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Biogan går op i at beskytte vores kære planet. Derfor er vi opmærksomme på at bæredygtighed både skal være en del af 
fødevareindustrien, men også fylder andre steder.
En af de store udfordringer for miljøet er plastik. Dagligdagsprodukter som grydeskeer, skærebrætter m.m. findes i plastikudgaver i 
rigtig mange køkkener og hjem. Den stigende bevidsthed omkring konsekvenserne ved f.eks. plastikprodukter har ført til at forbrugerne 
i højere grad tyr til produkter, som er miljøvenlige og lavet af mere bæredygtige materialer.

Ved at udbyde et sortiment af nonfood produkter i naturlige materialer, gør vi det nemmere for vores kunder at arbejde og leve 
miljøvenligt i hverdagen.

F.eks. er produkter i træ mindre belastende at producere, og kan nedbrydes af naturen, når vi smider dem ud. Man bør dog være 
opmærksom på hvilke træsorter, der er brugt. Vi har valgt at forhandle produkter i europæiske træsorter, som er meget almindelige 
træsorter, og derfor ikke har nogen indflydelse på verdens regnskove.

Med fokus på bæredygtighed arbejder vi hele tiden på at tilbyde et alsidigt sortiment, som kan gøre jeres butik til et mere interessant 
indkøbssted for jeres kunder.

Venlig hilsen

Connie og Anders Kok, Biogan A/S
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Køkkenredskaber i bøgetræ
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6833
PIZZARULLE i bøgetræ
Mål:600x40 mm
Godt råd: drys rullen med lidt mel inden 
brug, så klistre dejen mindre.

Køkkenredskaber i træ
Køkkenredskaber i træ er flotte og behøves netop ikke at blive gemt 

væk. De smukt designede skeer, skærebrætter og tag-tøj kan pynte et 
hvert bord og give lidt eksklusivitet til stemningen.

Vidste du?
De almindelige plastkøkkenredskaber udskiller små plastikpartikler 
hver gang de bruges. Ved at anvende Biogans redskaber af naturlige 

materialer, skånes miljøet og verdenshavene, og derforuden undgår du 
plastik i maden.

6878
KAGERULLE med metal akse i bøgetræ
Mål : 400 mm
Kvalitets kagerulle med god tyngde og 
størrelse.

6879
KAGERULLE med plastik leje i bøgetræ
Mål: 450 mm 
Kvalitets kagerulle med god tyngde og 
størrelse.

6877
BØRNEKAGERULLE i bøgetræ
Mål: 170 mm
Tag børnene med i køkkenet og skab en 
hyggelig fælles oplevelse.

6895
NØDDEKNÆKKER med håndtag i bøgetræ
Mål: 190 mm
Fint redskab som ligger godt i hånden. Flot i 
nøddekurven.

6866
NØDDEKNÆKKER med gevind
Mål: 65 x 65 x 110 mm
Bøgetræ i 2 nuancer med form som en 
svamp. Flot i nøddekurven.
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Køkkenredskaber i bøgetræ

6858
TANG i bøgetræ 
Mål: 320 mm
Let at håndtere og du undgår plastik i 
maden.

6876
MÅLEPINDE i bøgetræ
Mål: 3/5/10 mm
Gør det nemt at rulle fondant, marcipan og 
dej ud i en jævn tykkelse.

6983
CREPE DEJPIND i bøgetræ
Mål: 210 x140 mm 
Gør det nemt at fordele dejen jævnt på 
panden.

6981
CREPE VENDER i bøgetræ
Mål: 300 mm
Med de afrundede hjørner er den perfekt til 
hurtigt og nemt at vende pandekager.

6875
KARTOFFELSTAMPER i bøgetræ
Mål: 300 mm
God til at mase og knuse kartofler.

6989
OLIVENTANG i bøgetræ
Mål: 250 mm
Sikre en nem håndtering af oliven. Kan også 
bruges til drueagurker o.l. 

6857
GRILLTANG i bøgetræ 
Mål: 290mm
Ideel til brug på grill og pander.



Køkkenredskaber i bøgetræ
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6990
SMØREBRÆT med tog i bøgetræ
Mål:130x230 mm
Dekorativ smørebræt til de mindste.

