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alle B2B priser er ex. moms og gælder ved bestilling af min. 24 stk. pr. varenr.  
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. leveringstid kan variere.

THUESEN JENSEN AS

Giv Gaver MeD MeninG ...

GourmetGaven er en samling af nøje udvalgte kvalitetsprodukter fra nogle af verdens 

mest anerkendte brands. Fælles for vores internationale producenter er, at de med 

passion, teknisk kunnen og mange års ekspertise er førende i verden inden for hver 

deres område. vi kan derfor tilbyde et bredspektret sortiment med noget af det ypperste, 

der findes på markedet inden for gourmet og livstil. 

Med GourmetGaven får i en unik mulighed for at give en gave, der afspejler jeres firmas 

værdier. når i vælger en gave fra GourmetGaven, er i sikret høj kvalitet fra producenter, 

der sætter en ære i at levere unikke og bæredygtige varer, som i kan stå inde for.
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FransK Kvalitet GenneM 
200 År

i år fejrer Pillivuyt 200 års jubilæum med klassisk, fransk porcelæn af en enestående 

kvalitet til køkken og bord. Den gamle porcelænsfabrik ligger stadig i den lille natur-

skønne by Mehun- sur- yèvre i hjertet af Frankrig, hvor håndværket er gået i arv fra 

generation til generation siden 1818. Pillivuyt fremstiller selv den unikke porcelæns-

masse, der brændes ved særligt høje temperaturer op til 1400 °c. resultatet er  

ekstremt stærkt porcelæn, der er ekstra holdbart og med en kvalitet, der kan mærkes. 

alt porcelæn er ovnfast og derfor velegnet til både ovn og mikroovn -  gerne direkte fra 

fryser til ovn (- 30 °c til +350 °c).

PILLIVuyT MED LIVsLAnG bRuGsGARAnTI

Pillivuyt

PillivUyT PliSSé TErmokrUS
914225s4 Plissé termokrus 4 stk. hvid 25 cl ø8cm h12cm. 
vejl. pris kr. 699,95. b2b pris kr. 300,-

 Plissé serverinG
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PillivUyT kAGEfAd oG kAGESTANdEr
01. X630929 Kagefad på fod hvid ø30cm. vejl. pris kr. 449,95. b2b pris kr. 230,- 
02. 650803 Bourges kagestander hvid ø16,5/20/24cm h29cm. vejl. pris kr. 649,95. b2b pris kr. 330,- 
samlet pris. vejl. pris kr. 1.099,90. b2b pris kr. 560,- 

opskrifter af Ditte julie.

 serverinG

PillivUyT PliSSé TAPASfAd
01. 224236 Plissé tapasfad i gaveæske hvid l36cm B12cm. vejl. pris kr. 369,95. b2b pris kr. 235,-
02. 224224 Plissé tapasfad hvid l24cm B12cm. vejl. pris kr. 249,95. b2b pris kr. 150,-
03. 994236 Plissé tapasfadsæt. vejl. pris kr. 619,95. b2b pris kr. 300,-

opskrift af Ditte julie. 

 Plissé serverinG

01.

02.

01.
02.

Ditte Julie Ditte Julie
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PillivUyT PliSSé SkålE
01. 174215s2 Plissé skål 2 stk. hvid 60 cl ø15cm.
02. 174220 Plissé skål hvid 1,65 liter ø20cm. 
samlet pris. vejl. pris kr. 769,90. b2b pris kr. 400,-

 Plissé salat

01.

01.

02.

PillivUyT PliSSé rAmEkiN oG SErvEriNGSfAd
01. 260415s4 ramekin lav nr. 1, 4 stk. hvid 15 cl ø9cm h4cm.
02. 244236 Plissé serveringsfad ovalt, hvid l36cm B25cm.
vejl. pris kr. 799,75. b2b pris kr. 400,-

 Plissé serverinG

01. 

