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Eva Trio er en komplet serie af funktionelt grej til alt inden for tilberedning, 
anretning og servering af mad og drikke. 

Produkterne er udtryk for mere end 35 års konsekvent arbejde med 
udgangs punkt i design, funktion og materialer. Du finder Eva Trio produkter 
i køkkener, hvor bevidstheden om æstetik og praktisk anvendelighed 
følges ad. Både nationalt og inter nationalt har Eva Trio køkkenredskaber 
vundet bred anerkendelse som produkter, der opfylder kravene til moderne 
madlavning.

Eva Trio sortimentet spænder vidt. Gryder og pander der er ens i form  
– med samme greb og skafter, men lavet i støbejern, aluminium, kobber 
eller rustfrit stål. En familie med samme udseende, men hver især med 
unikke brugsegenskaber.

Men Eva Trio er også en lang række andre produkter til køkken og bord: 
Service, bestik, glas, køkkenværktøj og -knive, ta’ ting og ovnfast porcelæn. 
Alle er gennemtænkt til flere anvendelsesmuligheder og totalt er der mere 
end 400 muligheder for at kombinere på tværs af materialer og serier.

Eva Trio er gennem de sidste 35 år tildelt mange priser for design og 
funktion. Anerkendelser der klart viser, at Eva Trio er kvalitetsudstyr til 
køkken og bord, som fuldender det perfekte måltid.

Har du behov for yderligere information om vores produkter, er du altid 
velkommen hos en af vores forhandlere.
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GRyDER & PANDER 7

MULTI er skabt på baggrund af  
den nyeste multi-layer teknologi. 
Her bliver gode egenskaber fra rust-
frit stål som holdbarhed og slid styrke 
forenet med de gode varme leder-
egenskaber fra aluminium. Inder- og 
ydersiden består af rustfrit stål og 
der imellem er der en kerne af 
aluminium. Det giver en ensartet 
varmepåvirkning fra bunden og 
gennem siderne og dermed nogle 
unikke stege- og koge egenskaber.
Multiproduk terne fås både med og 
uden SLIP-LET® belægning.

RUSTFRIT STÅL har en uover-
truffen slidstyrke og holdbarhed. 
Sam  men med den tykke sandwich-
bund af aluminium er serien ideel til 
både kogning og stegning. Rust frie 
stålpander fås både med og uden 
SLIP-LET® belægning. SLIP-LET® 
belægningen sikrer, at intet 
hænger i og letter 
rengøringen.

STØBEJERN har en utrolig stor 
varmekapacitet, hvilket betyder,  
at det kan opretholde en meget høj 
tem pe  ratur i lang tid. Dette gør 
støbe jern til det bedste materiale  
at stege på samt lave gryderetter i. 
For at sikre de bedste stegeegen-
skaber er støbejernets overflade 
oliebrændt med en vegetabilsk olie.

ALUMINIUM er ideelt til de daglige 
gryder og pander. Det er et let 
metal, så selv store gryder er 
nemme at håndtere. Materialets 
gode varme lederegenskaber gør det 
velegnet til stort set alle opgaver. 
Eva Trios DURA LINE serie har en 
effektiv SLIP-LET® belægning, der 
sikrer, at maden ikke brænder fast 
og letter rengø ringen. Gryder, 
pander og låg kan kombineres på 
kryds og tværs.



Rustfrit stål
Aluminium

Rustfrit stål

Alle gryder og pander i MULTI-serien består 
af en 3-lags konstruktion med rustfrit stål 
inderst og yderst samt en kerne af alumi-
nium. Denne kombination giver uover truf ne 
stege- og kogeegenskaber på alle moderne 
varmekilder, herunder induktions komfur.  
I modsætning til almindelige gryder sker 
varmepå virk ningen i bunden og hele vejen 
op ad kogegrejets sider. 

