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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

 

Zone Denmark – Rocks 
-  funktionelt boligdesign, gerne med graveret og trykt budskab. 

Man behøver ikke bevæge sig ud i nattelivet for at dyrke den globale trend med avancerede 
cocktails og specialrom, -gin og -vodka. 
 

Zone Denmark har lanceret ROCKS -  en serie lækkert designet bartilbehør, som giver forbrugerne 
mulighed for at drysse glamour, fest og selvforkælelse ud over hverdag og weekender. 
 

ROCKS gør op med kategoriens traditionelle udtryk, hvor produkterne fremstår kølige og masku-
line. Seriens to kollektioner er nemlig skabt i samarbejde med talentfulde danske designere med sær-
ligt øje for kvinders smag. Den første – Classic ROCKS - hylder, men gentænker det klassiske bar-
miljø. Det er nyfortolkninger af krystalglas og cocktailudstyr, der mikser det kantede maskuline med 
det kurvede feminine. Color ROCKS er en udpræget organisk, opsigtsvækkende og feminin kollektion 
- både hvad design og farver angår. Et råt, men farverigt univers, hvor pigerne mixer deres egne dai-
quiris. ROCKS er velkendte produkter som isspande, shakere, målebægre, stødere og lommelærker til 
trekkingturen - alt til tilgængelige priser. Alle i et nyt formsprog, der blæser på konventionerne og sæt-
ter nye farver på festen. 

  
 

Dess. 41818465097 
 

Zone Rocks Kande. 
 

Kontrasten til den blankpolerede inderside giver kanden et meget elegant udtryk.  

Toppen er forsynet med et aftageligt isfilter, der forhindrer 
isterninger og evt. lime- eller citronbåde i at komme med ud, 
når man hælder. Fremstillet i 18/8 stål. Højde 30 cm. og en 
diameter på 12 cm.. Eksklusiv, børstet stålkande med sort 
nylonhåndtag i et stilrent og moderne design. 
 

Materiale: 18/8 Stål. 
Størrelse: 1.70 liter. 
Diameter: 12 x 30 cm.. 
Farve: Stål/sort. 
Design: Marcus Vagnby. 

 

  

 

Dess. 41818465087 
 

Zone Rocks Kande. 
 

Kontrasten til den blankpolerede inderside giver kanden et meget elegant udtryk. Toppen er forsynet 
med et aftageligt isfilter, der forhindrer isterninger og evt. lime- eller citronbåde i at komme med ud, når 
man hælder. Fremstillet i 18/8 stål. Højde 30 cm og en diameter på 12 cm..  
Eksklusiv, mat sort stålkande med sort nylonhåndtag i et stilrent og moderne 
design. 
Materiale: 18/8 Stål. 
Størrelse: 1.70 liter. 
Diameter: 12 x 30 cm.. 
Farve: Sort. 
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Dess. 41818461902 
 

Zone Rocks Sugerør. 
 

Fire stilrene sugerør i rustfrit 18/8 stål. Med en diameter på hele 8 mm. er sugerørene velegnede til 
smoothies, drinks, milkshake m.m..  
Stålsugerørene kan bruges igen og igen, derved sparer Der miljøet for 
plastaffald. Der medfølger desuden en rengøringsbørste. 
 

Længde: 15 cm.. 
Materiale: 18/8 Stål. 
Diameter: 8 mm.. 
Farve: Sort. 
 

Dess. 41818461901 
 

Zone Rocks Sugerør. 

 

  

 

Fire stilrene sugerør i rustfrit 18/8 stål. Med en diameter på hele 8 mm er sugerørene velegnede til 
smoothies, drinks, milkshake m.m. Stålsugerørene kan bruges igen og igen, derved sparer De mil-
jøet for plastaffald. Der medfølger desuden en rengøringsbørste. 

 
 

 

Materiale: 18/8 Stål. 
Længde 21,5 cm.. 
Diameter: 8 mm.. 
Farve: Sort.  
 

Dess. 41818332096 
 

Zone Rocks Målebæger. 
 