02. 
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PillivUyT ToUloUSE Skål, lASAGNEfAd, kvAdrATfAd oG TEkSTilSæT
01. SæT 1 261716 toulouse skål med håndtag høj, hvid 1,2 liter ø16 cm & 251734 toulouse lasagnefad hvid l34cm B24,5cm h7cm. 
vejl. pris kr. 869,90. b2b pris kr. 400,-
02. SæT 2 261716 toulouse skål med håndtag høj, hvid 1,2 liter ø16 cm & 251734 toulouse lasagnefad hvid l34cm B24,5cm h7cm 
& 7299 1 Pillivuyt tekstilsæt. vejl. pris kr. 1.249,85. b2b pris kr. 560,-
03. SæT 3 261716 toulouse skål med håndtag høj, hvid 1,2 liter ø16 cm & 251734 toulouse lasagnefad hvid l34cm B24,5cm h7cm 
& 221722 toulouse kvadratfad hvid l22cm B22cm h6cm. vejl. pris kr. 1.219.85. b2b pris kr. 640,-
04. SæT 4 261716 toulouse skål med håndtag høj, hvid 1,2 liter ø16 cm & 251734 toulouse lasagnefad hvid l34cm B24,5cm h7cm 
& 221722 toulouse kvadratfad hvid l22cm B22cm h6cm & 7299 1 Pillivuyt tekstilsæt. vejl. pris kr. 1.599,80. b2b pris kr. 800,-

GavesætGavesæt

01. 

02. 

03. 

PillivUyT ToUloUSE fAd, GrydElAPPEr oG PEUGEoT kværNE
01. 221722 Pillivuyt toulouse kvadratfad hvid l22 cm B22 cm h6 cm.
02. 1509 3 Pillivuyt grydelap grå l22,5 cm B22,5 cm.
03. P232708 Peugeot Paris salt- og peberkværn grå lak h18 cm.

SæT PilPeu4 med 4 dele, Pillivuyt kvadratfad, 2 stk. grå grydelapper og Peugeot Paris salt- og peberkværn grå lak. 
vejl. pris kr. 1.189,75. b2b pris kr. 560,- 

livSvAriG GArANTi På kværNværk

SæT 1

SæT 2

SæT 3

SæT 4
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PillivUyT TEkSTil
3099 1 tekstilsæt 6 dele, sort med læderlogo, forklæde, grillhandske, 2 grydelapper og 1 viskestykke + pose.
vejl. pris kr. 449,95. b2b pris kr. 200,-

teKstil

PillivUyT PliSSé SErvEriNGSPlATTE
01. 274215 Plissé serveringsplatte, hvid ø15cm. vejl. pris kr. 189,95. b2b pris kr. 110,-
02. 274225 Plissé serveringsplatte, hvid 25cm. vejl. pris kr. 239,95. b2b pris kr. 150,-
03. 274230 Plissé serveringsplatte, hvid ø30cm. vejl. pris kr. 299,95. b2b pris kr. 180,-
samlet pris for alle 3 størrelser. vejl. pris kr. 729,85. b2b pris kr. 400,-

Plissé serverinG

01. 02. 03. 
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01. 

Mauviel ovn

mAUviEl brAdEPANdE
01. 1113.35 Mauviel Pro-alu bradepande aluminium, 35 x 25 cm. vejl. pris kr. 1.099,95. b2b pris kr. 400,-

02. SæT MauBtB17 sæt med 4 dele, Mauviel Pro-alu bradepande, Bastian stegetermometer 
og 2 stk. grydelapper. samlet pris i gaveæske. vejl. pris kr. 1.279,80. b2b pris kr. 560,-

ProFessionelt KøKKenværKtøj

Mauviel, villedieu-les-Poeles, Frankrig, er et familieforetagende grundlagt i 1830. 

Med langt over 100 års erfaring fremstiller Mauviel køkkenværktøj, der er kvalitet hele 

vejen igennem inkl. det flotte design.

Produkterne er værdsat overalt i verden og er en fornøjelse at bruge, både for de 

professionelle kokke og for dem, der drømmer om at lave mad som en professionel.

sortimentet består af specialprodukter og gryde/pande-serier fremstillet i forskellige 

materialer med hver deres egenskaber, så man kan vælge det, der er bedst til en given 

opgave.

