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Skagerak er en familiedrevet virksomhed med historiske rødder i den skandinaviske
geografi og stolte møbeltradition. Vores kærlighed til træ og fokus på kvalitet
er intakte, 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 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 Indoor, 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

1

GAVE nr. 1

GAVE nr. 2

GAVE nr. 3

GAVE nr. 4

Vejl. pris DKK 269,95
Vejl. B2B pris DKK 140,00

Vejl. pris DKK 379,95
Vejl. B2B pris DKK 175,00

Vejl. pris DKK 449,95
Vejl. B2B pris DKK 190,00

Vejl. pris DKK 499,95
Vejl. B2B pris DKK 200,00

Cones 3 stk. med snor

Grantræ 3 stk.

Skærebræt

Bird Feeder

S1986091 Teak
ØxH 5x5/8/9 cm

S1986058 Teak
H 9/13/17 cm

S1990891 Teak
L×D×H 33×21×2,5 cm

S1987038 Asa kunststof
Ø×H 20 x 28 cm
Hvid

Det grafiske omrids af kogler
fra nåletræerne rødgran, skovfyr og lærk er fortolket til pynt,
du kan hænge på årstidens
grene eller december måneds
juletræ. Cones er designet af
Ditte Buus Nielsen.
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Enkelte miniature grantræer
i teak i tre forskellige højder
skaber hygge og dekorative
opstillinger. Træet består af
to dele, der sættes sammen,
og er designet så træets årer
træder frem som naturlige,
grafiske mønstre. Designet
af Bent Krebs.

Skærebrættet er skabt af
træets kvadratiske endestykker,
så træets årer danner grafiske
konstellationer på kryds og
tværs. Skærebrættet har indbyggede greb på undersiden
af brættet, så du kan bære
det sikkert til bords.

Bird Feeder er et anderledes
fuglebræt i plast, som du kan
hænge direkte i træet eller
andre steder. Tre geometriske
dele på en snor, der glider fra
hinanden, så Bird Feeder både
er nem at fylde foder i og nem
at skille ad for rengøring.

GAVE nr. 5

GAVE nr. 6

GAVE nr. 7

GAVE nr. 8

Vejl. pris DKK 549,95
Vejl. B2B pris DKK 210,00

Vejl. pris DKK 649,95
Vejl. B2B pris DKK 220,00

Vejl. pris DKK 599,95
Vejl. B2B pris DKK 220,00

Vejl. pris DKK 599,95
Vejl. B2B pris DKK 310,00

Norr Bakke

Skærebræt

Soft Board

Frame Bowl

S1930233 Eg FSC TM Mix
L×D×H 46×25,5×2,5 cm

S1990844 Teak
L×D×H 40×24×2,5 cm

S1990827 Eg FSC TM 100%
L×D×H 53×16×1,9 cm

S1600452 Teak
Ø×H 26×10 cm

Skærebrættet er skabt af
træets kvadratiske endestykker,
så træets årer danner grafiske
konstellationer på kryds og
tværs. Skærebrættet har indbyggede greb på undersiden
af brættet, så du kan bære
det sikkert til bords.

Rundede kanter og en fløjlsblød
overflade giver Soft Board sit
navn. Skærebrættet 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.

Med sine 22 arme i teaktræ
danner Frame Bowl omridset
af en skål – hverken mere eller
mindre – så indholdet kan
træde i forgrunden og den
selv går i et med sine omgivelser på en elegant og ydmyg vis.
Frame Bowl er bragt til live
af designtrioen VE2.

Norr bakke 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.
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GAVE nr. 9

GAVE nr. 10

Vejl. pris DKK 599,95
Vejl. B2B pris DKK 310,00

Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 320,00

Segments Lysestage

Pantry Krummerist

S1600462 Slate Grey eller S1600459 Eg
FSC TM 100%
L×D×H 30,5×20,3×4,3 cm

S1835700 Teak
L×D×H 43×25×3 cm

Lysestage i træ, hvor hvert
segment hægter sig på en arm
og danner en femlænget stage.
Thomas Brido Petersen har
designet en funktionel lysestage
med fleksible moduler, der
både kan skilles ad og dreje 360
grader. Lysestagen kan bestilles
i enten Slate Grey eller Eg.
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En skuffe du kan trække ud
under skærefladen og tømme
for krummer. Et grafisk grid,
der både er flade og hul i et
og samme greb. Hul, så krummerne falder ned i skuffen.
Flade, så du kan skære dit brød
uden slinger.

