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5-8356 Akira Knivset
 rostfritt stål 3 knivar
 svart handtag
 kockkniv 20 cm
 köttkniv 20 cm
 allkniv 13 cm
  *12

5-8462 Akira Trancherset
 rostfritt stål 3 delar 
 brunt handtag 
 köttkniv 20 cm 
 allkniv 13 cm 
	 gaffel	16,5	cm
  *12

5-8355 Akira Knivset
 rostfritt stål 3 knivar
 brunt handtag
 kockkniv 20 cm
 köttkniv 20 cm
 allkniv 13 cm 
  *12

3-9744 Calgary Knivset
	 rostfritt	stål	5	knivar
	 japansk	kockkniv	16	cm
 brödkniv 21 cm
 kockkniv 20 cm
 allkniv 13 cm
 skalkniv 9 cm
  *12
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5-1267 Hugo Knivställ
 bambuträ magnet 
	 20*22,5	cm
 Knivar ingår ej
	 	 *6

5-8738 Hugo Black Knivställ
 MDF magnet 
	 20*22,5	cm
 Knivar ingår ej
	 	 *6

5-8761  Hugo XL Knivställ
 akacia magnet 
	 30*22,5*3	cm
 Knivar ingår ej
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021
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3-7087 Universal Knivblock
 svart borst gummerad yta
	 höjd	22,5	cm
	 	 *6

5-1255 Universal Knivblock
 vit borst gummerad yta
	 höjd	22,5	cm	
	 	 *6

5-1254 Universal Knivblock
 rostfritt stål borst 
	 höjd	22,5	cm
 knivar ingår ej
	 	 *6

5-8437 Saga Knivslip
	 keramisk,	karbid,	diamantsten	
 hopfällbar svart 
 14 cm
 kniv ingår ej
  *12

3-7025 Alvesta Magnetlist
 blank aluminium
	 längd	35,5	cm
  *12

5-8493 Miranda Magnetlist
 ek
	 längd	35	cm
	 	 *6
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5-8522 Kasima Knivset
 rostfritt stål 3 knivar 
 brunt handtag
 kockkniv 18 cm
 brödkniv 19 cm
 allkniv 12 cm
	 	 *6

5-8777 Yari Knivset
 rostfritt stål 3 knivar med damascusimitation
 kockkniv 18 cm
 japansk kockkniv 18 cm
	 skalkniv	8,5	cm
  *12

Nyhet hösteN 2021

5-8806 Suri Slipsten
 corundum TPR
	 kornstorlek	1000	&	6000
	 18*6*3	cm
  *12

Suri Slipsten är en kombinationssten med två 
olika kornstorlekar till din slipning.

1000 slipar upp en god grundskärpa. Vänd 
sedan	på	stenen	och	värdet	6000	hjälper	dig	att	
få en sylvass kniv.

Ett lägre värde används alltså för att slipa upp 
en skadad eller väldigt slö kniv och ett högre 
värde på stenen används för en ännu vassare 
skärpa. Nyhet våreN 2022
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5-8530 Ria Redskapsställ
 akaciaträ 
 höjd 19 cm 
 diameter 11 cm
	 	 *6

5-8808 Kaya Knivställ
 akaciaträ magnet på två sidor
 bredd knivställ 22 cm
	 	 *6

5-8428 Vida Knivblock
 svart borst
 redskapställ gummerad yta  
	 höjd	22,5	cm
	 	 *6

Nyhet våreN 2022
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5-8463 Rita Rivjärn
 akaciaträ rostfritt stål
 gummerad botten
	 diameter	13,5	cm
 höjd  27 cm
	 	 *12/6*2

5-8741 Rani Rivjärn
 rostfritt stål gummerade fötter
 3 rivytor
 hopfällbar för platt förvaring
	 höjd		24,5	cm
	 	 *24/6*4

5-8793 Reese Rivjärn
 rostfritt stål
 3 sidor för rivning & mandolin
 höjd  22 cm
	 bredd	5,5	cm
  *48/12*4

5-8479 Bri Brickbord
 akaciaträ
 svarta ben smide
 40*20 cm
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

Nyhet våreN 2022
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5-8583 Fabia Frukostbricka
 akacia trä 
 kromade hopfällbara ben
	 60*30*24,5	cm
	 	 *6

5-8578 Frona Frukostbricka
 bambuträ hopfällbara ben
	 50*30*23,5	cm
	 	 *2*6

5-8657 Uri Uppläggningsset 
 glas akaciaträ
	 skål	diameter	11	cm	höjd	5	cm
	 bricka	11,5*35	cm
	 	 *6 Nyhet hösteN 2020
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5-8563 Olive Olje- & vinägerset
 två	flaskor	rymd	3,5	dl		
 hällpip i silikon
 kromad ställning 29 cm
	 29*6*6	cm
  *12

5-8733	 Olita	Olje-	&	vinägerflaska
 borosilikatglas rostfritt stål silikon
	 rymd	6	dl
	 29*6*6	cm
  *12

5-8811 Freya Falafelpress
 rostfritt stål
	 storlek	falafel	Ø6	cm
	 höjd	13,5	cm
  *12

5-8804 Farrah Falafelpress
 rostfritt stål
 storlek falafel Ø4 cm
 höjd 14 cm
	 	 *16

5-8735	 Orna	Olje-	&	vinägerflaska
 glas rostfritt stål plast 
 sprayfunktion
	 rymd	2,5	dl
	 20*7,5*7,5	cm
  *12

5-8736	 Ossie	Olje-	&	vinägerflaska
 glas rostfritt stål plast
 pump för självdosering
	 rymd	3,2	dl
	 20*7,5*7,5	cm
  *12

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021 Nyhet hösteN 2021

Nyhet våreN 2022

Nyhet våreN 2022
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5-8561 Cora Skärbräda
 bambuträ
 svarta silikonkanter 
 non-slip 
 33*23 cm
  *12

5-8562 Cora Skärbräda
 bambuträ
 svarta silikonkanter 
 non-slip 
	 39,5*28	cm
  *12

5-8560 Polly Skärbräda
 2-pack 
 plast non-slip 
	 35,8*27*1,2	cm
	 30,5*23	cm
  *12

5-1269 Kombo Skärbräda
 bambuträ 
 40*30*3 cm
  *4

5-8744 Skye Skärbräda
 akaciaträ 
	 56*35*3,5	cm
  *4

Nyhet hösteN 2021
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5-8426 Odina Ostknivset
 rostfritt stål brunt handtag 
 4 delar
 längd 13 cm 
  *8

5-8531 Orda Ostknivset
 rostfritt stål ekhandtag
 3 delar
 13 cm
  *10

5-8440 Sonja Skärbräda
 akaciaträ oval
	 54*18	cm
	 	 *12/6*2

5-8439 Oline Ostbricka
 rektangulär akaciaträd 
 3 ostverktyg rostfritt stål 
 bredd 29 cm 
	 	 *12/6*2

5-8515 Oline Ostbricka
 rund akaciaträ
 3 ostverktyg rostfritt stål
	 diameter	22,5	cm
 längd 32 cm
	 	 *12/6*2
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5-8632 Belle Bunke
 rostfritt stål plastlock silikon (AS + TPR)  
 2 pack
	 rymmer	2,5	&	1	liter
 D17*1H1 cm & D22*H13 cm
	 	 *6

5-8745 Betje Bunke
 rostfritt stål plastlock silikon (AS + TPR)
 3 rivjärn & lock
 rymmer ca 3 liter
 D20*H12 cm
	 	 *6

