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M O N T E R AW S T E K E P L AT E
Med denne platen av støpejern steker du pizza på grillristen eller i ovnen. Vi garanterer en sprø bunn
hver gang. Ikke vær redd for å bruke høy varme. Er også utmerket til å lage brød, grønnsaker eller andre
små ting som lett kan falle gjennom grillristen. Kan brukes som stekepanne direkte på stekeplaten.
Varm opp platen på stekeplaten før du legger den i ovnen eller på grillen for ekstra gode resultat ved
steking av pizza. Fungerer på de fleste typer stekeplater, inkludert induksjonsplater.
STRL: 33X33X2 CM • ARTNR: 3347 • PKGG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 320 NOK

M O N T E OVA L G RY T E I S TØ P EJ 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.

Monte

STRL: 3,5 L, 27X21X15 CM • ARTNR: 21990 • PKKG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 400 NOK

Baron
COTOMINO SKJ Æ RE FJØL
& SOVA N O FO R K LE
Skjærefjøl av nydelig FSC-sertifisert akasietre. Utmerket
til servering. Takket være det vakre akasietreets
oppbygning, er hvert skjærebrett unikt. Spor på
kortsidene gir et bedre grep. Acaciatre er et slitesterkt
materiale som vil vare i mange år. Skjærefjølen er laget
av en del av treet som krever betydelig mer produksjon,
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: 3,5 L 28X28X6 CM • ARTNR: 21200
PKKG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 900 NOK

ettersom trebitene må limes og pares på en slik måte at
brettet ikke vrenger seg over tid. Resultatet er en veldig
eksklusivt skjærefjøl, faktisk blant de aller beste du kan
eie. Med riktig pleie vil det vare lenge. Forkle laget av
70 % sertifisert resirkulert bomull fra leverandørens
bomullsavfall. Fibre som vanligvis betraktes som
ubrukelige, vil med riktig produksjonsprosess oppnå de
ønskede egenskapene. Dette forkleet er ekstra bredt
for å gi maksimal beskyttelse. To store frontlommer
og en løkke for oppheng av kjøkkenutstyr eller et
kjøkkenhåndkle.
STRL: SKJÆREFJØL: 34X24X3 CM, FORKLE: 95X70 CM
ARTNR: 31905_21560 • PKKG: GAVEESKE OG PLASTPOSE

KAMPANJEPRIS 400 NOK

WI LLI A M MO R R I S R PE T S H E R PA
BLANKET
Mykt og luftig sherpapledd av høy kvalitet med 500
gsm. Et pledd der 70 % av materialene består av
resirkulerte PET-flasker. Pleddets mønster er det
velkjente Willow Bough-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.
STRL: 130X170 CM • ARTNR: 194527 MARIGOLD/BLUE, 194525
WILLOW BOUGH/GREEN • PKKG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 400 NOK

WILLIAM MORRIS BRETT
& KOPPER 2 STK .
Rundt serveringsbrett med en stor overflate på 37 cm i
diameter. Brettets mønster er det velkjente Willow Boughdesignet oppfunnet av den legendariske kunstneren
William Morris, som bodde og arbeidet i England på
1800-tallet. Laget av seljetre. En nydelig borddekorasjon
for alle anledninger. Det er enkelt å tørke av søl.
Kaffekopper av fint benporselen.
STRL: KOPP: 420 ML / BRETT: 37X37X2 CM
ARTNR: 35990_36150 • PKKG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 400 NOK

R A L P LY K T E
Stemningsfull lykte formet som en sekskant med kutt i
glasset på sidene og speilet glass i bunnen, noe som får lyset
til å spre seg vakkert fra alle vinkler. En vakker dekorasjon i
hjemmet.
STRL: 15X15X15 CM • ARTNR: 8180 • PKKG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 300 NOK

