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De almindelige plastkøkkenredskaber, opvaskebørster og
skuresvampe udskiller små
plastikpartikler ved hver
anvendelse.

6833
PIZZARULLE af bøgetræ
Mål: L400 x D35 mm
Godt råd: drys rullen med lidt mel inden brug, så
klistrer dejen mindre

6834
OLIVENSKE MED HUL af olieret kirsebærtræ
Med denne lille fine olivenske kan du nemt tage
oliven fra glasset eller skålen, uden at få olien
med op
Mål: L160 x B25 x H16 mm

6835
SPAGHETTITANG MED MÅL af olieret
kirsebærtræ
Denne spaghettitang har to funktioner: at tage
spaghetti op samt at måle portioner i de tre
huller á 20, 30 og 35 mm. L320 x B58 x H30 mm

6836
GRYDESKE af olieret kirsebærtræ
Grydeskeen ligger godt i hånden på grund af det
afrundede greb
Mål: L255 x B63 x H10 mm

6837
PALETKNIV af olieret kirsebærtræ
Paletkniven ligger godt i hånden på grund af
det afrundede greb. Selve bladet er slebet skråt
nedefra. Dette gør paletkniven spidt, så det er
nemmere at vende maden på panden. L300 mm

6841
SALATBESTIK af olieret kirsebærtræ
Salatbestikket giver din salat et flot udtryk.
Det runde skaft ligger godt i hånden.
Mål: L350 x B70 x H16

6842
LILLE SKE af olieret kirsebærtræ
Perfekt til saltkaret eller andre små skåle
Mål: L84 x B19 x H14 mm

Ved at anvende Biogans
redskaber af naturlige råvarer,
skånes miljøet, verdenshavene
og ikke mindst undgås plastik
i maden.

6839
UNIVERSALSKRÆLLER af lakeret bøgetræ
med klinge af rustfrit stål L150 x B29 x H20 mm
Rigtig god skræller til mange formål. På grund
af den halve runde klinge er den særligt god til
runde grøntsager og frugter. Længde: 15 cm

6980
FROKOSTKNIV med skaft af olieret bøgetræ
God til både at skære og smørre
Knivblad af rustfrit stål
Skal vaskes af i hånden
Længde: 22 cm

6984
OMA GRØNTSAGSKNIV med skaft af bøgetræ
Knivblad af kulstofstål
Skal vaskes af i hånden
Længde: 16 cm

6986
SKRÆLLEKNIV med skaft af olieret bøgetræ
Knivblad af rustfrit stål
Længde: 16 cm

Knive og skrællere med træskaft

Køkkenredskaber af træ

Vidste du?

Hvem er Biogan?
Biogan har siden 1996 solgt et
væld af økologiske varer.
Dette er udover kvalitetstrævarerne primært nødder, frugt
og kolonialvarer.
Biogan står for kvalitet, stabilitet
og høj service. Alle leverandører
er nøje udvalgt, for at sikre den
høje kvalitet.
Biogan har ved sit hovedsæde
og lager i Lystrup ved Aarhus
også sit eget mikroristeri til
ristning og smagsgivning af
nødder og kokos.
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6838
HONNINGSKE af bøgetræ
Denne fine honningske er et lækkert redskab at
have i køkkenet. Med denne honningske er det
let at få honning op af glasset.
Mål: L127 x D27 mm

6982
TANTE GRØNTSAGSKNIV med skaft af olieret
bøgetræ
Knivblad af rustfrit stål
Skal vaskes af i hånden
Længde: 17 cm
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Børster til flasker

Opvaskebørster
6800
OPVASKEBØRSTE af bøgetræ med udskifteligt
opvaskehoved
Fibrene er lavet af bladribbene fra agave kaktus
D: 40 mm

6801
LUKSUS OPVASKEBØRSTE af bøgetræ
Fibrene er lavet af bladribbene fra agave kaktus
D: 50 mm

6805
OPVASKEHOVED af bøgetræ
Udskifteligt opvaskehoved der passer til 6800
opvaskebørste, og forlænger dens levetid
D: 40 mm

Ved at anvende disse fibre,
får man et godt og funktionelt
redskab med lang levetid.