MULTI
Til alle varmekilder
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•	 Enestående	koge-	og	stegeegenskaber
•	 Indvendig	literangivelse	og	praktisk	hældekant
•	 Kraftige	”kolde”	håndtag
•	 Kan	bruges	på	alle	varmekilder	og	i	ovn
•	 Tåler	maskinopvask
•	 Serien	fås	både	med	og	uden	SLIP-LET®

MULTI

KASSEROLLE 
M/SLIP-LET®

1,8 16 10 649,00

GRyDE  
M/SLIP-LET®

2,2
3,6

16
20

12
12

749,00
849,00

STEGEPANDE  
M/SLIP-LET®

24
28

5
5

799,00
999,00

SAUTERPANDE 
M/SLIP-LET®

3,4 24 8 949,00

 ltr. dia. højde pris kr.
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Diameter og højde er angivet i centimeter.

KASSEROLLE 1,8 16 10 599,00

GRyDE 2,2
3,6
4,8
6,5

16
20
20
24

12
12
16
14

699,00
799,00
899,00
999,00

STEGEPANDE 24
28

5
5

749,00
949,00

SAUTERPANDE 3,4 24 8 899,00

WOK 5,0 32 11 999,00

 ltr. dia. højde pris kr.





Eva Trio støbejernsserien er  
frem stillet af støbejern af bedste 
kvalitet, der efterfølgende er 
blevet oliebrændt, således at 
 maden hænger mindre i. Støbe jern 
leder og holder godt på varmen, 
hvilket gør det til et uovertruffent 
materiale til  stegning. Støbejern 
er ideelt til brug ved servering, 
hvor maden skal holdes varm ved 
bordet. Støbejern kan anvendes 
på alle moderne former for 
varme kilder – også induktion.

STØBEJERN
Til alle varmekilder

Støbejern
•	 Oliebehandlet	støbejern	
•	 Uovertruffent	materiale	til	bruning	
 og langtidsstegning
•	 Holder	godt	på	varmen	–	ideel	ved			
 servering ved bordet
•	 Kan	anvendes	på	alle	varmekilder

GRyDER & PANDER 11

Diameter og højde er angivet i centimeter.

GRILLPANDE 28 4,0 599,00

STEGEGRyDE 8,0 32 13,5 699,00

GRILLPANDE OVAL 30 3,5 499,00

 ltr. dia. højde pris kr.



Rustfrit stål stegepander med SLIP-LET® 
belægning sikrer, at maden ikke hænger i, 
letter rengøringen betydeligt og gør det 
muligt at anvende et minimum af fedtstof 
i forbindelse med madlavningen. 

Alle dele i denne serie er fremstillet i 
højglans poleret rustfrit stål. Både gryder 
og pander har en kraftig sandwichbund, 
der sikrer en god varmefordeling.

RUSTFRIT STÅL
Til alle varmekilder
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Diameter og højde er angivet i centimeter.

STEGEPANDE
M/VAFLET BUND

24
28

4,5
5,0

449,00
599,00

STEGEPANDE M/SLIP-LET® 20
24
28
30

4,5
4,5
5,0
6,0

499,00
599,00
699,00
749,00

SAUTERPANDE 2,0
3,0
5,0

20
24
28

7,0
8,0
8,0

599,00
649,00
849,00

SAUTERKASSEROLLE 1,3 16 7,0 399,00

 ltr. dia. højde pris kr.

KASSEROLLE 1,1
1,8

13
16

8,0
9,5

379,00
429,00

GRyDE 2,2
3,6
4,8
6,5

16
20
20
24

12,5
11,5
16,5
14,5

449,00
549,00
599,00
649,00

MULTIGRyDE 7,5 28 12,0 899,00

SUPPEGRyDE 10,0
15,0

24
28

23,5
24,5

1.099,00
1.299,00

 ltr. dia. højde pris kr.



FONDUE 2,2 16 12,5 1.399,00

FONDUE

 ltr. dia. højde pris kr.

PASTAINDSATS 20 14,0 599,00

PISKEBOWLE 20 11,0 449,00

•	 Kraftig	6,2	mm	sandwichbund
•	 ”Kolde”	håndtag	og	praktisk	hældekant
•	 Kan	anvendes	på	alle	varmekilder
•	 Tåler	maskinopvask

Rustfrit stål
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Diameter og højde er angivet i centimeter.

 dia. højde pris kr.



