Servering/skärbräda Fagerhult
V0002 Bred
Mått: 25x47x1,5cm

SERVERING/
SKÄRBRÄDA
FAGERHULT

Pris/st 219,00 kr

Vacker och användbar servering/skärbräda i form av
ett löv. Tillverkad av FSC-certifierad Acacia.

Serverings/skärbräda Fagerhult
V0001 Lång
Mått: 18x56x1,5cm

Pris/st 179,00 kr
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Köksredskap Sjötorp 4-pack
V0003
Längd: 30,5cm

OSTBRICKA
GRÖNELID

Pris/st 209,00 kr

En rejäl ostbricka för den som uppskattar ost i alla
dess former. Tillverkad av FSC-certifierad Acacia.
Inklusive två ostverktyg i rostfritt stål.

Ostbricka Grönelid
V0004
Mått: 35x25x2,2cm

Pris/st 319,00 kr

KÖKSREDSKAP
SJÖTORP

Set med fyra vackra och användarvänliga köksredskap
(Slev, stekspade, spagettislev samt slickepott)
Tillverkade av FSC-certifierad Acacia.
4
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Damascuskniv Elmås
V0006
Vacker kockkniv i 67-lagers damascusstål
10Cr15MoV och med ett greppvänligt
handtag i underhållsfri Pakka Wood.
Levereras i en elegant och miljövänlig
svart förpackning.

KNIVSET
NABBEN

Set med tre stycken köksknivar.
Kockkniv på 19cm, Santoku kniv på 16,5cm
samt skalkniv på 9cm.

Pris/st 699,00 kr

Knivset Nabben
V0005
3st vackra och funktionella knivar.
Blad i 5Cr15MoV stål och handtag i
underhållsfri Pakka Wood.
Levereras i miljövänlig förpackning.

Pris/st 569,00 kr

KOCKKNIV
ELMÅS

Kockkniv 20cm i 67 lagers damascusstål.
6
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PLÄD

Pläd Morgan
103465 Beige

Pläd Morgan
103463 Gul

Pläd Morgan
103466 Rost

Pris/st 579,00 kr

Pris/st 579,00 kr

Pris/st 579,00 kr

Pläd Morgan
103464 Ljusgrå

Pläd Morgan
103468 Brun

Pläd Morgan
102540 Grå

Pris/st 579,00 kr

Pris/st 579,00 kr

Pris/st 579,00 kr

Pläd Morgan
103467 Grön

Pläd Morgan
104053 Creme

Pris/st 579,00 kr

Pris/st 579,00 kr

MORGAN

MORGAN
Mjuk tjockare pläd i borstad kvalitet med fransar.
59% ull, 26% Akryl och 15% Nylon.
Stl 130x170cm.
(Endast kemtvätt).
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PLÄD

FRANCES, ROXIE & FLUFFY

Ljuslykta Maja
103791
Mått: 10x12, 8x10, 7x8cm

FRANCES
Mjuk skön chenillepläd med fransar.
70% Polyester och 30% Akryl.
Stl 130x170cm.
(Handtvätt)

Ljuslykta Elsa
103700
Mått: 12x12, 10x10cm

ROXIE
Mysig multifärgad pläd.
80% Polyester och 20% Akryl.
Stl 130x170cm.
(Handtvätt)
FLUFFY
Mysig stor pläd för kalla dagar i snygg och mjuk fuskpäls.
95% Polyester och 5% Spandex.
Stl 130x170cm.
(Handtvätt)

Pläd Frances
103385 Brun

Pläd Frances
103361 Antracit

Pris/set 239,00 kr

Pris/set 239,00 kr

Pläd Fluffy
104251 Creme

LJUSLYKTA
MAJA & ELSA
Pris/st 439,00 kr

Pris/st 439,00 kr

Pläd Roxie
104249 Grå

Pläd Roxie
104248 Beige

Pris/st 999,00 kr

MAJA
Ljuslykta i glas. I glaset är trådar instansade i
mjuka naturliga beigea och bruna toner.
Kommer 3st i set.
ELSA
Ljuslykta i genomskinligt, rustik glasmosaik.
Glaset är handblåst och därför är varje lykta
unik. Luftbubblor och ojämnheter i glaset kan
förekomma, vilket gör det lite extra personligt.
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Pris/st 649,00 kr

Pris/st 649,00 kr
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LJUSLYKTA
SHELLY

Vas Shelly
103525 Creme
Mått: 28x28x16cm

Vas Shelly
104030 Brun
Mått: 28x28x16cm

Pris/st 939,00 kr

Pris/st 939,00 kr

Ljuvlig och vacker handgjord ljuslykta för
värmeljus. Ställ gärna fler olika varianter
tillsammans för ett fint stilleben.

