
Pillivuyt stegepander 

Stegepande non-stick Mosel: 20 cm + 28 cm. 

Mosel stegepande med non-stick-belægning, der er forstærket med diamond-effect titanium. Resultatet er en ekstremt ridsefast stegepande, 
der er hårdere og mere holdbar end normal non-stick. Du kan derfor uden problemer stege ”vanskelige” råvarer som æg eller fisk, uden at det brænder på.
Rustfrit stål i 3 lag
Whitford Quantanium non-stick belægning, der er forstærket med diamond-effect titanium
4 mm tyk sandwichbund
Nittet, ergonomisk håndtag, der mindsker varmeoverførelsen
Velegnet til alle varmekilder



Lion Sabatier knivsæt bestående af 3 knive: Kokkekniv 20 cm, Brødkniv 20 cm, Urtekniv 9 cm.

Knivsæt fra Lion Sabatier



Tubular-vasen er mundblæst, fremstillet af gennemfarvet glas og har en flot, slebet kant. Vasens unikke 
formsprog gør den til en skulptur i sig selv, og med sit enkle og moderne udtryk passer den perfekt til 
både friske og tørrede blomster.
Bemærk, at der vil forekomme bobler i glasset.

Vase Tubular 20 cm - Blå Glas

Vase Tubular 25 cm - Blå Glas

Vase Tube 25 cm - Blå Glas

3 vaser fra Lyngby Glas



Håndsteamer på 1600 watt, som effektivt og 
skånsomt udjævner drilske krøller på alle slags 
tekstiler. Steameren har en vandtank på 250 
ml, 2 dampniveauer og en medfølgende 
pelsbørste. Den er klar på kun 30 sekunder og 
kan føres både lodret og vandret hen over det 
materiale, der dampes. 

Nordic Sense

Håndsteamer



Sort Faro lanterne fra Morsø

Materiale: Pulverlakeret jern, SUS304 (rustfristål) og glas
Mål: 21 x 21 x H55 cm

Faro er det italienske ord for fyrtårn, og det er indlysende, at 
formgivningen af denne smukke lanterne netop er inspireret af stolte 
og knejsende fyrtårn.

Lanternen åbnes med låget i toppen, hvilket giver den det flotte og 
helt enkle look, og desuden undgås klaprende sidelåger.

Lanternen er meget robust med en kraftig jern- og glastykkelse, og 
fødderne kan justeres, så den står plant og stabilt og samtidig hæves 
lidt fra underlaget.

Der er vanddræn i bunden, og den sorte pulverlakering er velegnet til 
al slags vejr.

Morsø Lanterne, 55 cm



STARS AND HEARTS 54
Eksklusiv juleæske med 54 fyldte stykker chokolade med spændende smagsvarianter med mintkaramel, appelsin, kokosganache, citron, saltkaramel, lakrids, XO-blend, flødekaramel, 
nougat, praline-knas og solbær 

Ca. 425 gr. 

SNACK SELECTION
Snackæske med 5 forskellige varianter af dragé: lakridsmandler, ekstra blød og saltet lakrids med karamelchokoalde, orangemandler, sprøde mandler og hasselnødder med chokolade 
og sukkerdragé, spanske mandler med nougat 

Ca. 170 gr. 

Xocolatl æsker



Lixra Primaloft Bio 

Dunfiberdyne indeholder Primaloft Bio fiberfyld, som er verdens første biologisk nedbrydelige genanvendte polyester fiber. Hold hovedet koldt og kroppen varm med
en lækker Lixra Primaloft Bio lun Dunfiberdyne Helårsdyne, som holder dig varm hele natten året rundt. Den lune Dunfiberdyne helårsdyne er anbefalet til dig, der har 
en medium kropstemperatur eller middel rumtemperatur. Lixra Primaloft Bio lun Dunfiberdyne er syet i kassetter, hvilket sikrer dig en jævn fordeling af fyldet og en 
fyldig dyne hver eneste dag. Lixra Primaloft Bio Dunfiberdyne benytter recycled Primaloft Bio fiberfyld, som er verdens første biologisk nedbrydelige genanvendte 
polyester fiber. Produktet er Oeko-Tex Z0.0.5635 HOHENTEIN HTTI certificeret. Lad os sammen tage på rejsen imod en mere bæredygtig verden. 140x200 

Lixra dyne



Grydesæt med glaslåg Loire, 6 dele 1,4/2/2,8 liter

Pillivuyt Gourmets Loire-serie er skabt til dig, der har brug for godt allround kogegrej i forskellige 
størrelser. Serien er skabt af rustfrit stål i 3 lag med en tyk bund på 3,5 mm, der sikrer en ensartet og 
effektiv varmefordeling – du er derfor altid sikret et godt resultat med alle dine yndlingsopskrifter.

Matbørstet rustfrit stål i 3 lag
Sandwichbund på 3,5 mm, du kan bruge på alle varmekilder
Praktisk glaslåg gør det muligt at følge hele tilberedningen, mens damphullet minimerer risikoen for at 
gryden koger over
Nittede håndtag, der mindsker varmeoverførelsen
Indvendige målestreger
Tåler opvaskemaskine

Pillivuyt grydesæt



Rosti sæt

Margrethe røreskålesæt fra Rosti i 4 af de mest anvendte størrelser. Sættet indeholder 0,5 + 0,75 + 1,5 + 3 liter Margrethe-skåle med tilhørende låg. Margrethe-skålen er særdeles 
velegnet til tilberedning, men kan naturligvis også bruges til f.eks. servering. Med låg er røreskålen en praktisk opbevaringsskål.

Dejskraber. Det kraftige og robuste skraberhoved er lavet af silikone, hvilket gør det meget modstandsdygtigt overfor varme.

Smart og praktisk mixkande. 1L Sort



100 % bomuld damaskvævning med praktisk lynlås i pude- og dynebetræk

Pudebetræk 60 x 63 cm. Dynebetræk 140 x 220 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® cert. nr. 11.HTR.90007 HOHENSTEIN HTTI

Vælg mellem:

White, Clear Grey eller China blue

1 sæt.

Damask sengetøj
Vælg mellem 3 farver
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