla värmekällor. Värde 1.699,- B2B KR. 750,-

201222 MORSØ STEKPANNA 28 cm, 
gjuten aluminium med handtag i bakelit. 
Värde 999,- B2B KR. 500,-

201220 MORSØ STEKPANNA 20 cm, 
gjuten aluminium med handtag i bakelit. 
Värde 699,- B2B KR. 360,-

23431 MORSØ KVARNSET i hållbart, FSC-certifierat ekträ med CrushGr-
ind keramisk kvarn, som är extremt tålig. Kvarnen slits i stort sätt inte och 
kommer mala med en enhetlig malningsgrad i många år. 25 års garanti på 
de keramiska delarna. Design Jakob Wagner. Dia. 5,3 cm, höjd 13,9 cm. 
Värde 999,- B2B KR. 500,-

TILLBEHÖR

10285 MORSØ HANDTAG i silikon till gryta 3,4L Värde 139,- B2B KR. 110,-
201224 MORSØ GLASLOCK 20 cm Värde 229,- B2B KR. 183,-
201225 MORSØ GLASLOCK 24 cm Värde 269,- B2B KR. 215,-
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Passion för 
matlagning
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22525 RÖSLE GRYTSET MOMENTS 6 DELAR Grytset i rostfritt stål med smarta glaslock 
så att du kan följa med under matlagningen. En inkapslad aluminiumkärna i botten säker-
ställer snabb och jämn värmefördelning. Satsen innehåller grytor i tre perfekta storlekar, 2, 
2,8 och 3,6 liter. Grytorna har en praktisk måttanvisning på insidan och kan användas på 
alla värmekällor. 

Värde 3.299,- B2B KR. 1.800,-

22526 RÖSLE GRYTSET MOMENTS 7 DELAR i rostfritt stål med glaslock. En inkapslad 
aluminiumkärna i botten säkerställer snabb och jämn värmefördelning. Setet kan användas 
på alla värmekällor och består av 4 grytor på 1.5, 2, 3.6 och 5.8 liter. De ha ren praktisk 
måttanvisning på insidan och en allround hällkant. 

Värde 4.499,- B2B KR. 2.200,-

Familjeverksamheten Rösle grundades i Marktoberdorf, Tyskland 1888 
och redan 1903 tillverkades de första köksredskapen. Sedan dess har 
Rösle gjort historia med sina innovativa köksprodukter i utmärkt tid-
lös, tysk kvalitet, där passionen för matlagning, elegant design och hög 
funktionalitet är avgörande.

Rösle producerar ett stort urval av köksredskap, kastruller och stekpan-
nor i absolut högsta kvalitet, som med respekt för företagets traditioner 
skapas för en modern livsstil och för att göra livet i köket enklare. Rösle 
har över tiden vunnit många designutmärkelser för sina distinkta och 
populära produkter för både privata och professionella kockar - ofta 
tillverkade i 18/10 rostfritt stål, ett material som har blivit synonymt med 
Rösle.
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22603 RÖSLE WOK STYLE Wokad mat är ett självklart val 
de dagar då det måste gå snabbt men ändå smaka him-
melskt. Wokpanna med glaslock, diamater 36 cm, höjd 9 
cm. I stål med non-stick beläggning. Kan användas på alla 
värmekällor.  
Värde 1.549,- B2B KR. 750,-
 
22529 RÖSLE STEKEPANNESET MOMENTS 2 DELAR
2st stekpannor, diameter 20 och 28 cm i rostfritt stål med 
aluminiumkärna. Med non-stick beläggning och ergono-
miskt stålhandtag. Kan användas på alla värmekällor. 
Värde 1.999,- B2B KR. 850,-

24207 RÖSLE STEKPANNESET MOMENTS 3 DELAR 
Allround och praktisk uppsättning med 3 stekpannor i sor-
lekarna 20, 24 och 28 centimeter i diameter. Stekpannorna 
är gjorda av rostfritt stål med aluminiumkärna, som håller 
kvar värmen och garanterar snabb och jämn värmefördel-
ning. De har keramisk non-stick beläggning och ergono-
miska stålhandtag och kan användas på alla värmekällor. 
Värde 2.899,- B2B KR. 1.250,-

En enkel och snabb succe  
för hela familjen

EN GOD WOKRÄTT ÄR PERFEKT  
VARDAGSMAT SOM LAGAS PÅ  
MYCKET KORT TID. DU KAN BYTA  
UT GRÖNSAKERNA I  RECEPTET MOT  
DET SOM DU HAR I  KYLSKÅPET.  
DE FLÄSTA GRÖNSAKER OCH  
KÖTTRESTER PASSAR NÄMLIGEN  
UTMÄRKT I EN WOKRÄTT.
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Franska Mauviel är ett familjeföretag som grun-
dades 1830. Med över 100 års erfarenhet tillverkar 
Mauviel köksredskap som håller hög kvalitet hela 
vägen från det utsökta materialet till den fantas-
tiska designen. 

Produkterna uppskattas överallt i världen och det 
är ett nöja att använda dom för såväl professionel-
la kockar som för hemmakockar som drömmer om 
en karriär inom matlagning. 

