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yoga blok kurk 12,99

yogamat kurk & rubber 95,00

Ultiem genieten en écht even
ontspannen. Bij Nordhus kan het,

maar dat gevoel neem je natuurlijk
het liefst mee naar huis. Ontdek onze

plasticvrije yoga-attributen en
verleng je vakantiegevoel in je eigen

woonkamer.



grainy cup tea
8,50

grainy cup with
handle 8,50

FIKA: in Zweden is het een echte
traditie. Tijdens het fika-momentje

genieten de Scandinaviërs van
koffie of thee en wat lekkers. En het

belangrijkste? Ze nemen er écht
even de tijd voor.



grainy bowl 14,50

grainy plate large 24,50

grainy plate small 14,95



cast iron teapot met
theezeef 45,95



Salt mill Large 29,95

Pepper mill Small
27,95

Dingen die je dagelijks gebruikt
verdienen een prominente plek op je
aanrecht. En waarom zou je dan niet
kiezen voor items die niet alleen heel
handig zijn, maar ook een ware lust
voor het oog? Het donkere hout is

stoer en warm tegelijk.



Superhandig: met deze
herbruikbare siliconen ijsvormpjes
maak je in een handomdraai de

lekkerste ijsjes.

Voor 6 ijsjes:

100 gram aardbeien

40 gram suiker

150 mililiter slagroom

100 ml crème fraîche

1 tl vanille-aroma, of een vanillestokje

Doe de aardbeien, suiker en vanille
in een blender tot je een puree hebt.

Klop de slagroom en roer hier
voorzichtig de crème fraîche en

aardbeienmix doorheen. Schep in
de vormpjes en houd 1 cm vrij aan

de bovenkant. Leg 3 uur in de vriezer

Is het te koud voor een
ijsje? Gebruik ze dan als
handig snackzakje voor
noten, gedroogd fruit of
andere snacks to go.

popsicle mold 3,95



mirror black 119,95

VIS wall hook 7,50

Of je ze nu in de hal, slaapkamer of
ergens anders ophangt: deze items

zijn subtiele eye-catchers die niet
alleen praktisch zijn, maar ook net
dat beetje extra schwung aan je

interieur geven.



LYRA cushion cover
large 49,95

LYRA cushion cover
medium 29,95



Is het een vaas of is het een
kuntsobject? De lijnen vervagen bij
deze unieke objecten. Of je er nu een
mooi (droog)boeket in zet of hem
juist lekker leeg houdt: deze items
maken ieder interieur compleet.

YUDA vase
keramiek terra 49,95

CIRCLE tea light
holder 9,95
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CRETE vaas
zwart 44,95



AVA hemp carpet 40,99

Met een kleed heb je niet alleen
warme voeten, maar ook gelijk een

dosis textuur en sfeer in je kamer. Dit
kleed is gemaakt van duurzaam

hennep. Plasticvrij en het gaat een
leven lang mee!



De SAVE-IT boxen zijn echte
alleskunners. Gebruik ze voor het
bewaren van je groenten en fruit,
voor het opbergen van papieren,
opladers, kleine items of plaids. De
set bevat verschillende maten,
zodat elk item een eigen plek krijgt.
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French press 36,95



Sommige items wil je altijd even bij
de hand hebben. En het leuke is:
deze items zijn nog veelzijdig ook!
Gebruik de siliconen pannenlap om
hete schalen uit de oven te pakken
óf als onderzetter. Je wast ze
makkelijk af onder de kraan. De
karaf is ideaal voor water, azijn of
voor het bewaren van je smoothie.

Pannenlappen, set van 2

22,50

karaf 1,5 liter met siliconen
dop 29,95



Waterkoker 44,95

Blender 44,95



Écht even tijd voor je kopje koffie.
Maal zelf je bonen, giet de koffie in je
french press of laat het rustig
doorlopen in het opgietfilter. Zo
wordt jouw dagelijkse bakje zwart
goud een klein ritueel. En ja, de
smaak is ook gewoon veel beter!
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Slow brew filter 26,95



Serving tray 39,99



Enthousiast geworden over (een van) de producten
bij Nordhus? Bestel direct bij ons! De opbrengst
wordt gebruikt voor het ondersteunen van diverse
duurzaamheidsprojecten .

Neem de artikelen tijdens jouw verblijf direct mee
en laat ons weten wat je mee naar huis hebt
genomen. Dit wordt verrekend met de borg en/of er
wordt een betaalverzoek aangemaakt.

Shop de items in de Nordhus webshop en laat de
producten thuisbezorgen.

Stuur ons een mail met de items die je wilt
ontvangen en wij maken het in orde! Je krijgt de
items thuisbezorgd. Mail naar stay@nordhuscabin.nl.

Verzendkosten in heel Nederland
<50 euro 6,95
50 - 75 euro: 3,95
>75 euro: gratis verzending

Alle prijzen voorbehouden. Ruilen of retourneren binnen 14 dagen met vertoon van aankoopbewijs
(betaalverzoek, bestelbevestiging e.d.). Ruilen en retourneren voor eigen rekening. De producten worden
verzonden in hergebruikte verpakkingsmaterialen.
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