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“Tidløs
klassiker
laget av
resirkulert
materiale”
A M A N DA M A L M G R E N
CREATIVE DIRECTOR

BOSLER DUFFLELBAG I
K A N VA S
Denne smarte reisevesken, laget av 40 %
resirkulert polyester og 60 % resirkulert
bomull, vil glede deg i mange år fremover.
Plasser alt du trenger i dette elegante og
allsidige designet, perfekt for helgen eller
en kort pause. Den justerbare og avtakbare
skulderremmen gir ekstra komfort og
fleksibilitet – den ideelle dufflebagen, uansett
planer eller reisemål!
STRL: 50X20X40 CM ARTNR: 522220 GREIGE,
522221 MARINEBLÅ, 522218 GRØNN, 522219
SORT FORPK: PLASTPOSE

PRIS
NO K

399

PRIS
NO K

599

SLOANE RPET WEEKENDBAG
Denne weekendbagen har god størrelse og
er en del av Sloane-serien. Sloane er laget
av resirkulert polyester, som etterligner et
slitesterkt kipervevd stoff. Det utvendige
stoffet består av 100 % resirkulert polyester
fra PET-flasker. Eksklusive detaljer laget av
kunstlær i såkalte vannbårne PUD-er. Dette
er et noe mer skånsomt kunstlær som primært
benytter vann for å erstatte sterke løsemidler
i produksjonsprosessen. Denne prosessen er
bedre for både naturen og fremfor alt for de
ansatte på fabrikken. En klassisk bag med en stil
som appellerer til mange. Bagen har en justerbar
skulderstropp.
STRL: 52X25X33 CM ARTNR: 560101 TAN,560105
MØRKGRÅ FORPK: PLASTPOSE

PRIS
NOK

FA LLO N B Å LPA N N E
Massiv bålpanne av cortenstål. Med denne bålpannen kan dere enkelt samles
rundt bålet og nyte den strålende varmen og de oppslukende flammene. Bålpannen
er dekket med tinn, noe som vil utvikle en fin rusten overflate over tid når den
oppbevares ute.
STRL: 60X60X16 CM ARTNR: 12025 FORPK: GAVEESKE

1 599

SARONNO RPET PLEDD
Koselig, myk og nydelig kunstpels med ensfarget underside. Perfekt å pakke seg inn
med på sofaen eller i sengen. 100 % av materialene i dette pleddet består av resirkulerte
PET-flasker.
STRL: 130X170 CM ARTNR: 40075 GRÅBRUN FORPK: GAVEESKE

PRIS

PRIS

NO K

NOK

599

L AU RO PL E D D AV M E R I N O U L L
Eksklusivt pledd av merinoull med brodert kant. Mønsteret, kombinert med materialvalget,
gir pleddet et eksklusivt preg. Ullpleddet består av 80 % merinoull og 20 % nylon. Vi bruker
mulesingfri ull. Ull er et biologisk, nedbrytbart, bærekraftig, naturlig selvrensende og
temperaturregulerende materiale.
STRL: 130X170 CM ARTNR: 40530 BEIGE, 40535 GRÅ
FORPK: GAVEESKE

7 49

PRIS
N OK

39 9

M A R I G O L D AV W I L L I A M M O R R I S
PLEDD
Ekstra stort og mykt rutete pledd i deilig krystallfleece.
Et pledd der 70 % av materialene består av resirkulerte
PET-flasker. Pleddets mønster er det velkjente
Marigold-designet oppfunnet av den legendariske
kunstneren William Morris, som bodde og arbeidet i
England på 1800-tallet. Vi ønsker ikke å transportere
luft, så vi har valgt å vakuumpakke pleddet for å
redusere karbonavtrykket. OEKO-TEX Standard
100 betyr at stoffene som brukes oppfyller flere
produktsikkerhetskriterier.

PRIS

STRL: 130X170 CM ARTNR: 195520 WILLOW BOUGH /
GRØNN FORPK: GAVEESKE

NO K

399

MONTGOMERY HÅNDKLESETT
Et eksklusivt sett med to 2 gjestehåndklær og 2 badehåndklær. Laget av høykvalitets
500 GSM BCI-bomull. Gå ut av dusjen på en kjølig morgen og pakk deg inn i et av disse
klassiske, garnfargede, dobbelt ply-ringspunnede jacquard-håndklærne, og hold deg
varm og komfortabel. Dette nydelige, tidløse designet vil sette prikken over i-en til et stilig,
skandinavisk-inspirert bad.
STRL: 65X135 CM, 40X65 CM ARTNR: 1950025 BLÅ, 1950030 GRÅ FORPK: GAVEESKE