Sortimentet består av specialprodukter och gryt- 
och stekpanneserier som är tillverkade av olika 
material med olika egenskaper så att man kan välja 
det som man anser är bäst lämpat för uppgiften.

17122 MAUVIEL UGNSFORM Denna Pro-aluminium ugns-
form är ett nöje att använda, både för professionella kockar 
och för dem som drömmer om att laga mat som en riktig 
kock. Den är gjord av extra tjockt aluminium som leder vär-
men snabbt och handtagen är extra stora så att du enkelt 
och säkert kan lyfta stekpannan. Handtagen fästa med me-
tallnitar. 35 x 2 x 7 cm. 
Värde 1.849,- B2B KR. 1.100,-

23732 MAUVIEL & PILLIVUYT Pro-aluminium ugnsformen är 
gjord av extra tjockt aluminium som leder värmen snabbt och 
med de stora handtagen som är fästa med metallnitar kan 
du enkelt och säkert lyfta stekpannan. 35 x 25 x 7 cm. Gåvan 
innehåller även läckert kökstextil med förkläda, grytlappar 
och två kökshanddukar i svart, 100% återvunnen bomull. 
Värde 2.398,- B2B KR. 1.300,-

PROFESSIONELLA OCH EXKLUSIVA KÖKSREDSKAP
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Pillivuyts Gourmet-serie Loire är en bra och all-
sidig köksserie som ger dig ett bra resultat med 
alla dina favoritrecept. Grytor och stekpannor är 
gjorda av matt, borstat rostfritt stål i 3 lager med 
en sandwichbas på 3,55 mm och kan användas 
på alla värmekällor. De har nitade handtag som 
minskar värmeöverföringen. Innvändiga måttan-
visningar. Praktiska glaslock gör det möjligt att 
följa hela tillagningen och ånghålet minimerar 
risken för att grytan kokar över. 

20241 PILLIVUYT GOURMET GRYTSET LOIRE 6 DELAR 
Setet innehåller tre kastruller, 1.4, 2 och 2,8 liter inklusive 
glaslock. 
Värde 2.299,- B2B KR. 800,-

20236 PILLIVUYT GOURMET GRYTSET LOIRE 8 DELAR 
Settet innehåller fyra grytor, 1.4, 2, 2.8 och 6 liter inklusive 
glaslock. 
Värde 3.299,- B2B KR. 1.300,-
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23757 PILLIVUYT GOURMET GRYT- OCH STEKPANNESET LOIRE 7 
DELAR Setet innehåller tre grytor, 1.4, 2 och 2,8 liter inklusive glaslock 
samt en 20 cm stekpanna med non-stick beläggning. 
Värde 2.898,- B2B KR. 1.050,-

23767 PILLIVUYT GOURMET STEKPANNESET LOIRE 2 DELAR i stål 
med non-stick beläggning. Setet innehåller två stekpannor, 20 och 28 
cm, och du får en uppsättning extremt reptåliga stekpannor som är 
hårdare och mer hållbara än vanliga non-stick stekpannor. 
Värde 1.498,- B2B KR. 650,-

23768 PILLIVUYT GOURMET STEKPANNESET LOIRE 3 DELAR i stål 
med non-stick beläggning. Tre allsidiga och extremt reptåliga stekp-
annor i storlekarna 20, 24 och 28 centimeter som kan användas på alla 
värmekällor. Värde 2.247,- B2B KR. 950,-
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23769 PILLIVUYT GOURMET TRAKTÖRPANNA SOMME & PILLIVUYT TEKSTILER
Somme traktörpanna 24 cm, i 18/10 rostfritt stål med aluminiumkärna. Traktörpan-
nan är utan beläggning vilket gör den praktiskt taget oförstörbar, och har nitade 
non-heat stålhandtag som inte blir varma. Traktörpannan är lämplig för alla värme-
källor och tål ugn upp till 200C. Gåvopaketet innehåller även en utsökt kökstextil 
med förkläde, grytlappar och två kökshanddukar i svart av 100% återvunnen bomull. 
Värde 2.298,- B2B KR. 900,-

23772 PILLIVUYT LASAGNEFORM & PILLIVUYT GOURMET TRAKTÖRPANNA 
SOMME Vacker och exklusiv stek- och grytuppsättning för exceptionellt kulinariska 
upplevelser. 1 lasagneform i vitt porslin, 34 x 24,5 x 7 cm, och 1 Somme traktörpanna, 
24 cm i 18/10 rostfritt stål med aluminiumkärna. Stekpannan är utan beläggning 
vilket gör den praktiskt taget oförstörbar. Värde 2.478,- B2B KR. 1.000,-

23771 PILLIVUYT GOURMET GRYTA & WOK GARONNE Är du sugen på en stor, saf-
tig biff, kokande grytor eller en snabbstekt wok som kräver en bra, hög temperatur? 
Då är gjutjärn svaret. Garonne är skapad av robust lättviktsgjutjärn som ger hög 
värme och god värmefördelning. Dessutom har Garonne, utöver nitade handtag, en 
funktionell non-stickbeläggning som gör matlagning och rengöringen ännu enklare. 
Setet innehåller gryta 3L med lock, wokpanna 3L med lock, båda lämpliga för alla 
värmekällor. Värde 2.448,- B2B KR. 900,-
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knivskarpt
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LION SABATIER KNIVSET PLUTON är superskarpa och extremt tåliga, rostfria blad. Knivarna 
är helt smidda i en metallbit från knivens spets till botten av skaftet. Materialet är hårt, rost-
fritt stål med hög kolhalt, vilket gör att knivarna är lätta att underhålla. Skaftet är producerat 
i POM, vilket gör kniven robust och seg och har tre kontinuerliga nitar i stål.  

