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Frankfurt är
Zassenhaus
mest exklusiva kvarn,
tillverkad av
olivträ.
Pris 999 kr,
18 cm hög.

Ett extremt
tunt ölglas
gör så att
ölen håller
sig sval
längre. Riedel
2-pack serie
Veritras, pris
549 kr.

Högaktuella köksklassiker!
Investera i klassiska högkvalitativa köksredskap, grytor, pannor och glas som gör det
lika trevligt som enkelt att arbeta i köket. Dessutom är de modeller som står sig, i
genomarbetade former och i gedigna material som inte sällan blir vackrare ju mer de
används. Säsongens högaktuella sortiment kommer från Sudqvist.

Zen kockkniv 20 cm och allkniv 12 cm i 2-delsset har
ett vackert damaskusmönster och handtag i svart
micarta. Pris 2 199 kr, Yaxell.
Zassenhaus
klassiska
kryddkvarn i
serien Berlin
har ett steglöst keramiskt
malverk. Pris
från 399 kr.

Högupplösta bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se, under respektive
varumärke. För ytterligare frågor och ev. utlottningar, vänligen kontakta
Liv Hedman, liv@perpr.se, tel. 072-035 21 48.

Den klassiska kockkniven i serien San har en fantastisk tyngd som
underlättar arbete med större köttstycken. Pris för set med skalkniv,
2 299 kr. Tamahagane.

Helt klart en klassiker!
Kastrullen i Maître D’-serien är i
rostfritt stål med kopparbeläggning. Pris från 659 kr, Scanpan.

En kvalitetsstekpanna som sköts om
väl håller år efter år. Serien CTX från
Scanpan är i rostfritt stål och har en
non-stickbeläggning. Pannan i storlek
20 cm är perfekt att steka frukostägget i. Pris 999 kr.

Scanpans vackra, gedigna ugnsform med högblank yta har fem
skikt av aluminium och rostfritt
stål. Rymmer 6,5 l. Pris 1 699 kr.

Vackraste formen syns på sauteuse av rostfritt stål med kopparbeläggning. Rymmer 1,8 l. Pris från 659 kr, Scanpan.

J.A. Sundqvist AB är ett ”House of Brands” med flera varumärken. Verksamheten består av exklusiva
agenturer med varor av allra högsta kvalitet för våra kök. Det innebär även extra fokus på kundservice
sammanfattat i policyn Approved Sundqvist Quality. Bland Sundqvists varumärken finns de professionella
kockknivarna GLOBAL, KAI, TAMAHAGANE och YAXELL, därtill högkvalitativa kokkärl och stekpannor från
Fissler och Scanpan. Sundqvist är även distributör för Pulltex, Zassenhaus, Laguiole en Aubrac,
Chasseur, Opinel och Minosharp. Hemsida: sundqvist.se.