5-8732 Becca Bunke
 rostfritt stål silikon handtag
 3 pack
	 rymmer	1,5	2,5	4,5	liter
	 D16*H10	D20*H12	D24*H14	cm
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021
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5-8740 Fay Förvaringsbox
 silikon (PP TPR) rostfritt stål
 3 set 420 730 1200 ml
	 D6,2*H12,5	D7,5*H14,7	D9*H16,7	cm
	 	 *6

5-8760 Fafa Förvaringsbox
 silikon (PP TPR) rostfritt stål
 3 set 470 820 1400 ml     
	 L15,2*B11*H5	L17,5*B13*H6,5	L19,5*B14,5*H8,5	cm
	 	 *6

5-8773 Solie Springform
 metall non-stick
 3 set 
	 diameter	22,	24	&	26	cm
	 	 *6

5-8772 Aven Avsvalningsgaller
 kromplätterad smide
 2 bäddar hopfällbar
	 40*26	cm
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021
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5-8523 Disa Diskställ
 krom 
	 15	tallrikar	redskapsställ	 
	 48*28*10,5	cm
 droppskydd hårdplast ingår
	 	 *6

5-8557 Disa Diskställ
 2 plan krom
	 15	tallrik	redskapsställ
 47*34*32 cm
 droppskydd hårdplast ingår
	 	 *6
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5-8775 Dinnie Diskställ
	 aluminium	satin	finishing	plast	(ABS) 
	 53*37,5*27	cm
 grå droppskydd med avrinningskanal ingår hårdplast
	 	 *6

5-8776 Dilly Diskställ
	 aluminium	satin	finishing	plast	(ABS) 
	 55*37,5*29	cm
 grå droppskydd med avrinningskanal ingår hårdplast
	 	 *6

5-8718 Dina Diskställ
 rostfritt stål silikon
 rullbart
	 längd	46	cm 
 bredd 37 cm
	 	 *6

5-8719 Dina Diskställ
 rostfritt stål silikon
 rullbart
 längd 23 cm 
 bredd 37 cm
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021
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5-8391 Kosmo Kastrullset
 rostfritt stål
 3 delar
	 kastrull	1,5	liter
 kastrull 2 liter
 gryta 3 liter
 passar alla spisar
  *2

5-8393 Kosmo Kastrull
 rostfritt stål
 glaslock
 2 liter
 18*10 cm
 passar alla spisar
  *4

5-8394 Kosmo Gryta
 rostfritt stål
 glaslock
 3 liter
 21*11 cm
 passar alla spisar
  *4

5-8392 Kosmo Kastrull
 rostfritt stål
 glaslock
	 1,5	liter
	 16*9	cm
 passar alla spisar
  *4

3-7148	 Agnes	Kaffepanna
 rostfritt stål
 visselfunktion  
 1,5	liter
 passar alla spisar
	 	 *6

STYCKE:
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5-8660 Kosmo Såskastrull
 rostfritt stål
 glaslock
 1 liter
 14*8 cm
 passar alla spisar
  *4

5-8629 Kaci Kastrullset
 rostfritt stål
 3 delar
	 kastrull	1,5	liter
	 kastrull	2,2	liter
 gryta 3 liter
 passar alla spisar
  *2

Nyhet hösteN 2021

5-8739 Upala Upptiningsplatta
 aluminium
 termisk ledningsförmåga påskyndar upptining. 
	 35*20*1,3	cm
  *8
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5-8526 Kosmo Pastagryta
 rostfritt stål 
 pastainsats
 glaslock
	 7,6	liter
 24*17 cm
 passar alla spisar
  *4

5-8805 Sloan Slevunderlägg
 silikon
 plats för 4 köksredskap
  *12

Nyhet våreN 2022
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5-8581 Garli Vitlökspress
 rostfritt stål svart plast
 12*8*5	cm
  *12

5-8699 Voni Vitlökspress
 rostfritt stål
 löstagbart sil / enkel rengöring  
 16,5*5	cm
  *12

5-8731 Poppy Potatispress
	 rostfritt	stål	med	satin	finishing
 löstagbara delar för enkel rengöring   
 30*12*10 cm
	 	 *6

5-8644 Marlo Mandolin
 rostfritt stål svart plast
 39,5*17*8	cm
  *12

Nyhet hösteN 2021
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5-8566 Gretl Gjutjärnsgryta
 rund röd emalj i tre lager
 knopp rostfritt stål 
 4 liter
  *4

5-8565 Gretl Gjutjärnsgryta
 rund svart emalj i tre lager
 knopp rostfritt stål 
 4 liter
  *4

5-8547 Stella Stekpanna
 24 cm non-stick Quantanium beläggning  
 rostfritt stål aluminium 
 silikon handtag 
  *4

5-8762 Fonda Fondue
 gjutjärn akaciaträ rostfritt stål  
	 rymmer	ca	1,8	liter
  *4

5-8548 Stella Stekpanna
 28 cm non-stick Quantanium beläggning  
 rostfritt stål aluminium
 silikon handtag 
  *4

Stella	är	en	stekpanna	i	tre	delar.	Tack	vare	sin	botten	i	rostfritt	stål	passar	den	alla	typer	av	värmekällor,	även	induktion.	Aluminiumkär-
nan	ger	en	optimal	värmespridning	i	stekpannan.	Beläggning	från	QuanTanium	non	stick	är	givetvis	helt	fritt	från	PFOA-ämnen.

Ergonomiskt	handtag	i	silikon	som	tål	värme	upp	till	160	grader	Celcius.

Hetta upp pannan försiktigt och låt pannan svalna innan nedkylning. För häftiga temperaturväxlingar kan göra bottenplattan deformerad. 
Vi rekommenderar handdisk direkt efter att pannan svalnat med diskmedel för en längre livslängd.

 - Finns i två storlekar: 24 & 28 cm.
 - Non-stick beläggning QUANTANIUM.
 - Passar alla typer av spisar.
 - Var snäll mot din stekpanna - undvik vassa redskap.

Nyhet hösteN 2021
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5-8770 Steffie	Stekbord
 kolstål 4 mm
	 stek	på	grillen	eller	spisen,	även	induktion	
	 34*39*3,5	cm
  *2

5-8785 Smera Smashjärn
	 rostfritt	stål	0,5	cm
 smashjärn till hamburgare
	 höjd	3,5	cm		
 diameter 13 cm.
	 	 *24/6*4

Nyhet våreN 2022

Nyhet våreN 2022
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5-8768 Bobie Bordstablett
	 PVC-läder	svart 
 4-pack
	 44,5*30	cm
  *12

5-8769 Bobie Bordstablett
	 PVC-läder	vit 
 4-pack
	 44,5*30	cm
  *12

5-8786 Selah Servettring
	 microfiberläder	brun 
 4-pack
	 diameter	4,5
	 höjd	3,5	cm
  *12

5-8787 Selah Servettring
	 microfiberlädert	beige 
 4-pack
	 diameter	4,5
	 höjd	3,5	cm
  *12

Nyhet hösteN 2021Nyhet hösteN 2021

Nyhet våreN 2022

Nyhet våreN 2022
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5-8519 Svea Servettringar
	 silverpläterad	6-pack
	 5*3	cm
  *12

5-8520 Svea Servettringar
	 guldpläterad	6-pack
	 5*3	cm
  *12

5-8767 Servina Servettringar
 silverpläterad 4-pack
 diameter	4,5	cm 
 höjd 3 cm
  *12

5-8766 Servina Servettringar
 förmässingad 4-pack
 diameter	4,5	cm 
 höjd 3 cm
  *12

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021
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5-8230 Glitter Kakfat
 klarglas 2 våningar
 höjd 23 cm
  *12