Eva Trio DURA LINE er fremstillet af  
aluminium. Det giver gode stege- og  
kogeegenskaber, da aluminium leder  
og fordeler varmen jævnt og hurtigt.  
Hele serien har SLIP-LET® belægning  
på inder siden, der sikrer, at intet hænger  
i og letter rengøringen. På ydersiden  
er koge grejet hårdt anodiseret, hvilket  
betyder, at det bliver særdeles hårdt og  
slidstærkt. Samtidig bliver overfladen  
modstandsdygtig over for syre.

•	 Fremstillet	af	aluminum	–	en	fremragende	 
 varmeleder
•	 Hårdt	anodiseret	på	ydersiden	–	giver	en	 
 meget holdbar overflade
•	 Effektiv	SLIP-LET® belægning
•	 Praktisk	hældekant	og	”kolde”	håndtag
•	 Kan	anvendes	på	alle	varmekilder

DURA LINE
Aluminium/SLIP-LET®
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Diameter og højde er angivet i centimeter.

KASSEROLLE 1,8 16 9,5 549,00

GRyDE 2,5
3,8
4,8
7,0

16
20
20
24

11,5
11,0
15,0
14,5

599,00
649,00
699,00
799,00

WOK 5,0 32 11 799,00

 ltr. dia. højde pris kr.

KASSEROLLE

STEGEPANDE 24
28

4,0
4,5

499,00
599,00

SAUTERPANDE 3,4 24 8,0 699,00

 ltr. dia. højde pris kr.





Nyeste skud på stammen indenfor 
den klassiske serie er kobberserien, 
der hen vender sig specielt til fein-
schmeckerne i køkkenet. Kobberserien 
er udviklet på baggrund af den nyeste 
multi-layer teknologi, der kombinerer 
kobber, rust frit stål og aluminium i 
tre lag. Denne kombination giver en 
perfekt varmefordeling.

KOBBER

GRyDER & PANDER16

•	 Helt	unik	varmefordeling	sikrer	nem	 
 styring af madlavningsprocessen
•	 Enestående	stege-	og	kogeegenskaber
•	 Praktisk	hældekant	og	”kolde”	håndtag

Diameter og højde er angivet i centimeter.

SAUTERKASSEROLLE 1,3 16 7 799,00

GRyDE 3,6 20 11,5 1.199,00

 ltr. dia. højde pris kr.

SAUTERPANDE 3,5 24 8 1.199,00

STEGEPANDE 24 4,5 999,00

 ltr. dia. højde pris kr.





De flade tallerkenlåg i rustfrit stål stables inden 
i hinanden eller ophænges på kroge. Låget har 
“lange”	håndtag	anbragt	på	siden,	så	du	kan	 
se til maden uden at brænde dig. Under  
madlavning kan du holde ting varmt på låget. 
Tallerkenlåg med glas giver mulighed for at  
følge tilberednings processen undervejs. 

Kuppellåget er formgivet specielt til brug på  
pander eller sauterpander. Så er der plads til mad, 
som når højere end panden eller sauterpandens 
sider. Lågets form sørger for, at dampen samles  
i toppen af låget (på indersiden), hvor efter den 
drypper ned igen på maden, så det bedre bevarer 
sin saft og kraft.

Tallerkenlåg Kuppellåg

GRyDER & PANDER18

Diameter er angivet i centimeter.

TALLERKENLÅG 13
16
20
24

109,75
129,75
159,75
179,75

TALLERKENLÅG 28 269,75

TALLERKENLÅG – GLAS 16
20

199,75
219,75

TALLERKENLÅG – GLAS 24 299,75

  dia.  pris kr.

KUPPELLÅG 16
20
24
28
32

219,75
239,75
299,75
349,00
399,00

  dia.  pris kr.



Lågene fra Eva Trio passer 
på tværs af serier og materialer



P
orcelæ

n



Med Eva Trio kan du mere – med 
færre dele. For hver enkelt ting 
har flere anvendelsesmuligheder. 
Brug derfor samme underkop til 
både kaffe-, te- og cappuccinokop 
samt skåle. Kombiner på kryds og 
tværs af serier og materialer. 

PORCELÆN 21



Stel i helglaseret porcelæn som med 
sin rene, enkle form danner baggrund 
for madens egen skønhed. Det byder 
på en række kombinationsmuligheder 
takket være et gennemført princip om 
ens mål.

LEGIO® STEL

PORCELÆN22

Diameter og højde er angivet i centimeter.