BELAGGIO HÅNDKLESETT
Vevd med jacquard-stoff i den fineste bomull
til en utrolig sterk og god kvalitet på 500 gsm.
Håndklærne i dette settet er ekstremt myke og
AVA LO N PLE D D
Mykt pledd i uekte mohair, et syntetisk fiber som ligner
mohair-ull. Det fordelaktige materialet er lett og varmt.
Teppet har et klassisk vevd mønster i sort og hvitt som passer
inn i de fleste interiørstiler.
STRL: 127X180 CM • ARTNR: 194550 • PKKG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 400 NOK

har en utmerket absorpsjonskapasitet og levetid.
Dobbeltsøm gir håndklærne ekstra lang levetid
og forlenget holdbarhet. Laget av BCI-bomull, et
initiativ for å hjelpe bomullsbønder med å endre sine
metoder – fra konvensjonell landbruk til bærekraftig
landbruk. Settet består av to badehåndklær og to
gjestehåndklær.
STRL: 150X210, 50X60 CM • ARTNR: 41630 GRÅ, 41632
GRØNN • PKKG: GAVEESKE

KAMPANJEPRIS 400 NOK

RPET SORTINO TR AIL KJØLERYGGSEK K
& TO SETEPUTE
Kjøleryggsekk som er ideell for både store og små
utflukter. Kjøleryggsekken har to lommer på sidene og
en større lomme foran. Den er laget av 50% resirkulert
materiale fra PET-flasker med setaljer i kunstskinn og
bomull. Kjøleryggsekken holder godt på kulden og det er
enkel tilgang med hjelp av lokk-åpningen. På innsiden av
lokket er det en nettinglomme med plass til ispose, slik
at du kan avkjøle i den øvre delen av ryggsekken som
naturlig sprer seg inn i posen. Tykk PEVA-polstring gjør

RPET SORTINO WEEKENDBAG

at kjøleryggsekken kan holde på kulden i lang tid. Det

Weekend bag made from 50% recycled material from

er også lett å rengjøre den etter bruk. Praktisk brettbar

PET bottles. Stylish and discreet faux leather details.

setepute der 50 % av materialene består av resirkulerte

A simple and lightweight model perfect for a short

PET-flasker. Holder seg brettet med en stropp av

weekend trip.

kunstlær og trykknapp. Stroppen kan enkelt festes til en
sekk.

STRL:48X23X40 CM • ARTNR: 517001 GRÅ, 517002
MARINEBLÅ, 517003 SORT • PKKG: POLYBAG

STRL: RYGGSEKK: 30,5X15X36CM, SETEPUTE 30X40 CM •
ARTNR: 51103_ 512003X2 SORT, 51101_512001X2 GRÅ, 51102_
512002X2 MARINEBLÅ

KAMPANJEPRIS 300 NOK

KAMPANJEPRIS 400 NOK

BRENDON RYGGSEK K & MILES FL ASK E
Ryggsekk av bomullsduk med diskrete detaljer i vegansk skinn. En fôret innside
CLIFTON DRESSVESKE

gir vesken et eksklusivt inntrykk mens den er skånsom mot innholdet. Innsiden

Vesken har en innebygget dresspose hvor man kan

har et polstret rom for din bærbare datamaskin. En stilig og klassiske veskeserie

oppbevare dress og skjorter. Når man trekker posen

som appellerer til mange. Miles termosflaske har en smart vakuumisolasjon som

sammen, blir den til en veske. Stenvasket bomullscanvas

holder vannet iskaldt i opptil 18 timer og varme drikker varme i opptil 6 timer.

med detaljer i kunstlær gjør vesken til en tidløs

Vakuumisoleringen gjør at den aldri kondenserer og gjør vesken våt. Flasken

følgesvenn, som bare blir vakrere med årene. Med fine

er laget av 18/8 rustfritt stål, noe som betyr at det ikke smaker eller lukter av

detaljer, fra glidelås til foring, er dette en utmerket

forrige innhold. Termosflasken er fri for giftstoffer og kan brukes resten av livet.

kombinasjon av funksjonalitet og design. Vesken har en

Det bidrar til å reduserer mengden plastflasker som skal kastes og vi sparer på

mindre lomme på langsiden.

hav og miljø.

STRL:59X31X27 CM • ARTNR: 521308 GRØNN, 521308
MARINEBLÅ, 521308 SORT

STRL: RYGGSEKK: 30,5X13X43 CM, FLASKE: 450 ML
ARTNR: 500202_5046

KAMPANJEPRIS 40,00

KAMPANJEPRIS 400 NOK
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