5-8231 Glitter Kakfat
 klarglas 3 våningar
 höjd 33 cm
  *12

3-6886 Glitter Salladskål
 glas diameter 32 cm 
	 salladsbestick	rostfritt	stål	25	cm 
	 	 *6

5-9025 Flora Salladsbestick
 rostfritt stål
 längd 28 cm
  *12

5-8752 Sana Salladstång
 rostfritt stål
	 längd	27,5	cm
  *8

Nyhet hösteN 2021
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3-6163 Birkedal Mortel
 granit
 diameter 22 cm
 höjd 12 cm
  *2

3-6161 Birkedal Mortel
 granit 
 diameter 13 cm
 höjd 9 cm
  *4

3-6162 Boda Mortel
 granit 
 diameter 14 cm
 höjd 14 cm
  *4



28

5-8545 Sico Salladsbestick 
 ek rostfritt stål 
 längd 28 cm 
  *12

5-8529 Paula Pappersrullehållare
 akaciaträ 
 höjd 31 cm
  *12

5-8638 Kelly Kokbokstöd / Läsplattastöd
 smide krompläterad plast
 hopfällbar 
	 uppfälld	15,5*9,5	cm
	 	 *12/2*6
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3-5675 Alnes Pappersrullehållare
 rostfritt stål 
	 höjd	36	cm
	 	 *12/6*2

5-8717 Penny Pappersrullehållare
 akaciaträ marmor 
 höjd 32 cm 
	 diameter	fot	15	cm
	 	 *6

5-8684 Bess Bestickhållare
 akacia
 fällbart handtag
	 22*15*11	cm
	 	 *6
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5-8604 Karou Kryddkvarn
 svart högblank gummiträd
 keramiskt verk
	 26,5*5,5	cm
	 	 *6

5-8605 Karou Kryddkvarn
 vit högblank gummiträd 
 keramiskt verk
	 26,5*5,5	cm
	 	 *6

5-1240 Jumbo Dryckesdispenser
 svart ställning 
 höjd inkl. ställning 40 cm
	 bredd	&	djup	17,5	cm
 rymd 4 liter
  *4

5-8612 Dumbo Dryckesdispenser
 smakbehållare
 höjd inkl. ställning. 43 cm
 höjd glasbehållare 31 cm
	 diameter	19,5	cm
	 rymd	5	liter
  *4
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3-7160 Fire Brylebrännare
 svart brännare
	 4	vita	suffléskålar
	 9*5	cm
 gas ingår ej (butangas)
  *12

5-8730	 Fire	Suffleskålar
	 4	vita	suffléskålar
	 9*5	cm
  *12

5-8655 Fire Brylebrännare
 svart brännare
	 14*3,5*10	cm
 gas ingår ej (butangas)
  *12

Nyhet hösteN 2021

5-8200 Praktisk Brödkorg
 krompläterad vit textil
 diameter 22 cm
	 	 *6
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5-8661 Bella Brödskrin
 svartlackerad kolstål
	 20*20*13,5	cm
	 	 *6

5-8662 Bella Brödskrin
 svartlackerad kolstål
	 42*22,5*16,5	cm
  *4

5-8590 Bella Brödskrin
 vitlackerad kolstål
	 20*20*13,5	cm
	 	 *6

5-8591 Bella Brödskrin
 vitlackerad kolstål
	 42*22,5*16,5	cm
  *4
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5-8782 Brea Brödskrin
 rostfritt stål
 diameter 30 cm
	 höjd	10,5	cm
	 	 *6

5-8783 Brea Brödskrin
 vitlackerad kolstål
 diameter 30 cm
	 höjd	10,5	cm
	 	 *6

5-8784 Brea Brödskrin
 svartlackerad kolstål
 diameter 30 cm
	 höjd	10,5	cm
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021
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5-8555 Sade Pizzaset
 akaciaträ
 skärbräda rund
 pizzaskärare rostfritt stål 20 cm
	 42*33*1,5	cm
	 	 *6

5-8534 Pino Pizzaset
 rostfritt stål
 handtag akaciaträ
 skärare 18 cm
 kniv 20 cm
  *12

5-8715 BBQ Bakstål / Pizzastål
 rostfritt stål
	 35,5	x	35,5	x	0,6	cm
  *4
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5-8601 BBQ Pizzaspade
 rostfritt stål
 hopfällbart gummerat handtag
 bredd 24 cm
	 längd	57	(36,5)	cm
	 	 *6

5-8698 BBQ Pizzaspade
 borstad aluminium
 trä handtag
	 spade	30,5	x	35,5	cm
 längd 91 cm
	 	 *6

5-8726 BBQ Pizzaspade
 borstad aluminium
 trä handtag
	 spade	30,5	x	35,5	cm
	 längd	66	cm
	 	 *6
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5-8574 BBQ Set
 rostfritt stål
 gummerat handtag
 3 delar
	 gaffel	52	cm
	 tång	50,2	cm
	 stekspade	51,5	cm
	 	 *6

5-8573 BBQ Set
 rostfritt stål
 gummerat handtag
 2 delar
 tång 34 cm
 stekspade 33 cm 
  *12

5-8798 BBQ Set
 rostfritt stål akacia trä
 2 delar
 stekspade 42 cm
	 tång	45	cm
 kapsylöppnare i ände 
	 	 *6

5-8799 BBQ Trancherset
 rostfritt stål akacia trä
 2 delar
 kniv 43 cm
	 gaffel	42	cm
 kapsylöppnare i ände 
	 	 *6

5-8505 Elena Förkläde
	 jeanstyg	ficka	PU-läder 
 band i PU-läder
 tvättas i 30 grader 
 70*80 cm
	 	 *6
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5-8602 BBQ Grillspett
 rostfritt stål
 4-pack
 avkskjutare
	 längd	45	cm
  *12

6-0003 BBQ Set
 rostfritt stål
	 5	delar	
 aluminium box
 grillspade 37 cm
	 tång	35	cm
	 gaffel	36	cm
 kniv 33 cm
 borste 33 cm
	 	 *12/2*6

5-8600 BBQ Borste
 galvaniserat stål 
 gummerat handtag
 längd 38 cm
	 bredd	15,5	cm
	 	 *6

5-8809 Stevie Stekhäll 
 gjutjärn
 påse till förvaring / bära med sig
 avtagbara ben
 diameter 38 cm
 höjd 30 cm
  *4

Nyhet våreN 2022
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5-8179 Wallberg Hamburgerpress
 aluminium svart non-stick silikonhandtag  
	 diameter	11,5	cm
  *12

5-8111 Grad Stektermometer
 timer digital sladd magnet
 sliverfärgad hårdplast
	 	 *6

5-8705 Stacy Stektermometer
 svart hårdplast rostfritt stål 
 längd 18 cm
 skakfunktion (batteri behövs ej) 
	 	 *6

5-8706 Satu Stektermometer
 svart hårdplast rostfritt stål 
 bluetooth med app 
	 7,2*7,2*2,4	cm
	 	 *6

5-8110 Grad Stektermometer
 svart hårdplast rostfritt stål  
 digital
	 26	cm
	 	 *6
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3-5067	 Ramnes	Karaff
 glas
 rymd 1 liter
	 höjd	25,5	cm
	 	 *6

5-8751 Glanda Dessertskålar
 glas
 4-pack
 höjd 13 cm
 diameter 11 cm
  *8

5-8764 Gladis Glasskopa
 ek zinklegering
 längd 20 cm
	 	 *12/6*2

5-8647	 Kay	Karaff
 glas
	 rymd	1,3	liter
 höjd 22 cm
 diameter
	 	 *12/6*2

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021
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5-8516 Macy Skummare
 rostfritt stål 
	 längd	25	cm
 batteridriven (batteri ingår ej)
	 	 *6