UNDERKOP 16 34,75

KAFFEKOP 0,2 8,5 6,5 49,75

TEKOP 0,3 10 6,0 49,75

 ltr. dia. højde pris kr.

CAPPUCCINOKOP 0,3 8,5 8,5 65,75

KRUS 0,2 7 8,5 69,75

ESPRESSOKOP MED 
UNDERKOP

0,06 5,5 4,0 69,75

 ltr. dia. højde pris kr.



LEGIO® STEL
Den ovale middagstallerken har et væld af  
anvendelses- og kom binationsmuligheder  
med de øvrige produkter i LEGIO®-serien.

PORCELÆN 23

Diameter og højde er angivet i centimeter.

DyB, OVAL TALLERKEN 21
26

89,75
159,75

OVALE TALLERKENER 

FROKOST 
MIDDAG, LILLE
FAD, OVAL

23,5
28
33

149,75
159,75
229,75

RUND, DyB TALLERKEN
PASTA, DyB TALLERKEN

25
31

79,75
119,75

RUNDE TALLERKENER

KAGE
FROKOST 
MIDDAG, LILLE
MIDDAG, STOR

19
22
25
28

59,75
69,75
79,75
99,75

 ltr. dia. højde pris kr.

ÆGGEBÆGER 12 3,5 129,75

PORTIONSSKÅL 0,4 12 6,5 69,75

SALATSKÅLE 2,5
3,5

20
24

11,0
13,5

179,75
199,75

SKÅLE 0,9
1,5
2,5

16
20
24

6,5
8,0

10,0

99,75
169,75
199,75

 ltr. dia. højde pris kr.



FAD, OVALT 38 299,75

OVNFAST FAD, OVALT 1,0
1,5
2,5
3,5

21
27
30
33

4
4,5
5
6

149,75
199,75
229,75
249,75

 ltr. dia. højde pris kr.

LEGIO® STEL
Fadene i LEGIO®-serien er ovnfaste og kan  
bruges til mange formål og passer formmæssigt 
til resten af serien. De indstøbte håndtag gør  
de varme fade praktiske at arbejde med. Tåler 
anvendelse direkte fra fryser til ovn/microovn.  
Til de firkantede lasagnefade fås praktiske  
holdere i rustfrit stål, der gør det nemt at flytte 
det varme fad fra køkken til bord.

PORCELÆN24

Diameter og højde er angivet i centimeter.

SERVERINGSSKÅLE, 
RUNDE

1,3
2,5

16
20

7
9

199,75
229,75

TÆRTEFORME, RUNDE 20
24
28

199,75
249,75
279,75

RAMEKIN, RUND 0,15 9,0 3,5 34,75

LASAGNEFAD, 
FIRKANTET

24x17
30x24
36x29

4,5
5
6

249,75
349,00
399,00

HOLDERE TIL  LASAGNE  -
FADE, RUSTFRIT STÅL

30x24
36x29

169,75
199,75

 ltr. dia. højde pris kr.





CLASSIC STEL
Klassisk stel med mat kant, der giver et 
flot spil mellem den matte og den blanke 
overflade. Alle dele tåler anvendelse  
direkte fra fryser til ovn/microovn.

PORCELÆN26

Én og samme underkop 
kan anvendes til kaffe kop, 
krus og portionsskål.  
Med Eva Trio får du mere 
for mindre.

Diameter og højde er angivet i centimeter.

KRUS 0,2 6 9,0 59,75

KAFFEKOP 0,15 6 6,5 89,75

ESPRESSOKOP 0,12 8 4,0 89,75

TEKOP 0,2 10 5,5 99,75

 ltr. dia. højde pris kr.

TALLERKENER

KAGE
FROKOST
MIDDAG, LILLE
MIDDAG, STOR
DyB, LILLE
DyB, STOR

19
22
25
28

21,5
25

69,75
89,75
99,75

119,75
99,75

119,75

SKÅLE 0,3
0,5
1,3
2,0
4,0

10
13
16
20
24

6,0
7,0
9,0

11,0
13,0

89,75
129,75
159,75
229,75
329,00

 ltr. dia. højde pris kr.



Den elegante smørboks 
med låg passer perfekt 
til en pakke smør. 

