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WITAJ W 2020 ROKU! 
SAGAFORM

Tęsknota za wiosną i latem. To motyw przewodni nowości w katalogu Sagaform na rok 2020. 
Z nieukrywaną dumą prezentujemy w nim zarówno świeżutkie nowości, jak i znane i cenione 
klasyki. 

Od dłuższego czasu prężnie pracowaliśmy nad zminimalizowaniem oddziaływania naszej mar-
ki na środowisko naturalne. Nasz właściciel, koncern New Wave Group, pomógł nam zredu-
kować generowaną w transporcie emisję spalin aż o 48%! Było to możliwe przez zmniejszenie 
liczby transportów lotniczych oraz przez optymalizację przygotowywanych do wysyłki kon-
tenerów. Kolejnym krokiem w stronę bardziej ekologicznej marki jest wykorzystanie drewna 
bambusowego jako alternatywny materiał do produkcji desek do krojenia z serii Nature. Nie 
spoczywamy na laurach, kontynuujemy pracę nad formowaniem drewna bambusowego w 
piękny, wysokiej jakości asortyment sygnowany marką Sagaform.

Od ponad 25 lat, upominki Sagaform pomagają budować i wzmacniać dobre, wartościowe 
relacje międzyludzkie. Nasze produkty stworzyli wybitni projektanci, których przedstawiamy na 
następnych stronach katalogu. Ich nadzwyczajne poczucie estetyki połączone z praktycznym 
podejściem do kwestii upominków sprawią, że nie tylko zechcesz obdarować, ale również 
być obdarowanym prezentem marki Sagaform. Naszym nadrzędnym celem jest wzbogacenie 
Twojego dotychczasowego dobytku  w taki sposób, że nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że 
to możliwe. 

Upominki reklamowe Sagaform NIE są dostępne bezpośrednio od producenta. Nasz asorty-
ment dostarczy Ci nasz dystrybutor. Skontaktuj się z agencją reklamową, która obsługuje Two-
ją firmę i zapytaj o markę Sagaform.

Zajrzyj na nasz profil na Instagramie, znajdziesz tam mnóstwo inspiracji oraz wskazówek do 
wykorzystania upominków Sagaform. Jeśli masz zdjęcie z jednym z naszych produktów, nie 
wachaj się nas oznaczyć! Nazwa profilu to po prostu @sagaform.

Życzymy udanej sprzedaży w 2019 roku!

Z serdecznym pozdrowieniem,

Anna Lilja
CEO Sagaform AB
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We współpracy z najlepszymi projektantami tworzymy gatunkowe, radosne 

oraz innowacyjne produkty do kuchni i na zastawiony stół – wybitni twórcy, 

którzy podzielają te same wartości co marka Sagaform oraz uważnie śledzą 

trendy w kategorii dekoracja wnętrz i lifestyle.

Anton Björsing uczył się projektowania mebli na Carl Malsten Furniture Studies 

w Sztokholmie. Jego specjalizacja to wyroby drewniane. Przedtem studiował 

projektowanie na Steneby Academy of Design and Crafts a Uniwersytecie w 

Göteborgu. Anton tworzy w stylu typowo skandynawskim, szczególnie upodobał 

sobie dąb w połączeniu z wyrobami z kamionki i szkła. Dzięki tej kompozycji 

surowców, dzieła Antona mają unikalny wymiar. 

“Seria Nature marki Sagaform to kolekcja o wysublimowanym charakterze, acz-

kolwiek w minimalistycznym tonie. Łączy w sobie użyteczność z poczuciem estet-

yki rękodzieła. Sagaform to innowacyjne projekty z wieloletnią historią współpracy 

ze znakomitymi projektantami. Nasze połączone siły to doświadczenie Sagaform, 

instynkt projektanta do tego co ludzie pragną mieć w swoim domu, zabawa 

materiałami oraz skandynawski styl. Seria Nature to doskonałe odwzorowanie 

trendów, które są przystępne dla wielu ludzi.”  - Anton Björsing.

Pascal Charmolu to Francuz, który zakochał się w Szwecji i przez Konstfack - 

University of Arts, Crafts and Design prędko stał się znanym projektantem w 

szwedzkiej branży. Ponadto natychmiast odniósł sukces z projektami dla Sagaform.

Jesienią 2017 roku, Pascal Charmolu miał dylemat jak stworzyć wazon odpowiedni 

dla ciętych kwiatów o różnej wielkości. Wtedy wpadł na pomysł wazonu Hold – 

klasycznego, szklanego wazonu z regulowaną, metalową konstrukcją.

Wazon Hold otrzymał nagrodę IHA Global Innovation Award, od tego czasu 

powstały już trzy nowe rozmiary w wersjach z całkowicie złotymi oraz srebrnymi 

elementami.

Matz Borgström był jednym z założycieli wydziału projektowania w Beckmans 

College of Design w Sztokholmie. Jego projekty wygrywały nagrody zarówno 

w Szwecji, jak i na arenie międzynarodowej. Legendarne już kolorowe szklanki 

Sagaform na wiele lat zagościły w szwedzkich domach. Z okazji 25-lecia marki 

Sagaform w sprzedaży znalazła się limitowana edycja szklanek z elementami w 

kolorze złotym. Fakt, że kolekcja Matza Borgströma jest oparta na tym klasyku to 

nie przypadek.

Zawsze miałem słabość do stylu projektowania w XX wieku. W kolekcji dla 

Sagaform nawiązywałem konkretnie do stylu lat 90, urozmaicając go w pewien 

sposób, mam na myśli połączenie klasycznych linii pomimo tego, że szklanki nie 

mają tradycyjnego spodu.

Projektantka Margot Barolo to absolwentka prestiżowych sztokholmskich 

uczelni, Beckmans College of Design oraz Konstfack - University of Arts, Crafts 

and Design. Choć osiągała rozmaite sukcesy w branży artystycznej, od kilku lat 

koncentruje się głównie na projektach wytworzonych z ceramiki. Projekty Margot 

to ucieleśnienie jej artystycznego kunsztu oraz miłości do ceramiki, które możesz 

podziwiać w serii jesiennych kubków do kawy i herbaty marki Sagaform. Kolekc-

ja składa się z kubków, miseczek, filiżanek oraz talerzy inspirowanych kolorowy-

mi latami 70 ubiegłego wieku. Znakiem rozpoznawczym Margot są pastelowe 

kolory, połysk oraz wszechobecne, wypukłe wzory (tzw. reliefy).

"Zawsze chciałam pracować na większą ilością elementów, które wspólnie 

tworzyłyby spójną, kreatywną całość. W kolekcji dla Sagaform, postanowiłam 

połączyć dość surowe, charakterystyczne kształty dominujące w latach 70 z uni-

wersalnością. Elementy serii, które można składować pionowo (jeden na drugi), 

same aż proszą się o łączenie w niejednolite i nieoczywiste zestawy. Współpraca 

z Sagaform przy tworzeniu kolekcji z której wielu ludzi skorzysta dała mi wiele 

radości." - Margot Barolo.



POPULACJA, PLANETA 
& PROFIT

Produkty sygnowane marką Sagaform mają na celu służyć jak najdłużej to 

możliwe, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko natu-

ralne. W tej dziedzinie, nasze starania można podzielić na 3 formy trwałości: 

ekonomiczna, środowiskowa i społeczna – do rozważenia. Jednym z naszych 

atutów w tejże walce jest fakt, że nasi pracownicy dbają, aby kwestie Społec-

znej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) były przestrzegane w krajach gdzie 

powstaje nasz asortyment. Ich praca polega również na poprawie warunków 

pracy, zarządzanie wykorzystaniem chemikaliów oraz usprawnieniu transportu 

i logistyki. Wewnętrzne kontrole w połączeniu z audytami niezależnych in-

stytucji to gwarancja nie tylko dobrych warunków pracy w fabryce, ale również 

brak szkodliwych chemikaliów w produktach Sagaform.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD 
TRWAŁOŚCI PRODUKTÓW 

Wiele naszej pracy krąży wokół substancji chem-

icznych. Chemia otacza nas z każdej strony, ale nie 

stanowi automatycznie zagrożenia. Tak naprawdę 

chemia to część naszego życia bez którego eg-

zystencja nie byłaby możliwa. Wciąż, niezbędna 

jest ekspercka wiedza o substancjach chem-

icznych, aby korzystać z nich odpowiedzialnie. 

Przez koncern New Wave Group, którego jesteśmy 

członkiem, przynależymy do Swerea IVF Chemicals 

Group, co umożliwiło nam dostęp do najnowszych 

badań i informacji związanych ze szkodliwymi 

chemikaliami. To podstawa naszej pracy nad reduk-

cją użycia substancji chemicznych  i dążeniem do 

znalezienia lepszych alternatyw. Zawsze korzys-

tamy z materiałów wysokiej jakości, które nie-

koniecznie zawierają w swoim składzie chemikalia. 

Ponadto dbamy o to, aby nasze produkty były 

zgodne z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie 

produkcji materiałów mających kontakt z żywn-

ością. Dlatego też, każdy z naszych towarów jest 

sprawdzany i testowany przez niezależne instytucje 

badawcze.



ZAKUPY  
& PRODUKCJA

Warunki w jakich produkowane są nasze produk-

ty jest dla nas bardzo ważne. Wyroby Sagaform 

powstają głównie w Azji przez zewnętrzne firmy, 

gdzie warunki pracy odbiegają od tych panujących 

w Szwecji. Bieda i nieefektywny system pomocy 

socjalnej to jedne z wielu problemów z którymi się 

zmagają. Czujemy się odpowiedzialni, aby na tyle 

ile to możliwe zapewnić jak najkorzystniejsze realia 

pracy w fabrykach, gdzie powstają nasze produk-

ty. Wizytujemy naszych dostawców, prowadzimy 

dialog, aby poznać problemy i pomóc znaleźć 

rozwiązanie. Jesteśmy świadomi, że to proces 

długoterminowy. Nie tylko nasi specjaliści od CSR 

odwiedzają dostawców – również specjaliści ds. 

zakupów i kontrolerzy jakości robią to regularnie. 

To oznacza, że dość często nasi reprezentanci są 

tam na miejscu, w fabrykach. Dobry dostawca jest 

niezwykle istotny, aby nasze produkty były nadal 

konkurencyjne, dlatego jeśli ich biznes dobrze 

prosperuje, a pracownicy są traktowani jak należy, 

to dla nas sukces.

Przez koncern New Wave Group, którego jesteśmy 

członkiem, Sagaform przynależy do amfori BSCI, 

inicjatywy firm starających się poprawić system 

światowego łańcucha dostaw. Każdy z członków 

organizacji musi przestrzegać kodeksu postępowa-

nia opartego na konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy oraz Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka ONZ. Kodeks obejmuje m.in. standardy 

pracy, minimalne wynagrodzenie, ilość godzin 

pracy, zakazuje pracy nieletnich i wiele więcej. 

Niezależne instytucje nadzorują przestrzeganie 

kodeksu u naszych dostawców. Naszych celem 

jest, aby wszyscy dostawcy byli audytowani przez 

organizacje amfori BSCI.

TRANSPORT  
& LOGISTYKA

Sagaform dąży do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat oraz wyko-

rzysta każdą nadarzającą się okazję do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

powodowanych przez działania biznesowe. Jednym z priorytetów jest kwes-

tia transportu. Ze względu na to, że transport drogą powietrzną wytwarza 

najwięcej gazów cieplarnianych, jesteśmy zdeterminowani, aby całkowicie 

zrezygnować z tej formy transportu. New Wave Group ograniczyło ilość tego 

rodzaju transportów o 48% w 2018 roku. Osiągniecie to zawdzięczamy przez 

zmniejszenie liczby wszystkich przewozów oraz przez usprawnieninie logistyki 

przewoźnictwa drogą morską.

Więcej o CSR w NWG przeczytasz na www.texet.pl/CSR



Produkty oznaczone poniższym symbo- 
lem otrzymasz zapakowane w dekoracy-
jny papier w kropki, z dołączoną wstążką 
i karteczką w pasujący wzór. Wystarczy 
wpisać imię obdarowanej osoby, wręczyć 
upominek i czekać na reakcję!
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5017334,Szary

5017333,Beżowy

5017907,Szary

5017785,Szary

City koc piknikowy, czarny 
Luksusowy koc piknikowy z impregnowaną 
warstwą od spodu oraz kieszonką na zamek. 
Koc zwinięty w rulon jest bardzo poręczny  
Art.Nr: 5017335 
Materiał: Poliester/PEVA. 
Wymiary: 130 cm 170 cm 
Opakowanie: Hangtag

City torba termiczna, duża 
Stylowa, przestronna torba termiczna w 
kolorze czarnym z dodatkami w kolorze 
złotym. Pojemność 18 litrów. 
Art.Nr: 5017361 
Materiał: Poliester. 
Wymiary: 340 x 220x 240 mm 18 L 
Opakowanie: Hangtag

City składany kosz termiczny, 
czarny 
Stylowy składany kosz termiczny w 
kolorze czarnym z dodatkami 
w kolorze złotym. Idealna na piknik 
rzeczy na plażę.  Pokrywka może 
być odsłonięta, zamknięta na 
zamek lub możesz ją częściowo 
odslonić. Kosz udźwignie 25 litrów. 
Art.Nr: 5017786 
Materiał: Poliester. 
Wymiary: 460 x 210 x 280 mm 
25 L 
Opakowanie: Hangtag

Summer duża torba termiczna 
z gumowanym powleczeniem 
Duża torba idealna do utrzymania 
chłodu i świeżości Twoich napojów 
i żywności podczas pikniku. 
Art.Nr: 5017823 
Materiał: Poliester tarpaulin. 
Wymiary: 360 x 190 x 360 mm 
Opakowanie: Hangtag

Summer koc piknikowy z 
impregnowanym spodem 
Mikropolar/poliester. Koc piknikowy 
z modnym wzorem. Spód z warst-
wą izolacyjną. Wszyty praktyczny 
uchwyt.  
Art.Nr: 5017797 
Wymiary: 130 x 180 cm 
Opakowanie: Hangtag

City plecak termiczny, czarny 
Praktyczny plecak termiczny w kolorze 
czarnym z dodatkami w kolorze złotym. 
Dwie zewnętrzne kieszenie, siatki boczne,  
regulowane ramiączka to wszystko czego 
potrzebujesz na piknik lub króki wypad za 
miasto! Plecak udźwignie 21 litrów. 
Art.Nr: 5017380 
Materiał: Poliester. 
Wymiary: 450 x 300 x 220 mm 21 L 
Opakowanie: Hangtag

5017385,Szary

5017383,Beżowy

5017782,Beżowy

5017363,Beige

BBQ Szeroka łopatka do pizzy/
ryb 
Przydatna szeroka łopatka, która 
ułatwi przygotowywanie na grillu 
pizzy czy większych kawałków ryb 
i mięsa. Przechowywanie jest 
łatwie dzięki składanej rączce. 
Art.Nr: 5017813 
Materiał: Stal nierdzewna/plastik. 
Wymiary: L 260/470 mm  
Opakowanie: Box

BBQ noże do steków, 6-pak 
Zestaw 6, klasycznych noży do 
steków. Ostrze wykonane ze stali 
nierdzewnej, natomiast rękojeść 
z drewna wenge. Idealne do dań 
mięsnych.  
Art.Nr: 5017366 
Materiał: Drewno Wenge/Stal 
nierdzewna 
Wymiary: 220 x 20 x 15 mm 
Opakowanie: Box
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5017387,Szary

City torba termiczna, czarny 
Stylowa torba termiczna w kolorze czarnym 
z dodatkami w kolorze złotym. Idealna do 
zapakowania drugiego śniadania do pracy 
lub rzeczy na plażę. 
Art.Nr: 5017386 
Materiał: Poliester. 
Wymiary: 255 x 135 x 110 mm 
Opakowanie: Hangtag

