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SUSTAINABILITY
IS A PRIORITY

 



Duuzaam design
We hebben duurzaamheid, functionaliteit en
esthetiek verenigt tot een unieke collectie, die
vrijwel geen impact heeft op ons milieu. 

Hand made in Vietnam
Onze producten zijn met de hand gemaakt van
100% Khaya hout en bewerkt met een natuurlijke
olie voor een mooie glans en voedselveiligheid. 
 
Eco-friendly
Khaya hout is natuurlijk materiaal, hernieuwbaar,
recyclebaar en 100% biologisch afbreekbaar, 
zodat we een groene planeet achterlaten voor
onze volgende generatie.

Khaya maakt ambachtelijk houten serviesgoed
en kookgerei met een chique uitstraling. 

 

Puur natuur



Ons Khaya hout heeft een zuivere herkomst; het komt
van aangeplante bossen in Vietnam die duurzaam
beheerd worden door boeren. 

Lokale productie
Na de oogst wordt het hout dichtbij de bron op maat
gezaagd en direct in de oven gelegd om kromtrekken
te voorkomen. Na een maand drogen is het hout
geschikt om er serviesgoed van te maken. 

Vakmanschap
Onze producten zijn puur vakmanschap. Een mooi
handgemaakt item creëert tenslotte een verhaal
waardoor het geen massa artikel is, maar een
individueel vervaardigd kunstwerk.  

Unieke items
Khaya hout is roodbruin van kleur - met prachtige
nerfpatronen - die elk item een unieke uitstraling
geven. Voor nog meer onderscheidend vermogen zijn
onze producten gebrandmerkt met ons mooie logo. 

Khaya hout



100%
NATURAL



Onze producten zijn gemaakt
om van ieder diner of maaltijd

een succes te maken!
 



Khaya serving plate
Size : Ø 25 x 2,5 cm

EAN : 4738472909564

Khaya sushi platter
Size : 22 x 7,5 x 2 cm

 EAN : 4738474452624

Khaya appetizer plate
Size : Ø 19 x 2,5 cm

EAN : 4738477562368

Khaya dinner plate
Size : Ø 25 x 2,5 cm

EAN : 4738474041033

Khaya leaf platter
Size : 24 x 17 x 2,5 cm
EAN : 4738475319254

Khaya seashell platter
  Size : 22 x 18 x 2,5 cm
  EAN : 4738478713165

Plates & Platters 



Eten van houten servies geeft
een aangename culinaire

beleving.



Khaya dessert bowl 
Size : Ø 12 x 5 cm

EAN : 4738471517166

Khaya rice bowl - pokebowl
Size : Ø 15 cm x 6,5 cm
EAN : 4738470321184

Khaya flat bowl 
Size : Ø 16,5 x 4,5 cm

 EAN : 4738474930900

Khaya oval bowl
Size : 18 x 13 x 4 cm

 EAN : 4738479028947

Khaya Japanese  tea cup
Size : Ø 7 x 8 cm

EAN : 4738479885816

Khaya coasters - set of 4
Size : Ø 9 cm x 1 cm

EAN : 4738476866443

Bowls & Cups



BIO-
DEGRADABLE



TABLEWARE
IN STYLE



 

Geïnspireerd door de natuur
vormgegeven in minimalistisch

design.



Khaya serving tray
Size : 40 x 26 x 3 cm

EAN : 4738479530273

Khaya antler serving tray
Size : 43 x 14 x 2 cm

EAN : 4738472669666

Khaya cutting board
with groove

Size : 49 x 33 x 2,5 cm
EAN : 4738472526419

Khaya cutting board
with handle

Size : 44 x 17 x 2 cm
EAN : 4738474093698

Boards & Trays 



PURE
AMBACHTELIJKE
SCHOONHEID



Khaya flat spatula
Size : 30 cm x 7,5 cm 
EAN : 4738479517281

Khaya soup - sauce ladle
Size : 27,5 cm x 7,5 cm
EAN : 4738473098830

Khaya small spoons - set of 4
Size : 17 x 4 cm 

EAN : 4738471686213

Khaya rice spatula
Size : 30 cm x 6,5 cm

EAN : 4738474927863

Khaya chopsticks - 4 pairs -
brown

 Size : 24 cm   
 EAN : 4738473625074

Khaya chopsticks - 4 pairs -
black

 Size : 24 cm   
 EAN : 4738471455673

Cooking Utensils

https://www.khayawoodware.com/shop/utensils/khaya-flat-spatula/
https://www.khayawoodware.com/shop/utensils/khaya-soup---sauce-ladle/
https://www.khayawoodware.com/shop/utensils/khaya-small-spoons---set-of-4/
https://www.khayawoodware.com/shop/utensils/khaya-chopsticks---4-pairs---brown/
https://www.khayawoodware.com/shop/utensils/khaya-chopsticks---4-pairs---black/


De natuurlijke olie zorgt voor
een mooie glans en
voedselveiligheid.



Khaya kids rabbit plate
  Size : 18 x 12 x 2 cm 
 EAN : 4738471019318

Khaya kids bear plate
Size : 22 x 17 x 2 cm   
EAN : 4738475180847

Khaya Kids collection



Website
www.khayawoodware.com

Adres
Parkzichtlaan 114
3544 NV Utrecht

E-mail
info@khayawoodware.com

Telefoon
+31(0) 642913270
Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00 uur
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