
ROSENDAHL. KAY BOJESEN. ARNE JACOBSEN CLOCKS. HOLMEGAARD.
BJØRN WIINBLAD. JUNA. LYNGBY PORCELÆN. KÄHLER.

Ikoner, klassikere & koryfæer.
Samlet under ét tag.

Flere hundrede års dansk designhistorie- og arv side om side med moderne 
klassikere i et af landets største designhuse. Berømte navne og brands, som alle 
har sat et solidt aftryk på den særlige designtradition, der har bragt Danmark på 
verdenskortet. 

Det er ikonisk design, der tåler at blive brugt og betragtet – igen og igen.

Rosendahl-familien har gennem to generationer genopdaget, udviklet og bevaret 
dansk design og ikoniske brands i det familieejede designhus.

Vores formål er klart. Vi bevarer og udvikler danske designikoner, så både samtid 
og fremtid kan tage del i de brands, der har været med til at skabe dansk 
designkultur.

Vi gør det muligt for alle at indrette deres hjem med designprodukter af høj 
kvalitet. Både med tidløse klassikere og nye moderne designs.



HISTORIEN

Håndlavet keramik siden 1839
Kähler er en fejring af det velbevarede håndværk gennem 
mere end 180 år, men er også et formstærkt aftryk af 
nutiden. 

Gennem årene til den dag i dag har håndværk, kreativitet 
og kunstneriske samarbejder været en del af Kählers DNA 
og har gjort Kähler til et ikonisk keramikmærke, der har 
kortlagt kursen for demokratisk dansk keramik. 

Mærket er forbundet med en arv af innovative glasurer, 
kreative designs og karakteristiske kunstnersamarbejder.

I dag er Kähler et af de mest innovationsdrevne mærker i 
Skandinavien baseret på Kählers keramiske 
håndværkstraditioner og historie med autenticitet, kunst 
og kreativitet i centrum.

Velbevaret historie og traditioner
Hos Kähler stræber vi hver dag mod at forene vores unikke 
kulturarv med ambitionen om at være førende på den 
kunstneriske scene, nationalt som internationalt. Vi tager 
det bedste fra en kunstnerisk keramikarv og fortolker den i 
nutidens lys.



Kähler Hammershøi Spring Krus  

SPECIFIKATIONER 

▪ Designer Hans-Christian Bauer & Rikke Jacobsen

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 199,95   

▪ Varenummer 693242

BESKRIVELSE

▪ Porcelæn  - tåler maskinopvask 

▪ 33 cl 

▪ Højde 10 cm

DESIGNERENS INSPIRATION

Påske går ofte hånd i hånd med de første forårsfornemmelser – og den stemning er på smukkeste 
vis indfanget i Hammershøi Easter. 

Den eventyrligt smukke påskekollektion er dekoreret med nyudsprungne grene og traditionsrige 
påskesymboler, der er håndmalet af Rikke Jacobsen og overført til porcelænet. 

Miks påske-stellet med Hammershøis klassiske hvide stel og skab et moderne påskebord med 
enkle virkemidler



Kähler Hammershøi Easter Ophæng 

SPECIFIKATIONER 

▪ Designer Hans-Christian Bauer & Rikke Jacobsen

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 149,95   

▪ Varenummer 693244

BESKRIVELSE

▪ Porcelæn 

▪ Diameter Højde 8,5 cm

DESIGNERENS INSPIRATION

Påske går ofte hånd i hånd med de første forårsfornemmelser – og den stemning er på smukkeste 
vis indfanget i Hammershøi Easter. 

Den eventyrligt smukke påskekollektion er dekoreret med nyudsprungne grene og traditionsrige 
påskesymboler, der er håndmalet af Rikke Jacobsen og overført til porcelænet. 

Hæng det fine påskeophæng i vinduet eller på forårsgrene og fyld med enkle virkemidler hjemmet 
med påskestemning.



Kähler Hammershøi Easter Ophæng  - 2 stk. 

