
opbergmand rechthoekig ‚tosca‘ € 39,95

NIEUWE DESIGNCOLLECTIE UIT JAPAN,
SOBER EN STIJLVOL!

tandenstokerhouder zwart, rood € 19,95 potonderzetter zwart, rood € 27,95

pizzasnijder zwart, rood € 29,95

keukenrolhouder ‚tower‘ € 16,95

Italiaans design, speels en origineel!

fruitmand
‚tower‘ 

€ 14,95

kooklepelhouder‚tosca‘ wit € 22,50

kookboek-, deksel- of
lepelhouder ‚tower‘ € 19,95

KOOKBOEK-,
DEKSEL, LEPELHOUDER

‚TOWER‘

€ 19,95

KEUKENROL-
HOUDER

zwart, rood

€ 21,95



LURCH TWISTER
Maak leuke spiralen of hol groenten 

en fruit uit met deze 5-dlg set, zodat 
je uitgeholde groenten kan opvullen 

met fijne salade.

nieuw

soep mug met deksel € 8,95 kooklepel ‚bone appetit‘ € 12,50
kruidenhouder ‚pulke‘ € 11,95
kruidenhouder ‚chili‘ € 11,95

tissue houder maximug € 17.95 thee ei € 15,90 ZASSENHAUS digitale keukenweegschaal € 21,95

GEFU gourmet thermometer € 19,95

AD HOC 
champagnedop

€ 9,90
AD HOC tafelaansteker € 12,90

MICROPLANE knoflookrasp € 19,95

lurch twister

€ 28,95



FOTOKADER ROOD KOPER
15x15 cm € 11 » 15x20 cm € 13,25

30x25 cm € 26,50

PARAPLUBAK 
rond of vierkant, grijs € 29,95

KRANTEN
HOUDER

€ 59,95

PLATEAU
50x50

€ 28,50

KLOK wit, grijs, Ø 40 cm € 39,95 FRUITMAND rood koper, zwart € 21,95

THEELICHT wit, pink, blauw, goud € 5,50 theelichthouder, rood koper € 4,95



broodmandje € 29,95

BROODDOOS MET HOUTEN DEKSEL
 wit, grijs, zwart

BOTERPOT
wit, zwart, grijs € 29,99

WATERKARAF met kleurdop 
blauw of oranje € 22,99 € 19,95

ISOLEERKAN, 1 L
wit, zwart, rod

€ 59,95

€ 49,95

ISOLEERKAN RVS  € 119 € 89,95

€ 59,99

BROODDOOS

€ 39,99



suikerpot € 3,40 » melkkan € 3,40 » theekan €15,90 » espressotas met ondertas €2,95 » 
mug €3,40 » koffietas met ondertas €4,60

‚Eon‘ plat bord
26 cm

€ 7,90

‚CURVE‘
bestek 24 dlg € 89

bestek 127 dlg € 599 € 569

‚SONATE‘
bestek 24 dlg € 95 € 69

‚NEVA‘ mat
bestek 24 dlg € 115 € 99

Topkwaliteit in bestekken van dit Belgische merk.

nieuw

étagère 

€ 15,90

boterpot € 2,40 » dessertbord 19 cm €4,20 » individueel sauspotje €1,40  
diep bord 23 cm € 7,50 » plat bord 26 cm € 7,90

multifunctioneel gourmetbord met 
houder 30 cm €14,90 » sauspotje €1,40



 ‚PURE‘ TRITAN KRISTALGLAZEN 
6 witte wijnglazen, 6 rode wijnglazen, 6 waterglazen, 6 champagneglazen € 63 per doos

cava stop € 5,95 » kurkentrekker classic € 9,95 » ice crusher € 28,95 » vorm voor ijs ginballen € 6,95 » maatbeker pro doorkijk € 8,95

WIJNKOELER
zwart

€ 13,95

whisky degustatieglas met koelelement 
en glasonderlegger € 39 shaker rvs, maatbeker en strainer wijndecanter glas € 11

'Classico' 
gin tonic set van 6 glazen € 55 € 29

'TASTE‘ TRITAN KRISTALGLAZEN
witte wijnglazen 
rode wijnglazen
bordeauxglazen 
bourgogneglazen
champagneglazen