20514 TRANCHERSET - kniv 20 cm och gaffel 15 cm Värde 919,- B2B KR. 360,-

20533 3 DELAR - Örtkniv 9 cm, kockkniv 20 cm, brödkniv 20 cm Värde 1.289,- B2B KR. 550,-

20625 4 DELAR - Örtkniv 9 cm, santokukniv 13 cm, brödkniv 20 cm og kockekniv 20 cm
Värde 1.669,- B2B KR. 750,-

I över 500 år har Thiers varit centrum för fransk knivtillverkning. På 1800-talet började man namnge stålet efter djur  
utifrån deras kvalitet. Lejonet representerar styrka, smidighet och överlägsenhet. Lion Sabatier registrerades  

som ett varumärke redan 1812 och är den enda Sabatier-kniven som kan använda lejonet som en symbol, 
en kvalitetsgaranti för dig som konsumet. Flera delav av den långa produktionsprocessen görs fortfarande  

för hand, och resultatet är något av det bästa som kan levereras i knivväg.
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20594 5 DELAR - örtkniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv 
18 cm, brödkniv 20 cm og kockkniv 20 cm 
Värde 2.169,- B2B KR. 1.000,-

20698 6 DELAR - Örtkniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv 
18 cm, brödkniv 20 cm, kockkniv 20 cm och stekgaffel 15 cm 
Värde 2.569,- B2B KR. 1.200,-

20556 7 DELAR - örtkniv 9 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv 
18 cm, brödkniv 20 cm, kockkniv 20 cm, stekgaffel 15 cm och 
strykstål
Värde 2.949,- B2B KR. 1.300,-
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23773 GASTRO-SET 1 Pillivuyt ugnsform i vitt porslin, 35 x 22 x 5,1 cm, 4st ramekiner, 
diameter 9 cm i vitt proslin från Pillivuyt, 1 santukokniv och 1 örtkniv från Lion Sabatier 
samt 1 Holm serveringsbräda i akaciträ, 50 x 20 cm. Värde 2.173,- B2B KR. 1.200,-
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her skal stå noget

20095 MON BLOC KNIVBLOCK med 5 knivar - örtkniv 9 cm, tomatkniv 
13 cm, kockkniv 20 cm, trancherkniv 20 cm och brödkniv 20 cm
Värde 2.849,- B2B KR. 800,-
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LION SABATIER IDEAL PROVENCE KNIVAR är helt smidda, 
dvs. en metallbit från knivspets till botten av skaftet i rostfritt 
stål med hög kolhalt, vilket gör knivarna lätta att underhålla. 
Axeln är tillverkad i olivträ och utrustad med tre kontinuerliga 
nitar i stål. Knivarna har optimal vikt och balans och är bekvä-
ma i handen. 

20788 KOCKKNIV 20 cm Värde 1.319,- B2B KR. 750,-

20752 BRÖDKNIV 20 cm Värde 1.349,- B2B KR. 750,-

20785 ÖRTKNIV 20 cm Värde 739,- B2B KR. 400,-
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På gång i 
köket 
Stor och rymlig trancherbräda i  
oljebehandlat akacieträ med gott  
om plats för flera stekar åt gången.

Brädan har en saftrand hela vägen 
runt och en praktisk stoplist  
under framkanten så att den inte 
glider iväg medan du arbetar.

CLAUS HOLM 
Claus Holm har alltid arbetat med mat, och den ro och glädje han finner i 
att arbeta med färska råvaror, att producera recept, ha bra köksredskap och 
med smakutvecklingen i sin köksverkstad bekräftar han dagligen. Utveck-
lingen av köksserien HOLM är ytterligare en bekräftelse av den glädjen. 
HOLM-serien innehåller gedigna köksprodukter i bra, rustika material som 
är skapade för den saftiga, hälsosamma och välsmakande måltiden.
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13005 HOLM SALT- & PEPPARSET Vackert salt- och pepparkvarn i aka-
cieträ med karamisk kvarninsats. Stålplattan och den vackra formen ger 
kvarnen ett elegant utseende. Graden av slipning justeras enkelt längst ner 
på kvarnen. Höjd 20,5 cm. 

Värde 749,- B2B KR. 420,-

12458 HOLM TRANCHERBRÄDA Imponerande stor skärbräda i oljebe-
handlat akacieträ med gott om plats för flera köttbitar åt gången. Brädan 
har saftrand hela vägen runt och en praktisk stoplist under framkanten så 
att den inte glider iväg under arbetet. 59 x 38 x 5 cm.

