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Skagerak er en familieejet designvirksomhed fra 1976, og vores rødder stikker
dybt i den skandinaviske geografi og stolte møbeltradition.
Som den første større virksomhed i Danmark blev vi B Corp certificeret i 2017
for vores måde at drive forretning på. Det har altid været en del af vores DNA
at skabe varigt design med omtanke for mennesker og planeten. Derfor falder det
os ret naturligt ind, at vi som B Corp (benefit corporation) nu forpligter os til at
efterleve særligt høje standarder indenfor social ansvarlighed, miljø og klima samt
gennemsigtighed.
Designmæssigt betyder det, at vores produkter bliver til under ansvarlige forhold, i samarbejde med leverandører, vi har kendt igennem årtier. Med vægt på
håndværksmæssig omhu, funktion og nordisk æstetik, så vores designs kan nå
til mennesker i alle aldre og gøre hverdagen lidt smukkere – år efter år.
Størstedelen af det træ vi anvender i vores kollektion kommer fra FSCcertificerede skove. Her arbejdes der for at garantere et bæredygtigt skovbrug,
hvor biodiversitet og skovarbejdere respekteres.
Årets katalog byder på nye produkter som Bring Along Parasol og den stabelbare
Nomad Stool, og består i sin helhed af gode, sammensatte gaver til B2B-markedet,
som kan skabe glæde mange år frem i tiden.
Med venlig hilsen
Vibeke og Jesper Panduro
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GAVE nr. 1

GAVE nr. 2

GAVE nr. 3

GAVE nr. 4

GAVE nr. 5

GAVE nr. 6

Leveres i stofpose m/hank
Vejl. pris DKK 1.495,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 995,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.095,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.495,00
Vejl. B2B pris DKK 460,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.895,00
Vejl. B2B pris DK 560,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.995,00
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Bring Along Parasol

Bollard Oil Lamp

Sambito Hammock

Flame Firebowl Ø47

Flame Firebowl Ø47

Helios Spyd

Flame Firebowl Ø75

1910140 Meranti
Ø×H: 144×151 cm

S1830515 Teak / Glass / Stainless Steel
Ø×H: 12,5×24,5 cm

S1950525 Canvas
W×L: 140×350 cm

1810540 Corten Steel
Ø×H: 47×23 cm
(ved udpakning har produktet ikke
opnået sin endelige patinering)

1810540 Corten Steel
Ø×H: 47×23 cm
(ved udpakning har produktet ikke
opnået sin endelige patinering)

S1810530 Teak/ Rustfrit stål
LxWxH 65x3,5x1 cm
2 stk.

1810541 Corten Steel
Ø×H: 75×23 cm
(ved udpakning har produktet ikke
opnået sin endelige patinering)

Bollard Olielanterne er en
bærbar lanterne, der spreder
lys og hygge på mørke aftener
ude eller inde. Fresnel-glasset
spreder lyset på fineste vis og
er desuden nem at tage ud
og rengøre. Klik blot bøjlen ned
og tag metallåget af – et låg
der også beskytter flammen
mod luft og vand.

Den solide Sambito hængekøje
fra Skagerak er designet i et
robust canvas tekstil, der kan
tåle tidens tand og omskifteligt
vejr. Dog kommer Sambito nok
mest til sin ret under en skyfri
himmel og høj solskin, ledsaget
af en tilpas tyk bog og lidt forfriskninger.

Flame kan sættes op på stranden og i haven, og danner rammerne for en hyggelig stund i
flammernes skær og varme. Det
skulpturelle bålfad er konstrueret i cortenstål; et vejr- og temperaturbestandigt materiale,
der på kort tid opnår et smukt
og beskyttende lag patina. Bålfadet har en stabil fod sammensat af to stærke stålrammer.

Bring Along Parasol er din
tro følgesvend og garanti for
skygge og læ, når du bevæger
dig ud på eventyr. Parasollens
stamme slutter i en spydspids,
så den let kan sættes i jorden,
sandet eller i en krukke. Parasollen leveres i en stofpose
med snoretræk og hank.
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Flame kan sættes op på stranden og i haven, og danner rammerne
for en hyggelig stund i flammernes skær og varme. Det skulpturelle
bålfad er konstrueret i cortenstål; et vejr- og temperaturbestandigt
materiale, der på kort tid opnår et smukt og beskyttende lag patina.
Bålfadet har en stabil fod sammensat af to stærke stålrammer. Med
Helios spyd med i pakken er familien hjulpet godt på vej mod en
uforglemmelig grillaften i haven.