Mix perfekte drinks med dette dobbelte målebæger, der matcher ROCKS’ 
bargear, designet af den danske designduo Mavro//Lefèvre. Målebægeret er 
fremstillet i rustfrit stål og kan afmåle henholdsvis. 2,5 og 5 cl.. 
 

Materiale: Stål. 
Diameter: 4 x 8 cm.. 
Farve: Blank. 

  
 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Dess. 41818332094 
 

Zone Rocks Shaker. 
 

Shaker designet af Mavro//Lefèvre med inspiration fra en smeltende isternings på en 
gang skarpe og bløde former. Shakeren er udført i spejlblankt, rustfrist stål og har 
indbygget filter under låget.  
 

Materiale: Stål. 
Højde: 23,2 cm.. 
Rumindhold: 0,4 liter. 
Diameter: 7 x 23 cm.. 
Farve: Blank.  

  
 

 

 

Dess. 41818332095 
 

Zone Rocks Isspand med tang. 
 

Den danske designduo Mavro//Lefèvre står bag den elegante isspand i rustfrist 
stål. Som en smeltende isterning glider bundens let kvadratiske facon over i 
toppens cirkelform. Den afsluttes med et låg, som på genial vis gemmer på en 
istang. 1,0 liter. 
 

Materiale: Stål  
Diameter: 13 x 12 cm.. 
Farve: Blank. 
 

Dess. 41818469650 
 

Zone Rocks Bakkebord.  

  

 

Minimalistisk og super funktionelt sidebord med aftagelig egetræsbakke og fastmonteret metalbakke. 
Bordet er i sort pulverlakeret metal med sorte hjul, der gør det nemt at flytte rundt. Perfekt som bar-
bord, serveringsbord, mm.. Rullebordet fra Zone Denmark i skandinavisk design er moderne og mini-
malistisk og samtidig virkelig funktionelt. Designeren Sandra K.B. Mikkelsen er kendt for sine rene æs-
tetiske designs. Bordet er forsynet med fire letløbende hjul og er nemt at rulle fra køkkenet til spise-
stuen, eller hvor der er behov for det. Brug det f.eks. som sidebord ved yndlingsstolen med te, snacks 
og magasiner inden for rækkevidde, som barbord med glas og karafler anrettet på egetræsbakken el-
ler som anretningsvogn til servering af kaffe og te. Den løse træbakke kan let løftes af og bruges som 
serveringsbakke, og metalbakken, der er fastmonteret på bordets stel, er praktisk til opbevaring af ma-
gasiner, bøger og lign. 
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Materiale: Metal/Eg. 
Størrelse: 48 x 45 x 76 cm.. 
Farve: Sort. 
Design Sandra K.B. Mikkelsen. 
 

Dess. 41818462769 
 

Zone Rocks Kande. 

    

 

Elegant blankpoleret kande. Toppen er forsynet med et aftageligt isfilter, der forhindrer isterninger og 
evt. lime- eller citronbåde i at komme med ud, når man hælder. Fremstillet i 18/8 stål. Højde 30 cm og 
en diameter på 12 cm..  

 

Eksklusiv, blankpoleret stålkande i et stilrent og moderne design. 
 

Materiale: 18/8 Stål. 
Størrelse: 1.70 liter. 
Diameter: 12 x 30 cm.. 
Farve: Stål. 
Design Marcus Vagnby. 
 

Dess. 41818332097 
 

Zone Rocks Støder. 

 

  
 

 
 

Lækker støder skabt af den danske designduo Mavro//Lefèvre. Udført i bambus, så den er behagelig 
at gribe om. Støderen har hhv. citruspresser og rillet støder i enderne. Så kan du let presse et par 
dråber frisk juice og knuse frugt og urter til drinks uden store anstrengelser. 

 

Materiale: Bambus. 
Størrelse: 22 cm.. 
Diameter: 3,3 cm.. 

 
- alt kan naturligvis leveres med trykt eller graveret budskab, pakket 
og klar til en givent event - eller som gave. 
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