


VELKOMMEN TIL SAGAFORMS HAPPY HOLIDAY SPECIAL FOR ÅRET 2018

Sagaforms favoritsæson står for døren, efterår og vinter samt Julen som giver mange 
muligheder, for at kunne forkæle os selv og hinanden. I dette katalog har vi samlet 
vores allerbedste forslag til en vellykket julegave. Vores udvalg og endnu flere gave- 
forslag, finder du i Sagaforms profilkatalog.

Sagaform designer selv og i samarbejde med erfarne designere, kan vi derfor tilbyde 
gaver med lige det ekstra, som  gør, at den passer ind hos de fleste, og at den kan  
supplere det, man allerede har - eller har en funktion, der giver rigtig god mening. 

Vi ser frem til en god jul sammen med dig!

FÆRDIGPAKKEDE OG I 
ELEGANT INDPAKNING

Dele af sortimentet i denne folder er færdigpakkede i elegante gaveæsker. 
Det er inkluderet i prisen.

For at gøre det så nemt som muligt for dig, har vi sat et symbol ud for de 
produkter, der er færdigpakkede gaver.

Du finder information om hele vores 
sortiment i vores profil katalog eller 
på www.newwave.dk/kataloger.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.



5017870 Hold lysestage  
Hold lysestage er produceret af mundblæst glas og 
guldfarvet metal. Designet til kronelys og ser lige så 
smuk ud med eller uden glasdelen.
H 250 mm Ø 100 mm

200,-

5017905 Top vase
Top vasen er produceret af 
mundblæst glas og guldfarvet 
metal. Med sin enkle men 
dekorative indvendige detalje,
fungerer den lige så godt som 
vase til enkle afskårne blomster 
som lysestage. Den guldfarvede 
del er aftagelig.
H 180 mm

200,-
5017869 Hold vase
Hold er en unik glasvase designet i samarbejde med 
Pascal Charmolu. Vasens højde kan justeres ved at 
flytte den guldfarvede metalholder op eller ned - alt 
afhængig af blomsternes højde. 
H 150 mm Ø 110 mm

5003451 Luksuriøs lanterne/vase
Dekorativ høj lyslanterne med guldfarvet 
metalbund og flot glas.
H 280 mm Ø 160 mm

400,-

Unik vase med metalholdere
som støtter de høje afskårne 

blomster

5017630 Swing lysestage  
Swing lysestagen af krystal giver et varmt skær. Flot og 
velforarbejdet og i et metal-look, der giver smukke 
reflekser fra låget, der også kan bruges til at slukke lyset 
med. Glasdelen er af krystal og låget af guldfarvet rustfrit 
stål.  L 80 mm (lukket)

160,-

5017906 Loop lysestage  
Loop er en generøs og dekorativ lysestage i guldfarvet 
metal, som passer til bloklys. Den gyldne farve og de 
bløde former giver en luksuriøs og hyggelig følelse af 
hjem! 270 x 200 mm 

280,-

280,-



200,-

5009120 Club vinglas guld, 2-pak 
Vinglas i Sagaforms ikoniske og unikke klub design. Vinglasset er mundblæst
glas med guldfarvet fod. Solgt i 2-pak. Club guld er en serie med en begrænset 
produktion. Håndvask anbefales. 25 cl

200,-

5009117 Club cocktail-/dessertglas guld, 2-pak 
Cocktailglas i Sagaforms ikoniske design. Glasset er produceret af 
mundblæst glas med guldfarvet fod. Fungerer lige så godt som cocktailglas 
som en dessertskål. Sælges i 2-pak. Club guld er en limited edition serie. 
Håndvask anbefales. 15 cl 

200,-

5003634 Champagne guld 
4-pak Happy Holiday
Sagaforms ikoniske og unikke Club 
design. Glasset er af mundblæst glas og 
guldfarvet fod. Sælges i en 4-pak. Club 
guld er en serie med begrænset antal. 
Håndvask anbefales. 20 cl

400,-

5009119 Club ølglas, 2-pak 
Ølglas i Sagaforms ikoniske og
unikke design. Ølglassene er 
produceret af mundblæst glas med 
guldfarvet fod. Sælges i 2-pak. Club 
guld er en limiteret produktion og 
produceres i et begrænset antal. 
Håndvask anbefales. 33 cl



