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Kay Bojesen
Automobil
Denne originale Sedan blev tegnet af Kay Bojesen første gang i 1937. 
Han var en stor beundrer af biler. 

Stor Automobil 
Lavet i ubehandlet egetræ med forrude af plexiglas. Størrelse: 27 cm.

Lille Automobil 
Lavet i malet bøg med forrude af plexiglas. Størrelse: 13 cm.

Begge Automobiler er ideelle til barnlige sjæle og samlere.

Stor Automobil 925,-
Lille Automobil 465,-
Varenr. 100727-28
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Kay Bojesen
Abe
Aben kom til verden i 1951. Den blev straks et 
stort ikon på ønskelisten ved store begivenheder. 
–måske pga. dens store personlighed?
Aben har sidenhen fået søskende i form af nye 
træsorter.
Vælg mellem:
 Teak og limbatræ (den originale)
 Eg
 Ahorn
Størrelse: 20 cm.

En klassikker som flytter ind og følger dig 
gennem livet. Lige fra børneværelset og til et 
designikon i egen bolig.

FRIT VALG
VEJL. PRIS 899,-

1.050,-
Varenr. 100724-26

Kay Bojesen
Trommeslager, Fanebærer eller Menig garder

Inspireret af et af Danmarks nationale symboler fra Amalienborg, 
skabte Kay Bojesen disse fine garder, tilbage i 1942.
Fremstillet i håndmalet bøgetræ.
Vælg mellem:
 Fanebærer med tekstilflag
 Trommeslager med tromme og trommestikker
 Menig garder med gevær
Størrelse: Selve garderen er 22 cm.
Leveres i flot lille gaveæske formet som et skilderhus.
Perfekt gave til både børn og voksne.

FRIT VALG

VEJL. PRIS 599,-   685,-
Varenr. 100729-31
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Bitz
Cabaretsæt
Passer perfekt sammen med Bitz salatskål.
Sættet består af 3 skåle og ét træfad. 
Udvendig er skålene matsorte og indvendig 
har de blank glasur: 
Vælg mellem: 
Isblå, koboltblå og grøn. 
Størrelse:
 Skåle: H6 x Ø12 cm
 Træfad: L42 x B12 cm.
VEJL. PRIS 359,-

325,-

Pillivuyt
Toulouse fad, skål og tekstiler
Fad og skål har en fin plisséring, der er blevet en 
ikonisk del af pillivuyts historie.
Porcelænet er ikke kun modstandsdygtigt overfor 
slag og stød. Det ovnfaste porcelæn tåler også kemisk 
chok fra -30°C til +350°C . Derfor kan porcelænet tages 
direkte fra fryseren og ind i en varm ovn.

Sæt indeholder:
 Lasagnefad L34 x B24,5 x H7 cm 
 Skål 1,2 L og Ø16 cm.
 Tekstilsæt (Sort forklæde, grillhandske, 2 stk.  
 grydelapper, viskestykke og opbevaringspose)

Bitz
Salatskål
Den smukke skål er fremstillet med reaktivt glasur, som 
giver et flot og nordisk udtryk på spisebordet.
Der er aldrig 2 skåle som er helt ens.
Bitz stentøj er skabt i samarbejde med Christian Bitz.
Tåler opvaskemaskine, mikroovn og ovn op til 250°C.
Størrelse: H10 x Ø30 cm. 
Vælg mellem flg. farver:
 Grøn
 Blå
 Ambre

Varenr. 100703

Varenr. 100708 

VEJL. PRIS 1.249,-

915,-

Varenr. 100704-06 

VEJL. PRIS 399,-

370,-

Bitz salatbestik
Enkelt design, der passer 
perfekt ind i det skandinaviske 
køkken.
Fremstillet i egetræ.
 Størrelse: 32 cm.
 VEJL. PRIS 199,-

 165,-
Varenr. 100707
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Blå Mega Riflet
Det velkendte musselmalede mønster, 
fortolket på en ny og overraskende måde 
med sans for detaljer.
Blå Mega Riflet er håndmalet, så hver enkelt 
steldel er helt unik!

Designet af Karen Kjældgård-Larsen i 2000.

