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Rosendahl Grand Cru Drikkeflaske, 50 cl.. 

- en eksklusiv gave, for ek-sempel med gravering. 
 

Dess.: 3671618741 
 

Drikkeflasken fra Rosendahl Grand Cru "To Go" er den perfekte følgesvend - og den perfekte gave med 
gravering til eller tiltrykt budskab. Den kan rumme 0,5 liter væske, og er udført i et flot design med de karak-
teristiske Grand Cru-riller, som De måske kender fra andre af brandets produkter. 
 

Selve flasken er lavet af tritan plast med silikonestrop, og modellen er fri for bisphenol A (BPA), samt phta-
later. Flasken har en praktisk trykknapfunktion, så det er nemt at åbne og lukke drikkeflasken med én hånd, 
og takket være 360-graders-åbningen kan De drikke af flasken fra alle sider. Drikkeflasken måler 7,7 cm. i 
diameter og 22,8 cm. i højden, og den er let at have med på farten. 
 
 

Serie: Grand Cru. 
Designer: Rosendahl. 
Farve: Blå, grå, hvid og blommefarvet 
strop.  
Materiale: Plastik. 
Diameter:7,5 cm.. 
Højde: 23 cm.. 
Volumen: 50 cl.. 
Bemærk: Tåler opvaskemaskine. 
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Skal vi pakke julegaven ind for Dem? 
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Dansk design i verdensklasse. 
Innovation, skaberglæde og respekt for dansk designtradition - det er nøgleordene bag Rosendahl Design 
Group. Det er Rosendahls ambition at skabe nyt, holdbart design i den kvalitet, dansk design er kendt for 
verden over - og samtidig profilere og værne om dansk designskat ved at genopdage klassikere. Fælles-
nævneren er produkter, der gør hverdagen smukkere og skaber værdi. Vi er stolte af at repræsentere en 
brandportefølje, der favner nytænkende design til hjem og bord og en række af dansk designs elskede 
klassikere. 
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Dess.: 3671636442 
 

Rosendahl Grand Cru Termokop, 28 cl.. 
 

Den praktiske termokop fra Rosendahl Grand Cru "To Go" er nem at have med på farten. 
Den slutter helt tæt og har en smart trykknapfunktion, der gør det muligt at åbne og lukke koppen med én 
hånd. Den holder drikken varm på farten og har et behageligt non-slip-greb, der er godt og sikkert at holde 
på. Med den fleksible 360-graders-åbning kan De drikke af den fra alle sider. Termokoppen er fri for phtalater 
eller bisphenol A. Koppen rummer 28 cl., er 17,4 cm. høj og har en diameter på 8,9 cm.. Fås med non-slip 
greb i farverne blå, grå, hvid og blomme. 
 

 
Farve: Blå, grå, hvid og blomme. 
Materiale: Silikone, kunststof. 
Diameter: 9 cm.. 
Højde: 17,5 cm.. 
Volumen: 28 cl.. 
Bemærk: Tåler opvaskemaskine. 
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