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W E  D E S I G N 
F O R  L I F E

 

We are passionate about what we do and we want to 

inspire people to decorate their homes in a warm, stylish 

and personal way. Always of the highest quality, we aim 

to create playful yet timeless classics that people want to 

give a special place in their homes. Timeless classics to 

be used not only for those special occasions but also in 

their everyday lives – in short, we design for life.
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Hos Kähler glæder vi os sæson efter sæson til at præsentere nye, spændende og unikke de-

sign. Foråret 2018 er ingen undtagelse. Denne sæson introducerer vi nye elementer til vores 

populære Hammershøi-serie, tre nye sparedyr og en helt ny serie, som vi kalder Glasurtoppe.

Både glasurtoppene og sparedyrene er en del af Kähler Originals, et univers, der samler de 

serier, som grunder i Kählers eksperimenterende arv og historie som en hyldest til fortiden, nu-

tiden og fremtiden. Tilbage i Kählers historiske værksted brugte kunsthåndværkerne keramiske 

figurer kaldet glasurtoppe til at teste nye glasurer, og da Kähler i 2013 overtog og renoverede 

det gamle værksted på Kählersbakken i Næstved, fandt man en lille eksklusiv samling af de 

gamle historiske glasurtoppe, og disse fine og unikke eksemplarer er inspirationen bag serien.

I 2018 introducerer vi også tre nye sparedyr, som siden 2016, hvor vi nyfortolkede Nils Kählers 

originale sparedyr første gang, har vakt glæde i mange hjem. Denne gang udvider vi serien 

med en ægte sparegris samt en struds og en and, der både komplementerer de andre fabelfisk 

i serien og hinanden.

Sidst, men ikke mindst, er vi stolte af endnu engang at kunne introducere nye elementer til 

Hammershøi-serien, hvis elegante design efter kun tre år har fået status af at være en ægte 

nyklassiker. Dette forår udvider vi serien med et komplet kaffe- og kagestel, som opfordrer til 

hyggelige sammenkomster, en termokande, som holder dig varm selv på kolde sommeraftener, 

en serie smukke urtepotter til stueplanterne og en gulvvase, der med sin tydelige inspiration fra 

Svend Hammershøis originale, store vaser giver hjemmet et skulpturelt og kunstnerisk udtryk.

Dermed byder foråret 2018 på masser af nyheder, og kærligheden til det gode håndværk,         

respekten for vores rødder og en innovativ nysgerrighed er naturligvis gennemgående i alle 

produkter. Samtidig er vores mantra om, at kunsthåndværk i høj kvalitet skal være tilgængeligt 

for alle, selvfølgelig også repræsenteret. For det har altid været grundstenen i Kählers DNA.    

Og det vil det også være i fremtiden.

Mange hilsener,

Alle os fra Kähler

V E L K O M M E N  T I L  K Ä H L E R S 
F O R Å R  A N N O  2 0 1 8
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H I S T O R I E N  G Å R 
I G E N  P Å  K A G E B O R D E T

 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Siden vores Hammershøi-serie blev introduceret for knap tre år siden, er stellet blevet fast 

interiør i mange hjem, hvor det bruges til både hverdag og fest. Både formgivningen, der er 

inspireret af den danske kunstner Svend Hammershøi, seriens funktionalitet og de smukke 

farver har gjort serien til en stor succes. Derfor udvider vi dette forår med et kaffe- og kagestel 

til at kreere det perfekte kagebord - et nyt koncept designet til at understøtte traditionen og 

historien og samtidig afspejle tidens bagetrend og skabertrang.

Det nye kaffe- og kagestel fra Hammershøi er ikke kun smukt, men opfylder også de mange 

ønsker, der i dag er om funktionalitet og kvalitet. Serien, som naturligvis bærer de historiske 

Hammershøi-riller, tæller en elegant tretrins-opsats, en buttet skål på fod og et stort, smukt 

kagefad i porcelæn, espresso- og termokopper i keramik samt en kagespade og kagegafler i 

højglanspoleret rustfrit stål. 

I mere end et halvt århundrede var kunstneren Svend Hammershøi tilknyttet Kählers værk-

sted, og Hammershøi-serien er inspireret af hans originale værker fra starten af 1900-tallet, 

hvor han blandt andet skabte store vaser med de karakteristiske riller. Disse riller har designer 

Hans-Christian Bauer mestret at tage videre i Hammershøi-serien, hvor han giver de nu ikoni-

ske riller modspil fra et blødt formsprog. Kaffe- og kagestellet er skabt i materialer som porce-

læn og rustfrit stål med de underspillede riller, så det matcher resten af Hammershøi-serien og 

passer smukt ind i det moderne hjem.

