
Vær først ute 
med det siste!

Slik lykkes du 
med din idé

Møt årets 
Unge Skapere

HILSEN ALLE OSS I

Over 200 
unike gaveidéer 

til Mamma, Lillebror, 
Pus, Bestemor, Fetter, 
Storesøster, Passopp, 
Bestefar, Tante, Venn, 

Pappa, Svigerinne, 
Kollega, Venninne, 
Storebror, Kompis, 

Onkel, Lillesøster
Oldemor, Kusine, 
og alle de andre 

unike menneskene 
du setter pris på

JUL- OG VINTERKATALOGEN 2016

God
  Jul!
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      Våre beste Julegavetips:

BOILY 
Lokket som stopper overkoking . . side 54

MEATMASTER
Stekeklype med termometer . . . . . . side 8

RAPPELL
Røykvarsleren som maser . . . . . . . . side 7

TIMEOUT
Ta kvalitetstiden tilbake  . . . . . . . . . . side 6

X-CAP REFLECTIVE
Varm lue med lys og refleks . . . . . .side 28

SMARTSPA
Smart fotbad til dusjen . . . . . . . . . . side 13

CLASSY KETCHUP
Gir ketchupen hedersplassen . . . . side 13

SUPERGLOVES
Beskytt hendene på kjøkkenet . . . side 10

SLICY
Enkel kutting av tomater o.l.  . . . . . side 11

TACO SERVER
Holder taco og fyll varmt lenge . . . . side 4

HACK’N’FLIP
Kjøttdeighakker og stekespade . . side 12

GLOWBALL
Luedusk som blinker i mørket . . . side 26

Hei!

Disse sidene har ett formål. Nemlig 
å inspirere deg. Her kan du lese om 
spennende norske gründere som satser 
alt for å følge sin drøm. Lære mer om 
hva som kreves å gå fra idé til suksess 
og se forunderlige og smarte løsninger 
fra hele verden.

Vi får ofte høre at Unikia er så nytt 
og annerledes at vi må være en norsk  
avdeling av et stort amerikansk selskap. 
Det er vi ikke. Unikia er et norsk 
gründerselskap med en tydelig visjon 
om å inspirere flere til å skape. 

Selv jobber vi hver dag med å skape 
egne og nye produkter som vi faktisk 
selger i over 30 land, samtidig som vi 
hjelper gründere og større selskaper 
med å lykkes med sine innovasjoner.

Med ønske om en god jul og et kreativt 
nytt år!

Sverre Steensen, gründer av Unikia.

Velkommen til 
gode jule-idéer!
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For mange er det slik at det kun er det første tacomåltidet som har varm  
tortilla og varmt kjøtt. Taco nummer to og resten av måltidet blir en litt mer 
lunken affære siden alt blir kaldt ganske så fort. Det vil vi gjøre noe med.  
Vi vil sørge for at selv den siste tacoen skal være like god som den første. 

    Løsningen har fått navnet “Taco Server”. Ved 
hjelp av et ganske alminnelig telys holdes  

kjøttet varmt, og så holder varmen og  
fuktigheten fra kjøttet tortillaene i topp- 

delen passe myke og varme. Bunndelen  
er produsert i ildfast keramikk, mens topp- 

delen og lokket er produsert i varme- 
bestandig PVC. Toppdelen kan settes både i 

mikrobølgeovn og i vanlig stekeovn for å for- 
varme tortillaene, og det hele vaskes selvsagt i 

oppvaskmaskinen.

             399,-

Taco        Server



Nå er det slutt på å glemme å bytte 
batteri i røykvarsleren!

Alle har en eller flere røykvarslere 
hjemme eller på en hytte. Problemet 
med dem er at de henger høyt oppe un-
der taket, og at det må byttes batteri  

i dem med jevne 
mellomrom. Og det 
er jo ikke bare bare.

Det er jo ikke alltid 
at man registrerer 
at røykvarsleren gir 
beskjed om at den 
trenger nytt batteri. 
Og så er det jo veldig 
lett å bare ignorere 
den, og vente på at 
pipingen snart gir 
seg. 

Rappel er vårt svar 
på å løse problemet 

med røykvarslere som ikke fungerer. Når 
batteriet begynner å gå tomt, senker den 
seg 1 meter ned fra taket slik at du garantert  
ser den, og gjør det enklere å bytte batteri. 
Med nytt batteri hever den seg automa-
tisk opp igjen. 

       299,-
76

Lås inn opp til 6 smarttelefoner i 60 minutter og ta kvalitetstiden tilbake!

Timeout er en enkel løsning på et problem som 
de fleste kjenner igjen. Man skal kose seg, men 
så blir folk fristet til å hele tiden sjekke sine 
telefoner for oppdtateringer. Resultatet blir 
mindre kos og flere forstyrrelser. 

Timeout har den enkle misjonen å ta tilbake 
kvalitetstiden. Telefonene plasseres i Timeout, 
to kan til og med stå og lade om man ønsker. 

Når du lukker igjen lokket så får du fri fra tele-
fonen i 60 minutter. 

Om du ikke holder ut så drar du i nødmekanis-
men under. Da åpner du Timeout, men da 
ødelegger du samtidig produktet. Er krisen stor 
ringer du oss bare og hvis unnskyldningen er 
god så får du nytt produkt. Timeout er elegant 
utformet slik at den kan bli en naturlig del av 
ditt interiør.

              499,-

Timeout

 Rappell
røykvarsler
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Perfekt biff hver gang
Du kjenner problemet: du skal steke  
noen saftige biffer, og vet at for 
at biffen skal være slik du liker 
den, medium-rå, må kjernetem-
peraturen være mellom 55 og 58 
grader celsius. Du har kanskje et 
steketermometer du setter i biffen 
og sjekker underveis, men det er 
ganske tungvint å holde på slik, så 
det hender rett som det er at biffen 
blir litt for godt stekt.

Det er der MeatMasteren kommer 
inn i bildet. “For,” tenker vi, “hadde 
det ikke vært smart med en grillklype 
med innebygd termometer slik at  
man kan ta temperaturen på kjøttet  
og snu det - i én håndvending?” 
Det geniale med et termometer 
i midten av en klype er at det blir 
sentrert automatisk hver gang 
så du tar temperaturen på rett 
sted. Med Meat Master steker du  
perfekt biff hver gang. 

                   399,-

MeatMaster



Slicy Det finnes en del “smarte triks” for deling  
av cherrytomater og andre små frukter og bær. 
Felles for dem er at de involverer skarpe  
kniver, og at de ikke er særlig effektive. 

Vi ønsket å lage et produkt som 
effektivt lar deg skylle og dele 
cherrytomater, oliven, jordbær 
og lignende. Det har vi fått til med Slicy; et smart verktøy  
som er helt trygt fordi du aldri kan ta på knivbladet.  
Perfekt til barn og folk med redusert motorikk i hendene, 
og praktisk for absolutt alle andre på kjøkkenet.

149,-

10 11

Super Glove

Hendene er kanskje det beste 
mest fleksible redskapet som 
noengang er laget.  Kunne vi 
klare å gjøre de enda bedre? 

SuperGlove er hansker som beskytter 
mot varme, skarpe kutt, lukt, bakterier  
og har en skrapeflate på siden som 
gjør det enkelt å skrape opp alt du 
har kuttet. Den leveres i 2 fleksible  
størrelser; for små eller store hender.

                                       299,-
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Gjør plass til den nye heders-
gjesten på middagsbordet: 
Classy Ketchup. 

Mens salt- og pepperbøssen har 
en naturlig plass på det pyntede 
middagsbordet befinner verdens 
mest populære saus, ketchupen, 
seg gråtende bak en lukket kjøle-
skapsdør. Svært mange synes ikke 
de tradisjonelle ketchupflaskene 
gjør seg så godt på et ellers  
veldekket bord, og lar flasken 
stå gjemt i skapet. Vi ville la 
henne være med på festen, og da 
trengtes en makeover. 

Classy Ketchup ser bra ut, spruter  
ketchup uten ubehagelige lyder 
og og skal ikke søle slik at du 
trygt kan ha den på bordet. Det  
elegante designet gir ketchupen 
“looken” den alltid har fortjent. 
Beholderen skal være enkel å  
bruke, og enkel å etterfylle. Den 
kan selvsagt vaskes i oppvask-
maskin. 

449,-

  Classy 
Ketchup

Hakket kjøttdeig er en populær ingrediens 
i mange middagsretter. Dessverre er det 
ikke alltid like lett å hakke den jevnt uten 
mye søl. Det vil si - til nå.

Hack’n’Flip er det ultimate kjøttdeigredskapet. Den 
er både en solid kjøttdeighakker og en ordentlig  
stekespade som gjør det ekstra enkelt å snu 
kjøttdeigen i stekepannen. Transformasjonen skjer 
med én hånd vha. en knapp på baksiden.

                                            299,-

Hack ,n,Flip 
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Var dette  gode idéer?
Produktene du nettopp har lest om er utviklet av oss i Unikia. 
Det hele begynte med en enkel idé som dukket opp i en eller annen 
sammenheng. Kanskje det var en av oss som oppdaget et problem 
da vi laget mat, eller noen rundt oss kom til oss med en utfordring. 

 Alle idéene som dukker opp blir vurdert av oss i fellesskap. Vi tester 
dem på hverandre, og ofte går vi langt med å utvikle en idé videre 
før vi eventuelt kasserer den (eller “setter den på vent” som vi sier).  
Finner vi ut at vi har tro på at idéen kan bli et produkt går vi i gang 
med utviklingen. Da lager vi prototyper, gjør undersøkelser og tester, 
og gjør alt vi kan for at det endelige produktet skal bli best mulig. 
Samtidig finner vi noen som kan produsere produktet for oss, og vi 
lager pakningsdesign og planlegger markedsføring.

Etter at alt er gjennomtestet og sjekket mange ganger settes  
produktet i produksjon. Dermed kan vi sette i gang prosessen på 
nytt, og utvikle nye idéer. Og det er her DU kommer inn i bildet. Vi vil 
nemlig gjerne ha enda flere idéer vi kan jobbe med, og inviterer alle 
som vil til å være med på prosessen. Hvis du vil kan du følge idéen din 
helt frem til ferdig produkt. Alternativt hjelper vi deg med å ta den 
fram selv.

Så hva venter du på? Kom innom og kom videre med idéen din, da vel!

SmartSpa
De aller fleste foretrekker å dusje når 
de skal vaske seg. Samtidig er det ikke 
like enkelt å vaske føttene i dusjen.

Det er her SmartSpa kommer inn bildet. 
SmartSpa er rett og slett et fotbad du bruker 
i dusjen. Det er flatt helt til du går opp i det. Da 
blir det et lite kar som raskt fylles med vann, 
og du kan enkelt vaske føttene med pimp-
steinen som sitter i midten, eller bare sprute 
såpe ned i karet. Når du er ferdig går du ut av 
karet, og det tømmes raskt for vann.

                                       299,-



Vår egen TV-stjerne
Tom Alnutt er en av programlederne i Barnas Design-
lab og jobber dag og natt med å få frem fine nye  
produkter. 

Industridesignere “in action”
Diskusjonene går ofte høyt og lenge, men som
regel blir vi enige til slutt, og resultatet er spennende 
produkter til deg.
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Det er i Idé-ba ren det skjer
Det er ikke ofte det skjer noe nytt innen han-
del. Mange gjør det samme. Det synes vi er 
kjedelig. Vi ønsket å lage noe helt nytt. Ikke 
annerledes og rart, men annerleds og spen-
nende. Noe som vil inspirere og glede. 

Konseptet
Det er et sted for å feire det å skape, vise fram våre 
egne produkter, produkter fra andre norske gründere, 
et sted der vi kan teste idéer og prototyper med 
ekte kunder. Ett sted der det ikke jobber vanlige  
butikkfolk men bare eksperter på å forvandle idéer 
om til produkter, tjenester og selskaper.  

