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skandynawski DESIGN

SkagerakVendia
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RosendahlGrandCruMill

RosendahlKnives RosendahlGrandCruDish



RosendahlGrandCru

RosendahlGrandCru

RosendahlGrandCruSoft
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RosendahlDuet
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LyngbyRhombe

LyngbyVase LyngbyRunningGlaze
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HolmegaardDWL

HolmegaardRegina

HolmegaardScala

HolmegaardFloraHolmegaardHumle
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HolmegaardDrinkingGlass

HolmegaardDrinkingGlass

KayBojesenMonkeyKayBojesenBirds

HolmegaardCaraffe
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MenuNNDW_DarkGlazed

MenuAfteroomCoatHanger 

MenuTrollVase

MenuKettle+Cast
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MenuHubertPendant MenuTRbulb MenuCollister

MenuPhareLampMenuJWDA

MenuDouwes

MenuCarrie
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MenuDarklyMirror

MenuGodot+NoNoTable+JWDA

MenuOffsetMenuPlinth+NormFloorMirror

MenuWirePot+WMstring MenuSnaregadeTable
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SteltonFoster

SteltonEM

SteltonCompanion

SteltonHoopVases

SteltonCollar
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SteltonEM

Słynny skandynawski termos EM77 
z innowacyjnym korkiem „rocker stopper”, 
został zaprojektowany przez Erika Magussena 
w 1977 i do dnia dzisiejszego jest absolutną 
ikoną światowego designu.

Aż 3 prestiżowe nagrody:
Danish Design Award w 2007 roku za 
najbardziej klasyczny projekt
IF Design Award w 1997 
ID Award w 1977

Rocker stopper - rewolucyjny uchylny korek, 
który pozwala nalewać kawę jedną ręką
Screw cup - klasyczny zakręcony korek, który 
umożliwia korzystanie z termosu w podróży
Doskonałe właściwości termiczne:
 1h - 88 °C
 2h - 83 °C
 4h - 78 °C
 6h - 71 °C
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RigTigBoxIt

RigTigSharp+LoopItSalt

RigTigMix-It

RigTigParmesanMillRigTigDressingShaker
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SkagerakSpiderWeb

SkagerakSlidTray

SkagerakEdgeBrassPlateSkagerakChopBoard

SkagerakFlameFirebowl

SkagerakNorrTrayBlackSkagerakPantryBreadBox
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SkagerakBallare

SkagerakSteamer

SkagerakVirkelyst

SkagerakPicnicStoolTable

SkagerakDrachmannTableWhite



MagissoHappyPets 15

Magisso Happy Pets  - dla zdrowia naszych 
czworonogów, czyli jak w prosty sposób rozwiązać 
rzeczywiste problemy zdrowotne zwierząt z którymi 
boryka się większość właścicieli psów i kotów. 
Produkty te stworzone zostały przy współpracy 
z lekarzami specjalistami z New York City Vet Clinic 

PROBLEM – „Mój zwierzak pije wodę z sedesu…”
Opinia lekarzy z New York City Vet Clinic - woda 
w misce powinna być zawsze świeża i zimna, 
ponieważ hamuje to namnażanie się bakterii 
Rozwiązanie - miska Magisso Water Bowl 
wykonana jest z naturalnej terakoty, która posiada 
właściwości chłodzące - wystarczy oblać ją zimną 
wodą przez 60s, a miska będzie chłodzić znajdującą 
się w niej wodę przez kolejnych kilka godzin
PROBLEM – „Mój zwierak cierpi z powodu wzdęć 
i niestrawności”
Opinia Lekarzy z New York City Vet Clinic - wiele 
zwierząt je bardzo łapczywie i szybko połyka całą 
zawartość miski, co może być niebezpieczne dla ich 
zdrowia;
Rozwiązanie - miska Magisso Dog/Cat Bowl 
posiada w środku obiekt 3D, co powoduje, że 
zwierzak zjada pokarm znacznie wolniej; dzięki 
temu szybciej pojawia się uczucie sytości, 
a problemy ze wzdęciami oraz niestrawnością 
znacznie się zmniejszają; wydłuża się również faza 
przeżuwania, co wzmaga wydzielanie śliny, która 
ma pozytywny wpływ na uzębienie;



www.lyngbyporcelain.com

MagissoElementNo.2.0

MagissoElementNo.1

MagissoLux