6893
Kål rivejern i bøgetræ
Mål : 400x160 mm
Effektivt redskab med 3 knivblade til at snitte 
kål.

6891
PISKERIS med håndtag i bøgetræ
Mål: 300 mm
Flot piskeris og et nødvendigt redskab i 
køkkenet. 

6991
SMØREBRÆT med bjørne i bøgetræ
Mål: 130x230 mm
Dekorativ smørebræt til de mindste.

6992
SMØREBRÆT med dino i bøgetræ
Mål: 130x230 mm
Dekorativ smørebræt til de mindste.

6865
MADKASSE i metal med trælåg af bøg
Mål: 115x180x65 mm
Låget kan vendes og med fordel bruges som 
smørebræt.

6890
BØRNEKØKKENSÆT i bøgetræ
7 dele
Tag børnene med i køkkenet og skab en 
hyggelig fælles oplevelse.



Køkkenredskaber i kirsebæ
rtræ
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Tips til behandling af køkkenredskaber i træ

Træet smøres med varm madolie uden smag.
Overskydende olie aftørres dagen efter. På denne måde sikre du længere levetid.

Træprodukter bør ikke ligge i vand i lang tid. Det er derfor en god ide at
afvaske det hurtigt og efterfølgende tørre det i hånden.

Vask aldrig træprodukter i opvaskemaskinen.

6873
SKÆREBRÆT oval i kirsebærtræ
Mål: 380x280 mm
Flot design så det både kan bruges til 
madlavning og servering,

6874
SKÆREBRÆT m.håndtag i kirsebærtræ
Mål: 150x340 mm
Flot farvespil. Flot til anretninger.

6867
SERVERINGSBAKKE i kirsebærtræ
Mål: 450x330 mm
Stilfuldt design med høj kant og store greb, 
som gør bakken let at bruge.

6836
GRYDESKE i kirsebærtræ
Mål: 300 mm
Grydeskeen ligger godt i hånden på grund af 
de afrundede hjørner.

6831
GRYDESKE med hul i kirsebærtræ
Mål: 300 mm
Hullet i skeen  er ideel til fx suppe med pasta 
i, da hullet er med til at skille pastaen ad.

6827
GRØDSKE i kirsebærtræ
Mål: 320 mm 
Grydeskeen ligger godt i hånden på grund af 
de afrundede hjørner.



Køkkenredskaber i kirsebæ
rtræ
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6837
PALETKNIV i kirsebærtræ
Mål: 300 mm
Med et blad som er slebet skrå nedefra, for 
at gøre det nemt at vende mad på panden.

6824
MADTANG i kirsebærtræ
Mål: 300 mm 
Let at håndtere og ligger godt i hånden.

6830
PALETKNIV med riller i kirsebærtræ
Mål: 300 mm 
Rillerne fungerer som si når man fx tager 
bøffer af panden, og man undgår stegefedt.

6847
SALATBESTIK i kirsebærtræ
Mål: 300 mm 
Dekorativt bestik som ligger godt i hånden.

6841
SALATBESTIK i kirsebærtræ
Mål: 350 mm
Dekorativt bestik som ligger godt i hånden.

6823
SALAT TANG i kirsebærtræ
Mål: 300 mm
Nemt at håndtere og meget dekorativt i 
salatskålen.

6892
Kødhammer i kirsebærtræ
Mål: 280 mm 
Metal i enderne. Ligger godt i hånden.
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Køkkenredskaber i kirsebæ
rtræ

6845
BAGEPENSEL i kirsebærtræ
Mål: 190 mm
God all round pensel som er god til at holde på 
og fordele marinader, æggemasse og vand.