Åpnet i rekordfart
I slutten av mai bestemte vi oss for å åpne verdens 
første innovasjonslaboratorium. Vi lever etter prin-
sippet om at vi ikke har noen tid å miste, så bare 
99 dager senere åpnet vi dørene. Ikke i Tokyo, New 
York, eller London, men på Byporten Shopping i Oslo.  
Og bare to uker senere åpnet vi vårt flagship- 
laboratorium i forbindelse med nye kontorlokaler 
vis-a-vis Stortinget i Karl Johan. 

Se Europas fremste industridesignere 
“in action”
Du er når som helst velkommen inn til oss for å se 
hvordan vi går fram for å skape. Blant våre 30 ansatte  
finner du folk fra alle fem kontinenter, og mange har 
reist langt for å jobbe sammen med oss.  

Mange av produktene vi selger i butikken er utviklet 
av disse designere, så her har du en unik mulighet 
til å lære om hva som var idéen bak og hvordan man 
gikk fram for å utvikle produktet som du holder i 
hånden og vurderer å kjøpe.

Norges første retail-robot
Et fremoverlent innovasjonslaboratorium må være 
i front også når det gjelder ansatte. Ikke bare er 
flertallet av de ansatte industridesignere, vi har 
også ansatt Norges første retail-roboter Unikio og 
Uniki. De har for tiden et avstandsforhold. Hun på 
Byporten og han på Karl Johan. De kan svare på 
enkle spørsmål om Unikia og produktene våre, og 
tar gjerne en liten dans eller en selfie med deg! 



littleBits Batteri 
med kabel til 
littleBits-modulene.          99,-

littleBits BitShoes 
brukes til å holde littleBitsene dine 
sammen, og feste 
dem til ulike overflate 
                                      199,-

littleBits Strømmodul 
for USB til littleBits-
modulene
                                      129,-

LittleBits Strømmodul 
for 9V-batteri med av/
på-bryter til littleBits-
modulene                             99,-

LittleBits Brick
adapteren lar deg bygge
littleBits-modulene 
dine sammen med 
LEGO-
klosser. 
              149,-

littleBits Makey-Makey
modulen lar deg lage en bryter som kan 
kontrollere littleBits-oppfinnelsene dine 
til alt som kan lede 
strøm.              595,-

Kjedelig romjul? Ikke med littleBits!

                                  er en serie små, enkle elektroniske byggeklosser 
(også kalt moduler) som gir deg mulighet til å finne opp og sette 
sammen omtrent hva som helst. Du kan bygge din egen lille radio-
styrte bil, bygge roboter, gjøre hjemmet ditt smart, og masse 
annet. Modulene settes sammen med små magneter, så 
du trenger hverken kunne lodde, klippe ledninger eller kunne 
programmering for å komme i gang.

Mye av det som finnes rundt oss av mer eller mindre nyttige duppeditter 
styres av en eller annen form for elektronikk. littleBits lar deg leke med og 
sette sammen dine egne elektroniske dingser, plukke dem fra hverandre 
igjen, og finne opp noe nytt så mye du orker.

Hos oss får du tak i både komplette sett og enkeltkomponenter.

littleBits Arduino Coding Kit 
er inngangsporten til dataprogrammering, 
og lar alle som vil skape og programmere 
sine egne oppfinnelser. Her lærer man det 
grunnleggende på en morsom måte via 8 
enkle oppfinnelser 
og steg-for-steg 
instruksjoner.        890,-

littleBits Premium Kit  
er den ultimate oppfinnerverktøykassen. 
Den inneholder motorer, hjul, lys, brytere, 
servoer, buzzere - ja tilogmed alt som 
skal til for å lage en fjernkontroll - 15 ulike 
moduler så det bare er å sette sammen 
og ha det gøy. Dette er det første settet 
som inneholder alt som skal til for å lage 
12 oppfinnelser rett ut av boksen. 
I tillegg finner du 
oppskriften på 
mange hundre 
flere på nettet.    1798,-

littleBits Workshop Set 
inneholder alt du trenger til en hel skole-
klasse av oppfinnere. Med 160 littleBits
-moduler og et rikt utvalg tilbehør har 
du alt du trenger for å sette sammen en 
lang rekke spennende oppfinnelser, både 
i grupper og én og en. Pakken er satt 
sammen i samarbeid med lærere, og er 
blitt svært populær.    

19990,-

littleBits Synth Kit 
er for alle som drømmer om å bygge 
sine egne musikkinstrumenter. Pakken 
inneholder komponenter som Delay, 
Envelope, Sequencer, oscillator i tillegg til 
et lite keyboard, en mikser og høyttaler 
som tilsammen kan settes sammen til 
ulike synthesizere. Settet kan utvides med 
flere moduler til større og mer avanserte 
synther 
og andre 
instrumenter.    1898,-

littleBits Starter Kit 
inneholder Internett- og trådløsmodulen 
cloudBit, og 5 prototypemoduler. Til 
sammen er dette alt du trenger for å lage 
oppfinnelser som er knyttet til nettet på 
en eller annen måte. Perfekt for hackere, 
designere og oppfinnere i alle aldre som 
vil lage den neste store milliondippedut-
ten eller bare fikse små og store utfordringer 
uten å måtte 
hverken program-
mere eller lodde.        990,-

littleBits Gizmos & Gadgets Kit  
er den ultimate oppfinnerverktøykassen. 
Den inneholder motorer, hjul, lys, brytere, 
servoer, buzzere, ja til og med alt som skal 
til for å lage en fjernkontroll - til sammen 
15 ulike moduler det bare er å sette sam-
men og ha det gøy. Dette er det første 
settet som inneholder alt som skal til for å 
lage 12 oppfinnelser rett ut av boksen. 
I tillegg finner du oppskriften på mange 
hundre flere 
på nettet.

      1990,-

18 19



Lag julegavene selv!

 “JD” er en humanoid (menneskelignende) robot som har 
hele 16 motoriserte ledd. Det betyr at den kan danse 
og gå, og alt mulig annet du kan tenke deg å lære den. 
I hodet har den et kamera som brukes til å kjenne igjen 
ansikter og farger, til å lese QRkoder og enkle tegn, og 
mye mer. Øynene består av 18 RGB LEDs som kan 

programmeres til å vise alle mulige ansiktsuttrykk. Inkludert i 
pakken finner du i tillegg 
EX-Builder Software som 
gjør det svært enkelt å få 
JD til å gjøre akkurat det 
du vil.

3990,-

EZ-Robots består ikke bare av ferdige byggesett.
Alle kan nemlig utvides og påbygges, og vi har et stort 
utvalg ekstra moduler på lager. 

F.eks disse (under): Rotation Server Motor 699,-, 

Batteri 299,-, Ultrasonic Distance Sensor 299,- Gripper 299,-

Tenk om du bare kunne trykke på noen knapper, så kom 
julegavene dine ferdig ut av en maskin?

20 21

Lag julegavene selv

Er du klar til å prøve verdens mest avanserte robot-
selvbyggersett? Denne innovative plattformen 
inneholder hardwaren og softwaren som den kjente 
Robotisten DJ Sures bruker for å personalisere sine 

robotvenner, og nå kan du også lage like spennende 
roboter!

Sett sammen din egen Ezrobot av 
ferdige deler. Eller lag gavene helt fra 
bunnen og skriv ut på en 3D-printer!

“Roli Over” er en avansert robot som er inspirert av NASAs 
Space Exploration Vehicles. Den har 13 kontakter for tilkobling av 
allslags ekstrautstyr. Roli er bygget for å kunne bevege seg over alle 
overflater og i tildels vanskelig terreng. Den har 2 kraftige motorer, 
og kan justeres slik at den kommer seg frem nesten uansett hin-
dring. I tillegg har den et avansert 
kamera som gir mange muligheter, 
bl.a. til å se det roboten ser på mobilen.   3990,-

“Spider” er en avansert seksfotet robot. Den har 12 fullt 
bevegelige ledd, noe som gjør at den beveger seg silkemykt 
gjennom rommet. I hodet har han et kamera som brukes til 
å kjenne igjen ansikter og farger, til å lese QRkoder og enkle 
tegn, og mye mer. 
Rundt på kroppen er det montert hele 12 kontakter 
man kan bruke til å koble på ekstra bits, 
noe som gjør denne til en av de mest 
avanserte robotplattformene vi har. 
Inkludert i pakken finner du i tillegg 
EX-Builder Software som gjør det 
svært enkelt å få Spideren 
til å gjøre akkurat 
det du vil.

                            3990,-

Dette Developer Kitet inneholder alt du trenger for å bygge 
en avansert robot helt fra scratch. Settet inneholder den kraftige 
EZBV4 Wifikontrolleren, kamera, servoer, batteriholder, og mye mer. 
Med disse delene får du talegjenkjenning, visuell tracking, tegngjen-
kjenning, joystick, HTTP-server, og mye mye mer. Inkludert i pakken 
finner du i tillegg EX-Builder Software 
som gjør det sværtenkelt å få JD 
til å gjøre akkurat det du vil.                         1990,-

Med en datamaskin med riktig program-
vare og en 3D-printer er faktisk ikke 
drømmen langt unna. Før i tiden måtte 
du være dataekspert for å få det til, 
men nå er teknologien kommet så langt 
at alle kan skrive ut nesten hva som 
helst på en 3D-printer. Det finnes store 
databaser der du kan laste ned ferdige 
3D-modeller du kan skrive ut, eller du 
kan lage dem selv i et 3D-program.

Kom innom oss, så viser vi deg hva du 
kan få til på en av printerne våre. 

Tiertimes UP Mini2 
Dette er neste generasjon 3D-printer der det er tatt 
tak i både brukervennlighet, design, printertid og støy. 
Mini2-en er enkel å sette opp og bruke, og gir svært 
gode resultater

6495,-



Gode idéer      til alleDet som er fint med 
de aller fleste gode 
idéer er at de passer 
til mennesker i alle 
aldre, uansett hvor 
de er i livet. Idéene 
du ser her er slike 
idéer. 
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Flyte Magnus 
Er en lyspære som svever i løse luften ved 
hjelp av magnetisme en god idé? Vi vet 
ikke,  men det ser helt vanvittig kult ut. 
Pæren drives med induksjon, og du trenger 
derfor ikke batterier. Flyte Magnus har en 
solid base av ask,og pæren har en elegant 
stålbunn.                                                                                                        3499,-

FORMcard 

er laget av stivelsesbasert bioplastikk som har den 
egenskapen at den blir myk ved bare 100 grader. 
Det gjør at man bare ved å ha kortet i kokende vann 
noen minutter kan forme plasten til små smarte 
oppfinnelser (en smarttelefonholder, f.eks) eller til å 
reparere ting som har gått i stykker. FORMcard blir 
nemlig hardt og like sterkt som nylon når det når 
romtemperatur igjen. Plasten kan brukes igjen og 
igjen (bare å varme opp), er matsikker (food-safe), 

er nedbrytbar, og kommer i 
mange fine farger.

Peter Marigold er industride-
signer med base i London. 
Han har brukt over 2 år på 
å utvikle FORMcard, og vi 
i Unikia er svært stolt over 
at vi kan tilby hans revolus-
jonerende plast-idé til våre 
kunder. 99,-

Senz paraplyer
Endelig paraplyer som tåler norsk vær!
Vanlige paraplyer fungerer greit når det bare regner. Men med en 
gang det begynner å blåse litt og det blir ordentlig drittvær - da er det 
bare å glemme paraplyen. Da blir den umulig å styre, og vrenger seg 
og går i stykker for et godt ord. Med en Senz-paraply er det ikke slik.