Mauviel

02. 
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De ForetruKne Kværne

PsP PeuGeot Quingey, Frankrig. Grundlagt i 1810. Peugeot begyndte produktion af 

kaffe- og peberkværne i midten af det 19. århundrede. i dag, mere end 160 år senere, 

er Peugeot en reference for kværne og det foretrukne mærke hos kokke i hele verden. 

Peugeot producerer unikke kværnværker, som alle er designet til at maksimere smag 

og aroma fra det enkelte krydderi. Kværnværket, som produceres af Peugeot, er i en 

kvalitet for sig, hvilket den livsvarige garanti, som fabrikken giver, også bevidner.

LIVsVARIG GARAnTI PÅ KVæRnVæRK

PeuGeot Paris us icone

PEUGEoT PAriS US icoNE kværNE
01. P34917 Paris us icone peberkværn valnød h18cm. vejl. pris kr. 729,95. b2b pris kr. 400,-
02. P34924 Paris us icone saltkværn valnød h18cm. vejl. pris kr. 729,95. b2b pris kr. 400,-
03. P34931 Paris us icone peberkværn valnød h22cm. vejl. pris kr. 829,95. b2b pris kr. 500,-
04. P34948 Paris us icone saltkværn valnød h22cm. vejl. pris kr. 829,95. b2b pris kr. 500,-
05. P35327 Paris us icone peberkværn valnød h30cm. vejl. pris kr. 999,95. b2b pris kr. 560,-
06. P35334 Paris us icone saltkværn valnød h30cm. vejl. pris kr. 999,95. b2b pris kr. 560,-

livSvAriG GArANTi På kværNværk
03. / 04. 05. / 06.01. / 02.
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 Paris us

PEUGEoT biSTro oG PAriS US kværNE
01. P33033 Bistro peberkværn, stål, 10 cm. vejl. pris kr. 399,95. b2b pris kr. 200,-
02. P33040 Bistro saltkværn, stål, 10 cm. vejl. pris kr. 399,95. b2b pris kr. 200,-
03. P32470 Paris us peberkværn, stål, 18 cm. vejl. pris kr. 549,95. b2b pris kr. 250,-
04. P32487 Paris us saltkværn, stål, 18 cm. vejl. pris kr. 549,95. b2b pris kr. 250,-
05. P32494 Paris us peberkværn, stål, 22 cm. vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 280,-
06. P32500 Paris us saltkværn, stål, 22 cm. vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 280,-
07. P32517 Paris us peberkværn, stål, 30 cm. vejl. pris kr. 749,95. b2b pris kr. 400,-
08. P32524 Paris us saltkværn, stål, 30 cm. vejl. pris kr. 749,95. b2b pris kr. 400,- 03. / 04. 05. / 06. 07. / 08.01. / 02.

Paris

PEUGEoT PAriS kværNE i GAvEæSkEr
01. P30315 Peberkværn i gaveæske, blank sort, 30 cm. vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 320,-
02. P30803 saltkværn i gaveæske, blank sort, 30 cm. vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 320,-
03. P30285 salt- og peberkværn i gaveæske, blank sort, 18 cm. vejl. pris kr. 799,95. b2b pris kr. 400,-

livSvAriG GArANTi På kværNværk

01. 

02. 

03. 

livSvAriG GArANTi På kværNværk
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Paris

PEUGEoT PAriS kværNE
P227346 saltkværn hvid og peberkværn sort, 18 cm. 
vejl. pris kr. 779,95. b2b pris kr. 400,-

livSvAriG GArANTi På kværNværk

clerMont

PEUGEoT kværNE
P229593 PeuGeot clermont saltkværn og peberkværn sort, 13 cm. 
vejl. pris kr. 579,95. b2b pris kr. 275,-

livSvAriG GArANTi På kværNværk
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lioN SAbATiEr idEAl ProvENcE kNivE oG EPicUrEAN SErvEriNGSbræT
01. 831085 urtekniv, stål/oliventræ, 10 cm. vejl. pris kr. 429,95. b2b pris kr. 240,-
02. 832085 Kokkekniv, stål/oliventræ, 20 cm. vejl. pris kr. 769,95. b2b pris kr. 400,-
03. 813385 Brødkniv, stål/oliventræ, 20 cm. vejl. pris kr. 779,95. b2b pris kr. 400,-
04. 008r14070202 epicurean serveringsbræt sort 35,5x19x1 cm. vejl. pris kr. 399,95. b2b pris kr. 240,-

01. 02. 03. 