* per doos van 6 gelijke glazen

GRATIS
12 CHAMPAGNE- 

GLAZEN

bij aankoop van
12 witte, 12 rode en

12 waterglazen

kurkentrekker set
€ 89

COCKTAILSET
3-delig

€ 29,95

nieuw

'TASTE‘ TRITAN
kristalglazen

€ 30*
€ 47,70



toiletbag XL wool € 24,95umbrella wool € 19,90

multicase wool € 9,95

wool up your life

shopper xs wool € 9,95 shopper e1 wool € 19,90

shoppingbasket wool € 29,95 loopshopper L wool € 39,90

mini maxi shopper wool € 5,95 ringbag L wool € 29,95

shoppingbasket
wool

€ 29,95

MINI MAXI
BASKET 

wool

€ 29,95



theehouder met vogeltje

koekendoos met belletje 'girotondo' € 85

ijskoeler 'Noé' voor 5 flessen € 219

pillendoosje 'chestnut' € 24

dunschiller 'sfrido' € 25

handtashouder 'minou' € 18

THEEHOUDER

€ 29

'uselen'

SCHAAL
‚TRINITY‘ INOX

33 cm

€ 130

SCHAAL ‚TRINITY‘,
wit: 26 cm € 60 » 33 cm € 85

inox: 26 cm € 85 » 33 cm € 130

FRUITMAND 'TRINITY' 
26 cm € 65 » 33 cm € 90

lepelhouder rvs € 35

KURKENTREKKER 
'Anna G', red € 40

'Alessando M' red € 35
theelepel 'tèo' € 18

BRIEFOPENER
'uselen' € 21 » 'pes' € 21 » 'bis' € 22

'pes'

'bis'



‚Four Star‘ 7dlg. messenblok € 289 € 209

‚Four Star‘ officemes, 10 cm € 46,95 € 32,45
‚Four Star‘ koksmes, 20 cm € 81,95 € 56,95

‚Four Star‘ universeel mes, 13 cm € 51,95 € 35,95
‚Four Star‘ vleesmes, 20 cm € 71,95 € 49,95
‚Four Star‘ broodmes, 20 cm € 71,95 € 49,95

-30%
op het volledige 

assortiment losse 
messen ‚four star‘

SERVEERTANG MET NYLON 
24 cm € 12,95 € 9,50 » 30 cm € 13,50 € 10,50aardappelstamper € 27,95 € 21,95 ZWILLING gevogelteschaar  € 42,95 € 29,95

 OVENSCHAAL ROOD/WIT/BASILICUM 
14x11 cm € 18,95 € 13,95 » 20x16 cm € 27,95 € 20,95 » 27x20 cm, 2,4L € 34,95 € 25,95 » 34x24 cm € 39,95 € 29,95

Pannekoekenpan

€ 64,95

Antikleef wok pan, 30 cm € 69,95

7dlg.

ANTIKLEEFPAN '3 ETOILES' 20 cm € 44,95 € 35,95 » 24 cm € 49,95 € 39,95 
26 cm € 54,95 € 43,95 » 28 cm € 59,95 € 47,95 » 30 cm € 64,95 € 51,95



'ATLANTIS' 5-DLG
PROMOTIE SET:

€ 699
€ 1.021

Alle Demeyere rvs bakpannen en antikleefpannen aan 

‚atlantis‘
lage sauteerpan, 28cm 

met glazen deksel 

€ 129
€ 275

‚RESTO‘
GRILLPAN 24 cm

€ 69
€ 119

‚proline‘ & ‚multiline‘
bakpannen 
20-24-28-32cm.

‚ceraforce ultra‘
antikleefpannen
20-24-28-32cm 

 ‚industry‘
bakpannen 
20-24-28-32cm.

‚duraslide ultra‘
antikleefpannen
20-24-28-32cm

De Atlantis serie van Demeyere is 
de perfecte reeks kookgerei voor 
mensen die houden van schoon-
heid en comfort. Demeyere bereikt 
met Atlantis het summum op het 
gebied van hoogwaardig kookgerei 
in rvs zonder daarbij de traditie en 
het echte kookplezier te vergeten. 
Voor elke Atlantis pot of pan wordt 
een technologie gebruikt die aan-
gepast is aan de typische bereidin-
gen in dat product.