Senz Original
Den originale Senz-paraplyen (over) med manuell åpning       499,-
Senz Automatic
Sammenleggbar med automatisk åpning (over til venstre)       499,-



Fra idé til 
     ferdig produkt 
  på 9 måneder

Hos Unikia har vi en visjon om at gode idéer fortjener å komme fort 
ut i verden. Her er en kort beskrivelse av hele prosessen - fra den 
første idéen til ferdig produkt med navn, logo og reklamekampanje.

2524

Fra idé 
   til suksess

Boka av og om Unikia
Det finnes få norske og internasjonale bøker om å gå fra 
idé til suksess. Denne boken viser deg hvordan. 

Boka inspirerer, motiverer og forklarer hva som kreves. 
Den er på 700 sider, og er fylt med eksempler og anekdoter. 
Boka er basert på erfaringer med å utvikle produkter i 
Norge, som selges globalt. Disse produktene har solgt 
for over 1 mrd. kroner.

Boken er skrevet av 
Sverre Steensen som er 
serie-gründer og har utviklet 
over 200 produkter fra idé 
til suksess.

499,-



Gnist lade-lommebok
Nødbatteri og lommebok i ett!
De fleste av oss har med oss mobilen, nøkler og lommebok når vi 
er ute. Lommebok og nøkler er det vanligvis greit å ha med seg, 
mens mobilen kan by på utfordringer siden den må ha strøm 
for å virke. Det er der Gnist kommer inn i bildet. Gnist er nemlig 
lommeboken med integrert nødbatteri som sørger for at du har 
strøm når krisen er der. 

Android 449,- i Phone 499,-

Hygg tube 
Hvordan ser et innovativt teppe ut? Hygg Tube er en 
strikket tube som er varm og elastisk. Den kan snøres 
igjen i begge ender, og har åpninger som lar deg drikke 
te eller lese bok selv når du er helt omsluttet. Et teppe 
på grensen til å bli et klesplagg.

   
         595,-

Leash 
Leash er den elegante sikkerhetslenken. Smart-
telefonen har blitt en naturlig del av livet, og noe av 
det mest irriterende som kan skje, er at du mister 
telefonen - eller at den blir stjålet. Med Unikias Leash 
montert er telefonen din alltid sikker. Du bare fester en 
knapp på telefonen med kraftig 3M tape, og så hekter 
du på Leash’en og tar det hele rundt halsen eller fester i 
beltet, og du er klar for alt. Unikia Leash 
leveres i orange og lysegrønn.   

  99,-

Shoe helper 
Mange trenger hjelp til å få på eller av sko. De eier som regel et 
langt skohorn og en skoknekt som henger eller står i entreen.
Vi ville lage løsningen som kombinerte disse, og som samtidig 
ser flott ut (ikke noe stygt ord 
om sløyd). Svaret ble Shoe Helper.                   

                                                                      299,-

Spidercatcher 
Er du av dem som synes edderkopper er skikkelig ekle 
samtidig som du synes det er for ille å drepe dem? Da er 
Spidercatcheren vår noe for deg. Den er nemlig spesiallaget 
for å gjøre én ting: fange edderkopper. Du bare trykker 
inn håndtaket i den ene enden slik at “kosten” i den andre 
enden åpner seg, plasserer over insektet og slipper hånd-
taket. Insektet blir stengt inne og holdt fast av trådene i 
kosten, og du kan enkelt bære det hele ut (eller til nærmeste 
toalett...) og slippe den fri. Dermed er det slutt på at du må 
hoppe rundt med en 
avis for å kverke eklingen.

                                                                            99,-
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Barn som går langs veien i mør-
ket er vanskelige å se for bilis-
ter og andre som ferdes langs 
veien i mørket. Glowball hjelper 

barna å bli sett. 
Den er en liten 

ball som fes-
tes øverst på 
hvilken som 
helst lue, har 

et nett med 
refleks uten-

på, og en kraftig 
rød LED-pære inni. Lyset slår 
seg automatisk på når det blir 
mørkt, og blinker så lenge luen 
er i bevegelse. 

            199,-

26

Glowball 



Idéen ”lue med lys” ble mottatt med skepsis og latter da 
vi begynte utviklingen. 100 000 enheter senere bruker 
folk nå ord som ”genialt enkelt”… Det som startet med 
en enkelt lue, har nå blitt en familie med produkter.

Med en lommelykt kan du ikke bruke begge hender, og hodelykt 
er litt ”overkill” om du skal gå en kveldstur med bikkja eller ut 
og hente posten vinterstid. Svaret er en lue med en enkel 
lykt. Lykten er kraftig og lyser opp nærområdet bredt og godt.  
Den kan lades enkelt i en pc. X-Cap er i dag elsket på tvers av 
generasjoner, bosteder og aktiviteter. 

Den siste versjonen har refleksbånd rundt, i tillegg til lykta.  
Dermed kam man både se - og bli sett

 299,-

28 29

X-Cap
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U-Pet 
Det finnes ikke mange gode løsninger for å frakte med seg 
kjæledyr på en praktisk måte. Denne kombinerte ryggsekken 
og transportvesken for kjæledyr
 vil gjøre susen. Vekt: 1.9 kg. 
Passer dyr opp til 7kg
                                                               1250,-

Bjeff! La hunden 
jobbe for maten!
Det som likner en vanlig bolle, gjør hunden din til et tenkende 
og problemløsende vesen, samtidig som den har det gøy. Ved å 
bruke Bjeff gjør du om rutinen ved måltidet til morsom hjernetrim, 
som er bra for hunden. Med det enkle designet heller du i hunde-
for på samme måte som du ville gjort med en vanlig bolle. Foret 
renner ned til et gjemt rom, og hunden 
må dytte og leke seg igjennom måltidet.
 349,-

HandsOn Dyrebørste
Denne geniale dyrebørsten gjør det enkelt å stelle dyrene 
enten det er vått eller tørt. HandsOn er en hanske for børsting 
av husdyr. Hanskene lar deg skrubbe, børste, og massere, og 
du vil føle at du får et nærere forhold til dyrene dine. HandsOn 
er laget av slitesterkt materiale, og du slipper å få skitt, såpe 
og hår på hendene når du steller. Dyrene dine vil nå glede seg 
til det er tid for å vaskes! 

HandsOn kommer i størrelsene 
small, medium og large.                       269,-

Til menneskets beste venner
Spor
Sporingsenhet for kjæledyr
De fleste som har hund har opplevd at den har stukket av. Dette kan  
være en stor nok bekymring i seg selv, men i tillegg kan det være meget 
kostbart å hente den igjen dersom den har blitt hentet av politiet. Med 
spor kan du enkelt finne ut akkurat hvor dyret befinner seg, slik at du 
raskt kan hente den hjem igjen.

Spor er en sporings- 
enhet med GPS som 
du kan feste i hals- 
båndet  på kjæledyrene 
dine. På denne måten 
kan du finne ut hvor 
dyrene befinner seg til 
enhver tid. 

Den smarte appen lar deg også sette opp trygghetssoner 
for dyret. Du blir da varslet på telefonen hvis hunden 
er i naboens hage, eller om katten nærmer seg 
bygrensen. Spor har også et integrert lys som ikke 
bare gjør det lettere for deg å finne den i mørket, 
men også gjør det tryggere for dyret 
om den går langs veien. 

         899,-



Til Kvinnen
Det å finne riktige gaver til den feminine delen av 
befolkningen kan være en sann prøvelse, spesielt for 
deres maskuline motpart... Det er jo så mye som må tas 
hensyn til; har hun bruk for denne? Blir hun VIRKELIG 
glad? Har hun noe tilsvarende fra før? Og så videre.

Gaveforslagene på disse sidene er vi ganske sikre på 
at alle kvinner både har bruk for, blir glade for, og ikke 
har fra før.
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Bittersweet-serien fra 
Maria Shireen blander form 
og funksjon i et smykke som 
både gjør seg bra på armen og 
holder orden på hårstrikkene 
dine. Alle passer til både tynne 
og tykke hårstrikker. 

Bitter Sweet Kids og Bitter-
Sweet Teens i blå, lilla og rosa 
farge 

159,-
BitterSweet Teens Classic  i 
sølv-, gull- og rosegullfinish 

265,-
Bitter Sweet Classic i sølv-, 
gull- og rosegullfinish 

595,-

Maria Shireen smykkebånd for hårstrikker

Tweexy 
Neglelakkholder
Alle som har lakkert neglene på 
egenhånd vet at det kan være en 
frustrerende affære. Alt det er det 
slutt på nå. Bare sett neglelakk-
flasken ned i Tweexyen, og tre den 

inn på fingrene på den hånden du skal lakkere. Dermed 
har du full kontroll, og kan lakkere 
neglene i ro og mak. 

                                                                       199,-

Natta-briller
For mange er det å få sove og 
slappe av når de er ute og reiser litt 
av en utfordring. Dette er brillene 
for deg som virkelig vil slappe av og 
stenge alt lys ute når du er ute og 
reiser, er på stranden eller vil sove 
godt. Utformingen gjør at brillene 
tetter helt rundt øynene slik at alt 
lys blir stengt ute. Samtidig kan du 
åpne øynene helt inni brillene og få 
opplevelsen av at du er i et mørkt rom.   349,-
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Smart Rope
Å hoppe tau er en flott og morsom form for trening. Men i motset-
ning til moderne tredemøller og spinningsykler er det vanskelig å 
holde kontroll på tid, repetisjoner, kaloriforbrenning og annen tren-
ingsdata. Smart Rope gir deg et display i løse luften som gir deg all 
informasjon du trenger, samtidig som du hopper.

Smart rope er et avansert hoppetau med 23 LED-pærer i tauet. 
LED-pærene aktiveres på forskjellig tidspunkt når tauet roterer 
rundt deg, og skaper et display som henger i løse luften. 

Smart rope kommer i størrelsene M og L 999,-

Byfly Lampdoll
Trenger du noen med et lyst hode til å 
holde deg med selskap en kald vinter-
kveld? Hils på Lampdoll, din venn som 
kan sitte ved siden av deg og lyse opp 
i hverdagen. Produsert i hvit keramikk 
og glass. Leveres med lyspære og 
ledning med bryter. Vekt: 2140 gram. 
Mål: 43 cm. høy, 19 cm. bred og 39 cm 
lang (med bena rett frem). 

2999,-

Le Poupoupidou
Sykkel og skjørt er ikke en 
veldig god kombinasjon. 
Nesten uansett hva du gjør, 
så flyr skjørtet opp og du 
viser litt mer enn du egentlig 
hadde tenkt. 

Le Poupoupidou er en smart 
løsning som består av en klesklype 
og en dings som festes foran under sykkelsetet med magneter. 
Klypa brukes til å feste forsiden av skjørtekanten til den magne-
tiske dingsen. Dermed holdes skjørtet på plass, og du kan sykle  
av gårde uten at skjørtet flagrer.

     149,-

Luma mobil-lampe
Bruk telefonen som leselampe
Lommelykten på smartelefonen din kan være praktisk i mørke 
stunder, men den er ikke spesielt koselig. Luma bruker smarttele-
fonen som lyskilde og sprer et mykt lys 
gjennom en lampeskjerm av akryl. 129,-

           Unnurella 
     Paraplyen som ikke blir våt
Ved hjelp av ny teknologi og forbedrede produksjonsmetoder 
har paraplyentusiaster klart å komme frem med et såkalt super-
hydrofobisk stoff som er ekstremt vannavstøtende. Vannet 
bare preller av paraplyen uansett hvor mye det høljer ned. 
Dermed trekker ikke vannet inn i paraplystoffet, og det er 
bare å riste vekk de siste vanndråpene, så er paraplyen 
tørr og du unngår paraplydammer.

    
                                                                      599,-

Kosegressmatten
Er du av dem som liker å ta av deg på beina og krølle 
tærne ned i gresset om sommeren? Som elsker den 
avslappende følelsen av mykt, kilende og avkjølende 
gress under føttene? Og - skulle du ikke ønske det 
var sånn hele tiden? Det kan du nå. 

