
Din partner i köket.



Vikingsun AB bildades 1994 av Johan Almling. 
Utgångspunkten var Johans brinnande intresse för 
Japan och det japanska köket. Till exempel var Johan 
en av dom som introducerade sushin i Sverige på 90-
talet, och han har hållit sushikurser både i TV och i 
egen regi. Som en av hans elever kan nämnas Kung 
Carl XVI Gustaf. 

Från Japansk matkultur är steget kort till köksknivar 
av absolut världsklass. Därmed var grunden lagd för 
Vikingsun AB. Känslan för kvalité, design och nya 

smarta lösningar har sedan fört Vikingsuns utbud 
vidare från knivar till att även omfatta andra tillbehör 
för köket. Många spännande produkter har samlats in 
och testats hemma hos Johan i eget kök, allt enligt 
devisen “fungerar det för oss så fungerar det för alla”. 
Ett arbetssätt som används än idag.

Idag har Vikingsun ett världsomspännande nätverk i 
Japan, USA och Europa som kontinuerligt utvecklas och 
utökas. Genom resor och besök på mässor och fabriker 
skapas framtidens kök, och framtidens Vikingsun. 

Bakgrund
Sedan 1998 ligger huvudkontoret på 
Riddarholmen i centrala Stockholm. 

Intresset för Japan har funnits sedan starten.



Knivar
I stort sett alla kockar är överens om att kniven är det 
viktigaste redskapet i köket. Och allt fler hobbykockar 
börjar också förstå värdet av en bra uppsättning knivar 
i köket. Du kan ha hur många specialmaskiner som 
helst i skåpet, det som garanterat aldrig samlar damm 
är dina köksknivar. 

Vikingsuns knivar förenar funktionalitet, kvalitet och 
design. Därför är det många proffskockar som har just 
våra knivar som sina favoriter. Mycket av tekniken i 
dagens knivtillverkning bygger på flera tusen års 
kunnande och tradition, men här finns även ”Hi Tech”. 

Det senaste är dom keramiska knivarna, med bladet 
i pressad keramik som är världens näst hårdaste 
material efter diamant. Samma material används 
också till bottenplattan i rymdkapslar, så här kan man 
säga att rymdtekniken har kommit in i köket!

Så när det handlar om knivar så finns urvalet hos oss:  
Type 301 design by F. A. Porsche, Satake, Kyocera och 
Mac. Här finns också tillbehören, som slipstenar och 
brynen. Vill du veta hur ”en slipsten ska dras” så är du 
välkommen till vår slipskola på www.vikingsun.se

Type 301 Design by F.A. Porsche. 
Kniven som bokstavligt står i en 
klass för sig själv.

Type 301 Design by F.A. Porsche - Design och funktion, Satake - Japansk tradition, Kyocera - Hi Tech i köket, Mac - Proffskockarna val.



Kök & Hem
Köket idag har på många sätt fått funktionen av 
vardagsrum och en plats att samlas på. Då ska 
redskapen inte bara vara praktiska, utan även snygga 
och bli en helhet med kökets övriga design.

De varumärken vi marknadsför ger alla en bra bild av 
vad Vikingsun representerar. Vi väljer våra varumärken 
med omsorg och jobbar långsiktigt för kvalité, design 
och nya innovationer för kök och hem.

Nigella Lawson är ett bra exempel, som själv är 
mycket engagerad i utveckling och design av sin egen 
serie, Living Kitchen. Eller Dialla Piazza, som ständigt 

kommer med nya smarta lösningar som gör livet 
enklare och roligare i köket. 

“Dalla Piazza from Switzerland is a famous manu-
facturer of well designed and functional kitchen 
gadgets while Vikingsun is very strong and proactive 
in the marketing field. The combination of these 
professional forces have garnered overwhelming 
success and recognition in Scandinavia. We are 
privileged to work with Vikingsun as our distributor.”

Joachim Förster
Operations Manager at Dalla Piazza. 

Dalla Piazzas rostfria skålar med 
silikonbotten gör att de står stadigt 
och du kan vispa med en hand.



Kunder
Vikingsuns kunder finns idag spridda hos mark-
nadsledande återförsäljare som prioriterar pre-
miumprodukter. Våra marknader är Detaljhandeln, 
Present & Profil och Restauranggrossister. Vi arbetar 
även med agenter i England, Norge och Finland.

För att marknadsföra våra varumärken och knyta 
nya kontakter är vi aktiva som utställare på mässor 
5-7 gånger per år. Där möter vi både nuvarande och 
presumtiva kunder. Här följer ett begränsat urval av 
de kunder vi är lite extra stolta över.

“Vikingsun är en av våra leverantörer vi verkligen kan lita på. 
De levererar när dom ska och det är sällan reklamationer.”

Robert Sundström Logistikansvarig på NK

“Vikingsun är en av våra mer innovativa leverantörer med ett sortiment 
som sticker ut. Dessutom är de trevliga att ha och göra med.”

Dan Thuresson, Wackes AB

“Vikingsun har ett brett sortiment och för oss känns 
det tryggt att vi vet att allting fungerar logistikmässigt.” 

Agne Simonsson, Inköpschef Menigo

Att vi normalt levererar våra varor 
senast dagen efter order, är mycket 
uppskattat.

Cervera
Duka 
John Wall
NK
Åhléns
Cordon Bleu
Designtorget

Wackes
Gosh
Ago
Lehmanns
Driva
Delicard
Apropo

Menigo
Riab
Servera
Snacksbolaget
Heselius
Goods
Martin Olsson

Detalj-
handeln

Present 
och Profil

Restaurang-
grossister



Press & TV
Vikingsun arbetar aktivt och strukturerat med infor-
mation till media, och genom våra nyskapande 
varumärken har vi ofta anledning att skicka press-
meddelanden. Lika vanligt är att vi dyker upp i media i 
andra sammanhang. 

De senaste åren har vi regelbundet synts i bland annat 
Niclas Mat och Gokväll i SVT samt Leilas Kök och 
Nyhetsmorgon i TV4. Hela tiden med kockarnas egna 
önskemål om att använda våra redskap. Vår strikta 
policy är att aldrig betala för att synas redaktionellt i 
media. Det ska hela tiden vara kockarnas egna val.

Erik Lallerstedt väljer sina redskap 
med omsorg och är en engagerad 
och trogen ambassadör.



Huvudkontor
Vikingsun AB

Södra Riddarholmshamnen 15
111 28 STOCKHOLM

tel 08-545 118 80
Fax 08-545 118 85
info@vikingsun.se

Lager
Vikingsun AB
c/o Ritotrans

Torp, Hallands ås
312 97 LAHOLM

www.vikingsun.se