PROMOSET BESTAANDE UIT:
kookpot met deksel, 18 cm € 215
kookpot met deksel, 20 cm € 229
stoominzet, 20 cm € 89
conische sauteuse, 20 cm € 179
soeppot met deksel, 24 cm € 309
samen € 1021
nu voor slechts € 699 



shopper taupe dots € 69,95 » shopper taupe stripe € 69,95

KEUKENSCHORT 
BRUIN LEDER 

€ 69,90

shopper

€ 69,95

keukenschort
zwart, aubergine, groen € 16,80

frivole € 29,95

Chaud Devant 
ovenwant € 9,95 » pannenlap € 7,95
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RONDE
STOOFPOT

 rood/zwart/cassis/oranje

€ 239€ 299
28 cm hoog, 8,0L

€ 229€ 289
28 cm, 6,7L

Fluitketel ‚tradition‘
€ 89 € 69

Tajine, 31 cm
€ 219

€ 179

*bij aankoop Les Forgées antikleef
pa

n.

GR
ATIS glazen deksel*

ronde stoofpot 28 cm hoog 8,0L 

ronde stoofpot 28 cm 6,7L

LES FORGÉES ANTIKLEEFPAN
20 cm € 75 ›› 22 cm € 85 24 cm € 89  

26 cm € 105 ›› 28 cm € 115 ›› 30 cm € 129
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 popcornmaker € 19.90 »  car bakvorm € 14.90 » Tala Bakparels € 11.90 » Tala koekjesset € 19.90

CREME BRULÉESET
4 schalen+brander € 29.95

Diepe quichevorm
€ 29.95

 TARTE TATIN 
VORM

€ 29,90

frozen koekjesset € 9.90cereal bowl € 19.95

theetas met zeefje
€ 16.90

travel mug
lekvrij

€ 24,99

beker travelcup € 9.99 



Timer retro in diverse kleuren  € 13.95

peper- of zoutmolen berlin
12cm. vanaf €24,50 - 18cm. vanaf €29,50
24cm. vanaf €32,50 - 30cm. vanaf €37,95

keramisch maalsysteem, verstelbaar

peper- of zoutmolen frankfurt 
18cm €32,50
30cm €39,95

keramisch maalsysteem, verstelbaar

WEEGSCHAAL
RETRO

rood, zwart, creme

€ 29,95

WATERKOKER
rood, creme, zwart

€ 54,95

Zassenhaus werkt enkel met keramische maalwerken. 
Deze gepatenteerde maalwerken zijn harder dan staal, 

vochtbestendig en corrosievrij.



KÜCHENPROFI passe vite 
met 4 schijven € 54,95

pepermolen PARIS NATUREL U‘SELECT
18 cm € 34,50 » 22 cm € 40
27 cm € 44 » 30 cm € 52,50

peper- of zoutmolen
ESTEREL, zwart 21 cm € 49

muscaatmolen ‚Tidore‘, acryl € 36,50

peper- of zout molen
NANCY, acryl, 22 cm € 37

OLÉRON molen naturel of chocolat voor nat zeezout, 14 cm € 36,50

MICROPLANE handmandoline € 34,95

GEFU SET
spirelli+pincettang

€ 25
€ 29,95

mandoline
swing 2.0

€ 129
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NIEUW!
OLÉRON-MOLEN

Voor het malen van 
nat zeezout! Nu met 

gratis doos 400gr. 
nat zeezout.

deze professionele mandoline snijdt schijfjes, 
julienne en kan ook raspen!