Kosegressmatten er din helt personlige gressmatte. 
Den føles akkurat som ekte gress, men du slipper 
å vanne gresset (eller klippe det), og du kan ha den 
med deg alle steder. Tenk deg å kunne grave tærne 
ned i friskt gress når du sitter på kontoret og jobber 
- eller når du står og lager mat. Eller den forfriskende 
følelsen om morgenen når du kan sette føttene ned i 
en deili og gressmatte istedenfor et kaldt soveroms-
gulv.

Kom gjerne innom butikken 
og prøv! 399,-



36 37

Turtleneck Earbudsleeve
Nå er det slutt på flokete hodetelefonledning. Turtleneck er en 
norskutviklet patentert strømpe som tres utenpå ledningen til 
hodetelefonene dine. Dermed er det slutt på flokete ledninger 
samtidig som du ser mye smartere ut. Strømpen er strikket i 
100% polyester, og 
fås i mange flotte farger. 199,-

Verdens 
Beste Øks
De beste ideene kommer når du gjør 
noe annet - som for eksempel å hogge 
ved. Samtidig glipper idéen fort hvis 
redskapen er dårlig. Derfor er en skikkelig 
øks viktig. LeverAxe er ganske enkelt  
Verdens Beste Øks. Det spesielt ut-
formede hodet gir ekstra kraft og 
sørger for at vedkubben splittes uten 
å bli sittende fast.

LeverAxe er resultatet av at oppfinner 
Heikki Kärnäs ikke fikk til å hogge ved 
helt slik han ville. Ingen av øksene han 
prøvde gjorde jobben ordentlig, og han 
bestemte seg for å konstruere den 
perfekte øksen - en øks som utnytter 
brekkstangprisippet og fysikkens lov-
er til det fulle.

2990,-

Sitt godt 
alle steder!
Unikia tar inn alle produkter fra norske  
gründere og oppfinnere. Produktet er 
utviklet av den gründeren Marianne. 
Les mer om henne og historien bak på 
våre nettsider. 

Gigseat er rett og slett et allsidig,  
ergonomisk sete som kan brukes 
på flere måter og i mange sammen-
henger. Særlig utendørs! Den spesielle  
formen gjør at du kan finne komfortable 
sittestillinger selv om terrenget er 
ulendt, bratt, hardt, vått eller skittent. 

Gigseat er utviklet i Norge - fra tanke 
til tegning til endelig produksjon.  
Produksjonen skjer i Sør-Trøndelag 
og i Nordland. 

 499,-

Nordisk innovasjon      i toppklassen
Unikia søker norske produkter!

Vi leter alltid etter gode idéer, samtidig  
som vi ønsker å hjelpe norske gründere  
med å kommersialisere oppfinnelsene 
sine. I disse dager lader vi opp mot jul, 
og vi har et juleønske om at det skal 
være flere norskutviklede produkter 
under juletrærne i år.

Da oppfinneren av brettspillet 
«Førstemann til Mølla» kom innom 
idélabben vår for noen uker siden, 
resulterte det i at spillet hans kom ut i 
både nettbutikken, og i butikkhyllene 
- samme dag. I skrivende stund har vi 
vel også solgt ut halvparten av første 
levering. Det er akkurat slik vi liker å 
jobbe. Og vi tror norske gründere både 
kan se verdien av, og sette pris på at 
noen gjør det på den måten. Få det ut, 
og se hva responsen er!

Fra en gründers ståsted kan det være 
en motivasjon i seg selv å få produk-
tet sitt til salg, samtidig som det kan 
få ballen til å begynne å rulle. Det blir 
lettere å komme inn andre steder om 
produktet allerede er i salg i butikk, og 
det kan gi sårt etterlengtet salgs- 
inntekt.

Fra vårt ståsted er dette noe vi ønsker 
av flere grunner. Først og fremst fordi 
vi alltid ønsker å tilby spennende og 
innovative produkter, men også fordi 
vi ønsker å løfte frem norsk entre-
prenørskap i sin helhet. Vi tror dette 
fokuset kan være med å sørge for at 
færre norske nyvinninger blir stuet 
bort i boden, og at flere oppfinnere  
tør å stikke snuten frem med det de 
har skapt.

Vi vet hvor vanskelig det kan være 
å kommersialisere et produkt. Hos 
oss får du testet responsen i marke-
det uten alt byråkratiet og vilkårene 
som ofte følger med større kjeder og 
forhandlere. 

Har du noe du vil selge hos oss? 
Send en kjapp mail til post@unikia.com,  
eller kom innom idélabben vår i Lille 
Grensen 7. Ta gjerne med noen ekstra 
eksemplarer av produktet ditt også. 
Da kan vi få det ut i hyllene med en 
gang, om vi blir enige om å ta det inn. 
Fra pitch til butikkhylle på 1 time, er 
det noen andre forhandlere i Norge 
som kan tilby det samme?

Octopus Dusjholder
Mange har mange flasker i dusjen. Dette 
er en shampoholder i nyskapende design 
som holder opptil ni dusjflasker uten å 
rote eller ta opp plass i dusjen. Leveres i 
blå, grønn, rød og svart.
 

299,-

Mange tror at vi her oppe i nord ligger langt bak når det 
gjelder innovasjon og produktutvikling. Det er delvis riktig.  
Et lite hjemmemarked gjør det mer risikkabelt å investere, 
samtidig som vi har et marked som verdsetter kvalitet og 
mange mennesker med fantastisk kompetanse.  
Det er også slik at Norge er kanskje det landet der det går 
minst dårlig om du mislykkes. Når oppsiden er stor og  
konsekvensen ved fiasko er liten så mener vi du har alle 
grunnene du trenger for å satse.
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Tool Pen 
Verdens fineste bit-sett. Tool Pen er et  
elegant og kompakt bitsett som gjør deg 
bedre rustet til å takle motgang i hverdagen, 
som for eksempel en slarkete skuff, en sliten 
sykkelbrems, eller løse brillearmer. Tool 
Pen er beregnet på dagligdagse 
gjøremål som f.eks sykkel 
eller skapdører. Tool 
Pen mini er beregnet 
for mer presist arbeid, 
som f.eks briller, mo-
biltelefon og kamera. Alle 
bitsene ligger på rekke inne i 
pennehuset. 

                          fra 899,-

Til han som sier     han har alt

Mange menn påstår at de ikke vil ha gaver. Av en eller 
annen grunn er det ikke “mandig” å motta gaver. Og så 
sier de at de har alt de trenger, og har de det ikke klarer 
de kjøpe det selv.

Dem om det. Her er gavene alle menn blir glade for, 
uansett hvor sære de er.

Solid parfyme for menn
Selv ekte menn bør lukte godt, hele dagen. Men morgenens lille 
parfymedæsj avtar utover dagen, og det er ikke alltid det er så praktisk 
å dra på flasker med favorittcolognen i lommen eller i vesken for å 
kunne friske opp.

Der kommer Solid State-parfymene inn i bildet. Solid State er nemlig, 
som navnet sier, parfyme i fast form. Det hele er pakket i en hendig 
liten boks på bare 60x33x10 mm, noe som gjør at det alltid er mulig å 
ha den med. 

Vi tilbyr alle de tre parfymene i serien: VOYAGER som inneholder 
duft av roser, lær, og “White Musk”, WAYFARER som inneholder duft 
av tobakk, vanilje og kakao, og JOURNEYMAN som dufter av varmt 
cedertre, mandarin og vetivergress.

Solid State Colognene er produsert i 
Melbourne i Australia, av menn for menn.                  
                                                                   199,-

Duftlys som ikke “dufter”...
Disse lukter ikke parfyme eller andre fjonge dufter!

Tenner du ett av disse lysene vil det spre seg en god 
lukt av enten varm motorolje, furutrær og fjelluft,  
kaffe, sprøtt bacon og pannekaker, eller whiskey, 
mørkt treverk og røyk i rommet.

Lysene er utviklet av californiske Kimberly Millard. 
Hun er opptatt av at luktesansen er en av de ster-
keste sansene vi har, og at lukt  har den evnen at den 

får oss til å huske hendelser 
vi ellers har glemt. Hun lager 
lysene for hånd, og bruker 
kun topp ingredienser og 
resirkulert emballasje.

299,-

Chicago Comb 
Eksklusiv kam med etui. Chicago Comb er kanskje verdens 
beste kam. Den er laget av laserkuttet rustfritt stål, som 
etterpå er bearbeidet for hånd. Dette gjør den til den mest 
holdbare og komfortable kammen som finnes, og vil tjene 
deg og håret ditt for resten av livet. Etuiet er i håndlaget lær 
av høy kvalitet.

495,-
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Bartekopp
Kruset som beskytter barten din 
Bartekoppen ble oppfunnet i midten av det 19. århundre av briten 
Harvey Adams. Bartevakten som er festet til den indre randen av 
koppen, beskytter en gentlemans bart fra den daglige strømmen 
av varme eller skummende drikke.

199,-

Aquanotes
Vannfast notisblokk
Dusjen har lenge vært det beste stedet for idéer og kreativ inspi-
rasjon. Men det har alltid vært en utfordring å huske dusj-idéer - å 
skrive i vann er en kamp. Helt til nå! Den blokken er så holdbar at 
du kan skrive på den selv under vann. Den er også resirkulerbar og 
miljøvennlig. 

Aquanotes finnes også i en søt kjæresteversjon, og i en praktisk 
båtversjon som tåler selv direkte sjøsprøyt.

99,-

Flextail Minipumpe
Kraftig allround luftpumpe
Alle som har stått og prøvd å blåse opp en luftmadrass eller en 
gummibåt eller noe annet oppblåsbart med bare lungekraft, vet at 
slike ting rommer utrolig mye luft. Og det er ikke barebare å blåse 
opp med fotpumpe heller.

Minipumpa er en bitteliten batteridrevet pumpe som blåser opp alt 
oppblåsbart på 1-2-3. Den er 5,3 x 8 cm liten, veier bare 145 gram, 
og er enkel å ta med selv i den minste tursekk. 
Lading av lithiumbatteriet skjer (selvsagt) 
via USB. 99,-

Agentpenn
Har du en hemmelig agent i magen? Da er dette pennen for deg! Selve pennen er laget i ripefri, korrosjonsikker titan som er 
formet slik at den ikke ruller avgårde hvis du legger den fra deg. Den ligger perfekt i hånden, og er en drøm å skrive med. I den 
andre enden finner du et spisst tungsten-hode til selvforsvar, og inne i hetten er det en Tritium-lysmodul som er garantert å 
lyse i minst 25 år. Pennen er utrolig solid laget, og i tillegg til solid festeklips har den et hull du kan feste en sikkerhetssnor i, 
slik at du ikke mister pennen uansett hvor hardt det går for seg ute i felten.

Pennen finnes i 4 utgaver; TPX 22 (123 mm lang og 11,5 mm diameter) med blått eller 
grønt Tritum-lys og TPX 33 (135 mm lang, 12,5 mm diameter) med blått eller grønt Tritum-lys.      fra1395,-

Skjeggkam
Veldig mange velger å gå rundt med en respektabel mengde 
ansiktshår. Det er selvsagt fint, men dersom man ikke vil se ut 
som man har bodd på en øde øy over lengre tid, må fjespryden 
stelles. 

Skjeggkammen er et kombinert dog tag og bartekam. Med denne 
har du ikke bare en tøff dog tag, men også muligheten til å alltid 
se bra ut. 

299,-

Skjeggsmekke
Det er kjedelig og tidkrevende å rydde opp etter barbering. 
Skjeggsmekken muliggjør en enkel opprydning og er lett å 
tømme etter bruk.

