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SEED
4400435

FRUIT
4800436

LEAF
4800437

SOUVENIR EASTER OPHÆNG

PRODUKT DETALJER

• Påskepynten er lavet af mundblæst glas med håndmalet dekoration

• Materiale: borosilikatglas, metal top, metal "charm" med logo, snor

• Emballageinformation: æg i tekstilpose inde i gaveæske

• Produceret i Kina

• Højde: 7,5 cm

• Kolli: 4

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS (RRP)

Easter Ophæng H7.5 (Frø, Frugt, Blad)

• DKK 169.95 (RRP) / NOK 249.00 (RRP) / SEK 249.00 (RRP) / EUR 22.95 (RRP) / GBP 21.00 (RRP)



PRODUKT DETALJER

• Årstal indgraveret på halen

• Farve: lavendel

• Malet bøg, FSC

• Højde: 12,5 cm

• Emballage: gaveæske

• Produceret i Vietnam

• Kolli: 2

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS (RRP)

Jackie årsfugl 2023

• DKK 549.95 (RRP) / NOK 799,00 (RRP) / SEK 799.00 (RRP) / EUR 74.95 (RRP) / GBP 64.00 (RRP)

JACKIE ÅRSFUGL

39326



SPECIFIKATIONER 

Kanin

▪ DKK 649.95 

▪ Kolli: 2

BESKRIVELSE

▪ 2 farvevarianter: rød (39229) og blå (39228) 

▪ Malet bøgetræ, FSC

▪ H 16 cm

DESIGNER INSPIRATION 

▪ De malede kaniner er inspireret af de originale malede kaniner, som er kendt 
af mange samlere 

▪ Den røde/gule kanin er i original farver.

▪ Den blå kanin har den samme blå farve som den efterspurgte Midnight
sangfugl.

▪ Kaninerne kan bruges i påskedekorationer

FIGURER



HAMMERSHØI EASTER
DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER & RIKKE JACOBSEN 

SPECIFIKATIONER
Påskeophæng H8 (693238)

▪ DKK 169,95

Påskeophæng H4,7, 3pcs. (693239)

▪ DKK 269,95 / NOK 379,00/ SEK 379,00 / EUR 34,95 / GBP 30,00

▪ Kolli: 6

Beskrivelse 

▪ Kähler emballage

DESIGNERENS INSPIRATION

▪ Hængende dekorerede æg med dette års årlige ægmotiver med gule 
matchende silkebånd

▪ De nye Hammershøi Påskeæg skaber et poetisk og glad forår. Smukke 
figurhistorier slutter sig til Hammershøi-servicet med illustrationer af 
blomster, fjer, æg og en fugl.

▪ Påsken er fuld af traditioner og klassisk symbolik, og Hammershøi påske 
er beliggende i et univers af naturalistiske akvarel dekorationer med 
nordiske farver og en forårsgren som det tilbagevendende 
designelementer.

▪ Kunstner Rikke Jacobsen har med undervurderet poesi og stor effekt 
illustreret dekorationerne på Hammershøis Poppy og Christmas stel og 
fortsætter med at genoplive de årlige begivenheder med Hammershøi 
påske.



HAMMERSHØI POPPY



PRODUKT DETALJER

• Porcelæn med dekorationer. De smukke akvarel illustrationer af 
Valmueblomsterne er håndmalet af designer Rikke Jacobsen og overført til 
porcelænet

• Produceret i Indonesien

• Emballage: gaveæske

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS (RRP)

Kagefad Ø30

DKK 799.95 (RRP) / NOK 1,149.00 (RRP) / SEK 1,149.00 (RRP) / EUR 114.95 (RRP) / GBP 99.00 (RRP)

• Kolli: 2

Fad på fod Ø16

• DKK 499.95 (RRP) / NOK 699.00 (RRP) / SEK 699.00 (RRP) / EUR 69.95 (RRP) / GBP 61.00 (RRP)

• Kolli: 4

HAMMERSHØI POPPY KAGEFAD & FAD PÅ FOD 

AMBITION OM AT OPFORDRE TIL MERSALG AF HAMMERSHØI 
KERNESERIER OG TILTRÆKKE SAMLERE

• Hammershøi Poppy kollektionen kan stå alene eller kombineres med det 
klassiske Hammershøi hvide porcelæn

• Ideen er at introducere produkterne med skræddersyede illustrationer hvert år i 
SS-sæsonen for at opmuntre samlere

• Design: Hans-Christian Bauer & Rikke Jacobsen

•

692266 692267



HAMMERSHØI POPPY 
DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER & RIKKE JACOBSEN

SPECIFIKATIONER

Bonbonniere (693014)

▪ DKK 349,95

▪ Kolli: 3

BESKRIVELSE

▪ Bonbonniere i hvid porcelæn m. decal dekoration.