HAMMERSHØI
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S K Å L  P Å  F O D 
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Den hvide porcelænsskål er designet med en fod, som løfter 

den op over bordet og giver skålen et på en gang voluminøst 

og let udtryk - ideel til at servere småkager og andre snacks 

for gæsterne. Formgivningen er inspireret af gamle tider, hvor 

traditionerne blev holdt i hævd, mens de ikoniske Svend Ham-

mershøi-riller tilføjer et moderne udtryk til det klassiske design.

HAMMERSHØI

18000
Opsats · hvid · Ø280

  349,95 DKK
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HAMMERSHØI
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K A G E F A D 
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Kagefadet i porcelæn er som resten af serien fuldendt med 

de karakteristiske riller, inspireret af Svend Hammershøi, 

hvilket gør kagefadet oplagt som en moderne klassiker. 

Fadet er perfekt til både særlige lejligheder og festlige 

hverdage og er designet til at præsentere en velsmagende 

kage eller andre lækkerier på smukkeste manér. 

HAMMERSHØI

18001
Kagefad · hvid · Ø300

499,95 DKK
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E T A G E R E 
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Etageren er skabt til at gøre ethvert arrangement festligt. Designet som 

en tretrins-opsats med Hammershøi-rillerne præsenterer den kager og 

andre lækkerier på raffineret vis. Med sit buttede formsprog har opsat-

sen referencer til den klassiske bonbonniere i Hammershøi-serien og 

fuldender det smukt dækkede bord. Opsatsen er designet på håndter-

bar vis i porcelæn og rustfrit stål og kan nemt skilles ad og stilles væk, 

når den ikke er i brug.

HAMMERSHØI

18004
Etagere · hvid · H300

799,95 DKK
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K A G E S P A D E
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Intet kagebord uden ordentligt værktøj. Kagespaden er et 

funktionelt, men samtidig smukt redskab til at skære og ser-

vere kagen på indbydende vis. Ligesom resten af bestikse-

rien fra Hammershøi er kagespaden skabt i højglanspoleret 

rustfrit stål med et slankt udtryk, mens de klassiske riller 

naturligvis også her pynter skaftet.

HAMMERSHØI

18002
Kagespade · stål · L285

 249,95 DKK
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K A G E G A F F E L 
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Den lille kagegaffel er et nyt, elegant input til det nye kaffe- og 

kagestel. Designet i højglanspoleret rustfrit stål med de ikoniske 

riller og et slankt og afrundet formsprog passer den til både 

Hammershøi-bestikket og de øvrige elementer i serien. Kage-

gaflerne kan bruges sammen med teskeerne til kaffe- og kage-

bordet eller som dessertgafler til festlige lejligheder.

HAMMERSHØI

18003
Kagegaffel · stål · L160

 99,95 DKK
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T E R M O K O P
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Fuldend kagebordet og server kaffen i de nye termokop-

per. De nye kopper, som kommer i fem farver og dermed 

matcher alle Hammershøi-kollektionerne, er multifunktio-

nelle og kan bruges til både varme og kolde drikke og er 

yderst velegnede til den hjemmebryggede latte.

HAMMERSHØI
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18005
Kop 30 cl · hvid · H105

 199,95 DKK

18006
Kop 30 cl · marmorgrå · H105

 199,95 DKK

18007
Kop 30 cl · antracitgrå · H105 

 199,95 DKK

18008
Kop 30 cl · himmelblå · H105

 199,95 DKK

18009
Kop 30 cl · indigo · H105 

199,95 DKK
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HAMMERSHØI



E S P R E S S O K O P 
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Tag tiden til at brygge den gode kaffe, og hold fokusset på 

den gode smagsoplevelse med de nye espressokopper. 

Espressokopperne har et tydeligt slægtskab til de andre kop-

per i Hammershøi-serien, kommer i fem farver og er multifunk-

tionelle, hvorfor de både kan bruges til varme og kolde drikke, 

men er yderst velegnede til den velbryggede espresso.