Før barbering festes skjeggsmekken først rundt halsen, og så 
på speilet ved hjelp av to sugekopper. Smekken danner en grop 
hvor avkappet kan samle seg slik at det blir enkelt å bli kvitt det.

399,-

Lille Promille 
Gjør smarttelefonen din til en presis promilletest. Lille Promille er 
noe så enkelt som en alkotester til smarttelefoner. Istedenfor å 
streve med diverse blåserør og filtre osv. som du må med tradis-
jonelle løsninger, trenger du bare plugge Lille Promille rett i kon-
takten på smarttelefonen og starte appen, så har du et fullverdig 
alkometer klart på sekunder. 

499,-



Til barn    i alle aldre
Mange av oss skulle ønske vi var barn igjen. Tenk alt det 
kule barna i dagens samfunn får oppleve som vi i foreldre-
generasjonen ikke fikk da vi var barn. De har internett, 
masse TVkanaler og alt godt tilrettelagt, og, ikke minst, 
tilgang til tusenvis av kule produkter. 

PS: Man trenger selvsagt ikke være barn for å ønske seg 
noe fra disse sidene...
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Babiators svømmebriller
De perfekte svømmebrillene for eventyrlystne og badeglade 
barn. Med 100% UV beskyttelse og uknuselige linser gir disse 
brillene barna en behagelig opplevelse av å være under vann. 
Hvert par kommer med en liten ubåt som kan dykke inn og ut 
av vannet - fra strand til 
badekar! Rosa eller blå.              
                                                                        399,-
Babiators solbriller
Babiators misjon er å beskytte barns øyne mens de utforsker 
verden. Babiators er solbriller med høy kvalitet. De er i tillegg 
rimelige, trygge, holdbare og stilige produkter som lar barn 
være barn samtidig som de beskytter 
dem. Babiators kommer i fargene sorte, 
rosa, hvite, grå, og orange
            399,-

Lineable
Lineable hjelper deg å passe på barnet ditt. Armbåndet 
inneholder en aktiv Bluetooth-chip som du kobler 
sammen med Lineable-appen på Smarttelefonen din. 
Hvis barnet så beveger seg utenfor Bluetoothdekningen 
(dvs. 20-30 meter), går alarmen, og du kan se på  
kartet i appen hvor barnet var da alarmen gikk. 
Dermed begrenser du leteområdet og slipper å lete 
etter barnet over store områder. Når barnet kommer 
innenfor telefonens Bluetooth-dekning igjen, vil appen 
gi beskjed, og du kan igjen se hvor barnet befinner seg.

I tillegg bruker ambåndet det 
som kalles “Crowdsourcing 
GPS”. Det betyr at du kan 
finne barnet ditt via andre 
som også har Lineableappen 
åpen på telefonen. 

249,-



B
A R N A S Her er de 

unge skaperne!
Vi elsker barns fantasi og deres evne til å  
skape. Da vi så utfordringene barna hadde med alt  
for store, tunge og farlige kjøkkenprodukter  
tenkte vi at her må det lages bedre  
løsninger. Og hvem er bedre skikket til å lage disse 
produktene enn nettopp de som skal bruke dem? 

Vi ønsket ikke å invitere barn inn 
i fokusgrupper for å høre deres 
meninger. Nei vi ville at de skulle 
skape og finne løsningene selv. 
Riktignok støttet av noen av  
Europas beste industridesignere, 
men med et stort ansvar selv. Vi 
ønsket å ta barna med på reisen 
fra «hva er problemet med eksi- 
sterende produkter», via idéer, 
prototyping, design, produksjon 
og kommersialisering. Og ikke 
nok med det. Vi ville filme og  
dokumentere hele prosessen og 
gjøre det til en underholdende 
web-serie som inspirerer og 
lærer opp barn og voksne. 

Vi har vært heldige med å få med 
TV-produksjonsselskapet Monster 
på laget. Deres erfaring med 
store TV-produksjoner passer 
perfekt for oss. I første audition 
var vi nødt til å plukke ut seks 
barn. Alle de andre oppmøtte 
ble testpiloter med ansvar for å  

gjennom serien gi brutalt ærlige 
tilbakemeldinger på produktene 
som blir skapt. 

Barna fikk teste de fleste kjøkken- 
produkter på markedet. Selv om 
vi tok de fleste forhåndsregler så 
kuttet to av barna seg med kniv 
og flere brant seg på varme kjeler  
og i ovnen. Det ga oss enda mere 
giv på å utvikle gode kjøkken-
produkter. Skal det være gøy på 
kjøkkenet så må det være trygt.

Deltakerne er mellom 8 og 13. 4 
jenter og 2 gutter. En fantasisk 
gjeng som du vil bli mer kjent 
med i tiden framover.

Vi er utrolig spent på resultatet  
og gleder oss til produktene 
lanseres i mai 2017. Følg med på 
våre Facebooksider for se den 
spennende utviklingen. 

4544
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Lysputa
Kveldene blir mørkere og mørkere, og skal 
du ut på tur kan lys være 
mangelvare. Lysputa gir 
et stemningsfullt lys 
som du kan ha 
med overalt. Lyser 
i opp til 30 timer, og 
lades enkelt i sola. 
3 lysstyrker + blinke-
funkjson. Ta med på tur, 
på hagefesten 
eller i bassenget.

                                299,-

Partykuben
Begynner stemningen å dabbe av 
når mørket faller på? Med Party–
kuben vil du ta festen til nye høyder. 
Partykuben er en LED-lykt som gir 
opptil 12 timer med konstant lys, og 
lades enkelt i solen. Når den blåses 
opp, får man en lett og portabel lykt. 
LED-pærene lyser opp kuben, som 
gir et behagelig, mykt lys.  

Partykuben har 8 forskjellige fargemoduser, som inkluderer hvitt og 
en flerfarget modus. Dekorasjon til fest har aldri vært enklere. Når 
den ikke er i bruk, slipper du ut lufta, 
og du kan ha den med deg overalt. 249,-

Palomino Blackwing blyant
Palomino Blackwing 602 lever videre som et ikon innenfor 
kreative verktøy. Still deg inn i rekken av kjente skibenter, 
komponister og kunstnere som har sverget til denne klassiske 
blyanten, kanskje er nettopp du den neste store? La inspira- 
sjonen komme til deg med en Blackwing i hånden!

                            Palomino gavesett:  445,-

NanoLeaf lyspære
Nanoleaf er vinner av 2015 Red Dot Design Award. 
Teknologien i pæren gjør det mulig å dimme den uten 
dimmebryter. Den har ultrahøy energieffektivitet og sparer 
over 600 kr per år med 27,5 års levetid. Dette er den siste 
LED-lyspæra du noensinne vil trenge.

                          Liten eller stor sokkel:  fra  299,-

Malerulledeksel
Har du en hylle eller pose full av gamle inntørka 
maleruller? Dette produktet bevarer rullene, og 
sørger for at de er så gode 
som nye til neste strøk.                                              89,-

Penseldeksel
Penseldekselet er et gjennom-
siktig plastdeksel som er formet 
etter penselen, og passer de 
fleste størrelser. Dekselet 
forsegler penselen rundt 
håndtaket og sørger for at 
kammeret er lufttett og 
holder penselen klar til dyst 
i opptil 6 uker. 
                                                         69,-

Aldri mer tett sluk!
Bor du sammen med noen med langt hår kjenner du dette  
problemet: sluket i dusjen eller badekaret går tett stadig vekk. 
Det slipper du hvis du setter en Hårik i avløpet. Den samler  
opp alt håret samtidig som vannet renner fritt.  

                                                                     199,-

   NapWrap
Vi har sett ganske mange "smarte"reiseprodukter opp gjen-
nom tidene. Felles for dem er at de er ganske smarte, men de 
fungerer ikke så veldig godt i praksis. 
NapWrapen fungerer. Den er virkelig til hjelp når du er ute og 
reiser. Ikke bare sørger den for du faktisk får sove godt når 
du trenger det, den er også en ordentlig smarttelefonholder 
når du trenger det, og den kan brukes som sovemaske og for 
å stenge ute plagsom støy.                                    249,-



48 49

Nøkkelfri hengelås
Noke er en hengelås som åpnes og låses enkelt med 
smarttelefonen din via Bluetooth. Nå slipper du å huske 
på nøklene eller en kode som er umulig å huske. 
 
  
                                                            649,-

En av de viktigste 
delene av vår visjon er 
å tilby og produsere 
produkter som gjør 
verden til et litt bedre 
sted. Dette er ikke en 

floskel - dette er viktig 
for å skape drivet og 

motivasjonen vi trenger. 

Vi tror verdens mest avan-
serte skje er eksempel på 

et slikt produkt. 

Det finnes mange helsetil-
stander som gjør at man blir 
skjelven på hendene for 
kortere eller lengre perioder. 
Det gjør i mange tilfeller at 
det blir vanskelig å spise, 
spesielt når man bruker skje. 
Ofte faller maten av på veien 
fra tallerkenen til munnen, og 
det hele blir både sølete og 
tar lang tid.

Dette selskapet som nå 
er blitt kjøpt av Google, har 
brukt det siste innen stabi-
liseringsteknologi og sensorer 
og utviklet et smart håndtak 
som motvirker og jevner ut 

skjelvingen. Man kan koble på 
et skje- eller et gaffel”hode”, og 

så er det bare å spise slik man ville 
gjort med standard bestikk.

Vi beklager prisen på produktet, men elektronikken som sitter 
inne i produktet er svært kostbar. 

2495,- 

Skjeen som 
  ikke søler 

Code & Quill. 
En serie notatbøker for den kreative. Har du et 
ønske om å gi liv til dine kreative ideer, er våre notatblokker 
spesielt godt tilpasset dette. Hver notatblokk har en unik 
utforming med et prikke-rutenett på venstre side - for skisser 
og illustrasjoner - og en kommentar-kolonne til høyre - for 
notater, lister og til og med kode. Notater er viktige. Code&Quill 
bidrar til å gjøre dem vakre.

fra 199,-

Zubits 

Zubits magnetiske skolukkemekanisme gjør det å 
ta på og av sko enklere enn noen gang. Ikke noe 
knyting, floker eller lisser som går opp. Bare ta på 
skoen, slipp magnetene sammen, og skoen sitter helt 
til du åpner magneten igjen med et enkelt håndgrep.

ZuBits så dagens lys i 2012. Ryan og Valerie Wiens 
hadde tre svært aktive gutter, og mye av dagen gikk 
med til å ta av og på sko. Etter kort tid dukket idéen 
om å bruke magneter opp. Resten er historie. Stadig 
flere synes det er kjekt å slippe å knyte opp og igjen 
skoene sine og blir trofaste tilhengere av Zubits. Og 
nå kan du også oppleve magnetiske skolisser, her 
i Norge. Velg mellom 3 størrelser (som bestemmes 

av hva du skal bruke 
skoene til), og fargene 
sort, grå, hvit, brun, blå 
og rosa. 

199,-

Sleepace søvnmonitor
Den mest nøyaktige søvnmonitoren på markedet! RestOn er en  
profesjonell og nøyaktig søvnmonitor som  du har på deg når du 
sover. Den registrerer søvnrytmen din gjennom hele søvnperioden,  
og kan deretter hjelpe deg å få 
et bedre søvnmønster. 1745,-

Sleepace smart sovelys
Ønsker du å sovne lettere og våkne mer behagelig? Nox er et smart 
søvnlys designet for å overvåke, spore og bedre søvnkvalitet. Lyset 
kombinerer Nox, et smart søvnlys, og Sleepace mobilapplikasjon.  
Nox vil hjelpe deg å sovne lettere, med 
beroligende lys og lyd, og våkne 
opp naturlig med smart alarm.  
                                                                             1495,-



Bruk romjula til å forberede 
et nytt og smerte fritt liv!