DESIGNERENS INSPIRATION

▪ Hammershøi Poppy kollektionen kan stå alene eller kan kombineres med det 
klassiske Hammershøi hvide porcelæn eller glasserie. For at tilpasse din 
borddækning og aktivere det hvide strømlinede porcelæn. Du kan forny dit 
bordservice ved at tilføje lidt Poppy-stel til din samling.

▪ De snoede karakteristiske stængler, skaber samhørighed mellem de 
forskellige dele. I stærk kontrast til det strømlinede geometriske hvide 
service.

▪ Rikke Jacobsen forvandler og fortolker valmuen med feminine farver og 
karakteristiske stilke i hendes sarte akvarelmalerier. De gennemsigtige 
kronblade tolkes i akvarellaget via lag for lagteknik.



ORANGERY VASE, LYSHUS, FYRFADSSTAGE



AMBITION OM AT SKABE ET NYT SOMMER DÉCOR UNIVERS, DER 
UNDERSTREGER NATURENS SKATTE

• Med udgangspunkt i bestseller-succesen Urbania skabte vi en helt ny 
sommerserie, der vækker følelser af et enkelt og glædeligt univers

• Ideen er at introducere nye genstande på tværs af kategorier med nye mønstre 
hvert år for at opmuntre samlere

SKABT MED SOMMERFØLELSEN I MINDE

• Orangeri er en smuk og moderne serie fra Kähler, hvor et grafisk udtryk blandes 
med keramikkens blødhed

• Serien er inspireret af sommerfornemmelser, nordiske fugle, orangeri-følelsen og 
sommerens varme

• Glasuren er valgt for at skabe en varm farvepalet, der binder natur og dyreliv 
sammen

• Hver udskæring er håndlavet og skaber de smukkeste skygger, hvilket gør alle 
delene i Orangery-serien unikke

• Design: Mette Bache and Barbara Bendix Becker

ORANGERY

NY INTRODUKTION:
• 4 SKUs: Lyshus, vase & Fyrfadsstager

VASE, LYSHUS, FYRFADSSTAGE



PRODUKT DETALJER

• Håndlavede udskæringer

• Tre forskellige matchende grønne toner

• Emballageinformation: speciel gaveæske med udskæringer formet som fugle

• Materiale: keramik

• Produceret i Kina

• Kolli: 4

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS (RRP)

Lyshus H16 cm Spring Leaf

• DKK 369.95 (RRP) / NOK 499.00 (RRP) / SEK 449.00 (RRP) / EUR 49.95 (RRP) / GBP 43.00 (RRP)

Vase H18 cm Sweet Honey

• DKK 369.95 (RRP) / NOK 499.00 (RRP) / SEK 449.00 (RRP) / EUR 49.95 (RRP) / GBP 43.00 (RRP)

Fyrfadsstager Ø9.5 cm Green garden & Spring Leaf

• DKK 249.95 (RRP) / NOK 329.00 (RRP) / SEK 329.00 (RRP) / EUR 34.95 (RRP) / GBP 29.00 (RRP)

ORANGERY VASE, LYSHUS, FYRFADSSTAGE

691204691203 691200 691207

EMBALLAGE



AMBITION OM AT SKABE EN FUNKTIONEL HÅNDMALERET SERIE

• For at hædre det traditionelle Kähler-univers var målet at skabe en håndmalet serie 
til en stærk kommerciel pris

• Produkter med stort fokus på funktion. Ideen er at gøre det nemt at arrangere dine 
blomster med den specielle keramiske tallerken med huller. Flere funktionelle 
genstande er planlagt til at blive tilføjet i kommende sæsoner

HÅNDMALEDE VASER FOR AT FEJRE KÄHLERS HÅNDVÆRK

• Produkterne er inspireret af blomster og frøplanter

• Vasernes form er inspireret af forskellige blomster, især af morgenfruer. I vasen er en 
løs keramisk tallerken med huller, der minder om Lotus frøplanter: gør det nemt at 
arrangere blomsterne på en smuk måde

• Vaserne er håndmalede i forskellige mønstre på top og bund - udvendigt og 

indvendigt i vasen.