Blå Mega Riflet tapasfad
Smukt og elegant fad, som er velegnet til både 
tapasfad, serveringsfad og anretterfad.
Størrelse: L36 cm.
 VEJL. PRIS 669,-

Varenr. 100701 655,-
Blå Mega Riflet fyrfadsstager
Elegante små skåle til fyrfadslys er lavet i det 
fineste og letteste, porcelæn hvilket giver et smukt 
lys. Skålene er også velegnede som snackskåle eller 
blot som dekoration. 
 Størrelse: H6 cm.
 VEJL. PRIS 369,-

Varenr. 100702  375,-

Blå Mega Riflet dybt fad
Dette smukke fad er velegnet til brug som både 
pastatallerken, serveringsskål, frugtskål og 
anretterfad.
 Størrelse: Ø30 cm.
 VEJL. PRIS 849,-

655,-
 Varenr. 100700
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WMF
Merano Grydesæt
Grydesæt fra verdenskendte WMF har TransThermo®-bund med 
unik varmefordeling. Dette gør det muligt at stege, dampe, blanchere
og koge på alle varmekilder – inkl. induktion.
Gryderne er lavet af WMF´s varemærke Cromargan® rustfrit stål, der er
ekstrem slidstærkt.
Transparente låg af varmeresistent glas i høj kvalitet.
Gryder og låg tåler opvaskemaskine.
Gavepakke indeholder: 
 Merano gryde med låg 5,7 l
 Merano gryde med låg 3,3 l
 Merano gryde med låg 1,9 l
 Merano kasserolle 1,4 l

Stelton
EM bestik
Erik Magnussens bestik, designet i 1995. 
Elegant og minimalistisk design.
Den satinpolerede overflade og moderne stil skiller sig ud, med sine let 
konkave kurver, på en enestående måde.
Gavepakke indeholder:
 6 stk. middagsknive
 6 stk. middagsgafler
 6 stk. middagsskeer
 6 stk. dessertskeer
 6 stk. teskeer

VEJL. PRIS 3.299,-

1.055,-
Varenr. 100710

VEJL. PRIS 3.399,-

1.055,-
Varenr. 100709 

VEJL. PRIS 1.499,-

915,-
Varenr. 100711 

Baze
Cool Black bestik
Sæt et personligt og cool præg på borddækningen med dette 
sorte bestik.
Passer til både hverdag og fest. Giver en flot kontrast til en hvid 
eller grå dug.
Kvalitetsmæssigt i absolut high-end.
Tåler opvaskemaskine.
Gavepakke indeholder:
 12 stk. Cool Black knive
 12 stk. Cool Black gafler
 12 stk. Cool Black skeer
 12 stk. Cool Black teskeer
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WMF
Merano Grydesæt
Grydesæt fra verdenskendte WMF har TransThermo®-bund med 
unik varmefordeling. Dette gør det muligt at stege, dampe, blanchere
og koge på alle varmekilder – inkl. induktion.
Gryderne er lavet af WMF´s varemærke Cromargan® rustfrit stål, der er
ekstrem slidstærkt.
Transparente låg af varmeresistent glas i høj kvalitet.
Gryder og låg tåler opvaskemaskine.
Gavepakke indeholder: 
 Merano gryde med låg 5,7 l
 Merano gryde med låg 3,3 l
 Merano gryde med låg 1,9 l
 Merano kasserolle 1,4 l

LIND DNA
Dækkeservietter og glasbrikker
Bæredygtige livstilsprodukter, som er designet og 
håndlavet i Danmark.
Dækkeservietter og glasbrikker er lavet af 
recycled læder.
Smukke på border i alle husets rum. Som 
underlag på spisebordet, til vaser, lysestager, 
skåle eller noget helt andet.
Vælg mellem:
 Sort
 Lysgrå
 Metallic grå

Størrelse: 
 Dækkeservietter: 37 x 44 cm.
 Glasbrikker: 11 x 13 cm.

Gavepakke indeholder:
 4 stk. Nupo Dækkeservietter
 4 stk. Nupo Glasbrikker

VEJL. PRIS 760,-

655,-
Varenr. 100721-23

Georg Jensen Danmark
Block dug
Designet af Bent Georg Jensen. En klassisk 
Damask dug med indvævede åbne tern der 
lægger en rolig bund på det veldækkede bord.
Dugen er overfladebehandlet, hvilket gør den 
velegnet til brug i hverdagen såvel som til fest.
Stilrent nordisk design. 100% bomuld med coated 
overflade.
Farve: Winter Grey.
Størrelse: 150 x 240 cm.