Värde 849,- B2B KR. 490,-

HOLM ORGANISKA SKÄR- OCH SERVERINGSBRÄDOR finns i tre stor-
lekar för tapasrätter och andra smårätter. Perfekt för servering eller som 
skärbräda när du förbereder måltiden. 

15144  44 x 22,7 x 1,5 cm Värde 229,- B2B KR. 130,-

15145  35,2 x 18,2 x 1,5 cm Värde 179,- B2B KR. 99,-

15146  48 x 20,3 x 1,5 cm Värde 229,- B2B KR. 130,-

AKACIETRÄET ÄR UTÖVER SIN VACKRA FÄRG 
MYCKET STARKT OCH HÅLLBART
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15675 HOLM STENGODS Set med 3 ugnsformar i svart-
glaserat stengods. 19 x 15 x 5,5 cm, 24 x 18,5 x 6,5 cm och 
29 x 23,5 x 7,5 cm. Formarna är perfekta till lasagne, po-
tatisgratäng, kyckling, stek, grönsaker – ja i stort sett allt 
som tillagas i ugn. Det rustika utseendet fungerar också 
bra för serveringen på bordet. 
Värde 879,- B2B KR. 490,- 

23403 HOLM OSTSET Fullända det utsökta ostbordet 
med den vackra, organiskt formade serveringsbrädan 
från Holm i akacieträ, 48 x 20 cm och 3 olika ostknivar 
från Holm för servering av både hårda, mjuka och krämiga 
ostar. Du kan också använda uppsättningen för antipas-
ti-rätter eller andra pålägg. Dessutom ingår 4 ramekiner i 
svart stengods 7x 3,5 cm för sylt, tapenader eller liknande.
Värde 777,- B2B KR.  500,-
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23402 HOLM PIZZASET Alla förtjänar att serveras utsökt, 
krispig, hemlagad pizza. Här kommer du ett steg närmre fram-
gången i pizzaköket. Gåvosetet innehåller en pizzasten med 
förkromad hållare, 33 cm, en fin serveringsbräda i akaciaträ, 
36 cm, en pizzaslicer och en vitlökspress i stål/svart samt en 
stor kavel i akaciaträ, 50 cm lång – så att du kan rulla hela 
pizzans bredd på en gång. 
Värde 1.335,- B2B KR. 680,- 
 
15150 HOLM PIZZABRÄDA Servera en krispig pizza på en fin 
och rustik serveringsbräda. En perfekt storlek med ett robust 
handtag. 44 x 36 x 1,9 cm.
Värde 399,- B2B KR. 225,- 

11573 HOLM PASTAMASKIN är perfekt för utsökt, hemlagad 
pasta, från spaghetti och nudlar till lasagneplattor i den längd, 
bredd och tjocklek du önskar. Pastamaskinen är gjorf av alu-
minium och har en sugproppsfot så den står säkert på bordet. 
Maskinen manövreras med ett vridhandtag, knivarna skär i 
bredderna 1,5mm för spaghetti och 6,6mm för fettuccine, och 
pastastjockleken kan justeras i 9 steg från 2,5mm till 0,5mm. 
Värde 749,- B2B KR. 500,- 
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246929 HOLM ÖLLÅDA med handtag 
och kapsyl öppnare i svartlackerat järn 
och kapsyler med plats för 6 flaskor  
23 x 15 x 29 cm. För 6 flaskor, Akaciaträ

Värde 629,- B2B KR. 360,-

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

Värde 369,- B2B KR. 250,-

246918 HOLM XL ÖLLÅDA  med handtag och 
kapsyl öppnare i svartlackerat järn och kapsyler 
med plats för 6 större flaskor 30 x 18 x 30 cm. 
För 6 flaskor, Akaciaträ

Värde 699,- B2B KR. 400,-
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HOLM SERVERINGSBRÄDOR,  
SKÄRBRÄDOR, Akaciaträ

A  246539 Smulskärbräda 43 x 23 x 3,5 cm  
Värde 399,- B2B KR. 260,-

B  246528 Skärbräda 50 x 35 cm  
Värde 559,- B2B KR. 340,-

C  246526 Serveringsbräda 55 x 20 x 1 cm  
Värde 349,- B2B KR. 220,-

D  246521 Serveringsbräda dia 35,6 cm  
Värde 369,- B2B KR. 250,-

A

B

D C

akaciaträ
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246922 HOLM REDSKAPSHÅLLARE 6 fack med plats 
för kryddor, oljor eller flaskor, Akaciaträ

Värde 369,- B2B KR. 250,-

246522 Serveringsbräda 32 x 20 x 1 cm Värde 209,- B2B KR. 120,-

246523 Serveringsbräda 46 x 15 x 1 cm Värde 269,- B2B KR. 125,-

246524 Serveringsbräda 70 x 20 x 1 cm Värde 419,- B2B KR. 260,-

119



23405 HOLM STEK Här får du allt för en un-
derbar middag. Gåvopaketet innehåller en 
ugnsform 24 x 18,5 x 6,5 cm i svart stengods, 
pincett, palett och en vacker skär- och serve-
ringsbräda, 44 x 22 cm, av vackert akaciaträ 
och en stekpanna i 28 cm i polerat rostfritt 
stål med stålhandtag, 6mm sandwichbas och 
bikupsyta, vilket innebär att fettet lägger sig i 
fördjupninga så att risken för att bränna maten 
minskar. 
Värde 1.285,- B2B KR. 760,-