GAVE nr. 11

GAVE nr. 12

GAVE nr. 13

Vejl. pris DKK 649,95
Vejl. B2B pris DKK 320,00

Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 320,00

Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 320,00

Chop Up

Skærebræt

Edge Krukke

S1990833 Teak
L×D×H 45×22×2,5 cm

S1990847 Teak
L×D×H 50×27×3 cm

1810404 Teracotta
Ø×H 38×15 cm
Sierra Yellow

Skærebrættet er skabt af
træets kvadratiske endestykker,
så træets årer danner grafiske
konstellationer på kryds og
tværs. Skærebrættet har indbyggede greb på undersiden
af brættet, så du kan bære
det sikkert til bords.

Enkle, stilrene potter i flere
størrelser er tanken bag
Stillebens nye serie af terracottakrukker til udendørs brug.
Edge Krukke er inspireret af de
klassiske græske og ægyptiske
vaser, hvor den lille fod løfter
krukkerne op fra jorden.

Chop Up er Thomas Steffensens leg med asymmetri, form
og funktionalitet i et bræt, der
både er servering og arbejdsflade. Et genkendeligt hverdagsobjekt med høj anvendelighed, der er tvistet i form,
men tilsat runde, bløde kanter.
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Dania Box 2

Dania Box 3

Dania Box 4

S1600572 Teak
W×D×H 22×31×13 cm

S1600568 Teak
W×D×H 22×31×25,5 cm

S1600571 Teak
W×D×H 31×44,5×13 cm

Vejl. pris DKK 499,95
Vejl. B2B pris DKK 255,00

Vejl. pris DKK 649,95
Vejl. B2B pris DKK 350,00

Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 375,00

Dania Box 2

Dania Box 3

Dania Box 4

S1600594 Eg, Sort
W×D×H 22×31×13 cm

S1600591 Eg, Sort
W×D×H 22×31×25,5 cm

S1600592 Eg, Sort
W×D×H 31×44,5×13 cm

Vejl. pris DKK 549,95
Vejl. B2B pris DKK 255,00

Vejl. pris DKK 699,95
Vejl. B2B pris DKK 350,00

Vejl. pris DKK 749,95
Vejl. B2B pris DKK 375,00

En rektangulær kasse i træ der trods sin historiske profil
er et nemt og funktionelt produkt, der taler sit tydelige sprog og
formsprog. Dania Box 2 og Box 4 er designet af Skagerak.
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GAVE nr. 14

GAVE nr. 15

GAVE nr. 16

GAVE nr. 17

Vejl. pris DKK 1.495,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Vejl. pris DKK 1.995,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Vejl. pris DKK 1.095,00
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Vejl. pris DKK 999,95
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Ignis Bålfad

Nomad 110, 1 hylde 19, 2 kroge

Dania Skammel

Chop Up

S1810550 Corten Steel
Ø×H 47×23 cm

1930228 Eg FSC TM Mix
WxDxH 55x3,5x110 cm

S1600631 Eg FSC TM Mix
B×D×H 38 x 34,5 x 27,5 cm

S1990834 Teak
L×D×H 60×27×2,5 cm

Det skulpturelle bålfad er lavet
af cortenstål – en ganske særlig
type vejrbestandigt stål der
forandres meget langsomt
af naturens kræfter og får en
smuk patina. Ved udpakning
har produktet ikke opnået sin
endelige patinering.

Nomad er et åbent og fleksibelt opbevaringsmøbel, der
kan ”bo” mange forskellige
steder i hjemmet. Møblet læner
sig op ad væggen giver et
flytbart og afslappet udtryk.
Designet af VE2

Designit har skabt Dania – 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.

Chop Up er Thomas Steffensens leg med asymmetri, form
og funktionalitet i et bræt, der
både er servering og arbejdsflade. Et genkendeligt hverdagsobjekt med høj anvendelighed,
der er tvistet i form, men tilsat
runde, bløde kanter.

GAVE nr. 18

GAVE nr. 19

GAVE nr. 20

Vejl. pris DKK 849,95
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Vejl. pris DKK 999,95
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Vejl. pris DKK 899,95
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Basic Skærebræt

Pantry Brødkasse

Dania Brevbakke

S1990830 Teak
LxDxH 35×21×2 cm
LxDxH 21x13x2 cm

S1835350 Teak
L×D×H 35,5×24×14 cm

S1902007 Eg FSC TM Mix
W×D×H 28×40×21 cm

Pantry Brødkassen er designet
med en ydre ramme i teaktræ,
en træfiberplade som bund og
polstret med et bomuldsnet,
så man ikke kan se ind i gennem trægitteret. Desuden kan
låget anvendes som skærebræt
på begge sider, hvilket gør
brødkassen perfekt til at have
med på farten.

