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FORORD

—

af David Andersen, Vice President, Design

Rosendahl er smukt, funktionelt og klassisk 
design, der er nemt at forholde sig til.

 
Det er min ambition at skabe produkter, 
hvor det interessante ikke kun sker via 
designet, men også i fortællingen bag.

Vi arbejder med fokus på innovation i 
materialevalg, kontraster, overflader og 

formsprog forbliver tro mod Rosendahls 
designfilosofi om at gøre hver dag smuk.

 
Vi skaber nye historier både i vores 

in-house designafdeling, men også gennem 
brug af eksterne arkitekter, kunstnere og 
designere, som hver har deres følelse og 
personlige udtryk at bidrage med til det 

unikke Rosendahl univers.



David Andersen & Tom Nybroe





ROSENDAHL

Til det moderne hjem
—

af Tom Nybroe, Rud Thygesen & Johnny Sørensen, 

Eva Harlou, Thomas Sigsgaard, Pil Bredahl og Lin Utzon.

Vinskænker, Salt & Peber, Vinkugle, 
Knive, Knivskærper, Karaffel & Glas og Vaser



ROSENDAHL

Premium glasserie
—

af Tom Nybroe

Glas fra Premium serien fås til vin, champagne, øl, snaps og vand.

Rødvinsglas 93 cl, 2 stk. DKK 169,95  Hvidvinsglas 54 cl, 2 stk. DKK 169,95  Champagneskål 39 cl, 2 stk. DKK 169,95 

Vandglas 23 cl, 2 stk. DKK 149,95  Spiritusglas 52 cl, 2 stk. DKK 149,95  Ølglas 60 cl, 2 stk. DKK 169,95  Snapseglas 5 cl, 2 stk. DKK 169,95
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Premium er en serie 
af robuste, universelle 
glas, som kan folde 
både store og kraftige 
vine såvel som unge 
vine ud. Glassenes 
formsprog er afstemt, 
så vinen får den 
optimale overflade 
at åbne sig på, mens 
kummen sikrer, at 
aromaerne når næsen 
uden at fordampe, 
så vinen når sit fulde 
potentiale. Glasseriens 
stilke er samme 
højde, hvilket giver et 
harmonisk udtryk på 
bordet, ligesom flere af 
glassene er velegnet til 
servering af små lette 
anretninger.

Champagneskål 39 cl, 2 stk. DKK 169,95



Skænke-, ilte- og dekanteringsprop DKK 199,95
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“Min tanke var at skabe det helt rigtige værktøj 
til korrekt håndtering af vin uden en stor karaffel. 
Vinskænkeren måler hele 24 cm, hvoraf halvdelen sidder 
i vinflasken og sikrer en nænsom tilførelse af luft til vinen 
gennem hullerne.

Den anden ende med den lange skænketud giver 
vinen en tynd og præcis stråle. Dette tilfører endnu 
mere ilt og hjælper til elegant opskænkning. Strålen 
bremses desuden af hullerne, så den får den tid, der 
skal til at blive iltet fuldendt og dermed opnå sit fulde 
potentiale. Samtidig dekanteres det groveste bundfald i 
skænkeproppen, så det forhindres i at komme med op i 
glasset ved servering.”

“Den multifunktionelle 
vinskænker sikrer drypfri 

servering, frasorterer 
bundfald og folder vinens 

potentiale ud.” 

SAMTALE MED 

—

Tom Nybroe, Vinentusiast/Designer



Salt- & peberraspesæt med holder DKK 599,95

ROSENDAHL

Salt & Peber
—

af Rud Thygesen & Johnny Sørensen/Rosendahl



Det fine fingersalt- og 
peberkar fra Rosendahl  
er fremstillet i porcelæn 
og er blevet glaseret 
med henholdsvis hvid 
og sort glasur, som 
er blankt indvendigt 
og mat udvendigt. Til 
de to små kar følger 
en holder fremstillet 
af ubehandlet 
europæisk egetræ. 
Det enkle design 
med de runde former 
og kombinationen 
af porcelæn og det 
ubehandlede træ 
giver sættet et enkelt, 
skandinavisk look, 
som passer ind i tidens 
boligtrends. 

