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Tel: +45 4396 9400 

      

     - Innovation on the move - since 1945

      



Dine fordele som B2B kunde

Vi tilbyder dig attraktive priser og en 
god service, når du handler med os.
med vores brede sortiment og egen-
produktion gør det det nemt for dig 
at få leveret store ordre hurtigt.

Som B2B kunde for du altid endnu 
bedre priser og adgang til vores B2B 
hjemmeside hvor du nemt og hurtig 
kan finde den nødvendige informa-
tion. - ellers er du altid velkommen 
til at kontakte os på telefon.

Vi glæder os til et spændene samar-
bejde.

STOR INSPIRATION 
TIL EN LILLE PRIS 



VELKOMMEN TIL 
BON GOÛT

 - Innovation on the move - since 1945
Bon Goûts historie begyndte i Danmark i 1945 da en branchens dygtigste og mest kreative porte-
føljemagere Erik Guttermann startede sin egen virksomhed.
Vi fik i 1993 prædikat som Kongelig Hofleverandør af hendes Majestæt Margrethe II.
En titel som vi er meget stolte af.
 Bon Goût består af 4 butikker samt en webshop
Vi producerer og fører et bredt udvalg af Tasker, Kufferter og accessories til hverdag og ferien.

Vi bestræber os på At levere kvalitets løsninger til private og virksomheder.

Handelsbetingelser

Alle priser er eks. Moms og fragt

Forsendelse
Ordre under kr. 1500,- 
tillægges et administrationsge-
byr på kr. 100,-.

Reklamationer
Alle henvendelser vedrørende 
reklamationer, reparationer og 
reservedele, bedes sendes til 
reklamation@bongout.dk, hvor 
der meget gerne må medsendes 
et billede af skaden/produktet/
reservedelen, der er tale om.

Skader opstået på grund af 
forkert brug eller behandling 
er ikke omfattet af garantien. 
Garantien dækker ikke trans-
portskader på kufferter og tasker 
opstået under f.eks. fly- eller 
bustransport. Sådanne skader 
skal dækkes af tranportørens 
forsikring (flyselskab, bussel-
skab, rejsearrangør…) Derud-
over dækker garantien ikke, hvis 
man på grund af glemt kode på 
kufferter, har brudt låsen op og 
skal have påsat en ny.



Rejsetasker

Skal du kun have nogle få overnatninger 
hjemmefra, så er en weekendtaske den ide-
elle taske for dig.
Hvis du vil forkæle dig selv med en ny læk-
ker rejsetaske så har vi har et stort udvalg af 
tasker i læder samt bæredygtige materialer.
En weekendtaske skal gerne kunne rumme 
de ting, du bruger til hverdag, og som du 
også ville have haft brug for, hvis du havde 
overnattet derhjemme. Det tæller typisk lidt 
tøj, en tandbørste og diverse plejeprodukter.

Weekendtasker har et super lækkert udse-
ende, som er meget stilrent og klassisk. 



11040
Mål 52 x 30 x 20 cm

Vægt 1,5 kg
Liter 35

Farver: 29 Black, 29 D. Brown, 44 Olive og 17 Cog-
nac

Vejl. Pris: kr. 2.200, -

Pris fra lager
479 ,-*

11042 29
Mål: 52 x 20 x 30 cm

Vægt: 1,5kg
Liter: 31

Farve 29 Black

Vejl. Pris kr. 2.500, -

Pris fra lager
479 ,- *

11042 67
Mål: 52 x 20 x 30 cm

Liter: 31
Vægt: 1,5kg

Farve 67 D. Brown og 69 Black

Vejl. Pris kr. 2.200, -

Pris fra lager
369,-*

11015 69
Størrelse: 55 x 32 x 25 cm

44 liter.
Farver: 69 Black eller 67 D. Brown

Vejl. pris: Kr. 2200,-
  

Pris fra lager
429,-*

11017 69
Mål:52 x 30 x 20 cm

Liter. 31
Farver: 69 Black og 67 D. Brown

Vejl. pris 1.799, -

Pris fra lager
369,-*

3212
Mål: 55 x 30 x 20 cm

33 liter.
Farver:129 Black, 127 D.Brown, 117 Cognac, 144 Olive 

Vejl. pris: Kr. 2.400, -
    

Pris fra lager 
479 ,- *

*Alle skindrejsetasker leveres i kasser af 6 stk. 