Etter et år med intensiv 
produktutvikling, testing 
og pilotstudier, er Expain- 
produktene endelig klare 
for den store lanseringen. 

Nå får vi som gründere 
vite om det vi har lagt 
hele vår sjel og all vår tid i, 
er noe kundene vil ha.

Det hele startet for mange år siden  
på en lab på Idrettshøgskolen der 
faren vår målte muskelaktivitet med 
utstyr i hundretusenkronserklassen. 
Vi, som hadde studert elektronikk 
og IT, fikk ideen om vi kunne klare å 
minityrisere dette utstyret og gjøre 
det rimeligere slik at det kunne bli 
tilgjengelig for flere.

Julen er en familiehøytid som gir tid 
til hvile og ettertanke. For mange 
er dette en etterlengtet pause fra 
hverdagens mas og jag. Alle ønsker 
å håndtere hverdagens utfordringer 

uten å stresse, men det er ikke alltid 
like lett. Hadde det ikke vært bra med 
en sensor som gir deg øyeblikkelig  
beskjed når skuldrene begynner å 
løfte seg mot skuldrene? Expain 
Change Neck & Shoulders er sensoren 
som minner deg på nyttrsforsettet om 
en mindre stressende hverdag nett-
opp idet stresset tar tak i kroppen din. 
Med Expain Change Neck & Shoulders 
tar det 2 uker å endre en uvane, og 
det varer. Våre pilotstudier viser en 
gjennomsnittlig muskelsmerte-
reduksjon på 26 % etter 2 måneder. 
Case-studiene våre viser også at bruk 

av Expain Change Neck & Shoulders 
i kombinsjon med fysioterapi eller 
massasje dobler effekten. Derfor 
har vi også utviklet Relax-serien, 
en rekke pene og funksjonelle 
massasjeprodukter til selvbehandling.

Vi vet at mange massasjeprodukter 
er skjemmende i stua, og at de derfor 
ikke blir nok brukt. Våre produkter er 
designet for å gå stilrent inn i norske 
hjem, slik at de alltid er klare til bruk. 

Vi tør faktisk å kalle dem design-
produkter.

5150

EXPAIN Change Neck & Shoulders 
og EXPAIN Change Arm
Biosensor gjenkjenner uheldig muskelaktivitet, og vibrerer  
lett når du bør endre måten du bruker muskelen på. Blue-

tooth Smart-teknologi som lar deg følge muskelbruken 
din på smarttelefonen.

Sensorene er utviklet i samarbeid med Røros- 
bedriften Norbit, som også produserer dem.

                         1499,-
EXPAIN Activate Knee
Støtte til vonde knær, varme og elektrisk stimulering for 
kneet. Styres via Bluetooth eller enkel knapp. 

                                                      1499,-



EXPAIN Relax Mini
4-i-1 massasje: Vibrasjon, punkt- 
massasje, hjul og elektro-stimulering. 
Håndholdt, kompakt og til alle muskler.

499,-

EXPAIN Back Up Belt
Det eneste ryggbeltet i verden med 3 behandlinger i én: 
Ryggstøtte som strammer godt, varme ved et enkelt klikk, 
og elektriske impulser som får musklene til å trekke seg  
sammen. Den kommer med fjernkontroll.

1499,-

EXPAIN Relax Legs 
Du vil ikke tro hvor deilig denne er før du har 
prøvd den. Fot-og leggmassaje med justerbar 
varme og integrert muskel- og elektrostimulering 
av musklene. Styres via kontrollpanel  
eller smarttelefon

  
.                              2999,-

EXPAIN Relax Back
Ryggmassasje med varme og 8 unike, patenterte massasje-
hoder for hard eller myk massasje. 999,-

EXPAIN 
Relax Neck 
& Shoulders
Massasje og varme. 
Fleksibelt ledd. 
Oppladbart batteri. 
Styres med én knapp.

999,-

5352
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Anders, en av våre dyktigste produktutviklere 
vet han er i ferd med å gå i en vanlig felle; å lage 
et produkt til bare seg selv, og ikke til kundene. 
Men det er så fristende! Kan han utvikle noe som 
klarer å få plass i sin kones kjøkkenskuff som 
nesten er umulig å komme inn i?

«Ok, Anders – du skal få lov til å prøve». I tre uker 
får Anders spankulere rundt på kjøkkenet mens 
hans kone lager mat. Man kan jo selvfølgelig ikke 
hjelpe til når man gjør feltstudier. 

Så begynner idéen å formes: kan man kombinere  
lokk og sil? Kunne en «Silokk» være inngangen til 
den strenge kjøkkenskuffen? Anders legger sin 
sjel i å lage verdens beste lokk som ikke koker over, 
som også er en sil. Han mener det er den største 
revolusjonen i lokkindustrien siden lokkene  
så sitt lys for flere tusen år siden. Lokket trengte 
et navn som hans kone ville like. Han endte opp 
med BOILY.

BOILY er enkel i bruk og med det smarte dørslag-
et heller du ganske enkelt vannet av når du er 
ferdig med å koke. Håndtakene føles gode mot 
hendene, og har myke silikondetaljer for et opti-
malt grep. Både lokket og dørslaget er fantastisk 
enkelt i bruk, men overraskende vanskelig å lage. 

Først trodde Anders at han var ferdig da han hadde  
et lokk som fungerte på elektriske komfyrer lik 
den han selv har hjemme. Men nei da, lokket 
måtte hindre overkoking på gasskomfyrer også. 
Enda mer testing måtte til, og da de omsider 
klarte dét, måtte den også tåle oppkoking på de 
aller nyeste induksjonsovnene. Anders husker 
enda det ondskapsfulle glimt i en av sine kolle-
gaers øyne da han stod og ventet på oppkoket 
av makaroni og de helte oppi en halv melke- 
kartong. Men han og lokket klarte det, etter  
utallige justeringer.

Boily passer for alle kasseroller fra 15 til 24 cm i 
diameter. Den er lett å rengjøre, og laget av mat-
sikker silikon i høy kvalitet. Den har blitt testet 
og testet, og testet igjen for optimal funksjon. 
Du kan selvfølgelig slenge hele herligheten i  
oppvaskmaskinen når det trenger en vask. Skulle 
bare mangle! 

Lokket har fått plass i konen til Anders sin skuff. 
Får det plass i din?

Lokket som bør  få plass 
    i alles kjøkken skuffer

«Sverre, min franske kone elsker å lage mat. Hun vil 
ha praktiske løsninger, men jeg får ikke lov til å kjøpe 
flere produkter til henne. Hun sier ett produkt inn – 
ett produkt ut»
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   Tilkjøkkenet
Kjøkkenet er for mange blitt det nye samlingspunktet i hjemmet.  
I steden for å samles rundt TV-apparater for å bli underholdt, samles man 
på kjøkkenet og bruker tiden til å lage og spise god mat, og snakke sammen.

For å lage god mat trenger man godt utstyr. Puristene sier at det holder 
med én kniv, en bolle og en visp (og et par ting til) for å lage de mest  
fantastiske retter. Men - det er vel ikke noe morsomt?

Vi i Unikia er i hvertfall veldig glad i alt som kan gjøre kjøkkenhverdagen vår 
enklere og - ikke minst - morsommere. Derfor har vi tatt inn produktene  
på disse sidene i sortimentet vårt. Noen av dem er ganske rare og kan 
virke tullete, men tro oss - de har sin misjon! I hvertfall hjemme hos oss 
- og snart hjemme hos deg...

Matpensel med pumpe
Sett en ekstra spiss på maten! 
Markeat har et kammer som du kan fylle opp med marinade og 
annet du vil påføre maten. Dermed slipper 
du å dyppe penselen i bollen hele tiden. 229,-

Spiselige bobler
Vær kreativ og prøv bobler
Bland drikke av eget valg i boblebeholderen og blås spiselige 
bobler på dine gjester. Den passer 
for alle festlige 
anledninger. 
                               35,-

ChiliPetter 
I dag bruker vi all slags krydder 
og urter for å smaksette 
maten. Problemet er gjerne at 
krydderne ikke skal tygges. Og 
da må man enten plukke dem 
ut av maten før servering - eller 
bruke en ChiliPetter.  

                                                           
                     199,-

Karoto.
Lei av å skrelle gulrøtter? For mange skjer 
det lite nytt når det kommer til hvordan vi 
skreller grønnsaker. Man skreller og skjærer 
i skiver, eller kanskje biter. Med karoto gir du 
matlagingen en ny dimensjon, både for 
deg og middagsgjestene. 
Skrell, spiss, dandér 
og server.                            149,-

Represso 
Baristasett
Gjør din Nespressomaskin® til en 
ekte espressomaskin. Er du 
lei av at kaffenerdene ler av  
Nespressomaskinen® din og 
påstar  at dette ikke er ekte 
kaffe? Med Respresso kan du 
lage din egen kaffe som får selv 
den mest bastante baristaen til 
be om påfyll.
Respresso er enkel å bruke og 
passer alle Nespressomaskiner. 
Produktet er laget av høyk-
valitets rustfritt stål, og vil der- 
for tjene deg godt i mange år.

990,-

Repressokapsel
For deg som trenger flere 
kapsler, eller ikke trenger hele 
settet over. Inneholder kapsel 
og tetningsringer som kan være 
nødvendig på noen Nespresso-
maskiner.

495,-



58 59

Sub-Te
Sub-te er et produkt som lar deg 
lage perfekt te akkurat som du 
liker den. Bryggeenheten har 
form som en ubåt, og sendes ned 
til bunn av koppen for å brygge 
nydelig, varm drikke. Teen blir 
ikke bare god, men det å lage 
teen blir et morsomt rituale.

 179,-

Slotdog
Grillpølser slik grillpølser skal være 
Du har sikkert opplevd det: du legger de fine grillpølsene 
du har investert mye tid og penger på å få tak i på grillen, 
og så sprekker de alle veier.

Bruker du SlotDog på pølsene før du legger dem på 
unngår du hele problemet. SlotDogen skjærer et jevnt 
mønster i skinnet på pølsene slik at de bli 
perfekt stekt - uten å sprekke ukontrol-
lert og du får et perfekt spor å smelte 
osten nedi.
     

                                 199,-

Iskaffe på få minutter
HyperChiller er enkel i bruk og kjøler 
ned kaffen din på minuttet. Lokket har 
et innfelt, vinklet område slik at kaffen 
renner lett ned i koppen når du heller i. 
Væskekammeret er kledd innvending med 
rustfritt stål.

349,-

FlipIt 
Noe av det vanskeligste som finnes, er å få den 
aller siste resten ut av flaska. Her er løsningen: 
OppNed-ventilens adapter passer til de aller 
fleste standard plastflasker (38, 33, 28 eller 24 
mm). Den erstatter den originale korken, og så 
kommer det geniale: de tre beina på OppNeden 
gjør at flaska står støtt - på hodet! 

OppNed 4-pack      99,-

Holdbarhetsboks 
Kaster du restene etter middagen fordi du er redd 
de ikke holder seg til neste dag? Med dette pro-
duktet har det aldri vært enklere å bevare mat på 
en god måte. Du sparer tid og penger, og du slipper 
å tømme matavfallet tre ganger om dagen. Med 
denne vakuumteknologien slipper du styret med 
pumper, poser, og batterier.

fra 799,-

Din personlige te-brygger
Den beste teen får du når du brygger den på løse teblader, og ikke i pose. Men 
skal du bare ha én kopp te blir det ofte litt mye styr å finne frem tekanne og 
tesil og alle mulige remedier. Det er der denne kommer inn i bildet. 

Med dette personlige “te-verktøyet” har det nemlig aldri vært enklere 
å brygge en kopp te. Med denne henter du teen direkte fra boksen, 
så lar du teen trekke direkte i koppen, og klemmer ut de siste 
dråpene av tebladene før du enkelt tømmer ut restene i 
matavfallet. Det hele skylles 
så enkelt under springen.         