Det enkle og stilfulde 
salt- og peberraspesæt 
er tilbage i denne 
relancerede version.  
Sættet er designet 
af Rud Thygesen og 
Johnny Sørensen og 
udformet i coatet 
stål med trykknap og 
fod i plast. Salt- og 
pebersættet er udviklet 
med raspe i stedet 
for kværne. Raspene 
fungerer ligesom en 
grovfil, der river dine 
krydderier i stedet for 
at kværne dem. På den 
måde bevares både 
aroma og smagsstoffer 
længere. Det elegante 
salt- og peberraspesæt 
er udført i et stramt 
design og giver et 
stilfuldt udtryk i dit 
køkken samt på det 
opdækkede spisebord.

Saltkar med egetræsske Ø 11 cm DKK 199,95

Fingersalt- og peberkar med fod Ø 7,8 cm DKK 199,95
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“Jeg ville gerne lave et vinsæt, som kunne blive en 
naturlig, moderne efterfølger til Rosendahls velkendte 
vinsæt fra 1990’erne med de klare geometriske former 
i stål og sort gummi.  Jeg ønskede samtidigt, at det nye 
vinsæt skulle fremvise sit helt eget, unikke design. Det var 
også målet at lave et produkt, som bidrager æstetisk til 
borddækningen, og som man har lyst til at have liggende 
fremme – i princippet over alt i boligen.

Et vinsæt, hvor delene – proptrækker, folieskærer, 
vinprop og oplukker – er nemme at have styr på. Et aktivt 
produkt, som ud over at være funktionelt, af god kvalitet 
og smukt, indbyder til snak og er noget, som man får 
lyst til at tage i hånden. Desuden ønskede jeg at lave et 
produkt, som kunne bliver en del af en serie – 
for skønhedens skyld, når man indretter sig, og fordi 
det er så dejligt at have noget at samle på og ønske sig. 
Vinkuglen blev det naturlige svar på alle disse ønsker. 
Kuglen er sådan en fuldendt form, som er rar at kigge på 
og er rar at røre ved. Den udstråler ro – og så rummer den 
alle de her overraskelser, når man åbner den. Det kan jeg 
virkelig godt lide.”

“Jeg elsker, når et helt 
enkelt greb løser alle 

udfordringer i en opgave. 
Kuglen er netop et 

eksempel på dette.” 

SAMTALE MED 

—

Eva Harlou, Arkitekt



ROSENDAHL

Vinkugle
—

af Eva Harlou

Den unikke dekorative kugle i stål og gummi 
gemmer på både proptrækker, oplukker, vinprop og folieskærer.

Vinkugle DKK 499,95



I knivserien fås Brødkniv 24 cm DKK 399,95  Kokkekniv 21 cm DKK 399,95  Filetkniv 18 cm DKK 299,95  

 Universalkniv 16 cm DKK 299,95  Grøntsagsskniv 16 cm DKK 299,95  Urtekniv 10 cm DKK 249,95  

ROSENDAHL

Knivserie
—

af Thomas Sigsgaard
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Intentionen med knivserien var at designe en knivserie, 
der er prismæssigt tilgængelig, har en god ergonomi 
og som fungerer som et uundværligt køkkenværktøj. 
Stålets legering og æggens vinkel  på 28 grader giver 
skarphed og styrke. Knivsbladet, der forsætter gennem 
hele skaftet, sikrer optimal vægtfordeling og stabilitet, og 
skaftets hårde gummibelægning sikrer et godt og sikkert 
greb. Det, at man kan se, at stålet går hele vejen gennem 
skaftet, visualiserer et stærkt værktøj, og at knivene er 
helstøbte.

”I designprocessen handler det for mig om at finde alle 
de ting, der har en indflydelse på produktet, inden man 
begynder at tænke form. På den måde opnår produktet sin 
optimale funktionalitet. Det er en super kniv, der rummer 
noget enkelthed, og som er god at anvende.”

“Knivserien forener 
enkelt design og funktion.”