11015 6911015 69



2021
Mål: 45 x 36 x 20 cm

Liter: 32
Vægt: 1,5kg

Farve: 09

Vejl. pris: 799,95

    
Pris fra lager

160,-

11042 99
Mål: 52 x 20 x 30 cm

Liter: 31

Vejl. Pris kr. 1.199,95

Pris fra lager 
239,-

11040 99
Størrelse: 52 x 30 x 20 cm.

Liter: 31

Vejl. pris kr.: 1.199,95

Pris fra lager
239,-

11015 99
Størrelse: 55 x 32 x 25 cm

44 liter.

Vejl. pris: Kr. 1.199,95

Pris fra lager
239,-



Rygsække

2667 72
Mål 39 x 27 x 17 cm

Liter: 17
0,6Kg

Vejl. pris 499,95
   

Pris fra lager
140,-

2664 09
Mål 44 x 29 x 14 cm

0,6Kg

Vejledende pris 499,95
    

Pris fra lager
160,-

2627 09
Mål: 47 x 33 x 14 cm

Liter: 21
15”

Vejl. Pris kr. 599,95

Pris fra lager
180,-

2670 
Mål 37cm høj x 28 cm bred x 

20cm dyb
Liter: 20

Vejl. Pris 599,95

Pris fra lager
160,-

12. C yellow 

03 B. green    11 Lilac

02 Royal blue 82 L. Blue

09 Black



Toilettasker

Stort udvalg, uanset om du søger 
en toilettaske med fold ud eller en 
med krog til ophæng. Vælg en flot 
og klassisk toilettaske i læder eller 
gå efter de mere sporty modeller.
Skal dine produkter være 
bæredygtige, praktiske eller bare 
super lækker? 
med vores brede udvalg af toiletta-
sker har vi noget for en hver smag

Alle vores toilettasker har et stort 
hovedrum med plads til dine 
essentielle ting på farten.



Toilettasker

11036
Mål: 24 x 16 x 8 cm

Liter: 3
Farver: 29 Black, 27 D.Brown og 

17 cognac.

Vejl. pris kr. 599,95
    

Pris fra lager
160,-

11036
Mål: 24 x 16 x 8 cm

Liter: 3
Farver: 69 Black, 67 D.Brown og 

77 cognac.

Vejl. Pris kr. 499,95

Pris fra lager
           140,- 

3213
Mål: 27 x 21 x 9 cm

Vægt: 0,4 kg
Farver 127 D. Brown, 117 Cog-

nac, 144 Olive og 129 Black

Vejledende pris 700, 

Pris fra lager
200,-

11036
Mål: 24 x 16 x 8 cm

Liter: 3
Farve: 99 Black

R-PET

Vejl. pris kr. 349,95
  

Pris fra lager
80,-

9812 09
Mål: 23 x 22 x 7 cm

Liter: 3,5
Farve 09 black

Nylon

Vejl. Pris kr. 199,95

Pris fra lager
50,-

2666 09
Mål: 26 x 22 x 9 cm

Vægt 0,13 kg
farve 09 black

Vejl. pris kr. 199,95

Pris fra lager
60,-

2633 09
Mål: 25 x 21,5 x 14,5 cm

Liter: 7
Farve 09 black

Nylon

Vejl. pris: kr. 199,95

Pris fra lager 
80,-

2634
Mål: 30 x 20 x 11 cm

Liter 6,5
Farve 09 black

Nylon 

Vejl. Pris kr. 249,95

Pris fra lager
80,-



Accessories

Hverdagsluksus med Bon Gôut håndklæder

Med Bon Goût håndklæder på badeværelset kan du skabe små 
øjeblikke af luksus i dit eget hjem.

Dette bløde håndklæde føles rart mod huden og er den perfekte 
afslutning på et langt afslappende bad.

Håndklædet er i 100% bomuld og har en god absorberingsevne.
Kombiner de fl otte farver for et personligt look til dit badeværelse

Håndklædet er slidstærkt og kan vaskes ved max 60 gr.