6815
GRYDEBØRSTE af bøgetræ
Børstens fibre er lavet af bladribbene fra agave
kaktus
Mål: H80 x D50 mm

6816
GRYDEBØRSTE af bøgetræ med messingbørster
Denne børste er til gryder og pander hvor fibre
ikke kan fjerne alt skidtet
Mål: H75 x D45 mm

6810
GRØNTSAGSBØRSTE af bøgetræ
Fibrene er lavet af bladribbene fra både agave
kaktus og palmeblade, der giver børsten mere
fasthed. Med særligt formet kant for bedre greb.
Mål: L138 x B54 x H38 mm

6840
CHAMPIGNONBØRSTE af bøgetræ
Selve børstehårene er lavet af hår fra dyr.
Farven er naturlig hvid og hårene er bløde og
kan nemt fjerne skidt og jordrester fra svampe
Mål: H75 x D50 mm

Vidste du?
Alle Biogans trævarer er lavet
af 100 % naturlige råvarer.
For eksempel er fibrene på
flere af produkterne lavet af
bladribbene fra agave kaktus.
Det er en hygiejniske råvare,
der også er modstandsdygtig
overfor varme, syre og base.
6848

6849
BØRSTE TIL SUTTEFLASKETUD med uldtop
Denne tynde børste (D: 10 mm) når nemt ind i
sutteflasketuden. Den bløde uldtop sørger for
ikke at ødelægge tuden. Børsten danner et perfekt sæt med sutteflaskebørsten. Med dyrehår

6852
FLASKEBØRSTE med træhåndtag af bøg
Fibrene på børsten er af lyse dyrehår.
D: 50 mm

6853
FLASKEBØRSTE med uldtop
Denne flaskebørste er særligt velegnet til
glaskander og karafler, da uldtoppen beskytter
glasset mod ridser.
D: 55 mm

SUTTEFLASKEBØRSTE med bøgetræskaft
Det er en børste med dyrehår, der er bøjet
så den nemt når ud i alle kanterne af flasken.
Børsten danner et perfekt sæt med børsten til
sutteflasketud. D: 65 mm

6850

GLASBØRSTE med bøgetræsskaft
Fibrene på børsten er af lyse dyrehår
D: 65 mm

Grøntsagsbørster
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Diverse trævarer

Koste
6856
HJØRNEBØRSTE af bøgetræ
Fibre af bladribbene fra agave kaktus og fibre
fra palmeblade. Kombinationen af disse betyder,
at man har en børste med rigtig god rengøringsevne, som kan komme helt ind i hjørnerne

6860
HÅNDKOST med naturhår fra køer
En lækker kost der ligger godt i hånden

6861
KOST- OG FEJEBAKKESÆT
Sættet består af en lækker kost af bøgetræ der
ligger godt i hånden og en fejebakke af rustfrit
stål. Fejebakken har en gummikant der
beskytter gulvet mod ridser

6862
FEJEKOST af risstrå
Højde: 140 cm

6820
TRÆKLEMMER
Brug dem til vasketøjet på tørresnoren, til
hobbyarbejdet, som et alternativt navneskilt eller
noget helt fjerde

6854
RENGØRINGSBØRSTE af bøgetræ
Den kendetegnende S-form sørger for et godt greb, så man nemt kan skure bordet, skoene eller
noget helt tredje.
Fibrene på børsten af fra agave kaktussens bladribbe
Mål: L210 x B70 x H40 mm

6825
NEGLEBØRSTE af bøgetræ
Fibrene på børsten er fra bladribbene fra agave
kaktus
Mål: L95 x B35 x H40 mm

Vidste du?
Stråene på fejekostene er
blevet fremstillet af tørrede
strå fra risplanter.
Risstrå absorberer ikke vand
og kostene er derfor yderst
velegnet til at feje blade og
kviste sammen med.
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6863
FEJEKOST TIL BØRN af risstrå
Højde: 94 cm

Brug også kosten som pynt, til
Sank Hans eller halloween som
en del af et heksekostume.

6826
PILLEDÅSE af ahorntræ
Med lille skruelåg og ”Pillen” påtrykt
Mål: B40 x L40 x H60 mm

6828
MÆLKETANDSDÅSE af ahorn
Med lille skruelåg og ”Milchzähnen” og en tand
påtrykt
Mål: B40 x L40 x H60 mm

7

Fordele ved at købe 100 % naturlige trævarer:
•

Miljøet, verdenshavene og maden skånes
for unødvendige affaldstoffer i form af mikro
plastikpartikler

•

Det giver et flot og æstetisk look i køkkenet og
ved servering

Som Biogan kunde er du sikret følgende fordele
og værdier:
•

Et unikt sortiment, som giver mulighed for at
skille sig ud fra mængden

•

Et bredt sortiment, der sætter dig i stand til
at kunne byde dine kunder “en verden af
økologiske og naturlige produkter”

•

Meget konkurrencedygtige priser (valuta for
pengene)

•

Priser og produkter der giver dig en konstant god
indtjening

Det er nemt og ukompliceret at være kunde
hos Biogan:
•

Servicen er i top

•

Høj leveringssikkerhed

•

Hurtig levering

•

God logistik

•

Konstant udvikling af nye produkter – sig til hvis
du mangler et produkt

•

DERFOR – vælger flere og flere at samarbejde
med Biogan
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