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Det moderne hjemmekøkken er et sted til at tilberede mad, spise og slappe af. 
Siden 1731 har ZWILLING designet og produceret køkkenudstyr af høj kvalitet, 
og som skaber glæde i køkkenet. 

Hos ZWILLING anvendes den seneste teknologi og højeste kvalitet, så du får 
køkkenudstyr med en lang levetid, og som er en fornøjelse at arbejde med i 
køkkenet dag efter dag.

Vi håber, du bliver inspireret af de nøje udvalgte julegaveideer, som er vist i 
materialet. Der er noget for enhver smag, og der er gaver i forskellige priskate-
gorier. På de sidste sider kan du se et udvalg af køkkenudstyr, som du selv kan 
sammensætte efter behov, pris og ønske.

Kontaktperson: 
Sales Manager, Benjamin Gann bg@zwilling.dk eller telefon 3314 1405.

BILLEDBANK: KLIK HER

https://www.dropbox.com/sh/h1o5sjpv65xg0so/AABY-x8HQYq9WU-qJWlyxQ5na?dl=0


ZWILLING Vitality grydesæt 5 dele
Grydesættet indeholder 5 dele udført i 18/10 rustfrit stål med 
en kerne af aluminium. Sættet består af 2 gryder med tætslut-
tende glaslåg samt en kasserolle uden låg.

• SIGMAClassic+ bund med kerne af kraftig aluminium
• Jævn varmefordeling og fremragende varmelagring
• Tætsluttende glaslåg
• Indvendig måleskala
• Kan anvendes på alle varmekilder inkl. induktion

Vejl. udsalgspris kr. 2.399,00

66460-013-0



ZWILLING V-edge
ZWILLING V-edge er en revolutionerende knivsliber, der kan slibe både europæiske 
og japanske knive med et resultat som kan sammenlignes med professionel slibning. 
V-edge sørger for at holde kniven i den rette vinkel ved slibning og sliber hele bladet 
ved hjælpe af en enkel pull-through teknik.

Vejl. udsalgspris kr. 599,95

32605-000-0



ZWILLING Melbourne
Skær nemt og ubesværet gennem selv de store grillbøffer med dette   
elegante steakbestik fra ZWILLING i 18/10 rustfrit stål. 

Sættet indeholder 6 knive og 6 gafler. Tåler maskinopvask. 

Vejl. udsalgspris kr. 799,95

07150-312-0



BALLARINI 2 knive og skærebræt
Kokkekniven fra italienske Ballarini er en god all-round kniv, som hjælper med de 
fleste skæreopgaver i køkkenet. Den lille og praktiske urtekniv er god til frugt og 
grøntsager. Det lyse skærebræt har to brugbare overfalder. 

Vejl. udsalgspris kr. 698,95



ZWILLING Bela 24 dele
Bestikket er perfekt til både fest og hverdagsbrug. Designet 
med slanke linjer og diskret buede skafter, som smelter ele-
gant ind i alle omgivelser. 
6 x spiseskeer, 6 x bordgafler, 6 x bordknive, 6 x teskeer

Vejl. udsalgspris kr. 1.349,00

07143-305-0

ZWILLING Bela kagesæt 7 dele
Simpelt, elegant og tidløst – kagespaden og kagegafler fra 
BELA serien pynter på ethvert kagebord. 
1 x kagespade og 6 x kagegafler

Vejl. udsalgspris kr. 529,95

07143-403-0



ZWILLING osteknive 3 stk

Sæt med 3 praktiske osteknive. Sættet indeholder 1 kniv til hårde oste, 1 kniv til 
bløde oste og 1 kniv med lufthuller, der kan bruges til at skære de fleste oste og som 
gør, at osten ikke hænger fast i kniven.

Vejl. udsalgspris kr. 749,95

39400-300-0



MIYABI x HERMAN

Kokkekniven med et blad på 20 cm er en sand klassiker, og en 
kniv som passer til de flestes behov. Kokkekniven er nem at hånd-
tere og kan bruges til alt lige fra grøntsager til udskæring af kød. 
 
Kniven er designet i samarbejde med kokken, Thomas Herman. Knivnen er 
fremstillet i Japan efter japanske knivtraditioner. 

Vejl. udsalgspris kr. 1.699,00

34173-201-0



ZWILLING Four Star brødkniv, 
skærebræt og viskestykke 

Serien Four Star blev designet for over 40 år siden, og er i dag den meste solgte 
ZWILLING knivserie i verden. ZWILLING specialstål imponerer med en optimal ba-
lance mellem krom- og kulstofindhold som også er hele hemmeligheden ved stål af 
særlig høj kvalitet. Brødkniven gør det ekstra nemt at skære gennem sprøde skorper.
ZWILLING skærebræt og Georg Jensen viskestykke medfølger.

Vejl. udsalgspris kr. 1.169,85



Tjenerproptrækker
39500-053-0

Vejl. udsalgspris kr 399,95

Sommelier sæt 4 dele
39500-054-0

Vejl. udsalgspris kr 1.099,95



ZWILLING kokkekniv 20 cm
36111-201-0

Vejl. butikspris 499,95

ZWILLING kokkekniv 20 cm
31071-201-0

Vejl. butikspris 799,00
 

BALLARINI kokkekniv 20 cm
18581-201-0

Vejl. butikspris 399,95

Flere gaveideer - køkkenknive

ZWILLING brødkniv 20 cm
36116-201-0

Vejl. butikspris 449,95

ZWILLING knivsæt med 2 dele
36130-005-0

 Urtekniv 10 cm og  kokkekniv 20 cm
Vejl. butikspris 799,00

 

ZWILLING knivsæt med 3 dele
36130-003-0 

Urtekniv 10 cm, kødkniv 16 cm og 
kokkekniv 20 cm

Vejl. butikspris 1.199,00



ZWILLING steakknive 4 stk
39042-004-0 

Vejl. butikspris 699,95

MIYABI shotoh/urtekniv 13 cm
34170-131-0 

Vejl. butikspris 1.199,00

Flere gaveideer 

1 stk GEORG JENSEN viskestykker 50x80 cm
Vejl. butikspris 149,95

Findes også i farven beige.
 

Matchende forklæde  
Vejl. butikspris 749,95 

ZWILLING skærebræt i bøg
35000-870-0 

Vejl. butikspris 349,95
Steakknive 4 stk 