• Design: Meyer-Lavigne

SIGNATURE VASER

FARVE OPDATERING: 
• 2 SKUs: lilla og blå vase



PRODUKT DETALJER

• Stentøjsvase med håndmalede dekorationer

• Kan bruges med eller uden keramisk plade til at adskille blomsterstængler

• Produceret i Thailand

• Emballage: gaveæske

• Kolli: 4

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS (RRP)

Vase H20 cm, blå

• DKK 499.95 (RRP) / NOK 699.00 (RRP) / SEK 699.00 (RRP) / EUR 69.95 (RRP) / GBP 61.00 (RRP)

Vase H15 cm, lilla

• DKK 399.95 (RRP) / NOK 599,00 (RRP) / SEK 599.00 (RRP) / EUR 56.95 (RRP) / GBP 49.00 (RRP)

SIGNATURE VASER

690484 690485

SS22 AW22



• Miks med Hammershøi. Hammershøi Påske kan nemt blandes 
med Hammershøi stellet og det er derfor ikke nødvendigt at købe 
mange produkter til en start .

• Traditionelt og moderne på samme tid. Hammershøi Påske er på 
samme tid både traditionelt, klassisk og moderne. 

• Smukke håndmalede illustrationer. Spring illustrationerne, som 
også symbolisere forårssæsonen, er håndmalet af Rikke Jacobsen 
og efterfølgende overført til porcelænet.

• Illustrationerne bringer barndomsminder frem. Netop ved 
højtider, er traditioner en vigtig motivation ved borddækning.

• Rikke Jacobsen er en dansk samtidskunstner, der skaber 
kunst på papir med vandfarve og farveblyanter. Enkelheden 
er meget vigtig i Rikkes arbejde, og detaljeringen af de valgte 
objekter fortæller en intens historie.

• Designer Hammershøi stel: Hans-Christian Bauer

• Designer akvareldekorationer: Rikke Jacobsen.

• Fremstillet i porcelæn og tåler opvaskemaskine.

HAMMERSHØI SPRING

INSPIRATION PRODUCT DESIGNER 

• Kobjælde, Vintergækken og Marguritten er de smukkeste
forårsbebudere: Kobjælden med fine blåviolette klokker, 

Vintergækken med hvide dråbeformet blade eller Marguritten
med sin Plisseret krone. 
• Vintergækken er den første der bryder op gennem den hårde
frosne jord og giver os forventninger om et kommende forår
med sol og varme. I Danmark bruges også vintergækken at sendes 
Gækkebrev, en specifikt dansk tradition fra påsken, som 
oprindeligt indeholdt en vintergæk.
• De fine forårsblomster skaber samhørighed mellem de tre miniature
Vaser. Den nyudsprungne gren, er gennemgående i Spring serien,
også symbol på forår. 



SPECIFIKATIONER

Bonbonniere Ø11,50

▪ DKK 349,95 

▪ Kolli: 3

BESKRIVELSE 

▪ Materiale:  Porcelæn

▪ Farve: Hvid med dekoration

▪ H: 8,5 W: 11,5 D: 11,5 cm

INSPIRATION

▪ Påskekollektionen er, at det er designet i tråd med Hammershøi jul, således 
at trækker tråde til vores traditioner gennem tiden, men på moderne maner.

▪ Det er klassiske symboler, der med enkelthed, lethed og asymmetri dekorerer 
Hammershøi serien.

▪ Den nyudsprungne gren, er gennemgående i påskeserien og symbol på forår. 
Derfor er Hammershøi Påske også tænkt som en serie, der kan indgå i 
boligindretningen i forårsmånederne, og ikke kun med fokus på selve 
påskedagene.

HAMMERSHØI EASTER
DESIGN HANS-CHRISTIAN BAUER& RIKKE JACOBSEN



HAMMERSHØI SPRING
DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER & RIKKE JACOBSEN 

SPECIFIKATIONER

Hammershøi Spring Æggebæger Ø5 cm hvid m. deko 2 stk. (693252)

▪ DKK 229,95 

▪ Kolli: 4

BESKRIVELSE

▪ Kähler emballage

DESIGNERENS INSPIRATION

▪ Æggebæger med forårs motiv.

▪ De nye Hammershøi æggebægere skaber et poetisk og glad forår. Smukke 

figurhistorier slutter sig til Hammershøi-servicet med illustrationer af 

blomster, fjer, æg og en fugl.