6846
CITRONPRESSER i kirsebærtræ
Mål: 150 mm
Funktionel og designet så man får fuld 
udnyttelse af citronsaften.

6838
HONNINGSKE kirsebærtræ
Mål: 175 mm. Honningen rulles op i rillerne 
på skeen og kan derefter tages over til 
brødet hvor det langsomt løber af.

6842 
SALT SKE lille i kirsebærtræ
Mål: 80 mm
Afrundede og bløde linjer som pynter i 
saltkaret, sukkerskålen m.m.

6844
SALT SKE stor i kirsebærtræ
Mål: 90 mm
Afrundede og bløde linjer som pynter i 
saltkaret, sukkerskålen m.m.

6832
SMAGE SKE i kirsebærtræ
Mål: 190 mm
Lang skaft med rille, som er god når man 
skal tilsmage saucer, gryderetter m.m.

6829
PIZZA SKE i kirsebærtræ
Mål: 300 mm 
En praktisk hjælper i køkkenet. 
Glider ubesværet ind under pizzastykket.

6834
OLIVENSKE MED HUL i kirsebærtræ
Mål: 160 mm
Selvom glasset er højt og slankt bliver olive-
nen på skeen.

6864
OSTERIVEJERN i box i kirsebærtræ
Mål: H:225 x B:80 x D:45 mm
Rivejernet er yderst dekorativt. Riven tages 
nemt af, så det hele er nemt at rengøre.
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Knive og skræ
llere med træ

skaft

6986
SKRÆLLEKNIV med skaft af bøgetræ
Knivblad af rustfrit stål
Længde: 160 mm
Kan bruges til både grøntsager og frugt.

6980
FROKOSTKNIV med skaft bøgetræ
Længde: 220 mm
Med et knivblad i rustfrit stål. God til smør, 
skære grøntsager, pølser m.m.

6982
TANTE GRØNTSAGSKNIV m/skaft i bøgetræ
Længde: 170 mm
God til alle typer af grøntsager - både til at 
snitte og skære.

6984
OMA GRØNTSAGSKNIV med skaft i bøgetræ
Længde: 160 mm
Især god til de mindre grøntsager.

Funktionalitet

Biogans trævarer er alle designet 
med former og vinkler, som gør 

dit arbejde nemmest muligt.

6987
PIZZASKÆRE med skaft i bøgetræ
Mål: 200 mm
Funktionelt og dekorativt element i dit 
køkken.

6988
KERNEHUS FJERNER med skaft i bøgetræ
Mål: 170 mm 
Fjerner nemt kernehuse. Udstikker anvendes 
til at stikke igennem frugten fra stilk til bund.

6985
Ostehøvl med skaft i bøgetræ
Mål: 210 mm
Flot design og dekorativt til ostebordet. 
Særlig god til de hårdere oste.
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Opvaskebørster

6800
OPVASKEBØRSTE i bøgetræ med udskifteligt 
opvaskehoved
D: 40 mm. Fibrene på på børsten er af 
bladribbene fra agave kaktus.

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

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

6810
GRØNTSAGSBØRSTE i bøgetræ
Mål: L138 x B54 x H38 mm
Med særligt formet kant for bedre greb.

6840
CHAMPIGNONBØRSTE i bøgetræ
Mål: H75 x D50 mm
Champignon kan være svære at rengøre, 
men denne bløde børste gør det nemmere.

Vidste du?

Alle Biogans trævarer er lavet af 
100 % naturlige råvarer.

For eksempel er fibrene på flere 
af produkterne lavet af bladrib-
bene fra agave kaktus. Det er en 
hygiejniske råvare, der også er 

modstandsdygtig overfor varme, 
syre og base.

Ved at anvende disse fibre, får 
man et godt og funktionelt red-

skab med lang levetid.

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

6816
GRYDEBØRSTE af bøgetræ m/ messing-
børster
Mål: H75 x D45 mm - Til gryder og pander, 
hvor fibre ikke kan fjerne alt skidtet.