Få det maximale ud af dine håndklæder 

Når du køber nye håndklæder er det VIGTIGT at du lægger håndklæderne i koldt vand i 24 
timer, inden du vasker dem første gang.

dette gør at fi brene åbner sig og giver en bedre sugeevne. Derudover fj erner det overfl ødig 
farve, så dine håndklæder ikke smitter af. Vask håndklæderne ved 40 grader de første gange 

for at skåne farven og overfl aden.

Tips til længere levetid 
Vask håndklæder én gang i ugen
Spar på vaske- og skyllemiddel

Hæng håndklæderne til tørre hurtigt
Afk alk dine håndklæder 

 -Benyt en deciliter klar eddike i vaskemiddelsrummet samt en halv deciliter bage-
pulver i skyllemiddelsrummet. 

Accessories
104

Mål 70 x 140 cm
100 % bommuld

Farver  02 O.blue, 06 Taupe, 08 
Grå og 09 W. black

Vejledende pris 300,-
     

Pris fra lager
65,-

100
Mål 40 x 70 cm 

100 % bommuld
Farver  02 O.blue, 06 Taupe, 08 

Grå og 09 W. black
           

  Vejledende pris 140,- 

Pris fra lager
25,-



Hvad enten du er professionel kok eller bare elsker at lave mad vi du nyde at organiser dit køkkenudstyr med denne 
lækre knivtaske i skind. Opbevar dine knive sikkert og hygiejnisk i denne taske med 7 lommer til knive i forskellige stør-

relser. Den kan let rulles sammen, så den fylder mindre.

Den er ideel til både amatør og professionelle kokke, som vil beskytte både omgivelser og de dyrebare knive mod skader.



11074
Mål: 45 x 35 cm 

Farver: 17 Cognac, 27 D.Brown, 29 Black 
og 44 Olive

Vejl. Pris kr. 299,95

Pris fra lager
     Dækkeserviet x 4 

 320,-
     
         Pris fra lager   
       Dækkeserviet x 6 

450,-

Giv dit bord et smukt og rustikt look. Dække-
servietten er i lækkert Columbia læder der er et 
slidstærkt materiale som kun får smukkere og 

smukkere patina med tiden.
Dækkeservietten er rektangulær og har en god 

størrelse til middagstallerkener og glas
Tørres af med en våd klud.

        Accessories



        Accessories

3214
Grillhandske 

Mål: 30 x 14 x 1 cm
Farver 127 D. Brown, 117 Cognac, 

129 Sort og 44 Oliven

Vejl. pris 449,95

Pris fra lager 
130 ,- 30 stk. pr. kasse

11075
Forklæde

Mål 79 x 61 cm 
Materiale Tuscany Nappa læder

 Farver 17 Cognac , 09 Black og 44 Olive 

Vejledende pris. 1.199,95
    

Pris fra lager
280,- 18 stk. pr. kasse

11075
Bon Goût læderforklæde er et skønt forklæde i ægte kalve 
læder, udviklet til dem, der elsker at lave mad i køkkenet 

og ved grillen.
Det yder god beskyttelse til dit tøj, uanset miljøet. Med en 

justerbar nylonrem om halsen, de fl otte messingbeslag 
 og den lange nylonrem rundt om taljen, gør at forklædet 

nemt justeres til din krop for maksimal komfort.
Forklædet har 2 læderremme i højreside til evt. viskestyk-
ke, grilltang mm. og en Sidelomme med målene 22 x 16 

cm. 
Bon Goût læderforklædet i læder er en perfekt gave til den 

grillmester, vi alle kender. 



3208
Crossbag

20 x 12 x 3 cm (mål i bunden)
Farver Sort 129, Oliven 144 og 

Cognac 117

Vejl. pris. 699,95kr

Pris fra lager
160,-

3210 
Bumbag

Farve: 129 Sort 144 Olive og 117 
Cognac

Vejl. Pris kr. 999,95

Pris fra lager
260,-

3211
Shopper

33 x 49 (39 cm i bunden) x 14 cm 
(målt i bunden)

1,2 kg
Farver: 117 Cognac 127 D. brown, 

Olive 144
 og 129 Black

Vejl. pris kr. 1.600,-

Pris fra lager
369,-



3209
Crossover

Mål: 23 x 15 x 6 cm
Farve 129 Sort og 117 Cognac

Vejl. Pris kr. 999,95

Pris fra lager
260,-

3176 
Med masser af plads og mange rum, er 
denne perfekte taske at have med sig til 
hverdag. 
Tasken er i lækkert Columbia læder, så du 
kan have glæde af den i mange år.
Tasken har to store rum, som lukkes med 
en lynlås samt et rum med knaplukning. 
Det ene rum er foret til en 13” bærbar. 
Tasken kan enten bæres i de to bærehan-
ke eller i den aft agelige og regulerbare 
skulderrem.