HAMMERSHØI
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18010
Espressokop 10 cl

hvid · H60 · 129,95 DKK

18011
Espressokop 10 cl 

marmorgrå · H60 · 129,95 DKK

18012
Espressokop 10 cl

antracitgrå · H60 · 129,95 DKK

18013
Espressokop 10 cl

himmelblå · H60 · 129,95 DKK

18014
Espressokop 10 cl

indigo · H60 · 129,95 DKK
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H A M M E R S H Ø I 
H O L D E R  D I G  VA R M 

 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Dette forår tilføjer vi også en smuk termokande til Hammershøi-serien. Med histo-

risk inspiration og moderne, nordisk designæstetik henter termokanden, ligesom 

Hammershøi-seriens øvrige kander, sin inspiration i de originale værker skabt af 

kunstneren Svend Hammershøi, og den går dermed smukt i spænd med de øv-

rige kollektioners elementer, ligesom den passer perfekt til seriens nye kaffe- og 

kagekollektion.

Designer Hans-Christian Bauer kombinerer et klassisk udtryk og en moderne, 

nordisk designæstetik, hvorfor termokanden på en gang vækker minder om for-

tidens kaffeborde og opfordrer til at skabe nye traditioner.

Den nye Hammershøi-termokande rummer op til 1 liter væske og kommer i tre 

farver - hvid, antracitgrå og indigo - og med den elegante og silkematte overfla-

de fremhæves de ikoniske riller på smukkeste vis. Termokanden læner sig, med 

et karakteristisk, buttet formsprog, op ad den eksisterende serveringskande og 

mælkekande i serien. Et blødt, integreret håndtag gør termokanden behagelig 

at holde om, og indsatsen af glas holder drikken varm, mens en skrueknop og 

indbygget trykknap-funktion i højglanspoleret rustfrit stål sikrer, at kanden lukker 

tæt, og gør det nemt og sikkert at skænke den varme drik.

HAMMERSHØI
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17221 
Termokande 1 L 

antracitgrå · 399,95 DKK

17222 
Termokande 1 L

indigo · 399,95 DKK

17220 
Termokande 1 L 

hvid · 399,95 DKK
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VA S E  M E D 
R E S P E K T  F O R 

H I S T O R I E N
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Kähler har siden sin begyndelse for 178 år siden været et samlingspunkt for 

kunstnere, og i mere end et halvt århundrede var den danske kunstner Svend 

Hammershøi tilknyttet Kählers værksted, hvor han skabte nogle af sine bedst 

kendte værker. Hammershøi startede på værkstedet i 1893, hvor han eksperi-

menterede med keramikken og drejehjulet, som han elskede at arbejde med. 

Med årene perfektionerede han sin stil, og fra omkring 1914 fik hans krukker og 

skåle kraftige profileringer, horisontalt og vertikalt, som blev kendetegnet for 

hele hans produktion, og som i dag inspirerer Hans-Christian Bauer til at designe 

Hammershøi-serien.

 

Gennem de seneste tre år har Hammershøi-serien opnået stor succes, og derfor 

præsenterer Kähler i foråret SS18 gulvvasen fra Hammershøi, der med stor re-

spekt for Kählers historie og Svend Hammershøis originale vaser, giver rummet 

et skulpturelt og kunstnerisk udtryk.

Designer Hans-Christian Bauer står bag Hammershøi-serien, der i dag både tæl-

ler et klassisk stel og en boligserie. Med sin baggrund som industriel designer 

stræber han efter at forene historien og det unikke ved keramikken med et mo-

derne og rationelt formsprog og høj brugsværdi. Gulvvasen er ingen undtagelse. 

Designet i hvid eller antracitgrå fajance med de ikoniske riller og en minimalistisk, 

elegant krave, der holder blomster og grene på plads, gør den karakteristiske 

Hammershøi-gulvvase til et nyt, formfuldendt element til hjemmet.

HAMMERSHØI
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18016 
Gulvvase · antracitgrå · H500 

2.999,95 DKK

18015 
Gulvvase · hvid · H500

2.999,95 DKK





B R I N G  N A T U R E N 
I N D E N F O R  M E D 

H A M M E R S H Ø I
 

DESIGN: HANS-CHRISTIAN BAUER

Gennem mere end et halvt århundrede var kunstneren Svend Hammershøi tilknyttet Kählers 

værksted, hvor han skabte sine store vaser med de ikoniske riller. Det er det udtryk, som de-

signer Hans-Christian Bauer i dag lader sig inspirere af, når han designer Hammershøi-serien. 