Grøntsagsbørster
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Børster til flasker

6848
SUTTEFLASKEBØRSTE med bøgetræskaft
D: 65 mm
Det er en børste med dyrehår, der er bøjet så 
den nemt når ud i alle kanterne af flasken. 

6849
BØRSTE TIL SUTTEFLASKETUD med uldtop
D: 10 mm. En tynd børste der nemt når ind 
i sutteflasketuden. Uldtoppen sørger for ikke 
at ødelægge tuden. Lavet af lyse dyrhår.

6850
GLASBØRSTE med bøgetræsskaft
D: 65 mm
Fibrene på børsten er af lyse dyrehår

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

6853
FLASKEBØRSTE med uldtop
D: 55 mm
Den er særligt velegnet til glaskander og ka-
rafler. Fibrene på børsten er af lyse dyrehår.
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Koste

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

6861
KOST- OG FEJEBAKKESÆT
Sættet består af en lækker kost i bøgetræ 
der ligger godt i hånden og en fejebakke af 
rustfrit stål.

6862
FEJEKOST af risstrå 
H: 140 cm
Fin og dekorativ. Fylder kun lidt og har hul til 
ophæng.

6863
FEJEKOST TIL BØRN af risstrå 
H: 94 cm
Fin og dekorativ. Fylder kun lidt og har hul til 
ophæng.

6856
HJØRNEBØRSTE i bøgetræ
Her har man en børste med rigtig god 
rengøringsevne, som kan komme helt ind i 
hjørnerne

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. 

Brug også kosten som pynt, til 
Sankt Hans eller halloween som 

en del af et heksekostume.
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Diverse træ
varer

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

6821
BEDSTEMORKLEMMER
En retro-udseende træklemme.
Brug dem til vasketøjet på tørresnoren, til  
hobbyarbejdet og pynt. 

6859
KÆMPEKLEMME i bøgetræ
Mål: 35x150 mm  En fin og en sjov gimmick 
til hjemmet. Brug til pynt, til at hænge børne-
nes tegninger op med, og meget andet. 

6854
RENGØRINGSBØRSTE af bøgetræ
Mål: L210 x B70 x H40 mm
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.

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



Diverse træ
varer

6894
STOPPESVAMP i bøgetræ
Mål: 130 mm
Stoppesvamp er et godt redskab når du 
stopper strømper.

6896
SKOHORN/KLØPIND i bøgetræ
Mål: 590 mm
2-i-1 redskab som gør det nemt at få sine 
sko på eller klø sig på ryggen.
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Vidste du?

Flere og flere har øget fokus på 
miljøet, og genbrugstendensen er 

stigende.
Det at stoppe strømper og lig-

nende er blevet mere populært, 
og derfor er dette flotte instru-

ment kommet ind i sortimentet.



Husholdningsartikler
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6737
FRYSEPOSER af bioplastik15stk á 6L
Miljøvenlige og lavet af biomasse. 100% 
genanvendelige og der følger lukkestrips 
med.

6735
FRYSEPOSER af bioplastik 30stk á 1L 
Miljøvenlige og lavet af biomasse. 100% 
genanvendelige og der følger lukkestrips 
med.

6736
FRYSEPOSER af bioplastik 30stk á 2,5L
Miljøvenlige og lavet af biomasse. 100% 
genanvendelige og der følger lukkestrips 
med.

6740
GRØNTSAGSDAMPINDSATS rustfri stål 
Ø: 140 mm
Indsatsen sættes ned i en gryde med lidt 
vand. Velegnet til grøntsager, fisk og skaldyr.

6741
GRØNTSAGSDAMPINDSATS rustfri stål 
Ø: 180 mm 
Indsatsen sættes ned i en gryde med lidt 
vand. Velegnet til grøntsager, fisk og skaldyr.

Med dette hjælpemiddel i køkkenet, 
kan det gøre madlavningen 

nemmere og 
inspirerer til flere grøntsager i 

hverdagen.

Dampede grøntsager smager af 
mere og bevarer vitaminerne bedre.