Flame kan sættes op på stranden og i haven, og danner rammerne for en hyggelig stund i
flammernes skær og varme. Det
skulpturelle bålfad er konstrueret i cortenstål; et vejr- og temperaturbestandigt materiale,
der på kort tid opnår et smukt
og beskyttende lag patina. Bålfadet har en stabil fod sammensat af to stærke stålrammer.
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GAVE nr. 7

GAVE nr. 8

GAVE nr. 9

Pakket i sort rør
Vejl. pris DKK 1.495,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Pakket i sort rør & grå gaveæske
Vejl. pris DKK 2.002,00
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.295,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Georg Coat Stand

S1930306 Oak FSC™ 100%
W×D×H: 54×39×170 cm

Georg Stumtjener er to lange
ben monteret på et mellemstykke, der læner sig direkte
op ad væggen. Her er ingen
skruer, kun umiddelbar opbevaring i entré eller soveværelse.
Hæng dit tøj på bøjler, mens
tørklæder og jakker kan hænge
på de små forhøjninger på det
ene ben, din taske på krogen
på det andet.
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Georg Coat Stand

S1930306 Oak FSC™ 100%
W×D×H: 54×39×170 cm

Georg Hanger, 3 pcs.
S1930318 Oak FSC™ 100%
L×W×H: 45×1,7×19 cm

Georg Stumtjener er to lange ben monteret på et mellemstykke,
der læner sig direkte op ad væggen. Her er ingen skruer, kun umiddelbar opbevaring i entré eller soveværelse. Hæng dit tøj på bøjler,
mens tørklæder og jakker kan hænge på de små forhøjninger på det
ene ben, din taske på krogen på det andet.
Georg-kollektionens traditionelle bøjle har drejelig krog og en krop,
der er flad, så den fylder mindre. Bøjlen er tænkt til forskellige sammenhænge og princippet er det samme som i resten af serien; at
Georg skal kunne klare sig selv sammen med andre møbeltyper.

Nomad Stool

1930252 Oak FSC™ 100%
W×D×H: 38,5×38,5×45 cm / Seat H: 45 cm
Stackable H: 4 chairs

Nomad Stool – skabt i ubehandlet egetræ – er en minimalistisk version af den klassiske 3-benede skammel. Sædet
synes en anelse svævende mellem skamlens tre afrundede
ben, hvilket giver et let og
enkelt udtryk. Nomad Stools
kan nemt stables og opbevares, når de ikke er i brug.
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GAVE nr. 10

GAVE nr. 11

GAVE nr. 12

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.095,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 2.095,00
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.495,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Dania Step Ladder

Dania Stool / Storage

Dania Stool
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S1600631 Oak FSC™ Mix
W×D×H: 38×34,5×27,5 cm

S1600536 Oak FSC™ Mix
W×D×H: 37×38×51 cm

Designit har skabt Dania skamlen – et lille møbel med masser af tyngde. Brug den som
skammel til børnene. Til at nå
det højeste skab. Som ekstra
siddeflade. Til fødderne. Brug
den til alt.

Dania Step Ladder er smuk,
eksklusiv og en nyfortolkning
af glemte klassikere. Fælles
for alle produkterne i Dania
serien er, at de tilfører en helt
særlig hygge og nostalgi til den
moderne boligindretning.

B1600515 Oak FSC100%
W×D×H: 36×22×32 cm

Dania Stool/Storage har adskillige funktioner, som man let
kan skifte i mellem alt efter
behov. Her har du en kurv til
at medbringe alt, når familien
drager på strandtur eller picnic
i parken. Med dig har du også
en ekstra siddeplads eller et
lille bord.

GAVE nr. 13

GAVE nr. 14

GAVE nr.15

GAVE nr. 16

GAVE nr. 17

GAVE nr. 18

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.695,00
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 649,95
Vejl. B2B pris DKK 320,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 1.195,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.995,00
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 1.495,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 899,95
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Dryp
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Nordic Tray Ø30

Nomad Table Tray

Norr Magazine Holder 120

Norr Magazine Holder

Walli Rack 77

S1600665 Oak FSC™ Mix
W×D×H: 70×10×103 / 180 cm

1600315 Oak FSC™ 100%
Ø×H: 30×3,5 cm

1930251 Steel / Oak FSC™ Mix
W×D×H: 60×35×22 cm

1930270 Oak FSC™ 100% / Leather / Brass
W×D×H: 120×10×35 cm

1930249 Oak FSC™ 100% / Leather / Brass
W×D×H: 75×10×35 cm

1431010 Oak FSC™ 100%
W×D×H: 77×6×3,5 cm

Denne smarte letvægter af et
tørrestativ vil få din tøjvask til
at synes knap så besværlig.
Dryp kommer særligt til sin
ret i små og trange rum, da
det både kan stå frit på gulvet
eller stilles op ad væggen, og
klappes sammen igen når det
ikke er i brug. Skridsikre fødder
giver stativet høj stabilitet.