I foråret SS18 introducerer vi sammen med Hans-Christian Bauer en kollektion af urtepotteskju-

lere til Hammershøi-serien, som genfortæller Kählers historie med deres skulpturelle design 

og omfavner nutidens trend om at bringe naturen indenfor, mens hver skjuler komplemente-

rer hjemmets planter på elegant vis. Hans-Christian Bauer har mestret at lade sig inspirere af 

Svend Hammershøis ikoniske riller og samtidig tage designet skridtet videre ved at skabe et 

unikt og tidløst design med de kunstneriske urtepotteskjulere. Da Hammershøi i sin tid arbej-

dede i Kählers værksted, genoplivede han terrakottaen med det uglaserede udtryk, og netop 

dette element bruger Bauer i urtepotteskjulernes design, som både kommer i en uglaseret 

hvid – for at hylde Hammershøis forkærlighed til det rå ler - og en glaseret lysegrå.

Urtepotteskjulerne kommer i fire størrelser fra x-small til x-large og er naturligvis designet med 

de genkendelige riller, og med sit underspillede og dog ikoniske udtryk vil skjulerne passe til 

mange forskellige typer af planter og bringe nordisk designæstetik og underspillet elegance 

til det moderne hjem.

HAMMERSHØI
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18021 
Urtepotteskjuler · uglaseret · H90

149,95 DKK

18022 
Urtepotteskjuler · uglaseret · H115

249,95 DKK

18023 
Urtepotteskjuler · uglaseret · H165

349,95 DKK

18024 
Urtepotteskjuler · uglaseret · H185

499,95 DKK
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18017
Urtepotteskjuler · lysegrå · H90

149,95 DKK

18018 
Urtepotteskjuler · lysegrå · H115

249,95 DKK

18019 
Urtepotteskjuler · lysegrå · H165

349,95 DKK

18020 
Urtepotteskjuler · lysegrå · H185

499,95 DKK
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K Ä H L E R 
O R I G I N A L S

En hyldest til fortiden, nutiden og fremtiden

Kähler Originals er universet hvor vi samler de serier som 
grunder i Kählers eksperimenterende arv og historie. Re-

sultatet kombinerer det bedste fra det klassiske håndværk 
med en moderne og nutidig fortolkning. Kähler Originals er 

tidsløst design til fremtidens generationer. 
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S P A R E D Y R E N E  F Å R 
T R E  N Y E  V E N N E R 

 

DESIGN: KÄHLER DESIGN

I 2016 nyfortolkede vi sparedyrene inspireret af og med respekt for Kählers lange historie og 

nu kommer der yderligere tre nye sparedyr til serien. Oprindeligt var sparedyr en arbejdsme-

tode, som kunsthåndværkere brugte for at dygtiggøre sig teknisk, og allerede i 1920’erne be-

gyndte den daværende kunstneriske leder af værkstedet, Nils Kähler, for sjov at eksperimen-

tere med de tidløse og charmerende skabninger i Kähler værkstedet. Historien lyder, at hans 

far, den legendariske Herman A. Kähler, en dag tilfældigt fandt et eksemplar i skraldespanden, 

og uforstående spurgte han sin søn, hvorfor han dog havde smidt en sådan genistreg ud. På 

opfordring fra faderen blev Nils Kählers sparedyr sat i produktion, og med årene blev de da 

også - med deres eventyrlige, humoristiske og dekorative udtryk - nogle af Nils Kählers mest 

populære design, og derfor er det netop disse, som i dag er inspirationen til de nye sparedyrs 

umiddelbare og moderne udtryk.

I foråret SS18 introducerer vi tre nye sparedyr til den historisk funderede serie: En gris, en and 

og en struds. De tre sparedyr kommer i hver deres farve, og mens grisen og strudsen har en 

silkemat, nistret overflade i henholdsvis en grønlig og rødlig nuance, har anden en blank glasur 

i en blålig nuance, hvilket gør hvert design unikt, så de enten kan pynte for sig selv eller sam-

men – selvfølgelig også med de andre sparedyr fra serien. 

Mens grisen er et nyt perspektiv på den klassiske sparegris, tager anden med sin buttede 

figur og strudsen med sin størrelse designet et skridt videre og skubber kærligt den klassiske 

sparebøsse ind i fremtiden - selvfølgelig med en prop, så mønterne kan komme ud, og spare-

dyrene kan gå i arv.  