En brevbakke med graduerede
niveauer i et klassisk og genkendeligt kontorgreb med tre
funktionelle bakker i eg, designet af VE2. Bakkerne kan tages
ud og med enkeltvis, hvis du
arbejder væk fra skrivebordet.

Basic Skærebræt er et sæt af
et stort og lille skærebræt med
en smart holder tilhørende, der
gør det muligt at stille begge
brætter tilbage på enten langs
eller tværs efter brug. VE2 har
designet skærebrætterne
i teaktræ, hvilket gør dem lette
men robuste.
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GAVE nr. 21
Vejl. pris DKK 949,90
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Edge Krukke

Edge Krukke

1810405 Teracotta
Ø×H 18×18 cm
Sierra Yellow

1810406 Teracotta
Ø×H 25×24 cm
Sierra Yellow

Enkle, stilrene potter i flere
størrelser er tanken bag Stillebens nye serie af terracottakrukker til udendørs brug.
Edge Krukke er inspireret af de
klassiske græske og ægyptiske
vaser, hvor den lille fod løfter
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krukkerne op fra jorden.
Her er foden integreret i
udtrykket i en nyfortolket skandinavisk version, hvor krukkerne
desuden er præget med et
stempel i overfladen.

GAVE nr. 22
Vejl. pris DKK 899,90
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Norr Bakke

Norr Køkkenrulleholder

S1930233 Eg FSC TM Mix
L×D×H 46×25,5×2,5 cm

S1930239 Eg FSC TM 100% / Læder
Ø×H 14×30,7 cm

Norr Bakke 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. 23
Vejl. pris DKK 1.049,85
Vejl. B2B pris DKK 400,00
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Soft Board

Fulla Opbevaring 11

Fulla Saltkar

S1990839 Eg FSC TM 100%
L×D×H 42×16×1,9 cm

S1600311 Keramik/Eg
Ø×H 10,5×11 cm
Hvid

S1600309 Keramik/Eg
Ø×H 10,5×6 cm
Hvid

Rundede kanter og en fløjlsblød
overflade giver Soft Board sit
navn. Skærebrættet 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.

Fulla er en opbevaringsserie
i tre størrelser, hvor den geometriske cylinderform er skabt
med en mat overflade og lukkes
med et låg. Fulla er minimal
og delikat opbevaring til hverdagens daglige fornødenheder
som nødder, mandler eller slik.
Designet af Skagerak.

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.
Designet af Skagerak.

GAVE nr. 24
Vejl. pris DKK 1.349,85
Vejl. B2B pris DKK 400,00

Skærebræt

Nordic Skål Ø20

Køkkenværktøj

S1990844 Teak
L×D×H 40×24×2,5 cm

S1600264 Porcelæn
Ø×H 20×10 cm

S1990863 Teak
L×D×H 30×6,5×1,5 cm

Nordic Skål Ø20 har samme
lave og åbne form som resten
af de anvendelige skåle i serien,
der er designet af VE2. Det
matte og glatte spil mellem
yderside og inderside giver den
kridhvide serie sin stoflige kvalitet, og Nordic-serien tåler ovn,
mikroovn og opvaskemaskine.

Hans Sandgren Jakobsens
Køkkenværktøj er redskaber i
kontrastfeltet mellem kantet og
rund. Mellem natur og kultur.
Mellem praktik og æstetik.
Sandgrens sanselige bearbejdelse af teaktræet er delikat
tyngde og brugbar nydelse på
et højt niveau.

Skærebrættet er skabt af træets kvadratiske endestykker,
så træets årer danner grafiske konstellationer på kryds
og tværs. Skærebrættet har
indbyggede greb på siden af
brættet, så du kan bære det
sikkert til bords.
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GAVE nr. 25
Vejl. pris DKK 1.099,85
Vejl. B2B pris DKK 400,00
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Nordic Skål Ø20

Nordic Serveringsfad

Salatbestik

S1600264 Porcelæn
Ø×H 20×10 cm

S1600283 Porcelæn
L×D×H 40×15×2,5 cm

S1990837 Teak
L×D×H 30×6×0,9 cm

Nordic Skål Ø20 har samme
lave og åbne form som resten
af de anvendelige skåle i serien,
der er designet af VE2. Det
matte og glatte spil mellem
yderside og inderside giver den
kridhvide serie sin stoflige kvalitet, og Nordic-serien tåler ovn,
mikroovn og opvaskemaskine.