Alle skålene har gribekant og en mat 
overflade, så de er sikre og gode at 
holde på.

TILBEHØR

PORCELÆN 27

Diameter og højde er angivet i centimeter.

SALT & PEBER 5
5

7,5
7,5

49,75
49,75

SALTKAR 6,5 3,5 39,75

 ltr. dia. højde pris kr.

FLØDE - 
KANDE

0,1 5 8,0 79,75

SMØRBOKS 250 g L: 11,5
B: 8,5

8,5 199,75

MORTER 0,3 11,5 7,0 239,75

 ltr. dia. højde pris kr.



GLAS
Eva Trio glas er udviklet i tæt samar-
bejde med professionelle sommelierer. 
Glasset er mundblæst, tyndt og delikat. 
Serien be står af en række elegante, har-
moniske glas der hver især er formgivet 
med afsæt i ønsket om at give en god 
op levelse med forskellige typer vin.

INNOVATIVT DESIGN
De mundblæste vinglas fremhæver vinens bou-
quet og får alle facetter af vinens smags nuancer 
til at træde i karakter. Som noget helt unikt er 
 serien smukt formet med en vinkel på 14 grader. 
Nogle vil kalde det et skråplan, vi kalder det  
evolution. Hvert glas er et kunstværk, der løfter 
glæden ved at nyde god vin op på et højere  
niveau. 

Design: 3PART

GLAS28

Højde er angivet i centimeter.

SyRAH 24 169,75

BOURGOGNE 22 169,75

BORDEAUX 24 169,75

CHAMPAGNE 24 169,75

RIESLING 22 169,75

SAUVIGNON
BLANC

22 169,75

DESSERT 18 169,75

AQUA 12 169,75

 højde pris kr.  højde pris kr.





TERMOKANDE

TERMOKANDE30

Den nye cylinderformede termokande  
er endnu et eksempel på, hvordan 
 produkter fra Eva Trio er underlagt 
strenge krav om at form, funktion og 
materiale går op i en højere enhed.
 

Eva Trio termokanden er udformet i 
rustfrit stål både ind- og udvendigt.  
Det patenterede drypfrie hældesystem 
gør det nemt at hælde uden at spilde  
og den åbne hank er udført i gummieret 
plast, som sikrer et behageligt og solidt 
greb. 

I al sin enkelthed et smukt og anderledes 
akkompagnement til både kaffe- og  
tebordet. 

Design: Tools®

TERMOKANDE 1,0 699,00

  liter  pris kr.





B
estik &

 køkkenredskaber



Nyt elegant bestik der følger det 
flotte, enkle formsprog, som er  
så karakteristisk for Eva Trio.

Bestikket er fremstillet af rustfrit 
stål og har en mat overflade. 
Med bløde overgange og en  
vel afbalanceret tyngde, ligger 
alle delene særdeles godt i  
hånden. Den smukke overflade  
er modstandsdygtig over for  
slid og tidens tand. Særdeles 
nem at vedligeholde og tåler 
maskin opvask. 

BESTIK & KØKKENREDSKABER 33



BESTIK  

Eva Trio bestik i rustfrit stål klæder  
ethvert veldækket bord til både hverdag 
og fest. Igen et klassisk eksempel på at 
materiale, funktion og design går op i  
en højere enhed. Alle delene er lette at 
rengøre og tåler maskinopvask.  

Design: Torben Rasmussen.

BESTIK & KØKKENREDSKABER34

 

Længde er angivet i centimeter.

16 DELS ÆSKE
21,5
20,5
20,5
15,5

1.199,00

KAGEGAFFEL
købes som løsdel

19,0 59,75

 længde pris kr.

Bestikserie fra Eva Trio består af teske, kage-
gaffel, spiseske, gaffel og middagskniv. Serien 
fås i gaveæske med 4 stk. af hver. Kagegaffel 
købes som løsdel.



SALT- & PEBERKVÆRN  

Salt- & Peberkværn til det veldækkede 
bord produceret i højglanspoleret rustfrit 
stål og gummieret plast. Kværnen har 
robust velfungerende keramisk værk. 

Formen betyder at kværnen  ligger  
godt i hånden og således er behagelig 
at anvende.