Miseczka piknikowa, 12 cm, 
4-pak 
Korzystanie z plastiku jednorazo-
wego użytku jest złe dla naszej 
planety, ale plastik wielorazowego 
użytku? Przeciwnie! Uzupełnij 
swoją kolekcję piknikową o stylowe 
miszeczki. Zabierz je na piknik, na 
plażę, na ogród, na taras, gdziekol-
wiek zapragniesz. Miseczki 12 cm 
w 4-paku. 
Art.Nr: 5017338 
Materiał: Akryl. 
Wymiary: H 45 mm Ø 120 mm 
60 cl 
Opakowanie: Box

Talerze piknikowe, 20 cm, 
4-pak 
Korzystanie z plastiku jednorazo-
wego użytku jest złe dla naszej 
planety, ale plastik wielorazowego 
użytku? Przeciwnie! Uzupełnij 
swoją kolekcję piknikową o stylowe 
talerze. Zabierz je na piknik, na 
plażę, na ogród, na taras, gdzie-
kolwiek zapragniesz. Talerze 20 cm 
w 4-paku. 
Art.Nr: 5017336 
Materiał: Akryl. 
Wymiary: H 19 mm Ø 200 mm 
Opakowanie: Box

Talerze piknikowe, 26 cm, 
2-pak 
Korzystanie z plastiku jednorazo-
wego użytku jest złe dla naszej 
planety, ale plastik wielorazowego 
użytku? Przeciwnie! Uzupełnij 
swoją kolekcję piknikową o stylowe 
szklanki. Zabierz je na piknik, na 
plażę, na ogród, na taras, gdzie-
kolwiek zapragniesz. Talerze 26 cm 
w 2-paku. 
Art.Nr: 5017896 
Materiał: Akryl. 
Wymiary: Ø 260 mm 
Opakowanie: Box

Dzbanek piknikowy 1.2 litra 
Korzystanie z plastiku jednorazo-
wego użytku jest złe dla naszej 
planety, ale plastik wielorazowego 
użytku? Przeciwnie! Uzupełnij 
swoją kolekcję piknikową o stylowy 
dzbanek. Zabierz go na piknik, 
na plażę, na ogród, na taras, 
gdziekolwiek zapragniesz. Dzbanek 
pomieści 1.2 litra. 
Art.Nr: 5017339 
Materiał: Akryl 
Wymiary: H 174 mm Ø 180 mm 
1,2 L 
Opakowanie: Box

Wysokie szklanki piknikowe, 
4-pak 
Szampan na tarasie czy woda 
z cytryną na plaży? Niezależnie 
od miejsca i trunku, akrylowe 
kubki o wzorze imitującym kryształ 
zapewnią stylowe wyróżnienie z 
tłumu. 
Art.Nr: 5017784 
Materiał: Akryl. 
Wymiary: 20 cl H 148 mm 
Opakowanie: Box

Kieliszki piknikowe, 4-pak 
Wino na plaży czy sok jabłkowy w 
przerwie na squashu? Niezależnie 
od miejsca i trunku, akrylowe 
kubki o wzorze imitującym kryształ 
zapewnią stylowe wyróżnienie z 
tłumu.  
Art.Nr: 5017851 
Materiał: Akryl. 
Wymiary: 30 cl H 110 mm 
Opakowanie: Hangtag

Szklanki piknikowe, 40 cl, 
4-pak 
Korzystanie z plastiku jednorazo-
wego użytku jest złe dla naszej 
planety, ale plastik wielorazowego 
użytku? Przeciwnie! Uzupełnij 
swoją kolekcję piknikową o stylowe 
szklanki. Zabierz je na piknik, na 
plażę, na ogród, na taras, gdziekol-
wiek zapragniesz. Pomieści 40 cl 
w 4-paku. 
Art.Nr: 5017340 
Materiał: Akryl. 
Wymiary: H 130 mm Ø 77 mm 
40 cl 
Opakowanie: Box

BBQ Spulchniacz/tłuczek do 
mięsa 
Ten przedmiot to połączenie 
spulchniacza i tłuczka. Dzięki 
niemu przyprawy i marynaty będą 
lepiej wyczuwalne. 
Art.Nr: 5017811 
Materiał: Stal nierdzewna/drewno. 
Wymiary: L 200 mm 
Opakowanie: Box

City torba termiczna 
do przechowywania wina, 
czarna 
Praktyczna torba termiczna 
w kolorze czarnym z dodatkami 
w kolorze złotym. Pomieści dwie 
butelki wina lub dwie plastikowe 
butelki o pojemności 1,5l.  
Art.Nr: 5017362 
Materiał: Poliester. 
Wymiary: 220 x 110 x 360 mm 
Opakowanie: Hangtag

5017783,Beżowy

5017788,Beżowy

Summer torba termiczna, biała 
Przestronna torba z uchwytem na ramię, ide-
alna do utrzymania chłodu i świeżości Twoich 
napojów i żywności podczas pikniku. Idealna 
dla butelek o pojemności 1,5l. 
Art.Nr: 5017360 
Materiał: Taupulin/Poliester. 
Wymiary: 250 x 155 x 340 mm 
Opakowanie: Hangtag

5017790,niebieski

Zestaw 12 sztućcy pik-
nikowych  
Zestaw sztućcy z akrylu zawiera po 
4 widelce, noże oraz łyżki. Uzupełnij 
serie piknikową lub skomponuj 
swój zestaw! 
Art.Nr: 5018136  
Materiał: Akryl.  
Wymiary: L 220 mm, L 200 mm, 
L 165 mm  
Opakowanie: Box
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BBQ Szpikulce do szaszłyków 
3-pak 
Przydatne przy grillowaniu, 
wielorazowe, metalowe szpikulce 
do szaszłyków. 3 sztuki, każdy 
zakończony innym dekoracyjnym 
elementem. 
Art.Nr: 5017805 
Materiał: Stal nierdzewna. 
Wymiary: L 340 mm 
Opakowanie: Box

BBQ Szpikulce do szaszłyków 
4-pak 
Przydatne przy grillowaniu, wielora-
zowe, metalowe szpikulce do 
szaszłyków. Ten model doskonale 
sprawdzi się przy grillowaniu 
kawałków ryb i owoców morza.  
Art.Nr: 5017803 
Materiał: Stal nierdzewna. 
Wymiary: L 380 mm 
Opakowanie: Box

BBQ łopatka ze szczypcami 
Łopatka ze szczypcami do 
grillowania w jednym. Bambusowy, 
poręczny uchwyt oraz reszta ze 
stali nierdzewnej. 
Art.Nr: 5017354 
Materiał: Stal nierdzewna/Bambus. 
Wymiary: 405 x 70 x 75 mm 
Opakowanie: Box

BBQ zestaw przyborów, 2 
elementy 
Przybory do grilla , praktyczne 
i łatwe w utrzymaniu czystości. 
Praktyczna i nienagrzewająca się 
rączka. 
Art.Nr: 5017809 
Materiał: Stal nierdzewna/drewno. 
Wymiary: L 390mm 
Opakowanie: Box

BBQ Solniczka i pieprzniczka, 
zestaw 
Przydatne przy grillowaniu, wielora-
zowe, metalowe pojemniki na 
przyprawy z poręcznym uchwytem. 
Art.Nr: 5017802 
Materiał: Stal nierdzewna. 
Pokrywka plastik PP. 
Wymiary: Ø 70 mm H 95 mm 
Opakowanie: Box

Prasa do hamburgerów 
Równe i ładne burgery na grillu - 
nic prostszego. Z plastikową prasą, 
robienie tych smacznych dań 
będzie dużo prostsze! 
Art.Nr: 5017428 
Materiał: Plastik. 
Wymiary: Ø 120 H 80 mm 
Opakowanie: Box

BBQ Mat 
Art.Nr: 5017429 
Materiał: Włókno szklane. 
Wymiary: 360 x 420 mm 
Opakowanie: Box

Zestaw grzybiarza 
Torba na grzyby z 3 komorami, 
kieszenią z boku (idealną na kozik) 
i regulowanym paskiem, oraz 
kozik do grzybów. Ciekawy pomysł 
na upominek dla wszystkich 
miłośników aktywności na świeżym 
powietrzu. 
Art.Nr: 5017695 
Materiał: Drewno orzechowe/Stal 
nierdzewna/PP. Poliestrowa torba. 
Wymiary: 265 x 150 mm H 245 
mm 
Opakowanie: Box

Kozik w pokrowcu 
Las na Ciebie czeka. Praktyczny 
i stylowy nożyk do grzybów z 
pędzelkiem, dostarczany w prak-
tycznym pokrowcu, który możesz 
przyczepić do paska, z pewnością 
stanie sie nieodłącznym partnerem 
wypraw do lasu. 
Art.Nr: 5017685 
Materiał: Drewno orzechowe/Stal 
nierdzewna/PP. 
Wymiary: 135 mm 
Opakowanie: Box

Prasa do Hamburgerów z 
rękawicą BBQ 
Zestaw upominkowy dla 
entuzjastów grillowania.Chcewsz 
aimponować swoim gościom 
perfekcyjnym burgerem, nie 
poparząc rok przy tym? Z prasą do 
hamburgerów i rękawicą BBQ jest 
to banalnie proste! 
Art.Nr: 5003398 
Materiał: Aluminium/plastik. 
Bawełna/Sylikon. 
Wymiary: Ø 115 mm / L 330 mm 
Opakowanie: Giftbox

Widelec do pieczenia kiełba-
sek, czarny 
Ten poręczny teleskopowy widelec 
(po rozłożeniu aż 58cm) doskonale 
sprawdzi się na grillu czy pikniku. 
Wykonany ze stali nierdzewnej, z 
sylikonową, nienagrzewającą się 
rączką, stanie się nieodłącznym 
elementem Waszych wypadów za 
miasto i wieczorów przy grillu z 
przyjaciółmi. 
Art.Nr: 5017408 
Materiał: Stal nierdzewna/sylikon. 
Wymiary: 250 / 790 mm 
Opakowanie: Bulk

5017407,red

BBQ 3-częściowy zestaw z 
walizką 
Zestaw na grill składający się 
z łopatki, widelca, pary szczypiec 
oraz małej walizki. Uchwyty 
narzędzi z drewna Wenge są 
wytrzymałe i wygodne - z takim 
sprzętem z pewnością zrobić duże 
wrażenie na przyjaciołach
i rodzinie! 
Art.Nr: 5017892 
Materiał: Drewno Wenge/Stal 
nierdzewna/Poliester. 
Wymiary: 355 x 145 x 70 mm 
Opakowanie: Hangtag

BBQ 3-częściowy zestaw w 
worku  
Zestaw na grill składający się 
z łopatki, widelca, pary szczypiec 
oraz woreczka. Uchwyty narzędzi 
z drewna Wenge są wytrzymałe 
i wygodne - z takim sprzętem 
z pewnością zrobić duże wrażenie 
na przyjaciołach i rodzinie! 
Art.Nr: 5017356 
Materiał: Drewno Wenge/Stal 
nierdzewna/Poliester. 
Wymiary: 470 x 380 x 200 mm 
Opakowanie: Hangtag

Nóż Outdoorowy 
Wyjątkowy nóż ze stali nierdzew-
nej. Czarna rękojeść jest elegancka 
i dobrze się ją trzyma w dłoni. Zest-
aw zawiera nóż oraz opakowanie 
prezentowe wraz ze wstążką.  
Art.Nr: 5018095 
Materiał: Drewno Wenge/PU/Stal 
nierdzewna. 
Wymiary: 260 mm 
Opakowanie: Happy Holidays 
Giftbox

BBQ rękawica 
Dwuwarstwowa rękawica do 
grillowania w kolorze czarnym 
i szarym, odporna na wysokie 
temperatury. Świetny pomysł 
na prezent dla entuzjastów 
grillowania. 
Art.Nr: 5017353 
Materiał: Bawełna/Sylikon. 
Wymiary: L 330 mm 
Opakowanie: Hangtag

BBQ kosz do grillowania 
Kosz do grillowania warzyw, 
świetny do ziemniaków, kukurydzy, 
pieczarek. Łatwy w utrzymaniu 
czystości. Praktyczna, odczepiana 
rączka. 
Art.Nr: 5017804 
Materiał: Stal nierdzewna/drewno. 
Wymiary: 375 mm x 570 mm 
Opakowanie: Box
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5017862,złoty 5017863,Stal nierdzewna

Torba siatka, czarna 
Modna torba siatkowa idealna na 
siłownie, plażę lub gdziekolwiek 
indziej postanowisz ją zabrać. 
Torba wykonana ze 100% bawełny 
z dodatkową kieszonką do 
przechowywania drobiazgów. 
Art.Nr: 5017379 
Materiał: Bawełna. 
Wymiary: 32 x 38 cm 
Opakowanie: Hangtag

5017378,Beżowy

Mała apteczka, czerwona 
Zawiera plastry, nożyczki, antysep-
tyczne chusteczk, bandaż z gazy, 
sterylne opatrunki. Apteczka zaw-
ierająca wszystko, czego potrzeba 
w tym nożyczki i pęsetę. Wszystko 
zapakowane w praktycznym 
woreczku, który łatwo zabrać ze 
sobą wszędzie. 
Art.Nr: 5017639 
Wymiary: 110 x 170 x 20 mm 
Opakowanie: Hangtag

Mała apteczka, czarna 
Zawiera plastry, bandaż z gazy, 
taśmy samoprzylepne, elastyczny 
bandaż, antyseptyczne chusteczki, 
jałowe opatrunki, nożyczki, 
pęsetę, maskę do RKO i gumowe 
rękawiczki. Apteczka na tyle 
kompaktowa, że warto ją mieć 
zawsze przy sobie - w drodze do 
pracy, podczas pikniku, rejsu lub 
wyprawy na ryby. 
Art.Nr: 5017642 
Wymiary: 130 x 85 x 70 mm 
Opakowanie: Hangtag

Classic termos, czarny 
Klasyczny, stylowy i funkcjonalny. Podwójne 
ścianki, blokada oraz pokrywka, która może 
służyć jako kubek. Pojemność 75 cl.  
Art.Nr: 5017861 
Materiał: Podwójne ścianki. Stal nierdzewna. 
Wymiary: H 275 mm 75 cl 
Opakowanie: Bulk

Mata/koc, czarny 
Mata lub koc z wodoodpornym spodem, który 
można łatwo i szybko zwinąć w rulon. 
Art.Nr: 5018125 
Materiał: Poliester/PEVA. 
Wymiary: 120 x 150 cm 
Opakowanie: Hangtag

5018126,Zielony5018127,Niebieski

Koc piknikowy, czarny 
Wierzch z imitacji wełny Sherpa (włókno poli-
estrowe), spód impregnowany przed wodą 
i chłodem. Składany, uchwyt ułatwia przenoszenie. 
Art.Nr: 5017638 
Materiał: Imitacja wełny Sherpa. 
Wymiary: 150 x 50 cm 
Opakowanie: Hangtag

Mata do siedzenia, czarna 
Składana, nylonowa mata do 
siedzenia na ziemi. Sprawdzi się 
szczególnie na biwaku lub ognisku. 
Art.Nr: 5018106 
Materiał: Nylon. 
Wymiary: 380 x 270 mm 
Opakowanie: Hangtag

Torba termiczna, mała czarna 
Torba termiczna. Poliestrowa 
torba z rączką i paskiem na ramię, 
zapinana na zamek błyskawiczny,
mieści 6 puszek 33cl. Przydatny 
upominek. 
Art.Nr: 5016077 
Materiał: Poliester. 
Wymiary: 235 x 160 x 190 mm 
Opakowanie: Hangtag

5017365,Biały

5018109, Szary
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

Powoli zbliża się wiosna, następnie lato, dlatego przydadzą się ręczni-

ki. Zainspirowaliśmy się wyglądem hamaków i wypoczynkiem w SPA, 

w ten sposób powstała seria, którą z pewnością pokochasz.  Ręczniki 

są w trzech rozmiarach. Najmniejszy sprawdzi się w kuchni lub w 

łazience do wytarcia rąk. Średni może służyć jako ręcznik do użycia po 

kąpieli. Natomiast największy możesz wykorzystać jako koc piknikowy 

albo obrus.

