




USP

 Forvandl FireGlobe ildsted til en grill!

 Udvid anvendelsesmulighederne med nyt 
tilbehør til FireGlobe ildsted

 Tilbered mad over åben ild eller grillkul

 Gør det muligt at grille alverdens forskellige 
madvarer – til hygge og hele måltider

 Praktisk med langt skaft, der gør det let 
håndtere før, under og efter brug

 Stor grillflade, så der er god plads til at grille

MÅL
Ø43 cm
H 6 cm

MATERIALE
Emaljeret stål

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Hvid æske med sort 
stregtegning af produktet +
inboxfolder

VARENUMMER
571114 - Netto 195,00 / BtB 325,00 / Vejl. 399,95



USP

 Få styr på dit brænde! Inde og ude

 Skulpturel opbevaring af pejsebrændet - robust 
holder, som syner let

 Samme designsprog som FireGlobe ildsted

 Rummeligt og praktisk design – let at flytte 
rundt på og bære brændet ind eller ud

 Velegnet til både indendørs og udendørs 
opbevaring af brænde til fx ildsted

 Let at vedligeholde – rengør ved fugtig klud

MÅL 
Ø62 cm, D 19 cm

MATERIALE
Pulverlakeret stål

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Hvid æske med sort 
stregtegning af produktet

VARENUMMER
571115 - Netto 217,50 / BtB 363,00 / Vejl. 499,95



USP

 Hold varmen på de småkølige aftener - brug den til 
at varme benene under terrassebordet

 Målrettet varme - varmer personerne om bordet og 
ikke bare omgivelserne og luften 

 Det bæredygtige valg af terrassevarmer - reduceret 
CO2-forbrug (omtrent en tredjedel) og mere 
energieffektiv sammenlignet med gas

 Maksimalt varmeudbytte af energiforbruget samt 
billig og miljørigtig opvarmning af terrassen

 Fuld effekt efter blot 5 sekunder! 

 Løber aldrig tør for energikilde, da den er elektrisk

MÅL 
H 111 x Ø 11 cm
500/1.000/1.500 W
180 cm ledning

MATERIALE
Aluminium og kunststof

Designet af Tools®

FARVE
Sort

EMBALLAGETYPE
Hvid æske med stregtegning

VARENUMMER
571135 - Netto 2219,00 / BtB 3151,00 / Vejl. 3995,00



USP

 Op til 10 gange så billig opvarmning sammenlignet
med gas! Op til 5.000 timers brændetid

 Praktisk og diskret terrassevarmer

 Nem at flytte rundt, hvor der er brug for ekstra 
varme 

 3 varmeindstillinger - indstil varmen som du ønsker 
det

 3 ben så står stabilt på forskellige underlag

 Indbygget væltesikring – sørger for at slukke, hvis 
den skulle blive tiltet til side

VARENUMMER
571135

Produkttype Elektrisk
terrassevarmer

Gasdrevet
terrassevarmer

Pris/time 1,5-2 DKK 12-15 DKK

Fuld effekt 5 sekunder 10 minutter

CO2-forbrug 1/3-del af gas

Eksempel

Kilde: terrassevarmer.dk





USP

 Nem at påfylde – nem at anvende – til alle 
størrelser krukker

 Praktisk design med stort hul til påfyldning i 
toppen

 Spids tud – altid en jævn og pæn stråle og 
nemt at styre vandet

 Nem at holde ren og pæn – aftørres med fugtig 
klud

MÅL
Rummer 2,5 l
H 25 cm
Ø18 cm

MATERIALE
Kunststof

FARVER
Dark grey
white

EMBALLAGETYPE
Hangtag

VARENUMMER
568318 - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95
568319 - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95
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USP
 Giv fuglene ly og mulighed for at bygge rede i det 

tidligere forår

 Sivfletmaterialet er godt udgangspunkt for 
fuglenes egen videre redebygning

 Kan også bruges som ly og overvintringshi i den 
kolde vintertid

 Velegnet til småfugle som mejser og musvitter

 Nem at hænge op i haven – med snorophæng til 
hurtig og nem opsætning og nedtagning

 Tåler at hænge ude hele året – udført i 
vejrbestandige materialer, som er nemme at 
rengøre