VEJL. PRIS 850,-

655,-
Varenr. 100747

Metallic grå Lysgrå Sort
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SACKit
ROLLit bakkebord
Funktionelt møbel i dansk design, som 
kan bruges i alle husets rum. 
Designet i samarbejde med den 
danske designduo Steffensen & Würtz.
Bordet er udført i bukkede stålrør. 
Matsort pulverlakeret overflade.
Størrelse: H63 x Ø52 cm.

VEJL: PRIS 1.499,-

915,-
Varenr. 100716

VEJL: PRIS 1.799,-

915,-
Varenr. 100715

Menu
Copenhagen Tray 
Table
Elegant fusion mellem en bakke 
og et sidebord.
Bordet kan bruges overalt 
i hjemmet: På terrassen, i 
entréen eller hvor du har behov 
for en elegant og praktisk 
aflægningsplads, som er flytbar.
Meget stabil og let at flytte.
Størrelse: H88,7 x B47,8 x D33,8 cm.

VEJL: PRIS 1.495,-

915,-
Udført i pulverlakeret stål.

Varenr. 100714

normann copenhagen
Block rullebord
Genialt lille fleksibelt rullebord fra normann copenhagen.
Anvendelsesmulighederne er mange; i køkkenet, i soveværelset 
som natbord, på badeværelset til parfumer, i stuen som sidebord 
osv. – kun fantasien sætter grænser.

Bakkerne er udført af lakeret stål. Stellet er udført i asketræ.
Størrelse: H64 x L50 x B35 cm.
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Skagerak
Dania Step Ladder
Det sidste nye skud på stammen af skønne møbler fra 
danske Skagerak.
 Smuk og eksklusiv trappestige med masser af tyngde.
Ambitionen hos Skagerak, er at skabe produkter 
som holder i mange år og som både er æstetiske
og i god kvalitet.

Med stor kærlighed til træ 
og miljøvenlig produktion 
er der ingen grund til at 
bekymre sig om giftige 
kemikalier.
Materiale: 
FSC-certificeret egetræ.
Størrelse: 
H51 x B38 x D37 cm.

Menu
Meet Bench
En smuk bænk, som er inspireret af den traditionelle klaverbænk. Et 
alsidigt multifunktionelt møbel. Bænken er lige stor nok til to personer. 
Brug f.eks. bænken i entréen, som sofabord, som sidebord til bøger eller 
en lampe.
Udført i pulverlakeret stål.
Størrelse: H45 x B79 x D38 cm.

Tynd hynde medfølger.

VEJL. PRIS 1.495,- 

915,-
Varenr. 100713

VEJL. PRIS 2.095,-

1.015,-
Varenr. 100719

Baze
Everywhere bænk
Flot og dekorativ bænk.
Passer perfekt i entréen, eller som et par ekstra pladser 
ved sofabordet. Udført i træ. Sæde er betrukket med 
mørkegråt slidstærkt stof.
Størrelse:  H40 x B100 x D35 cm

VEJL. PRIS 1.299,-

655,-
Varenr. 100712
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Stor pakke:
 2 stk. gæstehåndklæde, 40 x 70 cm
 2 stk. håndklæde, 50 x 100 cm
 2 stk. badehåndklæde, 70 x 140 cm
 1 stk. bademåtte, 70 x 50 cm

VEJL. PRIS 1.739,-

915,-
Varenr. 100750/51

Georg Jensen Danmark
Black Lable håndklæder
At tørre sig i håndklæder af den blødeste frotté efter 
badet, er en ren fornøjelse.
Disse superbløde håndklæder er vævet af 100% 
dobbelttvundet egyptisk bommuldskæmmet garn. 
Dette sikrer en holdbar kvalitet og giver ekstra gode 
tørreegenskaber.
Design: Georg Jensen Danmark
Materiale: 100% egyptisk bomuld, 550 g/m²
Farver: Steel Grey eller Dusty Blue

Vælg mellem 2 håndklædepakker:

Lille pakke:
 2 stk. håndklæde, 50 x 100 cm
 2 stk. badehåndklæde, 70 x 140 cm

VEJL. PRIS 1.160,-

655,-
Varenr. 100748/49
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Baze
Kabinetrolley
Perfekt til den eventyrlige weekend eller 
den kortere forretningsrejse.
- Hardcase ABS 
- Smart laptop lomme
- Powerbank udtag
- Kodelås
- 4 hjul
- 2 håndtag
- Opfylder håndbagagekrav 
 hos de fleste flyselskaber
Størrelse: H55 x B40 x D22 cm.