23404 HOLM STEKPANNE-SET med tre stek-
pannor i storlekarna 20, 24 och 28 cm i polerat 
rostfritt stål med stålhandtag, 6 mm sandwich-
bas och bikupsyta. Stekytans struktur gör att 
fettet lägger sig i fördjupningarna, vilket min-
skar risken för att bränna maten. Stekpannorna 
är 100% återvinningsbara. 
Värde 1.257,- B2B KR. 830,-

23415 HOLM KONTAKTGRILL MED TILLBE-
HÖR DELUXE Samla familjen runt bordet och 
få en grillupplevelse inomhus. Här får du en 
kontaktgrill från Holm med en grillyta på 29 x 
26 cm, pincett och en fin skärbräda med hand-
tag 48 x 20 cm i akacieträ, perfekt för servering 
eller som skärbräda när du förbereder målti-
den, och två ugnsformar i svart stengods, 19 x 
15 x 5,6 cm och 24 x 18,5 x 6,5 cm. 
Värde 1.976,- B2B KR. 1.100,-

HOLMS STÅLSTEKPANNETIPS

Det är annorlunda att steka på en rostfri 

stålpanna än på en stekpanna med

 beläggning, vilket är varför många professionella 

kockar föredrar stålstekpannor.

 Lägg i fettet i pannan och värm pannan 

på medium värme. Fördela fettet över 

hela stekytan i pannan och upp längs sidorna. 

Höj temperaturen något, lägg maten i pannan 

och justera värmen till önskad tillagnings- 

temepratur. I början av tillagningen kan det 

se ut som att maten bränner fast i pannan, 

men så snart en stekyta har bildats 

kan maten flyttas runt och vändas i pannan.  
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grillat och  
trevligt
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Med sous vide-tekniken tillagas vakuumpackad mat i ett vattenbad vid låg och exakt temperatur under 
en lång tid. De färska ingridienserna utnyttjas maximalt, alla näringsämnen och inte minst smaken bev-
aras, maten tillagas noggrant och kontrolleras och du får perfekta resultat varje gång. 

Sous vide perfekt varje gång

15100 HOLM SOUS VIDE STICK 1200 W Tillaga 
utsökt mat på ett enkelt sätt med en sous vi-
de-stick. Passar de flesta grytor eftersom den 
kan justeras i höjd. Temperaturen kan ställas in 
mellan 20 och 95C med en noggrannhet på 
+/- 1%. Staven manövreras på displayen, där du 
också kan hålla ett öga på temperaturen. 
Värde 1.799,- B2B KR. 1.220,00

15099 HOLM VAKUUMMASKIN för försegling 
av både torra och blöta livsmedel är nästan 
oudvinkligt när du tillagar mat i sous vide. På 
10-20 sekunder sugs luften ut ur påsen följt av 
att öppningen svetsas ihop 110 watt. 
Värde 1.299,- B2B KR. 640,-
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15140 HOLM AIRFRYER 5,5L 1350 W med  rote-
rande arm som försiktigt vänder maten så att du 
får en jämnare tillagning och extra krispig yta. 7 
förinställda program, temperaturkontroll från 80-
200C och timer på upp till 60 minuter. Med digi-
tal display, automatisk avstängning samt en be-
redningsskål och galler med praktiskt non-stick 
beläggning som är lätt att rengöra. Det är möjligt 
att följa tillagningsprocessen genom fönstret. 
Värde 2.199,- B2B KR. 1.200,-

I en airfryer tillagas maten med cirkulerande varmluft istället för stekolja. 
Få krispiga och spröda pommes frites utan eller med mycket små mängder 
olja. Mycket hälsosammare och mycket lättare. 
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15098 HOLM RÅKOSTMASKIN 150 W 
med 5 utbytbara rivjärn som gör det enkelt att 
riva och skiva morötter, gurkor, potatis, äpp-
len, nötter och andra råvaror. Det finns ett fint 
och ett grovt rivjärn, ett fint raspjärn och ett 
rivjärn för raka och ett för vågformiga skivor.
Värde 1.199,- B2B KR. 700,-

15112 HOLM KONTAKTGRILL 2000 W 
med non-stick grillyta, som är lätt att rengö-
ra. Många olika användningsområden för  t.ex. 
kött, fisk, grönsaker, snacks eller panini. Grilly-
ta på 29 x 26 cm. Lätt att använda med tem-
peraturreglering så att du själv kan kontroll-
era temperaturen. Kontrollindikator visar när 
grillen är klar att användas. Flytande gångjärn. 
Värde 1.199,- B2B KR. 700,-

