


PaperProducts Design ble opprettet i 1991 og er nå en internasjonal 

merkevare for høykvalitets designvarer til hjem og fritid. Sortimentet følger de 

nyeste trendene innen mønster og fargevalg og er karakterisert av innovative 

design utviklet gjennom samarbeid mellom designere fra hele verden. 

PaperProducts Design står for gjenbrukbare produkter av høy kvalitet for å 

bidra til en mer miljøbevisst og bærekraftig fremtid.



Dobbeltveggede glass laget av lett og 

stabilt borosilikatglass. Motivet er på 

utsiden av glassets innervegg og gjør 

dem derfor sikre mot riper eller slitasje 

som f.eks i oppvaskmaskinen!

Hva er borosilikatglass?
Borosilikatglass er termoglass med doble 
vegger for kalde og varme drikker. Glassene 
holder temperaturen på drikken i lengre tid. 
Borosilikatglass kan brukes i mikrobølgeovn 
og oppvaskmaskin. Glassene er mer 
motstandsdyktig mot riper og sprekker enn 
vanlig glass.

Serveringsserien Trendline  fra PPD 

bringer klassisk design og flotte farger til 

bordet. 

Tallerkenene i serien kommer i størrelse 

21 og 27 og passer ypperlig både til 

frokost, lunsj, middag og andre 

mellommåltider og snacks.

Trend bollen kommer i 3 størrelser. 

Krusene rommer 0.4 cl og passer godt til 

påskens gode drikke som f.eks te, kaffe 

eller kakao. 

Serien er laget av New bone porselen.

Kan brukes i mikrobølgovn og vaskes i

oppvaskmaskin.

TRENDLINE – TIL Å DEKKE PÅSKEBORDET



Klassiske, artige, enkle eller ekslusive? Finn påskeserviettene som 

skaper stilen du ønsker til påske. Paperproducts design har et stort 

utvalg av påskeservietter. Start serviettjakten her!

PAPIRSERVETTER – Serviett av høy kvalitet med 3 lag. 

Serviettene er trykket i vannbaserte farger på oksygen-

bleket cellulose.

Sammenbrettet lunsjserviett er 16,5x16,5 cm, men 

brettet ut er servietten 33x33 cm. Cocktailserviettene 

er 12,5x12,5 cm og 25x25 cm brettet ut. Det er 20 stk i 

pk. 

Serviettene våre FSC®-sertifiserte servietter laget av 

tre, som kommer fra godt drevne skoger. For å 

motvirke det store tapet av skog og for å beskytte 

skogene mot ytterligere ødeleggelse, bruker vi papir 

fra trær med spesifiserte forvaltningsstandarder for å 

sikre langsiktig bevaring av skogene. 

Serviettene er produsert i Tyskland. 

CANVAS – med grovvevd struktur er 

kvalitetsservietter som passer godt sammen 

med f.eks dekkebrikker og duker laget av lin. 

Den brede fargepaletten spenner fra subtil 

naturligtoner til trendy pastell og fargesterke 

festservietter. Servietten er produsert slik at 

det ser ut som den er laget av vevd, grovt 

linstoff. Produksjonsmetoden gjør 

papirserviettene enda mykere enn tidligere. 

SNIFF LOMMETØRKLE – puss nesen med 

lommetørkler som skaper god julestemning. 

Pakke med 10 trykte designerservietter i formatet 21,5 

x 22 cm eller 5,5 x 11 cm (foldet), 4-lags, 

Materiale: 100 % tissue, lysekte farger og klorfri. 

Produsert i Tyskland med trykk av høy kvalitet og kule 

design.

https://www.handysizenordic.no/category/sesong/paske-42/servietter-paske-421


Reduser bruk av papir og plast. Roll'eat har 
kvalitetsprodukter med lang levetid.
De er enkle å rengjøre med fuktig klut og de kan 
vaskes på 30 grader i vaskemaskinen. Boc'n'roll lar 
deg pakke inn det du ønsker å ta med deg, 
brødskiver, baguetter, rundstykker og frukt etc. Kan 
brettes ut og fungere som spisebrikke.

KR 179,-

Tekrus 0,35l med dekorert lokk, begge laget av 

N.B.C. Og tesil i rustfritt stål. Den er pakket i 

moderne pappeske med navneetikett. Tåler 

oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

KR 279,-

En liten kosevenn er kjekk 

å ha som passer akkurat til 

håndflaten..

KR 179,-

Wireless hodetelefoner til 

god musikk eller gode 

lydbøker.

KR 499,-

Dobbeltvegget isolert flaske (0,5l) laget 

av rustfritt stål med matt overflate, 

bærehåndtak og bambuspåføring på 

lokket. Holder drikker varme i opptil 12 

timer eller kalde i 24 timer og er også 

100 % lekkasjesikker. Vi bare elsker 

denne med skimotiv.

KR 349,-

Termoflaske (0,5l) laget av 

rustfritt stål med matt 

overflate, Holder drikker varme 

i opptil 12 timer eller kalde i 24 

timer.

KR 299,-

Termokopp (0,4l) laget av rustfritt 

stål med matt overflate, Holder 

drikker varme i opptil 12 timer eller 

kalde i 24 timer.

KR 269,-

Krus (0,4l) som passer perfekt til 

påskekos og påsketeen. Finnes i 

flere varianter.

KR 269,-



SPILL OG AKTIVITETER
VÅRE FAVORITTER

PUSLESPILL 1000 biter
Karakteristiske kjennetegn på tolv av 
verdens byer. Motivguide er vedlagt. 
Brikkene leveres i tøypose. Kommer i 
flere varianter.

Vintage KortstokkMagnetiske Spill

Praktisk magnetisk spill som holder 
brikkene på plass. Perfekt å spille på hytta 
og hjemme. Enkelt å ta med når du er på 
farta; i bil, båt, tog, fly Gjør en aktivitet 
sammen, en hyggelig avveksling til digital
underholdning.

Magic Cube
Med seks forskjellige fargede sider, vil 
dette ikoniske spillet som er godkjent av 
Rubiks teste tålmodigheten og din evne 
til å finne løsningen. Denne vil kunne 
holde deg engasjert i lang tid.

Legami Playing Cards inneholder 2 
kortstokker med 54 kort og er illustrert av 
Marco Marrella. Gir timer med moro og 
spill, enten du er hjemme eller borte. 
Kortene er 100% vanntett og pakket i en 
vintage tinnboks.