KÄHLER ORIGINALS
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18041 
Struds · rød · H210

299,95 DKK

18042 
And · blå · H150

299,95 DKK

18040
Gris · grøn · H115

299,95 DKK





69

PÅ  H I S T O R I S K  O P DAG E L S E 
M E D  K Ä H L E R  

 

DESIGN: KÄHLER DESIGN

Inspireret af gamle håndværksteknikker præsenterer Kähler dette forår en serie af dekorative 

glasurtoppe, som spejler sig i Kähler keramikkens unikke historie. Tilbage i Kählers historiske 

værksted udviklede kunsthåndværkerne og keramikerne udover keramik også glasurer. Her 

brugte man kegleformede, keramiske figurer kaldet glasurtoppe til at teste, hvordan glasuren 

flød og ville tage sig ud ved brænding.

I 1901 blev den første malerdame tilknyttet Kählers værksted, og i årtierne efter skabte maler-

damerne, unikke keramiske produkter og udviklede glasurer ved hjælp af glasurtoppene. Da 

Kähler i 2013 overtog og renoverede det gamle værksted på Kählersbakken i Næstved, fandt 

man en lille eksklusiv samling af de gamle historiske glasurtoppe, og disse fine og unikke ek-

semplarer er inspirationen bag serien, som vi introducerer i foråret SS18.

Serien af glasurtoppe afspejler en vigtig del af Kähler-historien og er Kählers bud på en ny 

kollektion af dekorative og anderledes elementer, hvor de vekslende højder og det keglefor-

mede design giver et minimalistisk, grafisk udtryk, som blødes op af de elegante farver i taktile 

glasurer.

De 25 glasurtoppe - 13 små og 12 store - kommer i røde, gule, grønne, blå og grå nuancer med 

forskellige overflader, fra de takkede til de glatte, som giver toppene dybde og et dekorativt 

udtryk. Alle er de præget af glasurerne, som giver toppene både matte, blanke og reaktive 

overflader. Alene eller kombineret på kryds og tværs er glasurtoppene de perfekte elementer til 

at skabe et unikt og smukt tableau med historiske referencer.

KÄHLER ORIGINALS
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18050 · Glasurtop
lys grå GR67 · H110

129,95 DKK

18054 · Glasurtop
lys rød R88 · H110 

129,95 DKK

18055 · Glasurtop
midnatsblå B25 · H110 

129,95 DKK

18056 · Glasurtop
nistret blå B46 · H110 

129,95 DKK

18057 · Glasurtop
gulbrun G01 · H110 

129,95 DKK

18051 · Glasurtop
lys grå GR67 · H110 

129,95 DKK

18052 · Glasurtop
nistret rødbrun R16 · H110 

129,95 DKK

18053 · Glasurtop
kobberrød R37 · H110 

129,95 DKK

18058 · Glasurtop
solgul G03 · H110 

129,95 DKK

18059 · Glasurtop
lys gul G90 · H110 

129,95 DKK

18060 · Glasurtop
limegrøn GG07 · H110 

129,95 DKK

18061 · Glasurtop
nistret grøn GG10 · H110 

129,95 DKK

18062 · Glasurtop 
mørkegrøn GG85 · H110 

129,95 DKK
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18063 · Glasurtop
askegrå GR17 · H150  

149,95 DKK

18069 · Glasurtop
falmet turkis B18 · H150  

149,95 DKK

18070 · Glasurtop 
blågrøn B92 · H150  

149,95 DKK

18071 · Glasurtop
mat gulbrun G07 · H150  

149,95 DKK

18072 · Glasurtop
rødbrun G09 · H150  

149,95 DKK

18073 · Glasurtop
grønblå GG01 · H150  

149,95 DKK

18074 · Glasurtop
skovgrøn GG16 · H150  

149,95 DKK

18064 · Glasurtop
farvet grå GR44 · H150 

149,95 DKK

18065 · Glasurtop
grågrøn GR79 · H150  

149,95 DKK

18066 · Glasurtop
falmet abrikos R22 · H150 

149,95 DKK

18067 · Glasurtop
nistret rød R64 · H150 

 149,95 DKK

18068 · Glasurtop
blå B04 · H150 

 149,95 DKK



F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

Tel: +45 8928 1300
Fax: +45 8928 1301

Koncept og layout
Kähler Design 

© Kähler Design A/S

Der tages forbehold for trykfejl 
og eventuelle prisændringer.



www.kahlerdesign.com

98229  /  699630