Nordic Trays runde form og
høje kant kan rumme skåle,
bestik og tallerkner, og indbyder til at arrangere og servere
friskskåret frugt, ost og charcuteri eller andre delikatesser.
Under fadet er der placeret små
gummifødder, som tilfører et
svævende udtryk og gør det let
af løfte fadet fra bordet igen.

Nomad Table Tray er et multifunktionelt produkt, der fungerer som sidebord til sofaen eller
tillægsbord til andre overflader.
Foldes benene helt ind, har
man en stor og rummelig serveringsbakke i flot ubehandlet
egetræ, og en lille detalje gør,
at den synes let svævende hen
over spise- eller havebordet.

Norr Magazine Holder kombinerer det funktionelle og det
æstetiske, så man på praktisk
vis kan opmagasinere sine
bøger, blade og kopper, og
give dem et nyt, synligt liv
på væggen. En smuk rem af
naturlæder holder tingene på
plads indtil de skal i brug igen.
Denne brede version er opdelt
i to lige store rum, som gør det
muligt at opdele efter tema
eller funktion.

Norr Magazine Holder kombinerer det funktionelle og det
æstetiske, så man på praktisk vis
kan opmagasinere sine bøger,
blade og kopper, og give dem
et nyt, synligt liv på væggen. Et
læderbånd forbinder rammen i
egetræ på langs, og sørger for,
at alt bliver på sin plads, indtil
det skal i brug igen.

Walli Rack er udviklet i et
dynamisk snit med skulpturelle
dyder, der fremhæves af det
ubehandlede egetræ. Set oppefra har rækkens tre buer samme
form som bøjler, og de kan
bære alt fra lange frakker og
hatte til halstørklæder, tasker
og paraplyer.
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GAVE nr. 19

GAVE nr. 20

GAVE nr. 21

GAVE nr. 22

GAVE nr. 23

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 999,95
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 749,90
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 449,95
Vejl. B2B pris DKK 160,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 260,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 999,95
Vejl. B2B pris DKK 460,00

Sild Tray

Salad Servers

Nordic Bowl Ø24

Dania Box 1

Dania Box 4

1600971 Teak
L×D×H: 24,5×49×1,5 cm

S1990837 Teak
L×W×H: 30×6×0,9 cm

1600289 Porcelain
Ø×H: 24,2×5 cm / White

S1600573 Oak
L×D×H: 31×22×9 cm

1600597 Oak
L×D×H: 44,5x31×13 cm

1930243 Oak FSC™ Mix  / Leather
L×W×H: 34×26,5×12 cm

Norr Bread Box

Sild Tray fungerer som skæreog serveringsbræt på en og
samme tid. De små sammensatte træstave i teak danner
tilsammen et sildebensmønster,
der på elegant vis fremhæves af
træets mange forskellige nuancer og årer. Sild Tray er designet
med et indhak rundt langs kanterne, så man lettere kan løfte
brættet op og sætte det ned.

Grafisk, naturlig og slank. Salad
Servers er nemme at forstå med
deres stringente geometri. De
harmoniske dimensioner og
træets varme glød understreger
salatsættets grafiske linjer og
funktionelle greb.

Denne Nordic skål er alt, hvad
du skal bruge til en stilren servering, når du får gæster. Nordic serien er indbegrebet af rå
minimalisme og er skabt i solidt
og kridhvidt porcelæn med en
mat yderside og glaseret inderside. Skålen er ildfast og kan gå
i opvaskemaskinen efter brug.

En rektangulær kasse i træ, der
trods sin historiske profil, er et
nemt og funktionelt produkt,
som taler sit tydelige sprog
og formsprog.

En rektangulær kasse i træ, der
trods sin historiske profil, er et
nemt og funktionelt produkt,
som taler sit tydelige sprog
og formsprog.