RĘCZNIKI
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

Ręczniki
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Ręczniki

Ręcznik Hamam EKO, beżowy  
Cienki, szybkoschnący kocyk z bawełny organicznej 
z frędzlami z dwóch stron. Jest wszechstronny, ponieważ 
świetnie sprawdzi się jako ręcznik na plażę, jako 
dekoracja mieszkania czy koc piknikowy.  
Art.Nr: 5018113  
Materiał: Organiczna bawełna.  
Wymiary: 90 x 170 cm  
Opakowanie: Hangtag 

5018114, Niebieski

5018115,Szary

5018116, Zielony

Hamam ECO small towel, green  
Mniejszy, cienki, szybkoschnący kocyk z bawełny 
organicznej z frędzlami z dwóch stron. Jest wszech-
stronny, ponieważ świetnie sprawdzi się jako ręcznik 
na plażę, jako dekoracja mieszkania czy koc piknikowy  
Art.Nr: 5018120  
Materiał: Organiczna bawełna.  
Wymiary: 50 x 70 cm  
Opakowanie: Hangtag 

Hamam ECO koc/obrus, szary  
Duży, cienki, szybkoschnący kocyk z bawełny 
organicznej z frędzlami z dwóch stron. Jest 
wszechstronny, ponieważ świetnie sprawdzi się 
jako ręcznik na plażę, jako dekoracja mieszka-
nia czy koc piknikowy.   
Art.Nr: 5018121  
Materiał: Organiczna bawełna.  
Wymiary: 145 x 250 cm  
Opakowanie: Hangtag 

5018122, Niebieski

5017376, Szary

5017377, Beżowy

Hammam kocyk/ręcznik, niebieski  
Cienki, szybkoschnący kocyk z tkanej bawełny 
z frędzlami z dwóch strony. Jest wszechstronny, 
ponieważ świetnie sprawdzi się jako ręcznik na plażę, 
jako dekoracja mieszkania czy koc piknikowy.  
Art.Nr: 5017375  
Materiał: Bawełna.  
Wymiary: 90 x 170 cm  
Opakowanie: Hangtag 

5018117, Beżowy

5018118, Niebieski

5018119, Szary
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TO GO

Pierwsza filiżanka kawy, prawdopodobnie najlepsza z całego dnia. 

W samochodzie, przy kuchennym stole, na pierwszym spotkaniu 

roboczym czy gdziekolwiek indziej. Sagaform łączy w sobie doskonałą 

funkcjonalność ze stylowym designem, aby picie kawy, czy zjedzenie 

śniadania na które nie masz czasu w domu, było łątwe i praktyczne, 

bez względu na to gdzie jesteś!

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

To go
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To go

Sagaform stworzyło swoją 
wersję tego niezwykle prak-
tycznego gadżetu - butelka w 
której Twoja woda zachowa 
swoją temperaturę przez wiele 
godzin.

Dzbanek do kawy Hot&Cool 
1l, czarny  
Inna wersja bestsellerowych bute-
lek Hot&Cool, idealna by zabrać aż 
litr kawy na drogę.   
Art.Nr: 5018083  
Materiał: Stal nierdzewna.   
Wymiary: 1 L, H 230 mm 
Ø 120 mm  
Opakowanie: Box 

Butelka Hot&Cool duża, 0,75l, czarna  
Sagaform stworzyło swoją wersję tego niezwykle 
praktycznego gadżetu - butelka w której Twoja woda 
zachowa swoją temperaturę przez wiele godzin.  
Art.Nr: 5017706  
Materiał: Podwójne ścianki. Stal nierdzewna.  
Wymiary: 75 cl, Ø 80 mm H 300 mm  
Opakowanie: Box 

5017845, Złoty

5017898, Srebrny

5018062, Złoty 5018063, Srebrny 

Butelka Hot&Cool 0,5l z głośnikiem, 
czarna 
Bestsellerowa butelka Hot&Cool wzbogacona 
o głośnik w nakrętce. Podłącz się przez Blue-
tooth lub przez 30 cm kabel do USB 
w zestawie i niech muzyka będzie zawsze 
przy tobie!    
Art.Nr: 5018061  
Materiał: Stal nierdzewna.   
Wymiary: 50 cl Ø 70 mm H 255 mm  
Opakowanie: Box

Butelka Hot&Cool, 0,5l, czarna 
Sagaform stworzyło swoją wersję tego 
niezwykle praktycznego gadżetu - butelka 
w której Twoja woda zachowa swoją 
temperaturę przez wiele godzin. 
Art.Nr: 5017707  
Materiał: Podwójne ścianki. Stal nierdzew-
na.  
Wymiary: 50 cl, Ø 70 mm H 255 mm  
Opakowanie: Box 

5017708, Złoty 5017897, Srebrny 5017709, Różowy

5017350, Perłowy 5017895, Drewno 5018081, Żółty 5018082, Zielony
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To go

5018097, Złoty 5018098, Srebrny

Travel kubek z zamknięciem mini, czarny 
Praktyczny kubek z zamknięciem w pokrywce teraz 
w wersji mniejszej, pojemność 240 ml! Wciąż chroni 
napój przed wyciekaniem oraz utrzymuje napój ciepły 
przez długi czas!  
Art.Nr: 5018096  
Materiał: Plastik/Stal nierdzewna.  
Wymiary: 24 cl H 140 mm  
Opakowanie: Box 

Travel kubek z zamknięciem, czarny 
Ten sprytny kubek z zamknięciem w pokrywce ze stali nierdzewnej uchroni 
napój przed wyciekaniem - a Ciebie przed plamami. Praktyczny w podróży i 
pracy. Długo utrzymuje napój ciepły.  
Art.Nr: 5017712  
Materiał: Plastik/Stal nierdzewna.  
Wymiary: 40 cl, Ø 75 mm H 200 mm  
Opakowanie: Box 

5017711, To You5017787, Srebrny5017899, Złoty 5017710, Różowy 5017355, Perłowy

Fresh bidon z pojemnikiem na 
owoce, złoty  
Woda ze świeżymi owocami? W drodze 
do pracy? Na piknik w gorący dzień? 
Teraz dla wszystkich miłośników wody o 
naturalnym, owocowym smaku, Sagaform 
wychodzi naprzeciw z produktem, który 
ułatwia przygotowanie takiego trunku 
i cieszenie się nim. Bidon wykonany z 
plastiku Tritan, co oznacza, że jest wolny 
od BPA.  
Art.Nr: 5017697  
Materiał: Plastik Tritan.  
Wymiary: 75 cl, Ø 70 mm H 245 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5017750, Czarny

5017751, Różowy

5017752, Niebieski

5017753, Zielony

5017742, Czarny

Fresh duży bidon z pojemnikiem na owoce, 
złoty  
Bestsellerowy bidon z serii Fresh w większej wersji. 
Również wykonany z plastiku Tritan, co oznacza, że 
jest wolny od BPA.  
Art.Nr: 5017723  
Materiał: Plastik Tritan.  
Wymiary: 1,8 l, Ø 110 mm H 280 mm  
Opakowanie: Bulk 

5018140, 
transparentny

5018139, Niebieski

Bidon na wodę, ciemny  
Stylowy i praktyczny bidon na wodę 
wykonany z wolnego od BPA plastiku Tritan, 
pokrywka ze stali nierdzewnej, natomiast 
uchwyt, który możesz przyczepić do torby 
sportowej, jest gumowy.   
Art.Nr: 5018141  
Materiał: Plastik Tritan/Stal nierdzewna.  
Wymiary: H 230 mm Ø 65 mm 600 ml  
Opakowanie: Bulk 
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To go

Fresh kubeczek na jogurt, żółty  
Fresh kubeczek na jogurt z dodatkami 
w żółtym kolorze. Wykonany z tworzywa 
sztucznego. W pokrywce pojemnik na muesli, 
bakalie.  
Art.Nr: 5017719  
Materiał: Polistyrenowy plastik.  
Wymiary: 30/7 cl Ø 88 H 150 mm  
Opakowanie: Bulk 

5016699, Zielony

5017453, Turkusowy

5017122, Różowy

5017720, Jasny 
Różowy

Fresh Bidon utrzymujący chłód bidon, 
transparentny 
Bidon na wodę na gorące dni lub intensywne 
treningi. Wkład chłodzący trzymaj w zam-
rażarce. Przed treningiem włóż do bidonu 
i nalej wody. Będzie chłodna bardzo długo!  
Art.Nr: 5016708  
Materiał: AS plastik.  
Wymiary: 52 cl  
Opakowanie: Hangtag 

5016294, Niebieski

5016295, Zielony 5016512, Różowy

5017169, Niebieski 5017170, Zielony

Fresh bidon na wodę, biały 
Bidon dostępny jest w 4 kolorach. Materiał jest 
wolny od BPA. Będzie doskonałym uzupełnieniem do 
sportowego ręcznika lub sportowej torby.  
Art.Nr: 5017168  
Materiał: Plastik Tritan.  
Wymiary: 70 cl H 260 mm  
Opakowanie: Bulk 

Fresh bidon na wodę z pojemnikiem 
na owoce, transparentny 
Fresh bidon na wodę lub inny napój 
z pojemnikiem na owoce. Idealny do 
zabrania na siłownie lub w podróż!  
Butelki wykonane z plastiku bez BPA, czyli 
bez szkodliwego związku chemicznego 
zwanego bisfenolem A.  
Art.Nr: 5016709  
Materiał: Plastik Tritan.  
Wymiary: 80 cl, H 280 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5017477, Niebieski 5017478, Zielony 5017479, Różowy

5017840, orange
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Łatwy w personalizacji i do zabrania ze 

sobą na wynos kubek to fantastyczny 

nośnik reklamowy. Używaj go 

w samochodzie w biurze, gdy jesteś 

w podróży lub relaksujesz się na 

zewnątrz, wszędzie tam, gdzie zabier-

asz swoją kawę lub inny gorący napój.  

Ten model posiada wyjmowane 

wkładki, które łatwo wymienić. 

STWÓRZ 
WŁASNY 
PROJEKT!

UTRZYMA CIEPŁO 
PRZEZ 5 GODZIN, 
ZIMNO AŻ DO 12 

GODZIN!

To go

Kubek termiczny/samochodowy 
Podwójne ścianki umożliwiające umieszczenie 
własnego obrazka/zdjęcia. Bardzo łatwo 
można wymienić wkładkę. Podwójne ścianki 
utrzymują ciepło napoju na dłużej.  
Art.Nr: 5015983  
Materiał: Plastik.  
Wymiary: 50 cl, H 170 mm  
Opakowanie: Bulk 

Kubek termiczny/samochodowy, mały 
Podwójne ścianki umożliwiające umieszczenie własnego 
obrazka/zdjęcia. Bardzo łatwo można wymienić wkładkę. 
Podwójne ścianki utrzymują ciepło napoju na dłużej.  
Art.Nr: 5016652  
Materiał: Plastik. 
Wymiary: 35 cl, H 135 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5017502, Niebieski 5017503, Zielony 5017504, Czerwony

Fresh kubeczek na jogurt, personalizowany  
Podwójne ścianki umożliwiają umieszczenie papie-
rowego elementu dekoracyjnego. Doskonały pomysł 
na upominek dla miłośników zdrowego żywienia. 
Art.Nr: 5017296  
Materiał: AS/PP plastik.  
Wymiary: 30 cl Ø 88 H 150 mm  
Opakowanie: Bulk 

5017507, Transparentny 5017508, Czarny

Fresh shaker, biały 
Praktyczny, trójelementowy shaker. 
Doskonały do przygotowania smartshaków 
i innych napojów dla sportowców. Można 
myć go w zmywarce.  
Art.Nr: 5017506  
Materiał: PP plastik.  
Wymiary: 600 ml H 220 mm   
Opakowanie: Bulk 

Car mug, czarny  
Kubek samochodowy, który utrzyma 
temperaturę Twojego napoju nawet do 5 
godzin, w wypadku ciepłych i 12 godzin w 
wypadku zimnych. Kubek wykonany ze stali 
nierdzewnej, oprócz pokrywki, która jest z 
plastiku PP.  
Art.Nr: 5017501  
Materiał: Dual walls. Stal nierdzewna. Lid 
in PP plastic.  
Wymiary: 350 ml H 180 mm  
Opakowanie: Box 
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

Sagaform połączyła siły z kanadyjską marką - BagsFirst! Tak pow-

stała mini kolekcja wysokiej jakości toreb i plecaków, dostępnych 

w szykownych i stonowanych kolorach. Mamy to, czego właśnie 

potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy, czy idziesz 

na spacer do parku, czy lecisz na urlop do ciepłych krajów. Dzięki 

naszym, zarówno praktycznym, jak i stylowym torbom, nareszcie 

możesz podróżować z klasą.

BAGS FIRST
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

Bags first
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Torebka ze skóry, czarna  
Stylowa torba ze skóry syntetycznej 
odpowiednia do pracy, szkoły, 
sklepu, na siłownie, do przechowy-
wania laptopa lub gdziekolwiek 
poniosą Cię nogi! Wraz z logo 
firmy nie sposób będzie jej nie 
zauważyć!  
Art.Nr: 5018094  
Materiał: Skóra syntetyczna.  
Wymiary: 380 x 340 x 90 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba na przybory toaletowe 
ze skóry, czarna 
Stylowa i praktyczna torba na 
przybory toaletowe ze skóry syn-
tetycznej. Fenomenalnie komponuje 
się z torbą weekendową ze skóry. 
Ramiączko z jednej z krótszych 
stron pozwoli zawiesić torbkę na 
wieszaku lub nieść ją wygodnie.   
Art.Nr: 5018092  
Materiał: Skóra syntetyczna.  
Wymiary: 260 x 140 x 105 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba podróżna ze skóry, czarna 
Mała torba na ramię ze skóry syntetycznej w 
której przechowasz wszystko to co niezbędne 
i nieduże. Ramiączko jest regulowane na tyle, 
że spokojnie możesz nosić  torbę ukośnie.  
Art.Nr: 5018093  
Materiał: Skóra syntetyczna.  
Wymiary: 220 x 50 x 150 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba na laptop ze skóry, czarna 
Stylowa i praktyczna torba na laptop ze skóry 
syntetycznej z dwoma uchwytami i paskiem na ramię. 
Dodatkowe kieszenie wewnątrz. Dzięki tej torbie 
podróże staną się proste jak nigdy dotąd! Jest tak, bo 
ramiączko z tyłu możesz przymocować do uchywtu 
większości walizek na kółkach. Pojemność to 13 litrów.   
Art.Nr: 5018091  
Materiał: Skóra syntetyczna.  
Wymiary: 430 x 300 x 125 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba wekeekendowa ze skóry, czarna  
Praktyczna torba z syntetycznej skóry z dwoma 
uchwytami. Zapinana na zamek, jedna kieszeń 
zewnętrzna z zamkiem. W zestawie sprzączka. 
Pojemność to 26 litrów.  
Art.Nr: 5018090  
Materiał: Skóra syntetyczna.  
Wymiary: 480 x 330 x 200 mm   
Opakowanie: Hangtag 

Torba sportowa, czarna  
Płótno z efektem ”stonewashed”. Praktyczna torba 
z dwoma uchwytami i paskiem na ramię. Świetnie 
nadaje się na siłownię lub krótkie podróże. Torba 
udźwignie do 32 litrów.  
Art.Nr: 5017834  
Materiał: Płótno.  
Wymiary: 530 x 280 x 280 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5017835, Beżowy 5017833, Beżowy