SAMTALE MED 

—

Thomas Sigsgaard, Designer
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Rosendahls knivserie 
forener funktion, 
ergonomi og æstetik. 

Brødknivens tunge 
blad letter arbejdet 
med kniven og sikrer 
et jævnt og flot snit. 
Filetkniven med 
sit fleksible blad 
er uundværlig til 
filetering af fisk og 
kød. Universalkniven 
med et kortere skær 
og smalt knivsblad er 
velegnet til det finere 
pille- og køkkenarbejde. 

Grøntsagskniven 
med kort skær og højt 
knivsblad er velegnet til 
de opgaver, der kræver 
præcision og kraft på 
samme tid, mens den 
lille urtekniv er til alle de 
små opgaver i køkkenet, 
som kræver finesse.



 Knivskærper med keramisk slibesten DKK 299,95  

Skarpe knive gør arbejdet 
i køkkenet nemt og 
udskæringerne flotte. 
Knivskærperens slibeværk 
er konstrueret som 
en pop-ud funktion, 
så den kompakte 
knivskærper er nem at 
opbevare.  Den keramiske 
slibesten i  MakeEdge® 
slibemekanismen kan 
både bruges til at skærpe 
almindelige knivklinger 
og afrundede savtakkede 
knive som Rosendahls 
brødkniv. Udformning en 
sikrer en præcis og jævn 
slibning af dine knive.

ROSENDAHL

Knivskærper
—

af Rosendahl
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”Det var både spændende 
og lidt skræmmende at 

skulle tegne Rosendahls 
nye karaffel.”

SAMTALE MED 

—

Pil Bredahl, Designer

Karaflen er tegnet med udgangspunkt i at opnå enkelthed 
i funktionen og robusthed i kvaliteten. 
Den skal være nem at bruge i hverdagen men indeholde 
visuelle elementer, der gør, at den lige så naturligt vil finde 
sin plads på festbordet og ved særlige lejligheder.
 
”Vi startede med at finde ud af hvilken type familiemedlem, 
den skulle være, og fandt frem til den skulle være den 
slanke, elegante og lidt sporty medlem i kollektionen. 
Derfor kan Rosendahls nye karaffel stå i køleskabslågen, 
opsamle den obligatoriske dråbe i sin silikonekrave og 
lukke tæt med et fleksibelt låg, som alle kan bruge, uanset 
hvor lidt styrke, man måtte have i fingrene. 

En karaffel er et redskab, man i nogle hjem bruger op til 
flere gange daglig. Derfor er der også arbejdet meget med 
tyngdepunktet og et sikkert greb, for når en brugsgenstand 
er logisk og tilgængelig, er man ikke er i tvivl om, hvordan 
den anvendes, og det skaber tryghed og glæde i hverdag
en.”



Karaffel 0,9 l med silikone i sort, grå og rød DKK 199,95

ROSENDAHL

Karaffel
—

af Pil Bredahl

Rillerne gør glasset til et dekorativt indslag på bordet – både til hverdag og fest. Glasset er robust og tåler brug, og udformningen giver 

et godt greb for både store og små hænder. Glasset er skabt i hærdet glas, som tåler varme drikke. Fås i 2 størrelser og er designet af 

Rosendahl. Glas 30 cl, 4 stk. DKK 129,95 og 38 cl, 4 stk. DKK 169,95



22

Lin Utzon er en af dansk designs klassiske formgivere og 
er kendt for sine mange smukke glasdesign. Herunder 
serien ”Filigran”, som har vundet mange fans på sin 
lysreflekterende effekt og sit højtaljede formsprog, der 
får løse blomster og buketter til at stå flot og helt enkelt. 

Filigran vasen er skabt i mundblæst svunget glas, der 
giver en flot optisk effekt i samspillet med lys og blomster. 
Den robuste bund og den smalle hals gør, at den holder 
flot på slanke buketter, mens kraven også lader bundne 
og buttede buketter komme til deres ret. 

