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Skagerak er en familieejet virksomhed med historiske rødder i den skandinaviske
geografi og stolte møbeltradition. Vores kærlighed til træ og fokus på kvalitet
er intakt, selvom vi i dag er et moderne designbrand med et bredt udvalg
af nutidige produkter i alsidige materialer, skabt af både etablerede designere
og unge talenter.
Vores ypperste ambition er at skabe møbler og accessories, som holder i mange
år, både æstetisk og kvalitetsmæssigt. Det er bæredygtighed for os. At tingene
lever og overlever i det lange perspektiv. At de patinerer og akkumulerer historier.
Hos Skagerak sætter vi barren højt for at udvikle produkter, der også er relevante
om 20 år og som kan leve side om side med vores historiske klassikere. Produkter,
der er skabt med håndværksmæssig omhu, hensyntagen til miljøet og en varm
og vedkommende æstetik. Produkter, der har evnen til at nå ud til mennesker
i alle aldre og gøre hverdagen smukkere.
Skagerak er en ansvarlig virksomhed. Vi går ind for ansvarlig produktion,
gennemsigtige arbejdsrelationer og ordentlige arbejdsforhold. Vi støtter og følger
FN’s 10 råd om CSR og anvender udelukkende lovligt fældet træ. Vi støtter
FSC, fordi vi gerne vil være med til at sikre natur og sociale forhold i de skove,
hvor en stor del af træet til vores designs kommer fra. Vi anvender derfor, i størst
muligt omfang, FSC-certificeret træ.
Vores sortiment fordeler sig i kategorierne Interior, Outdoor og Accessories,
og Skagerak eksporterer i dag til 40 lande. Det er vi stolte af og håber, det er
fordi vi gør os umage med at skabe kvalitetsprodukter.
Med venlig hilsen
Vibeke og Jesper Panduro
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GAVE nr. 1

GAVE nr. 2

GAVE nr. 3

GAVE nr. 4

Pakket i pose
Vejl. pris DKK 199,95
Vejl. B2B pris DKK 120,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 249,95
Vejl. B2B pris DKK 150,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 299,95
Vejl. B2B pris DKK 155,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 399,95
Vejl. B2B pris DKK 195,00

Hang  It

Tube Candle Holder

Stripes Tea Towel
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1940105 100% Organic Cotton
W×L: 68×49,5 cm
Whisper White / Dark Blue
3pcs.

S1836208 Oak FSC ™ Mix
W×D×H: 28×1,5×4,5 cm

Stripes Tea Towel er skabt af
100% økologisk bomuld i et
enkelt, men tidsløst design, der
leger med skalaen og udtrykket
i de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.

Hang it er en minimal flanke i
træ med vertikale slidser, hvor
viskestykkerne kan hænge, ja,
nærmest kile sig ind. Stroppen
er ikke nødvendig her. Hang It
kan tilmed sættes i forlængelse
af hinanden, hvis pladsen tillader det.

1600430 Royal Blue eller
1600431 Sand / Light Grey
Steel
W×D×H: 7×8×5 cm

NOIDOI har skabt en smart
og elegant to-i-en lysestage i
pulverlakeret stål. Tube er to
sammensatte metalcylindre i
forskellige farver – en bred og
flad, og en smal og høj. Den
kan let vippes 90 grader og
skiftevis bruges til enten fyrfadslys eller lange stearinlys.

Hidden Mirror

1930600 Oak FSC™ 100%
W×D×H: 8,5×8,5×10,5 cm

Nina Tolstrup har designet
Hidden Mirror – et håndholdt
spejl, der indeholder et element af overraskelse og vækker
nysgerrigheden i mennesker
omkring sig. Spejlet sidder under
en flot, kurvet egetræsskulptur,
så det kan gemmes væk og
beskyttes, når det ikke er i brug.
Skulpturens afrundede top gør
spejlet let at gribe og holde om.

GAVE nr. 5

GAVE nr. 6

GAVE nr. 7

GAVE nr. 8

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 499,95
Vejl. B2B pris DKK 230,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 649,95
Vejl. B2B pris DKK 300,00

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 499,95
Vejl. B2B pris DKK 260,00

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

Georg Shoehorn

1930338 Oak FSC™ 100% / Black Leather
Ø×H: 4×45 cm

Det praktiske Georg Skohorn
er skabt af en rundstok i egetræ, og bærer stærkt præg
af et nordisk og minimalistisk
designudtryk, som hele Georg
serien er kendt for. Med en
lædersnor i toppen kan Georg
Skohorn hænge og pryde
entreen, indtil den næste sko
skal på.