04. 

iDeal Provence

100% helsMeDet til Det 
FransKe KøKKen

lion saBatier, thiers, Frankrig. Grundlagt i 1812. i mere end 500 år har thiers 

været center for den franske knivfabrikation. her ligger flere “sabatier”-fabrikker, som 

alle fremstiller knive – men af forskellig kvalitet.

i 1800-tallet gav man stålet dyre-navne efter dets kvalitet. løven, ”dyrenes konge”, 

repræsenterer styrke, smidighed og overlegenhed. lion sabatier registreredes som 

varemærke allerede i 1812 – og er den eneste sabatier-kniv, som må anvende løven 

som symbol – en kvalitetsgaranti for dig som forbruger.

selv om moderne maskiner for længst har erstattet hammer og ambolt, bliver flere 

dele i den lange produktionsproces stadig udført i hånden. resultatet er noget af det 

bedste, der kan leveres i knive.

lion saBatier
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Pluton Gavesæt

lioN SAbATiEr PlUToN kNivSæT 3 dElE
01. lion 3 Pluton knivsæt 3 dele; urtekniv 10 cm, kokkekniv 20 cm, brødkniv 20 cm, stål/sort. 
vejl. pris kr. 929,95. b2b pris kr. 300,-

lioN SAbATiEr PlUToN kNivSæT 5 dElE 
02. lion 5 Pluton knivsæt 5 dele; urtekniv 10 cm, tomatkniv 13 cm, santokukniv 18cm,
kokkekniv 20 cm og brødkniv 20 cm, stål/sort. vejl. pris kr. 1.728,95. b2b pris kr. 560,-

bliver leveret i esklusive magnet-gaveæsker.

01. 

02. 

01. 

02. 

lioN SAbATiEr kokkEkNiv, brødkNiv oG SkærEbræT
01. 173224 Kokkekniv og skærebræt 2 dele, stål/bøg 37/49cm. vejl. pris kr. 469,95. b2b pris kr. 280,-
02. 173324 Brødkniv og skærebræt 2 dele, stål/bøg 37/49cm. vejl. pris kr. 469,95. b2b pris kr. 280,-
samlet sæt. vejl. pris kr. 939,90. b2b pris kr. 560,-

02. 01. 
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cHAriNGworTH bESTik 24 dElE
01. 88070501 Mimosa bestiksæt 24 dele blank stål. vejl. pris kr. 1.399,95. b2b pris kr. 400,-
02. 88070503 Baguette bestiksæt 24 dele blank stål. vejl. pris kr. 1.599,95. b2b pris kr. 560,-
03. 88070505 Fiddle vintage satin bestiksæt 24 dele satineret stål. 
vejl. pris kr. 1.799,95. b2b pris kr. 640,-

01.

03.02.

MiMosacharinGworth

KlassisKe BestiK

i hjertet af england ligger charingworth i et fantastisk naturskønt område kaldet the 

cotswolds. charingworth fremstiller velafbalanceret og velproportioneret bestik i elegant 

og tidløst design.

Bestikket bliver skabt i den engelske og europæiske tradition med klassiske designele-

menter, samtidig med at det er helt moderne med en forbedret form. Med ekspertise 

og håndværk har håndtagene bløde linjer, der er behagelige i hånden. Det blank-

polerede rustfri stål kommer kun fra de bedste og mest avancerede stålværker, hvilket 

sikrer, at dit bestik er modstandsdygtigt over for slid og korrosion og derfor kan klare 

tidens tand.

et smukt kvalitetsbestik beriger middagsoplevelsen og giver liv og æstetik til bordet. 