149,-

Kokeblomst 
Kokeblomsten gjør livet ditt på kjøkkenet 
enklere og lystigere. Hvor mange ganger har 
du ikke satt grytelokket på snei for å hindre 
at det koker over? Kokeblomst slipper ut 
dampen slik at ikke trykket blir for stort, og 
blomsterbladene roterer jevnlig når varmen 
står på.

229,-

Magisk iskrem-skje
Magien i denne iskrem-skjeen er det buede 
håndtaket. Det gjør det mye enklere å lage 
kuler av hard iskrem. Du holder den buede 
enden med håndflaten og dytter ned i isen og 
du får perfekte kuler gang på gang

  
             345,-
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  Er idéen din 
virkelig en 
         god idé?
Nå kan du dele idéen din med verden 
og få vite hva folk virkelig synes!
Vi elsker idéer og tror de blir bedre ved 
at de deles og diskuteres. Kanskje og 
bare kanskje får de da energien som de 
trenger til at noen plukker dem opp og 
gjør noe med dem. På Unikia sine nett-
sider deler vi mange hundre idéer 
med våre kunder og kikkere. Vi håper 
du finner en idé der som er så spen-
nende at du vil kaste deg uti det og 
satse alt på å få den ut i live.

I tillegg er våre idélabber alltid åpne for 
å komme inn og diskutere hva du bør 
gjøre for å få fremgang på din idé. 

Klikk deg inn på unikia.com/ideer
for å se og stemme frem Norges 
beste idéer, samt dele dine egne!
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Life Hacks
Uvanlige løsninger på 
vanlige problemer

Annabel Staff er 
en Londonbasert 
fotograf som tar 
bilder hele tiden. 
Ved siden av å 
jobbe for store 
merkevarer har 
hun skrevet og 
tatt bilder til 
denne boken der 

du får en lang rekke litt utradisjonelle 
løsninger på hverdagsproblemer. Les 
og lær!

149,-

Design the Life 
You Love: 
A Step-by-Step Guide to 
Building a Meaningful Future

Livet, akkurat som et designproblem, er 
fullt av motsetninger og hindringer; tid, 
penger, alder, sted, og andre omsten-
digheter. Du kan ikke få alt, så du må 
være kreativ for å skape det du vil ha og 
det du trenger for å eksistere.

Design the Life 
You Love er en 
interaktiv, morsom 
og inspirerende 
dagbok som 
hjelper å bygge 
opp det livet du 
alltid har drømt 
om ved hjelp 
av prinsippene 
og den kreative 

prosessen til den prisbelønte tyrkisk/
amerikanske designeren Ayse Birsel. 

Via fire enkle steg som avslører skjulte 
talenter og kunnskap kan hvem som 
helst skape seg livet de elsker.

199,-

Har du tips til bøker vi bør tilby?
Send ditt forslag til bok@unikia.com!
Bestemmer vi oss for å ta boka inn i sortimentet vårt, får du et 
gavekort verd det dobbelte av bokas utsalgspris som du kan bruke 
i butikken. Takk for alle tips!?

The E-Myth 
Revisited: 
Why Most Small Businesses 
Don’t Work and What to Do 
About It

Da førsteutgaven av denne boken kom 
ut solgte den 150 000 eksemplarer 
nærmest av seg selv. I boka tar forfatter 

Michael E. Gerber 
(“The World’s no. 
1 Small Business 
Guru”) tak i alle 
mytene som 
finnes rundt det 
å starte sin egen 
virksomhet. Han 
viser deg hvordan 
vanlige mis-
forståelser kan 

være til hinder for å drive sitt eget, og 
tar deg gjennom alle de ulike stadiene 
av det å starte en suksessfull bedrift. 
Til slutt viser han deg forskjellen mellom 
å arbeide for din egen bedrift og i din 
egen bedrift. 

Etter å ha lest denne boken vil du være 
svært mye nærmere målet om å starte 
din egen suksessfulle virksomhet!

149,-

The Business Idea 
Factory: 
A World-Class System  
for Creating Successful  
Business Ideas

The Business Idea Factory er et 
effektivt og enkelt å bruke system for 
å skape en suksessfull virksomhet. 
Systemet er basert på 10 års forskning 
på idé-genereringsteknikker som blir 
brukt av verdens beste vitenskapsmenn, 
artister, direktører, entreprenører og 
innovatører. Boken er lett og morsom 

å lese, og byr 
på svært mange 
gullkorn som 
hjelper deg på 
veien. 

Begynner du å 
bruke tipsene 
du får her, vil du 
kunne skape 
suksessfulle 

forretningsidéer og få et mer spennende 
liv, og du vil innse at det er få ting som 
er så morsomt, som å sette dine egne 
gode idéer ut i livet.

149,-

The 7 Day Startup: 
You Don’t Learn 
Until You Launch

The 7 Day Startup 
tar deg med på 
hele reisen fra du  
får den første idéen  
til du du har din 
første betalende 
kunde. Du får en 
nøye gjennom-
gang av hvordan 
forfatter Dan 
Norris gikk frem 

da han på 7 arbeidsdager bygget opp en 
pen liten virksomhet som i dag har en 
omsetning på USD 400 000 pr. år.

199,-

GOD
BOK

=
GOD 
JUL

Disrupt
Think the Unthinkable

I en forretningsverden som endrer seg 
hele tiden er det bare en måte du kan 
vinne spillet på: å endre det totalt. Dette 
betyr at du må tenke på en helt ny 
måte, der du bryter ned gamle fore- 
stillinger og finner uventede løsninger.  
I Disrupt viser Luke Williams deg hvor-
dan du genererer strategiene som fører 

til disse løsnin-
gene.

Luke Williams 
har arbeidet for 
selskapet som 
American Express, 
GE, Sony, Crocs, 
Virgin, Disney, og 
Hewlett-Packard 
for å utvikle nye 

produkter, tjenester og merkevarer, og er  
professor i Innovasjon ved Stern  
School of Business

. 299,-

Vi elsker bøker. Vi vet ikke 
om noen ting som gjør 
deg smart raskere enn  
de rette bøkene. 

Noen tror at du må 
oppleve og gjøre alle 
feilene selv. Det tror ikke 
vi. Derfor leser vi bøker. 
Vi leser bøker om alt for 
å bli mer kreative og vi 
leser de beste business- 
bøkene for å utvikle  
bedre innovasjoner og 
bedrifter. 

I tillegg til vår egen bok 
anbefaler vi disse:



Er det en god idé i bunn?

Navn: Anders Hansen
Alder: 45
Favorittrett: Carbonara.
Favorittdings: Sykkellyset mitt (og telefonen)
Favorittgründer: Henry Ford. 

Et av Anders’ siste 
prosjekter: En kork 

som holder på kullsyra 
etter at flaska er åpnet.

Industridesigner Anders Hansen:
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Hadde det vært opp til meg skulle 
det meste bli laget i aluminium, 
men det blir fort veldig dyrt. 

Kan du si litt om prosessen fra 
idé til ferdig produkt?
Vi jobber i korte sprinter så vi 
tidlig får testet om idéen faktisk  
holder vann. Dette gjør vi så vi 
ikke bruker unødvendig mye res-
surser på noe som ikke har livets 
rett. Vi itererer, tester materialer,  
design, funksjonalitet osv. i ulike  
sprinter. Men det aller viktigste  
er å tidlig finne ut om idéen 
vår faktisk løser problemet det  
er ment for.

Hvor henter du inspirasjon?
Hvor som helst. Dusjen. Sykkel-
tur. Kontoret. Nyhetene. Sosiale 
medier. Det er ingen spesielle 
steder jeg leter etter inspirasjon. 
Om man hele tiden har mind-

settet om å løse problemer, så 
kommer de oftest til deg på de 
rareste tidspunkter. Ofte må jeg 
jobbe meg inn i det veldig dypt, 
og så trekke meg tilbake litt. 
Da finner jeg ut om det er noen  
underliggende ting å tenke på i 
tillegg. 

Hva er det viktigste for deg når 
du skal designe et nytt produkt?
Er dette en god idè? Løser vi et 
reelt problem? Det er lett å lage 
noe fint som ikke gjør noe, men 
det gir jo ikke like stor mening. 
Motivasjonen ligger i å utvikle 
produkter som gjør en forskjell. 
Har vi løst problemet, og er det 
reelt?

Er det noen av Unikiaproduktene 
du er spesielt glad i?
Broddene. Nordic Grip. Både som 
produkt, og at de har tatt et så 

stereotypt produkt, og ristet opp 
i det. Fra et typisk hjelpemiddel-
produkt, til å kunne bli noe for 
alle. Og der tror jeg det er mange 
muligheter og uutnyttet poten-
sial. Det er mange dagligdagse 
problemer som ikke har blitt løst, 
eller som kan løses på nye og 
bedre måter. Ingen vil  jo egentlig 
falle på isen. 

Hva er det neste spennende 
produktet «ditt»?
Et produkt som holder maten 
varm mens man griller. En ildfast 
form med varmeelement man 
varmer opp, som gjør at maten 
holder seg varm lengre. Når man 
griller til mange må man jo ofte 
gjøre det i mange runder. Jord-
bærrenseren er også litt gøyal. 
Og neste generasjons overfalls- 
alarm. Den blir mye flottere,  
bedre og selvsagt enda tryggere.

Hva gjør du hos Unikia?
Jeg skaper idéer og sørger for 
at de kommer ut på markedet. 
Leder prosjekter og designer 
produkter, og sørger for at vi gjør 
de rette tingene til rett pris, til 
rett tid. 

Hva må på plass for at et  
produkt skal være virkelig bra?
Det må dekke et grunnleggende 
behov, og løse et tydelig problem.  
Når man umiddelbart ikke skjøn-
ner hvordan man har levd uten 
så er man inne på noe. 

Det er en balanse: Det må løse 
oppgaven og man må hele tiden 
ta beslutninger som påvirker 
funksjon, kvalitet og pris. Du må 
vite hva du kan fjerne som ikke 
forringer verdien på produktet, 
og vite hva du absolutt ikke kan 
fjerne. 
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     Kom i gang med
Molekylær matlaging

Bring din kulinariske kreativitet til et nytt nivå, og imponér  
gjestene med spektakulære retter. Disse settene med  
spesialverktøy og ingredienser lar deg tilberede mat på en 
måte du aldri har gjort før.

Her har alt du trenger for å eksperimentere hjemme med mole-
kylære teknikker som du kun har sett proffe kokker utøve. Med  
molekylmat kan du blant annet inkapsle smaker i bobler som 
sprekker i munnen, lage fargerikt skum som intensiverer aromaen, 
forme smaker til smakfulle perler, og mye mer! 

Molekylær drinkmixing. 

                            499,-

Gasspatroner til molekylvisp

                              99,-
Molekylær Gin & Tonic. 

                            299,-

Tilsett spesielle 
aromaer til maten for å 
gi en helt egen opplev-
else. Sett med bl.a. 
4 gafler og 20 aromaer.

                            499,-

Startsett med verktøy og utvalgte 
ingredienser. 

                            499,-

Molekylvisp - visper alt!

                            445,-

Komplett Stylingkit
Med Molekylstyling kan du lage lys, luftig 
skum, kuler som sprekker i munnen,  
kaviaraktige perler, og mye mer! Deretter 
anretter du det slik du ønsker på tallerkenen 
for skape den ultimate matopplevelse.  
Settet inneholder elleve verktøy for 
molekylær matlaging, og seks verktøy  
som er essensielle for matstyling. I tillegg  
får du fire plantebaserte tilsetningsstoffer 
(10 poser av hver), to oppskrifts-DVDer,  
og et hefte fullt av tips og triks. 

Dette er den mest komplette  
introduksjonen til den elegante og 
lekne verdenen innen 
molekyler matstyling.