15085 HOLM HIGH SPEED BLENDER 1000W
Gör en hälsosam smoothie direkt i mixerskå-
len. Fyll bara behållaren med ingridienserna 
och skruva på locket med knivbladet innan du 
slutligen fäster behållaren på motorn. När du 
ska njuta av din smoothie byter du till dricks-
locket. Den levereras med två BPA-fria mixer-
behållare på 700 och 350 ml, som kan använ-
das när du är på språng 
Värde 1.499,- B2B KR. 750,-
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12226 NORDIC SENSE RACLETTE till 8 personer – en elektrisk bordsgrill med samma egenskaper som en 
”riktig” grill. Måltiden tillagas vid bordet av varje enskild deltagare och du kan använda nästan vilken mat som 
helst på den. Kött, fisk, skaldjur, grönsaker, frukt, ägg, ost och liknande tillagas antingen på grillplattan som är 
40 x 17 cm med non-stick beläggning eller i de små pannorna under grillplattan. 1000 watt.

Värde 899,- B2B KR. 480,-

10726 NORDIC SENSE AIRFRYER 5 liter. 1650 watt. Airfryern kan anvädas till båda kött, fisk och grönsaker. 
Avtagbar låda med non-stick beläggning och avtagbar stekkorg. Digital LED-pekskärm, 7 förinställda pro-
gram, skydd mot överhettning, automatisk avstängning när tillagningen är klar eller korgen tas bort. 

Värde 1.699,- B2B KR. 1.050,-

15113 NORDIC SENSE AIRFRYER-UGN 12 liter. Denna airfryer har en roterande function, så du kan till exempel 
laga kyckling på ett rotisserie eller pommes frites i den roterande grillkorgen. Korgen har en non-stick belägg-
ning och kan tvättas i diskmaskin. En grillplatta för t.ex pizza eller krispigt stekt räka, grillspett för t.ex. kebab, 
kyckling och grönsaker samt en droppbricka och ett praktiskt grillhandtag ingår. Airfryern har anti-glidbot-
ten, handtag, överhettningsskydd och automatisk avstängning när tillagningen är klar eller korgen tas bort.

Värde 1.899,- B2B KR. 1.500,-

148058 NORDIC SENSE FONDUE-SET för 
måltiden som avnjutes under lång tid till-
sammans med familj eller vänner. Grytan är 
15 cm i diameter och 17 cm hög och både 
gryta och ställning är i gjutjärn. 6 gafflar 
med färgindikator ingår i setet.

Värde 449,- B2B KR. 290,-
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NÄR VARM LUFT INTE ÄR TOMMA ORD

I en airfryer tillagas 
maten med cirkulerande 

varmluft istället för att steka 
olja, vilket besparar hela eller 

delar av fettförbrukningen 
och ger ett hälsosammare 

alternativ, men med 
samma krispighet. 
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D  23416 BOEUF BEARNAISE Finns det något bättre än biff med bear-
naisessås och pommes frites? Det skulle i så fall vara ett gåvopaket 
med alla bra grejer för att göra den klassiska maträtten. Setet innehåll-
er Nordic Sense kontaktgrill på 1000 watt med non-stick grillyta på 18 
x 28 cm. Locket har lutningsgångjärn så att det ligger horisontellt. Det 
ingår även en Bitz-skål, 20 cm i svart stengods, Holm minikanna, 10 cm 
i rostfritt stål, såssked i stål och 4 stycken mini-stekkorgar. 

Värde 1.632,- B2B KR. 930,-

E  12354 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL 1000 WATT

Liten kontaktgrill med en grillyta på 18 x 28 cm. Perfekt för bröd och 
för uppvärmning av stora grönsaker eller en läcker smörgås. Grillplat-
tan har en non-stick beläggning och locket har lutningsgångjärn så att 
det ligger horisontellt. 1000 watt. 

Värde 400,- B2B KR. 599,-

A  12364 NORDIC SENSE STAVMIXERSET i svart/silver med DC-motor, turbo-
hastiget och steglös reglering, 500 ml mätbägare, minihackare och visp. 800 watt. 

Värde 599,- B2B KR. 400,-

B  15096 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL 2200 WATT med non-stick grillyta på 
29 x 23 cm i gjuten aluminium. Lätt att använda med temperaturreglering så att du 
själv kan kontrollera temperaturen. Kontrollindikatorn visar när grillen är klar att an-
vändas. Flytande gångjärn och 180 graders öppning så att den även kan användas 
som bordsgrill. 2200 watt.

Värde 1.299,- B2B KR. 500,-

C  179648 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL 2000 WATT med non-stick grillyta och 
handtag i aluminium och gummi. Grillytan är 29 x 26 cm. Kontaktgrillen har en 
temperaturregulator och en indikatorlampa som visar när den är redo att användas. 
Den har en bricka för att samla fett och matrester, ett kabelskydd i botten och av-
tagbara plattor som är lätta att ta ut och rengöra. 2000 watt. 

Värde 1.399,- B2B KR.  890,-

A

C

B
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BOEUF BEARNAISE
en äkta klassiker

D

E
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12164 NORDIC SENSE HANDDAMMSUGARE Liten 
och kompakt handdammsugare för bilen, kontoret 
eller hemmet. Trådlös och uppladdningsbar. 30x7x7 
cm, enkel att förvara i handskfacket eller bildörren – 
alltid nära till hands.