1600315 Oak FSC™ 100%
Ø×H: 30×3,5 cm

Nordic Tray Ø30

Hug Tray, Small

Hug Tray, Large

1600913 Silver White eller
1600914 Royal Blue
Powdercoated Steel
L×D×H: 35×28,5×3,5 cm

1600910 Silver White eller
1600911 Royal Blue
Powdercoated Steel
L×D×H: 47,5×29×3,5 cm

Nordic Tray Ø30 er VE2s mindre
fad i egetræ. Træet kendetegnes ved en lukket struktur, der
gør fadet stærkt og modstandsdygtigt overfor bakterier og
råd. 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.

Maximilian Schmahl, der er
bosat i Berlin, har designet en
bakke i pulverlakeret stål, som
er reduceret til et minimum,
men alligevel sender et varmt
og moderne udtryk. Hug Trays
sidestykker favner hinanden
bag de foldede kanter, og svejsningen er skjult indvendigt, for
at holde den stilrene facon.

Maximilian Schmahl, der er
bosat i Berlin, har designet en
bakke i pulverlakeret stål, som
er reduceret til et minimum,
men alligevel sender et varmt
og moderne udtryk. Hug Trays
sidestykker favner hinanden
bag de foldede kanter, og svejsningen er skjult indvendigt, for
at holde den stilrene facon.
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GAVE nr. 9

GAVE nr. 10

GAVE nr. 11

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

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

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

Sild Tray
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Nomad Table Tray

Dania Stool

1600971 Teak
L×D×H: 24,5×49×1,5 cm

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

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

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.

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.

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.

GAVE nr. 12

GAVE nr. 13

GAVE nr. 14

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

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

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

Dania Stool / Storage

Flame Firebowl Ø47

Bollard Oil Lamp

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

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

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

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.

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.
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GAVE nr. 15
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.099,90
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Cutting Board 33×21

Cutting Board 40×24

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

S1990844 Teak Endgrain
L×D×H: 40×24×2,5 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.
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GAVE nr. 16
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.079,85
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Cutting Board 40×24

Stripes Tea Towel

Stripes Apron, Short

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

1940105 100% Organic Cotton
W×L: 68×49,5 cm
Whisper White / Dark Blue
3 pcs.

1940201 100% Organic Cotton
W×L: 92×69 cm
Whisper White / Light Grey

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.

Stripes Tea Towel er skabt af
100% økologisk bomuld i et
enkelt, men tidsløst design, der
leger med skalaen og udtrykket
i de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.

Stripes Apron er skabt af 100%
økologisk bomuld i et enkelt,
men tidsløst design, der leger
med skalaen og udtrykket i
de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.
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GAVE nr. 17
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.149,90
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Dania Box 1

Dania Box 4

S1600573 Oak
L×D×H: 31×22×9 cm

1600597 Oak
L×D×H: 31×44,5×13 cm

En rektangulær kasse i træ, der trods sin historiske profil, er
et nemt og funktionelt produkt, som taler sit tydelige sprog og
formsprog. Dania Box 1 og Box 4 er designet af Skagerak.
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GAVE nr. 18
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 899,90
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Norr Tray

Norr Paper Towel Holder

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

S1930239 Oak FSC™ 100% / Leather
Ø×H: 14×30,5 cm

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.

Ditte Buus Nielsens køkkenrulleholder i træ, læder og nitter
taler et nordisk formsprog,
mens 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. 19

GAVE nr. 20

GAVE nr. 21

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 560,00

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

Norr Magazine Holder

Cutting Board 56×35

Sambito Hammock
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S1950525 Canvas
W×L: 350×140 cm

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

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.

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.

S1990890 Teak Endgrain
L×D×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.

GAVE nr. 22

GAVE nr. 23

Pakket i grå gaveæske
Vejl. pris DKK 1.195,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Pakket i hvid gaveæske
Vejl. pris DKK 2.544,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Nordic Tray Ø45

Nomad 110

1600316 Oak FSC™ 100%
Ø×H: 45×3,5 cm

1930234 Oak FSC TM Mix
WxDxH: 55×3,5×110 cm
1 shelf 19, 1 shelf 25, 3 hooks included

Nordic Tray Ø45 er VE2s store
fad i egetræ. Træet kendetegnes ved en lukket struktur, der
gør fadet stærkt og modstandsdygtigt overfor bakterier og
råd. 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.

Nomad er et åbent og fleksibelt opbevaringsmøbel, der
kan ”bo” mange forskellige
steder i hjemmet. Møblet læner
sig op ad væggen hvilket giver
et flytbart og afslappet udtryk.
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GAVE nr. 24
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.349,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

14

Cutting Board 40×24

Nordic Mortar

Stripes Tea Towel

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

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

1940105 100% Organic Cotton
W×L: 68×49,5 cm
Whisper White / Dark Blue
3 pcs.

