
Pizza/bakstål
Baka pizza och bröd, stek grönsaker och smasha 
sommarens godaste burgare. Pizzastålet fungerar på 
alla värmekällor.

Material: 6 mm svenskt kolstål
Vikt: 4710 g
Mått: 35 x 39 x 0,6 cm
Pris inkl. gravyr 799,-

Erbjudandet gäller t o m 30/6 med reservation för slutförsäljning.Samtliga priser exklusive moms och frakt. 
Minsta antal 5 st. För ordrar med gravyr under 20 st tillkommer en startavgift om 695,-.

Uppskattade sommargåvor 

från Kockums - kvalitet och 

funktion sedan 1875

Pizzaspade
Med pizzaspaden placerar du enkelt degen på underlage
och tar bort den när det är färdiggräddat. 

Material: Plywood 
Mått: 40 x 29 x 0,6 cm 
Vikt: 380 g 
Pizzaspade inkl. gravyr 199 kr

Dags att beställa sommarpresenterna! Gravera företagets logo, tagline 
eller varför inte en sommarhälsning!

Pizza/bakstål med uppvik
Svensktillverkat bak och pizzastål. Fungerar i ugn, på alla spishällar, 
på grillen eller över öppen eld. 

Material: Kolstål
Vikt: 5730 g
Mått: 37 x 33 x 3 cm
Pris inkl. gravyr 799 kr



Smashjärn
Smashjärn av rostfritt stål. Levereras med ett handtagsskydd 
av neopren eller läder. Smasha sommarens godaste burgare!
Graveras ej. 

Material: Rostfritt stål
Vikt: 660 g
Mått: 19 x 14 x 7 cm
Smashjärn med neoprenhandtag 399,-
Smashjärn med läderhandtag 559,- 

Erbjudandet gäller t o m 30/6 med reservation för slutförsäljning.Samtliga priser exklusive moms och frakt. 
Minsta antal 5 st. För ordrar med gravyr under 20 st tillkommer en startavgift om 695,-.

Klassiska produkter 

från Kockums med gravyr

Emaljerad stålmugg
Kockums retroliknande emaljerade mugg kan användas till 
både varma och kalla drycker. Njut av en varm kopp te 
vid köksbordet, morgonkaffe på altanen och vill ha något 
vackert att dricka ur.

Material: Emaljerat stål 
Vikt: 170 g 
Mått: Volym: 37 cl. Höjd 80 mm. 
Pris: 160,- 

Stekpanna 28 cm
Stekpannan tål höga temperaturer och fungerar på alla typer 
av värmekällor. Går också att använda i ugn upp till 200°. 

Material: 3 mm svenskt kolstål. 
Vikt: 2300 g
Mått: 51 x 28 x 5,3 cm, botten 22 cm.
Pris inkl. gravyr 639,-

Dags att beställa sommarpresenterna! Gravera företagets logo, tagline 
eller varför inte en sommarhälsning!