 
Dampindsatsen sættes ned i en 

gryde med lidt vand.

Er også velegnet til dampning af fisk 
og skaldyr.



Husholdningsartiklerr
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6881
OPVERARINGSGLAS med kork låg 0,4L
Mål: 100x75 mm 
Til opbevaring af fx madvarer. Kan uden låg 
gå i ovn, mikroovn og fryser.

6883
OPVERARINGSGLAS med kork låg 0,9L
Mål: 100x150 mm 
Til opbevaring af fx madvarer. Kan uden låg 
gå i ovn, mikroovn og fryser.

6882
OPVERARINGSGLAS med kork låg 0,6L
Mål: 100x110 mm 
Til opbevaring af fx madvarer. Kan uden låg 
gå i ovn, mikroovn og fryser.

6880
OPVERARINGSGLAS med kork låg 0,3L
Mål: 100x60 mm 
Til opbevaring af fx madvarer. Kan uden låg 
gå i ovn, mikroovn og fryser.

6710
SKURESVAMPE 4stk (lavet genbrugs flasker)
Ideel til særlig beskidte overflader som fx 
gryder og pander.

6711
RENGØRINGSSVAMPE 2 stk lavet af 
genbrugsplast. Brug dem i den daglige 
rengøring. Grøn overflade lidt hårdere og gul 
blød - vær opmærksom på overfladen.

6712
KOBBERSVAMPE 2 stk
Rengører nænsomt gryder, pander, komfur 
og køkkenvask. Svampene hverken ridser 
eller ruster.
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6750
GRØNTSAGSPOSE 3stk XL Øko bomuld
Mål: 400x400 mm 
Kan bruges til at transportere og opbevare 
frugt og grønt.

6751
GRØNTSAGSPOSE 5stk L Øko bomuld
Mål: 300x330 mm 
Kan bruges til at transportere og opbevare 
frugt og grønt.

6752
GRØNTSAGSPOSE 5stk S Øko bomuld
Mål: 200x280 mm 
Kan bruges til at transportere og opbevare 
frugt og grønt.

6753
GRØNTSAGSPOSE 8stk XS Øko bomuld
Mål: 4 stk 200x140 + 4 stk 160x160 mm
Kan bruges til at transportere og opbevare 
frugt og grønt.

6755
GRØNTSAGSPOSE 5stk M Øko bomuld
Mål: 200x300 mm
Kan bruges til at transportere og opbevare 
frugt og grønt.

Bomuldsposerne 
har mange 

anvendelsesmuligheder... 
og så er de 

gode for miljøet

6754
TE POSER 5stk Øko bomuld
Mål: 9x9 cm
Snoren er lang nok til at bruge i både krus 
og tepotter.



18

Diverse rengøringsartikler

6701
ALLROUNDRENGØRING hørfrøolie 1L ØKO
Lavet på hørfrøolie.
Rengøre og fjerner fedt på bl.a. fliser, klinker, 
komfurer m.m.

6702
ALLROUNDRENGØRING olivenolie ØKO 

Lavet på presserester fra oliven.
Rengøre og fjerner fedt på bl.a. fliser, klinker, 
komfurer m.m.

6720
SKOCREME neutral u/farve 75ml  Ecocert
Perfekt til vedligeholdelse af læderprodukter, 
når de skal rengøres, plejes, fornyes og 
skinne.

6721
SKOCREME sort 75ml  Ecocert
Perfekt til vedligeholdelse af læderprodukter, 
når de skal rengøres, plejes, fornyes og 
skinne.

6700
SÆBESPÅNER 1kg ØKO
Designet med henblik på håndvaskning af 
delikate tekstiler som fx uld og silke.

6703
SÆBE-PASTA olivenolie 1kg ØKO
Lavet på presserester fra oliven.
Rengøre og fjerner fedt på bl.a. fliser, klinker, 
komfurer m.m.
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Diverse rengøringsartikler

6722
SKOCREME brun 75ml  Ecocert
Perfekt til vedligeholdelse af læderprodukter, 
når de skal rengøres, plejes, fornyes og 
skinne.