OVENSCHAAL OVAAL
24,5x16 cm € 48,35

30x21 cm € 71,40
37x26 cm € 86,80

OVENSCHAAL ROND
16 cm € 32,9020 cm € 41,75

25 cm € 53,85 » 31 cm € 86,80

BOWL
klein, 4,5 cm € 4,10

medium, 10 cm € 11,25

BOWL OVAAL
large, 20x17 cm € 18,40

BORD OVAAL
klein, 15x12 cm € 7,65

medium, 20x17 cm  € 14,85
groot, 28x24 cm  € 21,90

BORD ROND
20,5 cm € 14

28 cm € 22,25

BEKER € 13,10

in 3 kleuren verkrijgbaar

NIEUW! COLLECTIE ZEEGROEN: 
schaal large 32 cm € 65,90

schaal medium 28 cm € 57,10
kom 16 cm € 12,65

taboulet (platte schaal) 31cm € 65,90



draaiplateau, 40 cm € 27,50
pizzames, 30 cm € 10,95

wok 'excalibur', 30 cm, laag € 43,95  € 35,00

Bamboe is een natuurlijk materiaal waarvoor geen bomen omgehakt moeten worden. Het is een hard materiaal waardoor het mes niet 
beschadigd  wordt, neemt nauwelijks vocht op en breekt bovendien zeer snel bacteriën af. Het ideale materiaal voor de keuken dus.

'bamboo set' 4 kaasmessen € 12,95

schotelwarmer

€ 49,95

schotelwarmer, 46x18x6,5 cm

snijplank,
30x20x1,6 cm € 12,95

snijplank met sapgeul,
37x25x1,6 cm € 19,95

snijplank met sapgeul en reservoir,
45x30x3 cm € 49,95

dienblad bamboo, 47x35x3 cm € 39,95 broodplank, 42x23x3,5 cm € 23,95

bamboo
kruiden organiser

€ 19,95
per module

SLAKOM
30 cm

€ 28,95

onderzetter bamboo € 14,50
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Schnittfix: uniek verstelbaar broodmes om perfecte 
sneetjes brood in alle diktes te snijden! € 59,95



 DE WERELDVERMAARDE PRODUCENT VAN KWALITEITSMESSEN, VIERT 
DIT JAAR ZIJN 30-JARIG BESTAAN MET UITZONDERLIJKE PROMOTIES!!

1. blikopener € 17,50 » 2. potopener € 8,95  » 3. bakspatel flexibel silicone € 11,95 » 4. dunschiller € 6,50 »
5. bakspatel breed met gleuf » € 11,95 6. knoflookpers € 21,50 »  7. julienneschiller € 8,95 » 8. ballongarde 27,5cm € 14,95

POP CONTAINER RECHTHOEKIG 1,4L € 16,50 » 2,3L € 18,50 » 3,2L € 21,50

maatbeker
500ml € 9,95 » 1000ml € 16,95 slazwierder 4,6L € 42,50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

koksmes G-2
met messenslijper

€ 109€ 148
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 MAATLEPELSET 
zwart, 7-delig

€ 6,95

3-DELIGE MESSENSET G2111
 (G2/Gs1/Gs11)

MESSENSET
3-delig

€ 164,50
€ 235

 G-9 broodmes, 22 cm € 103,50 € 72,50
 Gs3 steakmes,13 cm € 77,00 € 54,50

Gs5 groentemes, 14 cm € 78,50 € 54,50
GSF-15 schilmes, 8 cm € 36,50 € 25,50
GSF-16 schilmes, 6 cm € 36,50 € 25,50



STACKERS juwelen organiser toplade
met deksel € 31,90/stuk

juwelen organiser open lade € 23,10/stuk

draadloze lamp ‚transloetje‘ 25cm met LEDlamp - 3 lichtstanden € 89,95

champagneglas ‚champus‘ € 19,95/stuk
champagneglas ‚pearls‘ €19,95/stuk

geurlamp perle noisette € 49,95

geurflacons 500ml € 14,50/st.

geurlamp perle prune € 49,95

MET GRATIS 
TESTFLACON

 180 ML

GEURLAMP
‚SPIRIT‘

nacre, koper

€ 44

Deze geurlamp verdrijft alle 
onaangename geuren, vernie-
tigt tot 68% van alle bacteriën 
in de lucht en verfrist je ruimte 

met natuurlijk aroma uit een 
assortiment van meer dan 20 

verschillende parfums.‘

A
lle prijzen en prom

oties geldig tot 02-01-2016, tenzij anders verm
eld of zolang de voorraad strekt. D

rukfouten voorbehouden.