Design: Klaus Rath

BESTIK & KØKKENREDSKABER 35

SALT- & PEBERKVÆRN 9,5 299,75

  liter  pris kr.

Prisen er pr. stk.



KØKKENVÆRKTØJ
Kunststof

BESTIK & KØKKENREDSKABER36

Redskaberne i slidstærkt kunststof er specielt 
fremstillet til gryder, pander og kasseroller med 
SLIP-LET® belægning.

Længde er angivet i centimeter.

HULSKE 27,0 59,75

RØRESKE 27,0 59,75

SPATEL LILLE/STOR 28,0
28,0

59,75
59,75

PASTASKE 26,0 59,75

 længde pris kr.

LILLE SMAGESKE 23,0 59,75

GRyDESKE/
GRyDESKE MED HULLER

26,0
26,0

59,75
59,75

OPØSERSKE 28,0 59,75

 længde pris kr.



BESTIK & KØKKENREDSKABER 37

Hulskeen har et special-designet skaft med en 
lille bøjning, der gør det let at komme helt ud 
til siderne.

KØKKENVÆRKTØJ
Rustfrit stål

Håndtaget på piskeriset er formet, så det er ovalt 
for enden – det giver et sikkert greb – og rundt ved 
riset for at sikre fri bevægelighed, mens der piskes.

PISKERIS

Mange af køkkenredskaberne kan hænges op i 
skaftet. Det ser ikke bare godt ud, men er også 
praktisk, da redskaberne dermed altid er lige ved 
hånden.

OPHÆNG

Længde er angivet i centimeter.

HULSKE 26,0 129,75

FISKEPALET 25,0 99,75

STEGEPALET, LILLE/
STOR

29,0
29,0

99,75
99,75

PIZZASKÆRER 18,0 149,75

 længde pris kr.

OPHÆNG 40,0
60,0

169,75
189,75

S-KROG 8,75

 længde pris kr.

PISKERIS 20,0
25,0
30,0

89,75
99,75

119,75

PISKERIS M/SILIKONE 
BELÆGNING

20,0
25,0
30,0

99,75
129,75
149,75

 længde pris kr.



KØKKENVÆRKTØJ
Rustfrit stål

Sigtene passer til både gryder, skåle og  
tallerkener, og de større sigte samt dørslag  
kan let nå over en køkkenvask. Da håndtagene 
er svejset på over siden, undgår man, at sigtene 
ridser og skraber imod. 

Dejskraberne er designet, så de ligger godt i 
hånden og er lette at bruge. Håndtaget er af 
rustfrit stål og bladet af blødt silikone.

BESTIK & KØKKENREDSKABER38

Længde er angivet i centimeter. Diameter og længde er angivet i centimeter.

TRÅDSI 7,5
14
16
18
20

18,0
32,0
37,0
41,0
44,0

99,75
179,75
199,75
219,75
259,75

DØRSLAG MED SKAFT 20 43,0 289,75

DØRSLAG PÅ FOD 20 299,75

 dia. længde pris kr.

DEJSKRABER, ENKEL 23,0 79,75

DEJSKRABER, DOBBEL 23,0 79,75

BAGEPENSEL 18,0 79,75

SERVERINGSTANG 22,0 249,75

 længde pris kr.



SERVERING
Rustfrit stål

Disse skeer er nøje gennemtænkt. Når bladet er 
ovalt i samme retning som skaftet, er det lettere 
at tage ting op fra siden. Sidder det vinkelret på 
skaftet, er det let at få fat i f.eks. salat.
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Længde er angivet i centimeter. Diameter og længde er angivet i centimeter.

SERVERINGSSKE,  
LILLE, OVAL

22,0 99,75

SERVERINGSSKE, LILLE
MED HULLER, OVAL

22,0 99,75

SERVERINGSSKE, 
STOR, OVAL

26,0 119,75

SERVERINGSSKE, STOR
MED HULLER, OVAL

26,0 119,75

 længde pris kr.

PASTASKE 29,0 129,75

OPØSERSKE, LILLE
BØJLEGREB

6 19,0 99,75

OPØSERSKE, STOR 
BØJLEGREB

9 27,0 119,75

OPØSERSKE, LILLE
BØJLEGREB, OVAL

6 20,0 119,75

OPØSERSKE, STOR
BØJLEGREB, OVAL

9 30,0 129,75

 dia. længde pris kr.