Det er derfor, at charingworths bestik er designet med sans for detaljen, så det ikke 

kun ser godt ud, men også føles godt i både hånd og mund. alt bestik kontrolleres i 

hånden, så du altid kan have fuld tillid til bestikkets høje kvalitet.
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lsa

Glas aF høj Kvalitet

lsa international (lubkowski saunders & associates limited, sunbury on 

thames, england) blev stiftet i 1973 og ejes stadig af de to oprindelige grundlæggere 

lubkowski og saunders (lsa). alt lsa glas er af høj kvalitet, mundblæst og frem-

stillet efter traditionelle metoder for manuelt produceret glas. Glastypen er sodaglas, 

der består af sand, sodaaske og kridt. alle kulørte vaser består af et farvet og et klart 

glaslag, og farven forsvinder derfor ikke. lsa international har egne designere, 

der udvikler nye spændende produkter med 2 nye kollektioner om året, der i farve og 

stil matcher tidens trends.

lSA PlEAT vASEr
01. G1399-20-301 Pleat vase, klar, h20cm. vejl. pris kr. 299,95. b2b pris kr. 150,- 
02. G1399-26-301 Pleat vase, klar, h26cm. vejl. pris kr. 499,95. b2b pris kr. 250,- 
samlet pris. vejl pris kr. 799,90. b2b pris kr. 400,-

03. G1399-20-847 Pleat vase, grå, h20cm. vejl. pris kr. 399,95. b2b pris kr. 225,- 
04. G1399-26-847 Pleat vase, grå, h26cm. vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 335,- 
samlet pris. vejl pris kr. 999,90. b2b pris kr. 560,-

 Pleat BorDDæKninG

01.
02.

03. 04.
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02. 03. 04. 05. 

italiensK nÅr Det er BeDst

BorMioli luiGi sPa, Parma, italien. Grundlagt i 1946. Kendt som den første fabrik, 

der kunne blæse bæger og stilk ud i ét på maskine. Den innovative og forskningsmæs-

sige tilgang til produktudvikling har gjort, at luigi Bormioli i dag er en af de mest  

betydningsfulde glasproducenter i verden. luigi Bormioli forsker intenst i at fremstille 

de bedste glas til de forskellige vin- og druetyper og bruger konsekvent den nyeste 

videnskab til sine mange serier. resultatet er glas, som intensiverer vinoplevelsen, er 

smukke, krystalklare og op til dobbelt så stærke som alm. glas. efter mere end 1.000 

vaske i opvaskemaskinen er glassene stadig fuldstændige transparente. 

25 års garanti mod skår på kant og fod samt misfarvning eller grå skygger som følge 

af maskinopvask.

 En PERFEKT KOMbInATIOn AF æsTETIK OG TEKnOLOGI

luiGi BorMioli atelier

lUiGi bormioli ATEliEr viNGlAS
01. c 315 2 Barolo, 80 cl. Gaveæske med 2 stk. vejl pris. kr. 199,95. b2b pris kr. 100,- 
02. c 315-700 2 chardonnay 70 cl. Gaveæske med 2 stk. vejl. pris kr. 199,95. b2b pris kr. 100,-  
03. c 316 2 Pinot noir 61 cl. Gaveæske med 2 stk. vejl. pris kr. 199,95. b2b pris kr. 100,-  
04. c 317 2 riesling 44 cl. Gaveæske med 2 stk. vejl. pris kr. 199,95. b2b pris kr. 100,-  
05. c 314 2 Merlot 70 cl. Gaveæske med 2 stk. vejl. pris kr. 199,95. b2b pris kr. 100,- 
 01. 



32 33

Palace

lUiGi bormioli PAlAcE viNSæT oG vANdSæT
01. 11166-01 winesommelier-sæt 7 dele, 6 vinglas 48 cl og optima vinkaraffel 75 cl. 
vejl. pris kr. 499,95. b2b pris kr. 200,-
02. 11165-01 hydrosommelier-sæt 7 dele, 6 vandglas 40 cl og optima vandkaraffel 75 cl.
vejl. pris kr. 489,95. b2b pris kr. 200,-

samlet pris. vejl. pris kr. 989,90. b2b pris kr. 400,- 

vinoteQue

lUiGi bormioli viNoTEqUE rom/wHiSkyGlAS
01. c 372 2 vinoteque romglas/whiskyglas spirits, 2 stk. klar.
vejl. pris kr. 159,95. b2b pris kr. 75,- 
02. c 372 vinoteque romglas/whiskyglas spirits, 6 stk. klar. 
vejl. pris kr. 479,85. b2b pris kr. 200,- 

02. 