Ljuslykta Shelly
103222 Creme
Mått: 12x12x7,2cm

Ljuslykta Shelly
103828 Brun
Mått: 12x12x7,2cm

Ljuslykta Shelly
103223 Ljusgrön
Mått: 12,3x12,3x7,3cm

VAS
SHELLY
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Pris/st 259,00 kr

Pris/st 259,00 kr

Ljuslykta Shelly
103274 Grå
Mått: 11,5x11,5x9cm

Ljuslykta Shelly
103225 Beige
Mått: 11,7x11,7x10,8cm

Pris/st 259,00 kr

Pris/st 259,00 kr

Pris/st 259,00 kr

Handgjord vas/kruka
av glaserad keramik,
även insidan är
glaserad.
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LJUSLYKTOR & VASER

Vas Maze
103498 Glas
Mått: 16x15cm

Vas Maze
103594 Rökfärgad
Mått: 16x15cm

Pris/st 169,00 kr

Pris/st 169,00 kr

MAZE

Glaset är handblåst och därför kan luftbubblor och ojämnheter i glaset
förekomma. Vilket å andra sidan gör varje lykta och vas unik.

PEBBLE

Glasvas med ojämn struktur.

Vas/ljusstake Pebble
104140 Klar
Mått: 16x23cm

Ljuslykta Maze
103694 Glas
Mått: 11x11cm / 9x9cm

Ljuslykta Maze
103698 Rökfärgad
Mått: 11x11cm / 9x9cm

Pris/set 199,00 kr

Pris/set 199,00 kr

Vas Pebble
104139 Klar
Mått: 39x27cm

Pris/st 329,00 kr

14

Pris/st 869,00 kr
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LJUSSTAKE

Ljusstake Bonnie hög
103749 Svart
Mått: 11,5x11,5x23,8cm

Ljusstake Bonnie hög
103474 Kitt
Mått: 11,5x11,5x23,8cm

JULIE

Ljusstake Bonnie låg
103748 Svart
Mått: 13x12,8x12,3cm

Dekorativ Ljusstake med runda fina former.
Finns för ett eller fyra ljus.

Pris/st 199,00 kr

Ljusstake Julie x1
103851 Vit
Mått: 22x12cm

Ljusstake Julie x1
103852 Svart
Mått: 22x12cm

Ljusstake Bonnie låg
103473 Kitt
Mått: 13x12,8x12,3cm

Pris/st 199,00 kr

Pris/st 249,00 kr

Pris/st 249,00 kr

LJUSSTAKE
BONNIE

Charmig ljusstake i polyresin med vågig
struktur.
Finns i två storlekar.

16

Pris/st 329,00 kr

Pris/st 329,00 kr

Ljusstake Julie x4
103512 Vit
Mått: 38x14,6X30,2cm

Ljusstake Julie x4
103726 Svart
Mått: 38x14,6X30,2cm

Pris/st 719,00 kr

Pris/st 719,00 kr
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RUTH VETTER
Kreativ och produktiv
formgivare som gör
bruksföremål och
figurer i lera och överför
mönster från stengods
till textil.

Denna charmiga tomte skapades i slutet av 90-talet och har fått många beundrare
genom åren. Den något stora luvan och runda näsan har blivit ett signum för denna
charmör. Dekortomten finns i olika storlekar, material och färger.
Samtliga Dekortomtar är handmålade, därför kan det förekomma avvikelser mellan
bild och produkt.

Dekortomte 4-pack, H: 4,5-10cm
7055-50

Pris/set 129,00 kr

RUTH VETTER
Kreativ och produktiv
formgivare som gör
bruksföremål och
figurer i lera och överför
mönster från stengods
till textil.