HAMMERSHØI SPRING
DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER & RIKKE JACOBSEN

SPECIFIKATIONER

Miniature vaser (693280)

▪ DKK 449,95

▪ Kolli: 3

BESKRIVELSE

▪ Minivaser i hvid porcelæn m. decal dekoration.

DESIGNERENS INSPIRATION

▪ Hammershøi Spring kollektionen kan stå alene eller kan kombineres med det 
klassiske Hammershøi hvide porcelæn eller glasserie. For at tilpasse din 
borddækning og aktivere det hvide strømlinede porcelæn. Du kan forny dit 
bordservice ved at tilføje lidt Spring-stel til din samling.

▪ De fine forårsblomster skaber samhørighed mellem de forskellige dele. I 
stærk kontrast til det strømlinede geometriske hvide service. Den 
nyudsprungne gren, er gennemgående i Spring serien og symbol på forår. 

▪ Rikke Jacobsen forvandler og fortolker forårsblomster med feminine farver 
og karakteristiske stilke i hendes sarte akvarelmalerier. Det er klassiske 
symboler, der med enkelthed, lethed og asymmetri dekorerer Hammershøi 
serien.



AMBITION OM LØBENDE AT FORNYE EN KLASSIKER MED NYE FARVER

• Hver sæson lancerer vi en ny farve i harmoni med trends, den aktuelle sæson og 
kollektionen

PRODUKT DETALJER

• Holder varme drikke varme i 8 timer

• Materiale: malet plast (vandbaseret maling), glas & stål

• Emballage: gaveæske

• Produceret i Kina

• Kolli: 4

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS (RRP)

GC Termokande 1,0 l lavendel

• DKK 549.95 (RRP) / NOK 649.00 (RRP) / SEK 649.00 (RRP) / EUR 69.95 (RRP) / GBP 65.00 (RRP)

GRAND CRU TERMOKANDE

27162



DOBBELT VÆGGET STÅLFLASKE 
MED HANDY STROP

HOLDER KOLDT I 12 TIMER OG 
VARMT I 6 TIMER

TO GO KOP I 
DOBBELVÆGGET PLASTIC 
MED TRYKKKNAP & 360 
DRIKKEZONE

DOBBELT VÆGGET STÅL TERMOKANDE 
MED KOP & TRYKKNAP

HOLDER KOLDT I 12 TIMER OG VARMT 
I 10 TIMER

TERMOKOP I DOBBELTVÆGGET STÅL 
MED TRYKKKNAP & 360 DRIKKEZONE

HOLDER KOLDT I 12 TIMER OG VARMT I 5 
TIMER

27170 27158 36459 27102

PRODUKT DETALJER

• Tåler opvaskemaskine max. 55 grader

• 100% tæt

• Materiale: stål, plast og PET

• Emballageinformation: plastiskposer& sleeve (termoflaske)

• Produceret i Kina

• Kolli: 4

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS (RRP)
To Go Kop, 28 cl Lavendel

• DKK 199.95 (RRP) / NOK 269.00 (RRP) / SEK 269.00 (RRP) / EUR 26.95 (RRP) / GBP 24.00 (RRP)

Termo Kop i stål, 40 cl Lavendel

• DKK 299.95 (RRP) / NOK 399,00 (RRP) / SEK 399,00 (RRP) / EUR 39,95 (RRP) / GBP 35,00 (RRP)

Stål drikke flaske, 0,5 L Lavendel

• DKK 249.95 (RRP) / NOK 349.00 (RRP) / SEK 349.00 (RRP) / EUR 34.95 (RRP) / GBP 30.00 (RRP)

Termoflaske 650ml Lavendel

• DKK 299.95 (RRP) / NOK 399,00 (RRP) / SEK 399,00 (RRP) / EUR 39,95 (RRP) / GBP 35,00 (RRP)

GRAND CRU OUTDOOR TO-GO



SPECIFIKATIONER 

Jacquarddug, 150 x 270 cm gul (607386) og lys grøn (607390) 

▪ DKK 949,95

Jacquarddug, 150 x 320 cm gul (607387) og lys grøn (607391) 

▪ DKK 1.099,95

BESKRIVELSE

▪ 64% bomuld 36% polyester, væske- og smudsafvisende.

▪ Vaskes ved 40°, hængetørring.

▪ Farvekombinationer: Gul, Lysegrøn

EASTER

LysgrønGul

OEKO-TEX standard 100: certificering af tekstiler testet for 
skadelige stoffer

Clevercare.info: label som hjælper kunder med at reducere 
klimapåvirkningen.

PRODUKT BAGGRUND
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