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       GUIDE - HANDSMIDDA BESTICK
Svart rulle Droppe Favorit
Blankt rep Fyrkant Bambu
Svart rep Spiral Ek

Set för 4 pers. i besticklinda, välj av följande:

pris/förp

pris/förp

pris/förp

Standardkniv pris/st 112 kr

Grillkniv (beställningsvara) pris/st 112 kr

Fiskkniv (beställningsvara) pris/st 112 kr

Gaffel pris/st 108 kr

Sked pris/st 108 kr

Set för 4 pers. i besticklinda pris/förp

Standardkniv pris/st 98 kr

Gaffel pris/st 98 kr

Sked pris/st 98 kr

Set, 12 skedar i besticklinda pris/förp 780 kr

Kaffesked pris/st 68 kr

LÅNGA SKEDAR / GAFFLAR

Set, 6 skedar och 6 gafflar i linda pris/förp

Lång kaffesked pris/st 89 kr

STÖRRE BESTICK (s.k. matbestick eller middagsbestick)

Set med standardkniv, gaffel, sked 1 278 kr

Set med grillkniv, gaffel, sked (beställningsvara) 1 278 kr

Set med fiskkniv, gaffel, sked (beställningsvara) 1 278 kr

MINDRE BESTICK (s.k. dessertbestick eller bordsbestick)

1 146 kr

KAFFESKEDAR (en trevlig present)  

1 038 kr



Skaldjursgaffel pris/st 89 kr

Set för en person pris/förp 139 kr

Set, 6 gafflar och 6 skedar i linda pris/förp

Pris per styck, gaffel pris/st 89 kr

Pris per styck, sked pris/st 89 kr

Linda för 12 st kaffeskedar 15cm pris/st 107 kr

Linda för 12 st mindre bestick / dessertbestick 22cm pris/st 117 kr

Linda för 12 st större bestick / middagsbestick 26cm pris/st 127 kr

Tillbehör som finns i de olika serierna
SLEV stor pris/st 238 kr

SLEV medium pris/st 198 kr

SLEV liten pris/st 185 kr

SERVERINGSSKED stor pris/st 218 kr

SERVERINGSSKED liten pris/st 198 kr

SALLADSGAFFEL stor pris/st 218 kr

SALLADSGAFFEL liten pris/st 198 kr

TÅRTSPADE pris/st 198 kr

TÅRTKNIV pris/st 198 kr

SKINKBESTICK gaffel pris/st 198 kr

SKINKBESTICK kniv pris/st 198 kr

ÄTPINNAR finns i serierna Bambu och Rep

SMÖRGÅSBESTICK (efterrättsbestick)

1 038 kr

BESTICKLINDOR (praktisk förvaring då du inte äter)



Bestickhängare i olika former och storlekar, samt andra tillbehör 
vänligen kontakta oss för information

                 KÖPINFORMATION
Samtliga bestick i listan finns att köpa i vår butik i Rejmyre. Där kan du också se 
och känna på alla varianter. Reservation för tillfällig slutförsäljning.

För att beställa finns följande alternativ:

Skriv ut prislistan ovan och skicka in den till BeeHive med vanlig post:
Beehive, Glasbruksvägen 61, 610 14 REJMYRE

Skicka din beställning med E-Post (info@bee-hive.se). Gläm ej att skriva namn 
och adress

Använd beställningsformuläret på hemsidan

Godset skickas med "POSTPAKET" och endast postens avgifter tillkommer. 

ca 3 - 4 veckor

kommer

postförskottsavgift. BG 635-0904 PG 157 89 79-5

ORDERGODKÄNNANDE
sammanfattning av ordern, beräknad leveranstid och summa att betala.

mailas till "mig" skickas med vanlig post till "mig"

Ej utlösta varor debiteras med fraktkostnader plus 100 kronor.

Återköp; Returnera oskadad vara i originalförpackning inom 10 dagar, bifoga kontouppgifter för återbetalning. Beehive 
betalar tillbaka priset för varorna och du som kund betalar fraktkostnaderna tur och retur.

Reklamation; kontakta oss direkt då du upptäckt en brist, dock senast inom 7 dagar . Skriv eller ring och förklara
utförligt vad som blivit fel. Efter godkänd reklamation rättar vi till felet.

Transportskada; Kontrollera paketet vid mottagandet, ev transportskada meddelas direkt till transportbolaget.

Kontakuppgifter Namn

C/O

Adress

Postadress

Telefon dagtid

E-post

Leveranstid; ca 1 vecka (efter säkrad betalning) om varorna finns i vårt lager, annars 

"Jag" betalar med postförskott då jag hämtar ut paketet, postförskottsavgiften till-

"Jag" betalar till Beehives bank- eller plusgirokonto före leverans, och slipper betala 
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