SPECIFIKATIONER 

▪ Designer Hans-Christian Bauer & Rikke Jacobsen

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 299,95   

▪ Varenummer 693234

BESKRIVELSE

▪ Porcelæn 

▪ Diameter Højde 8,5 cm

DESIGNERENS INSPIRATION

Påske går ofte hånd i hånd med de første forårsfornemmelser – og den stemning er på smukkeste 
vis indfanget i Hammershøi Easter. 

Den eventyrligt smukke påskekollektion er dekoreret med nyudsprungne grene og traditionsrige 
påskesymboler, der er håndmalet af Rikke Jacobsen og overført til porcelænet. 

Hæng det fine påskeophæng i vinduet eller på forårsgrene og fyld med enkle virkemidler hjemmet 
med påskestemning.



Kähler Hammershøi Easter Ophæng 3 stk.

SPECIFIKATIONER 

▪ Designer Hans-Christian Bauer & Rikke Jacobsen

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 249,95   

▪ Varenummer 693241

BESKRIVELSE

▪ Porcelæn

▪ H4,7 cm

DESIGNERENS INSPIRATION

Påske går ofte hånd i hånd med de første forårsfornemmelser – og den stemning er på smukkeste 
vis indfanget i Hammershøi Easter. 

Den eventyrligt smukke påskekollektion er dekoreret med nyudsprungne grene og traditionsrige 
påskesymboler, der er håndmalet af Rikke Jacobsen og overført til porcelænet. 

Hæng det fine påskeophæng i vinduet eller på forårsgrene og fyld med enkle virkemidler hjemmet 
med påskestemning. Pakke med 3 stk.



Ursula Kande 80 cl

SPECIFIKATIONER 

▪ Designer Ursula Munch-Petersen

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 399,95   

▪ Varenummer  691969

BESKRIVELSE

▪ Stentøj

▪ Diameter 11cm. Højde  17cm

▪ Tåler maskinopvask

DESIGNERENS INSPIRATION

Er du vild med farver, er du med garanti allerede fan af Ursula-stellet.

Det ikoniske stel, der er designet af kunstneren Ursula Munch-Petersen i 1991, er ligeså funktionelt, som 
det er farvestrålende, og en sand fornøjelse for sanserne. 

Byd fx velkommen til den store kande i mørk grøn, der med sit spændende formsprog tilfører ethvert bord 
et kreativt udtryk. 



Ursula Kande 42 cl

SPECIFIKATIONER 

▪ Designer Ursula Munch-Petersen

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 299,95  

▪ Varenummer  691977

BESKRIVELSE

▪ Stentøj  

▪ Bredde : 17 cm. Højde 135 cm Diameter 9 cm 

▪ Tåler maskinopvask

DESIGNERENS INSPIRATION

Kanderne fra Ursula-serien er blevet berømte på grund af deres ikoniske hældetud og deres 
diskrete og organiske formsprog. Den lille karakteristiske kande findes nu i lavendelblå, og dens 
yndefulde udformning passer perfekt ind i en moderne nordisk indretningskultur. Oplagt til at 
bruge til mælk til kaffen, til opbevaring i køkkenet, pynte på badeværelseshylden eller som vase til 
små blomster. 



Ursula Krus 30 cl

SPECIFIKATIONER 

▪ Designer Ursula Munch-Petersen

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 129,95   

▪ Varenummer  691971

BESKRIVELSE

▪ Stentøj

▪ Diameter 9cm. Højde  10,5 cm

▪ Tåler maskinopvask

DESIGNERENS INSPIRATION

Er du vild med farver, er du med garanti allerede fan af Ursula-stellet.

Det ikoniske stel, der er designet af kunstneren Ursula Munch-Petersen i 1991, er ligeså funktionelt, som 
det er farvestrålende, og en sand fornøjelse for sanserne. 

Dette gule krus fra Ursula-stellet skinner om kap med solen. Krusene holder godt på varmen uden at 
brænde fingrene, når du nyder teen eller kaffen den på en lille plet i forårssolen. Krusene er oplagte 
hverdagskrus og kan være det friske pust på bordet til forårets mange sammenkomster, da de friske, 
spæde farver giver associationer til solrige forårsdage med de første små vintergækker og anemoner i 
skovens lysninger..