Torba na laptop, czarna  
Płótno z efektem ”stonewashed”. Prakty-
czna torba na laptop z dwoma uchwytami 
i paskiem na ramię. Dodatkowe kieszenie 
wewnątrz.  Torba udźwignie do 12 litrów. 
Art.Nr: 5017832  
Materiał: Płótno.  
Wymiary: 430 x 290 x 120 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba Weekendowa, czarna  
Płótno z efektem ”stonewashed”. Praktyczna torba 
z dwoma uchwytami. Zapinana na zamek, jedna 
kieszeń zewnętrzna z zamkiem. Torba udźwignie 
do 26 litrów.  
Art.Nr: 5017830  
Materiał: Płótno.  
Wymiary: 480 x 330 x 195 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5017831, Beżowy
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Kosmetyczka  
Stylowa kosmetyczka. Wykonana z 
płótna w kolorze czarnym podda-
nego obróbce stonewashed. Trzy 
kieszenie zewnętrzne, w środku 
jedna komora. Regulowany pasek.  
Art.Nr: 5017511  
Materiał: Płótno.  
Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba miejska, czarna 
Praktyczna torba miejska na ramię 
z trzema, zewnętrznymi kieszenia-
mi. Pomieści do 12 litrów.  
Art.Nr: 5017490  
Materiał: Płótno.  
Wymiary: 300 x 180 x 410 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba weekendowa, czarna 
Przestronna torba weekendowa z kieszenią wewnątrz 
i na zewnątrz torby. Pomieści do 32 litrów. 
Art.Nr: 5017496  
Materiał: Płótno.  
Wymiary: 730 x 310 x 380 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Plecak, czarny  
Stylowy plecak z trzema, zewnętr-
znymi kieszeniami.  Pomieści do 
20 litrów.  
Art.Nr: 5017495  
Materiał: Płótno.  
Wymiary: 300 x 180 x 410 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba na kosmetyki, czarna  
Mała, lecz i tak przestrzenna torba 
na kosmetyki w kolorze czarnym z 
dwoma kieszeniami. Pomieści do 
5.5 litrów.  
Art.Nr: 5017489  
Materiał: Poliester.  
Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5017488, Beżowy

Torba weekendowa, czarna  
Przestrzenna torba “weekendowa” 
w kolorze czarnym wykonana z po-
liestru. Mała kieszonka wewnątrz 
przydatna do przechowywania 
rozmaitych drobiazgów.  
Art.Nr: 5017510  
Materiał: Poliester.  
Wymiary: 760 x 270 x 470 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5017499, Beżowy

Torba na ramię, czarna  
Praktyczna torba na ramię z kiesze-
niami wewnątrz i na zewnątrz. 
Idealna na kilkudniową podróż. 
Pomieści do 36 litrów.  
Art.Nr: 5017509  
Materiał: Poliester.  
Wymiary: 540 x 260 x 360 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5018129, Naturalny

Torba z bawełny organicznej ECO 
Fairtrade, czarna  
Zaniechaj korzystanie z plastikowych toreb 
i wybierz ekologiczną i stylową torbę EKO. 
Torba jest wykonana z bawełny organicznej 
oraz ma certyfikat Fairtrade. 
Art.Nr: 5018130  
Materiał: Bawełna organiczna.  
Wymiary: 430 x 430 x 150 mm 20 L  
Opakowanie: Hangtag 

Torba na zakupy, czarna  
Poręczna torba na zakupy, którą możesz 
łatwo i szybko złożyć do jej własnej kieszeni! 
Po co kupować kolejny raz jednorazówkę, 
która i tak za chwilę wyląduje w koszu. 
Zmniejsz ilość generowanych zanieczyszczeń 
i rób to stylowo dzięki torbie na zakupy od 
Sagaform.  
Art.Nr: 5018032  
Materiał: Poliester.  
Wymiary: L 43 cm H 46 cm
(Po złożeniu: L 13cm H 14cm)  
Opakowanie: Hangtag 

Torba na zakupy EKO, czarna  
Poręczna torba na zakupy, którą 
możesz łatwo i szybko złożyć do jej 
własnej kieszeni! Po co kupować 
kolejny raz jednorazówkę, która i 
tak za chwilę wyląduje w koszu. 
Zmniejsz ilość generowanych za-
nieczyszczeń i rób to stylowo dzięki 
torbie na zakupy od Sagaform.  
Art.Nr: 5018033  
Materiał: rPET  
Wymiary: 420 x 430 x 100 mm  
Opakowanie: Hangtag 
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Kawa na spotkaniu służbowym pita z kubka, który cieszy oczy, poda-

na z termosu, który utrzymuje jej optymalną temperaturę nawet, gdy 

spotkanie się przedłuża. Bez względu na to, gdzie jesteś i co pijesz, 

dla nas liczy się to, że zwrócisz uwagę na ponadczasowe wykonanie 

szklanek, kubków, filiżanek, dzbanków i termosów, które mamy 

w swojej ofercie. Jak nikt inny łączymy dobry design z przemyślaną 

funkcjonalnością.

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Stylish meetings

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Stylish meetings

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Kubek do kawy C&M, biały  
Kubek do kawy z serii Coffee & More stwor-
zonej w wyniku kooperacji Margot Barolo i 
Sagaform. Design kubka to nawiązanie do 
lat 70 ubiegłego wieku, do bezpośredniego, 
żartobliwego języka tamtych lat. Można 
myć w zmywarce oraz podgrzewać w 
mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017874  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 25 cl H 90 mm  
Opakowanie: Girdle 

5017876, Żółty

5017875, Szary

5018101, Ceglany

Kubek do latte C&M, żółty  
Kubek do latte z serii Coffee & More stworzonej 
w wyniku
kooperacji Margot Barolo i Sagaform. Design 
kubka 
to nawiązanie do lat 70 ubiegłego wieku, do 
bezpośredniego, żartobliwego języka tamtych lat. 
Można myć
w zmywarce oraz podgrzewać w mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017879  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 40 cl H 130 mm  
Opakowanie: Girdle 

5017878, Szary

5017877, Biały 5018100, Ceglany

Kubek do herbaty C&M, ceglany  
Kubek do herbaty z serii Coffee & More 
stworzonej w wyniku kooperacji Mar-
got Barolo i Sagaform. Design kubka to 
nawiązanie do lat 70 ubiegłego wieku, 
do bezpośredniego, żartobliwego języka 
tamtych lat. Można myć w zmywarce oraz 
podgrzewać w mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5018099  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: H 90 Ø 100 mm 40 cl  
Opakowanie: Girdle 

5018087, Biały

5018088, Żółty

5018086, Szary

Dzbanek na herbatę C&M, 
szary  
Dzbanek na herbatę z serii 
Coffee & More stworzonej 
w wyniku kooperacji Margot 
Barolo i Sagaform. Design 
dzbanka to nawiązanie do 
lat 70 ubiegłego wieku, do 
bezpośredniego, żartobli-
wego języka tamtych lat. 
Można myć w zmywarce oraz 
podgrzewać w mikrofalówce.   
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017886  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1,2 L H 120 mm  
Opakowanie: Box 

Dzbanek na mleko C&M, szary  
Dzbanek na mleko z serii Coffee 
& More stworzonej w wyniku 
kooperacji Margot Barolo i 
Sagaform. Design dzbanka to 
nawiązanie do lat 70 ubiegłego 
wieku, do bezpośredniego, 
żartobliwego języka tamtych lat. 
Dzbanek można myć w 
zmywarce oraz podgrzewać w 
mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017885  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 25 cl H 92 mm  
Opakowanie: Box 

Filiżanki do espresso C&M 4-pak, biały  
4-pak filiżanek do espresso z serii Coffee & More 
stworzonej 
w wyniku kooperacji Margot Barolo i Sagaform. Design 
filiżanek to nawiązanie do lat 70 ubiegłego wieku, do 
bezpośredniego, żartobliwego języka tamtych lat. Moż-
na myć w zmywarce oraz podgrzewać w mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017880  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 10 cl H 70 mm  
Opakowanie: Girdle 

5018070, Szary
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Talerz C&M, biały  
Talerz z serii Coffee & More stworzonej 
w wyniku kooperacji Margot Barolo i 
Sagaform. Design talerza to nawiązanie do 
lat 70 ubiegłego wieku, do bezpośredniego, 
żartobliwego języka tamtych lat. Można myć 
w zmywarce oraz podgrzewać 
w mikrofalówce. 
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017347  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 200 mm  
Opakowanie: Girdle 

5017348, Szary 5017349, Żółty

5018103, Ceglany

Mała miseczka C&M 2-pak, 
szary   
Śliczne miseczki z bambusową 
pokrywką. Miseczki można 
składować jedną na drugiej 
oraz pasują do kubków do 
kawy i do latte z serii Coffee 
& More. Idealne do serwowa-
nia przekąsek.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5018071  
Materiał: Kamionka/bamboo.  
Wymiary: H 60 mm Ø 80 mm  
Opakowanie: Box 

Dzbanek C&M, długi   
Dzbanek z serii Coffee 
& More stworzonej w 
wyniku kooperacji Margot 
Barolo i Sagaform. Design 
dzbanka to nawiązanie do 
lat 70 ubiegłego wieku, do 
bezpośredniego, żartobli-
wego języka tamtych lat. 
Można myć w zmywarce oraz 
podgrzewać w mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5018072  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1 litr, Ø 108 mm H 
190 mm    
Opakowanie: Box 

Miska C&M, żółta 
Miska z serii Coffee & More stworzonej w wyniku kooper-
acji Margot Barolo i Sagaform. Design miski to nawiązanie 
do lat 70 ubiegłego wieku, do bezpośredniego, żartobli-
wego języka tamtych lat. Można myć w zmywarce oraz 
podgrzewać w mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017883  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 120 mm H 68 mm  
Opakowanie: Girdle 

5017881, Biały

5017882, Szary 5018102, Ceglany

5018104, Ceglany5018069, Biały

5018068, Żółty

Podstawka/Świecznik C&M, szary  
Produkty Sagaform często mają więcej niż jedno 
zastosowanie. Nie jest inaczej w tym wypadku. 
Wykorzystaj produkt jako podstawkę na jajko na 
śniadaniu, a w ciągu dnia 
i wieczorem jako subtelny świecznik. Skompletuj 
zestaw z 4 dostępnych kolorów w serii Cof-
fee&More autorstwa projektantki Margot Barolo.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5018067  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 57 mm H 57 mm   
Opakowanie: Girdle 

Talerz do podawania C&M, biały  
Talerz z serii Coffee & More stworzonej w wyniku koop-
eracji Margot Barolo i Sagaform. Design talerza to naw-
iązanie do lat 70 ubiegłego wieku, do bezpośredniego, 
żartobliwego języka tamtych lat. Można myć w zmywarce 
oraz podgrzewać w mikrofalówce.  
Projektant: Margot Barolo  
Art.Nr: 5017884  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 300 mm  
Opakowanie: Box 
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Kubek Brazil ma specjalne 
nóżki / ociekacze.

Dzięki temu, kubki schną 
szybciej po myciu.

TEN SAM 
KOLOR WEWNĄTRZ 

I NA ZEWNĄTRZ 
KUBKA

Stylish meetings

5016642, Biały

5016643, limonkowy 
Pantone 583C

5016644, Czarny

5016645, granatowy 
Pantone 2757C

5017253, Czerwony 
Pantone 200C

5017254, jasnoniebieski 
Pantone 651C

5017255, niebieski 
Pantone 647C

5017256, jasnozielony 
Pantone 324C

5017257, 
zielony Pantone 

5017258, fioletowy 
Pantone 265C

5017259, pomarańczowy 
Pantone 152C

5017260, Żółty 
Pantone 107C

5017853, Szary 
Pantone 429 

5017854, Beżowy 
Pantone 3C 

5017855, Różowy 
Pantone 1905C 

Brazil mug
Niezbędne w domu i biurze, kubki Brazil 
dostępne w 12 kolorach. Nóżki/ociekacze na 
spodzie kubka sprawią, że kubki szybko i do-
brze wyschną po myciu. Kubki można myć w 
zmywarce oraz podgrzewać w mikrofalówce.  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 20 cl  
Opakowanie: Bulk 

5017264, Czarny 5016139, Czarny

5016154, Czarny 5016648, Czarny

Barista kubek, biały  
Niezbędny w każdej kuchni i biurze!  
Art.Nr: 5017263  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 25 cl H 100 mm  
Opakowanie: Bulk 

Aroma kubek, biały  
Wspaniały pomysł na upominek.  
Art.Nr: 5016142  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 20 cl H 80 mm  
Opakowanie: Bulk 

Jamaica kubek, duży biały 
Niezbędny w domu i biurze!  
Art.Nr: 5016153  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 30 cl H 105 mm  
Opakowanie: Bulk 

Panama kubek, biały  
Można przechowywać jeden w drugim. 
Wspaniały pomysł na upominek.  
Art.Nr: 5016649  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 26 cl H 90 mm  
Opakowanie: Bulk 
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Nasze zgrabne opakowania na kubki pomieszczą 1 lub 2 kubki. 

Przy zamówieniu powyżej 3 000 sztuk możemy przygotować Twój

własny, personalizowany wzór opakowań. 

Base kubek, biały  
Klasyczny kubek w bardzo 
przystępnej cenie. Idealny do 
nadruku.  
Art.Nr: 5017900  
Materiał: Porcelain  
Wymiary: 25 cl H 80 mm  
Opakowanie: Bulk 

Tokyo kubek, biały  
Klasyczny biały kubek, który 
nie zajmuje dużo miejsca 
(można nakładać jeden na 
drugi). 
Art.Nr: 5017371  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 25 cl H 90 mm  
Opakowanie: Bulk 

Base taca, czarny mat 
Taca w kolorze matowym 
czarnym o powierzchni na 
której szklanki lub kubki się 
nie ślizgają. Dzięki temu, 
zaniesiesz kawę i wodę na 
spotkanie biznesowe bez 
najmniejszego problemu.  
Art.Nr: 5017370  
Materiał: Cyna. Powierzchnia 
antypoślizgowa.  
Wymiary: Ø 330 mm H40mm  
Opakowanie: Bulk 

Loop kubek, white  
Wspaniały pomysł na 
upominek. Uchwyt kubka 
Loop jest zaprojektowany w 
taki sposób, aby trzymanie 
go było poręczniejsze niż w 
klasycznych kubkach. 
Projektant: Moritz Design  
Art.Nr: 5015912  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 25 cl H 100 mm  
Opakowanie: Bulk 

Bali kubek, biały  
Praktyczny i stylowy kubek 
do biura.  
Art.Nr: 5017268  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 25 cl H 100 mm  
Opakowanie: Bulk 

Opakowanie na 1 kubek 
Kartonowe opakowanie w subtelny 
wzór. Pozwala wyeksponować nadru-
kowany logotyp klienta. Zaprojektowany 
tak, aby pomieścić 1 kubek.  
Art.Nr: 5016801  
Materiał: Tektura.  
Wymiary: 120 x 120 x 90 mm  
Opakowanie: bulk

Opakowanie na 2 kubki  
Kartonowe opakowanie w subtelny 
wzór. Pozwala wyeksponować nadru-
kowany logotyp klienta. Zaprojektowany 
tak, aby pomieścić 2 kubki.  
Art.Nr: 5016802  
Materiał: Tektura.  
Wymiary: 120 x 240 x 90 mm  
Opakowanie: bulk

Nautic kubek, niebieski 
Kubek z modnym wzorem. Można go myć 
w zmywarce i podgrzewać w mikro-
falówce.  
Art.Nr: 5017842  
Materiał: Porcelana.  
Wymiary: 27 cl H 80 mm  
Opakowanie: Box 

5017850, Czerwony

Tea 2-in-1, zaparzacz i łyżka  
Praktyczny zaparzacz do 
herbaty 
z łyżką. Produkty są wyko-
nane ze stali nierdzewnej, 
łatwe w użytkowaniu i w 
utrzymaniu czystości.  
Art.Nr: 5017459  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 165 mm  
Opakowanie: Box 