01. 
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BirrateQue

lUiGi bormioli birrATEqUE ølGlAS
01. 11808-01 ølglas tester, 42 cl ø8.9 cm. Gaveæske med 2 stk. vejl pris. kr. 149,95. b2b pris kr. 75,-  
02. 11825-02 ølglas ipa/ale, 54 cl ø8,8 cm. Gaveæske med 2 stk. vejl. pris kr. 149,95. b2b pris kr. 75,-  
03. 11827-02 ølglas hvede, 78 cl ø10,2 cm. Gaveæske med 2 stk. vejl. pris kr. 149,95. b2b pris kr. 75,-  
04. 12326-01 sampak med 3x2 glas. vejl. pris kr. 449,95. b2b pris kr. 200,-  

01.

02.

03.

lUiGi bormioli AEro viNGlAS
11123-01 vinglas-sæt 3 x 6 stk. 
vejl. pris pr. sæt kr. 1.439,10. b2b pris pr. sæt kr. 560,-

aero

04. 
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Grej til FeinschMecKere 

til ethvert godt gourmetarrangement hører sig vin og cocktails. På de næste sider har 

vi derfor nøje udvalgt ekstravagant bartilbehør, hvor alt bidrager til den gode gourmet-

oplevelse.

luiGi BorMioli: ingen vin uden italienske luigi Bormioli, der med intens forskning i vin 

og glasfremstilling er specialister i at gøre vinsmagning til en femstjernet sanseoplevelse.

Bastian: samling af gedigent grej til køkken, bord og bar. Kendetegnet for hele  

sortimentet er, at det er ”value for money” produkter. 

PeuGeot: i mere end et århundrede har Peugeots kværne været synonym med 

fransk gourmetmadlavning. i 2006 blev sortimentet udvidet med stilfuldt vintilbehør, 

udviklet til vinelskere og professionelle, der sætter pris på god kvalitet.

I bAREn MED sTIL!

Bar  eliXir whisKysæt

lUiGi bormioli Elixir wHiSkySæT, 5 dElE
12469-01 elixir whiskysæt 5 dele. 
vejl. pris kr. 429,95. b2b pris kr. 200,- 
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Barsæt

lUiGi bormioli mixoloGy GlAS oG lEoPold viENNA bArSæT 3 dElE
01. 12464-02 luiGi BorMioli Mixology spansk gin & tonic-glas 4 stk. klar 80 cl.
vejl. pris kr. 329,95. b2b pris kr. 180,-

02. 00465 leoPolD vienna barsæt 3 dele, blank stål 0,5 liter.
vejl. pris kr. 449,95. b2b pris kr. 220,-

01. 

02. 

lUiGi bormioli ATEliEr cHAmPAGNEGlAS oG bASTiAN cHAmPAGNEkølEr
01. c 319 2 luiGi BorMioli atelier champagneglas Prosecco 2 stk. 27 cl. 
vejl. pris kr. 199,95. b2b pris kr. 100,-  

02. 2118013 Bastian champagnekøler/vinkøler aluminium ø20cm h21cm.
vejl. pris kr. 149,95. b2b pris kr. 100,-  

chaMPaGne

01. 

02. 
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chaMPaGne

lUiGi bormioli ATEliEr cHAmPAGNEGlAS oG bASTiAN bowlE
01. c 319 2 luiGi BorMioli atelier champagneglas Prosecco 2 stk. 27 cl. 
vejl. pris kr. 199,95. b2b pris kr. 100,-  

02. 2118002 Bastian champagnebowle blank stål ø38cm.
vejl. pris kr. 499,95. b2b pris kr. 250,-  

01. 