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 lukkede form skabt til at knuse og
finmale hele krydderier eller
krydderurter, og støderens
tyngde lader dig gøre arbejdet
let, men grundigt. Morteren i
hvid porcelæn har samme kontrastfyldte forhold mellem mat
yderside og glaseret inderside,
som hele VE2s Nordic serie
kendetegnes ved.

Stripes Tea Towel er skabt af
100% økologisk bomuld i et
enkelt, men tidsløst design, der
leger med skalaen og udtrykket
i de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.

GAVE nr. 25
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.199,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

1600940 Oak FSC™ 100%
L×D×H: 46×18×3 cm

Chop Board, Small

Fulla Salt Cellar

Stripes Tea Towel

S1600309 Ceramic / Oak
Ø×H: 10,5×6 cm
White

1940105 100% Organic Cotton
W×L: 68×49,5 cm
Whisper White / Dark Blue
3 pcs.

Chop Board er et skærebræt
i 2 niveauer. Den fræsede del
af brættet kan benyttes til
opbevaring af de råvarer, der
allerede er hakket, og fungerer
som mellemstation, så man kan
guide indholdet ned på panden
uden at spilde. Terkel Skou
Steffensen har fundet inspiration til både design og funktion
i noget så simpelt som en skovl.

Fulla er en opbevaringsserie
med låg, hvor den geometriske
cylinder er skabt med en mat
overflade. Fulla Saltkar er åbenlyst praktisk med den lave åbne
form, den lille serveringsske og
låget, du kan lukke.

Stripes Tea Towel er skabt af
100% økologisk bomuld i et
enkelt, men tidsløst design, der
leger med skalaen og udtrykket
i de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.
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GAVE nr. 26
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.499,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Fionia Tray 48×32
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S1600588 Oak FSC™ 100%
L×D×H: 48×32×6 cm

Plint 3

Folding Trivet

S1836740 Oak FSCTM Mix / Ceramic
L×D×H: 33×11×10,5 cm

S1820350 Oak FSCTM Mix / Stainless Steel
Ø×H: 20/28×1,5 cm

Fionia Bakken har en særlig
plads i Skageraks designhjerte.
Bakken blev designet tilbage i
90’erne, og siden da har mange
danskere haft glæden af at
opleve morgenmad på sengen,
frokost i haven og aftenkaffe i
sofaen i dens selskab.

Bent Krebs’ Plint 3 er lige
nøjagtigt, hvad man har fantasi
til at gøre den til. Nogle vil se
en urtekrukke i porcelæn for
sig, mens andre vil mene, at
den tjener sit formål bedst til
servering af snacks eller tapasretter. Men du bestemmer
selvfølgelig helt selv, hvordan
Plint 3 skal akkompagnere dig.

Den foldbare bordskåner kan
blive til tre forskellige udgaver
af sig selv. Den runde metalring holder fire teakbrikker
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.

GAVE nr. 27
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1.378,85 kr.
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Cutting Board 40×24

Nordic Serving Plate

Nordic Jar Ø8 w/ spoon

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

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 Krukke 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.
Nordic Krukke Ø8 er en tilføjelse til Nordic Serien.
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GAVE nr. 28
Pakket i brun gaveæske og grå gaveæske
Vejl. pris DKK 1.364,95
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Notice Board

18

Notice Magnets

S1600655 Silk Grey, S1600656 Hunter
Green eller S1600657 Silver White
Oak FSC™ 100%
W×D×H: 62×4,5×48 cm

S1600658 Oak FSC™ 100%
Ø×H: 2,5×1,5 cm

Notice Board er en opslagstavle, der rammer beskeder og
billeder ind på en enkel måde –
horisontalt eller vertikalt. Tavlen
er magnetisk, så der både kan
hænges sedler eller ting op
med magneter, så du kan sammensætte dit helt eget board
alt efter formål.

Notice Magnet er en magnet i
træ, hvor træets årer viser deres
diskrete og naturlige mønster.
Brug den på køleskabet eller på
Notice Board til at fremhæve
de vigtigste beskeder, billeder
eller inspirationskilder.

GAVE nr. 29
Pakket i Brun Gaveæske
Vejl. pris DKK 1.995,00
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Flame Firebowl Ø75
1810541 Corten Steel
Ø×H: 75×40 cm
(Ved udpakning har produktet ikke
opnået sin endelige patinering.)

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. 30
Pakket i brun gaveæske
Vejl. pris DKK 2.095,00
Vejl. B2B pris DKK 640,00

Dania Step Ladder

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

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.
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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
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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.
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