Norr brødboks lader dig opbevare brød, boller og hjemmebag på en nem og sikker måde.
Boksen er udstyret med et
blødt læderhåndtag i hver ende
samt et rillet låg, der også kan
bruges som skærebræt. Norr
brødboks er lavet af ubehandlet
egetræ, som har fremragende
antibakterielle egenskaber og
et let, nordisk look.
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GAVE nr. 24
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 729,90
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Paddle Grinder
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Paddle Jar

1600960 Oak FSC™ 100%
L×W×H: 6×8,5×18 cm

1600961 Ceramic / Oak
Ø×H: 6,5×8 cm

Paddle Grinder er peberkværnen i NOIDOI’s salt og peber
sæt, der skiller sig ud med det
funktionelle paddel-lignende
håndtag. Kværnen består af
et roterende topstykke og et
bundstykke, hvor den keramiske kværnemekanisme er placeret, og kan let skilles ad, renses
og genopfyldes. Udenpå er
Paddle Grinder skabt i massivt,
ubehandlet eg.

Paddle Jar er saltkarret i
NOIDOI’s salt og peber sæt,
der skiller sig ud med det
funktionelle paddel-lignende
håndtag. Paddle Jar består af
en fin, keramisk krukke og et
tilhørende trælåg i ubehandlet
eg. Krukken er støbt i en mat,
jordisk nuance, hvis udtryk taler
samme nordiske sprog som
det rustikke trælåg og sættets
peberkværn, Paddle Grinder.

GAVE nr. 25

GAVE nr. 26

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 449,95
Vejl. B2B pris DKK 220,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 599,95
Vejl. B2B pris DKK 270,00

Soft Board, Small

Soft Board, Large

S1990839 Oak FSC™ 100%
L×W×H: 42×16×1,9 cm

S1990827 Oak FSC™ 100%
L×W×H: 53×16×1,9 cm

Rundede kanter og en fløjlsblød
overflade giver Soft Board sit
navn. Soft Board er designet af
Mette Schelde og har et hul, så
du kan hænge det på væggen
og en slank og aflang form, der
er oplagt til både arbejde og
servering.

Rundede kanter og en fløjlsblød
overflade giver Soft Board sit
navn. Soft Board er designet af
Mette Schelde og har et hul, så
du kan hænge det på væggen
og en slank og aflang form, der
er oplagt til både arbejde og
servering.
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GAVE nr. 27

GAVE nr. 28

GAVE nr. 29

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 599,95
Vejl. B2B pris DKK 210,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 360,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 399,95
Vejl. B2B pris DKK 190,00

Norr Tray 25,5×46

1930262 Oak FSC™ Mix  / Leather
L×W×H: 46×25,5×2,5 cm
Black

Norr Tray er skabt i naturlige
materialer med en synlig og
sanselig struktur. Den enkle,
rektangulære form og de funktionelle lædergreb gør bakken
nemt at bære – velegnet til små
serveringer på sengen, altanen eller sofaen. Med tiden vil
både læder og egetræ patinere
smukt.

Norr Carrier

1930257 Oak FSC™ Mix  / Brass
L×W×H: 22×15,5×20,5 cm
Black

Norr Carrier er en enkel egetræsbeholder til dine eddiker,
olier og krydderier. Med det
buede håndtag placeret i holderens midte, har det aldrig
været nemmere for dig at tage
dine yndlingsingredienser med
til bords.

Norr Paper Towel Holder

1930261 Oak FSC™ 100% / Leather
Ø×H: 14×30,5 cm
Black

Norr Paper Towel Holder i træ,
læder og nitter taler et nordisk
formsprog. Kanten i bunden
sørger for, at papiret ikke ruller sig selv ud. Læderhanken
er både detalje og praktik, da
stroppen gør den nem at flytte
rundt.
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GAVE nr. 30

GAVE nr. 31

GAVE nr. 32

GAVE nr. 33

Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.049,90 kr.
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 599,95
Vejl. B2B pris DKK 240,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 320,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 1.295,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Cutting Board 33×21

Cutting Board 40×24

Cutting Board 35×24

Cutting Board 50×27

Cutting Board 56×35

S1990891 Teak Endgrain
L×W×H: 33×21×2,5 cm

S1990844 Teak Endgrain
L×W×H: 40×24×2,5 cm

S1990845 Teak Endgrain
L×W×H: 35×24×4 cm

S1990847 Teak Endgrain
L×W×H: 50×27×3 cm

S1990890 Teak Endgrain
L×W×H: 56×35×4 cm

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede
greb på undersiden af brættet, så du kan bære det sikkert
til bords. Træets fibre vender
opad på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som
synlige ridser i overfladen.