Nordic Serveringsfad er et
aflangt fad med rundede hjørner, der både fungerer som
servering og som undertallerken
til seriens mindre skåle. Nordic
Servingsfad har seriens matte
yderside og blanke inderside
og tåler ovn, mikroovn og opvaskemaskine. Designet af VE2.

Grafisk, naturlig og slank.
Salatbestikket er nemt at forstå
med dets stringente geometri.
De harmoniske dimensioner og
træets varme glød understreger
salatsættets grafiske linjer og
funktionelle greb. Designet af
Jakob Kamper.

GAVE nr. 26

GAVE nr. 27

GAVE nr. 28

GAVE nr. 29

Vejl. pris DKK 1.195,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Vejl. pris DKK 2.544,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Vejl. pris DKK 999,95
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Vejl. pris DKK 1.195,00
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Basic Skærebræt

Nomad 110, 2 hylde, 3 kroge

Edge Krukke

Iota Tæppe

S1990828 Teak
L×D×H 55×34×2,5 cm

1930234 Eg FSC TM Mix
WxDxH 55x3,5x110 cm
Dybde på hylder 19/25 cm

1810407 Teracotta
Ø×H 35×34 cm
Sierra Yellow

1950010 /11/12 50% Alpaca
/ 50% Merino Uld
L×W 190×130 cm
Cognac Brown, Royal Blue, Light Brown

Nomad er et åbent og fleksibelt opbevaringsmøbel, der
kan ”bo” mange forskellige
steder i hjemmet. Møblet læner
sig op ad væggen giver et
flytbart og afslappet udtryk.
Designet af VE2

Enkle, stilrene potter i flere
størrelser er tanken bag Stillebens nye serie af terracottakrukker til udendørs brug.
Edge Krukke er inspireret af de
klassiske græske og ægyptiske
vaser, hvor den lille fod løfter
krukkerne op fra jorden.

Halstrøm-Odgaard har fortolket
det vævede mellemrum i et
klassisk tern og skabt et mønster, der tager udgangspunkt
i navnet Iota – det niende
bogstav i det græske alfabet.
Designet i det blødeste uld og
farvesat i tre specialdesignede
farver – Cognac Brown, Royal
Blue eller Light Brown

VE2 har designet et stort og
funktionelt skærebræt i teaktræ, som er legende let at
flytte rundt på og stadigvæk
robust, på én og samme tid.
De lange mørke mønstre i
træet giver hver enkelt bræt
dybde og et individuelt præg.
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GAVE nr. 30
Vejl. pris DKK 1.349,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

16

Nordic Skål Ø20

Nordic Skål Ø32

Salatbestik

S1600264 Porcelæn
Ø×H 20×10 cm

S1600268 Porcelæn
Ø×H 32×7 cm

S1990837 Teak
L×D×H 30×6×0,9 cm

Nordic Skål Ø20 har samme
lave og åbne form som resten
af de anvendelige skåle i serien,
der er designet af VE2. Det
matte og glatte spil mellem
yderside og inderside giver den
kridhvide serie sin stoflige kvalitet, og Nordic-serien tåler ovn,
mikroovn og opvaskemaskine.

Nordic Skål Ø32 cm er seriens
halvstore skål, der er multianvendelig til frugt, salater og
andet godt til bordet. Serien
er designet af VE2 og tåler ovn,
mikroovn og opvaskemaskine.

Grafisk, naturlig og slank.
Salatbestikket er nemt at forstå
med dets stringente geometri.
De harmoniske dimensioner og
træets varme glød understreger salatsættets grafiske linjer
og funktionelle greb. Designet
af Jakob Kamper.

GAVE nr. 31
Vejl. pris DKK 1.349,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Skærebræt

Nordic Serveringsfad

Nordic Krukke Ø8 m/ ske

S1990844 Teak
L×D×H 40×24×2,5 cm

S1600283 Porcelæn
L×D×H 40×15×2,5 cm

S1600284 Porcelæn
Ø×H 8×6 cm
2 stk.

Skærebrættet er skabt af
træets kvadratiske endestykker,
så træets årer danner grafiske
konstellationer på kryds og
tværs. Skærebrættet har
indbyggede greb på siden
af brættet, så du kan bære
det sikkert til bords.

Nordic Serveringsfad er et
aflangt fad med rundede hjørner, der både fungerer som
servering og som undertallerken
til seriens mindre skåle. Nordic
Servingsfad har seriens matte
yderside og blanke inderside og
tåler ovn, mikroovn og opvaskemaskine. Designet af VE2.