Den 13 december är det Lucia, då lyser hon upp våra mörka rum tidigt på morgonen
med en krona av ljus och med ljuv sång följs hon av ett tåg med tärnor, stjärngossar,
pepparkaksgubbar och tomtenissar.
Denna underbara kvartett är handmålad så därför kan det finnas avvikelser mellan
bild och produkt

Lussetåg 4-pack, liten H: 4-5cm
7125-4S

Pris/set 129,00 kr
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Ljuslykta
Vätte på svamp H: 21cm
29-417
Ljuslykta
Vätte på svamp H: 17cm
29-416

Dessa förtrollande svamplyktor sprider magiskt
mys i varje vrå. De är fina att ställa var för sig
eller flera tillsammans och de lyser lika fint med
levande ljus som med en ljusslinga.
I serien finns det salt och peppar set och ljuslyktor i olika storlekar.

Ljuslykta
Vätte på svamp H: 14cm
29-415

Lämna aldrig ett tänt ljus utan uppsikt!

Salt och Peppar Vätte på
svamp, 2-pack H: 8-9cm
29-410
Pris/st 124,00 kr

Pris/st 179,00 kr

LENA QVICK STRÖM
Prisbelönt formgivare
från Lidköping som
huvudsakligen arbetar i
lera och modellerar från
grunden.

Pris/st 289,00 kr

Ett dekorativt salt och peppar set
till årets juldukning eller ge bort i
present dem som har allt.

Pris/set 145,00 kr

Vätte grå H: 13cm
29-517
Vätte grå H: 9,5cm
29-516
Dessa förtrollande små vättar sprider magiskt mys
i varje vrå. De nosar till sig allt från godsaker till
spännande äventyr. Och gnuggar man vättarnas
näsa kan vad som helst hända, kanske går en dröm
i uppfyllelse.

Vätte grå H: 6,5cm
29-515

Vättarna trivs lika bra var för sig som flera tillsammans, de finns i flera utföranden och storlekar.
Pris/st 59,00 kr

Pris/st 93,00 kr

Pris/st 129,00 kr

LJUSLYKTA,
SALT & PEPPAR
SET
VÄTTE

Vätte röd H: 13cm
29-617
Vätte röd H: 9,5cm
29-616
Vätte röd H: 6,5cm
29-615
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Pris/st 59,00 kr

Pris/st 93,00 kr

Pris/st 129,00 kr
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TOMTEN
DEN LÅNGA

Tomten den långa, 2-pack H: 15cm
7732

Tomten den långa silver 2-pack H: 15cm
7732-80

Pris/set 109,00 kr

Pris/set 109,00 kr

Tomten den långa har formgivits i början
av 2000-talet och är ett starkt signum för
Nääsgränsgården. En skandinavisk och
tidlös design har gjort Tomten den långa till
mångas favorit genom åren.

H: 40cm

Tomten den långa silver H: 21cm
7735-80
Tomten den långa silver H: 31cm
7736-80

H: 31cm

Tomten den långa silver H: 40cm
7737-80

H: 21cm

RUTH VETTER
Kreativ och produktiv
formgivare som gör
bruksföremål och
figurer i lera och överför
mönster från stengods
till textil.

Pris/st 199,00 kr
Pris/st 399,00 kr
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Pris/st 119,00 kr
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SKÅLAR &
MUGGAR
När vinden viner och snön ligger i drivor utomhus
är det extra mysigt att duka fram till julmaten eller
glöggfesten. Ett enkelt sätt att skapa julstämning.
Vår fina serie Tomtar har det mesta till julens alla tillfällen. Skålarna rymmer 35cl resp. 65cl. Och passar
lika bra till gröt som till julgodis.
Muggarna till både glögg och andra varma drycker
rymmer 10cl.

Skål Tomtar Ø13,5cm/65cl
7150-13
Skål Tomtar Ø11cm/35cl
7150-11

Pris/st 179,00 kr

Pris/st 134,00 kr

Glöggmugg tomtar 4-pack, H: 7cm
7151-7

Glasyren kan variera mellan produkterna, så därför
kan det finnas avvikelser mellan bild och produkt,
varje produkt är unik.

Pris/st 215,00 kr

RUTH VETTER
Kreativ och produktiv
formgivare som gör
bruksföremål och
figurer i lera och överför
mönster från stengods
till textil.
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LJUSSTAKE
SMIDE
NMed en känsla av nordisk forntidshistorik, svenskt
hantverk och en tidlös design passar ljusstaken lika
bra i ett modernt som klassiskt hem. Ljusstaken finns
i tre olika höjder.
Denna produkt är handgjord, så därför kan det finnas
avvikelser mellan bild och produkt.

