
Design och 
tillverkning

i Sverige

BÄNKSTÄLL KLOCKAREBOLET   Art. nr. B008



 Klockarebolet är inte bara en snygg inredningsdetalj  
 i ditt kök. Med dess unikt formade hållare för 
redskapen så har Ni alltid Era redskap lättillgängliga. Kreativa 
köksredskap för kreativ matlagning!

Klockarebolet innehåller tre mycket användbara köksredskap.  
 
Stekspaden är din trogna vän vid spisen och kommer många 
gånger hjälpa dig vid allehanda matlagning. Att fräsa upp en 
smarrig pytt i panna går som en dans med Björkas stekspa-
de. Och bara vetskapen att du står där med en närproduce-
rad, miljövänlig och troligtvis den mest klimatsmarta stekspa-
den på marknaden gör att maten kommer smaka än bättre. 
 
Trägaffeln t.ex. är perfekt både vid stekning och finfördelning av 
köttfärsen till fredagstacosensom till lördagmorgonens äggröra.  
 
Med rörsleven kan du lugnt röra om i grytan, soppan eller såsen. 
Tack vare hålet i sleven så blandar sig grytan effektivt, samtidigt 
som den minskar risken att grytan skvalpar över på spisen. 

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 260 x 120 x 45mm
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<20st 20st 50st 100st

Pris 459,00 431,00 411,00 394,00 
Egen gravyr/set 80,00 66,50 53,00 45,00 

 

Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

Som standard levereras dessa med graverad  
 ”Björka” logo enl. bilder.  För en mer unik produkt 
går det att istället välja en egen logo. Kostnaden för detta ser 
Ni här nedan.



Inga onödiga
förpackningar

TAPAS SET TINGKÄLLAN   Art. nr. B002



Varför inte göra vardagen till fest? Med Björkas 
 Tapas set och lite goda tillbehör som t.ex. oliver, 
coctailtomater och diverse andra valfria grönsaker, samt dina 
egna favoriter från charkdisken så blir vilken vardag som helst 
genast festligare. Med Björkas 18cm långa pincett plockar man 
enkelt sina tapas tillbehör, sitt pålägg, sina oliver eller annat gott 
tilltugg. Björkas Tapas set passar lika bra på middagsbordet vid 
bjudningar, på soffbordet vid filmkvällen eller på piknickfilten vid 
utflykten.

OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 210 x 95 x 36mm
 
 

 <20st 20st 50st 100st

Pris 287,00 269,00 257,00 246,00 
Egen gravyr/set 33,00 26,00 21,00 18,00 

 

Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

Som standard levereras dessa med graverad  
 ”Björka” logo enl. bilder.  För en mer unik produkt 
går det att istället välja en egen logo. Kostnaden för detta ser 
Ni här nedan.



Tillverkat av
svensk björk

SALLADSSET MÖLARP   Art. nr. B004



Servera salladen med stil!
 En sallad kan vara så mycket: endast lite grönt till 
middagen, eller en fräsch, färggrann och en fantastisk måltid i 
sig själv. Oavsett, så förtjänar den att serveras med stil! Med 
Björkas salladsbestick Mölarp behöver man heller inte snåla 
med vinägretten i salladen, då ena sleven har ett urfräst av- 
rinningshål. Den ena halvan av asken kan beroende av behov 
användas på två olika sätt. Ena sidan som skärbräda för bröd 
och har då frästa spår för brödsmulorna och andra sidan som 
ett uppläggningsfat för diverse tillbehör till t.ex. salladen.

OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 268 x 120 x 36mm

 <20st 20st 50st 100st

Pris 382,00 358,00 342,00 327,00 
Egen gravyr/set 50,00 40,00 31,00 26,00 

 

Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

Som standard levereras dessa med graverad  
 ”Björka” logo enl. bilder.  För en mer unik produkt 
går det att istället välja en egen logo. Kostnaden för detta ser 
Ni här nedan.



Design med funktion 
och miljö i fokus

FRUKOSTSET EKALYCKAN   Art. nr. B010



Överraska din käresta med frukost på verandan,  
 balkongen eller varför inte på stranden? Ett 
5-delars frukostset för två, innehållande två äggkoppar och 
smörkniv. Skär upp dina nybakade frallor på locket och lägg 
grönsaker och pålägg på den upp och nedvända botten. Ägg-
kopparna har förutom plats för ägget även en nedsänkt yta för 
saltet. Äggskalen kan sedan läggas i det upp och nedvända 
locket efter att frallorna skurits upp.

OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 268 x 120 x 36mm

 <20st 20st 50st 100st

Pris 382,00 358,00 342,00 327,00 
Egen gravyr/set 50,00 40,00 31,00 26,00 

 

Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

Som standard levereras dessa med graverad  
 ”Björka” logo enl. bilder.  För en mer unik produkt 
går det att istället välja en egen logo. Kostnaden för detta ser 
Ni här nedan.



Produkter för både 
fest och vardag

SKÄRBRÄDOR KRÖKLING   Art. nr. B011



150° i 90min eller 90° i 150min? Tråkigt när det blir  
 fel… Men med björkas skärbräda med urfräst spår 
för surfplatta, så har ni alltid receptet till hands och slipper chansa.  
För att minska smulandet och sölandet så har Björkas 
skärbräda för bröd på ena sidan frästa diagonala smul-
spår och på andra sidan ett fräst spår runtom för köttsaft. 
Björkas skärbrädor är naturligtvis tänkta att användas och 
underlätta vid matlagningen. Men eftersom ingen orkar 
laga mat för jämnan så är de designade för att smälta in 
som fina inredningsdetaljer i ditt kök när de inte används. 

OBS! Bör ej diskas i maskin!
Mått: 325 x 200 x ∗40mm (∗2X20mm)

 <20st 20st 50st 100st

Pris 515,00 483,00 461,00 441,00 
Egen gravyr/set 66,00 53,00 43,00 33,00 

 

Startkostnad vid egen gravyr: 590:-

Som standard levereras dessa med graverad  
 ”Björka” logo enl. bilder.  För en mer unik produkt 
går det att istället välja en egen logo. Kostnaden för detta ser 
Ni här nedan.



 Som standard levereras dessa med graverad  
 ”Björka” logo enl. bilder.  För en mer unik produkt 
går det att istället välja en egen logo. Kostnaden för detta ser 
Ni här nedan.

 Med vårt 45 cm långa skohorn kan man vara snäll  
 mot både skor och miljö.Tillverkat i svensk björk i 
Björkas karaktäristiska design.

<20st 20st 50st 100st

Pris 123,00 116,00 111,00 106,00 
Egen gravyr/st 16,00 12,50 10,00 8,50 
Startkostnad vid egen gravyr: 590:-



För en

SKOHORN ARTA   Art. nr. B015

klimatsmart 
vardag



Unikt och personligt.

Gör Björkas produkter mer unika med ett personligt omslag! 
Vid beställning från 100st set är det möjligt att komplettera 
setet med ett egendesignat omslag i 240g obestruket papper 
(se exempel).

Med ett set från Björka med Er logo graverad på produkterna 
samt ett egendesignat omslag, får Ni en komplett och unik 
gåva att ge bort.

OBS! Egen gravyr på produkterna redan från enstaka antal. 
Eget omslag: minimum 100st set.

För mer information angående
profilerade Björkaprodukter. 

 

Gå in på:  www.bjorkafristad.se

100st 500st 1000st

Pris/omslag 41,50 14,00 10,00 
 
Starkostnad ingår!

Önskas hjälp med originalarbete, debiteras detta med 800:-