5017703 Egern krukke
Sød krukke med guldfarvet
egerntop og hvidt porcelæn. 
Låg for opbevaring.  
45 cl, H 150 mm

160,-

5017860 
Serveringsskåle 2-pak  
Smukke serveringsskåle 
med guldfarvet kant. 
Perfekt til servering af 
eksempelvis snacks til en 
varm drik. Håndvask 
anbefales. H 57 mm 
diameter 112 mm

200,-

5017872 Koglekrukke
Koglekrukken er en ny udgave  af 
egernet, nu med nyt mønster og 
kogletop i guld. Charmerende detalje, 
der passer året rundt! 45 cl, H 150 mm

200,-

Glaskopper i to størrelser 2-pak, guld
To smukke gløgkopper i varmebestandigt glas 
og med dekorative guldkanter . Et klassisk 
design som pynter smukt på det dækkede bord. 
5017748 Glaskopper, små 2 x 15 cl 120,- 
5017679 Glaskopper, store 2 x 25 cl 160,- 

5017682 Skeer, 4-pak, guld
Guldfarvede gløggskeer i rustfrit stål 18/0. 
Tåler opvaskemaskine.  L 130 mm 

104,-

5017678
Gløgkande med varmer, guld
Sagaforms klassiske gløgkande 
med varmer. Nu i et nyt, moderne  
og dekorativt design.  
1,3 L Ø 150 mm, H 250 mm

400,-

5017722 Egern serveringsfad guld  
Serveringsfad med reliefmønster og 
dekorativ egern, som pynter dit bord.  
 Ø 190 mm H 60 mm 

200,-

5017873 Kogle 
serveringsfad 
En ny drejning på sidste 
års favorit med egernet. 
Nyt mønster og kogletop i 
guld giver en dekorativ 
servering, som passer til 
alle lejligheder. Ø 190 mm 
H 60 mm 

184,-

5017721 Agern skål  
med låg
Flot krukke i hvid keramik 
med guldfarvet blad. Som 
dekoration eller til opbevaring 
med låg. H 195 mm  Ø 140 mm

240,-

Server gløggen dekorativt



5003635 Plaid Ziggy
En plaid af høj kvalitet i 100% merinould.
Kontrastfarvet og trendy zick-zack mønster og 
frynser på de korte sider. Mål: 130 x 190 cm 

5003636 Plaid Ruta
En højkvalitets cashmereplaid. Plaiden er 
stormønstret og har frynser på de korte sider.
Mål: 130 x 190 cm  
 400,-

Lanterne i egetræ i tre forskellige størrelser
Stemningsfulde lyslanterner til bloklys. Bunden er af massiv eg inkl. en 
glasplade, som nemt kan rengøres for stearin. Fås i tre størrelser, som 
smukt kan kombineres. Glem ikke at oliere bunden regelmæssigt.  

5017191 Lille lanterne  Ø 130 mm H 215 mm 160,- 
5017609 Mellem lanterne  Ø 200 mm H 320 mm 320,- 
5017599 Stor lanterne Ø 220 mm H 360 mm 440,-

5017698 Marble lyslanterne med marmorbund
Sagaforms klassiske lyslanterne med sort marmorbund. H 215 mm

240,-

5003637 Plaid Stripe
En højkvalitets cashmereplaid! Plaiden har 
kontrast striber og har frynser på de korte sider. 
Mål: 130 x 190 cm  

360,-

400,-



5017866 Nature  rivejern til ost 
 Smart parmesan rivejern! Kombinationen af egetræ
og rustfrit stål gør det nemt at se, at dette produkt tilhører 
Nature serien. Rivejernet kan let fjernes, så du kan servere osten 
fra den elegante egetræsbeholder. Rivejernet i rustfri stål tåler 
opvaskemaskine, det gør beholderen i egetræ ikke. Vi anbefaler 
at denne bliver olieret regelmæssigt. 290 x 70 x 42 mm