82 83

Stylish meetings

5017821, Niebieski

5017772, Szary

Szklanka Conic, duża
Wysoka szklanka w nowocze-
snym, stylowym wzornictwie. 
Pomieści 40cl   
Art.Nr: 5017859  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: H 94 mm Ø 80 mm 
Pojemność: 40 cl  
Opakowanie: Bulk 

Szklanka Conic, mała  
Szklanka w nowoczesnym, 
stylowym wzornictwie. 
Pomieści 23cl.   
Art.Nr: 5017858  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: H 57 mm Ø 80 mm 
Pojemność:  23 cl  
Opakowanie: Bulk 

Szklanka Italy  
Szklanka wykonana w 
praktycznym wzornictwie, 
umożliwia przechowywać 
szklanki ustawione jeden na 
drugim.   
Art.Nr: 5017857  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: H 102 mm Ø 80 mm 
Pojemność: 27 cl  
Opakowanie: Bulk 

Water szklanka  
Mocne i wytrzymałe szklanki 
są niezbędne w każdym 
domu czy biurze. Klasyczny 
projekt, świetnie wykonany. 
Można przechowywać jedną 
w drugiej. 
Art.Nr: 5017432  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 24 cl H 90 mm  
Opakowanie: Bulk 

Karafka z sylikonową pokrywką, czerwona 
Dzbanek na wodę/karafka ze sprytnym syste-
mem pokrywki/lejka. Praktyczny w użytkowan-
iu i niezwykle stylowy.  
Projektant: Robin Levin  
Art.Nr: 5017820  
Materiał: Szkło/Sylikon.  
Wymiary: 1 l, Ø 82 mm H 275 mm  
Opakowanie: Box 

Karafka z bambusowym 
wieczkiem & 2-pak szklanek 
Karafka z bambusowym wiec-
zkiem oraz dwie szklanki w 
zestawie. Całość spakowana 
w prezentowe opakowanie.  
Art.Nr: 5003483  
Materiał: Szkło/Bambus.  
Wymiary: 100 cl H 255 mm 28 cl  
Opakowanie: Box 
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Accent

Nasza kolekcja dzbanko-termosów Accent otrzymała kilka wyróżnień 

w konkursach Projektantskich. Jednym z nich jest konkurs Red Dot 

Design Award. Teraz udoskonaliliśmy Accent za pomocą podwójnych 

ścianek ze stali nierdzewnej w środku. Tym sposobem, dzbanek/ter-

mos stał się bardziej wytrzymały i na dłużej zachowuje temperaturę 

przechowywanego trunku. Na ten moment dotyczy to jedynie bestsel-

lerowych kolorów, mianowicie czarnego i białego, ale jeśli interesuję 

Cię inny kolor, jest możliwa produkcja specjalna.

NOWY
ACCENT

Accent dzbanek/termos, biały  
W środku podwójne ścianki ze stali nierdzewnej. 
Doskonały prezent dla miłośników designu i 
funkcjonalności. Dzbanek Accent zdobył wiele 
wyróżnień w tym nagrodę Formex Formidable czy 
prestiżowe Red Dot Award. 
Dzbanek utrzymuje ciepło/chłód napojów do 6 
godzin. Każdy w zestawie ma 2 pokrywki.   
Projektant: Gustav Hallén  
Art.Nr: 5018111  
Materiał: Polipropylenowa powłoka. Podwójne ścianki/stal 
nierdzewna wewnątrz.  
Wymiary: 1 L H 310 mm Ø 110 mm  
Opakowanie: Box 

5018110, Czarny
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NATURE

Nature to zebrane w jedną kategorię produkty z kolekcji do kuchni i 

jadalni.  Serię uzupełniliśmy o nowe elementy, wykonane z dotych-

czas używanych, szlachetnych materiałów takich jak dąb, bambus, 

szkło. Nature powstał we współpracy ze znanymi i docenianymi 

projektantami. Z pewnością Was zachwycą i prędko znajdą się w 

Waszych domach, umilając wspólne posiłki.

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Nature

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Nature

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Nature

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Nature

Nature talerz do podawania, 22 cm, 
2-pak, zielony  
2-pak talerzy z kamionki z połyskiem. 
Naczynie można myć w zmywarce, używać 
w mikrofali i piekarniku do 220˚C.   
Art.Nr: 5018060  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 220 mm  
Opakowanie: Box 

5018084, jasny szary

5018064, Szary

Nature talerz do podawania, 
szary  
Talerz z kamionki z połyskiem. 
Naczynie można myć w zmywarce, 
używać w mikrofali i piekarniku 
do 220˚C.  
Art.Nr: 5017891  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 330 mm   
Opakowanie: Box 

Nature miska do przekąsek, 
średnia 2-pak  
Dwie miseczki do serwowania 
przekąsek, w kolorze szarym i 
białym, z połyskiem.  Miseczkę 
można myć w zmywarce, używać w 
mikrofali i piekarniku do 220˚C.  
Art.Nr: 5017889  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 140 mm   
Opakowanie: Box 

Nature miska do przekąsek 
14 cm, 2-pak, zielony  
Dwie miseczki do serwowania 
przekąsek, w kolorze zielonym, 
z połyskiem. Miseczkę można 
myć w zmywarce, używać w 
mikrofali i piekarniku do 220˚C. 
Art.Nr: 5018054  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 70 mm Ø 140 mm  
Opakowanie: Box 

Nature deep plate, 18 cm, 2-pack, 
zielonym  
Dwa, głębokie talerze w kolorze zielonym z 
połyskiem. Miseczkę można myć w zmywarce, 
używać w mikrofali i piekarniku do 220˚C.  
Art.Nr: 5018066  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 180 mm  
Opakowanie: Box 

5018074, Jasny szary

Nature miska do przekąsek, 
mała 2-pak  
Dwie miseczki do serwowania 
przekąsek, w kolorze szarym i 
białym, z połyskiem.  Miseczkę 
można myć w zmywarce, używać w 
mikrofali i piekarniku do 220˚C.  
Art.Nr: 5017890  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 110 mm   
Opakowanie: Box 

Nature miska do przekąsek, 
duża szara 
Miska do serwowania przekąsek, 
w kolorze szarym z połyskiem.  
Miseczkę można myć w zmywarce, 
używać w mikrofali i piekarniku 
do 220˚C.  
Art.Nr: 5017888  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 230 mm   
Opakowanie: Box 

Nature pojemnik na żywność 
duży  
Pojemnik na żywność z silikonową 
uszczelką na pokrywce, który poza 
tym, że jest bardzo przydatny 
w każdej kuchni jest również 
doskonałą dekoracją. Szczelne 
zamknięcie gwarantuje świeżość 
musli, orzechów lub innych 
pyszności, które tam umieścisz.  
Art.Nr: 5018085  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 140 mm H 125 mm 
85 cl  
Opakowanie: Box 

Nature pojemnik na żywność 
mały,  
Pojemnik na żywność z silikonową 
uszczelką na pokrywce, który poza 
tym, że jest bardzo przydatny 
w każdej kuchni jest również 
doskonałą dekoracją. Szczelne 
zamknięcie gwarantuje świeżość 
musli, orzechów lub innych 
pyszności, które tam umieścisz.  
Art.Nr: 5018065  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 130 mm H 100 mm 
50 cl  
Opakowanie: Box 

Nature kubki 2-pak  
Dwa kubki z kamionki w kolorze 
szarym i białym, z połyskiem. Kubki 
można myć w zmywarce, używać w 
mikrofali i piekarniku do 220˚C.  
Art.Nr: 5017345  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 28 cl H 100 mm  
Opakowanie: Box 

Nature deska do krojenia/
podawania,  
Deska służąca do krojenia lub do 
podawania przekąsek, wykonana z 
solidnego dębu. Zalecane regularne 
olejowanie.  
Art.Nr: 5017893  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: 450 x 150 mm  
Opakowanie: Bulk 

Nature deska do krojenia, 
duża  
Stylowa deska do krojenia z dębu 
z praktycznymi wgłębieniami 
przy uchwycie. Uchwyt trzyma się 
wygodnie w ręku, a wgłębienia 
można użyć do podtrzymania 
sztućców. Nietypowy wygląd 
deski powoduje, że wyróżnia się 
na tle standardowych, tego typu 
akcesoriów kuchennych.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017341  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: 540 x 200 x 17 mm  
Opakowanie: Bulk 

Nature okrągła deska do 
krojenia 30 cm  
Stylowa, okrągła deska do krojenia 
z dębu z praktycznymi wgłębieni-
ami przy uchwycie. Uchwyt trzyma 
się wygodnie w ręku, a wgłębienia 
można użyć do podtrzymania 
sztućców. Nietypowy wygląd 
deski powoduje, że wyróżnia się 
na tle standardowych, tego typu 
akcesoriów kuchennych.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017337  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: Ø 300 mm H 22 mm  
Opakowanie: Bulk 
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Nature

Nature deska do serwowania 
posiłków, Bambus  
Stylowa deska do serwowania 
posiłków z drewna bambusowego 
z praktycznymi wgłębieniami przy 
uchwycie. Uchwyt trzyma się wy-
godnie w ręku, a wgłębienia można 
użyć do podtrzymania sztućców. Ni-
etypowy wygląd deski powoduje, że 
wyróżnia się na tle standardowych, 
tego typu akcesoriów kuchennych.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017769  
Materiał: Bambus.  
Wymiary: 750 x 150 x 15 mm  
Opakowanie: Girdle 

Re:turn Kieliszki do wina 
2-pak  
Kieliszki do wina ze szkła z 
recyklingu. Lekko zielony kolor jest 
rezultatem procesu recyklingowe-
go. Kto powiedział, że ekologiczne 
podejście do życia nie może być 
stylowe?   
Art.Nr: 5017381  
Materiał: Szkło z recyklingu.  
Wymiary: 28 cl H 190 mm  
Opakowanie: Box 

Re:turn Kieliszki 4-pak  
Kieliszki ze szkła z recyklingu. 
Lekko zielony kolor jest rezultatem 
procesu recyklingowego. Kto pow-
iedział, że ekologiczne podejście do 
życia nie może być stylowe?   
Art.Nr: 5017382  
Materiał: Szkło z recyklingu.  
Wymiary: 26 cl H 96 mm  
Opakowanie: Box 

Nature szkany słoik, duży  
Szklany słoik z korkową pokrywką. 
Estetyczne wykończenie i gustowny 
styl sprawia, że zwykły słoik 
wyróżnia się na tle domowych 
akcesoriów kuchennych. Dostępne 
w dwóch rozmiarach.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017332  
Materiał: Szkło/korek.  
Wymiary: H 138 mm Ø 115 mm  
Opakowanie: Box 

Nature szkany słoik, mały  
Szklany słoik z korkową pokrywką. 
Estetyczne wykończenie i gustowny 
styl sprawia, że zwykły słoik 
wyróżnia się na tle domowych 
akcesoriów kuchennych. Dostępne 
w dwóch rozmiarach.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017331  
Materiał: Szkło/korek.  
Wymiary: H 86 mm Ø 115 mm  
Opakowanie: Box 

Nature okrągła deska 
do krojenia, bambus 
Stylowa, okrągła deska do krojenia 
z drewna bambusowego z praktyc-
znymi wgłębieniami przy uchwycie. 
Uchwyt trzyma się wygodnie w 
ręku, a wgłębienia można użyć do 
podtrzymania sztućców. Nietypowy 
wygląd deski powoduje, że 
wyróżnia się na tle standardowych, 
tego typu akcesoriów kuchennych.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5018056  
Materiał: Bambus.  
Wymiary: 300 x 420 x 15 mm  
Opakowanie: Girdle 

Nature deska do krojenia, 
duża Bambus  
Stylowa deska do krojenia z drew-
na bambusowego z praktycznymi 
wgłębieniami przy uchwycie. 
Uchwyt trzyma się wygodnie w 
ręku, a wgłębienia można użyć do 
podtrzymania sztućców. Nietypowy 
wygląd deski powoduje, że 
wyróżnia się na tle standardowych, 
tego typu akcesoriów kuchennych.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5018057  
Materiał: Bambus.  
Wymiary: 200 x 540 x 15 mm  
Opakowanie: Girdle 

Nature deska do krojenia, mała 
Bambus  
Stylowa deska do krojenia z drewna 
bambusowego z praktycznymi 
wgłębieniami przy uchwycie. Uchwyt 
trzyma się wygodnie w ręku, a wgłę-
bienia można użyć do podtrzymania 
sztućców. Nietypowy wygląd deski 
powoduje, że wyróżnia się na tle 
standardowych, tego typu akcesoriów 
kuchennych.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5018058  
Materiał: Bambus.  
Wymiary: 265 x 130 x 15 mm  
Opakowanie: Girdle 

Nature pojemnik na ser  
Łatwy do uchwycenia pojemnik 
na ser to kolejny produkt z serii 
Nature od Sagaform, który nada 
nietuzinkowy, skandynawski styl 
Twojej kuchni.  
Projektant: Björk-Forth  
Art.Nr: 5018073  
Materiał: Kamionka/plastik/dąb.   
Wymiary: 250 x 165 x 115 mm  
Opakowanie: Box 

Nature taca na ser  
 Ta taca na ser ze szklaną pokry-
wką jest wyjątkowym połączeniem 
tradycyjnego sprzętu ze współczes-
nością jego wykonania. Niezwykle 
piękna i praktyczna. Nie zapomnij 
o regularnym olejowaniu dębowych 
elementów.  
Projektant: Helene Tiederman   
Art.Nr: 5026044  
Materiał: Dąb/ręcznie dmuchane 
szkłoc.  
Wymiary: Ø 180 mm  
Opakowanie: Box 

Nature nóż do sera  
Czy zastanawiałeś się aby podać 
gościom na deser talerz serów? 
Potrzebny będzie do tego nóż 
do sera. Uchwyt wykonany z 
litego drewna. Nie zapomnij o 
regularnym olejowaniu dębowych 
elementów. 
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017125  
Materiał: Stal nierdzewna/dąb.  
Wymiary: L 212 mm  
Opakowanie: Box 

Nature tarka do sera  
Tarka z serii Nature to doskonałe 
połączenie dębu ze stalą nierdze-
wną. Łatwa w użytkowaniu. Zale-
cane mycie ręczne oraz regularne 
olejowanie.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017866  
Materiał: Dąb/Stal nierdzewna.  
Wymiary: 290 x 70 x 42 mm  
Opakowanie: Box 

Nature nóż do sera  
Stylowy przyrząd jest niezbędny 
podczas śniadań lub kolacji, gdy pr-
zygotowujesz talerz serów. Wyko-
nany z wysokiej jakości stali dla 
precyzyjnego krojenia w plasterki. 
Przednia część ostrza działa jak 
nóż do sera co pozwala na krojenie 
sera w kawałki. Uchwyt wykonany 
z litego drewna dębowego. Nie 
zapomnij o regularnym olejowaniu 
dębowych elementów.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017204  
Materiał: Stal nierdzewna/dąb.  
Wymiary: 85 x 232 mm  
Opakowanie: Box 

Nature nóż do masła, 2-pak  
Dwa noże do masła, stylowy 
design, wykonane z litego drewna 
dębowego. Nie zapomnij o reg-
ularnym olejowaniu.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017600  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: L 175 mm  
Opakowanie: Box 

Nature zestaw przyborów do 
sera, 3 szt  
Deski serów stają się coraz bardziej 
popularnym deserem, dlatego zest-
aw noży do sera będzie przydatny. 
Dwa noże do sera - w tym jeden 
do parmezanu oraz widelec do 
podawania. Uchwyty wykonane z 
litego drewna dębowego wysokiej 
jakości. Nie zapomnij o regularnym 
olejowaniu dębowych elementów.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017198  
Materiał: Stal nierdzewna/dąb.  
Wymiary: L 125 mm  
Opakowanie: Box 