MÅL 
Ø13 cm (porcelænstag)
Ø12 cm (sifflet-bund)
Snorophæng 1 m

MATERIALE
Porcelæn og sivflet

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Æske

VARENUMMER
571018 - Netto 109,00/ BtB 182,00 / Vejl. 249,95



NYHED





USP

 Stilfuld servering og praktisk design med 
bæregreb – gør det let at få godt fat 

 Den forhøjede kant er med til at få en nemmere 
håndtering af bakkens indhold  

 Funktionel og praktisk, men med et enkelt og 
tidløst design som matcher de fleste køkkener

 Lækker finish med egetræ og mat, sort kunststof 
- nem at holde ren (tørres med opvredet klud). 
Egetræet vedligeholdes ved regelmæssig oliering

 En udvidelse af Nordic kitchen-serien – i udtryk, 
form og materialesammensætning

MÅL 
Ø35 cm, H 7,5 cm

MATERIALE
Egetræ og sort kunststof

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Æske

VARENUMMER
520416 - Netto 218,00 / BtB 363,00 / Vejl. 499,95



USP

 Gør madlavningen lidt lettere med de rigtige 
redskaber – 4 alsidige og praktiske redskaber

 Råvarerne slipper let – næsten dejskraber-lignende 
egenskaber i brug

 Hav et godt greb om redskaberne –
egetræshåndtaget er godt at holde på 

 Praktisk silikone – kan bruges på alle 
belægningstyper 

 Let at rengøre – vask med varmt vand og sæbe. 
Træet vedligeholdes ved regelmæssig oliering

MÅL
Spatel: L 28 x 6,5 cm
Grydeske, stor: L 27 x 6 cm
Grydeske, lille: L 26,5 x 7,5 cm
Røreske: L 20 x 8,4 cm

MATERIALE
Olieret egetræ og silikone

Designet af Tools®

FARVE
Black 

EMBALLAGETYPE
Papstykke med mulighed for 
at hænge

VARENUMMER
530457 Spatel - Netto 65,00 / BtB 109,00 / Vejl. 149,95
530458 Grydeske, lille - Netto 65,00 / BtB 109,00 / Vejl. 149,95
530459 Grydeske, stor - Netto 65,00 / BtB 109,00 / Vejl. 149,95
530460 Røreske - Netto 65,00 / BtB 109,00 / Vejl. 149,95



USP

 Få styr på både de varme gryder og de digitale 
enheder i køkkenet!

 Flere muligheder for brug: Både en bordskåner og 
tablet/smartphoneholder

 Beskyt spisebordet mod varme gryder, pander og 
fade 

 Let at læse en digital opskrift under madlavningen 
eller følge med i nyhederne  – mulighed for mange 
forskellige positioner og vinkler (passer til de fleste 
tablets og smartphones)

 Let at rengøre – vask med varmt vand og sæbe. 
Vedligeholdes ved regelmæssig oliering

MÅL 
Ø18 cm

MATERIALE
Olieret egetræ

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Æske

VARENUMMER
520415 - Netto 130,00 / BtB 217,00 / Vejl. 299,95



USP

 Gør det let at flytte gryden rundt på bordet –
bordskåneren følger med, da den har 
indbyggede magneter 

 Beskyt bordet med praktisk og elegant 
bordskåner – nu i egetræ

 Passer til det hele - kan lægges i kryds under 
f.eks. gryde eller deles i to under større fade

 Fylder minimalt i skuffen efter brug – kan 
lægges sammen

 Robust og let at rengøre – tørres af med 
opvredet klud. Vedligeholdes ved regelmæssig 
oliering

MÅL
L 189 mm x B 22 mm x H 11 mm

MATERIALE
Olieret egetræ og magnet

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Hangtag

VARENUMMER
530742 - Netto 130,00 / BtB 217,00 / Vejl. 299,95





USP

 Bryg din yndlingste direkte i termokoppen og tag 
den med ”on the go” – med aftagelig bærestrop

 100% tæt - perfekt til at medbringe i tasken 

 Fyld på om morgenen og hav stadig varm te 
mange timer senere – dobbeltvægget termokop 
med vakuum

 Med indbygget tefilter i låget - bryg den type te, 
du ønsker – vælg den rette bryggemetode til den 
valgte tesort. Eller brug den uden te-filteret til 
varm kaffe eller koldt vand

 Let at bruge med funktionelt låg med klik-
funktion: muligt at betjene termokoppen med 
bare én hånd 