6723 
LÆDER BALSAM, neutral 75ml  Ecocert
Kan bruges til at rengøre, sikre vandafvis-
ning og til at forlænge levetiden på som fx 
tasker, sko, tøj

6725b
LATEX HANDSKER  str. M FSC
Gummiet er fra FSC certificerede plantager.
Handskerne kan bruges til opvask, diverse 
husholdningsopgaver, havearbejde m.m.

6725d
LATEX HANDSKER str. XL FSC
Gummiet er fra FSC certificerede plantager.
Handskerne kan bruges til opvask, diverse 
husholdningsopgaver, havearbejde m.m.

6726b
LATEX HANDSKER tynde str. M FSC
Bliv fri for tørre og beskidte hænder, og den 
plastikagtige lugt. Handskerne er pudderfri,  
Du får et produkt som er bredt anvendeligt.

6726c
LATEX HANDSKER tynde str. L FSC
Bliv fri for tørre og beskidte hænder, og den 
plastikagtige lugt. Handskerne er pudderfri. 
Du får et produkt som er bredt anvendeligt.

6730
AFFALDSPOSER grønne af bioplastik 30L
Poserne har en snortræklukning, som gør 
dem nemme at håndtere - ikke egnet til 
fødevarer.

6726b
LATEX HANDSKER tynde str. M FSC
Bliv fri for tørre og beskidte hænder, og den 
plastikagtige lugt. Handskerne er pudderfri. 
Du får et produkt som er bredt anvendeligt.

6726c
LATEX HANDSKER tynde str. L FSC
Bliv fri for tørre og beskidte hænder, og den 
plastikagtige lugt. Handskerne er pudderfri. 
Du får et produkt som er bredt anvendeligt.
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Diverse rengøringsartikler

6885
SPRAYFLASKE i glas 300 ml
Kan bruges til fx håndsæbe, shampoo eller 
opvaskemiddel. Har en ON/OFF tud

6886
SRAYFLASKE i glas 500 ml
Kan bruges til fx vinduespuds, rengørings-
middel, og som forstøver.

6884
SPRAYFLASKE i glas 100 ml
Kan bruges til fx hjemmelavet luftfrisker, 
vegetabilske olier og meget mere.

8662
BOMULDS INDKØBSNET uden logo 
Mål: 360x430x190 mm
Tænk på miljøet og spar på plastikposerne.
Få evt. trykt dit eget logo på poserne.

8652
JUTE INDKØBSNET uden logo 
Mål: 360x430x190 mm
Tænk på miljøet og spar på plastikposerne.
Få evt. trykt dit eget logo på poserne.

8656
JUTE INDKØBSNET uden logo 
Mål: 300x300x200 mm
Tænk på miljøet og spar på plastikposerne.
Få evt. trykt dit eget logo på poserne.

8666
BOMULDS INDKØBSNET uden logo
Mål: 300x300x200 mm
Tænk på miljøet og spar på plastikposerne.
Få evt. trykt dit eget logo på poserne.

Indkøbsnet
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Stearinlys

6406
STEARINLYS gule 4 stk BIO
Mål: 210x22mm - brændetid 9 timer
Certificere øko plante stearinlys lavet af 
palmeolie fra økologiske palmeplantager.

6408
STEARINLYS grønne 4 stk BIO
Mål: 210x22mm - brændetid 9 timer
Certificere øko plante stearinlys lavet af 
palmeolie fra økologiske palmeplantager.

6412
STEARINLYS lilla 4 stk BIO
Mål: 210x22mm - brændetid 9 timer
Certificere øko plante stearinlys lavet af 
palmeolie fra økologiske palmeplantager.

6414
STEARINLYS rød 4 stk BIO
Mål: 210x22mm - brændetid 9 timer
Certificere øko plante stearinlys lavet af 
palmeolie fra økologiske palmeplantager.