5-8701 Macy Kanna
 rostfritt stål 
	 höjd	11,5	cm 
	 diameter	7,5	cm
	 	 *6

5-8625 Ki Pressobryggare
 glas rostfritt stål
 kapacitet 1 liter / 8 koppar
 höjd 22 cm
 diameter 10 cm
	 		 *6

5-8759 Prissy Pressobryggare
 glas rostfritt stål
 kapacitet 8 dl / 8 koppar
 höjd 21 cm
 diameter 12 cm
  *12

Nyhet hösteN 2021
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5-8643	 Kirk	Kaffekopp
 glas dubbel vägg
 2-pack
	 rymd	2,4	dl	
  *125-8758 Kari Lungomugg

 glas dubbel vägg
 2-pack
	 rymd	1,55	dl	
	 8,6*6,8*6,8	cm
  *12

5-8810	 Kaia	Kaffemugg
 glas dubbel vägg
 2-pack
	 rymd	2,8	dl	
	 11*8,5*8,5	cm
  *12

5-8757 Esther Espresso- & glöggmugg
 glas dubbel vägg
 2-pack
	 rymd	0,8	dl
	 6,9*5,8*5,8	cm
  *12

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021

Nyhet våreN 2022
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5-8710 Burcu Burk
 vitlackerad stål
	 höjd	15	cm 
 diameter 13 cm
	 	 *6

5-8709 Burcu Burk
 rostfritt stål 
	 höjd	15	cm 
 diameter 13 cm
	 	 *6

5-8801	 Caturra	Kaffekvarn
 keramiskt malverk plast
	 25	&	72	g	kaffebehållare
 höjd 21 cm
	 diameter	7,7	cm
	 		 *24/2*6

Nyhet våreN 2022
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5-8765 Burcu Burk
 svartlackerad stål
	 höjd	15	cm 
 diameter 13 cm
	 	 *6
Nyhet hösteN 2021

5-8750 Ciana Citruspress
 glas
	 höjd	6,5	cm
 diameter 14 cm
  *12

Nyhet hösteN 2021
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5-8546 Saja Stekpincett
 rostfritt stål
	 35,5	*2,5	cm
  *12

5-8753 Silvy Sked
 rostfritt stål
 4-pack 
 form av en grävspade
	 längd	18,5	cm
  *12

5-8754 Sonel Sked
 rostfritt stål
 4-pack 
	 form	av	en	skyffel
 längd 17 cm
  *12

Nyhet hösteN 2021

Nyhet hösteN 2021

5-8683 Ode Ostknivset
 rostfritt stål
 3 delar
 21 - 24 cm
  *8
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5-8742	 Giraff	Barnbestick
 rostfritt stål 18/10
 4 delar 
	 gaffel	15	cm
 kniv 17 cm
	 sked	15	cm
	 kaffesked	12,5	cm	
	 	 *6

5-8743 Panda Barnbestick
 rostfritt stål 18/10
 4 delar 
	 gaffel	15	cm
 kniv 17 cm
	 sked	15	cm
	 kaffesked	12,5	cm	
	 	 *6
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5-8582 Classic Lång Tesked
 4-pack 22 cm
 rostfritt stål
  *12

5-8580 Classic Dessertset / Barnbestick
 12 delar 
	 gaffel	18	cm
 kniv 19 cm
 rostfritt stål
	 	 *6

5-8722 Classic Grillknivset
	 6	delar 
 längd 19 cm
 rostfritt stål
	 	 *6

5-8645 Classic Salladsbestick
 2-pack 28 cm
 rostfritt stål 
  *10
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3-6030 Classic Bestickset
 30 delar 
	 kniv	22,5	cm 
	 gaffel	20	cm 
 sked 20 cm 
	 kaffesked	14	cm 
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *8

3-6029 Classic Bestickset
	 60	delar 
	 kniv	22,5	cm 
	 gaffel	20	cm 
 sked 20 cm 
	 kaffesked	14	cm 
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *4

3-6438 Classic Dessertsked
	 6-pack	18	cm
 rostfritt stål
	 	 *6

3-8500	 Classic	Gaffel
 rostfritt stål 20 cm
  *48

3-8501 Classic Kniv
 rostfritt	stål	22,5	cm
  *48

3-8502 Classic Grillkniv
 rostfritt stål 23 cm
  *48

3-8503 Classic Sked
 rostfritt stål 20 cm
  *48

3-8504	 Classic	Kaffesked
 rostfritt stål 14 cm
  *48

5-8646 Classic Såsslev
 19,5	cm
 rostfritt stål 
  *10

5-8763 Sheli Smörkniv
 rostfritt stål
 4-pack 
	 längd	16	cm
  *12
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3-6033 Elisabeth Bestickset
	 60	delar	
	 kniv	22,5	cm	
	 gaffel	20	cm	
 sked 20 cm 
	 kaffesked	14	cm
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *4

5-8779 Estrid Bestickset
	 60	delar	
	 kniv	22,5	cm	
	 gaffel	20	cm	
 sked 20 cm 
	 kaffesked	14	cm
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *4

3-6034 Elisabeth Bestickset
 30 delar 
	 kniv		22,5	cm	
	 gaffel	20	cm	
 sked 20 cm 
	 kaffesked	14	cm
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *8

5-8780 Estrid Bestickset
 30 delar 
	 kniv		22,5	cm	
	 gaffel	20	cm	
 sked 20 cm 
	 kaffesked	14	cm
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *8

3-6440 Elisabeth Dessertsked
	 6-pack	18	cm
 rostfritt stål
	 	 *6

3-8515	 Elisabeth	Gaffel
 rostfritt stål 20 cm
  *48

STYCKE:

3-8516 Elisabeth Kniv
 rostfritt	stål	22,5	cm
  *48

3-8517 Elisabeth Grillkniv
 rostfritt stål 20 cm
  *48

3-8518	 Elisabeth	Kaffesked
 rostfritt stål 14 cm
  *48

3-8519 Elisabeth Sked
 rostfritt stål 23 cm
  *48
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3-6032 Victoria Bestickset
 30 delar 
	 kniv	22,5	cm
	 gaffel	20	cm
 sked 20 cm
	 kaffesked	14	cm
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *8

3-6031 Victoria Bestickset
	 60	delar	
	 kniv	22,5	cm
	 gaffel	20	cm
 sked 20 cm
	 kaffesked	14	cm
 grillkniv 23 cm
 rostfritt stål
  *4

3-6439 Viktoria Dessertsked
	 6-pack	18	cm
 rostfritt stål
	 	 *6

3-6435 New England Bestickset
	 ornamenterat	60	delar 
 kniv 22 cm 
	 gaffel	19,5	cm 
	 sked	19,5	cm 
	 kaffesked	14	cm 
	 grillkniv	23,5	cm
 rostfritt stål
  *4

3-6436 New England Bestickset
 ornamenterat 30 delar 
 kniv 22 cm 
	 gaffel	19,5	cm 
	 sked	19,5	cm 
	 kaffesked	14	cm 
	 grillkniv	23,5	cm
 rostfritt stål
  *8