VEJL. PRIS 899,-

655,-

Varenr. 100767

Lord Nelson
Weekendtaske
Rummelig lærredstaske.
Den perfekte rejsekammerat på de 
korte ture.
Størrelse: L53 x H41 x B15 cm.
Farve: Grå.

VEJL. PRIS 699,-

655,-
Varenr. 100760

Adax
Gabriella shopper
Gabriella er en dejlig stor shopper i et smukt og 
feminint design. Skindshopperens størrelse gør den 
perfekt til hverdagsbrug, da den giver god mulighed 
for opbevaring.
Tasken lukkes med en lynlås og bæres enten i de 
to bærehanke eller i den aftagelige skulderrem. 
Indvendig er der et stort rum og en lille lynlåslomme. 
Udvendig en åben læderlomme.
Materiale: Kolæder.
Størrelse: L38 x H28 x D14 cm. 
(Skulderrem: 93 cm.)  
Vælg mellem flg. farver: 
 Sort
 Navy
 Rust

VEJL. PRIS 999,-

915,-
Varenr. 100757-59

Adax
Rebecca shopper
Rebecca shopper er en fantastisk shopper i 
en perfekt størrelse til hverdagen. Designet er 
smukt og feminint.
Tasken lukkes med en lynlås og kan bæres i de 
to bærehanke eller i den aftagelige skulderrem. 
Indvendig er der et dejligt stort rum og en lille 
lynlåslomme. Åben læderlomme uden på. 
Der medfølger en læder kortholder, med 
plads til to kort.
Materiale: Kolæder.
Størrelse: L32 x H21 x D9 cm. 
(Skulderrem: 122 cm.)    
Vælg mellem flg. farver: 
 Sort
 Navy
 Rust
 
VEJL. PRIS 799,-

655,-
Varenr. 100754-56

Smart infuser flaske.
740 ml. medfølger
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ADAX kuffertserie
Flotte og enkle letvægts hardcase kufferter i sublim 
kvalitet på alle dele.
De er både praktiske og rummelige, med mulighed 
for opdelte pakkerum.
Udstyret med 4 stk. opdaterede spinner hjul og en 
smart indbygget TSA lås. Med en TSA lås kan toldere 
altid tjekke din baggage, da toldmyndighederne har 
en universal TSA nøgle. Dette sikrer, at du ikke får 
ødelagt din lås eller skåret din kuffert op.

Alle 3 størrelser findes i flg. farver: 
Sort eller bronze

Varenr. 100761-66

Stefan 
Kabinetrolley: 
 -3 kg
 -31 l
 -L34 x H50 x D20 cm
VEJL. PRIS Stefan 799,-

655,-
Uffe 
Trolley medium: 
 -4 kg
 -70 l
 -L41 x H67 x D28 cm
VEJL. PRIS Uffe 899,-

785,-
Severin 
Trolley large: 
 -5 kg
 -103 l
 -L49 x H75 x D32 cm
VEJL. PRIS Severin 999,-

915,-
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Makita
Afstandsmåler
Et fantastisk stykke værktøj til måling af 
længder, flader og arealer. Laserklasse II og 
flydende måling.
Teknisk data:
 Anvendelsestemperatur: 0-40°C
 Hukommelse/antal mål gemt: 5 stk.
 Målenøjagtighed: ±2,0 mm/m
 Måleområde: 0-30 m
 Batteri: NI-Cd/2xAAA
 Størrelse: 115 x 53 x 25 mm
 Vægt: 0,1 kg

VEJL. PRIS 799,-

925,-
Varenr. 100785

Philips
Elektrisk barbermaskine
Tør elektrisk shaver. 
Bladsystemet Multiprecision er 
effeltivt over for både korte og lange 
hårstrå.
Barberhovedet DynamicFlex er 
fleksibelt og bevæger sig i fem 
forskellige retninger.
Du får min. 40 minutters barbering 
på én opladning. (svarer til ca. 13 
barberinger.)
Barberhovederne kan åbnes og 
skylles under vandhanen.
VEJL. PRIS 899,-

Varenr. 100786

Craft
Skiundertøj
Super lækkert skiundertøj med flade  
sømme og thermoeffekt. Perfekt til  
både fritid og sportsbrug  på de  
kolde vinterdage.
Ergonomiskt snit som følger  
kroppens bevægelser. 
100% polyester.
Farve: Sort.
Størrelser: S – xxl.