6404
STEARINLYS hvide 4 stk BIO
Mål: 210x22mm - brændetid 9 timer
Certificere øko plante stearinlys lavet af 
palmeolie fra økologiske palmeplantager.

6410
STEARINLYS blå 4 stk BIO
Mål: 210x22mm - brændetid 9 timer
Certificere øko plante stearinlys lavet af 
palmeolie fra økologiske palmeplantager.



6500
KOPIPAPIR (genbrugs)  500 ark
Lavet af genbrugsmateriale, da det er mere 
bæredygtigt end almindeligt kopipapir.

6590
LOMMELETTER 10 pk.Grazie natural
Lavet af genbrugte mælke- og juicekartoner, 
og dermed farvet af naturen.

6592
KOSMETIKSERVIETTER 80 stk Grazie Naturel
Servietterne er lavet af tre lag og har en blød 
fornemmelse mod huden. Lavet af gen-
brugte mælke- og juicekartoner.

6600
TOILETPAPIR 4rl Grazie Natural
Papiret er af to lag, men stadig med en 
god blød fornemmelse. Lavet af genbrugte 
mælke- og juicekartoner.

6610
KØKKENRULLER 2rl Grazie Natural
Plastfri papiromslag som er lavet af 
genbrugte mælke-og juicekartoner.

6601
TOILETPAPIR 4rl 3 lag  Grazie Natural
Plastfri papiromslag som er lavet af 
genbrugte mælke-og juicekartoner.

6641
SERVIET 19x19cm 40stk Grazie Natural
Et bæredygtig look til middagsbordet. Lavet 
af genbrugte mælke- og juicekartoner.

Papirprodukter

Grazie Natural
Grazie Natural - Husholdningspapir med omtanke 

og hensyn til miljøet og naturen. Grazie Naturals produkter er med til at sikre 
at færre træer bliver fældet, mindre CO2 udslip og  mindre ressourcespild.

Produkterne har en fin lysebrun farve - farvet fra naturens side, og de giver 
derfor et naturligt og bæredygtigt look i badeværelse, på spisebordet og der 

hvor produkterne ellers kommer frem.
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8599
SPIRE SPROUTER GEO
Til dig, der har grønne fingre og kan se det 
skønne i at dyrke grøntsagerne selv fra 
bunden.

8594
DEHYDRATOR med 8 bakker GEO
Når man tørrer frugt og grøntsager får de en 
helt anden smag, hvilket gør tørret frugt og 
grøntsager velegnede til snacks.

8595
DEHYDRATOR med 5 bakker GEO
Med forskellige arbejdstemperaturer ved 
forskellige tidsperioder og specifikke pro-
gramlængder i timer.

8597
SPIRE GLAS GEO
Et spireglas er en af de mest enkle og effek-
tive metoder til at lave dine egne velsma-
gende spirer hjemme på få dage.

8598
TERRACOTTA Sprouter GEO
Spire sprouteren har et innovativt afstands-
system til at regulere lys og mørke.

Fra Frø til Grøntsag
Spirer har et højt næringsindhold, som absorberes nemmere, 

end af den voksne plante.
Spirerne kan bruges i salater, sandwich, brød, te, supper, 

smoothies og som topping.

Der findes forskellige måder at dyrke spirer på, 
og hos Biogan finder du 3 forskellige spiringsbeholdere.

På www.biogan.dk kan du finde vores brede sortiment af spirer.

Spiringselementer
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Mere end blot fødevarer.
• Biogan forsøger altid at tænke miljøvenlige 

løsninger, og derfor er vores non-food produkter 
nøje udvalgt med dette for øje. 

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

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

Biogan blev etableret i 1996 og har fra starten arbejdet med økologiske produkter og bæredygtige produkter.
De sidste 5 år har vi fokuseret på også at lave et spændende sortiment af bæredygtige nonfood produkter.
Biogan er danskejet og vi sælger vore produkter i Danmark og i de øvrige nordiske lande, vore samarbejdspartnere er 
specialbutikker samt  webshops.