Nature zestaw do przekąsek, 
4-częściowy  
Praktyczny zestaw do serwowa-
nia przekąsek lub tapas. Szklane 
miseczki w różnych rozmiarach, 
aby lepiej przedstawić zawartość 
i nadać stylowego charakteru 
nakryciu stołu. Deska wykonana z 
litego drewna dębowego wysokiej 
jakości. Nie zapomnij o regularnym 
olejowaniu dębowych elementów.  
Projektant: Moritz Design  
Art.Nr: 5017183  
Materiał: Szkło/dąb.  
Wymiary: 210 x 224 mm 
H 115 mm  
Opakowanie: Box 
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Nature

Nature karafka do wina z 
dębowym korkiem  
Klasyczny element naszej kolekcji. 
Zaprojektowany z myślą o czer-
wonym winie ale nadaje się do 
podawania/przechowywania innych 
napojów. Ponadczasowy design. 
Popularny prezent.  
Art.Nr: 5010116  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 2 l, H 275 mm, 
Ø 195 mm  
Opakowanie: Box 

Nature karafka do wody/wina 
z dębowym korkiem 
Klasyczny element naszej kolekcji. 
Zaprojektowany z myślą o białym 
winie lub wodzie ale nadaje się do 
podawania/przechowywania innych 
napojów. Klasyczny styl. Popularny 
prezent.  
Art.Nr: 5015336  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 1 l, H 345 mm  
Opakowanie: Box 

Pojemnik na ocet/oliwę z 
dębowym korkiem, 2-pak  
Ręcznie dmuchane szkło. Zestaw 
możesz używać do wielu rzeczy 
- od oliwy przez ocet, mleko i 
pojedynczą porcję wina.  
Art.Nr: 5015337  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 30 cl, H 190 mm  
Opakowanie: Box 

Nature zestaw do podawania 
z korkiem, 2-pak  
Dwie butelki z dębowymi korkami. 
Zestaw odpowiedni do pieprzu i 
soli lub na inne przyprawy. Umieść 
zestaw na stole, aby Twoi goście 
mogli dodać tyle przypraw ile lubią.  
Art.Nr: 5016554  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: H 100 mm 20 cl  
Opakowanie: Box 

Nature zestaw do soli/pieprzu  
Zestaw na sól i pieprz, aby Twoi 
goście mogli doprawić danie tak 
jak lubią.  
Art.Nr: 5017178  
Materiał: Szkło/dąb.   
Wymiary: Ø 48 mm H 115 mm  
Opakowanie: Box 

Nature karafka z korkiem  
Stylowa karafka idealna do 
przechowywania nalewek lub po-
dawania wody czy innych napojów.  
Art.Nr: 5017827  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło/
Korek.  
Wymiary: 80 cl  
Opakowanie: Box 

Szczypce Nature  
Szczypce z serii Nature to 
znakomita kompozycja designu i 
praktyczności. Posiada wiele moż-
liwości zastosowania, do sałatki, 
do przekładania na grillu oraz inne. 
Zalecane regularne olejowanie.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017868  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: L 300 mm  
Opakowanie: Box 

Nature zestaw sztućcy
Zestaw z serii Nature składa się 
z dwóch dębowych sztućcy do 
sałatek. Inspirowane karafkami z 
serii Oak. Zalecane regularne ole-
jowanie.Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017867  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: 240 x 65 mm  
Opakowanie: Box 

Nature pojemnik z uchwytem  
Wspaniałe uzupełnienie linii Oak. 
Pojemnik do przechowywania z 
poręcznym uchwytem. Niezastąpi-
ony w kuchni i na stole!  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017819  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: 240 x 170 x 170 mm  
Opakowanie: Box 

Nature pojemnik na ocet/oliwę  
Klasyczna karafka w mniejszym 
rozmiarze, z wyprofilowaniem 
ułatwiającym nalewanie oliwy/octu. 
Świetnie sprawdzi się też jako mała 
karafka.  
Art.Nr: 5017734  
Materiał: Szkło/dąb.  
Wymiary: 45 cl, Ø 75 mm 
H 290 mm  
Opakowanie: Box 

Nature otwieracz do butelek  
Otwieracz wykonany ze stali 
nierdzewnej z uchwytem wyko-
nanym z litego drewna dębowego. 
Idealny na prezent. Nie zapomnij 
o regularnym olejowaniu dębowe-
go uchwytu.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017602  
Materiał: Stal nierdzewna z 
dębową rączką.  
Wymiary: 165 mm  
Opakowanie: Windowbox 

Czyścik do karafek  
Wygodny sposób na wyczyszczenie 
karafki, którą jest ciężko umyć 
nawet za pomocą szczotki do 
butelek. Wlej odrobinę ciepłej 
wody wraz z płynem do mycia 
do karafki, a następnie użyj tych 
małych kuleczek. Zakręć karafką, 
aby rozprowadzić kulki po całym 
wnętrzu karafki. Wyjmij kulki 
i wypłucz karafkę.  
Art.Nr: 5017241  
Materiał: Stal nierdzewna. Pudełko 
plastikowe.  
Wymiary: Ø 4 mm, około 250 szt  
Opakowanie: Windowbox 

Nature miska, mała  
Miska w mniejszym rozmiarze, 
idealna na mniejsze sałatki, do 
podawania ryżu czy ziemniaków. 
Pamiętaj o regularnym olejowaniu 
dębowej podstawki. 
Art.Nr: 5017735  
Materiał: Szkło/dąb.  
Wymiary: 1,5 l Ø 180 mm H 100 
mm  
Opakowanie: Box 

Nature miska, duża  
Misa do podawania sałatek lub 
owoców z dębowa podstawką, 
która chroni powierzchnię na której 
stoi misa. Nie zapomnij 
o regularnym olejowaniu dębowej 
podstawy.  
Art.Nr: 5017604  
Materiał: Szkło/dąb.  
Wymiary: Ø 220 mm H 150 mm  
Opakowanie: Box 

Nature przybory do sałatek 
Stylowe przybory do sałatek 
o ponadczasowym designie. 
Uchwyty wykonane z litego drewna 
dębowego o wysokiej jakości. Nie 
zapomnij o regularnym olejowaniu 
uchwytów. 
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017605  
Materiał: Stal nierdzewna z 
dębowym uchwytem.
Wymiary: 310 x 58 mm  
Opakowanie: Box 

Nature Zestaw kieliszków z 
tacą 6 szt  
Zestaw 6 dwustronnych kieliszków, 
idealnych do mocniejszych trunków 
i szampana/prosecco. Dębowy 
pojemnik dodaje szyku i ułatwia 
przechowywanie.  
Projektant: Pascal Charmolu  
Art.Nr: 5017704  
Materiał: Dąb/ręcznie dmuchane 
szkło.  
Wymiary: 2-4 cl, H 120 mm  
Opakowanie: Box 
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Nature

Parafina  
Olej parafinowy medyczny 
przeznaczony do pielęgnacji desek 
do krojeniai innych wyrobów 
drewnianych. Rozprowadź miękką 
szmatką i zetrzyj nadmiar. Powtar-
zaj, aż drewno zostanie całkowicie 
nasycone.  
Art.Nr: 5017693  
Materiał: Plastik, olej.  
Wymiary: 100 ml  
Opakowanie: Bulk 

Zestaw do podawania serów  
Stylowy zestaw stworzony z kami-
onki, dębu oraz stali nierdzewnej. 
Zawiera 3 noże, deskę w czarnym, 
matowym kolorze oraz opakowanie 
prezentowe wraz ze wstążką.   
Art.Nr: 5003484  
Materiał: Kamionka/dąb/stal 
nierdzewna.  
Wymiary: 320 x 190 x 180 mm  
Opakowanie: Happy Holidays 
Giftbox 

Zestaw do podawania Tapas
Zestaw do Tapas zawiera dwie 
miseczki w dwóch różnych rozmi-
arach, talerzyk, słoik oliwek ZETA 
oraz opakowanie prezentowe wraz 
ze wstążką. 
Art.Nr: 5003638  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 140 mm/Ø 110 mm/Ø 
220 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Nature stolik śniadaniowy 
z metalowymi, składanymi 
nogami  
Taca idealna na długie niedzielne 
śniadania w łóżku. Taca wykonana 
z litego drewna dębowego, 
składane nogi są wykonane ze stali 
nierdzewnej. Spraw niespodziankę 
osobie, którą kochasz! Nie 
zapomnij o regularnym olejowaniu 
dębowych elementów.  
Projektant: Moritz Design  
Art.Nr: 5016119  
Materiał: Dąb/metal.  
Wymiary: 500 x 300 x 245 mm  
Opakowanie: Box 

Nature podkładka  
Nowy, przemyślany projekt od 
Sagaform. Dzięki regulowaniu, ten 
dekoracyjny element sprawdzi się 
doskonale w przypadku mniejszych 
i większych naczyń.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017603  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: 180 x 190 mm H 30 mm  
Opakowanie: Box 

Nature taca 
Klasyczna, stylowa taca wykonana 
z litego drewna dębowego wysok-
iej jakości. Wygląda bardzo dobrze 
i jest zawsze docenianym prezen-
tem! Nie zapomnij o regularnym 
olejowaniu tacy.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017606  
Materiał: Dąb.  
Wymiary: 500 x 340 x 63 mm  
Opakowanie: Box 

Nature świecznik owalny  
Tradycyjny świecznik w nowej 
odsłonie. Świecznik jest rozkładany, 
co ułatwia jego czyszczenie. 
Świeczka nie jest częścią produktu.  
Art.Nr: 5017610  
Materiał: Dąb/metal.  
Wymiary: H 117 mm  
Opakowanie: Box 

Świecznik Marble, mały  
Klasyczny projekt Sagaform - 
świecznik Oval oak w nowym 
wydaniu. Podstawka dębowa 
zastąpioną marmurową.  
Art.Nr: 5017698  
Materiał: Szkło/Marmur.  
Wymiary: Ø 130 mm H 215 mm  
Opakowanie: Box 

Nature słoik do przechowywa-
nia, wysoki  
Ten praktyczny, kamionkowy 
pojemnik z pokrywką, udekorow-
any został subtelnym wzorem. 
Dostępny w dwóch rozmiarach.  
Projektant: Lotta Odelius  
Art.Nr: 5017745  
Materiał: Kamionka/dąb.  
Wymiary: 1,2 l, Ø 92/110 mm H 
190 mm  
Opakowanie: Box 

Nature słoik do przechowywa-
nia, niski  
 Ten praktyczny, kamionkowy 
pojemnik z pokrywką, udekorow-
any został subtelnym wzorem. 
Dostępny w dwóch rozmiarach.  
Projektant: Lotta Odelius  
Art.Nr: 5017744  
Materiał: Kamionka/dąb.  
Wymiary: 50 cl, Ø 92/110 mm H 
100 mm  
Opakowanie: Box 

Nature mlecznik  
Mała karafka idealna na mlecznik. 
Podstawka i dębowy korek dodają 
jej szyku.  
Art.Nr: 5017733  
Materiał: Dąb/szkło.  
Wymiary: 30 cl, Ø 74 mm H 172 
mm  
Opakowanie: Box 

Kubek z dębową podstawką, 
2-pak  
Zestaw dwóch kubków z 
żaroodpornego szkła z dębowymi 
podstawkami zachwyci każdego 
miłośnika kawy i herbaty. Wspan-
iały pomysł na upominek.  
Projektant: Lovisa Wattman  
Art.Nr: 5017746  
Materiał: Dąb/szkło.  
Wymiary: 25 cl, Ø 80 mm H 92 mm  
Opakowanie: Box 

Oak podkładki, 4-pak  
Dębowe podstawki pod kubki, 
które łatwo przechowywać w kom-
plecie dzięki skórzanemu paskowi z 
zatrzaskiem.  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017623  
Materiał: Dąb/skóra.  
Wymiary: Ø 95 mm, H 5 mm  
Opakowanie: Box 

Świecznik Nature  
Elegancki świecznik uzyskany przez kompozycje dębu, 
szkła oraz stali nierdzewnej. Świetnie się prezentuje oraz 
ma dodatkowe zastosowania. Może posłużyć również 
jako waza lub pojemnik do schładzania trunków. Musisz 
go mieć!  
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017329  
Materiał: Szkło/Metal/Bambus.  
Wymiary: H 230 mm Ø 185 mm  
Opakowanie: Box 

Pojemnik do serwetek Nature  
Wyjątkowy pojemnik do serwetek 
wykonany z kamionki, dębu i 
metalu. Dębowa kulka podtrzymuje 
serwetki, aby nie rozwiał ich wiatr. 
Pojemnik z pewnością urozmaici 
nakryty stół!   
Projektant: Anton Björsing  
Art.Nr: 5017328  
Materiał: Kamionka/Dąb/Metal.  
Wymiary: 190 x 190 x 115 mm  
Opakowanie: Box 
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

W zeszłym roku obchodziliśmy 25-lecie istnienia Sagaform, które 

świętowaliśmy ponownie wprowadzając do oferty nasze popularne 

szkło, teraz z pozłacanym wykończeniem. Serię stworzył Matz 

Borgström, który prez lata zaprojektował wiele udanych produktów 

dla wielu dużych marek, z kieliszkami dla Sagaform wśród 

bestsellerów. Jako kolejny dowód kalibru jego pracy, Matz przez lata 

zdobył wiele międzynarodowych nagród i wyróżnień, a także 

przyczynił się do rozwoju designu w Szwecji poprzez wykłady 

w instytucji Szkła i Ceramiki na Uniwersytecie Sztuki, Rzemiosła 

i Wzornictwa Konstfack w Sztokholmie.

CLUB
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

Club
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Club

Kieliszki do szampana Club, 2-pak  
Kieliszki do szampana z wyjątkowej linii Club. Kieliszki są 
elegancko zapakowane, co czyni je doskonałym prezentem. 
W opakowaniu są 2 kieliszki z ręcznie dmuchanego szkła, z 
podstawką w kolorze złotym. Złota kolekcja Club to edycja 
limitowana - powrót znanych produktów z dawnych kolekcji 
w odświeżonej wersji, z ozdobami w kolorze złotym. Zalecane 
mycie ręczne.  
Projektant: Matz Borgström  
Art.Nr: 5009118  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 20 cl H 165 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Kieliszki koktajlowe Club, 2-pak  
Kieliszki koktajlowe w klasycznym wzorze Club z podstawką 
w kolorze złotym. Kieliszki świetnie sprawdzą się zarówno 
do koktajli jak również do deserów. Zalecane mycie ręczne.  
Projektant: Matz Borgström  
Art.Nr: 5009117  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 15 cl H 80 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Szklanki do piwa Club, 2-pak  
Szklanki do piwa w klasycznym wzorze Club 
z podstawką w kolorze złotym. Fantastycznie 
wyróżniają się na tle innych szklanek do 
trunków. Zalecane mycie ręczne.
Projektant: Matz Borgström  
Art.Nr: 5009119  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 33 cl H 147 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Kieliszki do wina Club, 2-pak  
Kieliszki do wina w klasycznym wzorze Club 
z podstawką w kolorze złotym. Kieliszki 
fantastycznie wyróżniają się na tle innych 
kieliszków do wina. Zalecane mycie ręczne. 
Projektant: Matz Borgström  
Art.Nr: 5009120  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 22 cl H 135 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Kieliszki do Schnappsa Club, 2-pak
Kieliszki do Schnappsa lub innego trunku w 
klasycznym wzorze Club z podstawką w kolorze 
złotym. Kieliszki fantastycznie wyróżniają się na 
tle innych kieliszków. Zalecane mycie ręczne.  
Projektant: Matz Borgström  
Art.Nr: 5009121  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 4 cl H 100 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

Jak każdy wie, kuchnia składa się z wielu unikalnych produktów 

przeznaczonych do wielu różnych czynności. To użyteczność 

produktów jest priorytetem, jednak w wielości oferowanych 

produktów w tej kategorii, zwracamy szczególną uwagę 

na przemyślane wzornictwo. Nasz asortyment wyróżnia się na tle 

konkurencji, ponieważ jest świetnie zaprojektowany, produkty są 

nieszablonowe, ale jednocześnie łatwe w obsłudze.

