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MerxTeam, en av Sveriges ledande leverantörer inom
restaurang- och köksprodukter samt profilprodukter.

Porslin - Phoenix
Serien Phoenix kännetecknas av sina enkla
men tidlösa ränder i relief.
√ Tillverkat i Aluminatporslin.*
√ Blyfri glasyr.
√ Bränt vid hög temperatur för en högre stöttålighet och längre hållbarhet.

Tallrik flat - Ø 26,5 cm

Tallrik djup - Ø 22 cm

Art.nr 26354

Art.nr 26359

Tallrik flat - Ø 21 cm

Tallrik djup - Ø 19 cm

Art.nr 26355

Art.nr 26360

Tallrik flat - Ø 15 cm

Tallrik djup - Ø 12,5 cm

Art.nr 26356

Art.nr 26361

Mugg - 35 cl

Skål - Ø 11 cm

Art.nr 26358

Art.nr 26357

√ Vätskebeständigt oporöst gods.
√ Dekorerad med ränder i relief.
√ Kombineras gärna tillsammans med tallrikar från Atlanta.
* Aluminatporslin tillverkas på samma sätt som fältspatporslin men
blandas med aluminiumoxid för att bli starkare och mer hållbart.
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Bestick - Neapel
Matkniv - 227 mm
Art.nr 13309

Matgaffel - 205 mm
Art.nr 13306

Matsked - 180 mm
Art.nr 13307

Tesked - 138 mm
Art.nr 13308
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Smörknivar - 18,5 cm

Underlägg i kork - 4 st

Art.nr 65362

Art.nr 61087

Vattenglas - 45 cl

Karaff med kork - 1,0 L

Art.nr 52991

Art.nr 52938
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Porslin - Atlanta
Ett nätt och tåligt porslin med ett
mjukt formspråk.
√ Tillverkat i Aluminatporslin.*
√ Blyfri glasyr.
√ Bränt vid hög temperatur för en högre
stöttålighet och längre hållbarhet.
Tallrik flat - Ø 21 cm

√ Vätskebeständigt oporöst gods.
√ Kombineras gärna tillsammans med produkter
från serien Phoenix.

Art.nr 26350

* Aluminatporslin tillverkas på samma sätt som
fältspatporslin men blandas med aluminiumoxid
för att bli starkare och mer hållbart.

Tallrik flat - Ø 27 cm
Art.nr 26349

Tallrik flat - Ø 19 cm
Art.nr 26351

Tallrik djup - Ø 21 cm
Art.nr 26352

Tallrik djup - Ø 15 cm
Art.nr 26353
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Äggkopp

Äggkopp

Bestick - Paris
Matkniv - 227 mm
Art.nr 13325

Klassisk äggkopp på fot.
√ Tillverkad i rostfritt stål.
√ Blank finish.

Matgaffel - 205 mm

Stapelbar äggkopp
med rundad kant.

Art.nr 13326

Matsked - 200 mm
Art.nr 13324

√ Tillverkad i rostfritt stål.
√ Blank finish.
√ Stapelbar.

Ø 4,8 cm

Ø 8,5 cm

Art.nr 65805

Art.nr 65804

Dricksglas - 27 cl

Kaffekanna - 1,0 L

Kaffesked - 140 mm

Art.nr 52969

Art.nr 54098

Art.nr 13320

Serveringsburk
240 ml - Art.nr 52981
450 ml - Art.nr 52982

Serveringsflaska
200 ml - Art.nr 52984
250 ml - Art.nr 52983

Bricka
32 x 16 cm - Art.nr 65018
22,5 x 14,5 cm - Art.nr 65019

Tallrik - Vintage
En rustik tallrik i vintage-utseende som
ger ett personligt och fräckare intryck.
√ Tillverkad i rostfritt stål 18/8.
√ Vintage finish.
√ 2 cm uppdragen kant.
√ Kompineras gärna tillsammans med vår
serveringsbricka samt våra dressingkoppar
i samma finish. (se sid. 14)

Tallrik Vintage - Ø 20 cm
Art.nr 37680

Tallrik Vintage - Ø 25 cm
Art.nr 37679

Serveringskopp
Konformad serveringskopp som passar
utmärkt för servering av sidorätter, tillbehör
eller förvaring för bestick.
√ Tillverkad i rostfritt stål 18/8.
√ Matt finish.