MÅL 
Ø7,3 cm, H 18 cm
0,35 liter

MATERIALE
Pulverlakeret rustfrit stål, 
kunststof og silikone

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Æske lig øvrige to go-
produkter

VARENUMMER
502759 - Netto 152,00 / BtB 254,00 / Vejl. 349,95

 Nem at rengøre 
efter brug – tåler 
maskinopvask 

 Passer til de fleste 
kopholdere i biler





USP
 Fuldender enhver bordopdækning - unikt 

mundblæst glas med ikonisk skrå kant

 Formgivningen gør det særligt velegnet til søde, 
mousserende vine og champagne

 Duft og bobler får lov til hurtigt at komme til 
overfladen og give en god smagsoplevelse

 Tynd, elegant kant – delikat at drikke af

 Gør serveringen ekstra festlig!

 Brug glasset til drinks, mindre anretninger, 
snacks, forret eller dessert

 Udvidelse af populær vinglasserie – godt 
supplement til eksisterende kollektion

MÅL
20 cl
H16 cm, Ø11,5 cm

MATERIALE
Mundblæst glas

Designet af 3PART

EMBALLAGETYPE
Æske lig øvrige vinglas

VARENUMMER
541007 - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95







USP

 Perfekt til at arbejde i og til servering – nemt når 
du skal blande din salat 

 Brug den også som frugtskål – generelt en 
alsidig skål med stor åbning

 Elegant porcelænsskål i Legio Nova serien med 
den rillede delikate dekoration på ydersiden

 Flot og indbydende alene, men samtidig et godt 
supplement (ny, stor størrelse) til de 
eksisterende kollektioner fra både Legio og 
Legio Nova

MÅL
H 8,1 cm, Ø28,6 cm
3,3 l

MATERIALE
Porcelæn

EMBALLAGETYPE
Æske

VARENUMMER
887296 - Netto 217,00 / BtB 363,00 / Vejl. 499,95



USP

 Hygiejnisk og praktisk design med låg og ske

- Undgå at få stegeos, støv, osv., i madlavningssaltet

- Brug skeen til at dosere med frem for fingrene 

 Kan bruges både i køkkenet og til servering direkte 
på bordet

 Brug karet til andet – krydderier, smykker og øvrige 
mindre ejendele

 Nem at rengøre – krukken tåler maskinopvask, låg 
og ske vaskes med varmt vand og sæbe. Træet 
vedligeholdes ved regelmæssig oliering

MÅL
H 7,5 cm, Ø10,5 cm

MATERIALE
Porcelæn og egetræ

EMBALLAGETYPE
Æske

VARENUMMER
887292 - Netto 131,00 / BtB 218,00 / Vejl. 299,95



USP

 Alsidige og elegante serveringsfad og skål i 
Legio Nova-serien med den rillede delikate 
dekoration på ydersiden

 Praktiske og yderst anvendelige – brug dem til 
at servere mindre anretninger, til snacks, som 
frugtfad, til smykker og hårelastikker eller til 
dekoration

 Kombinér dem efter behov – optager minimal 
plads i skabet, da de kan stables inde i det 
længste rektangulære fad (37 cm)

MÅL
Skål L 12 x B 12 x H 5,5 cm
Fad L 24 x B 12 x H 3,5 cm

MATERIALE
Porcelæn

EMBALLAGETYPE
Æske

VARENUMMER
887295 Kvadratisk skål 12x12 cm - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95
887293 Serveringsfad 24x12 cm - Netto 130,00 / BtB 217,00 / Vejl. 299,95







USP

 Hav varm kaffe eller te med overalt -
dobbeltvægget termokop med vakuum

 100% tæt der gør termokoppen ideel til at 
medbringe i tasken

 Fyld på om morgenen og hav stadig varm 
kaffe/the op til 6 timer senere

 Let at bruge – funktionelt låg med klik-funktion 
der gør det muligt at betjene koppen med bare 
én hånd

 Nem at rengøre efter brug – tåler maskinopvask

MÅL
H 19  x Ø7 cm
0,35 l

MATERIALE 
Rustfrit stål og kunststof

FARVER
Berry red
Eucalyptus green

VARENUMMER
567076 Berry red - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95
567077 Eucalyptus green - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95



USP

 Tag varm kaffe eller te med overalt! Praktisk 
strop gør det let at tage med og have hænderne 
fri