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede
greb på undersiden af brættet, så du kan bære det sikkert
til bords. Træets fibre vender
opad på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som
synlige ridser i overfladen.

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede
greb på undersiden af brættet, så du kan bære det sikkert
til bords. Træets fibre vender
opad på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som
synlige ridser i overfladen.

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede greb på undersiden af brættet,
så du kan bære det sikkert til bords. Træets fibre vender opad
på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som synlige
ridser i overfladen.
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GAVE nr. 34

GAVE nr. 35

Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.379,85 kr.
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Pakket i gavepose - kogebog medfølger
Vejl. pris DKK 1.098,90 kr.
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Cutting Board 40×24

Nordic Serving Plate

Nordic Jar Ø8 w/ spoon

Salad Servers

Nordic Bowl Ø24

Svinkløv Badehotel

S1990844 Teak Endgrain
L×D×H: 40×24×2,5 cm

S1600283 Porcelain
L×D×H: 40×15×2,5 cm
White

S1600284 Porcelain
Ø×H: 8×6 cm
White

S1990837 Teak
L×W×H: 30×6×0,9 cm

1600289 Porcelain
Ø×H: 24,2×5 cm / White

1980155 Kogebog

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede
greb på undersiden af brættet, så du kan bære det sikkert
til bords. Træets fibre vender
opad på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som
synlige ridser i overfladen.

Nordic Serving Plate er et
aflangt fad med rundede hjørner, der både fungerer som servering og som undertallerken
til seriens mindre skåle. Nordic
Serving Plate har seriens matte
yderside og blanke inderside
og tåler ovn, mikroovn og
opvaskemaskine.

Den lille Nordic Jar Ø8 i porcelæn og med ske er ideel når de
hjemmerørte dressinger skal
frem, eller når den revne parmesan, de blandede oliven og
de hjemmesyltede agurker
kræver servering med manér.

Grafisk, naturlig og slank. Salad
Servers er nemme at forstå med
deres stringente geometri. De
harmoniske dimensioner og
træets varme glød understreger
salatsættets grafiske linjer og
funktionelle greb.

Denne Nordic skål er alt, hvad
du skal bruge til en stilren servering, når du får gæster. Nordic serien er indbegrebet af rå
minimalisme og er skabt i solidt
og kridhvidt porcelæn med en
mat yderside og glaseret inderside. Skålen er ildfast og kan gå
i opvaskemaskinen efter brug.

Vi kaldte den ”en stemningsog kogebog” – Det skulle vise
sig, at det også blev en bog til
erindring om dét, der var og en
inspiration til dét, der kommer.
Erindring om stedet, stemningen, personalet og maden,
med masser af de opskrifter,
der var en stor del af det hele
og de opskrifter, der viste, at
Kenneth og folkene i køkkenet i
kælderen havde højt til loftet.
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GAVE nr. 36

GAVE nr.37

Pakket i gavepose - kogebog medfølger
Vejl. pris DKK 1.448,90 kr.
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Pakket i gavepose - kogebog medfølger
Vejl. pris DKK 1.449,90 kr.
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Cutting Board 40×24

Nordic Mortar

Svinkløv Badehotel

Dania Box 1

Dania Box 4

To sider af samme smag

S1990844 Teak Endgrain
L×D×H: 40×24×2,5 cm

1600288 Porcelain
Ø×H: 10,5×9 cm
White

1980155 Kogebog

S1600573 Oak
L×D×H: 31×22×9 cm

1600597 Oak
L×D×H: 44,5x31×13 cm

1980157 Kogebog af Jesper Vollmer

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede
greb på undersiden af brættet, så du kan bære det sikkert
til bords. Træets fibre vender
opad på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som
synlige ridser i overfladen.

Nordic Mortar er med sin
anelse lukkede form skabt til at
knuse og finmale hele krydderier eller krydderurter, og støderens tyngde lader dig gøre
arbejdet let, men grundigt.
Morteren er skabt i solidt og
kridhvidt porcelæn med en mat
yderside og glaseret inderside.
Morteren kan gå i opvaskemaskinen efter brug.

Vi kaldte den ”en stemningsog kogebog” – Det skulle vise
sig, at det også blev en bog til
erindring om dét, der var og en
inspiration til dét, der kommer.
Erindring om stedet, stemningen, personalet og maden,
med masser af de opskrifter,
der var en stor del af det hele
og de opskrifter, der viste, at
Kenneth og folkene i køkkenet i
kælderen havde højt til loftet.