3-6437 New England Dessertsked
	 6-pack	18	cm 
 rostfritt stål
	 	 *6

3-8505	 Viktoria	Gaffel
 rostfritt stål 20 cm
  *48

3-8506 Viktoria Kniv
 rostfritt	stål	22,5	cm
  *48

3-8507 Viktoria Sked
 rostfritt stål 20 cm
  *48

3-8508	 Viktoria	Kaffesked
 rostfritt stål 14 cm
  *48

3-8509 Viktoria Grillkniv
 rostfritt stål 23 cm
  *48

3-8510 New England Kniv
 rostfritt stål 22 cm
  *48

3-8511 New England Grillkniv
 rostfritt	stål	23,5	cm
  *4

3-8512 New England Sked
 rostfritt stål 20 cm
  *48

3-8513	 New	England	Kaffesked
 rostfritt stål 14 cm
  *48

3-8514	 New	England	Gaffel
 rostfritt	stål	19,5	cm
  *48

STYCKE:

STYCKE:
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5-8447	 Tåre	Tapasgaffel
 4-pack	12,5	cm
 rostfritt stål 
  *12

5-8448 Tåre Tapassked
 4-pack 12 cm
 rostfritt stål 
  *12

5-8450 Sally Serveringsset
 rostfritt stål 
 2 delar
	 längd	25	cm
  *10

5-8720  Serilde Serveringsset
 rostfritt stål 
	 1	tårtspade	25	cm 
	 6	gafflar	12	cm
  *10
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5-8544 Skagen Skaldjursset 
	 6	gafflar	17	cm	
	 2	tänger	15	cm
 1 tvål 9 cm 
 rostfritt stål
  *12

5-8795 Skyla Skaldjurstång / Nötknäckare
 kromad zinkbeläggning
	 16,5*4*1,5	cm	
  *48/4*12

5-8794 Ona Ostronkniv
 rostfritt stål Akacia
	 längd	16,5	cm	
  *48/12*4

5-8771 Skai Skaldjursset 
 rostfritt stål trä
	 6	krabbgafflar	18	cm	
	 6	kräftgafflar	18,5	cm 
	 kniv	16,5	cm
 knäckare 13 cm
	 tång	17,5	cm
	 	 *6

5-8579 Skagen Kräftkniv
	 4-pack	15,5	cm	
 rostfritt stål
  *12

Nyhet hösteN 2021
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5-7016 Snöstjärna Glöggkolv
 glas svart smidesställning
 silikongrepp
 snöstjärnor
	 rymd	ca	1,3	liter	
  *8

5-8416	 Snöstjärna	Glöggkaraff
 glas svart smidesställning
 snöstjärnor
	 rymd	ca	1,3	liter
	 höjd	19,5	cm	
  *8

5-8406 Isa Glasmugg
 snöstjärnor
	 rymd	ca	1,8	dl
 4-pack
  *12

Nyhet hösteN 2021



53

5-8755 Santa Glöggmugg
 tomtefamiljen
	 rymd	ca	1,8	dl
 4-pack
  *12

5-8225	 Rosita	Glöggkaraff
 glas svart smidesställning
 silikongrepp 
 rymd 1 liter
	 	 *6

5-8226 Fager Glasmugg
 snöstjärnor
 rymd ca 3 dl
 4-pack
  *8

5-8410	 Björka	Glöggkaraff
 glas kromad ställning
 silikongrepp
 rymd 1 liter
	 	 *6

5-8556 Kristina Skedar
 4-pack 11 cm
 rostfritt stål 
  *12
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5-8157 Oliver Bägare
 rostfritt stål kopparpläterad hamrad
	 rymd	4,5	dl
  *12

5-8711 Drita Drinkkanna
 glas 
 drinkrecept 
 rymd 2 liter
	 höjd	25	cm
	 diameter	12,5	cm
	 	 *6
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3-6009 Rondo Vinkylare
 rostfritt stål
 höjd 21 cm 
 diameter 20 cm
	 	 *6

5-8708 Vania Vinkylare
 plast 
 dubbla väggar
 höjd 23 cm 
 diameter 12 cm
	 	 *6

5-8721 Beckett Bordshållare
 krompläterad smide 
 höjd 23 cm 
 diameter 12 cm 
	 passar	3-6009
	 	 *6

5-8707 Temp Vinkylare
 rostfritt stål 
 dubbla väggar 
	 höjd	19,5	cm
	 diameter	12,5	cm 
	 	 *6

3-5791 Coolie Champagne-/öl-/vinkylare
 rostfritt stål
	 diamenter	35	cm
	 höjd	22,5	cm
  *4
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4-6060 Christel Champagnekylare
 aluminium
 diameter 39 cm
 höjd 28 cm
  *2 3-7040 Butler Vin & Champagneställning

 rostfritt stål
	 höjd	64	cm
  *2

4-6064 Vimala Vin & Champagneställning
 aluminium
 höjd 77 cm
	 diameter	21,5	cm
  *4
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5-8634 Shon Shotglas
 glas olika motiv
 4-pack
	 höjd	6	-	8	cm	
	 rymd	3,4	-	5,1	cl
	 	 *12/2*6

5-8633 Shira Shotglas
 glas olika motiv
 4-pack
	 höjd	6	-	8	cm	
	 rymd	2,8	-	4,5	cl
	 	 *12/2*6

5-8704 Shaya Shotglas
	 6-pack
	 höjd	6	-	8	cm	
	 rymd	2,8	-	12	cl
	 	 *12/2*6

5-8746 Shonta Shotbricka
 9 delar
	 6	glas
	 rymd	5	cl
 saltkar
 träbricka
  *8
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5-8630 Iona	Irish	Coffee	Set
 4 glas
 rymd 2 dl
 4 sugrör rostfritt 21 cm
 rengörinsborste
  *12

3-9800	 Darry	Irish	Coffee	Set
 rostfritt stål glas
 4-pack
 glas skedar glasunderlägg
 rymd 3 dl
	 	 *6

5-8792	 Ite	Irish	Coffee	Set
 rostfritt stål glas
 2-pack
 dubbelväggade glas sugrör borste
	 rymd	3,5	dl
	 	 *12/2*6

5-1295 Havanna Julep mugg
 rostfritt stål
	 höjd	10,8	cm	
	 rymd	3,5	dl
  *12

Nyhet våreN 2022



60

3-6008 Art Barset
 rostfritt stål 3 delar 
	 shaker	5	dl	
 drinkmått 2-4 cl 
 drinksil
	 	 *12/6*2

5-8135 Dillon Barset
 rostfritt stål
	 sil	muddlare	18,5	cm	
 drinkmått 2-4 cl sked
	 	 *12/6*2
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5-8492 Beth Barset
 rostfritt stål glas 4 delar
	 rörtillbringare	5	dl
 sil
	 vändbart	mått	3-5	cl
 sked med stamp
	 	 *6

3-0134 Dolan Barset
	 rostfritt	stål	6	delar
 boston shaker 7 dl
 drinkmått 2-4 cl
 drinksil 14 cm
	 sked	18,5	cm
	 	 *6

5-8725 Cyra Citruspress
 aluminium svart 
	 längd	25	cm 
	 	 *6
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5-8703 Dylan Drinkset
 rostfritt stål glas
 shaker rymd 4 dl 
	 rörglas	rymd	5	dl 
 mätglas rymd 2-4 cl 
 drinksil 
 drinksked längd 28 cm
	 	 *6

5-8686 Berry Barset 
 rostfritt stål trä
	 shaker	rymd	5	dl 
 mätglas rymd 2-4 cl 
	 muddlare	längd	19,5	cm
	 	 *6

5-8737 Bora Barset 
 rostfritt stål
 shaker rymd 7 dl 
 mätglas rymd 2-4 cl 
 drinksil 14 cm
	 sked	18,5	cm
	 	 *6
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3-5005 Ambro Shaker
 rostfritt stål svart PU-läder
	 rymd	5	dl
	 	 *6

5-8702 Dylan Shaker
 glas rostfritt stål
 rymd 4 dl 
 höjd 22 cm 
	 diameter	8,5	cm
	 	 *6