3176 
Computerbag

Mål: 40 x 30 x 18 cm
Liter: 21

Farver: 47 D. Brown, 49 Sort og 57 
Cognac

Vejl. Pris: kr. 2.200,-

Pris fra lager
479,-

3168
Bumbag

Farver: 17 Cognac, 27 D. Drown 
og 29 Black

Mål: 34 x 15,5 x 7,5 cm
Liter: 5

Vejl. Pris kr. 999,95

Pris fra lager
240,-

Pris fra lager
479,-

3189
Bumbag

Farver 17 Cognac, 27 D.Brown og 
29 Black

Mål: 42 x 19 x 8 cm
Liter: 6

Vejl. Pris: kr. 1.199,95

Pris fra lager
280,-



Find den perfekte arbejdstaske til manden som 
også sætter stor pris på god kvalitet og holdbar-

hed.
Vores store udvalg af computertasker er både mo-

debevidste og praktisk 
Vores Computertasker findes i mange størrelse 
så du kan finde den der passer netop til dig og 

de ting, man vil holde styr på hele dagen, såsom 
telefon, pung og nøgler. 

Computertasker



5896
Columbia skind

Mål: 50 x 43 x 7 cm
Liter: 15 

17” comp.
Farver 17 Cognac, 27 D. Brown 29 

Black

Vejl. Pris kr. 2.200-,

Pris fra lager
499,-

5898
Varmpræget Montana skind

Mål: 45 x 30 x 10 cm
Liter: 13,5 
17” comp.

Farver: Black 69 eller Cognac 77

Vejl. Pris: Kr. 2.200, -

Pris fra lager
429,-

5886
Columbia skind

Mål: 40 x 32 x 6 cm
Liter: 9

15” comp.
Farver: 17 Cognac, 27 D. Brown, 29 

Black

Vejl. Pris kr. 1.800, -
  

Pris fra lager
479,-

5886 
Varmpræget Montana læder

Mål: 40x32x6 cm
Liter: 7,6

15” comp.
Farve 69 Black

            
 Vejl. pris: kr. 1.800, -  
    

Pris fra lager
369,-

19077 09
Nylon

Mål: 40 x 30 x 11 cm.
Liter: 13

15,4” comp.
Farve 09 Black

Vejl. Pris kr. 599,95

Pris fra lager
199,-

2646 09
Nylon

Mål: 40 x 30 x 11 cm.
Liter: 13

15,4” comp.
Farve 09 Black

Vejl. Pris. Kr. 699,95

Pris fra lager
229,-



Glat skind

Glat skind er den udvendige side af huden på dyret, læderet kan være glat, arret, med struktur og skinnende eller mat.

Vi har lavet en lille guide som gør det let og enkelt at give dine skindprodukter den rette pleje så de kan holde sig lækre og smidige i årevis.

1.For at beskytte læderet mod fugt og tilsmudsning anbefaler vi, at du imprægnerer din taske inden du tager den i brug. Imprægner tasken ved at holde imprægneringssprayen 30-40 
cm fra tasken og lad den efterfølgende ligge fladt og tørre. Gentag efter plejemidlets instruktioner.

2.Imprægner tasken 2 gange om året for at beskytte mod snavs

3.Anvend læderbalsam eller læderfedt 2 gange om året, for at undgå udtørring af skindet.
Påfør med en tør klud eller svamp et tyndt lag læderbalsam og masserer det ind i skindet.

Lad gerne tasken tørre til næste dag.

4.Brug tør eller opvredet klud til at fjerne pletter
Vær forsigtig med at anvende vand på en lædertaske

Pleje af dine skind produkter 



Glat skind

Glat skind er den udvendige side af huden på dyret, læderet kan være glat, arret, med struktur og skinnende eller mat.

Vi har lavet en lille guide som gør det let og enkelt at give dine skindprodukter den rette pleje så de kan holde sig lækre og smidige i årevis.

