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DESIGN RUTH VETTER

HÖNOR PÅ ÄGG 
3-PACK

HÖNA 3-PACK 
SKIMRA
GLAMOUR
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Hönor på ägg, 3-pack
vit/guld | H.5,8cm

5860-50

Pris/set  159,00 kr

HÖNA
Höna har blivit en av våra stora klas-
siker genom åren, med sin dropp-
formade kropp och lite tokiga ut-
tryck är Höna lätt att tycka om. En 
populär och tidlös design som håller 
från år till år.

HÖNOR PÅ ÄGG
Dessa nyfikna och charmfullt om-
tänksamma hönor sitter gärna och 
skrockar på toppen av sitt ägg. Här 
ruvar de som allra bäst tills de kläck-
er en spännande idé. 

Alla Hönor är handmålade vilket gör 
dem unika, därför kan avvikelser 
mellan bild och produkt förekomma.

DESIGN RUTH VETTER

Höna Skimra, 3-pack
svart/vit/sand | H.5,2cm

58728

Pris/set  139,00 kr

Höna Glamour, 3-pack
vit/guld | H.5,2cm

58719

Pris/set  139,00 kr

Höna Metall, 3-pack
blå/grön/rosé  | H.5,2cm

58716

Pris/set  139,00 kr

SLUTSÅLD
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DESIGN RUTH VETTER

HÖNA 
SAVANNA
SKIMRA
BUBBLE

Höna Bubble
svart | H. 9cm

58701-2

Pris/st  109,00 kr

Höna Skimra
sand/guld | H. 9,6cm

5875-01

Pris/st  109,00 kr

Höna Skimra
svart/guld | H. 9,6cm

5875-00

Pris/st  109,00 kr
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HÖNA
Höna har blivit en av våra stora klas-
siker genom åren, med sin dropp-
formade kropp och lite tokiga uttryck 
är Höna lätt att tycka om. En populär 
och tidlös design som håller från år 
till år.

DESIGN RUTH VETTER

Höna Bubble
svart | H. 12cm

58702-2

Pris/st  199,00 kr

Höna Skimra
sand/guld | H. 13cm

5878-01

Pris/st  199,00 kr

Höna Skimra
svart/guld | H. 13cm

5878-00

Pris/st  199,00 kr

Höna Savanna 2-pack
keramik | H. 9 cm/13cm

58700-1

Pris/set  309,00 kr

Alla Hönor är handmålade vilket gör 
dem unika, därför kan avvikelser 
mellan bild och produkt förekomma.
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DESIGN RUTH VETTER

HÖNA 
SALT & PEPPAR
ÄGGKOPP
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DESIGN RUTH VETTER

Äggkopp Höna 2-pack
svart/vit | H. 10,5cm

5833-2

Pris/st  179,00 kr

Salt & Peppar Höna 2-pack
svart/vit | H. 8cm

5834

Pris/st  169,00 kr

ÄGGKOPP HÖNA
Höna har en klassisk design och har 
blivit en av våra stora klassiker ge-
nom åren, dessa roliga och eleganta 
äggkoppar på hög fot höjer frukost-
dukningen till en annan nivå. En fin 
present att ge bort eller att samla 
på. Handdisk rekommenderas.

SALT & PEPPAR 
HÖNA
Detta roliga salt/peppar set i svart 
och vitt är omtyckt av många och 
dekorativt att ha framme året om.
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 ”Björka” är en serie köks- och hushållsartiklar 
 designade och tillverkade i Sverige. Signifika-
tivt för Björka är den unika designen, de innovativa funk-
tionerna och lösningarna och inte minst dess minima-
la klimatpåverkan. Produkterna tillverkas och förädlas i 
Fristad och förpackningarna framställs i Borås, vilket gör att 
all produktion koncentrerats till en radie på endast 15km! 
Råvaran: björken, hämtas från de svenska skogarna, vilket 
gör Björka till en av de mest klimatsmarta av alla köksserier på 
marknaden.

Material: Svensk björk behandlad med livsmedelsgodkänd pa-
raffinolja.
 
 

 Fem starka argument för ”Björka”:

   Miljövänligt och naturligt material.
   Närproducerat.
   Minimal miljöpåverkan.
   Inga onödiga förpackningar.
   Gynnar svenska företag och arbetstillfällen.
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Design med funktion 
och miljö i fokus

FRUKOSTSET EKALYCKAN   Art. nr. B010
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 Överraska din käresta med frukost på verandan,  
 balkongen eller varför inte på stranden? Ett 
5-delars frukostset för två, innehållande två äggkoppar och 
smörkniv. Skär upp dina nybakade frallor på locket och lägg 
grönsaker och pålägg på den upp och nedvända botten. Ägg-
kopparna har förutom plats för ägget även en nedsänkt yta för 
saltet. Äggskalen kan sedan läggas i det upp och nedvända 
locket efter att frallorna skurits upp.

OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 268 x 120 x 36mm

 <20st 20st 50st 100st
Pris 399,00 379,00 359,00 339,00 
Egen gravyr/set 50,00 40,00 31,00 26,00 
Startkostnad vid egen gravyr: 650:-

 Som standard levereras dessa med graverad  
 ”Björka” logo enl. bilder.  För en mer unik produkt 
går det att istället välja en egen logo. Kostnaden för detta ser 
Ni här nedan.
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Vedens
Användbara, hållbara och design-
mässigt attraktiva kökstillbehör till alla 
hem. Prisvärda produkter gjorda för 
att användas, underlätta och förgylla 
både vardag som fest.
Produkter med en design som är lätt 
att tycka om och som tillåts stå fram-
me även när de inte används.

Välkommen till oss!

Om Vedens
Vår ambition och mission är att 
ta fram och erbjuda ett sorti-
ment med prisvärda kökstillbe-
hör gjorda för att användas och 
samtidigt pryda ditt hem. Pro-
dukter till ditt egna hem eller 
att ge bort som uppskattad gåva. 
För visst är det så att produkter 
man själv tycker om även blir väldigt 
uppskattade presenter att ge bort. 
Namnet Vedens har lokal anknyt-
ning då det är lånat från uttrycket 
”sjuhäradsbygden”. Vilket lite för-
enklat är ett äldre uttryck för södra 
älvsborg, där veden var just en av 
de sju häradena.
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SERVERING/ 
SKÄRBRÄDA
FAGERHULT

Serverings/skärbräda Fagerhult
V0002 Bred

FAGERHULT V0001 | V0002
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FAGERHULT
Servering/skärbräda i vacker naturlig 
form av ett löv. Lämplig som både skär-
bräda och serveringsbräda.
Servera dina gäster en läcker tapasbuffé 
på den långa brädan eller varför inte en 
rykande, väldoftande och nygräddad 
pizza på den bredare brädan.
Tillverkade i FSC-certifierad Acacia och 
levereras i en miljövänlig presentkartong.

V0001 Lång
Mått: 18x56x1,5cm

V0002 Bred
Mått: 25x47x1,5cm

Serverings/skärbräda Fagerhult
V0001 Lång

Pris/st  199,00 kr

Serverings/skärbräda Fagerhult
V0002 Bred

Pris/st  239,00 kr

FAGERHULT V0001 | V0002
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OSTBRICKA
GRÖNELID

GRÖNELID V0004
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Ostbricka Grönelid
V0004

Mått: 35x25x2,2cm

Pris/st  349,00 kr

GRÖNELID
En rejäl ostbricka med gott om plats 
för dina favoritostar. För att underlätta 
förvaringen så har brickan försetts 
med två urfrästa fack för de med- 
följande verktygen. Ostbrickan är till- 
verkad i FSC-certifierad Acacia 
och rosfrittstål. Levereras i miljö- 
vänlig presentförpackning.

V0004
Mått: 35x25x2,2cm

GRÖNELID V0004
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KÖKSREDSKAP
SJÖTORP

SJÖTORP V0003
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SJÖTORP
Visst är det väl en lite extra härlig 
känsla att stå vid spisen och röra i 
puttrande och väldoftande grytor 
med köksredskap av trä? Här har 
Ni ett set med fyra vackra och 
användarvänliga köksredskap: 
(Slev, stekspade, spagettislev samt 
slickepott).
Tillverkade av FSC-certifierad 
Acacia och levereras i en miljövänlig 
presentkartong.
 

V0003
Längd: 30,5cm

Köksredskap Sjötorp 4-pack
V0003

Längd: 30,5cm

Pris/st  229,00 kr

SJÖTORP V0003
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KNIVSET
NABBEN

NABBEN V0005
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NABBEN
Knivset med tre stycken köks- 
knivar som kommer täcka upp 
de flesta av dina behov i 
köket. Knivbladet är tillverkat i 
ett 5Cr15MoV stål för en bra 
bibehållen skärpa men ändå vara 
enkel att slipa om vid behov. 
Handtag i vacker och underhålls-
fri Pakka Wood.
Setet innehåller: Kockkniv,
Santoku kniv samt skalkniv.
Levereras i en miljövänlig present- 
förpackning.

V0005
Kockkniv: Längd 19cm
Santoku kniv: Längd 16,5cm
Skalkniv: 9cm

Knivset Nabben
V0005

Pris/st  589,00 kr

NABBEN V0005
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KOCKKNIV
ELMÅS

ELMÅS V0006
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ELMÅS
Välbalanserad kockkniv tillverkad 
i ett 67-lagers 10Cr15MoV 
damascusstål. Elmås är kniven 
som med sin enastående skärpa 
och design, både presterar och 
imponerar i köket. Bekvämt 
handtag i vacker och  underhållsfri 
Pakka Wood. Levereras i en 
elegant och miljövänlig svart 
förpackning.

V0006
Längd 20cm

Damascuskniv Elmås
V0006

Pris/st  729,00 kr

ELMÅS V0006



QVARNHOLMEN V0007

SALT & PEPPAR
KVARN
QVARNHOLMEN
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QVARNHOLMEN V0007

QVARNHOLMEN
Set med två stycken 20cm höga 
kryddkvarnar. Olika färgsättning 
på metalldelarna för att enkelt 
kunna skilja på innehållet i kvar-
narna. Keramiska malverk och 
FSC certifierad acacia. Levereras 
i en miljövänlig presentkartong.

V0007
Höjd 20cm

Salt och pepparkvarn Qvarnholmen
V0007

Pris/st  369,00 kr
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