B2B KATALOG 2018

V el kommen t il vore s B2B k ata l og 2 018
En verden af strømlinet nordisk design, der bygger på mere end 365 års
erfaring inden for håndværk.
Vores B2B-univers består af funktionelle, brugervenlige og holdbare
kvalitetsprodukter til hjemmet, haven og fritiden af mærkerne Fiskars, Iittala,
Raadvad, Fiskars Garden og Gerber.

Hen t emb a l l age- og p roduk t f o t o s
i vore s bil l edb a nk på in t erne t t e t
Fotos til brug for annoncering og andet findes digitalt på vores online
materialebank: http://fiskars.digtator.fi

Dette katalog er først og fremmest tænkt som inspiration og indeholder et
udpluk af de produkter, vi har i vores sortiment. I samarbejde med vores B2Bforhandlere leverer vi unikke gaveløsninger, der vil vække glæde hos de fleste
medarbejdere.
Alle de anførte priser er vejledende udsalgspriser, men vi udarbejder med
glæde et eksklusivt tilbud, der passer præcis til dine behov.
Vi ønsker jer god fornøjelse og ser frem til at høre fra jer.
Har du ikke allerede et login, kan du oprette dig på følgende måde:

Fiskars Denmark A/S

1. T
 ryk på ”Register” for at oprette dig som bruger
2. Udfyld de relevante felter og husk at krydse af hvilke brands du ønsker
adgang til.
Når du har fået adgang til Digtator, kan du vælge blandt alle vores
produktfotos.
3.I øverste venstre hjørne kan det ønskede brand vælges:
Royal Copenhagen, Fiskars, Iittala, Arabia etc.
4. V
 ælg mappen ”Images” og derefter produkt.
5. Klik på den produktgruppe du ønsker at downloade billeder fra.
6. Find det ønskede billede. Når du kører musen over billedet, kommer
download ikonet op. Klik her og vælg det ønskede format. Herefter klikkes
på ”download” og du kan nu gemme billedet på din pc.

Priserne er vejledende udsalgspriser. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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A lva r A a lt o C ol l ec t ion Ii t ta l a siden 1936
Håndværk kendetegner Aalto vaserne, som bliver mundblæst i byen Iittala i Finland. Det kræver 7 kunsthåndværkere, 12 arbejdsgange, 1100º C og 30 timer at
fremstille én enkelt Aalto vase. Vores glaspustere viderefører historien om vasen, som blev skabt i 1936. De talentfulde glaspustere er dedikerede for at holde
traditionen i live i en verden, der forandrer sig. Hver eneste Aalto vase er derfor unik. Alle former og farver er tro mod den originale form og designidé, som blev
skabt i 1936.

Aalto vase 255 mm
1015403 Ørken, 1007864 Regn, 1020908 Mørkegrå, 1025667 Mosgrøn, 1007330 Klar
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Pris kr. 1.099,95

Aalto vase 160 mm
1007822 Regn, 1020905 Grå

Pris kr. 1.099,95

A a lt o sk å l e
Den elegante form er en af de
originale Alvar Aalto designs,
som han præsenterede på
verdensudstillingen i New York i
1939. I over 80 år har Alvar Aalto
glaskollektionen været centrum for
skabelsen af skandinavisk stemning.
Skålen er formpresset og lavet ud
fra Iittalas ekspertise indenfor farvet
glas på Iittalas glasværk.

NYHED

NYHED

Aalto skål 75 mm
1024730 Klar, 1024732 Grå, 1024734 Regn, 1024736 Sand, 1025680 Mosgrøn, 1025681 Aqua Pris kr. 299,95

Aalto vase 220 mm
1025669 Mosgrøn, 1024741 Hvid, 1024738 Klar, 1024739 Regn, 1024740 Grå

Pris kr. 1.099,95
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NYHED

Va l k e a H a rri Ko sk inen 2 018

K a s t ehel mi Ii t ta l a 196 4

Valkea lysestage med sin klassiske bløde profil fører dig langt nordover til
Finland, hvor folk nyder mørket efterår og vinter. Finske hjem er prydet med
flimrende flammer, der skaber en varm og behagelig atmosfære. Valkea
lysestager skaber denne varme - med en accent af en livlig skygge, der
reflekteres på væggene.

