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12-delig Mini-couvert
Kleine producten voor grootse herinneringen

Laguiole 
Style de Vie

Luxe oester geschenkset
Het openen van oesters was nog nooit zo makkelijk
Prachtige acaciahouten serveerplank met 5 kaasmessen
Het perfecte cadeau voor de kaasliefhebber



W 
aar te beginnen… voor Style de Vie Authentique 
was het een zeer bewogen jaar. Een jaar dat qua 

groei en ontwikkelingen mooi in lijn ligt met voorgaande jaren. 
Het komt erop neer dat we gewoon ongelooflijk trots zijn 
op alle behaalde successen en resultaten. Tijdens een klein 
kerstfeestje met ons team hebben we op gepaste wijze en 
volgens de huidige Covid-19 adviezen in ons ruime magazijn 
het afgelopen jaar geëvalueerd en vooruitgeblikt op 2022.

We zitten namelijk vol ideeën en grootse plannen. Om dit 
te bewerkstelligen hebben we ons fantastische team heel 
hard nodig. Ons bedrijf is hun bedrijf en met elkaar willen we 
dit stap voor stap op een zo goed mogelijke manier steeds 
verder uitbouwen. Het klinkt zo cliché, maar de tijd vliegt 
echt ongelooflijk snel voorbij. Toch is dit gevoel niet zomaar 
gisteren of vandaag bij ons komen opborrelen. Eigenlijk gaat 
dit al jaren zo en dat geeft aan dat we het bijzonder goed naar 
ons zin hebben als ondernemers en werkgevers. We blijven 
aan de weg timmeren, zo ook in 2022. We kijken meer dan ooit 
uit naar de toekomst. 

Dat is iets waar we niet altijd evenveel mee bezig waren. We 
doen vooral gewoon waar we denken goed in te zijn, gedreven 
door passie en niet door cijfers. Dat is hoe wij erin staan en 
dat zien we als belangrijke basis en gedachtegoed van ons 
bedrijf, ons 3e kindje. Hier borduren we dan ook zeker op 
voort, juist deze basis heeft ervoor gezorgd dat we staan waar 
we nu staan. We ontkomen er niet aan dat we bepaalde zaken 
in een ander daglicht moeten gaan bekijken door de groei die 

we doormaken en staan daardoor aan de start van een nieuw 
avontuur (hierover later meer). We denken vooruit en dromen. 
Deze dromen vormen voor ons een begin van de weg richting 
de spreekwoordelijke stip aan de horizon.

In 2022 gaan we met de komst van wederom nieuwe  
collega’s, als aanvulling op ons bestaande team, deze stip  
aan de horizon nog meer vormgeven en omzetten in  
concrete stappen.

Wat gaan we voor u doen als klant in 2022? We gaan meer 
inzetten met onze merken op B2C-marketing, dus zorgen 
dat onze merken nog meer gaan leven onder consumenten 
wat zal resulteren in nog meer vraag vanuit de markt. Aan 
die vraag moet je kunnen voldoen middels een betrouwbaar 
netwerk aan dealers. En daar hebben we jullie hard bij nodig. 
Ook zijn we enorm hard aan het werk om de gehele supply 
chain te optimaliseren met als grootste doelstelling een 
stabiele en ruime voorraad.

Voor het bijzondere en sterke merk Forged is de bouw van 
een nieuwe fabriek hier een belangrijk onderdeel van. De 
eerste messen worden as we speak gemaakt in het nieuwe 
onderkomen met een aanzienlijk grotere productiecapaciteit.

We zijn al een tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuw 
merk met bijbehorend uniek concept. Dit merk sluit volledig 
aan bij ons bedrijf en de missie en visie die we hebben. De 
planning is dat we dit in het najaar van 2022 gaan presenteren. 
Blijf ons dus zeker in de gaten houden!

Zonder u als klant en het vertrouwen dat u in ons en onze 
producten heeft komen we niet zo ver. Daarom willen we u 
ongelooflijk bedanken voor het afgelopen jaar. We zetten 
samen met u graag in om 2022 net zo en mogelijk nog 
succesvoller te maken.

Ronald Duyzer & Romy Brummelman

Terugblikken op een 
   bijzondere periode

DAT MES SNIJDT AAN DRIE KANTEN

Goed nieuws voor de Bourgondiërs onder ons: met de kaas- en  
botermessenset van Style de Vie zet u een fraai staaltje design op  
tafel. De verrassend stoer vormgegeven messenset is gemaakt van  
roestvrij staal en heeft een gedraaide vorm. Een echte toevoeging  
aan uw borreltafel!