           1195,-



Meet Michael: 

The Proto-type

Name: Michael Kononsky
Age: 28 
Favorite food: Sushi 
Favorite gadget: My 3D printer 

6968

and start exploring what every-
thing can do. Your best bet is 
learning by doing. It gives you a 
whole other level of understand-
ing about everything. Then test 
the tools with different kinds of 
materials in all the ways you can 
think of. Constantly learn about 
the characteristics and feel of 
the different kinds of materials 
you can get your hands on. 

What do you NEED to know, and 
what SHOULD you know?
Need: How to ask questions. 
That’s easily what will get you 
the furthest in the least amount 
of time. You need to doubt  
everything, and take nothing 
for granted. From there, I would 
say one of the most important 
things are the ability to quickly 
become an expert in the field 
you’re working with right now. 
You should be able to become 
an expert in 10 minutes for the 
topic you want to explore.  

Should: Be able to describe 
ideas with only drawings and 
not words. This will stimulate 
your imagination and curiosity. 
There is no need to be «great» at 
drawing though. As long as you 
are able to accurately get the 
idea on paper, visually. The draw-
ings should be self-explana- 
tory after all. Not pretty. 

And don’t aim for knowing the 
results when you start out. For 
me, the best results comes from 
when I don’t know the ending 
when I start. Then it allows for 
the idea to grow. 

And again; Learn the materials. 
Every material have different 
abilities, strengths and weak-
nesses. Some times it can even 
just be the feeling. Learn to listen  
to the material, and manipulate it 
to fulfill your wishes.  

What is the most awesome thing 
you have ever made?
At Unikia, or in general? 

In general. The most awesome 
thing you have made in your 
10220+ days on earth.  
Wow, did you just calculate that 
in your head? 

No. I put all this in when editing 
the interview. Please proceed. 
That’s quite meta. Anyways, 
back to the question:  It has to 
be the final project of my stud-
ies. It was a completely new 
way of commercial produc-
tion with concrete. It allowed 
the creation of whole bodies 
from just one part. In practice,  
I fused the plastic and concrete 
technology into one. And from 
there, I made a whole fleet of 

working, concrete submarines. 
Like a baws. 

And what’s the weirdest/ 
funniest?
That must be a kind of decom-
posable bio-plastic, made from 
an invading jellyfish species. 
They consist of 2-4% protein. 
And you can manipulate pro-
tein into a lot of different, useful 
things. And let’s just say it didn’t 
smell nice during that particular 
research. But it was a lot of fun. 

What are your best tips for 
young makers? 
Don’t just run out and buy ex-
pensive things. Some of my 
best projects started out in the 
electronic waste garbage when 
I was younger. We didn’t have 
children-friendly maker tools like 
littleBits back then though.  

That being said, I learned A LOT 
from taking apart electronic  
devices, and then putting them 
back together. It helps you to 
really understand how every- 
thing works, and has been  
invaluable to me ever since  
I started doing it. So I strongly  
encourage future makers to 
start doing it.

We talk a lot about ideas. Process. Innovation. 
Sprints. 3Dprinting. And everything in-between. 
But behind all this talk, are actual people. I sat 
down with Michael, our next-level prototyper, 
and passionate product designer. And we did 
put him in a corner. 
What is your background?
M: I’m a product designer. I 
studied at HIT (“Holon Institute 
of Technology”) in Tel Aviv, and 
came to Norway two days after 
my graduation to be with my 
Norwegian girlfriend. And from 
there I started my career at  
Unikia. 

When did you realize you  
wanted to work with product  
development?
At the ripe age of ten. I come 
from a hardworking family, so 
I had a lot of spare time alone  
after school every day. That 
time was effectively spent in my  
dad’s garage, tinkering with all 
kinds of things I could find there. 
He did have a lot of tools and 

things to work with, so I ended 
up making my own toys, figuring 
out everything on my own.  

What do you think is most fun 
about making prototypes and 
things?
The whole idea. Just going from 
having a simple idea, to a physical 
object you can interact with, feel, 
understand, in so little time. Even 
after doing it for quite some time, 
I still thinks it’s mind-boggling.  
I freaking print ideas all day long, 
it’s beyond amazing!  

If you where to start doing this 
for the first time, today, where 
would you start?
Step one would be to get hold 
of your dad’s (or mom’s) toolbox, 



Unikia har utviklet 200 produkter, mange er vi veldig stolte av, og flere 
har vært store suksesser. Noen har feilet, og noen produkter burde vi 
aldri ha utviklet. Felles for dem alle er at de er utviklet for å løse små og 
store utfordringer, og med et ønske om å lage noe nytt og spennende.
Her er noen av favorittene våre, alle tilgjengelig på nett og i butikkene.

The Bullet 
Sko som lukter vondt er det mange som har. Det finnes flere rimelige, ille-
luktende, men ikke så effektive sneakerballs på markedet. ”The Cure” var 
vårt forsøk på å lage den ultimate løsningen, og den fikk god mottakelse. 
”The Bullet” handler om å differensiere produktet enda mer, og gi det en 
ikonisk form og kommunikasjon som produktet som ”dreper vond lukt i 
skoene.” At produktet ble enklere å 
produsere ble en hyggelig bonus. 99,-

Sofa Station 
Vi synes det var en god idé å lage et laptopbord som gjør sofaen 
til din mest produktive arbeidsplass. Produktet håndterer laptop, 
telefon, pad, mus, drikke, penner, og papirer… 
alt du trenger for en god sofaøkt. 445,-

Compleat FoodBag 
Tomme matbokser er bare irriterende store og tar opp unødvendig volum. Her lagde vi en pose i silikon som man 
rullet sammen når den er tom. Formen gir assosiasjoner til papirposer. Dette har vist seg å bli vår mestselgende matboks! 79,-

Julegaver fra

Nordic Grip - Brodder for folk flest
Nordic Grip-serien ble utviklet for å gjøre brodder mer tilgjengelig. Fra å være et produkt 
forbeholdt eldre, til å bli et designprodukt for folk som helst vil slippe å falle på isen. Nordic 
Grip har blant annet vunnet den internasjonalt anerkjente designprisen “reddot”, og selges 
fortsatt i stort volum over hele verden der det er glatt.

Walking 

249,-

Mini 

99,-

Goodfoot Softest 
Tøfler skal være behagelige, og vi ønsket å lage den mykeste 
og deiligste tøffelen på jord. En ”Tempur”-såle, og en spesiell 
dempe-gel på hælen, kombinert med det mykeste 
stoffet, gir følelsen av å gå på skyer.
  

                                                                    399,-

GoodFoot Warmest 
Mange ønsker seg den varmeste tøffelen som 
finnes, og ender som regel opp med strikkegarn 
og saueull. Vi ønsket å benytte moderne tekstiler 
for å oppnå samme isolasjon. 
     Dette ble svaret. 499,-
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Velkommen til 

prototype- 
     testing

Våre idélaber gir oss en unik mulighet til å teste spennende 
nye prosjekter og prototyper med ordentlige kunder. Allerede  
etter noen få måneder har vi sett at det har gitt fantastisk verdi.  
Kundene påpeker ting som vi aldri ville ha tenkt på, og denne 
interaksjonen direkte med sluttkunder gjør både produktene 
og oss bedre.

Rask prototyping er blitt et moteord, 
men for oss er det noe mye mer enn 
fine ord. Vi ser den enorme verdien 
i å oversette en idé til noe fysisk.  
Diskusjonene blir mye bedre og helt 
annerledes enn om man diskuterer 
det på et abstrakt idéplan. Plutselig 
har det fått dimensjoner og det som 
så bra ut på skisser blir plutselig «alt 
for stort».

Bildene til venstre viser noen av 
produktene som vi tester og som vi 
har fått uvurderlig feedback på. Det 
beste av alt er at kundene blir utrolig 
engasjert i diskusjonene. De fleste  

elsker å bli lyttet til og enda mor-
sommere er det når de ser at deres 
feedback endrer hvordan produktet 
blir til.

Som et ledd i å hjelpe norske grün-
dere inviterer vi alle norske gründere  
til å teste sine prototyper i våre idé- 
laber. Vi tror denne feedbacken 
både kan hjelpe, skape mer energi i  
prosjektet, og gi masse ny innsikt.
  
Den hyggelige bonusen for oss alle 
er at det skaper masse liv og røre og 
et sted man kan besøke der det alltid 
skjer noe nytt.

72
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Gosun solgrill
Lei av å kjøpe grillkull og tennvæske? Lei av å aldri 
vite hvor mye gass du har igjen på tanken? Dette 
vitenskapelige mesterverket gjør at du kan du grille et 
perfekt måltid kun med kraften fra solen. 
Solgrillen er det nyeste innen grilling uten brensel. 
Den drives kun av solenergi og kan oppnå en tem-
peratur på 290 grader. Dette gjør at du lett kan lage 
et måltid på 20 minutter, selv når det er overskyet. 
Ovnen er et rør som er vakuumisolert, noe som holder 
utsiden kjølig. Røret sammen med to parabolske 
reflektorer sørger for at nærmere 80% av sollyset 
blir omgjort til anvendelig varme. Grillen settes opp 
på sekunder og foldes sammen til en flat pakke. Med 
solgrillen kan du bake, koke, dampe, og steke. 

fra 3990,-

Sammenleggbar sykkelhjelm
Hjelmen er låst når du har den på hodet, og slås lett sammen når den 
er av. I utfoldet posisjon fungerer den akkurat som en vanlig sykkel- 
hjelm og oppfyller alle sikkerhetskrav. Når den er lagt sammen tar den 
liten plass i veska. Veskehjelmen kommer i fargene svart og hvit, og i 
størrelse small, medium, og large.

1499,-

Innerlue
Får du ikke veskehjelmen til å matche dagens antrekk?
Innerlua gjør at du kan tilpasse hjelmen til din 
daglige stil, og dermed gi deg en bedre start 
på dagen.Innerluen fås i “Marsala Red” og 
“Brown Yellow” i størrelsene small og medium.                                                    229,-

Tile Sporingsenhet
Hvor mange ganger har du ikke ønsket 

at du kunne ringe nøklene dine? Med Tile 
kan du det.

Tile er en liten sporingsenhet som hjelper 
deg å finne tapte gjenstander på sekunder. 
Ved hjelp av bluetooth-teknologi kan du 

finne tingene dine dersom de er innenfor en 
30m radius av der du er. Når Tile tilkalles vil 

den spille en høy tone til du finner den. Tile kan 
legges eller festes på alle gjenstander, og du har 
da full oversikt med en enkel app. Om du ikke 
finner telefonen din kan du trykke på en av dine 
Tile-enheter og telefonen din vil da ringe selv om 

den er på lydløs.

Tile er vannbestandig og batteriet varer 
et helt år. Med dette produktet 

slipper du frustrasjonen og 
bekymringen ved å ikke 
finne dine dyrebare  

gjenstander

4-Pack 699,-

Nattatrekk til 
sykkelen din
Med dette hjultrekket kan du trygt lagre 
sykkelen din hvor du vil innendørs, uten å  
bekymre deg for skitt. 
Velosock Daisy og Space er spesiallaget 
for barnesykler med mindre hjulstørrels-
er, med grafikk som passer godt inn på 
barnerommet.                         

   
                                445,-
Velg mellom dempede farger eller vill 
grafikk for å gjøre sykkelen til en sentral 
del av innredningen din, eller beskytt bil 
og sykkel under transport. Passer de 
fleste voksensykler     

                               499,-
Velosock 
kan maskinvaskes.

Vil du bli oppdatert på 
nye idéer og produkter 

vi kommer opp med, 
foreslå nye produkter, 
få hjelp til egne idéer, 

eller kjøpe noe fra 
denne katalogen?

Besøk unikia.com 
og registrer deg nå!



God 
Julehandel!

Jeg håper vi sees!