02. 

chaMPaGne

lUiGi bormioli viNEA cHAmPAGNEGlAS Skål oG lioN SAbATiEr cHAmPAGNESAbEl
01. 11899-02 luiGi BorMioli vinea champagneglas skål spumante, 2 stk. klar.  
vejl. pris kr. 199,95. b2b pris kr. 100,-  

02. 046384 lion saBatier champagnesabel, stål/træ, l27cm. i gaveæske.
vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 300,-  

01. 

02. 

02. 

01. 02. 
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elis vin

PEUGEoT EliS ElEkTriSk ProPTrækkEr oG foliESkærEr
P200497 elis proptrækker elektrisk og folieskærer, mat stål/klar 20 cm. 
vejl. pris kr. 999,95. b2b pris kr. 400,-

 Baltaz vin

PEUGEoT bAlTAz ProPTrækkEr
01. P200176 Baltaz proptrækker med løftearm sort/stål. vejl. pris kr. 999,95. b2b pris kr. 400,-
02. P200510 Baltaz proptrækker med løftearm og folieskærer sort. vejl. pris kr. 699,95. b2b pris kr. 300,-

01. 

02. 
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juwel

Alfi JUwEl TErmokANdE
01. 0591 218 100 juwel termokande spacegrey lak, 1 liter. 
vejl. pris kr. 1.699,95. b2b pris kr. 640,-
Fås i farverne spacegrey, sort og polarhvid

02. 0592 000 100 juwel termokande, 100-års jubilæum poleret stål, 1 liter. 
vejl. pris kr. 1.699,95. b2b pris kr. 800,-

01. 

02. 01. 

sMuKt oG holDBart DesiGn

alFi-zitzMann Gmbh+co., wertheim, tyskland. Grundlagt i 1914 af carl zitzmann. 

i 1914 fremstillede alfi verdens første seriefremstillede termobeholder med glasindsats.

alfi har vel nok et af verdens største udvalg af termobeholdere. For alfi er det at frem-

stille termokander, termoflasker, termokrus og drikkeflasker en hovedopgave og ikke 

en sideproduktion, som det er for mange andre firmaer på markedet. således bruges 

alle ressourcer og al ekspertise og knowhow på kerneområdet, at fremstille termo-

beholdere i allerbedste kvalitet.

i tæt samarbejde med anerkendte designere fra hele verden udvikler alfi til stadighed 

nye kander og nye ”forklædninger” til klassikere af i dag og i morgen.

alFi
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siGno

Alfi SiGNo TErmokANdE oG PillivUyT PliSSé TErmokrUS
01. 1421 268 100 signo termokande skifer lak 1 liter l14cm B17,7cm. vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 300,-
02. 914225s4 Plissé termokrus 4 stk. hvid 25 cl ø8cm h12cm. vejl. pris kr. 699,95. b2b pris kr. 300,-

samlet pris termokande og 4 termokrus. vejl. pris kr. 1.299,90. b2b pris kr. 560,-

Alfi kUGlEkANdE
0115 958 094 Kugle termokande med stålprop frost sort 0,94 liter. 
vejl. pris kr. 349,95. b2b pris kr. 200,-

Fås i farverne frost hvid, indigoblå og frost sort.

KuGleKanDe

01. 

02. 
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Alfi iSo TErmoflASkE oG TErmokrUS
01. 5457 233 075 isotherm eco ii termoflaske sort lak 0,75 liter. vejl. pris kr. 249,95. b2b pris kr. 150,- 
02. 5637 233 035 isoMug Plus termokrus sort 0,35 liter. vejl. pris kr. 279,95. b2b pris kr. 165,- 

samlet pris. vejl. pris kr. 529,90. b2b pris kr. 315,- 

terMo Gusto

Alfi GUSTo TErmokANdE
3527 205 100 Gusto termokande, mat stål, 1 liter. vejl. pris kr. 859,95. b2b pris kr. 525,-

01. 
02. 
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wESco miNi mASTEr PEdAlSPANd, ToilETbørSTE, ToilETrUllEHoldEr/køkkENrUllEHoldEr 
01. 180112-01 Mini Master pedalspand, hvid 6 liter. vejl. pris kr. 999,95. b2b pris kr. 560,-
02. 315101-01 toiletbørste hvid ø10,7cm h40,6cm. vejl. pris kr. 599,95. b2b pris kr. 350,-
03. 322104-01 toiletrulleholder/køkkenrulleholder hvid ø15,5cm. vejl. pris kr. 299,95. b2b pris kr. 160,-