KITCHEN
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Kitchen

Seafood miska, mała biała  
Mała miska idealna do podawania owoców 
morza i innych dań, szkliwiona porcelana 
kostna (kaolinowa) o pięknym kształcie 
dostępna w dwóch kolorach.  
Art.Nr: 5017778  
Materiał: Porcelana.  
Wymiary: 180 x 150 mm H 60 mm  
Opakowanie: Box 

5017826, Niebieski

Seafood misa, duża  
Duża misa idealna do 
podawania owoców morza 
i innych dań, szkliwiona 
porcelana kostna (kaolinowa) 
o pięknym kształcie.  
Art.Nr: 5017794  
Materiał: Porcelana.  
Wymiary: 310 x 260 mm H 70 mm  
Opakowanie: Box 

Deska do krojenia/podawania  
Deska do krojenia/podawania. 
Piękne urozmaicenie stołu 
w czasie posiłku. Poręczny 
uchwyt.  
Art.Nr: 5017780  
Materiał: Bambus/skóra.  
Wymiary: 310 x 260 x 15 mm  
Opakowanie: Box 

Seafood misa muszla 2-pak  
Dwie misy w kształcie 
muszli idealne do podawania 
owoców morza i innych dań, 
szkliwiona porcelana kostna 
(kaolinowa) o pięknym kształ-
cie. Można myć w zmywarce.  
Art.Nr: 5017364  
Materiał: Porcelana.  
Wymiary: 146 x 106 x 36 mm  
Opakowanie: Box 

Zestaw do ostryg  
Zestaw do serwowania ostryg 
w skład którego wchodzą – 
taca, nożyk i ręcznik kuchen-
ny. Taca nadaję się również 
do grillowania.   
Art.Nr: 5017816  
Materiał: Stal nierdzewna. Len/
bawełna.  
Wymiary: Ø 250 mm, knife 170 
mm  
Opakowanie: Box 

Seafood miska 3 częściowa  
Miska podzielona na 3 części idealna 
do podawania dodatków, przekąsek 
i dipów, szkliwiona porcelana kost-
na(kaolinowa) o pięknym kształcie 
dostępna w dwóch kolorach.  
Art.Nr: 5017822  
Materiał: Porcelana.  
Wymiary: 300 x 100 mm H 40 mm  
Opakowanie: Box 

Zestaw sztućców do owoców 
morza  
Specjalne sztućce ułatwiające 
konsumpcję owoców morza. 
W zestawie 4 szt. Zapakow-
ane w płócienny worek i 
kartonik upominkowy.  
Art.Nr: 5017776  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: L 240 mm  
Opakowanie: Box 

4-pak noży do ryb  
4-pak noży przeznaczonych 
do ryb. Wykonane z lśniącej 
stali nierdzewnej są idealne 
do podkreślenia uroczystego 
obiadu.  
Art.Nr: 5017817  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: L 220 mm  
Opakowanie: Box 

Nożyce do owoców morza  
Nożyce do krabów, langust i 
raków. Ułatwiają rozłupanie 
twardej skorupy i wydoby-
cie mięsa. Zapakowane w 
płócienny worek i kartonik 
upominkowy.  
Art.Nr: 5017777  
Materiał: Stop cynku.  
Wymiary: 155 x 55 mm  
Opakowanie: Box 

Szczypce  
Te praktyczne szczypce służą 
do gotowania i ułatwiają 
podawanie. Jedna strona jest 
perforowana, aby umożliwić 
odpływ nadmiaru płynu. 
Wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej.  
Projektant: Ann-Carin Wik-
torsson  
Art.Nr: 5017677  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 223 x 186 mm H 58 mm  
Opakowanie: Box 

Łyżka do podawania  
Piękna, zakrzywiona kon-
strukcja tej dużej łyżki dodaje 
walorów dekoracyjnych, nie 
umniejszając jej funkcjonal-
ności. Wykonana z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej.  
Projektant: Ann-Carin Wik-
torsson  
Art.Nr: 5017675  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 254 x 76 mm H 31 mm  
Opakowanie: Box 

Szklanki w motyle, 4-pak 
transparentne  
Zestaw szklanek wysokiej 
jakości z motywem motyli. 
Można myć w zmywarce. 
Wyprodukowane we Wło-
szech. 
Art.Nr: 5017846  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 20 cl  
Opakowanie: Box 

Szklanki w motyle, 4-pak 
kolorowe  
Zestaw szklanek wysokiej 
jakości z motywem motyli. 
Można myć w zmywarce. 
Wyprodukowane we Wło-
szech.  
Art.Nr: 5017818  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 20 cl  
Opakowanie: Box 

Nautic 4-pak szklanek  
Zestaw szklanek wysokiej ja-
kości z nowoczesnymi, żeglar-
skimi motywami. Można myć 
w zmywarce. Wyprodukow-
ane we Włoszech.  
Art.Nr: 5017808  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: H 85 mm Ø  85 mm 
Pojemność: 20 cl  
Opakowanie: Box 

5017779, Niebieski
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Łopatka do ciasta  
Pozłacana stal nierdzewna. 
Przepiękna łopatka do ciast, 
wykonana ze smakiem i pre-
cyzją, ekskluzywny upominek, 
doskonały np. na ślubny 
prezent.  
Projektant: Ann-Carin Wik-
torsson  
Art.Nr: 5017847  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: L 245 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Łopatka do ciast  
Podaj elegancko kawałek cias-
ta lub tarty. Niepowtarzalny, 
zakrzywiony kształt sprawia, 
że łopatka jest równie 
ozdobna, co funkcjonalna. 
Wykonana z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej.  
Projektant: Ann-Carin Wik-
torsson  
Art.Nr: 5017669  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 245 x 77 mm H 35 mm  
Opakowanie: Box 

Zestaw Knife stal  
Wyjątkowy zestaw noży ze stali nierdze-
wnej. Czarne rękojeści są eleganckie i 
dobrze się je trzyma w dłoni. Zestaw 
zawiera nóż szefa kuchni, nóż do 
warzyw oraz opakowanie prezentowe 
wraz ze wstążką. 
Art.Nr: 5003479  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 395 x 375 x 305 mm   
Opakowanie: Happy Holidays Giftbox 

Zestaw Knife  
Wyjątkowy nóż ze stali nierdzewnej. Czarna 
rękojeść jest elegancka i dobrze się ją trzyma 
w dłoni. Zestaw zawiera nóż oraz opakowanie 
prezentowe wraz ze wstążką.   
Art.Nr: 5003480  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 395 x 310 x 305 mm  
Opakowanie: Happy Holidays Giftbox 

Zestaw Knife wood  
Wyjątkowy nóż ze stali nierdzewnej. 
Brązowa rękojeść jest elegancka i dobrze 
się ją trzyma w dłoni. Zestaw zawiera nóż 
oraz opakowanie prezentowe wraz ze 
wstążką.  
Art.Nr: 5003481  
Materiał: Stal nierdzewna/wenge.  
Wymiary: 395 x 375 x 305 mm   
Opakowanie: Happy Holidays Giftbox 

Club wysoka szklanka, 2-pak  
Dwie wysokie szklanki. Ele-
gancki wzór, tworzą świetny 
zestaw z shakerem i wiad-
erkiem na lód. Inspirowane 
stylem Art Deco.  
Art.Nr: 5017458  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 25 cl, Ø 70 mm 
H 150 mm  
Opakowanie: Box 

Club szklanka, 2-pak  
Dwie niskie szklanki, świetne 
do popołudniowych drinków. 
Elegancki wzór, tworzą 
świetny zestaw z shakerem i 
wiaderkiem na lód. Inspirow-
ane stylem Art Deco.  
Art.Nr: 5017494  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 17 cl, Ø 73 mm H 84 mm  
Opakowanie: Box 

Club shaker  
Zostań barmanem we własny 
domu.Ten stylowy shaker, w 
zestawie z innymi bar-
mańskimi przyborami sprawi, 
że przygotowanie drinków 
będzie czystą przyjemnością.  
Art.Nr: 5017612  
Materiał: Stal nierdzewna/Szkło.  
Wymiary: 40 cl/70 cl, Ø 90 mm 
H 300 mm  
Opakowanie: Box 

Club szklanka, 2-pak  
Stylowe szklanki z klasycznym 
wzorem o mocnej podstawie. 
Idealne do wody, koktajli i 
wielu drinków.  
Art.Nr: 5017686  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 27 cl, Ø 85/80 mm H 
90 mm  
Opakowanie: Box 

Club szklanki do piwa, 2-pak 
Dwie stylowe szklanki do 
piwa typu pokal.
Art.Nr: 5017646  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 42 cl H 175 mm  
Opakowanie: Box 

Club kieliszki, 4-pak  
Kieliszki w elegancki wzór, 
tworzą świetny zestaw ze 
szklankami, shakerem i 
wiaderkiem na lód Boston. 
Inspirowane stylem Art Deco.   
Art.Nr: 5017689  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 6 cl, Ø 38 mm H 65 mm  
Opakowanie: Box 

Piccadilly patera na ciasto/
owoce 
Przepiękna, stylowa patera z 
nawiązującym do motywów 
florystycznych kształtem i sta-
bilną nóżką. Idealna dla ciast i 
tortów o średnicy do 25 cm.   
Projektant: Ann-Carin Wik-
torsson  
Art.Nr: 5017825  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 280 mm H 105 mm  
Opakowanie: Box 

Miska Serduszko, biała  
Urocza miska w kształcie ser-
ca z zestawem do pakowania. 
Idealna na upominki, można 
wypełnić ja łakociami lub 
płatkami róż.    
Art.Nr: 5017848  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 160 x 137 x 54 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Karmnik dla ptaków  
Dokarmiaj ptaki zimą. Ten 
karmnik, pomoże Ci to robić, 
a jednocześnie udekoruje 
Twój taras czy balkon. Łatwo 
go zawiesić dzięki dołączonej, 
metalowej lince.  
Art.Nr: 5016504  
Materiał: Kamionka/metal.  
Wymiary: 130 x 145 x 160 mm  
Opakowanie: Box 

Club wiaderko na lód/wino  
Piękny zestaw wiaderko na 
lód ze szczypcami i pojemnik 
do chłodzenia wina. Stanowią 
doskonałe uzupełnienie 
zestawu 
z linii produktów barowych.  
Art.Nr: 5017620  
Materiał: Szkło/Stal nierdzewna.  
Wymiary: Ø 125 mm H 120 mm  
Opakowanie: Box 
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Kitchen

Club zestaw do whiskey   
W skład zestawu wchodzą dwie 
bestsellerowe szklanki do whiskey 
z okrągłą podstawą oraz dwa duże 
kamienie chłodzące - które sprawią, że 
napój uzyska idealną temperaturę - bez 
rozcieńczania go.  
Art.Nr: 5003399  
Materiał: Szkło. Granit.  
Wymiary: 20 cl / 25 x 25 x 25 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Bar szklanki do Whiskey, 6-pak  
Doskonały pomysł na 
ekskluzywny, innowacyjny 
upominek. Jeden z najlepiej 
sprzedających się produktów 
marki Sagaform.  
Art.Nr: 5015280  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 20 cl  
Opakowanie: Box 

Kamienie chłodzące do whis-
key 9-pak  
W zestawie torebka do 
przechowywania. Doskonały 
pomysł na ekskluzywny, 
innowacyjny upominek. Ka-
mienie trzymaj w zamrażarce, 
oddadzą swój chłód napojo-
wi, nie rozcieńczając go.  
Art.Nr: 5016350  
Materiał: Recycled granite. Comes 
with storage bag.  
Wymiary: 20 x 20 x 20 mm  
Opakowanie: Box 

Bar drink-gra  
Szklana plansza do gry w 
kółko i krzyżyk i 9 kieliszków. 
Ciekawy upominek, który 
rozkręci każdą imprezę. W 
zestawie jeden zapasowy kiel-
iszek (na wszelki wypadek).   
Art.Nr: 5016681  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 250 x 250 mm  
Opakowanie: Box 

Bar zestaw barmański  
Ten trzyczęściowy zestaw 
umożliwi Ci zrobienie niemal 
każdego koktajlu! W zest-
awie masz dwustronny jigger 
(odmierzający 10 i 40 ml), 
ugniatacz i sitko. Imprezowy 
niezbędnik.  
Art.Nr: 5017613  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: Ø 38 mm, H 80 mm (2 
cl/4 cl)  
Opakowanie: Box 

Bar korkociąg  
Designerski korkociąg ze stali 
nierdzewnej z gumowym, 
poręcznym uchwytem. Do-
skonały pomysł na prezent.  
Art.Nr: 5017614  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 150 x 155 mm  
Opakowanie: Box 

Bar szklanki do Irish Coffee, 
2-pak
Zestaw szklanek do kawy 
po irlandzku (bita śmietana, 
kawa, cukier i whiskey).  
Art.Nr: 5017615  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 25 cl, H 150 mm   
Opakowanie: Box 

Bar łyżka ze słomką, 2-pak  
Dwie łyżeczki ze stali nierdze-
wnej ze słomkami. Doskonałe 
do mieszania i sączenia 
napojów np. Irish coffee czy 
cafe latte.  
Art.Nr: 5017616  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: L 210 mm  
Opakowanie: Box 

Club schładzacze do napojów, 
2-pak 
Dwie małe metalowe czaszki, 
które oddają swój chłód na-
pojom, nie rozcieńczając ich. 
Doręczane w woreczku do 
przechowywania. Przechowuj 
ok. 2h w zamrażarce przed 
użyciem.
Art.Nr: 5017624  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 50 x 42 x 36 mm  
Opakowanie: Box 

Club miska do przekąsek 
 Stylowa miska na klubowe 
przekąski. Wypełniona orzesz-
kami wygląda równie dobrze 
jak pusta.  
Art.Nr: 5017628  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 168 x 262 mm H 60 mm  
Opakowanie: Box 

Club jigger  
Dwustronny jigger, odmier-
zający 
10 i 40 ml. Stylowy design.  
Art.Nr: 5017645  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: Ø 38 mm, H 80 mm  
Opakowanie: Box 

Club piersiówka Wąsy  
 Poręczna, zabawna piersiów-
ka. Pomysł na prezent dla 
osób z poczuciem humoru. 
Lejek ułatwiający napełnienie 
w zestawie.  
Art.Nr: 5017647  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: 13 cl, 95 x 33 mm, H 
90 mm  
Opakowanie: Box 

Club łyżka barmańska  
Skręcona łyżka barmańska 
wykonana ze stali nierdzew-
nej w kolorze czarnym. Niez-
będnik barmana i każdego 
miłośnika koktajli! 
Art.Nr: 5017690  
Materiał: Stal nierdzewna.  
Wymiary: Ø 25 mm L 300 mm  
Opakowanie: Box 

Club karafka do whiskey  
Karafka do whiskey lub 
na inne mocniejsze trunki 
wykonana z ręcznie dmucha-
nego szkła oraz zwieńczona 
kryształowym korkiem. Cu-
downie wzbogaci wizualnie 
delektowanie się whiskey oraz 
sprawdzi się jako prezent dla 
znawców tematu whiskey.  
Art.Nr: 5017849  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło. 
Kryształowy korek.  
Wymiary: 80 cl 220 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Club szklanki z okrągłym 
dnem, 4-pak  
Zestaw 4 szklanek do whiskey 
i innych trunków z niety-
powym, zaokrąglonym 
spodem. Szklanki, wykonane 
z ręcznie dmuchanego szkła, 
są zapakowane w eleganck-
ie pudełko prezentowe. 
Fantastyczny prezent dla 
znawców tematu whiskey.  
Projektant: Pascal Charmolu  
Art.Nr: 5017852  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: 15cl, Ø 70 mm, H 90 mm  
Opakowanie: Box 
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OVEN DISHES

Kolekcja powstała w wyniku współpracy pomiędzy Pernillą Wahl-

gren i Ann-Carin Wiktorsson. Inspiracja narodziłą się z miłości 

do jedzenia. Obie Panie uwielbiają gotować, zapraszać do siebie 

gości i biesiadować. Takie spotkania sprawdzają się doskonale, 

kiedy stół jest nakryty ładnymi, praktycznymi i wielofunkcyjnymi 

naczyniami. Tak właśnie powstały naczynia z serii Piccadilly - nie 

sposób ich nie pokochać.