Deze hippe kaas- en botermessenset bestaat uit vier slanke kaas-
messen en twee unieke botermesjes. De kaasmessen zijn geschikt 
voor zowel harde als zachtere soorten kaas en dankzij de gaatjes in 
het lemmet en aan het uiteinde van een van de botermesjes maakt u 
zelfs de hardste boter luchtig. Dit mesje creëert moeiteloos de fraaiste 
boterkrullen en snijdt dus maar liefst aan drie kanten. Hoe? De rechte 
inkeping bovenop het lemmet is ervoor gemaakt om kaa(r)srechte 
plakken boter af te schaven en met de uitsnede aan de punt maakt 
u gemakkelijk kleinere krullen.Het andere botermesje is ook zeer 
geschikt voor smeerkazen en paté’s.

Verkrijgbaar in de kleuren Gold, Steel en Black.

Adviesverkoopprijs: €36,95
Artikelnr.: SDVCheese6Gold, SDVCheese6Steel, SDVCheese6Black

Kleine extra’s zoals een mooi (balie)display of een 
beknopte brochure meegeven bij een bestelling 
kunnen een klant al overtuigen om (nog) meer te 
kopen. Via onze webshop bestelt u per merk o.a. 
flyers, brochures, displays en sindskort ook banners 
en beachflags. En in de meeste gevallen is dat 
helemaal gratis!

De twee compleet verschillende werelden van 
Forged en Laguiole Style de Vie tot leven brengen
De afnemers van onze Forged Churrasco producten 
hebben het wellicht al gezien: ons eerste Churrasco 
Magazine by Forged is uitgebracht! Een exemplaar 
vol informatie en heerlijke recepten die uw klanten 
nog meer zullen inspireren. Een magazine waar we 
enorm trots op zijn en waar we er zeker nog meer 
van gaan uitbrengen. 

In 2022 willen we uw klanten meenemen in de twee 
verschillende werelden van Forged en Laguiole Style 
de Vie. Daar waar Forged zich richt op het buiten 
koken, barbecueën en de passie van handgemaakte 
messen, richt Laguiole Style de Vie zich meer op 
het creëren van onvergetelijke, bourgondische 
tafelmomenten met vrienden en/of familie. Uiteraard 
onder het genot van lekkere hapjes, drankjes en 
fijne gesprekken. En dat allemaal met betaalbare 
producten. Daar willen we altijd voor blijven staan.

Deze twee werelden en merken zullen in 2022 nog 
meer tot leven gebracht gaan worden met ieder 
een eigen courant. Hiermee maakt u de klant nog 
enthousiaster voor de producten die u van ons 
verkoopt. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon 
leuk leesvoer voor iedereen!

Bestel gratis mee bij uw bestelling
Houd onze nieuwsbrieven in de 
gaten om te weten wanneer de 
couranten precies uitkomen.  
U besteld ze eenvoudig en  
geheel GRATIS via de 
webshop, samen  
met uw bestelling.

Laat uw producten extra opvallen

Interior Event Brussel
30 januari t/m 1 februari 

6 en 7 februari 2022

Extra inkoopdagen:
28 februari, 28 maart,

25 april en 30 mei

GéPéBé beurs
15 t/m 17 februari

Retailbeurs Utrecht
13 t/m 15 maart 

Extra inkoopdag:
2 mei

Spoga Gafa Keulen
19 t/m 21 juni

Alle data zijn uiteraard  
o.v. van de coronamaatregelen

BEURS
AGENDA 

2022



Premium Line
Pizzasnijder
De nieuwe Pizzasnijder van Laguiole Style de Vie is een aanwinst voor ieder
huishouden. Door het vlijmscherpe lemmet snijdt u de pizza moeiteloos 
in smeuïge stukken. Lekker uit het vuistje en rijkelijk belegd. Begint u al te 
watertanden? Nodig vrienden en/of familie uit en geniet samen van een 
gezellige pizza avond! De pizzasnijder is trouwens ook ideaal om
focaccia, flammkuchen of flatbread mee te snijden. En aan het eind van
de avond kan de pizzasnijder gewoon in de vaatwasser want het is namelijk
gemaakt van roestvrij staal. We hebben aan alles gedacht!

Adviesverkoopprijs: € 14,95
Artikelnr.: PrPizzaSnijder

Premium Line
Kaasmessen Zwart met plank Acaciahout
Met de nieuwe kaasmessen en acaciahouten plank van Laguiole Style de Vie  
tovert u met gemak een glimlach op het gezicht van uw gasten! De vijf 
kaasmessen zijn vlijmscherp en liggen fijn in de hand waardoor u eenvoudig 
door verschillende kazen heen snijdt. Een smeerbare Boursin, zachte 
Roquefort, harde Manchego of zeer harde Old Amsterdam... de messen zijn 
geschikt voor alle kaassoorten. Met deze set brengt u uw borreltafel tot leven 
en wordt de vrijdagmiddagborrel een echt feestje! Met Laguiole Style de Vie 
borrelt u altijd in stijl.