Serveringskopp - 36 cl
Art.nr 37688
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Servetter 2 st - 45 x 45 cm

Ölglas - 40 cl

Dressingkopp - 5 cl

Dressingkopp - 7 cl

Art.nr 31115

Art.nr 52974

Art.nr 37674

Art.nr 37675

Gaffel - 210 mm
Art.nr 97732

Kniv - 220 mm
Art.nr 97731

Kniv L - 240 mm
Art.nr 97734

Kniv XL - 250 mm
Art.nr 97733

Kniv curve - 225 mm

Grillbestick - Palermo

Art.nr 97735
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Serveringsbricka - 31,5 x 22 cm

Serveringsfat - Ø 33 cm

Art.nr 37673

Art.nr 31129

S&P-kvarn
11 cm

S&P-kvarn
16 cm

S&P-kvarn
32 cm

Art.nr 89914

Art.nr 89915

Art.nr 89916
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Skålar - Louison
Serien Louison är tillverkad i härdat
glas med tydligt mönster i relief.
√ Tillverkad i tempererat (härdat) glas.
√ Motståndskraftig mot stötar och upp till 5
gånger tåligare än glas som inte är härdat.
√ Extra tåliga för temperaturförändringar. Tål
värmevariationer med upp till 130C.

Skål - Ø 16 cm
Art.nr 10032

Skål - Ø 20 cm
Art.nr 10033

S&P-kvarn
11 cm

S&P-kvarn
16 cm

S&P-kvarn
25 cm

Art.nr 89921

Art.nr 89922

Art.nr 89923

Tallrik flat - Ø 19 cm
Art.nr 10030

Tallrik flat Ø 25 cm
Art.nr 10031
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Whiskyglas - Islande

Serveringsbestick - Gourmé

Ett stilfullt whiskyglas med tjock botten.

Besticksserien från Gourmé möter
väl upp restaurangens kvalitetskrav
samtidigt som de passar lika fint
hemma, som vardagsbestick.

√ Tillverkad i soda lime glas*.
√ Hårt och reptåligt glas.
√ Kan återvinnas om och om igen. Allt spill
går tillbaka in i produktion
√ Tål inte hastiga temperaturförändringar,
då kan det spricka.

√ Tillverkad i rostfritt stål 18/0.
√ Svarta, trippelnitade handtag i bakelit.
√ Använd milt diskmedel i maskindisk.

* Soda lime glas kännetecknas av ett hårt material

√ Besticksserien Gourmé består även av;
grillkniv, matgaffel, matsked och tesked.

som står sig väl mot märken och skav.

Serveringsgaffel - 217 mm
Art.nr 13361

Whiskyglas - 30 cl

Serveringssked - 213 mm

Art.nr 52775

Art.nr 13362

Övriga artiklar i serien Islande

Övriga artiklar i serien Gourmé

Grillkniv - 215 mm
Art.nr PT52SKFE

Matgaffel - 205 mm
Art.nr PT01TFFE

Matsked - 195 mm
Art.nr PT03TSFE

Tesked - 150 mm
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Drinkglas - 33 cl

Drinkglas - 29 cl

Selterglas - 22 cl

Art.nr 52773

Art.nr 52772

Art.nr 52771

Selterglas - 16 cl Whiskyglas - 20 cl
Art.nr 40367
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Art.nr 52770

Art.nr PT15TSFE

Snapsglas - 6 cl
Art.nr 40375
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Gåvoset

Palermo curve grillknivsset

Essensiella köksredskap av hög kvalitet
- serverade i eleganta förpackningar.