Ljusstake smide, liten H: 20,5cm
2372-20

Ljusstake smide, mellan H: 30cm
2372-30

Ljusstake smide, STOR H: 37cm
2372-40

Pris/st 143,00 kr

Pris/st 179,00 kr

Pris/st 215,00 kr

THOMAS ULLSTRÖM
Konstsmed med smedja
i Åmål. Inspirationen
hämtas från vikingatid
och nordisk forntid och
ovandlas till gedigna
bruksföremål med äkta
känsla.
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STUMPASTAKE
Stumpastaken är designad för att kunna låta ljuset
brinna ända ned eller bara lämna kvar en liten ljusstump. Med en känsla av nordisk forntidshistorik,
svenskt hantverk och med sin tidlösa design passar den lika bra i ett modernt som klassiskt hem.
Denna produkt är handgjord, så därför kan det finnas
avvikelser mellan bild och produk

STUMPASTAKE
TILL FLASKA
Gör egna fina ljusstakar genom att återanvända gamla
flaskor. Ljushållaren står stadigt i flaskan och är designad
för att kunna låta ljuset brinna ända ned, med en känsla
av nordisk forntidshistorik och en tidlös design passar
den lika bra i ett modernt som klassiskt hem.
Denna produkt är handgjord, så därför kan det finnas
avvikelser mellan bild och produkt.

Stumpastake till flaska svart, H: 10,5cm
2374B
Stumpastake svart, H: 14cm
2373B

THOMAS ULLSTRÖM

Pris/st 249,00 kr

Pris/st 79,00 kr
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Konstsmed med smedja
i Åmål. Inspirationen
hämtas från vikingatid
och nordisk forntid och
ovandlas till gedigna
bruksföremål med äkta
känsla.
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BJÖRKA
Björka är något så unikt som en helsvenskt designad och tillverkad serie köksoch hushållsartiklar i svensk björk. Innovativa lösningar och funktioner samt
minimal miljöpåverkan. Inga lyxiga onödiga förpackningar, bara naturliga råvaror.

KLOCKAREBOLET

Bänkstället Klockarebolet är inte bara en snygg inredningsdetalj i ditt kök. Med
dess unikt formade hållare så har Ni alltid Era redskap lättillgängliga. Kreativa
köksredskap för kreativ matlagning!

Tapas set Tingkällan
B002

Varför inte göra vardagen till fest? Med Björkas Tapas set
och lite goda tillbehör som t.ex. oliver, coctailtomater och
diverse andra valfria grönsaker, samt dina egna favoriter
från charkdisken så blir vilken vardag som helst genast
festligare. Med Björkas 18cm långa pincett plockar man
enkelt sina tapas tillbehör, sitt pålägg, sina oliver eller annat
gott tilltugg. Björkas Tapas set passar lika bra på middagsbordet vid bjudningar, på soffbordet vid filmkvällen eller på
piknickfilten vid utflykten.
OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 210 x 95 x 36mm
Som standard levereras dessa med graverad ”Björka” logo
enl. bilder. För en mer unik produkt går det att istället välja
egen logo. Kostnaden för detta ser Ni här nedan.
<20st
20st
Pris/set
287,00
269,00
Egen gravyr/set
33,00
26,00
Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

Klockarebolet innehåller tre mycket användbara köksredskap:
Stekspaden är din trogna vän vid spisen och kommer många
gånger hjälpa dig vid allehanda matlagning. Att fräsa upp en
smarrig pytt i panna går som en dans med Björkas stekspade.
Och bara vetskapen att du står där med en närproducerad,
miljövänlig och troligtvis den mest klimatsmarta stekspaden
på marknaden gör att maten kommer smaka än bättre.
Bänkställ Klockarebolet
B008

50st
257,00
21,00

100st
246,00
18,00

TINGKÄLLAN
Ett vackert och praktiskt set för den planerade
tapadbjudningen eller den spontana picknicken.