SERVERING
Ta’ ting i rustfrit stål   

BESTIK & KØKKENREDSKABER40

Diameter og længde er angivet i centimeter.

Der er udviklet en serie redskaber til 
servering. De langskaftede Ta’ ting er 
form givet specielt til krukker, så man 
kan nå helt ned til bunden.

Både kaffe- og vippemål er elegant udført i rustfrit 
stål. Vippemålet er designet, så det kan hvile på 
kanten af glasset, mens det fyldes.

OPØSERSKE, 
BØJLEGREB, OVAL

5 17,0 99,75

SALATSÆT, OVAL 25,0
29,0

199,75
229,75

SERVERINGSSPADE 8,5 18,0 99,75

 dia. længde pris kr.

PÅLÆGSGAFLER/
FORKE

11,0
17,0

99,75
129,75

KAFFEMÅL 7g 3,5 12,0 99,75

  dia. længde pris kr.

3 stk.
2 stk.
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Diameter og højde er angivet i centimeter.

Eva Trio røreskåle fås i hvid og farvekombi na-
tionen sort/hvid. Skålene er udformet i slid stærk 
melamin og forsynet med en gummiring i bunden, 
så de altid står stabilt på bordet. Skålene har 
hælde tud, der også fungerer som greb alt efter 
behov. Et matchende låg i sort fleksibel silikone 
gør det muligt at anvende skålene til opbevaring. 
Skålene findes i fire forskellige størrelser, som er 
nemme at stable i skabet. Til 1,5 ltr. skålen fås 
desuden et piskelåg.

RØRESKÅLE
Kunststof

LÅG OG PISKELÅG TIL 
RØRESKÅLE

16
18,5
21

23,5

16

69,75
79,75
89,75
99,75

69,75

DECILITERMÅL,  
HVID ELLER SORT

0,1 7,5 5,5 69,75

RØRESKÅLE, HVID
1,5
2,0
3,0
4,0

16
18,5
21

23,5

13,0
14,0
14,5
15,0

129,75
149,75
179,75
199,75

RØRESKÅLE,  SORT/
HVID 1,5

2,0
3,0
4,0

16
18,5
21

23,5

13,0
14,0
14,5
15,0

149,75
179,75
199,75
229,75

 ltr. dia. højde pris kr.

 ltr. dia. højde pris kr.



SKÆREBRÆTTER
Kite

Eva Trio Kite skærebræt er fremstillet i olieret eg. 
Træets årer skråner nedad langs brættets skære-
flade, hvor al kødsaften samles for enden af hæld-
ningen. Samtidig sikrer den spidse vinkel, at du 
rammer skålen eller gryden, når du hælder fra 
brættet. Brættets kanter er også hævede i begge 
sider, så det, du skærer, forbliver på brættet. 
Designet minder om en smuk drage, der elegant 
svæver gennem luften. Dette indtryk forstærkes af 
designets navn – Kite – der betyder drage på engelsk.
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Carv’it skærebræt er ligeledes fremstillet i olieret 
eg og har rundede sider såvel horisontalt som 
vertikalt, således at form og funktion er 
optimeret. Skærebrættet fås i tre størrelser og 
særligt for medium brættet er, at det er 
fremstillet med en anvendelig saftrille.

Carv'it

Længde er angivet i centimeter.

CARV´IT 30x22x2
42x30x3
52x30x3

199,75
399,00
499,00

 længde pris kr.

KITE 40x40x3 899,00

KITE 40x39x3
46x46x3,5

799,00
899,00

 længde pris kr.
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Eva Trio ORCA køkkenknivserie  
omfatter en række knive, der hver 
har sit præcise anvendelses område, 
så man altid kan finde en hensigts-
mæssig kniv til alle opgaver, hvad 
enten der skal skæres, hakkes  
eller snittes. Knivsbladet er skabt  
af det meget stærke molybdænum 
vanadium stål, der sikrer et skarpt 
og holdbart skær der er nemt at 
vedlige holde.