3-9706 Costello Shaker
 rostfritt stål
	 rymd	5	dl
	 	 *6

5-8631 Bora Boston Shaker
 rostfritt stål
 rymd 7 dl
	 	 *6

5-8485 Delta Öl / Drinkmugg
 rostfritt stål
 2-pack
	 rymd	4,5	dl
	 	 *6
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5-8501 Vinnie Vindekander   
 glas vinluftare rostfritt stål 
	 rymd	1,3	liter
	 	 *6

5-8159 Magic Vinluftare 
 akrylplast 
 sex olika luftningslägen
 höjd 17 cm
	 	 *6

5-9006	 Ruffino	Vindekander
 glas silikonpropp
 rymd 2 liter
	 	 *6

5-8637 Dixie Diskställ 
 kromplätterad metall
 hopfällbart
 30*17,5*30	cm
	 	 *12/2*6
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5-8636 Rosie Rengöringskulor   
 rostfritt stål plast 
 förvaring med avrinning
  *12

Rengöringskulor
- Perfekt till rengöring av dekanter, termos och flaskor
som är svårtåtkomliga med en vanlig diskborste.

1. Ta av locket.
2. Fyll på med lite varmt vatten och häll sedan i kulorna 
(var försiktig när du häller ner kulorna i en glasbehållare). 
Virvla runt kulorna genom att ta ett fast handtag om flaskhalsen.
3. Häll sedan av både vatten och rengöringskulorna genom locket för avrinning. 
4. Skölj av kulorna och låt dem torka ordenligt innan locket försluts. 

Gör såhär:

5-8723 Carla Champagnekorksöppnare
 svart zinklegering 
 10*10*2 cm 
  *12

5-8430 Sigrid Serveringsbricka
 gummerad yta rostfri kant 
	 diameter	35,5	cm
  *12
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5-8774 Vyna Vin- & Vinglashylla 
 krompläterad smide
	 plats	för	5	flaskor	&	12	glas		 	
 (ingår ej)
	 51*32*8,5	cm 
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

5-8639 Tyra Torkställ 
 kromplätterad metall
	 plats	för	6	stycken	glas	/	en	vindekanter
 monterbart för platt förvaring
	 30*17,5*30	cm
 glas ingår ej
	 	 *12/2*6
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5-8223 Beda Vinställ
	 förmässingad	6	flaskor 
	 29*25*19	cm	
	 	 *6

5-8222 Beda Vinställ
	 förkromad	6	flaskor 
	 29*25*19	cm	
	 	 *6

5-8616 Vinia Vinställ
 smide mattsvart
	 9	flaskor
	 28*23,5*29,5	cm
	 	 *6
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5-8467 Vanna Vinställ
 akaciaträ hopfällbar
	 6	flaskor
	 längd	36	cm	
	 	 *6

5-8238 Vide Whiskey Set
	 glaskaraff	rymd	0,75	liter
	 6	glas	rymd	2,2	dl
	 	 *6

5-8290 Tage Flaskback Flaskhållare
 trä smide handtag
	 flasköppnare
	 plats	för	6	flaskor
	 24*15,5*32	cm
	 	 *6
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5-9060	 Skiffer	Glasunderlägg
	 skiffer	6-pack
 10*10 cm
  *12

5-8685 Gota Glasunderlägg
 akaciaträ
	 6	st	underlägg
 10*1 cm
	 	 *24/4*6

3-5001 Visby Glasunderlägg
 PU-läder svart
	 6-pack
 diameter 10 cm
  *12

3-6006 Bergdal Glasunderlägg
 borstad aluminium
	 6-pack
	 diameter	9,2	cm
  *12
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5-8163  Rosso Vinset Flaska
	 5	st	vintillbehör	droppring	
 aromstopper hällpip 
 folieskärare vinöppnare
 höjd 33 cm
	 	 *6

5-8598 Ijs Iskuber
 svart iskubslåda silikon
	 iskub	5*5*5	cm	
	 49,00	 *12

5-8724 Ilse Ishacka
 trähandtag rostfritt stål
 längd 24 cm
  *12

5-8470 Svalka Iskuber
 transparanta	klara	16	st
	 2,5*2,5*2,5	cm
  *12

5-8781 Babs Bartenderkniv 
 rostfritt stål akaciaträ
 längd 20 cm
	 	 *24/*4*6
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3-9933 Barry Ishink
 förkromad plasthölje lock och tång
 plastinsats thermo funktion
	 rymd	1,3	liter
	 	 *6

5-8749 Issie Ishink
 rostfritt stål plast (AS + TPR)
 dubbel vägg för att behålla kyla
	 diameter	19	cm	höjd	16,5	cm	
 rymd 3 liter
 tång 18 cm
	 	 *6

3-9738 Connor Iskross
 förkromad plasthölje rund
 höjd 27 cm 
	 	 *6
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3-7179 Salut Champagnesabel
 rostfritt stål
 trähandtag
 42 cm
  *12/4*3 

5-8502 Glimmer Bottle stopper
 glas rund
 10 cm
  *12

5-8503 Glimmer Bottle stopper
 glas avlång grov
 12 cm
  *12

5-8504 Glimmer Bottle stopper
 glas avlång
 12 cm
  *12
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3-9654 Tor Coctailsked
 rostfritt stål
	 6-pack
 längd 20 cm
  *12

5-8596 Bambi Sugrör
 bambuträ
 10-pack
 rengöringsborste
	 0,8*20	cm
  *20

3-0145 Corrigan Coctailsugrör
 rostfritt stål
	 6-pack
 rengöringsborste
	 längd	21,5	cm
	 	 *36/12*3

5-8468 Dora Sugrör
 glas
 4-pack
 rengöringsborste
 längd 21 cm
  *12

5-8469 Dora Drinkpinne
 glas
 4-pack
 rengöringsborste
 längd 21 cm
  *12
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5-8486  Oprah Kapsylöppnare
 rostfritt stål
	 längd	17,5	cm
  *12

5-8487  Isolda Isskopa
 rostfritt stål
 20 cm
	 	 *6

5-8488  Dharma Drinksked
 rostfritt stål 28 cm
 stamp
  *12

5-8659  Art Drinksil
 rostfritt stål
 längd 14 cm
 diameter 8 cm
	 	 *12/6*2

5-8734 Koline Korkskruvöppnare
	 zink	plast	(ABS)
 inbyggd folieskärare
	 12*15*2,5	cm
	 	 *6

Nyhet hösteN 2021

5-8518  Carita Cocktailpinnar
 rostfritt stål 
	 6-pack 
	 längd	10,5	cm
  *12
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5-8803 Lana Vinöppnare
	 aluminium	ABS	plast
 luftpumo
 längd 19 cm
  *48/12

5-8161  Ramvik Flask / Vinöppnare
 svart magnet
	 längd	11,5	cm
	 16	st	per	displaykartong
	 	 *16

3-9685 Molli Korkskruvöppnare
 svart gummerad folieskärare
 extra korkskruv
 längd 20 cm
  *10

5-8165 Kypare Vin & Ölöppnare
 rostfritt stål olivträ 
	 längd	12,5	cm
  *12

5-8445 Viola Vinluftare / Hällpip
 silikon plast
	 längd	16	cm 
 displaykartong
  *12
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5-8461 Benny Snapsmugg
 rostfritt stål PU-läderfodral 
 4 st 
 rymd 3 cl
  *12