Kastehelmi er lavet af glas og oprindeligt designet i 1964 af Oiva Toikka.
Navnet Kastehelmi betyder ”dugdråbe” på finsk og refererer til dugdråberne,
der viser sig som perlerækker på græsset i morgensolen. I anledning af
Toikkas 50-års jubilæum i 2010, er et udvalg af hans værker fra sortimentet
blevet genudgivet

NYHED

Valkea fyrfadsstage
1026846 Klar, 1026847 Grå, 1026848 Regn, 1026849 Sand, 1026880 Turkis, 1026881 Havblå

SIDE 6 | B2B KATALOG 2018

Pris kr. 149,95

NYHED

Kastehelmi fyrfadsstage
1007578 Klar, 1007583 Grå, 1007839 Regn, 1007587 Sand, 1025662 Mosgrøn, 1025664 Havblå Pris kr. 119,95

K a s t ehel mi va ser
I 2018 er der to farver der bliver fremhævet fra det store farvearkiv. Nemlig mosgrøn og aqua. Mosgrøn er en traditionel og bekendt farve, samtidig med at den
formår at være en elegant farve til glas. Den fungerer som en god basis for mad, drikke og farverige blomster og til de mere nedtonet borddækninger.

NYHED

Kastehelmi vaser 154 mm
1025720 Klar, 1025722 Mosgrøn, 1025721 Grå, 1025725 Aqua 

Pris kr. 399,95
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Ii t ta l a x Is se y Mi ya k e I X I

L eimu l a mp en

Iittala og modedesigneren Issey Miyake har indgået et unikt samarbejde, der
ikke bare bringer skandinaviske og japanske designtraditioner tættere på
hinanden, men som bidrager til at skabe harmoni i hverdagen.

Leimu lampen er en moderne klassiker der skaber varme og indbydende
atmosfære i hjemmet. Det stærke design sprog, inspireret af arkitektur
kombineret med det delikate glasmateriale giver lampen et unik udtrykt. Hver
Leimu lampe er skabt af de bedste glaspustere fra Iittala glasfabrikken.

* Leveres uden pudefyld
IXI Pude
1018820 Lysegrå, 1018821 Lyserød, 1018822 Mørkegrå, 50x50 cm
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Pris kr. 1.059,95

Leimu Lampe
1026414 Grå, 1026415 Kobber, 1026416 Mosgrøn, 24x16,5 cm

Pris kr. 2.599,95

Leimu Lampe med betonfod
1014160 Stor grå 38x25 cm
1014129 Lille grå 30x20 cm

Pris kr. 3.999,95
Pris kr. 3.699,95

N a p p ul a
Nappula lysestagen blev født, da designer Matti Klenell besøgte glasmuseet
Nuutajärvi og blev forelsket i et usædvanligt formet bord. Inspireret af sit
særprægede design skabte han et udvalg af moderne lysestager.

NYHED

Stabilt og sympatisk, repræsenterer Nappula det stærke nordiske
designsprog, der er typisk for Matti Klenells arbejde. Nappulas bløde
former er i overensstemmelse med lysets blide flamme, mens dens solide
base og delikate stamme danner en interessant kontrast mellem det faste
og sofistikerede. Nappula design kombinerer sin kærlighed til vintage og
moderne former. Udover at være utroligt praktisk, er de allerede kommende
ikoner.

Nappula glaslysestager 107 mm
1026406 Grå, 1026407 Mosgrøn

Pris kr. 499,95
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T ool s 199 8
Denne unikke serie er udviklet med
fokus på funktion i et smukt og
moderne design og formgivet som
designikon af Björn Dahlström i
samarbejde med professionelle kokke
og materialespecialister. Serien kan
bruges på alle typer af komfurer, inkl.
induktion, på grill, over åben ild og kan
tåle op til 500°C.

Tools 1998
1010452 Kasserolle uden låg 1 l
1010476 Ovnfad lille 36x24x6 cm
1016188 Tools stegepande 24 cm 
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Pris kr. 1.099,95
Pris kr. 1.799,95
Pris kr. 1.499,95

Citterio Collective Tools
1009844 Serveringsske str. S 
1014088 Serveringsske str. L 
1009875 Salatsæt mat 2 stk, 28 cm 

Pris kr. 249,95
Pris kr. 349,95
Pris kr. 599,95

S c a ndi a be s t ik & s a l at s æ t
Da Scandia-bestikket blev designet af Kaj Franck i 1952, var det temmelig revolutionerende. Det gjorde op med eksisterende normer og satte nye standarder.
Scandia blev en af de mest elskede hverdagsklassikere i finske hjem. Det er nu tilbage i Iittala-kollektionen som en god gammel ven ved hverdagens måltider.