ROSENDAHL

Filigran serien
—

af Lin Utzon, Designer



 Lyslygte DKK 129,95  Vase 21 cm DKK 349,95  Vase 16 cm DKK 249,95  Vase 21 cm DKK 299,95  
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BAG OM DESIGNET

—

Rosendahl Designteam

Designprocessen hos Rosendahl starter 
med inspirations- og designmøder, hvor 
alle i designteamet byder ind. Her er alt 

åbent, og teamet vender tanker, tendenser 
og produktideer.

Rosendahls designere er et mix af dygtige 
interne og eksterne designere. En bred vifte 
af industrielle-, grafiske- og modedesignere, 

kunstnere og arkitekter - alle med hver 
deres talent og kunstneriske udtryk.

 
Det er i balancen mellem den frie kreative 

process og stramt fokus på, hvad essensen 
af Rosendahl er, at de endelige 

produkter tager form.







Opbevaring, Vase, Urtepotteskjuler, Bordskåner, 
Dækkeserviet, Smørebrik, Serviet, Viskestykke og Grydelap

NANNA DITZEL AF ROSENDAHL

Giver hjemmet karakter
—
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NANNA DITZEL AF ROSENDAHL

Opbevaring, Vase & Urtepotteskjuler
—



Opbevaringsglas fås med rødt og gråt silikonelåg 0,9 l DKK 129,95 og 2,0 l DKK 169,95
Glasset kan også anvendes som vase.

Nanna Ditzel var en af 
de store danske desig-
nere og nok den mest 
markante kvindelige 
møbeldesigner i sin tid. 
Rosendahl relancerer 
nu et af hendes karak-
teristiske mønstre; et 
mønster, der tidligere 
kun har været brugt på 
tapet tilbage i 50’erne 
og som kan tåle at blive 
brugt og udfoldet på 
mange brugsgenstande 
til hjemmet. Det er et 
bæredy gtigt design, der 
er svært at blive træt 
af grundet en tidsløs 
stramhed, som også 
præger mange andre af 
Rosendahls produkter.

“Tiden er ikke 
modar bejder, men 
medarbejder. Hvis man 
har et mål, så ved man, 
når man ikke er der.”
Nanna Ditzel

Urtepotteskjuler Ø 14 cm DKK 229,95



Dækkeserviet i sort og grå silikone, 2 stk. DKK 199,95 Tåler opvaskemaskine.
Bordskåner i sort og grå silikone DKK 149,95 Tåler opvaskemaskine.

Smørebræt i rød og grå melamin DKK 149,95 

NANNA DITZEL AF ROSENDAHL

Køkken & Bord
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Mønsteret er på en og 
samme tid stramt og 
legende. Der er streger 
i mange tykkelser 
kombineret på kryds og 
tværs med forskellige 
afstande. 
Mønsteret leger blidt 
med dit øje. Du prøver 
at finde et system, 
men lige når du tror, 
du har fundet en 
orden i mønsteret, 
så springer logikken. 
”Vel skal der være et 
overraskelsesmoment”, 
som Nanna Ditzel har 
sagt.

Nanna Ditzel var drevet 
af at forandre verden 
og at skabe design, 
der understøttede 
menneskets udfoldelse 
af det gode liv.

Jacquard-vævet viskestykke i grå, hvid, sort og rød DKK 49,95  

Grydelap i grå og sort, 2 stk. DKK 149,95
Grydelapperne i silikone/stof har ydermere magnet til ophængning. 

Tekstilerne i serien bærer mærket Clevercare.





GRAND CRU

Ganske enkelt funktionelt
—

af Erik Bagger/Rosendahl

Opbevaringsglas, Glas & Karaffel, 
Urtepotteskjuler, Salt & Peber, Bambus, 
Ovnfaste Fade, Termokande, Tærtefad,  

Bestik, Melamin, Porcelæn og Glas



GRAND CRU

Opbevaringsglas
—

af Rosendahl

Opbevaringsglas 0,25 l DKK 139,95  0,5 l DKK 149,95  0,75 l DKK 169,95  1,0 l DKK 179,95  1,5 l DKK 199,95 



Opbevaringsglas 0,25 l DKK 99,95   0,5 l DKK 119,95   0,75 l DKK 139,95  1,0 l DKK 149,95  1,5 l DKK 169,95 

Opbevaringsglas er funktionel og stilfuld opbevaring 
af alt fra mel til nødder. Låget er fremstillet i 
ubehand let europæisk egetræ, som spiller elegant 
op til glasset, så opbevaringsglasset får et let og 
enkelt udtryk. 