3-9704 Braddon Mätglas
 rostfritt stål
 vändbar rymd 2-4 cl
  *12 5-8700 Demi Drinkmått

 rostfritt stål
 vippfunktion 3 cl 
	 12*4*2,5	cm
  *12

5-8490 Donna Mätglas
 rostfritt stål
 vändbart 3-4 cl
	 	 *6

5-8778 Beth Mätglas
 rostfritt stål
	 vändbart	3-5	cl
	 	 *12/2*6

5-6278 Conn Mätglas
 glas 
 rymd 2-10 cl
  *12
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5-8136 Bard Droppkork/Hällpip
 rostfritt stål
	 längd	15,5	cm
  *12
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5-1285 Pump it Vinförslutare
 silver hårdplast förkromad 
 inbyggd vakuumpump
 höjd 7 cm
  *24

5-1287 Pump it Champagneförslutare
 silverfärgad hårdplast rostfritt stål 
 inbyggd luftpump
	 höjd	7,5	cm
  *24

5-1284 Pump it Vinförslutare
 svart hårdplast 
 inbyggd vakuumpump
 höjd 7 cm
  *24

3-6352 Conny Muddlare
 rostfritt stål
 längd 21 cm
  *12

3-6111 Bordeaux Vin och  
 champagneförslutare
 rostfritt stål
	 höjd	5,5	cm
  *24

3-0019 Artur Tratt 
 rostfritt stål
	 diameter	3,7	cm
	 	 *6

3-6108 Bordeaux Droppring
 plast förkromad
  *24

5-8802 Flavia Flaskförslutare
	 plast	ABS
 2 stopper
 vakuumpump
  *24
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5-8296 Kevin Fickplunta
 rostfritt stål mattpolerad 
	 rymd	1,8	dl
	 	 *6

5-8300 Kirby Fickplunta
 rostfritt stål svart PU-läder
	 rymd	1,8	dl
	 	 *6

5-8298 Kevin Fickplunta
 rostfritt stål mattpolerad 
	 rymd	2,4	dl
	 	 *6

5-8302 Kirby Fickplunta
 rostfritt stål svart PU-läder
	 rymd	2,4	dl
	 	 *6

5-8297 Kevin Fickplunta
 rostfritt stål mattpolerad 
	 rymd	2,1	dl
	 	 *6

5-8301 Kirby Fickplunta
 rostfritt stål svart PU-läder
	 rymd	2,1	dl
	 	 *6

3-7196 Jumbo Fickplunta
 rostfritt stål mattpolerad
	 rymd	1,9	liter
  *4

3-0010 Morgan Fickplunta
 rostfritt stål
	 rymd	1,8	dl
	 	 *6

5-8303 Kirby Fickplunta
 rostfritt stål svart PU-läder
	 rymd	2,4	dl
	 	 *6

5-8306 Kenny Fickplunta
 rostfritt stål ornament gravyr ruta
	 rymd	2,1	dl
	 	 *6

3-7194 Andrew Fickplunta
 rostfritt stål golf ornament
	 rymd	1,8	dl
	 	 *6

3-7193 Mary Fickplunta
 rostfritt stål vita pärlor
	 rymd	1,8	dl
	 	 *6
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5-8791 Pari Picknickryggsäck
 4 personer blå
 polyester & aluminium
 håller kyla upp till 8h med kylklamp
	 tallrik	kniv	gaffel
 glas servett vinöppnare
 29*19*37 cm
	 	 *6

5-8590 Pari Picknickryggsäck
 4 personer grå
 polyester & aluminium
 håller kyla upp till 8h med kylklamp
	 tallrik	kniv	gaffel
 glas servett vinöppnare
 29*19*37 cm
	 	 *6

5-8788 Peri Picknickryggsäck
 2 personer grå
 polyester & aluminium
 håller kyla upp till 8h med kylklamp
	 tallrik	kniv	gaffel
 glas servett vinöppnare
 30*19*42 cm
	 	 *6

5-8789 Peri Picknickryggsäck
 2 personer blå
 polyester & aluminium
 håller kyla upp till 8h med kylklamp
	 tallrik	kniv	gaffel
 glas servett vinöppnare
 30*19*42 cm
	 	 *6

Nyhet våreN 2022
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5-8595	 INNOUTDOOR	Picknickfilt
 grå blå vit rutig
	 polyester	fleece
 baksidan tål fuktigt underlag
	 200*145	cm
  *12

5-8800 Flynn Flaskväska
 blå	1	flaska
 polyester & aluminium
 vinöppnare
 10*10*28 cm
  *24
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5-8586 INNOUTDOOR Kyl/strandväska
 polyester	600D	+	PE	Foam	(5	mm)
 32 Liter
 håller kyla upp till 8h med kylklamp 
 44*22*34 cm
  *8

5-8587 INNOUTDOOR Kyl/strandväska
 polyester	600D	+	PE	Foam	(5	mm)
	 16	Liter
 håller kyla upp till 8h med kylklamp 
 31*17*31 cm
  *8

5-8588 INNOUTDOOR Kyl/strandväska
 polyester	600D	+	PE	Foam	(10	-	40	mm)
	 16	Liter	
 håller kyla upp till 24h med kylklamp
	 35*23*26	cm
  *8

5-8589 INNOUTDOOR Kyl/strandväska
 polyester alumium + PE Foam (3 mm)
 10 Liter
 håller kyla upp till 8h med kylklamp 
 27*19*20 cm
  *8
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4-6043 Alster Kandelaber
 aluminium	5	armar
 höjd 40 cm
	 	 *6

4-6074 Alster Kandelaber
 aluminium	5	armar 
 rå nickel plätering
 höjd 40 cm
	 	 *6

4-6044 Alster Kandelaber
 aluminium	5	armar
	 höjd	60	cm
  *8
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4-6045 Alster Kandelaber
 aluminium	5	armar
 höjd 100 cm
  *4

4-6047 Alster Kandelaber
 aluminium	5	armar
	 höjd	150	cm
  *3
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5-8287 Vicky Lykta
 vit metall glas 
 välkommen-text 
	 höjd	50	cm
  *4

5-8288 Vicky Lykta
 svart metall glas 
 välkommen-text 
	 höjd	50	cm
  *4

5-8183 Vicky Lykta
 vit metall glas 
 välkommen-text
	 höjd	60	cm
  *4

5-8184 Vicky Lykta
 svart metall glas 
 välkommen-text
	 höjd	60	cm
  *4
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5-8527 Strindberg Lykta
 svart metall glas 
 fyrkantig 
 höjd 31 cm
	 	 *6

5-8528 Strindberg Lykta
 svart metall glas 
 fyrkantig 
 höjd 42 cm
	 	 *6

5-8280 Asta Ljusstake
 svart smide rund  
 4 ljushållare mässing
 diameter 23 cm
  *8
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5-8403 Heda Ljusstake
 svart smide 
 glaskupa 
 höjd  21 cm
	 	 *6

3-6082 Sundby Lykta
 rostfritt stål glas
 brännare för bioetanol 
 (ljuskopp för blockljus ingår)
 höjd 28 cm
	 	 *6

3-6081 Sundby Lykta 
 svart smide glas
 brännare för bioetanol
 (ljuskopp för blockljus ingår)
 höjd 28 cm
	 	 *6
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5-8369 Elvira Ledljus
 vit rustik yta 
 levande låga 
 timer 4/8 h
 2 x AA batteri (ingår ej)
 8*11 cm
  *12
5-8370 Elvira Ledljus
 vit rustik yta 
 levande låga 
 timer 4/8 h
 2 x AA batteri (ingår ej)
	 8*14,2	cm
  *12
5-8371 Elvira Ledljus
 vit rustik yta 
 levande låga 
 timer 4/8 h
 2 x AA batteri (ingår ej)
	 8*16,7	cm
  *12



