
 

 

Sedan 1963 har William Bounds Ltd. varit USA’s främsta tillverkare av salt- och pepparkvarnar  
 
 

William Bounds kvarnar utmärker sig redan från starten med den unika 3-stegsringen och 
malverkets konstruktion i kombination med hög kvalité i materialval och produktion. 

 
William Bounds, mannen bakom kvarnarna, var en internationellt känd innovatör.  

Hans filosofi var “new ideas with old-fashioned workmanship”. 

I början av 1960-talet när grundaren William precis pensionerats efter ett händelserikt liv kunde 

han ha dragit sig tillbaka. Istället plockade han upp pepparkvarnen från sitt köksbord och frågade "-

How can I make this better?"   

Och snart var den första William Bounds kvarnen ett faktum. 

Idag är William Bounds Ltd. ett familjeägt företag i tredje generation. 

 
William Bounds var först med att ta patent på det keramiska malverket. Den höga kvalitén lovar 
livstidsgaranti på malverket. 
 

Keramiskt malverk: som garanterar livstids användning! 

Genom den speciella designen ger det tunnelformade malverket krossade pepparkorn som i en 

mortel. Krossade pepparkorn tillför fler smaker, eteriska oljor och aromer till din mat. Kvarnarnas 

malverk tillverkas enligt mycket hög standard, där rostfritt stål och keramiskt material av bästa 

kvalitet används. Kvarnens delar kommer inte i kontakt med varandra under användning, vilket 

garanterar att malverket inte fastnar eller slits ner. Malverkets delar roterar fritt och ger krossad 

peppar i båda vridriktningarna. 

 

    

 

High Output - när kocken själv får välja 

William Bounds serie ”High Output” är kvarnar med ett stort malverk som ger mer i 

mängd per drag än de traditionella mindre malverken för bordskvarnar. Kökskvarnar 

med ”High Output” är idealiska för professionella kockar eller den passionerade 

hemmakocken som vill ha det bästa resultatet. Arbeta med kvarnen i båda 

vridriktningarna - fram och tillbaka - då för du bästa malresultatet. Fungerar alldeles 

utmärkt för både höger- och vänsterhänta. 

 

 

Klassiskt malverk: för bordskvarnar av hög keramiskt kvalité som garanterar 

hållbarhet.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Den unika inställningsringen:  The ring is the thing!  

patent av William Bounds Ltd. Tre lägen, fin, medium eller grov, ger möjlighet till att bestämma 

grovleken på malresultatet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

The Original Nutmeg Mill 

En kraftig fjäder pressar muskotnöten mot ett hyvelspår vilket gör att i 

princip hela muskotnöten kan hyvlas ner till skillnad från om man använder 

någon typ av rivjärn. 

Muskotnötterna förvaras i locket, då vet man alltid hur många man har 

kvar. 

The Original Nutmeg Mill är ytterligare en av alla de innovationer som   

William Bounds var först med att ta patent på. 

material: metall och akryl 

 

 

 

William Bounds salt- och pepparkvarnar för den som vill ha kvalité i köket 

 
William Bounds vackra kvarnar i american black walnut har en variationsrikedom av ljust och mörkt 
trä som ger kvarnarna en naturlig charm. 

 

William Bounds kvarnar har en mängd olika modeller, alla med keramiskt malverk 