Vassa grillknivar framtagna för
restaurangen.

En gåva som kommer att användas är mer tillfredsställande att ge bort. Vi har tagit fram kvalitativa

Palermo Curve är ett designat grillknivset som

gåvoset som innehåller essensen av de redskap som gör matlagningen både roligare och enklare.

ligger lätt i handen och möter kvalitetskraven från
restaurangen. Knivbladen i 18/0 rostfritt stål har lång

MerxTeam har levererat köksredskap till restaurangbranschen i över 35 år och

livslängd och behåller skärpan över tid.

med den erfarenheten vågar vi lova att dessa gåvoset kommer fylla sitt syfte.

Handtagen är tillverkade i POM-material, en plast
som är slitstark, hållbar och beständig.
Längd: 225 mm
Material: Knivblad i 18/0 rostfritt stål, Handtag i POM

Påbörja din
smakresa i köket
med rätt redskap

Salt & Pepparkvarn
Perfekt att användas både vid middagsbordet
eller under matlagningen i köket!
Klassisk set med en saltkvarn och en pepparkvarn. Med en
enkel vridning på knoppen justeras det keramiska malverket
och ändrar grovheten på kornen till önskat resultat.
Genom att mala kryddor maximeras
smaken och aromer lyfts fram.
Knopparna har ett S respektive ett P på
toppen för att skilja dom åt.
Höjd: 25 cm
Material: Gummiträ
Verk: Keramiskt

Funktionellt stilrena produkter
- utvalda av kockar
Exxent är framtaget för kräsna professionella
användare som värdesätter kvalitet och
funktionell stilren, svensk design.
Exxents sortiment består av rejäla,tåliga och
stilrena produkter – utvalda av kockar.

Art.nr 13358

Gourmé grillbestickset 12-delar

Palermo XL grillknivsset

Klassiska bistrobestick.

Vassa grillknivar framtagna för
restaurangen.

Gourmé är klassiska bistrobestick som ligger bra i
handen och möter kvalitetskraven från restaurangen
men passar lika bra som vardagsbestick.

dagligen och är därför extra motståndskraftiga mot

De smidda besticken med svarta, trippelnitade handtag i bakelit är slitstarka och har en hög egen vikt. Det
polerade rostfria stålet behåller skärpan och glansen
länge.

slitage. Knivarnas sågtandade blad i 18/0 rostfritt stål
har lång livslängd och behåller skärpan över tid.
Handtagen som är tillverkade i POM material ligger
stabilt i handen. POM är en plast som är slitstark,
hållbar och beständig.

Detta set av bestick består av 6 knivar samt 6 gafflar.
Längd: Kniv 215 mm, Gaffel 205 mm

Längd: 250 mm
Material: Knivblad i 18/0 rostfritt stål, Handtag i POM

Material: Rostfritt 18/0, bakelit

Art.nr 13357
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Palermo grillknivar är framtagna för att användas

Art.nr 13359
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Salt & Pepparkvarn
Perfekt att användas både på middagsbordet eller under matlagningen i köket!

För ett effektivt och hållbart samarbete.
Smart produktinformation

Hållbarhet

pepparkvarn. Med det keramiska malverket ändras

För att göra processen mellan dig som återförsäljare och

Ekologisk hållbarhet - Vi arbetar för att skydda och

enkelt grovheten på kornen till önskat resultat.

oss som leverantör så friktionsfri som möjligt använder

bidra till en god omsorg om den yttre och inre miljön.

Genom att mala kryddor maximeras smaken och

vi oss nu av produktinformationssystemet InRiver PIM.

MerxTeam är även anslutna till FTI, näringslivets insam-

aromer lyfts fram.

Med hjälp av detta system kan vi enkelt skapa en kontin-

lingssystem för återvinning av förpackningar med syfte

25 cm, gummiträ, keramiskt verk

uerligt uppdaterad produkt-feed av vårt sortiment som

att arbeta för en mer hållbar framtid.