 100% tæt - perfekt til at medbringe i tasken 

 Fyld på om morgenen og hav stadig varm 
kaffe/the op til 6 timer senere – dobbeltvægget
termokop med vakuum

 Let at bruge – funktionelt låg med klik-funktion 
der gør det muligt at betjene termokoppen med 
bare én hånd

 Nem at rengøre efter brug – tåler maskinopvask

MÅL 
0,35 l

MATERIALE
Rustfrit stål, kunststof & silikone

FARVE
Berry red
Eucalyptus green

VARENUMMER
567449 Berry red - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95
567456 Eucalyptus green - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95



USP

 Ny veldrejet flaske i rustfrit stål med silikonelåg 
og -strop 

 Større end de fleste vandflasker på markedet

 Den praktiske silikonestrop gør det nemt at 
have den med på farten

 God for miljøet, da den kan genbruges igen og 
igen

 Lukker helt tæt!

MÅL 
0,7 l
H 24 cm Ø 7,5 cm

MATERIALE
Rustfrit stål + silikone

FARVE
Berry red
Eucalyptus green

EMBALLAGETYPE
Æske lig øvrige drikkeflasker

VARENUMMER
505023 Berry red - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95 
505024 Eucalyptus green - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95



USP

FARVER
Berry red
Eucalyptus green

 Choose to reuse! Det bæredygtige valg - flasken 
kan bruges igen og igen og belaster derfor ikke 
miljøet

 100% tæt og med praktisk strop - nem at have i 
tasken til brug både på kontoret og i fritiden

 Undgå farlige stoffer - flasken er 100% fri for 
farlige substanser (BPA-fri)

 Kan anvendes til mange forskellige drikke - kan 
indeholde både koldt og varmt

 Nem at rengøre - alle dele, undtaget låget, tåler 
maskinopvask

MÅL 
0,5 l

MATERIALE
BPA fri plast, rustfrit stål, silikone
& nylon

VARENUMMER
503034 Berry red - Netto 88,50 / BtB 148,00 / Vejl. 199,95
503035 Eucalyptus green - Netto 88,50 / BtB 148,00 / Vejl. 199,95



USP
 Sæt smag til dit vand – også ”on the go”

 Spyddet gør det nemt at kreere din egen 
smagsoplevelse – kun fantasien sætter grænser

 Kan anvendes til mange forskellige drikke - kan 
indeholde både koldt og varmt

 Det bæredygtige valg - flasken kan bruges igen 
og igen, så den belaster ikke miljøet - og er 
desuden BPA-fri

 100% tæt og med praktisk strop - nem at have i 
tasken til brug både på kontoret og i fritiden

 Nem at rengøre - alle dele, undtaget låget, tåler 
maskinopvask

MÅL
0,75 l

MATERIALE 
BPA-fri plast, rustfrit stål

FARVE
Berry red
Eucalyptus green

VARENUMMER
567506 Berry red - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95 
567507 Eucalyptus green - Netto 109,00 / BtB 182,00 / Vejl. 249,95 

 Spyddet kan tages 
af, og flasken bruges 
uden

 Tåler hverdagsbrug –
udført i slagfast plast



USP

 Hold dit vand koldt i mange timer! 

 Dobbeltvægget termoflaske med vakuum i nyt, 
elegant design – vandet forbliver koldt

 100% tæt med patentlåg - perfekt til at tage 
med i tasken, cykelkurven, bilen, osv.

 Praktisk låg med inspiration fra gamle 
patentflasker: lukker helt tæt og bliver aldrig 
væk!

 Rummer hele 0,7 l - perfekt til koldt vand til 
turen eller varmt vand til te

MÅL 
Ø7,9 cm, H 25,7 cm
0,70 liter

MATERIALE
Pulverlakeret rustfrit stål og 
silikone

Designet af Tools®

EMBALLAGETYPE
Æske

FARVER
Dark grey
Berry red
Eucalyptus green

IITEM NUMBER
567090 Dark grey - Netto 152,00 / BtB 254,00 / Vejl. 349,95 
567091 Berry red - Netto 152,00 / BtB 254,00 / Vejl. 349,95 
567092 Eucalyptus green - Netto 152,00 / BtB 254,00 / Vejl. 349,95 





USP

 Nyd den kolde vin på en varm sommerdag. 
Køler hurtigt vinen og holder den kølig længere 
- holder den afkølede hvidvin kold i op til 2 
timer

 Praktisk størrelse - kan tages med overalt, 
f.eks. på picnic, på terrassen, osv. 