Bjørn Wiinblad Easter Bonbonniere Ø9,3 cm

SPECIFIKATIONER 

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 249,95   

▪ Varenummer 54535

BESKRIVELSE

▪ Porcelæn

▪ H 11 cm 

▪ Ø 9,3 cm

DESIGNERENS INSPIRATION

Bjørn Wiinblads lille, hvide bonbonniere i hvidt porcelæn er dekoreret med smukke, syrenlilla
blomsterdekorationer og huldekorationer i toppen. Den måler 11,2 cm i højden, og du kan 
eksempelvis bruge den til opbevaring, som påskeæg, eller du kan sætte en lille, fin blomst i den og 
bruge den som vase. Den er flot at have stående til pynt igennem hele foråret og påsken. 



Bjørn Wiinblad Easter Bonbonniere Ø13 cm

SPECIFIKATIONER 

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 399,95   

▪ Varenummer 54534

BESKRIVELSE

▪ Porcelæn

▪ H 16 cm 

▪ Ø 13 cm

DESIGNERENS INSPIRATION

Den smukke, todelte bonbonniere fra Bjørn Wiinblad er udført i hvidt porcelæn med en sart 
syrenlilla blomsterillustrationer og flotte huldekorationer i toppen. Den måler 17,5 cm i højden, og 
den kan eksempelvis bruges som påskeæg, opbevaring eller også vase til en enkelt blomst. Den er 
perfekt at have stående fremme hele foråret og påsken igennem. Dekorationerne på den hvide 
bonbonniere er inspirerede af Bjørn Wiinblads kendte blomstermotiver. 
.



Bjørn Wiinblad Easter Ophæng  - 2 stk. 

SPECIFIKATIONER 

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 259,95   

▪ Varenummer 54603 (hvid)

BESKRIVELSE

▪ Porcelæn

▪ H 6,6 cm 

▪ 2 stk. i æske 

DESIGNERENS INSPIRATION

Bjørn Wiinblads æggeformede påskeophæng er skabt i hvidt porcelæn med flotte, hvide silkebånd 
til ophæng. Det elegante hulmønster kender du måske allerede fra blomsterhovederne fra Bjørn 
Wiinblad, og påskeophænget supplerer flot såvel blomsterhoveder som bonbonnierer og lyslygter 
fra den kendte designer. til og at bruge dine nye påskeophæng hele foråret igennem. 
.



SPECIFIKATIONER 

▪ Holmegaard Scala  

▪ Opbevaringsglas 50cl, varenummer 4353950   (vejl. 129,95)

▪ Opbevaringsglas 75cl, varenummer 4353938   (vejl. 149,95)

▪ Opbevaringsglas 1,0l, varenummer 4353937   (vejl. 169,95)

DESIGNERENS INSPIRATION

▪ Det praktiske Scala-opbevaringsglas fra Holmegaard er oprindeligt designet af Ole Palsby og er 
senere blevet opdateret i sit design af Maria Berntsen. Glasset har karakteristiske riller med 
måleangivelse, der gør det nemt at aflæse mængden i opbevaringsglasset. Deraf navnet Scala.

▪ Glasset er maskinpresset og med grå silikonering samt bøjle af rustfrit fjedrestål. Den smarte 
fastspænding af låget til opbevaringsglasset lukker glasset helt tæt og giver samtidig mulighed 
for, at glasset kan bæres via låget. 

▪ Med dette opbevaringsglas fra Holmegaard går æstetik, praktik og teknik for alvor op i en 
højere enhed, og du kan fylde glasset med lige det, du har allermest lyst til..

Holmegaard Scala Serie 



SPECIFIKATIONER 

▪ Champagnespand H33cm  (18733 ) Vejl. Udsalgspris kr. 499,00 

Beskrivelse 

Cocktails og longdrinks er populære som aldrig før – og med bar-serien fra Grand Cru er du sikker 
på at have udstyret i orden. Den stilrene champagnekøler i rustfrit stål er en helt uundværlig del, 
der gør det til en fornøjelse at servere champagne eller kølig hvidvin. Champagnekøleren har hank 
i læder.