En rektangulær kasse i træ, der
trods sin historiske profil, er
et nemt og funktionelt produkt,
som taler sit tydelige sprog og
formsprog.

En rektangulær kasse i træ, der
trods sin historiske profil, er
et nemt og funktionelt produkt,
som taler sit tydelige sprog og
formsprog.

Hverdagsmad behøver ikke at
være kedelig, og gæstemad
behøver ikke at være indviklet.
Ud af den næsten samme bunke gode, sunde råvarer kan du
få både et lækkert hverdagsmåltid og moderne gæstemad.
Jesper Vollmer viser i denne
inspirerende kogebog, hvor
langt man kan komme med
forholdsvist få råvarer på
køkkenbordet.
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GAVE nr. 38

GAVE nr. 39

Pakket i gavepose - kogebog medfølger
Vejl. pris DKK 1.299,95 kr.
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Pakket i gavepose - kogebog medfølger
Vejl. pris DKK 1.048,90 kr.
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Sild Tray

To sider af samme smag

Cutting Board 50×27

Folding Trivet

Spis

1600971 Teak
L×D×H: 24,5×49×1,5 cm

1980157 Kogebog af Jesper Vollmer

S1990847 Teak Endgrain
L×W×H: 50×27×3 cm

S1820300 Teak / Stainless Steel
Ø×H: 20 / 28×1,5 cm

1980156 Kogebog af Mikkel Karstad

Sild Tray fungerer som skæreog serveringsbræt på en og
samme tid. De små sammensatte træstave i teak danner
tilsammen et sildebensmønster,
der på elegant vis fremhæves af
træets mange forskellige nuancer og årer. Sild Tray er designet
med et indhak rundt langs kanterne, så man lettere kan løfte
brættet op og sætte det ned.

Hverdagsmad behøver ikke at
være kedelig, og gæstemad
behøver ikke at være indviklet.
Ud af den næsten samme bunke gode, sunde råvarer kan du
få både et lækkert hverdagsmåltid og moderne gæstemad.
Jesper Vollmer viser i denne
inspirerende kogebog, hvor
langt man kan komme med
forholdsvist få råvarer på
køkkenbordet.

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede
greb på undersiden af brættet, så du kan bære det sikkert
til bords. Træets fibre vender
opad på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som
synlige ridser i overfladen.

Folding Trivet er en bordskåner,
der kan blive til tre forskellige
udgaver af sig selv. Den runde
metalring holder fire teakbrikker i skak, der kan folde sig ind
og ud – alle for en eller to og to
- og transformere sig til en stor
rund, en mindre rund eller en
aflang skåner.

Spis – en kogebog til alle, der
bliver inspireret af årstidernes
skiften og skønne råvarer og
som holder af hjemmelavet
mad og gode måltider med
venner og familie. Mikkel Karstad er en af Danmarks mest
innovative kokke.
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Der tages forbehold for ændring af priser og udsolgte varer.
FSC™ C004462.
Vejl. pris er incl. moms
Vejl. B2B pris er ekskl. moms

GAVE nr. 40
Pakket i gavepose - kogebog medfølger
Vejl. pris DKK 1.348,90 kr.
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Norr Tray er designet af
Skagerak og er rektangulær
funktionalitet med lædergreb,
der patinerer over tid. Bakken
vejer næsten ingenting og er
perfekt til mindre serveringer
eller som opbevaring, der kan
stå fremme hele året.

Spis
1980156 Kogebog af Mikkel Karstad

Spis – en kogebog til alle, der
bliver inspireret af årstidernes
skiften og skønne råvarer og
som holder af hjemmelavet
mad og gode måltider med
venner og familie. Mikkel
Karstad er en af Danmarks
mest innovative kokke.

MILJØMÆR
SK

ING
KN

Norr Carrier er en enkel egetræsbeholder til dine eddiker,
olier og krydderier. Med det
buede håndtag placeret i holderens midte, har det aldrig
været nemmere for dig at tage
dine yndlingsingredienser med
til bords.

Norr Tray

S1930233 Oak FSC™ Mix / Leather
L×D×H: 46×25,5×2,5 cm

NOR
DI

Norr Carrier

1930237 Oak FSC™ Mix   / Brass
L×W×H: 22×15,5×20,5 cm

5041 0562
Svanemærket tryksag
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Denne Brochure er trykt i overensstemmelse med kravene for
det nordiske svanemærke. Papiret kommer fra FSC®-certificerede
skove, også i overensstemmelse med kravene for det nordiske
svanemærke.
Tryk: Narayana Press

skagerak.dk