Varenr. 100768-77

Dyrberg/Kern
Teresia smykkesæt 
Smukt smykkesæt i rustfrit stål, fra Dyrberg 
Kern. Sættet består af halskæde og 
armbånd.
Nikkelfri.

Halskæde:
Klassisk let kraftig kæde med smukt rundt 
krystal vedhæng i Swarowski. 
Længde: 32 cm.

Armbånd:
Med Swarowski krystaller i forskellige 
former. 
Længde: 16-19 cm.
Vælg mellem: Guld- eller sølvtonet

VEJL. PRIS 1.199,-

925,-
Varenr. 100752/53

Vælg mellem herre- og 
damemodel.

525,-

925,-
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Kreafunk
bGEM in ear 
høretelefoner
Trådløse høretelefoner.
bGEM er skabt til at gøre 
din musikoplevelse 
så problemfri som 
muligt, mens du er på 
farten, på løbetur, i 
træningscenteret osv.

-Op til 4 timers spilletid på én opladning
-Bluetooth 4.2 + HFP + A2DP + AVRCP
-Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
-Touch-knap til håndtering af musik og opkald
-Bluetooth rækkevidde: 10 m
-LED indikatorlys
-Silikone tips i 4 størrelser medfølger
Størrelse: H6 x B3,5 x D2,3 cm.
Vælg mellem 3 farver:
 Sort m/gunmetal 
 Hvid m/rosegold 
 Soft koral m/rosegold
 
VEJL. PRIS 749,-

660,-
Varenr. 100778-80

Kreafunk
aFUNK bluetooth højttaler
Højttalerens design består af flere cirkulære elementer – det 
samme gør lyden. Spred din yndlingssang ud i rummet med 360 
graders afspilning.
 -Op til 20 timers spilletid på én opladning
 -Bluetooth CSR 4.2
 -Udgangseffekt: 6Wx2
 -Indbygget mikrofon til håndfri talefunktion
 -Bluetooth rækkevidde: 10 m
 Størrelse: H15 x Ø7 cm.
Vælg mellem 3 farver:
 Sort m/gunmetal
 Hvid m/rosegold
 Soft koral m/rosegold

VEJL. PRIS 899,-

660,-
Varenr. 100781-83

SACKit
MOVEit bluetooth højtaler
Trådløs højttaler i gennemtænkt dansk 
design.
Foruden det smukke ydre er højttaleren 
også designet ud fra en vision om at den 
er multifunktionel i brug. 
- Farve: Hvid/grå 
- Genopladeligt Li-Ion batteri 
 med 2200mAh
- Op til 12 timers spilletid på én opladning
- Ladetid ca. 4 timer
- LED indikator
Størrelse: L31 x H16 x D8 cm

Inkl. AC/DC adapter til opladning og  
mini-jack kabel.

VEJL. PRIS 1.399,-

660,-
Varenr. 100784

14



Piffany Copenhagen
Mr. Watson LED-lampe
Han lyser op, når han ser dig. Han tager hatten af, og guider dig 
igennem mørket. Som en sand gentleman er han din trofaste 
følgesvend gennem livet.
Mr. Wattson er designet og håndlavet i lækre materialer. Kroppen  
er i asketræ, ledningen er stofbeklædt og hovedet er inspireret 
af klassiske vintage-biler. Den nysgerrige Mr. Wattson kan vende 
hovedet i alle retninger. Lad ham sidde og slappe af på natbordet 
eller lystigt svinge med benene ud over hyldekanten.

Energiklasse A++
Vælg mellem flere farver:
 Fashion Black
 Vintage White
 Tiffany Green
 Chiltern Green
 McLaren Orange
 Desert Green
 Red Dream
Mål: H18-40 x B15,5 x D27,6 cm. 