Glasset fås også med sort låg fremstillet i kunststof 
og passer ind i Grand Cru-seriens øvrige univers.



Den klassiske Grand 
Cru karaffel er blevet 
populær i hele verden 
på grund af det enkle 
design i glas med 
stålbånd. Udover 
den smukke karaffel 
indeholder serien 
et bredt udvalg af 
drinks- og vinglas. 
Glasserien danner en 
god base i køkkenet 
gennem hele livet og 
er nem at kombinere 
med forskellige stel. 
Designet af Erik 
Bagger/Rosendahl

GRAND CRU

Glas & Karaffel
—

af Erik Bagger/Rosendahl

 Vandglas 22 cl, 6 stk. DKK 169,95  Drinksglas 27 cl, 4 stk. DKK 169,95
Longdrinksglas 30 cl, 4 stk. DKK 169,95  Caféglas 37 cl, 4 stk. DKK 169,95 Tåler varme væsker. 

Snapseglas 4 cl, 6 stk. DKK 129,95  Vandkaraffel 0,9 l DKK 169,95  Låg til vandkaraffel DKK 149,95  
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Spiritusglas 24 cl, 2 stk. DKK 149,95  Vinglas bordeaux 45 cl og 32 cl, 2 stk. DKK 169,95  Vinglas bourgogne 54 cl og 30 cl, 2 stk. DKK 169,95   
Ølglas på fod 50 cl, 2 stk. DKK 169,95  I serien fås også Cognacglas 40 cl, Champagneglas 24 cl og Dessertvinglas 23 cl, 2 stk. DKK 169,95
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GRAND CRU

Urtepotteskjuler
—

af Rosendahl

Urtepotteskjuleren 
er med sit runde 
formsprog en smuk 
og enkel dekoration til 
vindueskarmen eller til 
køkkenets friske 
krydderurter. 

Skabt af slidstærkt 
stentøj med mat glasur 
yderst og blank glasur 
inderst. Fås i hvid og 
grå.

Urtepotteskjuler Ø14 cm DKK 149,95  Ø16 cm DKK 199,95



GRAND CRU

Salt og Peber
—

af Rosendahl

De klassiske kværne har den keramiske kværn placeret i toppen, så der ikke kommer salt og peber ud på dugen. Kværnen kan 

indstilles til at kværne fint eller groft. Der er 25 års garanti på kværnværket.  Pris pr. stk. DKK 249,95



Skærebræt 24x36 cm DKK 279,95  Ostebræt 30 cm DKK 279,95
Forskærerbræt med silikone strop 27x57 cm DKK 599,95  Smørebrik, 2 stk DKK 299,95  

GRAND CRU

Bambus
—

af Rosendahl

Skærebrætterne er 
lavet af bambus, der 
har antibakterielle 
egenskaber og holder 
bakterier fra døren. 
Fordi materialet er 
med til at forhindre, at 
svampe og bakterier 
overføres til maden, er 
bambus ideelt til at lave 
skærebrætter af og gør 
arten bæredygtig. 



 Cocotte m. glaslåg 5,4 l  Tåler op til 300° C DKK 599,95  Ovnfast fad 24x12,5 cm DKK 149,95  Ovnfast fad 24x24 cm 

DKK 179,95  Ovnfast fad 25x38 cm DKK 229,95  Holder til Ovnfaste fade, fra DKK 129,95  Låg til glasfade, fra DKK 39,95

GRAND CRU

Ovnfaste Fade
—

af Rosendahl

De ovnfaste fade kommer både i glas og stentøj, 
og det enkle design kan gå direkte fra ovn til bord. 
Stentøjsserien har slip-let belægning, så du kan 
spare fedtstof og bagepapir. Til serien hører 
også holdere, så du ikke brænder fingrene. Til 
glasfadene er der designet låg, som gør det muligt 
at tage resterne direkte fra bord til køl.