Adviesverkoopprijs: € 45,95
Artikelnr.: Kaas5ZwartPlank

Luxury Line 
Luxe oester geschenkset
Het openbreken van oesters is een zorgvuldig, maar vrij eenvoudig proces. 
Het is vooral van belang dat u met de juiste tools werkt. De oestermessen van 
Laguiole Style de Vie hebben de optimale vorm om schilfers en beschadiging 
aan het oestervlees voorkomt. Beide messen hebben een robuuste uitstraling, 
een puntig en scherp lemmet en een luxe olijfhouten heft dat comfortabel 
in de hand ligt. Naast de twee messen bevat deze set ook een siliconen 
oesterhouder. Deze geeft extra grip en zorgt ervoor dat u de oesters op een 
veilige manier kunt openen.

Adviesverkoopprijs: € 39,95
Artikelnr.: OesterOliveGift

Ook leuk om als 
kinderbestek te gebruiken

Ook ideaal om focaccia, f lammkuchen 

of f latbread mee te snijden

Het openen van 
oesters was nog 
nooit zo makkelijk

Premium Line
Mini-couvert
De mogelijkheden voor het 12-delige Mini-couvert zijn eindeloos. Zo kan het 
gebruikt worden voor een gezellige picknick, een middag high-tea’en, barbecueën 
met vrienden, een gebakje of Bossche bol eten en het uitserveren van een grand 
dessert. De fraai vormgegeven mini (steak-) messen en -vorken toveren ook bij 
de kids een trotse glimlach op het gezicht: ‘Yes, mijn eigen bestek!’ Bij Laguiole 
Style de Vie is uw kind vanaf zes jaar volwassen. Het couvert is verpakt in een 
fraaie houten bestekbak waardoor u het ook gemakkelijk mee naar buiten neemt. 
Gemaakt van vaatwasmachinebestendig RVS. Wel zo handig!

Adviesverkoopprijs: € 29,95
Artikelnr.: PrMiniCouvZw

Ook is een kaasplank 
lekker als dessert

Volgt u Laguiole Style de Vie al?
Sinds kort heeft Laguiole Style de Vie zijn eigen social media 
kanalen, gericht op de consument. Blijf op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes, tips en nieuwste ontwikkelingen van onze producten.

 @laguiolestyledevie NEW
COLLECTION



In 2022 gaan we u een handje helpen
Met 168 One Message Spoons is er echt voor elke gelegenheid een 
geschikte lepel. Gebruikelijke momenten als verjaardagen, Pasen 
en kerst, maar ook momenten waar u wellicht zelf niet meer zo bij 
stil staat zoals examens of het doen van een communie. Daarom 
gaan we u in 2022 een handje helpen met de OMS Mailing. Iedere 
maand zullen we u de beste tips geven voor de maand(en) die gaan 
komen. Zo blijft u altijd op de hoogte van de verschillende lepels uit 
ons assortiment. Ontvangt u nog geen mailingen van ons en wilt u 
graag op de hoogte gehouden worden? Geef dit dan aan ons door 
via media@styledevie.nl 

Voor 2022 geven we u alvast de eerste tips. Zie hieronder de top 10 
best verkochte lepels van 2021. Prachtige positieve One Message 
Spoons waarmee we met elkaar veel mensen een lach op hun gezicht 
hebben getoverd.

1. You are TEArific
2. Bedankt
3. Droomjuf
4. Best Mom Ever
5. Happy Birthday

6. Life is better with friends
7. Thank You
8. Bee Happy
9. You’re simply the best
10. Ik ben trots op je

Handige geschenk-
verpakkingen voor losse 
of combinatie lepels!

Top 10 One Message Spoons 2021

De veelzijdige mini’s van Laguiole Style de Vie 
Wat is er in deze tijd van verbinding nu fijner dan ongedwongen 
samen met familie en/of vrienden een vorkje prikken? Met zijn allen 
bij elkaar om de tafel bij de haard, in de woonkeuken of in de tuin. 
Een glaasje wijn erbij en genieten maar! Kleine amuselepels gevuld 
met heerlijke zalmhapjes. Pinchos geprikt aan een olijf, rolletje ham 
of een sappige vijg. Scherpe mini (steak)mesjes om een hapje hartige 
tortilla of miniburger af te snijden. En mini lepels waar u niet alleen uw 
espresso mee roert, maar ook dat lekkere toetje mee eet of de vanille- 
of chocoladetopping mee op uw ijsje schept. 
 
