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KÄHLER DESIGN
Årets designgave fra

Gir du en gave fra Kähler så gir du samtidig et stykke dansk kulturhistorie 
og et ikonisk designprodukt som lett finner en plass i hjemmet hos din 
medarbeider eller samarbeidspartner. Kählers produkter spenner vidt 
– fra den stilrene og grafiske Omaggio-vasen til den sjarmerende bade-
romsserien Mellibi og den markante og elegante keramikkstaken Globo. 
Hos Kähler finner man nydelig keramikk til enhver smak, og nettopp der-
for er Kählers produkter alltid ettertraktede gaver til designelskere.

I denne katalogen har vi satt sammen en rekke av Kählers aller mest po-
pulære produkter som kan skape stemning og designglede hos motta-
keren. Samtidig har vi kombinert produkter som kan supplere hverandre 
fint, men som også kan stå flott alene. Alle gavepakkene leveres i en ele-
gant gaveeske – helt klar til å gis bort!

Vi håper at vi med denne katalogen kan hjelpe deg til å finne inspirasjon 
til årets mest personlige designgave, som bærer både på en 175 år 
gammel historie og har et moderne, nordisk og naturlig uttrykk. Kählers 
design forhandles gjennom landets mest inspirerende firmagavegrossi-
ster som gledelig hjelper deg med å gi den perfekte gaven fra Kähler.

Med vennlig hilsen

Christina Holme
Key Account Manager B2B Norge, Kähler Design

Email: cho@kahlerdesign.com
Mobil: +47 971 26 032



Denne eksklusive gavepakken har både et moderne uttrykk og fine his-
toriske referanser. Omaggio-vasens sofistikerte og stilrene sølvfarge 
bygger på inspirasjon fra naturens egne metaller og har undertoner av 
andre metalliske farger som rosa, grønn og lilla. Lys som reflekteres i 
de blanke stripene, gir vasen et levende, naturlig og skiftende uttrykk. 
Pen, avrundet keramikk møter en råere og kald metallisk farge. Det opp-
står et spennende samspill mellom materialene, og resultatet blir en 
tøff og feminin look. Den heldige mottakeren av gavepakken får to Om-
aggio-vaser: den lille og elegante vasen som passer i alle hjem og den 
populære og uunnværlige mellomstørrelsen.

Pakkes i Kähler-gaveeske – klar til å gis bort.

OMAGGIO SØLV · VASER H125 OG H200
VERDI 698 NOK

OMAGGIO SØLV

VERDI 698 NOK
PRIS 450 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett



VERDI 848 NOK
PRIS 525 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett

Ved kjøp av minimum 25 sett

Omaggio-serien er elsket av designentusiaster over hele verden. Med 
denne elegante gavepakken får mottakeren to flotte produkter fra den 
ikoniske keramikkserien. Den svarte vasen er et av Kählers aller mest 
populære produkter – blant annet fordi det enkle og grafiske designet 
gjør vasen til utsmykning i seg selv og sørger for at vasen passer inn i 
alle innretninger. Sammen med vasen hører det elegante Omaggio-fatet 
i svart-hvitt som er helt perfekt til årstidens friske og fargerike frukt. 
Gled mottakeren av denne gavepakken med to stykker klassisk og deko-
rativ keramikk fra Kähler.

Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klar til å gis bort.

OMAGGIO SORT · VASE H200 OG OMAGGIO-FAT Ø300
VERDI 848 NOK

OMAGGIO SORT



Med denne gavepakken får mottakeren et ekte designikon til hjemmet. 
Omaggio-serien fra Kähler er en serie av vakre og elegante bruksob-
jekter til hjemmet, som designelskere over hele Norden har tatt til seg. 
Denne gavepakken inneholder den klassiske Omaggio-vasen med de 
ikoniske stripene i en rolig og avdempet grå farge, som passer inn i alle 
innretninger. Vasen er så elegant og skulpturell at den pynter i hjemmet 
uansett om den får selskap av blomster eller ikke. Som prikken over i’en 
inneholder gavepakken også det flotte Omaggio-fatet som er helt per-
fekt til frisk frukt eller til en lekker salat på spisebordet.

Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klar til å gis bort.

OMAGGIO GRÅ · VASE H200 OG OMAGGIO-FAT Ø300
VERDI 848 NOK

OMAGGIO GRÅ

VERDI 848 NOK
PRIS 525 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett



VERDI 998 NOK
PRIS 550 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett

Ta imot gjestene på den vakreste og mest sjarmerende måten! Disse to 
stemningsfulle og håndlagde Urbania-lanternene fra Kähler er fantastisk 
elegante når de står på inngangstrappen i kveldsmørket og hilser til forbi-
passerende med en varm og hjemlig atmosfære. De store lyshusene er en 
fortolkning av de små og utrolig populære Urbania-lyshusene fra Kähler, 
og er med deres blanke, hvite glasur et pent og varmt blikkfang innendørs i 
vinduskarmen, på gulvet eller som velkomst i gangen. De dyphvite lyshuse-
ne tar deres naturlige farge fra lerret, som bare har fått tilføyet en forfinet 
transparent glasur. Urbania-lanternene kommer til å smelte mange design-
hjerter og glede den heldige mottakeren hele året!

Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klar til å gis bort.

URBANIA 1 · LYSHUSE H220 OG H230
VERDI 998 NOK

URBANIA 1



De nydelige Urbania-lyshusene fyller hjemmet med varme, hygge og vak-
kert gyllent lys når de glimter i kveldsmørket med deres blanke, hvite 
glasur. Denne gavepakken inneholder to nydelige lyshus fra den utro-
lig populære Urbania-serien fra Kähler. Urbania-serien er både et flott 
blikkfang i hjemmet og samtidig så elegant og stilren at den passer inn i 
de fleste innretninger. Når husene står sammen utgjør de en flott, liten 
by og hver for seg blir lyshusene en elegant og moderne utsmykning. 
Gled mottakeren med disse Urbania-lyshusene som uten tvil vil spre en 
varm og hjemlig atmosfære. 

Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klar til å gis bort.

URBANIA 2 · LYSHUSE H150 OG H180
VERDI 598 NOK

URBANIA 2

VERDI 598 NOK
PRIS 335 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett



VERDI 847 NOK
PRIS 525 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett

Med denne flotte og elegante gavepakken fra Kähler gleder du motta-
keren med en hel liten by av de populære og elskede Urbania-lyshusene. 
De små lyshusene stråler sjarme og hygge når de står sammen som en 
liten keramikkby og sprer varmt og gyllent lys i vinduskarmen. Husene 
er håndlagde og hvert eneste lille vindu i hvert hus er derfor unikt. La 
Urbania skape designglede og varme i kveldsmørket hos den heldige 
mottakeren.

Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klare til å gis bort.

URBANIA 3 · LYSHUSE H105, H145 OG H220 
VERDI 847 NOK

URBANIA 3



Den heldige mottakeren av denne gavepakken får seks fine kopper fra 
Hammershøi-serien. Serviset er utformet med elegante riller som ska-
per et lett og stilrent uttrykk, og binder hele serviset sammen på tvers av 
farge og funksjon. Samtidig har rillene en funksjonell fordel, fordi de gjør 
den fine termokoppen god å hold rundt. De elegante Hammershøi-kop-
pene pynter fint opp på kaffe- eller lunsjbordet, men kan også brukes til 
friske bær, lekre søtsaker eller som en liten serveringsskål til snacks. La 
Hammershøi-koppene bli de nye favorittkoppene i mottakerens hjem!

Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klar til å gis bort!

HAMMERSHØI · KOPPER
VERDI 1014 NOK

HAMMERSHØI 1

VERDI 1014 NOK
PRIS 575 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett



VERDI 916 NOK
PRIS 550 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett

Denne gavepakken består av seks middagstallerkener fra det vakre 
Hammershøi-serviset. Tallerkenene er utformet med dekorative riller 
som gir serviset et klassisk uttrykk og lar glasuren fordele seg elegant 
og nærmest gjennomsiktig ut over keramikkens levende formspråk. Ser-
viset er perfekt på et veldekket lunsjbord på en søndag eller til en lek-
ker middag, hvor tallerkenene vil sørge for den peneste og mest stilrene 
presentasjonen av de fargerike råvarene. De diskrete rillene gir serviset 
ekstra eleganse, og tallerkenens tyngdepunkt får keramikken til nær-
mest å sveve over bordet. Hammershøi er et tidløst servise som man kan 
samle på og ha glede av hele livet!

Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klar til å gis bort!

HAMMERSHØI · TALLERKENER Ø270
VERDI 916 NOK

HAMMERSHØI 2



Denne elegante, hvite salatskålen fra Kählers Hammershøi-serie er per-
fekt til en lekker og fargerik sommersalat av friske råvarer. Det pene ser-
viset er løftet litt opp fra bordet, slik at keramikken står stabilt og med 
en lett svevende eleganse, og de diskrete rillene tilfører personlighet og 
eksklusivitet til keramikken. Salatskålen kan også fylles med frisk frukt og 
stå fremme på spisebordet, slik at den til enhver tid kan pynte opp i spise-
stuen eller på kjøkkenet. Sammen med salatskålen får mottakeren i denne 
gavepakken også det eksklusive salatbestikket i holdbart eiketre, som 
passer perfekt til den elegante keramikken og de fine nordiske rillene.

 Pakkes i Kähler-gaveeske – helt klar til å gis bort!

HAMMERSHØI · SALATBOLLE OG SALATBESTIKK
VERDI 798 NOK

HAMMERSHØI 3

VERDI 798 NOK
PRIS 475 NOK

Ved kjøp av minimum 25 sett



OMAGGIO SØLV · VASER
VERDI 698 NOK  PRIS 450 NOK

GAVEPAKKER 
Pris ved kjøp av minimum 25 sett

URBANIA 1 · LYSHUS
VERDI 998 NOK  PRIS 550 NOK

OMAGGIO GRÅ · VASE OG OMAGGIO-FAT
VERDI 848 NOK  PRIS 525 NOK

URBANIA 2 · LYSHUS
VERDI 598 NOK  PRIS 335 NOK

OMAGGIO SORT · VASE OG OMAGGIO-FAT
VERDI 848 NOK  PRIS 525 NOK

HAMMERSHØI 2 · TALLERKENER Ø270
VERDI 916 NOK  PRIS 550 NOK

HAMMERSHØI 1 · KOPPER
VERDI 1014 NOK  PRIS 575 NOK

GAVEPAKKER 

URBANIA 3 · LYSHUS
VERDI 847 NOK  PRIS 525 NOK

HAMMERSHØI 3 · SALATBOLLE OG SALATBESTIKK
VERDI 798 NOK  PRIS 475 NOK

Pris ved kjøp av minimum 25 sett



Historien om Kähler er historien om en unik merkevare som har sine røt-
ter i et lite pottemakerverksted i starten av 1800-tallet, og som i dag 
er en av Nordens førende designvirksomheter. Historien og tradisjonene 
er velbevarte i hvert eneste håndlagde og moderne design som fortsatt 
den dag i dag er en stor del av manges liv. Kähler er nemlig i dag en tyde-
lig del av den danske kulturarven, men også en av Skandinavias mest inn-
ovative merkevarer som kombinerer en autentisk historie med nåtidens 
designprodukter og nordiske restaurantopplevelser. 

Hos Kähler bestreber vi oss hver dag på å forene vår unike kulturarv med 
ambisjonen om å være førende på den kunstkeramiske scenen, nasjonalt 
så vel som internasjonalt. Vi tar det beste fra en kunstnerisk keramik-
karv og fortolker det i nåtidens lys. Resultatet er spirende ny keramikk 
som i et tidløst formspråk appellerer bredt, men tolkes individuelt.

KÄHLER DESIGN
Den gang og nå



OPPLEV KÄHLERS KERAMISKE 
UNIVERS I OSLO

En helt spesiell shoppingopplevelse

Kähler har åpnet sin første flaggskipbutikk i Norge! Her er det laget helt 
perfekte rammer rundt keramikken så de besøkende får opplevelsen av 
den 176-årige historien med håndverk og design i fokus. Stemningen og 
følelsene fra Kählers gamle verksted kan gjenoppleves i den nye butik-
ken, hvor Kählers gamle verk står side om side med de nyeste kolleksjo-
nene. For å gjenskape verkstedsånden har møblene i butikken et stilrent, 
industrielt preg, som er et flott motstykke til den elegante keramikken.