Värde 999,- B2B KR. 575,-

12239 NORDIC SENSE HANDDAMMSUGARE för en-
kel, daglig rengöring. Lätt att ta isär och använda 
som handdammsugare i möbler och hörn. 0,5 liters 
dammbehållare med automatisk öppning av locket. 
2000 mAh litiumjonbatteri. Inklusive väggfäste och 
extra musntycke. 150 watt. Vikt 1,3 kg. 

Värde 2.499,- B2B KR. 1.200,-
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12154 NORDIC SENSE ROBOTDAMMSUGARE Effektiv robotdammsugare för daglig rengöring av hemmet. En kraftfull liten 
robotdammsugare som kan användas på alla golvtyper och enkelt kommer åt under sängar och soffor. 650 ml dammbehållare 
och HEPA-filtreringssystem. 14,8 V 2600 mAh batteri. Full laddning tar 4-5 timmar och ger 120 minuters drift. Välj mellan spot-
clean och automatisk rengöring som går genom fyra program. Adapter och en extra uppsättning sidoborstar ingår. 

Värde 2.499,- B2B KR. 1.200,-

...den lilla medhjälparen
cl
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15813 HANDSTEAMER 1500 WATT 
handsteamer med tre ångnivåer och sex tillbehör: metallplatta luddborttagare, borste, byxpress, 
förvaringspåse och måttkopp.  

Värde 849,- B2B KR. 390,-

12201 NORDIC SENSE HANDSTEAMER DELUXE 1300 WATT
handstamer med vattenbehållare på 150 ml till cirka 8 minuters konstant ångning. Handsteamern 
är redo på 50 sekunder och kan styras både vertikalt och horisontellt över objektet som ångas 
med ett dubbelt ångsystem. Kan också användas för vanlig strykning utan ånga. 

Värde 1.099,- B2B KR. 560,-
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15385 LANTERNE-SET 

i rostfritt stål. Vackra utomhuslanternor som 
dekorerar och skapar stämning på terassen, 
balkongen eller framför ytterdörren. Med prak-
tiskt handtag som gör det enkelt att flytta med 
lyktan. Höjd 44,5 cm och 35 cm. 

Värde 999,- B2B KR. 420,-

961122 STEG-GOLF 

Ett mysigt och underhållande trädgårdsspel för 
stora och små. Kan spelas individuellt eller som 
lag. Lackerad furu, storlek 60 x 62 x 100 cm. 
Levereras i väska med monteringsanvisningar 
och spelregler. 

Värde 559,- B2B KR. 360,-
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12241 TERRASSVÄRMARE Elegant terrassvärmare i golvmodell som står stabilt på en rostfri fot. Kan placeras var som helst, är lätt att flytta 
och värmer upp 360C. Enkel på- och avfunktion och 2 meters sladd. 1200 watt. Värde 1.999,- B2B KR. 1.100,-

960955 FUNKIS ELDFAT Kvadratisk eldfat i grantitfärgat fibercement med svart metallkorg. 55 x 55 x 38 cm. Värde 2.299,- B2B KR. 1.100,-

14280 RUSTY ELDFAT Runt eldstad i gjutjärn med ett ”rostigt” utseende och stålstativ, perfekt för en brasa på terrassen eller i trädgården. 
Eldstaden har en diameter på 63 cm och höjd 34 cm. Vikt 6,7 kg.  Värde 1.599,- B2B KR. 940,-

14278 CIRCLE ELDFAT Den vackra, runda eldstaden bjuder in till en brasa på terrassen eller i trädgården och med en imponerande diamater 
på 76 cm finns det plats för många att sitta runt. Vikt 10,9 kg, höjd 22,5 cm. Värde 2.299,- B2B KR. 1.650,-

utomhus-
värme
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SKAPAT MED EN PASSION SOM KOMMER DIREKT FRÅN HJÄRTAT - OCH IN I HEMMET
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VILLA COLLECTION BLOCKLJUS i 100% ren stearin som inte sotar och med lång brinntid

341691 BLOCKLJUS D6 x H9 cm, brinntid 23 timmar, Vit Värde 69,- B2B KR. 45,-

341692 BLOCKLJUS D6 x H14 cm, brinntid 42 timmar, Vit Värde 89,- B2B KR. 55,-

341693 BLOCKLJUS D10 x H15 cm, brinntid 83 timmar, Vit Värde 149,- B2B KR. 100,-

341694 BLOCKLJUS D10 x H20 cm, brinntid 123 timmar, Vit Värde 189,- B2B KR. 125,-

341695 BLOCKLJUS D10 x H25 cm, brinntid 147 timmar, Vit Värde 249,- B2B KR. 165,-

963792 VILLA COLLECTION VAS/YTTERKRUKA MIRAGE  
i keramik med en diameter på 30 cm höjd 29 cm.

Värde 1.899,- B2B KR. 1.250,-
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SOLCELLSKULOR Kulformade LED-lampor med solceller till trädgården. Lamporna 
ger ett varmt, vitt ljust. Cirka 8 timmars full laddning i dagsljus ger en brinntid på 
cirka 6 timmar. Vattentät och lämplig för utomhusbruk. Inkl. spjut som kan monteras 
under lampans botten och placeras i t.ex gräsmattan. 

