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Den kunstneriske sjangeren stilleben 
var populær under renessansen. 
I overdådige buketter og eksklusive 
matfat gjemte det seg symboler på 
livets sårbarhet og menneskelige 
laster.
 
Bildet formidler en overflod, og 
samtidig det provoserende i 
matvarene som er forlatt og i ferd 
med å forderves. Det forlatte bordet 
er ladet med symbolikk og skjulte 
hentydninger.
 
Artisjokker er symboler på paradis, 
østers kan bety begjær, mens 
hummeren og sølvtøyet står for 
rikdom og overflod.
 
Også overmoden frukt, fersk fisk 
og de skjøre vinglassene skal minne 
om at tiden går, alt er forgjengelig 
og ingenting varer evig.





FIGGJO PAX. 
DEL DET BESTE DU HAR.    
I forbindelse med OL i kokkekunst i Erfurt i 2016 ble  
den prisbelønte designeren Jens Fager invitert til å ut
forme porselen for det svenske kokkelandslaget. Fager 
har  bakgrunn som kokk, dermed føltes det naturlig for 
ham å samarbeide med Figgjo. Nå innlemmes produkt
serien i Figgjos sortiment, tilgjengelig for alle!

Figgjo Pax egner seg spesielt godt til sharing konsepter 
og social eating, men passer også til tradisjonell 
 servering. 

TO RUNDE, TO REKTANGULÆRE OG ÉN BOLLE
Den største tallerkenen har en raus spiseflate og egner 
seg som hovedrett eller desserttallerken. Den litt  
mindre tallerkenen passer til forretter eller mellomretter. 
Videre består serien av to rektangulære tallerkener som 
egner seg både til delemat, delikate småretter og buffet
serveringer. Sist, men ikke minst: En praktisk bolle til 
mellomrett, dessert eller delemat.

SHARING IS CARING
Figgjo Pax er en funksjonell serie som er enkel å dekke 
med, praktisk når mye skal serveres til mange, og  
som fint kan kombineres med andre serier fra Figgjo.



ADD SOME 
GOOD FRIENDS



FIGGJO PAX. ENKELT 
Å DELE. ENKELT Å BRUKE.     
Myke linjer og behagelige buer som avsluttes med en 
distinkt skråkant. Figgjo Pax har en ærlig framtoning, 
elegant i all sin enkelhet – og svært brukervennlig.

HELT PÅ KANTEN
Det mest iøynefallende ved Paxserien er den 
 karakteristiske kanten. Tallerkenene har ingen fane,  
men en bred, vinklet kant, noe som gir en rå og distinkt  
look. Den myke overgangen fra kant til spiseflate gir  
en spennende og innbydende spiseopplevelse.
 
Figgjo Pax leveres i fargene olivengrønn, grå og beige, 
i tillegg til hvit. De jordnære fargene både fremhever 
designet og kan enkelt kombineres.



ADD SOME 
SIMPLICITY



JENS FAGER     
Jens Fager (f. 1979) er en av Sveriges mest interessante 
unge designere. Han er utdannet ved TUAD University i 
Japan og Konstfack i Stockholm, og arbeider med alt fra 
store innredningskonsepter til små funksjonelle verktøy, 
møbler og kjøkkenredskaper. Jens har vunnet en rekke 
priser og har deltatt på utstillinger verden over. Han har 
en ærlig tilnærming og er opptatt av å få funksjon og 
enkelhet til å gå opp i en høyere enhet. 



ADD SOME 
EDGE



6904HH | Stor tallerken | D26 cm | H 1,6 cm 

6902HH | Liten tallerken | D22 cm | H 1,6 cm 

TO RUNDE, 
TO REKTANGULÆRE 
OG ÉN BOLLE
   
Figgjo Pax består av fem deler: en mellomstor rund 
tallerken til middag eller dessert, og en mindre til 
forretter eller mellomretter. To rektangulære tallerkner 
som egner seg til småretter, delemat eller på en buffet. 
Og en bolle som passer til mellomrett, dessert eller 
delemat – med enten fast eller flytende konsistens. 
Velg mellom fire farger. 



6925HH | Fat/Tallerken rektangulær | 20 x 13 cm | H 1,6 cm 

6915HH | Fat/Tallerken rektangulær | 41 x 13 cm | H 1,6 cm 

6919HH | Bolle, liten | D14 cm | H 6,5 cm  | 50 cl

6925HH | Fat/Tallerken rektangulær | 20 x 13 cm | H 1,6 cm 



VÅRE 
FORHANDLERE 
I NORDEN 

NORGE

CULINA

www.culina.no

Tlf: +47 67 17 10 50

post@culina.no

NORRØNA STORKJØKKEN

www.norrona.net

Tlf: +47 51 82 60 00

firma@norrona.net

DANMARK

BENT BRANDT AS

www.bentbrandt.dk

Tlf: +45 89 30 00 00

isenkram@bentbrandt.dk 

FINLAND

KESPRO

www.kespro.com

Tlf: +358 50 502 3134

seija.arhipoff@kesko.fi

ISLAND

FASTUS EHF

www.fastus.is

Tlf: +354 58 039 52

orn@fastus.is

GEIRI EHF
www.geiriehf.is
Tlf: +354 51 120 30

siggiskuli@geiriehf.is

FÆRØYENE

KJØLBRO HEISØLA

www.kjolbro.fo

tlf: +298 47 11 11

mail@kjolbro.com

SVERIGE

MARTIN & SERVERA

www.martinservera.se

Tlf: +46 08722 25 00 

info@martinservera.se

MENIGO FOODSERVICE AB

www.menigo.se

Tlf: +46 0313362092

rur@menigo.se 

SMÖRGÅSBORD

www.smorgasbord.com

Tlf: +46 0854 512 600

info@smorgasbord.com 

www.figgjo.no

www.figgjo.com

  Figgjo Norway    

  #figgjo_norway