1016516 Scandia bestik 24 dele, blankt
(4 gafler + 4 knive + 4 skeer + 4 teskeer)

Pris kr. 1.899,95

1016517 Scandia Salatsæt 2 dele, blankt

Pris kr. 369,95
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E s sence
Alfredo Häberli’s tankegang med Essence serien er at skabe så få glas som muligt, som kan opfylde alle behov for drikkevarer og typer af vine. Tidløs og
prisvindende glasserie, der matcher alle dine favoritvine og – drikke samtidig med at tilføje stilren harmoni og balance til borddækningen. Navnet Essence
stammer fra Alfredo Häberlis simple udgangspunkt for skabelsen af seriens markante design – vin, et glas og Iittalas særlige historik.

Cocktailglas
1009143 Essence Cocktailglas 31 cl (2 æsker af 2 stk)
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Pris kr. 519,90

Ølglas
1009146 Essence Ølglas 48 cl (2 æsker af 2 stk)

Pris kr. 479,90

Ult im a T hul e Ii t ta l a 196 8
Thule er en omfattende glasserie, som i
sin tid krævede tusindvis af timer Ultima
med produktionsteknisk udvikling i
glasværkstedet.
Dens naturefterlignende former blev
gradvist udviklet, da træformernes
overflade blev brændt af den flydende
glasmasse. Ultima Thule indeholder
en enestående udtryksfuldhed, der er
kendetegnende for det finske glas, og
som er blevet kendt verden over.

Essence Champagneglas
1009139 4 champagne glas 21 cl 

Pris kr. 479,90

Musserende vinglas
1015654 Ultima Thule Musserende vinglas 18 cl (2 æsker af 2 stk)

Pris kr. 699,95
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F isk a r s F unk t ion a l F or m +
Fiskars Functional Form+ knive er lavet i en holdbar, stærk og kraftig klinge i rustfrit stål. Soft touch håndtaget er ergonomisk og komfortabelt i pp materiale, der
er yderst slidstærkt. Kniven giver en perfekt balance til præcision og nemt skærearbejde.

1016006 Fiskars 3 dele knivsæt, Kokkekniv, Grøntsagskniv, Urtekniv
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Pris kr. 599,95

1016003 Fiskars Forskæresæt

Pris kr. 499,95

Roya l
Et elegant design som kombinerer god ergonomi, et stilfuldt look og perfekt balance. En særlig “tøndeslibning” af kniven reducerer friktion og giver kniven en
høj skarphed i ekstremt lang tid. Det ergonomiske håndtag i rustfri stål med finger-stop øger sikkerheden. Royal knivene er meget afbalancerede og holdbare.
Maskinopvask frarådes.

1020242 ROYAL 5 dele knivsæt
Royal urtekniv 7 cm
Royal tomat grill/kniv 11 cm
Royal asiatisk urtekniv 12 cm
Royal brødkniv 23 cm
Royal kokkekniv 21 cm

Pris kr. 1.999,95

1016461 ROYAL 2 dele knivsæt
Royal kokkekniv 21 cm
Royal urtekniv 7 cm
Pakket samlet i æske

Pris kr. 899,95

1016464 ROYAL 3 dele knivsæt
Royal brødkniv 23 cm
Royal kokkekniv 21 cm
Royal asiatisk urtekniv 12 cm

Pris kr. 1399,95

Pakket samlet i æske

Pakket samlet i æske
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Nor r
Fiskars Norr er nordisk design og kvalitet i bæredygtige materialer. Skaftet
er udført i bæredygtigt FSC®-certificeret ahorn – og knivbladene i tysk
kvalitetsstål, der med en omhyggelig finish sikrer en effektiv og stilfuld
skæreoplevelse. Resultatet er smukt, nordisk design i den bedste kvalitet.
Fiskars Norr-knivene bærer FSC-mærket, der er en garanti for ansvarlig
skovhugst og forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over.