Vit 		

Svart

(bilder, texter, tekniska data etc.), som i sin tur integreras

Art.nr. 89925

Art.nr. 89924

i ert produktinformationssystem (E-handelsplattform,

Klassisk set innehållande en saltkvarn och en

inkluderar allt relevant material kopplat till produkten

PIM, affärssystem etc.). Tack vare denna digitaliserade
automation besparar vi både er och vår personal värdefulla arbetstimmar i form av manuellt arbete samt att
lanseringstiden till marknaden kraftigt minskas.

Knivset 3-delar

Social hållbarhet - Omtanke, respekt och öppenhet skall
prägla och utgöra grunden i vårt personalarbete. För att
försäkra oss om att våra leverantörer runt om i världen
tar hand om sina medarbetare är vi sedan år 2018 medlemmar i Amfori Business Social Compliance Initative.
Detta innebär att vi anslutit oss till en uppförandekod
som innehåller regler mot bland annat korruption,

Vi arbetar även med produktinformationssystemet Validoo som har samma funktion mot dagligvaruhandeln.

Komplett och användarvänligt knivset
- i skandinavisk design!

barnarbete och arbetsmiljörelaterande frågor. Genom
medlemskapet kan vi vara med och arbeta proaktivt för
att förbättra de arbetsvillkor som råder i de fabriker vi
samarbetar med.

Gör vardagens matlagning enklare med hjälp av de tre

Ekonomisk hållbarhet - Vi är en väletablerad organisa-

Certifieringar

tion som funnits med under en lång tid vilket ger oss en
trygg grund att stå på.

viktigaste knivarna i köket; kockkniven, brödkniven och
skalkniven. Med bra knivar är det både lätt och roligt att

ISO 9001 - Kvalitetscertifieringen innebär att företaget

briljera i köket.

uppfyller kraven, förebygger reklamationer och interna

I setet ingår det en skalkniv 11 cm, en kockkniv 20 cm

brister. Fokus på ständig förbättring och kundtill-

samt en brödkniv 25 cm.
Art.nr. 65024

fredsställelse.

Support

ISO 14001 - En standard som kräver att organisationen

Uppstår det frågor eller funderingar finns alltid våra

identifierar och ständigt förbättrar sin miljöpåverkan.

medarbetare på säljsupport till hands, både via telefon
eller mail.
På merxteam.com kan ni även snabbt och enkelt;

Hamburger Smash

- Lägga era ordrar.

Samarbeten

- Se priser och aktuell lagerstatus.
- Bevaka och spåra en leverans.

MerxTeam tror på ett långsiktigt samarbete för

Saftiga burgare med perfekt resultat - varje gång!

- Söka efter fakturor.

att utveckla en gemensamt lönsam affär.

Exxent hamburger smash säkrar upp för den perfekta burgaren.

Ett samarbete kräver en öppen och tydlig kommunika-

Forma färsen och pressat ner med ett ordentligt tryck på en het

tion. Vi erbjuder en bland annat hög produktkännedom,

stekyta. Burgaren tillagas invändigt och uppåt vilket ger en

marknadsföringsmaterial anpassat för olika kanaler,

otroligt saftig och krispig upplevelse.

event och utbildning samt slutkundsbearbetning.

Hamburger smasher Ø 15 cm, med slät undersida helt i
gjutjärn för en hållbar och långvarig användning.

Logistik
Vi lägger stor vikt på smidigheten, kvalitén och tiden
när vi fraktar våra varor och erbjuder därför flexibla

Vi har ett tätt samarbete med flertalet meriterande
kockar och restauranger för ökad produktkännedom.

logistiklösningar anpassade till kundens önskemål.
Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda våra
kunder den bästa tillgängligheten och de
snabbaste leveranserna.

Art.nr. 65023
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