Eva Trio ORCA knive er skabt for  
at dække alle tænkelige behov i et 
køkken. De er nemme at anvende 
og med en smule ved ligeholdelse 
får man glæde af dem langt ud i 
fremtiden. 

Design: 3PART
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Eva Trio ORCA køkkenknive er udviklet i 
samarbejde med professionelle kokke 
og lever fuldt op til sikker og fleksibel 
hånd tering af råvarer. Knivene er udviklet 
og produceret ved hjælp af den nyeste 
tek nologi. Der er ingen unødvendig pynt 
eller kompromisser – kun ren og skær 

kvalitet hele vejen igennem. Grebet på 
ORCA knivene er formet efter håndens 
greb og hævet i forhold til knivsbladet 
for at give god plads til fingrene. 
Over fladen i POM og stål sikrer at 
 hånden ikke så nemt glider under 
 arbejdet. 

ORCA KNIVE

TOMATKNIV 4" 499,00

GRØNTSAGSKNIV 4,4" 499,00

FORSKÆRERKNIV 8" 599,00

  længde pris kr.

FILÉTKNIV 8" 599,00

JAPANSKE
GRØNTSAGSKNIVE

6"
7"

599,00
649,00

OSTEKNIV 4,5" 399,00

  længde pris kr.
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Symboler for enden af grebet gør det 
nemt at genkende knivene når de står  
i knivblokken. Knivene findes i 12 
 varianter og opfylder derfor  
ethvert  behov i  køkkenet.

Der findes både stegegaffel og keramisk  
slibestav som tilbehør til knivene.

ORCA TILBEHØR

KERAMISK SLIBESTAV 9" 699,00

STEGEGAFFEL 6" 599,00

  længde pris kr.

BRØDKNIV 9" 599,00

KOKKEKNIVE 8"
10"

599,00
649,00

URTEKNIV 3" 349,00

UDBENERKNIV 7" 599,00

 længde pris kr.



Eva Trio er det logiske valg for alle, 
som holder af at tilberede, servere og 
spise god mad. Et valg hvor materiale, 
funktion og design er med til at skabe 
glæde i alle facetter i processen fra 
køkken til bord. Derfor er Eva Trio  
gennemtænkt ned til mindste detalje  
– også når det gælder udvalget.

Gryder, pander, kasseroller. Tallerkener, 
kopper, krus. Udvalget er stort. Men 
ikke større end nødvendigt. I Eva Trio 
serien har mange af produkterne flere 
anvendelsesmuligheder. Således kan 
du mere med færre dele. Det er der 
fornuft i. Heller ikke i designet er der 
overflødigheder – kun nødvendigheder. 
Det giver mening.
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1) Gælder ikke indstegt stegepande uden belægning.

Brug og vedligeholdelse
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Tallerkenlåg       ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Tallerkenlåg, glas       ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Kuppellåg       ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Multi/Rustfrit stål  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 		●1)

SLIP-LET®  belægning  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Støbejern  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 	 	 ●	

Dura Line aluminium  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 	 ●	 ●

Kobber  ● ● ●	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Legio porcelæn       ●	 ●	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●

Classic stel       ●	 ●	 ●	 	 	 ●	 ●	 ●

Glas            ● ● ●

Termokande             ● ●

Bestik            ● ● ●

Køkkenværktøj i kunststof       	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Køkkenværktøj & Ta’ting i rustfrit stål       	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Skærebrætter             ●	 ●

Røreskåle & piskeskål       	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Knive             ● ●		
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Tallerkenlåg       ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Tallerkenlåg, glas       ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Kuppellåg       ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Multi/Rustfrit stål  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 		●1)

SLIP-LET®  belægning  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Støbejern  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 	 	 ●	

Dura Line aluminium  ● ● ● ●  ●	 ●	 	 	 	 	 ●	 ●

Kobber  ● ● ●	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Legio porcelæn       ●	 ●	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●

Classic stel       ●	 ●	 ●	 	 	 ●	 ●	 ●

Glas            ● ● ●

Termokande             ● ●

Bestik            ● ● ●

Køkkenværktøj i kunststof       	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Køkkenværktøj & Ta’ting i rustfrit stål       	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Skærebrætter             ●	 ●

Røreskåle & piskeskål       	 	 	 	 	 ●	 ●	 ●

Knive             ● ●		
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