 Passer de fleste vinflasker pga. elastikken

 Opbevares i fryser før brug og kan foldes -
indeholder kølegel under nylon-materialet

 Fleksibelt design – nem at sætte på flasker

MÅL 
H 15,5 cm

MATERIALE 
Nylon, elastik & kølegel

FARVE 
Berry red
Eucalyptus green

VARENUMMER
567376 Berry red - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95
567377 Eucalyptus green - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95



MÅL 
1,0 l

MATERIALE
Borosilikatglas, rustfrit stål,
silikone og neoprendragt med 
vævet tekstil-overflade

FARVER
Berry red
Eucalyptus green

USP

 Hav altid koldt vand i køleskabet!

 100% drypfri - undgå pletter på bordet 

 Til din yndlingsdrik - kan både kan anvendes til 
varme eller kolde drikke

 Den isolerende neoprendragt holder på 
temperaturen og forhindrer kondens på bordet

 God størrelse der passer i de fleste køleskabsdøre 

 Nem at bruge – vippelåget åbner automatisk, når 
du hælder, og det hjælper mod, at vandet tager 
smag fra køleskabets indhold

 Nem at rengøre - karaffel, hældekrave og låg tåler 
maskinopvask, dragten maskinvaskes ved 30°C

VARENUMMER
567983 Berry red - Netto 152,50 / BtB 254,00 / Vejl. 349,95
567984 Eucalyptus green - Netto 152,50 / BtB 254,00 / Vejl. 349,95



USP

 Undgå pletter på bordet med 100 % drypfri 
termokande

 Holder varmt op til 6 timer og gør serveringen 
ligetil 

 Har et lavt tyngdepunkt, så står stabilt på 
bordet 

 Nem og hurtig at rengøre – vask med varmt 
vand

 Prisvindende skulpturelt design – elegant 
servering og nem at bruge og påfylde

 Udskiftelig indvendig glasindsats

MÅL 
1,0 l

MATERIALE
Kunststof, glas & rustfrit stål

FARVE 
Berry red
Eucalyptus green

VARENUMMER
502813 Berry red - Netto 219,00 / BtB 365,00 / Vejl.499,95
502814 Eucalyptus green - Netto 219,00 / BtB 365,00 / Vejl.499,95



USP

 Vælg den rigtige kopstørrelse til yndlingskaffen

- Espresso, Lungo (alm. kaffe) eller Cafe Latte

 De tre forskellige kopstørrelser er udviklet til at 
passe kapsel-kaffemaskiner

 Hav styr på koppen - silikonebeklædningen giver 
et godt og sikkert greb om den varme kaffe

 Nemme at rengøre - tåler maskinopvask

 Let at stable på hylden

MÅL 
80 ml, 230 ml, 360 ml

MATERIALE 
Porcelæn & silikone

FARVE 
Berry red
Eucalyptus green

VARENUMMER
501073 Espresso, Berry red - Netto 74,50 / BtB 124,00 / Vejl. 169,95
501074 Lungo, Berry red - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95
501075 Cafe Latte, Berry red - Netto 100,00 / BtB 167,00 / Vejl. 229,95
501076 Espresso, Eucalyptus green - Netto 74,50 / BtB 124,00 / Vejl. 169,95
501077 Lungo,Eucalyptus green - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95
501078 Cafe Latte, Eucalyptus green - Netto 100,00 / BtB 167,00 / Vejl. 229,95



USP

 Beskyt bordet med praktisk og elegant bordskåner

 Passer til det hele - kan lægges i kryds under 
f.eks. gryde eller deles i to under større fade

 Gør det let at flytte gryden rundt på bordet –
bordskåneren følger med, da den har indbyggede 
magneter 

 Fylder minimalt i skuffen efter brug – kan lægges 
sammen

 Robust og let at rengøre - udført i nylon, 
overtrukket med varmebestandigt silikone (tåler 
op til 220°C) der tåler maskinopvask

MÅL
L 19,5 x B 2,5 x D 2,2 cm

MATERIALE
Silikone og magnet

FARVE
Berry red
Eucalyptus green

VARENUMMER
530743 Berry red  - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95
530744 Eucalyptus green - Netto 87,00 / BtB 145,00 / Vejl. 199,95



Outdoor Nordic kitchen / servering Nye farver Legio Nova

Living