1016475 Urtekniv 7 cm
1016472 Tomat/steakkniv 12 cm
1016477 Asiatiak urtekniv 12 cm
1016474 Santokukniv 16 cm
1016478 Kokkekniv 20 cm 
1016480 Brødkniv 21 cm 
1020238 Køkkengaffel 24 cm 
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Pris kr. 249,95
Pris kr. 299,95
Pris kr. 299,95
Pris kr. 449,95
Pris kr. 449,95
Pris kr. 449,95
Pris kr. 299,95

Norr forskærersæt 2 dele
1020238 Forskærergaffel
1016478 Kokkekniv

Pris kr. 749,90

1016471 Norr 2 dele knivsæt
Norr Kokkekniv 20 cm
Norr Urtekniv 7 cm
Pakket samlet i æske

Pris kr. 649,95

1016473 Norr 3 dele knivsæt
Norr Santokukniv 16 cm
Norr Kokkekniv 20 cm
Norr Asiatisk urtekniv 12 cm

Pris kr. 1.149,95

Pakket samlet i æske
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NYHED
Nor den
FISKARS Norden er en ny innovativ serie af knive, gryder og pander i støbejern. Produkterne kombinerer tidløst nordisk design med innovativ funktionalitet.
Norden knivene er lavet af rustfrit stål i højeste kvalitet, hvilket giver fremragende skarphed og holdbarhed. Dette fuldendes med et skaft lavet af birketræ.
FISKARS Norden gryder og pander i støbejern er perfekte til simreretter og ”slow cooking”, som fremhæver smag og tradition.
Produkterne kombinerer tidløst nordisk design med innovativ funktionalitet.
Fiskars Norden er en række robuste og holdbare emaljerede støbejernsprodukter, som har en innovativ og unik mineralbehandling, der giver serien overlegne
slip-let egenskaber selv ved meget høje temperaturer.
Den unikke slip-let mineralbehandling sikrer også, at gryderne og panderne i serien er nemme at rengøre og vedligeholde.
Alle produkter i serien er ovnfaste, da alle trædele nemt kan løsnes og fjernes.

1026420 Norden kokkekniv, lille
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Pris kr. 799,00

1026424 Norden urtekniv

Pris kr. 699,00

NYHED

1026423 Norden filetkniv

Pris kr. 1.099,00
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1026568 Norden pande 24 cm
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Pris kr. 1.199,00

1026569 Norden pande 28 cm

Pris kr. 1.299,00

1026570 Norden grillpande 26 cm

Pris kr. 1.299,00

Ro t is sér Op t iHe at
Vælg Rotissér, hvis du værdsætter den bedste kvalitet og et holdbart design. Rotissér er skabt til
avanceret madlavning med stil. Rotissér har den innovative OptiHeat-teknologi, som gør at produkterne
ikke overopheder på induktionskomfur.
Produceret i Finland.

1023753 Rotissér stegefad 28 cm

Pris kr. 1.299,95

1023764 All Steel stegefad 28 cm

Pris kr. 899,95
B2B KATALOG 2018 | SIDE 21

H a rd face
Denne serie er til intensivt hverdagsbrug, hvor både holdbarhed og funktionalitet er i top. Serien fremstår i et unikt sort design med ny forbedret og meget
slidstærk belægning (Hardtec Superior) og ny Energy Base teknologi sikrer hurtig opvarmning.

1020879 Hard Face sauterpande 24 cm 
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Pris kr. 899,95

1023758 Rotisser sauterpande 26 cm

Pris kr. 1.299,95

1023762 ALL Steel sauterpande 26 cm

Pris kr. 899,95

A l l S t eel
All Steel er en fremragende kogegrejsserie hvor design er kombineret med al vores tekniske ekspertise. Panderne har en keramisk Ceratec* belægning, som giver
den bedste stegeskorpe. Håndtaget er af kraftigt stål og tåler op til 240°C. Den tykke bund på hele 7 mm giver eminente stegeegenskaber.

1020892 Hard Face wok 28 cm

Pris kr. 799,95

1023763 ALL Steel wok 28 cm

Pris kr. 699,95

1020877 Hard Face pande 22 cm m. lav kant

Pris kr. 699,95
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NYHED
H a rd face S T EEL
Vores Hard Face serie er nu udvidet med en række nye produkter i mat børstet rustfrit stål. Gryderne er meget slidstærke med høje
afrundede kanter, som gør dem perfekte til at tilberede råvarer der skal koges. Lågene er varmeresistente silikone låg med to smarte
hældefunktioner, som gør det nemt at hælde vandet fra. Panderne til stegning og sautering har den holdbare Hardtec Superior slip let
belægning der gør det nemt at lave mad og efterfølgende at gøre rent.