Ramekiner 8 cm, 2 stk DKK 99,95



42

Den testvindende termokande er både dekorativ og holder på varmen. Trykknapfunktionen lukker mindst mulig 

varme ud ved servering, og den dobbeltvæggede glasindsats øger isoleringen. Fås i stål og flere farver.

Termokande 1,0 l, fra DKK 449,95  Espressokop med underkop 9 cl DKK 149,95 

Termokop 35 cl DKK 169,95  Hot drinkglas 24 cl, 2 stk. DKK 169,95 Tåler varme væsker. Design Erik Bagger.

GRAND CRU

Termokande
—

af Rosendahl



GRAND CRU

Tærtefad
—

af Rosendahl

Tærtefadet er udformet 
i et nyt grafisk design. 
Med sin ekstra 
høje kant giver det 
stilfulde tærtefad dig 
spillerum og plads 
under madlavningen 
til at eksperi mentere 
med toppingen på den 
traditionelle madtærte. 

Fadet er skabt til at 
lette processen mellem 
madlavningen og 
serveringen og kan 
bruges til servering 
af salater og andre 
madvarer. Med sit 
dekorative udtryk 
kan tærtefadet 
bæres direkte fra 
ovn til servering på 
spisebordet.

Tærtefad Ø 28 cm DKK 299,95  Serveringsfad på fod Ø 33 cm DKK 499,95
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GRAND CRU

Bestik
—

af Rosendahl

Bestikket er skabt med fokus på enkelt design og 
gode brugsegenskaber. Det er en del af en fuld 
serie af serveringsværktøj, hvor hver enkel del har 
en god vægtfordeling og et godt greb. De rene linjer 
gør, at både bestikket og resten af serien tager sig 
smukt ud med alle typer stel.

Steaksæt: 2 steakknive og 2 middagsgafler DKK 349,95  Steakkniv 99,95  Middagsgaffel DKK 99,95  
Middagskniv DKK 99,95  Middagsske DKK 99,95  Dessertske DKK 89,95  Teske DKK 79,95   

Latteske DKK 79,95  Kagegaffel DKK 79,95  Sauceske DKK 169,95  Kagespade DKK 169,95   

Serveringsske DKK 169,95  Ostekniv DKK 169,95  Salatsæt DKK 249,95    

Bestiksæt 16 dele: 4 middagsskeer, 4 middagsgafler, 4 middagsknive og 4 teskeer DKK 1.495,00  



GRAND CRU

Melamin
—

af Rosendahl

Bageserien i melamin er 
forsynet med skridsikre 
silikonebånd i bunden, 
der sikrer skålen et 
solidt greb i bordpladen 
selv under piskning i høj 
hastighed. Serien består 
af en række forskellige 
skåle med tilhørende låg, 
så desserten eller dejen 
kan stilles direkte på køl.

Mixerkande 1,25 l DKK 149,95  Røreskål 3,5 l DKK 199,95  Røreskål 2,4 l 169,95  Røreskål 0,6 l DKK 129,95  Megaskål 7,5 l DKK 299,95 

Låg til serien, fra DKK 39,95
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GRAND CRU

Stel
—

af Rosendahl

Porcelænet i Grand Cru serien er enkelt design, der ikke tager fokus fra maden men skaber en enkelt 

ramme at præsentere det i. Porcelænet er skabt til at blive brugt hver dag, hvorfor der er 10 års 

brudgaranti på store dele af stellet. Læs mere omkring garantien på rosendahl.dk



Æggebægeret er med 
sit runde formsprog en 
smuk og enkel holder til 
det blødkogte æg. Det er 
skabt af smukt 
porcelæn med mat 
glasur yderst og blank 
glasur inderst.

Æggebæger, 2 stk. DKK 169,95



Grand Cru skålene fås i 
både glas og porcelæn i 
forskellige størrelser.