200,-

5017888 Nature serveringsskål, stor 
Generøs, grå serveringsskål af stentøj med smuk,
reaktiv glasur, der gør hvert produkt unikt.
Skålen tåler maskinvask, mikrobølgeovn og alm. 
ovn op til 220 grader. Ø 300 mm H 100 mm

320,-

5017735 Nature serveringsskål, lille 
 Sagaforms klassiske glasskål i en mindre
udgave til servering af f.eks ris eller kartofler. 
1,5 l O 180 mm H 100 mm

 240,-

5017891 Nature 
serveringsfad, lysegrå
Serveringsskål af stentøj i en mindre 
model. Med smuk, reaktiv glasur
som gør hvert produkt unikt. Skålen 
tåler maskinvask, mikroovn og 
almindelig ovn op til 220 grader.

320,-

5015336 Nature 
vin/vandkaraffel 
En af vore klassikere. Designet til hvidvin eller vand, 
men fungerer selvfølgelig fint til alle typer af 
drikkevarer. Et tidløst design, der lever længe.
Populær som gave. 1 l, H 345 mm 

160,-

5017867 Nature salatsæt
Nature salatsæt bestående af to gedigne salatskeer af egetræ. 
Passer perfekt i design til vore karafler med egekuglen på 
toppen. Glem ikke at oliere dem med jævne mellemrum. 
 240 x 65 mm

160,-



5003632 Ostesæt i 3 dele 
Et eksklusivt ostesæt med 
valnøddefarvet træ på 
skærebrættet og på de fine 
osteknive.  L 300 mm,  
B 170 mm, H 25mm  

5003454 Servering og opbevaring 
To krukker i stentøj med tætsluttende låg. Perfekt til både servering og 
opbevaring. Komplet med to serveringsgafler i træ. Velegnet til den traditionelle sild 
(sildeopskrifter er inkluderet) og som en julegave. 50 cl, H 100 mm  

400,-

5017754 Servering med guldkant
Salatbestik i forgyldt metal, som gør 
salaten ekstra festlig at se på.  
L 260 mm 

200,-

5016554 Nature serveringssæt med egekugler, 2-pak
Et salt- og pebersæt - eller til opbevaring af andre krydderier? 
Stil det på bordet, så gæster selv kan dosere mængden. 
”Lågene” er trækugler. H 100 mm 20 cl. 

144,-

Et eksklusivt ostesæt med valnøddefarvet træ

5017819 Nature opbevaringsstativ
Serveringsstativ, der passer perfekt sammen 
med andre produkter i Nature serien. Olie og 
eddike flasker for eksempel, men det er 
naturligvis lige så fint til opbevaring at alt 
andet. Sælges uden indhold. 
240 x 170 x 170 mm

240,-

5017178 Nature 
salt- og pebersæt
Et pænt sæt til salt og peber. 
Stil det på bordet, så gæsterne 
selv kan dosere den ønskede 
mængde.
Ø 48 mm H 115 mm 

128,-

Egekuglerne symboliserer 
Sagaforms egeserie

320,-



To smukke vinkarafler
To klassikere. Et design til rødvin og et til hvidvin / vand, men fungerer 
fint til alle typer af drikkevarer. Et tidløst design som lever længe. 
Populær som gave.
5015336 Vin- /vandkaraffel 1 l, H 345 mm 160,- 
5010116 Rødvinskaraffel 2 l, H 275 mm 200,-

5015337 
Nature Olie- og vineddikesæt 
med egekugler som prop
Et sæt som passer til meget 
forskelligt. Alt fra olie til 
vineddike, mælk til kaffen eller 
som kuvert-karaffel til vin.
30 cl, H 190 mm

160,-

Vendbare snapseglas 
giver dig muligheden 

for to størrelser.