PRIS

PRIS

N OK

NO K

9 99

839

BARON SAUTÉGRY TE I KOBBER
Eksklusiv sautégryte i kobber med lokk. Det første laget er det utvendige laget av kobber, og innsiden består av et
lag aluminium og et lag rustfritt stål som gjør gryten enkel å rengjøre. Kobber- og aluminiumslagene leder varme
godt, noe som gjør at gryten varmes opp hurtig og jevnt. Bunnen er forsterket med en tykk rustfri stålplate slik
at det er mulig å bruke gryten på en induksjonsplate. Gryten har et håndtak i rustfritt stål som holder seg kjølig
under tilberedning. Egnet for alle stekeplater, inkludert induksjonsplater.
STRL: 28X28X6 CM, 3,5 L ARTNR: 21200
FORPK: GAVEESKE

H AT TA S A N DA M A S C U S KO K K E K N I V

H AT TA S A N DA M A S C U S S A N T O K U K N I V

Denne kokkekniv er ideell for å kutte kjøtt og hakke større
grønnsaker og urter. Det robuste pakkawood-håndtaket er
ergonomisk utformet, noe som gjør kniven enkel og behagelig
å bruke. Dette betyr at du kan jobbe med kniven over lengre
tid, uten at hånden blir sliten. Bladet har en utrolig hard kjerne
bestående av 67 lag med støpt VG10-stål. Resultatet er et
slitesterkt blad med utrolig skarphet og utmerket skjæreytelse.

Denne Santokukniven er ideell for å kutte kjøtt og hakke større
grønnsaker og urter. Det robuste pakkawood-håndtaket er
ergonomisk utformet, noe som gjør kniven enkel og behagelig
å bruke. Dette betyr at du kan jobbe med kniven over lengre
tid, uten at hånden blir sliten. Bladet har en utrolig hard kjerne
bestående av 67 lag med støpt VG10-stål. Resultatet er et
slitesterkt blad med utrolig skarphet og utmerket skjæreytelse.

STRL: 31 CM (BLADENE: 20 CM) ARTNR: 16510
FORPK: GAVEESKE

STRL: 31 CM (BLADENE: 18 CM) ARTNR: 16550
FORPK: GAVEESKE

MON T E
Støpejern er og er fortsatt et must i hvert kjøkken.
Monte er basert på tradisjonelle støpejernsprodukter
som har fått et moderne preg, noe som resulterer i
tidløse klassikere som kan brukes om og om igjen.
Produktene er fri for kjemikalier og er enkle å ta vare
på og holder i god stand. De fordeler varmen jevnt og
kan brukes både på tallerkenen, i ovnen eller til og med
på grillen, til matlaging, langsom matlaging, baking og
mye mer. En kjøkkenfavoritt som du beholder for livet.

M O N T E OVA L G RY T E I S TØ PEJ E R N , 3 , 5 L
En klassisk støpejerngryte i Monte-serien. Støpejernets utmerkede varmekapasitet
gjør den ideell for gryteretter og langsom matlaging. Dessuten har den en tykk
bunn slik at innholdet ikke brenner seg så lett. Lokket har små pigger som muliggjør
jevn og skånsom fordeling av vanndampen fra kondens over innholdet - en
selvpenslende funksjon. Den har et svart emalje på innsiden med større porer og
en litt røffere overflate. Over tid fylles porene med olje og former et slipebelegg,
akkurat som med støpejern. Egnet for alle kokeplatetyper, også induksjon.
STRL: 27X21X15 CM, 3,5L ARTNR: 21994 GUL, 21997 GRØNN, 21992 BURGUNDY, 21990
SORT FORPK: GAVEESKE

PRIS
NOK

3 99

PRIS

PRIS

NOK

NO K

499

399

BO U SSAC LE T T WO K PA N N E I S TØ PEJ E R N 3 0 C M

PAVO 6 C K A R B O N S T E K E PA N N E 32 C M

Wokpanne laget av lett støpejern. Med glasslokk og uten kjemiske poly-stoffer og PFAS-er. Stekepanne laget av lett støpejern
uten kjemiske poly-stoffer og PFAS-er. Overflaten er behandlet med en naturlig plantebasert olje som skaper en utmerket
slipebelegg-effekt. Det kan hende du må vedlikeholde denne effekten ved å smøre pannen mellom bruk. Pannen må ikke vaskes
med vaskemiddel – kun med varmt vann. Tørk den deretter umiddelbart med tørkepapir. Wokpannen kombinerer de fantastiske
egenskapene til en støpejernspanne, men med 50 % lavere vekt.

En holdbar stekepanne med gode varmeegenskaper og jevn varmefordeling. Stekepannen er utstyrt med et ekstra
håndtak. Gitt vår nåværende kunnskap om at vi bør unngå Teflon og slippbelegg, vil denne stekepannen være et
smart og bevisst valg for bedre helse. Stekepannen gir både kjøtt og grønnsaker en fin stekt overflate. Sekepannen
er av høy kvalitet er 3 mm tykk. Den er belagt med bivoks for å beskytte overflaten under transport (merk at det
må skrubbes av med varmt vann før stekepannen tas i bruk for første gang). Egnet for alle stekeplater, inkludert
induksjonsplater.

STRL: 30X30X5,5 CM ARTNR: 21302 FORPK: GAVEESKE

STRL: 32X32X5,5 CM ARTNR: 20132 FORPK: GAVEESKE