Serveringsskål i glas 24 cm DKK 169,95  Serveringsskål i porcelæn 26 cm DKK 329,95 13 cm DKK 119,95  Design Erik Bagger.
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GRAND CRU

Stel
—

af Rosendahl

Tallerken 27 cm DKK 149,95, 23 cm DKK 129,95 

Pastatallerken 25 cm DKK 169,95
Krus 34 cl, 2 stk. DKK 199,95

Morgenmadsskål 15 cm DKK 99,95
Termokop 22 cl, 2 stk. DKK 269,95

Tallerken 30x21 cm DKK 199,95
Se hele sortimentet på rosendahl.dk



a



a

KAREN BLIXENS JUL

En eventyrlig ramme om Julen
—

af Ole Kortzau/Rosendahl

Ophæng, Adventsstage & Lysholder i sølv og guld



KAREN BLIXENS JUL

Ophæng til store & små
—

af Ole Kortzau

Ophæng 6 cm forsølvet DKK 99,95  Forgyldt DKK 129,95 



53

Når kassen med jule-
pynt bliver fundet 
frem af gemmerne, 
er der altid nogle helt 
specielle dele, som vi 
bliver ekstra glade for 
at gense. Typisk er 
det ting, som fortæller 
deres helt egen historie, 
eller som har de fineste 
detaljer, vi kan blive ved 
med at glæde os over. 
Med inspiration i Karen 
Blixens fascination af 
naturen og sin elskede 
have fortolker Ole 
Kortzau Karen Blixens 
Jul. Seriens smukke 
ophæng kan blandes 
med både nyere og 
mere traditionelt 
julepynt.

Ophæng 12 cm forsølvet DKK 199,95   Forgyldt DKK 249,95 

Ole Kortzau



Adventsstage forsølvet DKK 499,95  Forgyldt DKK 699,95  Juletræslysholder forsølvet DKK 99,95  Forgyldt DKK 129,95

KAREN BLIXENS JUL

Adventsstage & Lysholder
—

af Rosendahl



Adventstagen kan stå enkelt eller dekoreret med fx kogler og gran.

For hvert stykke julepynt, du køber, støtter 
Rosendahl Karen Blixen Museet på Rungstedlund. 
Inspirationen til serien er den store forfatterindes 
enorme kreativitet og herligt ukonventionelle 
syn på verden. Karen Blixen var forud for sin tid;  
frigjort, frisindet og fordomsfri. 

“Min tante var en fantasifuld dame. Hun elskede at 
sætte tanker i gang hos os børn. Når hun pyntede 
juletræet på Rungstedlund, blev det holdt i hvidt og 
sølv, men altid med en enkelt rød ting skjult et sted. 
Den af os børn, der fandt den røde ting først,
vandt altid en kage.” 

Tore Dinesen, Karen Blixens nevø og bestyrelsesformand i 

Rungstedlundfonden.
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I stærk overensstemmelse med 
virksomhedens værdigrundlag designede 

arkitekten Kim Utzon i 2001 Rosendahl 
Design Groups hovedkvarter med 
ambitionen om at skabe balance, 

trivsel og harmoni.

Det imponerende, centrale rum, der på én 
gang samler og forskyder, og hvor lys og 

luft dominerer, fremstår som det naturlige 
samlingspunkt i et hus, der virker både

levende og dynamisk. Samtidig er 
bygningen præget af, at hvert element har 

den form, der er mest funktionel.

Byggeelementerne er store og er med til 
at skabe et indtryk af, at hele bygningen er 

som ét hele - her hører alle elementer 
sammen og indgår i naturligt forbund med 

hinanden; værdier, som ligger tæt op ad 
Rosendahl Design Groups værdigrundlag.

Rosendahl Design Group 



HOVEDKVARTERET

—

af Kim Utzon, Arkitekt
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Lækker og knasende sund Müsli fra opskriftsamlingen Rosendahl MAD.



Rosendahl MAD er en samling af opskrifter, 
der inspirerer til sund hverdagsmad på 
travle dage. MAD giver dig lækre, lette 

og sunde bud på morgenmad, 
frokost og aftensmad. 

Download MAD på rosendahl.dk/mad

MAD

—

Nemme retter med Rosendahl

http://rosendahl.dk/mad
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