DesiGn i 150 FarveriGe År 

wesco, grundlagt i 1867 af westermann & co i sauerland, tyskland. wesco er 

ensbetydende med metalfremstilling på klassisk manér – en kombination af frem-

ragende tysk kvalitet, eksklusivt design og hightech funktionalitet. i 1920’erne blev 

”the ash can” introduceret, og efter 2. verdenskrig blev virksomhedens første pedal-

spand lanceret. 

i dag er wesco kendt som en af verdens førende producenter af design-affaldsspande, 

-brødkasser og mange andre produkter til hjemmet – skabt i robust og klassisk kvalitets-

metal. Designet er ikonisk og originalt, hvor form og funktion går op i en højere enhed, 

mens stilen er farverig retro og samtidig helt moderne.  

FARVER, InnOVATIOn & DEsIGn 

wesco  wesco toilet

01.

02.

03.
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sinGle Master & KicKMaster

wESco SiNGlE mASTEr PEdAlSPANd
01. 180212-01 single Master hvid, 9 liter.
02. 180212-02 single Master rød, 9 liter.
03. 180212-23 single Master creme, 9 liter. 
04. 180212-62 single Master sort, 9 liter.
05. 180212-76 single Master spacegrey, 9 liter.
vejl. pris pr. stk. kr. 999,95. b2b pris pr. stk. kr. 560,-

wESco kickmASTEr JUNior PEdEAlSPANd
06. 180312-01 Kickmaster junior hvid 12 liter.
07. 180312-62 Kickmaster junior sort 12 liter.
vejl. pris pr. stk. kr. 1.299,95. b2b pris pr. stk. kr. 640,-

02.
03. 04. 05. 06.

07.

01.

wESco GrANdy oG SiNGlE GrANdy brødkASSEr
01. 235201-62 Grandy sort, 17x42 cm. 02. 235201-02 Grandy rød, 17x42 cm.
03. 235201-01 Grandy hvid, 17x42 cm.
vejl. pris pr. stk. kr. 849,95. b2b pris pr. stk. kr. 560,-

04. 235101-01 single Grandy hvid 22x17cm.  
05. 235101-02 single Grandy rød 22x17cm. 06. 235101-62 single Grandy 
sort 22x17cm. vejl. pris pr. stk. kr. 649,95. b2b pris pr. stk. kr. 400,-

GranDy & sinGle GranDy

02.

03.

04.

05.

06.

01.
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THUESEN JENSEN AS

GourmetGavens brands sælges udelukkende gennem vores samarbejdspartnere, som 

også kan hjælpe med idéoplæg, muligheder for sampak og med at opdatere jer med 

aktuelle kampagner.

nærmere info om samarbejdspartnere fås på info@gourmetgaven.dk   

 

sKattereGler

GlæD Dine MeDarBejDer 
MeD en Gave 

Firmagaver og sKAT 2018

• Bagatelgrænsen for gaver er på 1.100 kr. 

 Dette beløb må en medarbejder modtage gaver for pr. år uden at blive beskattet.

• arbejdsgiver kan trække udgiften fra. 

 Beløbet for gaven skal indberettes som løn, og udgiften kan trækkes fra 

 som driftsomkostning. 

• julegaveloft for gaver er på 800 kr. 

 Gives der ikke andre gaver i løbet af året, er det tilladt at hæve beløbet til 1.100 kr. 

• indberetningspligt for gaver. 

 overstiger værdien af én gave 1.100 kr., er virksomheden indberetningspligtig. 

SorT GAvEæSkE & SorT STofPoSE
01. G501s Gaveæske sort B40cm h14cm D40cm. b2b pris pr. stk. kr. 59,95
02. 92-103 stofpose med båndlukning sort B40cm h63cm. b2b pris pr. stk. kr. 39,95

tilBehør

01. 

02. 