1025251 Hard Face Steel sauterpande 26 cm
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Pris kr. 799,95

1025250 Hard Face Steel stegepande 28 cm

Pris kr. 599,95

NYHED

1025237 Hard Face Steel stegepande 26 cm

Pris kr. 549,95

1025230 Hard Face Steel kasserolle 1,8 l

Pris kr. 599,95
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R a a dva d Erik a 2 002
Erica blev designet af Tobias Jacobsen i
2002 og har siden introduktionen været en af
Danmarks mest solgte bestikserier. Med Erica
får man ganske enkelt godt design, flot finish
og et eminent godt bestik. Serien er fremstillet
i matbørstet, rustfrit kvalitetsstål, der tåler
maskinopvask.

1018367 Erica grill bestiksæt, mat, 12 dele
(6 gafler + 6 knive)
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Pris kr. 599,95

1018348 Erica bestiksæt, mat, 16 dele i gaveæske
(4 gafler + 4 knive + 4 skeer + 4 teskeer)

Pris kr. 599,95

R a a d va d Roya l
Royal er et elegant og stilrent bestikdesign, der
både er neutralt og tidløst. Steak bestikket er skabt
i matbørstet kvalitetsstål, som let kan matches med
alverdens tallerkendesign. Størrelsen på bestikket er
afpasset efter tidens tallerkendiameter på 26-28 cm
Serien er fremstillet i rustfrit kvalitetsstål, der tåler
maskinopvask.

1018344 Royal steaksæt 4 dele
(2 gafler + 2 knive)

Pris kr. 249,95

1018345 Royal steaksæt 24 dele
(12 gafler + 12 knive)

Pris kr. 1.499,95
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F isk a r s va nding
Vi er glade for at kunne introducere en inspirerende serie af vandings
produkter som supplement til vores sortiment af haveredskaber, herunder
Fiskars Waterwheel som indeholder alt hvad du har brug for.

1020436 Waterwheel med 15 m slange
1023643 Waterwheel med 20 m slange
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Pris kr. 599,00
Pris kr. 749,00

F isk a r s t il h av en
Hvis du elsker havearbejde, vil du gerne have de bedste redskaber. Dem
bestræber vi os på at give dig. Uanset om du skal luge, beskære, feje eller
hugge, gør Fiskars’ redskaber arbejdet til en leg året rundt.

1023630 PowerGear XTM beskæresaks PX92
1020186 Powergear XTM grensaks
1000596 Powergear XTM hækkesaks m /udv HS72

Pris kr. 279,90
Pris kr. 389,00
Pris kr. 399,00

1005046 Rensejern
1005054 Mælkebøttejern
1005041 Fliserenser
1018564 Plantepind
1005053 Planteske
1018563 Lugeklo

Pris kr. 84,95
Pris kr. 84,95
Pris kr. 84,95
Pris kr. 84,95
Pris kr. 84,95
Pris kr. 84,95
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Ger ber
Ligesom de mænd og kvinder der bærer vores udstyr, er Gerber ustoppelig.
Årtiers innovation og engagement har bragt os hertil og gjort os kendt som
en mester i knive og værktøjer. Gerbers unikke kvalitetsprodukter er designet
med tanke på udendørs aktiviteter, under de mest krævende forhold. Vi har,
sidenhen, videreført de stolte traditioner i mange flere typer produkter.

1014081 Lys fl. åbner
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Pris kr. 179,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1014035 BG Survival Bracelet (Blister) 
1003726 Pocket Tool Multi-Blade Tool (Blister)
1013981 Bear Grylls Compact Multi-tool (Blister
1014031 Dime Micro Tool, Green
1014051 Canteen Water Bottle with Cooking Cup (Blister)
1013993 Gerber tool
1019785 Gerber tool
1003722 Torch light
1014021 Multiplier
1003721 Multitool
1014018 Sport mp400
1021134 Keychain tool

Pris kr. 229,00
Pris kr. 249,00
Pris kr. 249,00
Pris kr. 269,00
Pris kr. 529,00
Pris kr. 599,00
Pris kr. 399,00
Pris kr. 369,00
Pris kr. 949,00
Pris kr. 749,00
Pris kr. 849,00
Pris kr. 89,00
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Smedeland 46
DK-2600 Glostrup
Tel. +4538144848