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

Oven dishes



134 135

Oven dishes

Piccadilly okrągłe naczynie 
żaroodporne z łyżką, czarny  
Naczynie żaroodporne z kamionki 
z łyżką z bambusa w zestawie. 
Czarny, matowy kolor naczynia 
fantastycznie prezentuje się 
na zdjęciach. Naczynie jest w 
opakowaniu prezentowym wraz ze 
wstążką. Prezent szczególnie trafny 
dla pasjonatów fotografii żywności. 
Projektant: Ann-carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5003485  
Materiał: Kamionka/Bamboo.  
Wymiary: 355 x 252 x 68 mm  
Opakowanie: Happy Holidays 
Giftbox 

Piccadilly okrągłe naczynie żaroodporne, 
czarny  
Miska żaroodporna z kamionki. Czarny, matowy 
kolor miski fantastycznie prezentuje się na zd-
jęciach. Miska jest w opakowaniu prezentowym 
wraz ze wstążką. Prezent szczególnie trafny dla 
pasjonatów fotografii żywności.  
Projektant: Ann-carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5003486  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1,1 L  233 x 289 x 55 mm  
Opakowanie: Happy Holidays Giftbox 

Piccadilly miska żaroodporna, różowa  
Piękna miska idealna do codziennego użytku 
lub na specjalne okazje. Dekoracyjny kształt 
sprawia, że miska jest elementem nakrycia 
stołu przyciągającym uwagę. W zestawie z 
przepisem kulinarnym. 
Projektant: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5017313  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1,3 l, Ø 250 mm H 80 mm  
Opakowanie: Box 

Piccadilly żaroodporne 2-pak, białe 
Dwa ładne, małe naczynia do zapiekania 
w kształcie kwiatów. Doskonałe do codzi-
ennego użytku ale też na specjalne okazje. 
Można przechowywać jedną w drugiej.  
Projektant: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5017724  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 23 cl, Ø 130 mm H 65 mm  
Opakowanie: Box 

Piccadilly miska żaroodporna, biała  
Dekoracyjna miska z serii Piccadilly z motywem 
kwiatowym. Unikalny design stworzony we 
współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Projektant: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5017725  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1,3 l, Ø 250 mm H 80 mm  
Opakowanie: Box 

Piccadilly naczynie żaroodporne, białe  
To duże atrakcyjne naczynie będzie niezbędnikiem w codziennym 
gotowaniu, ale sprawdzi się równie doskonale w czasie przyjęć. 
Jest żaroodporne, a jego przyciągający wzrok kształt, ozdobi 
każdy stół. Unikalny design stworzony we współpracy z Pernillą 
Wahlgren.  
Projektant: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5017727  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1,2 l, 370 x 275 mm H 45-65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly prostokątne naczynie żarood-
porne, białe  
To naczynie o pokaźnych rozmiarach zapro-
jektowane zostało do podawania zapiekanek 
i innych dań większej grupie osób. Unikalny 
design stworzony we współpracy z Pernillą 
Wahlgren.  
Projektant: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5017728  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 2,5 l, 385 x 270 mm H 65 mm  
Opakowanie: Box 

Piccadilly okrągłe naczynie żarood-
porne, białe  
To praktyczne i stylowe naczynie idealnie 
dopasuje się do ciepłych i zimnych dań, za 
każdym razem dekorując stół swoim mini-
malistycznym i ponadczasowym designem. 
Unikalny design stworzony we współpracy z 
Pernillą Wahlgren.  
Projektant: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5017741  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1,1 L, 230 x 285 mm H 55 mm  
Opakowanie: Box 

5017311, Różowy

Piccadilly żaroodporna forma do tarty, 
biała  
Atrakcyjna forma w której możesz przygotowy-
wać dania na co dzień i od święta. Nadaje się 
zarówno do dań ciepłych i na zimno. Kształt 
nawiązuje do kwiata, gdzie każdy płatek 
ułatwia podzielenie dania lub ciasta na 12 
równych porcji. Unikalny design stworzony we 
współpracy z Pernillą Wahlgren.
Projektant: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.Nr: 5017726  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 1 l, Ø 280 mm H 45 mm  
Opakowanie: Box 



Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

SWEDEN

W naszej kolekcji poświęconej Szwecji staraliśmy się zachować 

prawdziwy charakter kraju pochodzenia Sagaform. Zrobiliśmy to 

wykorzystując symbole i barwy, z którymi Szwecja jest nierozer-

walnie związana. Konik Dala oraz kolory: niebieski, czerwony i 

żółty to fundamenty tej serii. Cykl Sweden to zbiór zabawnych 

produktów dla każdego, kto chce świętować dziedzictwo Szwec-

ji.
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Sweden

Dalahors karafka 
Dekorowana tradycyjnym nad-
rukiem z konikiem Dala karafka 
jest świetnym uzupełnieniem 
do kieliszków z tej samej serii. 
Zamknięcie w postaci korka jest 
praktyczne i dodaje uroku.  
Art.Nr: 5017796  
Materiał: Ręcznie dmuchane szkło/
Korek.  
Wymiary: 80 cl  
Opakowanie: Box 

Sweden miska Truskawka  
Miska w kształcie truskawki, 
idealna do podawania owoców i 
innych przekąsek. Wzór imitujący 
nasionka wewnątrz.   
Projektant: Björk-Forth  
Art.Nr: 5017774  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 180 mm, H 40 mm  
Opakowanie: Box 

Dala horse kieliszki, 4-pak  
4-pak kieliszków z motywem 
tradycyjnego, szwedzkiego konika. 
Idealne do wysokoprocentowych 
napojów alkoholowych.  
Art.Nr: 5017739  
Materiał: Szkło.  
Wymiary: 4,5 cl  
Opakowanie: Box 

Dala horse miska, mała
Mała miska w kształcie trady-
cyjnego, szwedzkiego konika 
Dala. Doskonała do słodyczy czy 
bakalii. Wewnątrz kolorowy nadruk, 
zewnętrze - białe.  
Projektant: Ylva Olsson  
Art.Nr: 5016532  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 160 x 140 x 45 mm  
Opakowanie: Box 

Kubek Sweden z sylikonową 
pokrywką  
Porcelanowy kubek Sweden z 
sylikonową pokrywką to doskonały 
pomysł na upominek. Podwójne 
ścianki sprawiają, że możesz 
trzymać kubek w ręku bez obaw o 
poparzenie, a sylikonowa pokryw-
ka, że napój będzie ciepły na tyle, 
aby zdążyć go spożyć. 
Art.Nr: 5016401  
Materiał: Porcelana. Podwójne 
ścianki.  
Wymiary: 25 cl H 150 mm  
Opakowanie: Box 

Miska w kształcie Szwecji  
Miska w kształcie Szwecji, idealna 
do podawania smakołyków oraz 
jako prezent dla zainteresowanych 
tym państwem skandynawskim.   
Projektant: Ylva Olsson  
Art.Nr: 5015863  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 420 x 130 x 45 mm  
Opakowanie: Box 

Dala horse miskal, duża 
Miska w kształcie tradycyjne-
go, szwedzkiego konika Dala. 
Doskonała do słodyczy czy bakalii. 
Wewnątrz kolorowy nadruk, ze-
wnętrze - białe.  
Projektant: Ylva Olsson  
Art.Nr: 5015862  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 210 x 200 x 60 mm  
Opakowanie: Box 
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INTERIOR

Tworzenie pięknych i praktycznych produktów to nasz nadrzędny 

cel. To również sedno naszej kolekcji Interior, której flagowym pro-

duktem jest doceniony na arenie międzynarodowej wazon Hold. 

Nie spoczywamy jednak na laurach, a ciężko pracujemy, aby roz-

budować serię Interior.  Na początek rozszerzyliśmy zakres kolory-

styczny i rozmiarowy wazonu Hold. Teraz jest dostępny w dwóch 

kolorach, złotym i srebrnym, oraz aż w trzech rozmiarach.Poza 

tym dodaliśmy wariant lampionu/świecznika dla modelu Hold.

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Interior

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform
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Interior

Wazon Hold, złoty średni 
 Wazon Hold to wyjątkowy produkt 
zaprojektowany przez Pascala Charmolu. 
Istnieje możliwość dostosowania wysokości 
poruszając metalową oprawką w kolorze 
złotym, w górę lub w dół. Niezwykle przy-
datne w przypadku wysokich kwiatów. 
Projektant: Pascal Charmolu  
Art.Nr: 5017869  
Materiał: Metal/Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: H 200/330 mm Ø 115 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Lampion Hold  
Ręcznie dmuchany lampion Hold 
z podstawką metalową w kolorze 
złotym. Cudownie prezentuje się ze 
święcą w środku.  
Projektant: Pascal Charmolu  
Art.Nr: 5017870  
Materiał: Metal/Ręcznie dmuchane 
szkło.  
Wymiary: H 250 mm  
Opakowanie: Box 

Waza Top, złoty  
Waza top, wykonana z ręcznie dmucha-
nego szkła, ozdobiono metalowym 
elementem w kolorze złotym. Metalowy 
element jest odpowiedni do podtrzymania 
zarówno ciętych 
kwiatów jak i cienkich świec.  
Art.Nr: 5017905  
Materiał: Metal/Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: H 180 mm  
Opakowanie: Box 

Świecznik Loop  
Dekoracyjny świecznik Loop w kol-
orze złotym nadaje pomieszczeniu 
elegancki styl. Nie nadaje się do 
świeczek wyższych niż 75 mm 
i cięższych niż 300 g. Produkt nie 
zawiera świeczek.  
Art.Nr: 5017906  
Materiał: Metal.  
Wymiary: 270 x 200 mm  
Opakowanie: Box 

5018036, Srebrny

5018037, Srebrny

Wazon Hold złoty, duży  
Największy z dostępnych wazonów Hold to wyjątkowy 
produkt zaprojektowany przez Pascala Charmolu. Istnieje moż-
liwość dostosowania wysokości poruszając metalową oprawką 
w kolorze złotym, w górę lub w dół. Niezwykle przydatne w 
przypadku wysokich kwiatów.
Projektant: Pascal Charmolu   
Art.Nr: 5018039  
Materiał: Metal/Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: H 280 mm Ø 150 mm 
Opakowanie: Giftbox 

5018040, Srebrny

Wazon Hold złoty, mały   
Najmniejszy z dostępnych wazonów Hold to wyjątkowy 
produkt zaprojektowany przez Pascala Charmolu. Istnieje 
możliwość dostosowania wysokości poruszając metalową 
oprawką w kolorze złotym, w górę lub w dół. Niezwykle 
przydatne w przypadku wysokich kwiatów.  
Projektant: Pascal Charmolu   
Art.Nr: 5018041  
Materiał: Metal/Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: H 150 mm Ø 80 mm 
Opakowanie: Giftbox 

Lampion Hold mały, złoty  
Ręcznie dmuchany lampion Hold z 
podstawką metalową w kolorze złotym 
lub srebrnym. Cudownie prezentuje się ze 
święcą w środku.  
Projektant: Pascal Charmolu   
Art.Nr: 5018042  
Materiał: Metal/Ręcznie dmuchane szkło.  
Wymiary: H 125 mm Ø 70 mm  
Opakowanie: Giftbox 

5018043, Srebrny

5018059, Srebrny

Wiewiórka pojemnik z 
pokrywką  
Uroczy pojemnik z delikatnym 
wzorem i pokrywką. Uchwyt 
pokrywki w kształcie wiewiórki 
(kolor złoty). Wspaniały pomysł 
na przechowywanie świątecznych 
słodkości.  
Art.Nr: 5017703  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 45 cl, Ø:100mm 
H:150mm  
Opakowanie: Box 

Wiewiórka miska, kolor złoty  
Dekoracyjna miska na słodycze/ 
bakalie. Dekorowana subtelnym 
wzorem, figurka wiewiórki w 
kolorze złotym.
Art.Nr: 5017722  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 190 mm  
Opakowanie: Box 

Wiewiórka taca, złota  
Nowa wersja popularnej serii z wiewiórką. 
Tym razem wiewiórka jest podana na 
tacy. Złota wiewiórka to coś co musisz 
mieć w swojej kuchni.  
Art.Nr: 5018089  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 260 x 127 x 32 mm  
Opakowanie: Box 
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Interior

Jeśli zrobisz zdjęcie z produktem Sagaform, nie zapomnij 
nas oznaczyć na Instagramie! @sagaform

5018124, Beżowy

Koc w romby, niebieski  
praw sobie odrobinę luksusu z połyskującym 
w białym kolorze kocem w romby. Zestaw 
zawiera opakowanie prezentowe i wstążkę, 
czyli jest gotowy do wręczenia bliskiej (i nie 
tylko) osobie.   
Art.Nr: 5018123  
Materiał: 100% Bawełna, 275 g/m2.  
Wymiary: 130 x 190 cm  
Opakowanie: Happy Holidays Giftbox 

Koc liście, szary  
Spraw sobie odrobinę luksusu z połyskują-
cym w białym kolorze kocem o liściastym 
wzorze. Zestaw zawiera opakowanie 
prezentowe i wstążkę, czyli jest gotowy do 
wręczenia bliskiej (i nie tylko) osobie.  
Art.Nr: 5018108  
Materiał: Poliester.  
Wymiary: 130 x 170 mm  
Opakowanie: Happy Holidays Giftbox 

5018107, Biały

Miska w kształcie serca  
Pokaż swoje uczucia z miską w 
kształcie serca. Nieduża, urocza, 
przepięknie prezentuje się zarówno 
w sezonie świątecznym jak i poza 
nim.  
Art.Nr: 5016202  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 130 x 110 x 45 mm  
Opakowanie: Box 

Słoik z pokrywką żołędź  
Sporej wielkości słoik w kształcie 
żołędzia, z pokrywką. Dekoracyjny i 
funkcjonalny, prezent idealny.  
Art.Nr: 5017721  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 70 cl, Ø140mm H195mm  
Opakowanie: Box 

Świecznik/Wazon  
Dekoracyjny wazon/ świecznik na stalowej 
podstawce w kolorze złotym. Subtelny 
element dekoracyjny do każdego wnętrza.  
Art.Nr: 5017760  
Materiał: Szkło/Stal.  
Wymiary: Ø 160 mm H 280 mm  
Opakowanie: Box 

Szyszka pojemnik z pokrywką  
Nowa wersja bestsellerowego 
pojemnika z wiewiórką. W tej 
odsłonie, na szczycie pojemnika 
znajduje się szyszka w kolorze 
złotym. Uroczy upominek odpow-
iedni na każdą okazję!
Art.Nr: 5017872  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: 45 cl, Ø 100 mm H 
150 mm  
Opakowanie: Box 

Miska Szyszka  
Nowa wersja bestsellerowego 
pojemnika z wiewiórką. W tej 
odsłonie, na środku miski znajduje 
się szyszka. w kolorze złotym. 
Uroczy upominek odpowiedni na 
każdą okazję!  
Art.Nr: 5017873  
Materiał: Kamionka.  
Wymiary: Ø 190 mm H 60 mm  
Opakowanie: Box 