5017704 6 snapseglas i  
opbevaringskasse 
Mundblæste snapseglas i 
opbevaringskasse. Glasset er 
vendbart og giver således 
muligheden for to forskellige 
snapsestørrelser. Sjove at tage 
frem, når du har gæster. En 
perfekt julegave. 2-4 cl, H 120 mm
 320,-



5003452 Knive med attetude, 4-pak
Knive med attitude og smart funktion. Disse knive 
er non-stick behandlet og har riflede blade, for at 
forhindre mad i at sætte sig fast. L 310 mm

320,-

5003633 Knivsæt 2-pak
Et sæt bestående af to japanske kokkeknive. 
Stilfuldt design og funktion i ét, med håndtag af 
træ og blade af rustfrit stål. L 340 mm  

280,-

5003453 Udsøgt knivsæt, 2-pak
Lækre knive, der skiller sig ud. Marmorerede 
mønstre på bladet og unikt egehåndtag. 
Højkvalitets, rustfrit stål. L 340 mm

320-
5003450 Salt og peber
To funktionelle krydderikværne i lakeret træ. 
De har begge keramiske kværne for lang levetid. 
H 200 mm

320,-



5017849 Club whisky karaffel 
Lækker whisky karaffel i glas med 
slebet glasprop. Karaflen er 
perfekt - både som pynt og som 
gave. 80 cl, 220 mm

5015280 Club whiskyglas, rund bund, 6-pak 
De rockende whiskyglas er en bestseller, og en af vore mest 
populære gaver. Anderledes og sjove at give og at få. 20 cl

120,-

5017852 Club avecglas, rund bund, 4-pak 
Rockende avecglas til flere forskellige drikke. Den lidt smallere åbning 
koncentrerer aromaen, så selv den mest subtile duft opfanges af den, som 
drikker. Sælges i 4-pak og i en elegant gaveæske. Perfekt som gave. 
15 cl, 70 mm, H 90 mm 

240,-240,-

5017647 Club Mustache lommelærke
Lommelærke i sjov facon, perfekt gave til 
manden der har alt. Påfyldningstragt medfølger. 
13 cl, 95 x 33 mm, H 90 mm 

120,-

5017684 Club lommelærke
Eksklusiv og dekorativ lommelærke
for finesmeckeren. Gennem glasset 
kan du holde øje med dråberne.
Påfyldningstragt inkluderet.  
13 cl, 90 x 25 mm, H 105 mm

240,-



5017898, sølv5017706, sort

5017708
guld

5017709
rosa

5017895 Stålflaske, træ 
Stålflaske i unikt design med 
inspiration fra Sagaforms 
Nature serie. Flasken er
dobbeltvægget så den holder 
din drik iskold i 24 timer og 
varm i 12 timer. Perfekt som 
julegave. Sats på en vandflaske 
af en holdbar kvalitet for både 
dig og miljøet! Flasken rummer 
50 cl

160,-

5017845, guld

5017897 
sølv

Stålflaske 
i en naturlig 
årgang

Flere størrelser 
og farver

Stålflasker 
Stålflasker i et stilrent og 
lækkert design af rustfrit stål. 
Flasken er dobbeltvægget, så 
den holder væsken iskold i 24 
timer og varm i 12 timer. 
Invester i en holdbar, 
kvalitets-vandflaske til både 
dig selv og miljøet!

Stålflaske 50 cl 160,-
Stålflaske 70 cl 200- 5017707

sort



360,-

5003630 Nature skål 
lille med 500 g Dumle slik  
1,5L, Ø 180 mm, H 100 mm 

360,-

144,-

5003631 Nature skål 
stor med 1500 g Dumle slik  
3,5 L , Ø 220 mm, H 150 mm

560,-

5003628 Piccadilly skål med 700 g Dumle slik   
1,3L, Ø 250 mm, H 80 mm

5003629 Hvid hjerteskål med 200 g Dumle slik   
160 x 137 x 54 mm

Pakkeleg med venner og famile

5017281 Ginger serveringsskål
Serveringsskål i stentøj med form som en 
peberkagemand, og sjov til servering af 
julesmåkager og anden form for julegodter.   
170 x 270 mm

136,-

5017763 Julens pakkeleg
Terninger og et tidsur, og du har ingredienserne 
til julens pakkeleg med venner og familie.

104,-

5015961 Hjerte lysestage  
Denne smukke lyslanterne passer
både til bloklys og store fyrfadslys. 
H 170 mm

96,-



www.sagaform.com

Du finder hele vores sortiment i vores profilkatalog eller på www.newwave.dk/kataloger. 
Alle priser i kataloget er eksklusive moms og fragt. Vi tager forbehold for eventuelle prisjusteringer og trykfejl.