Trägaffeln är perfekt både vid stekning och finfördelning av köttfärsen till fredagstacosen som till lördagmorgonens äggröra.
Med rörsleven kan du lugnt röra om i grytan, soppan eller såsen.
Tack vare hålet i sleven så blandar sig grytan effektivt, samtidigt
som den minskar risken att grytan skvalpar över på spisen.
OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 260 x 120 x 45mm
Som standard levereras dessa med graverad ”Björka” logo enl.
bilder. För en mer unik produkt går det att istället välja egen
logo. Kostnaden för detta ser Ni här nedan.
<20st
20st
Pris/set
459,00
431,00
Egen gravyr/set
80,00
66,50
Startkostnad vid egen gravyr: 590:-
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50st
411,00
53,00

100st
394,00
45,00
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MÖLARP
En sallad kan vara så mycket: Endast lite grönt
till middagen, eller en fräsch, färggrann och fantastisk måltid i sig själv. Oavsett så förtjänar den
att serveras med stil.

Frukostset Ekalyckan
B010

Ett 5-delars frukostset för två, innehållande:
två äggkoppar, smörkniv samt lock och botten
med flera användbara funktioner. Skär upp dina
nybakade frallor på locket och lägg grönsaker och
pålägg på den upp och nedvända botten. Äggkopparna
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
Som standard levereras dessa med graverad ”Björka” logo
enl. bilder. För en mer unik produkt går det att istället välja
egen logo. Kostnaden för detta ser Ni här nedan.
<20st
20st
Pris/set
382,00
358,00
Egen gravyr/set
50,00
40,00
Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

Salladsset Mölarp
B004

Med Björkas salladsbestick Mölarp behöver man heller inte
snåla med vinägretten i salladen, då ena sleven har ett urfräst
avrinningshål. Den ena halvan av asken kan beroende av
behov användas på två olika sätt. Ena sidan som skärbräda för
bröd och har då frästa spår för brödsmulorna och andra sidan
som ett uppläggningsfat för diverse tillbehör till t.ex. salladen.
OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 268 x 120 x 36mm
Som standard levereras dessa med graverad ”Björka” logo enl.
bilder. För en mer unik produkt går det att istället välja egen
logo. Kostnaden för detta ser Ni här nedan.
<20st
20st
Pris/set
382,00
358,00
Egen gravyr/set
50,00
40,00
Startkostnad vid egen gravyr: 590:-
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50st
342,00
31,00

50st
342,00
31,00

100st
327,00
26,00

EKALYCKAN
Överraska din käresta med frukost på verandan,
balkongen eller varför inte på stranden?

100st
327,00
26,00
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Skohorn Arta
B015

KRÖKLING
Set med två skärbrädor i unik design.

Med Björkas 45 cm långa skohorn kan man
vara snäll mot både skor och miljö. Tillverkat i svensk björk
i Björkas karaktäristiska design.
Som standard levereras dessa med graverad ”Björka” logo
enl. bilder. För en mer unik produkt går det att istället välja
egen logo. Kostnaden för detta ser Ni här nedan.
<20st
20st
Pris
123,00
116,00
Egen gravyr/st
16,00
12,50
Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

50st
111,00
10,00

100st
106,00
8,50

ARTA
Skohorn 45cm.
Skärbrädor Krökling
B011

150° i 90min eller 90° i 150min?
Tråkigt när det blir fel… Men med björkas
skärbräda med urfräst spår för surfplatta,
så kan Ni alltid ha receptet till hands och slipper
chansa. För att minska smulandet och sölandet så har Björkas
skärbräda för bröd på ena sidan frästa diagonala smulspår
och på andra sidan ett fräst spår runtom för t.ex. köttsaft.
Björkas skärbrädor är naturligtvis tänkta att användas och
underlätta vid matlagningen. Men eftersom ingen orkar
laga mat för jämnan så är de designade för att smälta in
som fina inredningsdetaljer i ditt kök när de inte används.
OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 325 x 200 x *40mm (*2X20mm)

Övrig information:

Som standard levereras dessa med graverad ”Björka” logo enl.
bilder. För en mer unik produkt går det att istället välja egen
logo. Kostnaden för detta ser Ni här nedan.
<20st
20st
Pris/set
515,00
483,00
Egen gravyr/set
66,00
53,00
Startkostnad vid egen gravyr: 590:-
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50st
461,00
43,00

Priserna i katalogen anges i SEK och gäller t.o.m. 31/12-2022. Moms och frakt tillkommer.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev. tryckfel.

100st
441,00
33,00
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