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, designet
af VE2.
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GAVE nr. 32
Vejl. pris DKK 1.549,80
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Skærebræt

Salatbestik

Nordic Skål Ø20

Bordskåner Foldbar

S1990844 Teak
L×D×H 40×24×2,5 cm

S1990837 Teak
L×D×H 30×6×0,9 cm

S1600264 Porcelæn
Ø×H 20×10 cm

S1820300 Teak
Ø×H 20/28×1,5 cm

Grafisk, naturlig og slank.
Salatbestikket er nemt at forstå
med dets stringente geometri.
De harmoniske dimensioner
og træets varme glød understreger salatsættets grafiske
linjer og funktionelle greb.
Designet af Jakob Kamper.

Nordic Skål Ø20 har samme
lave og åbne form som resten
af de anvendelige skåle i serien,
der er designet af VE2. Det
matte og glatte spil mellem
yderside og inderside giver den
kridhvide serie sin stoflige kvalitet, og Nordic-serien tåler ovn,
mikroovn og opvaskemaskine.

Skærebrættet er skabt af træets kvadratiske endestykker,
så træets årer danner grafiske konstellationer på kryds
og tværs. Skærebrættet har
indbyggede greb på siden af
brættet, så du kan bære det
sikkert til bords.
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Denne bordskåner 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.

GAVE nr. 33
Vejl. pris DKK 1.499,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Fionia Bakke

Plint 3

Bordskåner Foldbar

S1600588 Eg FSC TM Mix
L×D×H 48×32×6 cm

S1836740 Eg FSCTM Mix/Keramik
L×D×H 33×11×10,5 cm

S1820350 Eg FSCTM Mix
Ø×H 20/28×1,5 cm

Fionia Bakke har en særlig
plads i Skageraks designhjerte.
Bakken blev designet af Jens
Quistgaard 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.

Denne bordskåner 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.
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GAVE nr. 34
Vejl. pris DKK 1.799,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Drop Lysestage Ø13,5

Drop Lysestage Ø15

Drop Lysestage Ø17,5

1600420 Ask
Ø×H 13,5×11,5 cm
Sierra Brown

1600421 Ask
Ø×H 15×13,5 cm
Royal Blue

1600422 Ask
Ø×H 17,5×15,5 cm

Drop er Anton Björsings fortolkning af en sanselig lysestage i træ
– som en stearindråbe, der smelter. Drop er funktion og æstetik skabt
med fornemmelse for træets stoflighed og naturlige ornamentering.

GAVE nr. 35
Vejl. pris DKK 1.990,95
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Ignis Bålfad

Helios Spyd

S1810550 Corten Stål
Ø×H 47×23 cm

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

Det skulpturelle bålfad er lavet af cortenstål – en ganske særlig type vejrbestandigt
stål, der forandres meget langsomt af naturens kræfter, og får en smuk patina.
Ved udpakning har produktet ikke opnået sin endelige patinering. VE2 har designet
bålfadet med høje ben, så man kan tage det med i haven eller parken, eller rykke
det op på terrassen i tilfælde af uventet regnvejr. Med Helios spyd med i pakken er
familien hjulpet godt på vej mod en uforglemmelig grillaften i haven.
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GAVE nr. 36
Vejl. pris DKK 1.549,80
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Norr Bakke

Fulla Saltkar

Fulla Opbevaring 11

Fulla Opbevaring 20

S1930233 Eg FSC TM Mix
L×D×H 46x25,5x2,5 cm

S1600309 Keramik / Eg
Ø×H 10,5x6 cm
Hvid

S1600311 Keramik / Eg
Ø×H 10,5×11 cm
Hvid

S1600312 Keramik / Eg
Ø×H1 10,5x20 cm
Hvid

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.
Designet af Skagerak.

Fulla er en opbevaringsserie
i tre størrelser, hvor den geometriske cylinderform er skabt
med en mat overflade og lukkes
med et låg. Fulla er minimal
og delikat opbevaring til hverdagens daglige fornødenheder
som nødder, mandler eller slik.
Designet af Skagerak.

Fulla er en opbevaringsserie
i tre størrelser, hvor den geometriske cylinderform er skabt
med en mat overflade og lukkes
med et låg. Fulla er minimal
og delikat opbevaring til hverdagens daglige fornødenheder
som pasta, gryn og mel.
Designet af Skagerak.

Norr Bakke 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.
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GAVE nr. 37
Vejl. pris DKK 1.995,00
Vejl. B2B pris DKK 1.000,00

Velkomst Flag 160
S1820630 Teak / Rustfrit stål
W×L×H 40×40×160 cm
Vælg 1 stk. flag:
1820630-1 Dansk/ 1820630-2 Svensk
1820630-3 Norsk / 1820630-4 Britisk
1820630-6 Tysk
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