Nyhed! Rosendahl Champagnekøler  



Nyhed!  Rosendahl Bar Serie    

SPECIFIKATIONER 

▪ Shaker H20 Varenummer 18730 (vejl. 349,95)  

▪ Barske med muddler Varenummer 18732  (vejl. 119,95)  

▪ Målebæger 2cl/4cl  Varenummer 18731 (vejl. 119,95) 

DESIGNERENS INSPIRATION

▪ Cocktails og longdrinks er populære som aldrig før – og med bar-serien fra Grand Cru er du 
sikker på at have udstyret i orden. Den stilrene shaker i rustfrit stål er en helt uundværlig del, 
der gør det til en fornøjelse at mikse drinks både før og efter maden. Shakerens låg kan 
bruges som målebæger.

▪ En kunstfærdige røreske i rustfrit stål kan bruges som måleske og til skånsomt at blande 
ingredienserne.

▪ Målebægret kan afmåle både 2 og 4 cl. 



Nana Ditzel Glas – sampak med 4 glas    

SPECIFIKATIONER 

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 599,95   

▪ Varenummer 28554 (Grå)  

▪ Varenummer 25855 (Sort)  

BESKRIVELSE

▪ Gaven består af:

▪ 2 stk. Opbevaringsglas 0,9L 2 stk. Opbevaringsglas 2,0L (så den kan evt. splittes op til flere 
gaver ) 

DESIGNERENS INSPIRATION

▪ Dette opbevaringsglas fra Nanna Ditzel af Rosendahl kan rumme henholdsvis 2,0 l og 0,9 l 
og er lavet i robust glas. Det stærke glas får et fint udtryk fra reliefmønsteret, der giver 
glasset et elegant og grafisk udtryk.

▪ Glasset har et lufttæt silikonelåg, der gør det velegnet til opbevaring af alt fra havregryn 
og mel til pasta. Glasset er også flot som vase.



HISTORIEN

Kay Bojesen (1886-1958)
Sølvsmed og designer Kay Bojesen kunne noget helt 
særligt. Han kunne give træ liv, og han blev verdensberømt 
for at skabe trædyr med sjæl, humor og glimt i øjet. Kay 
Bojesen har med mere end 2000 stykker kunsthåndværk 
på samvittigheden hørt til blandt 1900-tallets mest 
produktive danske kunsthåndværkere.

Han er mest kendt for sine legende livsglade aber, 
livgardister og andre trædyr, men hans store produktion 
omfatter også smykker, bestik, tekander og sølvpokaler.

Kay Bojesen er fortællingen om et af de stærkeste og 
højest elskede mærker i dansk designhistorie med elskede 
klassikere og designikoner i særklasse. Et kreativt, legende 
univers fuld af kærlighed og kvalitet skabt i bæredygtige 
materialer. Det er sådan vi skaber design for livet. Design, 
der gives med stolthed og glæde til modtagere i alle aldre. 
Et univers, der repræsenterer en hyldest til det indre barn, 
fra designfans til børn og voksne, der søger en gave, der 
kan følge dig gennem livet.



Nyhed! Kay Bojesen Kanin i farver  

SPECIFIKATIONER 

▪ Vejl. Udsalgspris kr. 599,95   

▪ Varenummer 39228 (Midnight Blue)  

▪ Varenummer 39229 (Rød) 

BESKRIVELSE

▪ Malet bøg - FSC certificeret 

▪ På lager ca. 10 februar 2021 

DESIGNERENS INSPIRATION

Kay Bojesens Kanin kom til verden i 1957, og er det yngste familiemedlem i rækken af fantasifulde 
træfigurer med en helt særlig appel til både børn og voksne. Både hoved og ben kan drejes på den 
lille Kanin, og den kan indtage forskellige sjove positurer, når den skal stå og pynte. 