90

5-8729 Baha Badrumsset
 keramik plast svart
	 5	delar
 tvålpump 10*8 cm
 tandborsteställ 10*8 cm
 toalettborste 34 cm
 toalettborsteställ 12*10 cm
  *8

5-8728 Baha Badrumsset
 keramik plast vit
	 5	delar
 tvålpump 10*8 cm
 tandborsteställ 10*8 cm
 toalettborste 34 cm
 toalettborsteställ 12*10 cm
  *8
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Nyhet hösteN 2021

5-8748 Toree Toalettpappershållare
 smide
	 69*23*17	cm	(KD-kartong)
	 	 *12/2*6

Nyhet hösteN 2021

5-8747 Tessa Toalettpappershållare
 smide
	 71*16,5*16	cm
	 	 *12/2*6

5-8506 Elena Klocklåda
 PU-läder glas
 3 klockor
	 	 *6

5-8507 Elena Klocklåda
 PU-läder glas
	 6	klockor
	 	 *6

5-8508 Elena Klocklåda
 PU-läder glas
	 6	klockor
 4 smyckesfack
	 	 *6
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5-8498 Wivi Serveringsvagn
 svart smide
 glashylla tidningställ 
  *2

5-8345 Otto Bord/tidningsställ
 svart smide
 hylla i MDF
	 36*32*46	cm	
	 	 *6

5-8314 Aneby Tidningsställ
 svart smide
 (knock down)
	 30*25*38	cm
  *12
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5-8456 Liva Ljusdekor
 svart smide 
 diameter 38 cm
	 	 *6

5-8457 Liva Ljusdekor
 förkromad 
 diameter 38 cm
	 	 *6

5-8240 Elegant Vas 
 kristallglas
	 höjd	24,5	cm
	 	 *6
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5-8293 Landsort Lykta
 svart smide ledbelysning 
 4/8 h timer
 3 x AAA batteri (ingår ej)
 höjd 23 cm
  *8

5-8756 Lulu Ljussläckare
 krompläterad metall
 längd 22 cm
  *12

5-8319 Twist Ljusstake
 glas silver topp
 2-pack
	 höjd	24	cm,	27	cm	
  *8

Nyhet hösteN 2021



95

5-8640 Tulipa Tulpanvas
 glas svart
 20 cm
  *12

5-8641 Tulipa Tulpanvas
 glas vit
 20 cm
  *12

5-8642 Tulipa Tulpanvas
 glas
 20 cm
  *12
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4-6063 Saba Serveringsbricka
 aluminium
	 diameter	33,5	cm
	 	 *6

4-6062 Sari Serveringsbricka
 aluminium
	 41*19,5*4	cm
	 	 *6

4-6067 Salma Bricka
 aluminium
	 34*35	cm
	 	 *6

4-6066 Salma Bricka
 aluminium
 23*24 cm
	 	 *6
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4-6068 Hedy Hjärta
 aluminium trä
	 16*14*5	cm
	 	 *6

4-6069 Hedy Hjärta
 aluminium trä
 guldförgyld
	 16*14*5	cm
	 	 *6

4-6070 Hedy Hjärta
 aluminium trä
	 23*23*6	cm
	 	 *6

4-6071 Hedy Hjärta
 aluminium trä
	 23*23*6	cm
 guldförgyld
	 	 *6

4-6072 Helia Hjärta
 aluminium trä
 43*37*7 cm
	 	 *6

4-6073 Helia Hjärta
 aluminium trä
 43*37*7 cm
 guldförgyld
	 	 *6
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5-8653 Lara Lykta
 glas 
 höjd 30 cm
 diameter topp 13 cm
  *12

5-8697 Leah Ljuslykta
 glas med silverdetalj
 höjd 20 cm
 diameter 12 cm
  *12

5-8654 Lara Lykta
 glas 
	 höjd	35	cm
 diameter topp 13 cm
  *12

5-8694 Lara Lykta
 glas med silverpärlor 
	 höjd	35	cm
 diameter topp 13 cm
  *12

5-8693 Lara Lykta
 glas med silverpärlor 
 höjd 30 cm
 diameter topp 13 cm
  *12

5-8695 Lara Lykta
 glas med guldpärlor 
 höjd 30 cm
 diameter topp 13 cm
  *12

5-8696 Lara Lykta
 glas med guldpärlor
	 höjd	35	cm
 diameter topp 13 cm
  *12

5-8452  Lotus Ljuslykta
 glas vit frostad jutesnöre 
 diameter 10 cm 
 höjd 30 cm 
  *12
5-8453   Lotus Ljuslykta
 glas vit frostad jutesnöre 
 diameter 10 cm 
	 höjd	35	cm	
  *12

5-8549 Heda hängande hjärta
 svart smide glaskupa
 22*20 cm 
	 kedja	60	cm
	 	 *6
5-8550 Heda hängande hjärta
 förkromad
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5-8336 Mora Dalahäst
 cement svart
 höjd 24 cm
	 	 *6

5-9041 Mora Dalahäst
 cement grå
 höjd 24 cm
	 	 *6

5-9044 Mora Dalahäst
 cement vit
 höjd 24 cm
	 	 *6

5-5055 Mora Dalahäst
 cement röd
 höjd 24 cm
	 	 *6

5-8335 Mora Dalahäst
 cement svart
	 höjd	16	cm
  *12

5-9040 Mora Dalahäst
 cement grå
	 höjd	16	cm
  *12

5-9043 Mora Dalahäst
 cement vit
	 höjd	16	cm
  *12

5-5054 Mora Dalahäst
 cement röd
	 höjd	16	cm
  *12

5-8337 Mora Dalahäst
 cement svart 
 höjd 40 cm
  *2

5-9042 Mora Dalahäst
 cement grå 
 höjd 40 cm
  *2

5-9045 Mora Dalahäst
 cement vit
 höjd 40 cm
  *2

5-5056 Mora Dalahäst
 cement röd
 höjd 40 cm
  *2

5-8338 Mora Dalahäst
 cement svart
	 höjd	50	cm
  *1

5-5052 Mora Dalahäst
 cement grå
	 höjd	50	cm
  *1

5-5053 Mora Dalahäst
 cement vit
	 höjd	50	cm
  *1

5-5057 Mora Dalahäst
 cement röd
	 höjd	50	cm
  *1



Säljare:

Norra Sverige, Norrland, Stockholm,  
Mälardalen: 
Martin Elofsson. Tel: 070 - 319 45 42 
martin@dorre.se

Södra Sverige, Bohuslän, Östergötland: 
Bengt Lundberg. Tel: 073 - 020 32 60 
bengt@dorre.se

Permanenta utställningslokaler: 
- Stockholm; Birkagatan 17, 113 36 Stockholm 
- Göteborg; Götabergsgatan 28, 411 34 Göteborg

B2B försäljning Sverige 
Only Design AB 
040-218 055 
info@onlydesign.se

@mydorrehome
#mydorrehome

Dorre Home AB
559154-1940
Godsvägen 5
784 72 Borlänge
0243 - 21 67 10
info@dorre.se • order@dorre.se
www.dorre.se

DESIGN

FUNCTIoN

borlänge sweden
since 1963

Vi reserverar oss för prisändringar och tryckfel.

Alla priser i SEK exklusive moms fr.o.m 2022-01-01

Fraktfritt inom Sverige för ordervärde över 5000 
SEK netto. 

Force Majeure:

I händelse av att leveranser förhindras på grund 
av forece majeure frtias Dorre Home AB från allt 
ansvar.

Allt material får endast användas i samtycke från 
Dorre Home AB