U heeft het inmiddels vast al begrepen, met de mini’s van Laguiole 
Style de Vie kunt u alle kanten op. Van gourmetten tot een tapasavond 
en van een goed gevulde borreltafel tot het eten van gebak. De kleine 
collectie van lichtgewicht taartvorkjes, mini lepels, amuselepels en 
pinchos is nu aangevuld met iets nieuws: de 12-delige mini-couvertset. 
De perfecte aanvulling om onze collectie, en uw tafelmomenten nog 
completer te maken.

Denk ook aan de kleintjes 
De handige mini’s zijn ook perfect om te gebruiken als kinderbestek. Want 
wat is er leuker dan écht mee doen met de volwassenen? Door de fraai 
vormgegeven houten kistjes zijn alle miniproducten ook ideaal om mee 
naar buiten te nemen. Zo wordt die lentepicknick, zomerse of winterse 
barbecue steevast een hecht familiegebeuren. Voor groot én klein!

Premium Line
Mini lepels
Adviesverkoopprijs: € 18,95
Artikelnr.:  PrMiniSpoonZw

Let op: de koffielepels zullen 
vanaf heden mini lepels heten.

Premium Line
Amuselepels
Adviesverkoopprijs: € 18,95
Artikelnr.:  PrAmuseZw

Premium Line
Pinchos
Adviesverkoopprijs: € 7,95
Artikelnr.: PinchoZwartABS

Premium Line
Mini-couvert
Adviesverkoopprijs: € 29,95
Artikelnr.:  PrMiniCouvZw

GROOTS
TAFELPLEZIER 

MET ONZE 
MINI’S

Premium Line
Taartvorken
Adviesverkoopprijs: € 22,95
Artikelnr.: TaartVorkZwart

Geniet van kleine dingen
    tijdens grootse tafelmomenten



Ook in 2022 zal Forged 
te zien zijn in het best 
bekeken BBQ programma 
op tv: BBQ Street op 
24Kitchen. Met ruim 
400.000 kijkers per week 
wist BBQ Street in 2021 
buitenkokend Nederland 

weer te boeien met de leukste trends, recepten en de 
mooiste tools van Forged. Dit jaar zullen vijf verschillende 
grillmasters waaronder Jord Althuizen en Peter de Clercq, 
wederom gebruik maken van Forged messen. Iedere 
grillmaster zal een andere Forged serie gebruiken waardoor 
alles aan bod komt. Forged Churrasco en de Flambadou 
zullen ook de nodige aandacht krijgen in het nieuwe seizoen.

Net zoals vorig jaar zullen de afleveringen zowel op 
24Kitchen (NL) als op VTM (BE) getoond worden. In totaal 
meer dan 71 afleveringen die verspreidt over het hele jaar 
worden uitgezonden. Hiermee wil BBQ Street laten zien dat 
barbecueën niet alleen een zomerse activiteit is. Er zijn ook 
plannen om BBQ Street in Duitsland uit te gaan zenden met 
Duitse chefs, waardoor Forged steeds grotere stappen maakt 
over de grens.

Pitmaster X
Roel Westra, ook wel bekend als Pitmaster X, bereikt met 
zijn YouTube kanaal en social media kanalen meer dan 5 

miljoen mensen per maand. Na zijn deelname in 2021 als 
grillmaster in BBQ Street, is Forged in contact gekomen 
met Roel. Met een gedeelde passie voor buiten koken 
en ambachtelijke, eerlijke producten ontstond er een 
mooie samenwerking. Dit heeft tot nu toe al geresulteerd 
in een prachtige video over de Forged Flambadou. De 
video over het Forged Churrasco concept zal in maart 
2022 verschijnen. Heeft u het al gezien? Twee video’s 
waarmee we Forged niet alleen promoten in Nederland, 
maar in de hele wereld. We hopen nog veel meer mooie 
video’s te maken in samenwerking met Roel, zodat we 
het merk nog sterker in de markt kunnen zetten en 
tevens vraag creëren voor onze afnemers. 

Forgedoriginal.com
Om wereldwijd op dezelfde plekken online vindbaar te 
zijn hebben we onze socials en URL aangepast naar: 
forgedoriginal. Dit betekent overigens niet dat onze 
merknaam verandert. We blijven gewoon Forged heten. 

Volgt u forged al?
Forged heeft haar eigen social media-kanalen gericht 
op de consument. Blijf op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes, tips en nieuwste ontwikkelingen van onze 
producten.

 @forgedoriginal

De Panoven 17 
4191 GW Geldermalsen
Nederland
+31 (0) 183 745 065

info@styledevie.nl
www.styledevie.nl

 @styledevienl

Pitmaster X

forged gaat de grens over