VEJL. PRIS 999,-

925,-
Varenr. 100732-38

VEJL. PRIS 1.399,-

1.050,-
Varenr. 100720

Marset
FollowMe lampe
En flot lille transportabel bordlampe som har et indbygget 
genopladeligt batteri som oplades via et USB stik. Batteriet 
holder ved maksimal lysstyrke ca. 5 timer. Der kan vælges mellem 
3 lysstyrker.
Den transpotable bordlampe fra Marset har en mat hvid skærm 
som er fremstillet i polycarbonat. Skærmen kan vippes. 
Håndtaget er i eg.
Design: Inma Bermúdez 
Størrelse: Ø12,3 x H28,8 cm.
Kabel og 230V omformer medfølger.
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Baze
Winmau Pro dartpakke
Sjov underholdning med familie eller venner. 
Måske endda en seriøs turnering!
Flot og professionelt dartskab lavet i sort MDF 
med møbelfinish og sorte indersider.
Winmau´s verdenskendte Diamond skive med 
vinklede tråde og staple-free bullseye for 
maksimal scoring.

Sæt indeholder:
1 stk. Windmau dartskibe i skab
2 sæt dartpile

VEJL. PRIS 999,-

1.050,-
Varenr. 100787

Stor model
- Monteres på væggen eller loftet
- Varmeelement i carbon
- Indstilling samt tænd/sluk via 
 praktisk  fjernbetjening
- 1,8 m ledning
Størrelse: B74 x H16 x D16 cm.
P24-godkendt

Lille model
- Monteres på væggen
- Den har 3 højeffektive varme-
 elementer i quartz
- Kan indstilles på 3 niveauer
- Snoretræk til indstilling og sluk
- 1,8 m ledning
Størrelse: B48 x H27 x D22 cm.
P24-godkendt

VEJL. PRIS 799,-

650,-

VEJL. PRIS 999,-

915,-

Baze
Terassevarmer 
Forlæng de danske sommer-
aftener og nyd hinandes selvskab.
Terassevarmeren giver en 
behagelig, komfortabel og 
miljørigtig varme  – uden at man 
brænder sig.

Vælg mellem 2 modeller.

Varenr. 100717/18
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Summerbird
Christmas Collection 2018 
620 gram ren nydelse fra Summerbird.
Lige til at sætte på bordet. 
Leveres i flot gaveæske:
- VANILLA & CHERRY: Mandler, vanilje, praliné  
 og kirsebær
- PIEMONTE: Mørk chokolade 61%, marcipan  
 og hasselnød
- PRALINÈ: Hvid chokolade 36%, praliné og  
 marcipan
- VALENCIA: Mørk chokolade 61% og marcipan
- AMBER: Hasselnødder, praliné, amber  
 chokolade 36%, vinterkrydderier
- ORANGE & PERU: Mørk chokolade Peru 61%  
 og orange
- MINT TRUFFLES: Mørk chokolade 61%,  
 karamel og mynte
- LIQUORICE: Amber chokolade 36%, lakrids,  
 karamel og marcipan
- MADAGASCAR: Mandler, mørk chokolade 71%,  
 praliné, 
 Læsø havsalt og grué

395,-
Varenr. 100412

Rom skal nydes 
i korrekte glas, 
helt ren og ved 
stuetemperatur.
6 stk.

180,- 

Lyngby Glas
Juvel romglas
Smukt og stilfuldt romglas med elegant form. 
Et rigtigt romglas skal være tulipanformet, hvilket intensiverer  
og øger rommens duft og smag.
29 cl.

Varenr. 100788

ÖPPETTIDER:
MÅNDAG - TORSDAG 8.00 - 16.30
FREDAG 8.00 - 15.00 

Alla priser är exkl. moms och frakt
Erbjudandet gäller tom 23 november 2018

Leveransveckor 51 och 52.

www.cenger.seVirkesvägen 6
432 65 VÄRÖBACKA

Tlf. 0340-665500
e-mail: cenger@cenger.com 

Der tages forbehold for trykfejl, forkerte illustrationer, leverandørsvigt, udsolgte varer samt afgifts- og momsændringer. Vejl. priser er indhentet uge 41, 2018. Tryk: Step.dk 