I butikken er vi alltid klare til å hjelpe deg med gode råd til gaver, og na-
turligvis også innredningstips! Vi håper at alle besøkende forlater butik-
ken med en liten bit av den helt spesielle Kähler-opplevelsen. Du finner 
den sjarmerende butikken i en av Oslos mest attraktive handlegater, 
nemlig på adressen Hegdehaugsveien 35 i Oslo.



Det historiske Kähler-verkstedet i Næstved var opp igjennom 1800- 
og 1900-tallet samlingspunkt for mange av historiens største danske 
kunstnere slik som Thorvald Bindesbøll, Kai Nielsen og ikke minst Svend 
Hammershøi, hvis verdensberømte design fortsatt inspirerer til Kählers 
nåværende design. Det er Kählers store ambisjon og fornøyelse å kunne 
fortsette den over 175 år gamle tradisjonen med å samarbeide med sam-
tidens mest markante og dyktige kunstnere, keramikere og designere. 

Keramikeren Jeanette List Amstrup, designerduoen Stilleben og kunst-
neren Louise Hindsgavl står bak noen av Kählers aller mest populære og 
nyskapende produkter, og hvert år inviteres nye dyktige designtalenter 
med på Kähler-eventyret. Hver designer er med til å sette sitt helt eget 
personlige preg på Kählers samlede uttrykk, og det er blant annet dette 
som gjør Kählers keramiske univers helt unikt.

MØT KÄHLERS TALENT-
FULLE DESIGNERE

Verdensberømt design



Hvert eneste av nåtidens Kähler-designs er en hyllest til Kählers unike 
historie og en feiring av det velbevarte håndverk, men også et form-
sterkt avtrykk av nåtiden. De keramiske designene er nemlig fortsatt 
håndlagde, som da hele Kähler-eventyret begynte tilbake i 1839. Ak-
kurat som malerdamene hånddekorerte keramikken med kuhorn på den 
gamle Kählersbakken for over hundre år siden, er hver eneste yndige 
glasur og farge fortsatt sirlig laget ved bruk av Kählers keramiske hånd-
verkstradisjoner. 

Den dag i dag gjennomgår for eksempel en Mano-kopp 12 håndproses-
ser etter at den har blitt støpt på verkstedet, hvor den blant annet blir 
glasert, kvalitetssjekket og finpusset så koppen til sist blir et vakkert 
bruksobjekt, men samtidig beholder den lille detaljen som gjør hvert 
eneste stykke Kähler-design unikt. Når du kjøper Kählers design får du 
derfor et stykke håndlaget kulturarv med et personlig uttrykk og histo-
riske detaljer med deg hjem.

HÅNDLAGET KVALITET 
OG UNIKE DETALJER

Keramikk med historie



GAVEESKE
Helt klar til å gis bort
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© Kähler Design A/S
www.kahlerdesign.com

Kählers produkter forhandles av ledende firmagavegrossister.
Kontakt Christina Holme på telefon +47 971 26 032 eller på e-post cho@kahlerdesign.com for en oversikt over våre forhandlere.

Det tas forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter.
Se Kählers komplette sortiment på www.kahlerdesign.com

Oppgitte priser gjelder ved kjøp av min. 25 gavepakker. Alle veil. B2B-priser i denne katalogen er ekskl. moms.

Kähler Design
Ramsherred 3

4700 Næstved

Telefon: + 45 55 72 02 91
kundeservice@kahlerdesign.com

www.kahlerdesign.com



Følg med på Facebook
fb.com/kahlerdesign

Følg med på Instagram
@kahlerdesign_oslo

Abonner på nyhetsbrevet
www.kahlerdesign.com
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gamle verk står side om side med de nyeste kolleksjonene. 

Vi håper at alle besøkende forlater butikken med en liten bit av 
den helt spesielle Kähler-opplevelsen. Du finner den 
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