1.For at beskytte læderet mod fugt og tilsmudsning anbefaler vi, at du imprægnerer din taske inden du tager den i brug. Imprægner tasken ved at holde imprægneringssprayen 30-40 
cm fra tasken og lad den efterfølgende ligge fladt og tørre. Gentag efter plejemidlets instruktioner.

2.Imprægner tasken 2 gange om året for at beskytte mod snavs

3.Anvend læderbalsam eller læderfedt 2 gange om året, for at undgå udtørring af skindet.
Påfør med en tør klud eller svamp et tyndt lag læderbalsam og masserer det ind i skindet.

Lad gerne tasken tørre til næste dag.

4.Brug tør eller opvredet klud til at fjerne pletter
Vær forsigtig med at anvende vand på en lædertaske

Kufferter
Hos Bon Goût har vi et stort udvalg af kufferter, der 

passer til enhver anledning og enhver smag.Uanset om 
rejsen er med fly, bil eller tog, er en trolley kuffert et 

godt valg, da den er ganske nem at håndtere.
En hardcase kuffert er det oplagte valg til dig, der vil 

være sikker på at både kuffert og indholdet deri klarer 
selv de hårdeste strabadser en kuffert kan komme ud 
for. Vores hardcase kufferter er fremstillet i ABS plast 
materiale, som giver en god holdbarhed. Det betyder, 
at kufferten beskytter selv de mere skrøbelige genstan-
de i din bagage.  Derudover er rejsekufferter med hård 
skal lette at holde rene og dens overflader absorberes 

ikke af vand.



6500
Toptaske

ABS plastik
Mål: 40 x 30 x 15 cm

Vægt: 2 kg
Liter: 18

Farver: sort 09 og 101 blå

Vejl . Pris: kr. 799,- 

Pris fra lager
160,-

6518
Kuffert

ABS plastik
Mål: 55 x 40 x 20 cm

Vægt: 2,5 kg
Liter: 32

Farver: sort 09 og 101 blå
Vejl. Pris: kr. 1.199,-

Pris fra lager
160,-

40 Sæt pr. palle

Smart og praktisk rejsesæt bestående af en kabine kuffert og en toptaske. 
Dette sæt er velegnet til at opbevare de ting du gerne vil have med på den 
korte rejse.

I toptasken er der i hovedrummet er der mulighed for at have dokumenter, 
bærbar og andre Essentials hvilket gør ideel til en forretningsrejse eller 
arbejde!
Toptaske Tasken har et bånd på bagsiden, der giver dig mulighed for at 
fastgøre mappen til træk håndtaget på din kuffert. Derudover har den et 
håndtag og en justerbar og aftagelig skulderrem, så du kan bære denne 
dokumentmappe enten i hånden eller over skulderen

Kufferten er den perfekte kabine kuffert med 4 gode 360⁰-spinner hjul 
system som gør kufferten meget nem at betjene og smidig.
Deens interiør er stilfuldt, funktionelt og effektivt med en skillevæg og 
elastik remme.
Fuldt integrerede TSA- lås gør det lettere at rejse til USA, og giver øget 
sikkerhed.



6518 + 6524
Farver: 09 Black, 04 Green

ABS plastik

Kabine kuff ert:
Mål: 55 x 40 x 20 cm

Vægt: 2,6 kg
Liter: 32

Vejl. Pris: kr. 1199,-

Mellem kuff ert:
Mål: 60 x 39 x 28/33 cm

Vægt: 3,6 kg
Liter: 66/77

Vejl. Pris: kr. 1699,-

Pris fra lager
479,-

6520
Kabine kuff ert med toplomme

ABS plastik
Farver: 09 Black og 04 Green

Mål: 55 x 40 x 20 cm udvendige mål
Vægt: 2,8 kg

Liter: 32
Vejl. Pris Kr. 1.399, -

Pris fra lager
300,-

40 Stk. pr. palle

65206518
Kabinekuff ert

ABS plastik
Mål: 55 x 40 x 20 cm

Vægt: 2,5 kg
Liter 32

Farver: 09 Black og  04 Green

Vejl. Pris: kr. 1.199,-

Pris fra lager
250,- 

40 Stk. pr. palle

6518
Kabinekuff ert