 
FINNS I FLERA STORLEKAR:

23417 SMALL/MEDIUM 20 x 18 og 25 x 23 cm vit 
Värde 948,- B2B KR. 600,-

23418 MEDIUM/LARGE 25 x 23 og 30 x 28 cm vit 
Värde 1.098,- B2B KR. 720,-

23419 SMALL/MEDIUM/LARGE 20 x 18, 25 x 23 och 30 x 28 cm vit  
Värde 1.547,- B2B KR. 950,-
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11073 VILLA COLLECTION LOUNGELAMPA Vit, uppladdninsgbar LED-lampa 
med varmt vitt ljus som styrs med fjärrkontroll. Vattentät och lämplig för utom-
husbruk. Laddas i 6 timmar och lyser sedan i cirka 8 timmar. 4 ljusinställningar. 
Diameter 15 cm, höjd 22 cm. Värde 599,- B2B KR. 330,-

14437 LED-LAMPA MED HÖGTALARE Ljus och ljud kombinerat i en smart 
LED-lampa med Bluetooth-högtalare, 10 watt. Ta med den till poolen, stranden, 
terrassen – eller använd den inomhus. USB-laddkabel ingår. Laddas 7 timmar 
och får då en drifttid på 6-8 timmar. Diameter 21 cm, höjd 31,5 cm. 

Värde 1.499,- B2B KR. 600,-

NYHET
ny storlek
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skinn och läder i toppkvalitet

ÄKTA LÄDER SKA ANVÄNDAS 
VARJE DAG OCH BLIR BARA 

SNYGGARE MED TIDEN
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12754 CORIUM WEEKENDVÄSKA & NECESSÄR

Läcker weekendväska i mjukt, svart läder för en 
härlig getaway. Kan bäras både i handen och över 
axeln i läderförstärka handtag eller avtagbar rem. 
Väskan har en innerfickan och ett blixtlåsfack på 
sidan. Den matchande necessären med läckra de-
taljer har svart foder, två innerfickor, en med drag-
kedja, och ett ytterfack med blixtlås.

Värde 2.669,- B2B KR. 1.600,-

12753 CORIUM VINTAGE WEEKENDVÄSKA

Superläcker weekendbäska i brunt läder med 
en fin vintage-look förstärkt med mässingdetal-
jer och grönt foder. Dragkedjan kan öppnas hela 
vägen till botten i båda änar, så det är enkelt att 
packa den rymliga väskan, som också har två in-
nerfickor, en med dragkedja. Väskan kan bäras i 
handtagen eller med den justerbara axelremmen, 
som är monterad med solida karbinhakar, och om 
du lägger bort väskan skyddar fem mässingsföt-
ter botten från direktkontakt med marken.  

Värde 3.299,- B2B KR. 1.800,-
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Den bästa gåvan du kan ge dina anställda är den som de allra helst vill ha 
- låt dem därför välja själva. På så sätt får de en gåva som de kan använda
 och som betyder mer.

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

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

FEM PRISKLASSER

Använd demokoderna DEMO250SE, DEMO360SE, DEMO600SE, DEMO800SE, DEMO1000SE och ta en titt på utbudet 
för de fem prisklasserna på www.yourgifts.se. Gåvorna levereras separat till mottagarna inom Sverige, därför tillkommer 
en fraktkostnad på 75 kr till priset för gåvokortet. Gåvornas rekommenderade priser ligger på mellan 399 och 1399 kr, 
beroende på vilken prisklass du väljer. Priserna för gåvokorten är exklusive moms.

250 kr.
+ frakt

DEMO250

360 kr.
+ frakt

DEMO360

600 kr.
+ frakt

DEMO600

800 kr.
+ frakt

DEMO800

1000 kr.
+ frakt

DEMO1000

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

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

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

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

Välj din gåva själv
GÅVOKORT

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

YOUR 

GIFTS
DEMO250

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO360

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

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

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

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

Välj din gåva själv

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

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO600

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

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

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

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

Välj din gåva själv

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

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO800

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

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

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

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

Välj din gåva själv

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

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT

YOUR 

GIFTS
DEMO1000

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

Nu kan du välja bland fl era olika gåvor.

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

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

Välj din gåva själv

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

   
LOGGA IN VÄLJ EN

GÅVA VÄNTA HÄMTA

GÅVOKORT
till en hel gåvobutik

YOUR 

GIFTS
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	 	 	 	 	 	 	 	 	FÖRDELARNA 

• Anställda som får välja sina gåvor själva blir nöjdare

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

• www.yourgifts.se är alltid öppet!

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

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

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

	 	 	 	 	 	 	 		STEG FÖR STEG

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

• Dela ut gåvokorten till mottagarna.

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

• Gåvan skickas till mottagaren inom Sverige.

   
LOGGA IN VÄLJ GÅVA VÄNTA HÄMTA
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