emalj

Vi tror att du kommer att få en nostalgisk känsla när du tittar igenom vårt sortiment.
Våra emaljerade produkter, som är designade av konstnären Markéta Novotná, är
härligt färgglada och motiven gör dig med all säkehet på gott humör.
Allt är tillvekat i bästa kvalitet och tål maskindisk och värme.
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Muggar
501
Våra populära emaljmuggar finns i tre olika storlekar: liten, mellan och stor.
Vi kan erbjuda ett stort utbud av färger och mönster och de tål självklart maskindisk.


Liten (50106): botten: 6 cm, höjd 5,5 cm, rymmer: 0,16 l
Färger:

Mellan (50107): botten: 7 cm, höjd: 6,8 cm, rymmer 0,25 l
Färger:

Stor (50108): botten: 8 cm, höjd: 7,5 cm, rymmer: 0,35 l
Färger:
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Durkslag
553 B
Durkslag i läckra färger och motiv.
Även fina som fruktskålar.
20 cm i omkrets. Höjd 12,2 cm.
Färger:


Sockerskål

495
Gammaldags sockerskål med lock.
Även läcker att förvara godis, nötter och te i.
Många olika motiv.
Höjd 12 cm Rymmer 0,35 l.
Färger:

Mjölkkanna

609
Gammaldags ljuvlig mjölkkanna med lock.
Olika söta motiv.
Höjd 13 cm. Rymmer 0,35 l.
Färger:

Te/kaffekanna

578
Underbar gammaldags
te- eller kaffekanna med fast lock.
Finns i flera motiv.
Höjd 21,2 cm. Rymmer 1 l.
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Tillbringare
604
Härlig tillbringare med olika motiv.
Vit insida och svarta kanter och handtag.
Används som tillbringare, vas, kanna eller
bara att njuta av.
Höjd 25,5 cm. Rymmer hela 2,5 liter.


Färger:

Tallrikar

599 I Tallrik
599 III Tallrik, djup
Vit tallrik med glada djurmotiv.
24 cm i omkrets.
Färger undersida:

Skål, liten

601 s
Sockersöta skålar med vit insida
och blå eller röd undersida.
Motiv: katter & hundar.
14 cm i diameter.
Rymmer 0,25 l.
Färger undersida:

Skål, stor

601
Fina skålar med katter på.
Vit insida och röd undersida.
20 cm i diameter.
Rymmer 0,75 l.
Färg undersida:
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Djurmatskål, hund
123
Underbar hundmatskål med läckra motiv.
Gummilisten gör att skålen sitter på plats.
20,5 cm i diameter
5 cm hög
Rymmer 0,5 l


Färger:

Djurmatskål, katt

122
Ljuvlig matskål i emalj till katten.
Gummilisten gör att skålen sitter på plats.
20,5 cm i diameter
5 cm hög
Rymmer 0,5 l
Färg:

Potta

613
613 s
Ljuvlig, gammaldags potta.
Finns i två storlekar.
Till växterna, som skål eller bara att njuta av.
Vit insida, blå eller röd utsida, svarta kanter. Flera motiv.
Stor (613)
22 cm omkrets
Höjd 11,5 cm
Rymmer 2,5 l

Liten (613 s)
18 cm omkrets
Höjd 9,5 cm
Rymmer 1,25 l

Färger:

Tvålkopp

617
Söt, gammaldags tvålkopp med fat.
Längd: 13 cm
Glada motiv.
Färger:
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Såskanna
501 c
Gammaldags såskanna i söt senapsgul färg.
Vit insida, bruna kanter.
Motiv: elefanter
Höjd 10 cm. Rymmer 0,75 l
Färg:


Hink

608
Hink med trähandtag.
Till sandlådan, som kruka till örterna,
förvaring av köksredskap.
Vit insida, svarta kanter. Olika motiv.
Höjd 14 cm. Rymmer 2 liter
Färg:

Skyltar

100
Läckra emaljskyltar att hänga på
dörren eller väggen.
Mått: 10,6x13,2 cm.

2

19

34

Vattenkanna

11, 12
Vattenkanna i retrostil med spridare.
Crémefärgad med hjärta (11) eller katt (12).
Höjd: 25 cm
Färg:
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