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”När man går fram mot 
ytterdörren och har en krans i 
näshöjd, då ska det mycket till 

för att man inte fattar att det är 
jul. Och är den sen lite fin också 

– då förhoppningsvis tickar 
man i gång.”

- ERNST KIRCHSTEIGER
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VI HOPPAS 
ATT DU SKA 
INSPIRERAS

SKATTEVERKETS REGLER
Gåvor från arbetsgivaren är enligt 
huvudregeln skattepliktiga, undantag är 
exempelvis julklappar. De är avdragsgilla 
även för arbetsgivaren. Skattefriheten gäller 
inte för gåvor som lämnas i pengar eller 
presentkort som kan bytas in mot kontanter.

VAD GÄLLER DÅ?
Julklappar till anställda får kosta upp till 450:- 
inklusive moms. Kostar den mer än detta 
belopp räknas hela beloppet som lön och 
beskattas därefter. Julklappar till anställda 
får vara produkter, mat eller exempelvis 
gåvokort. Inga former av kontanter eller 
checkar som kan bytas mot kontanter är 
godkända.

OSÄKER PÅ 
SKATTEREGLER?
Ring oss! Det är vårt jobb att informera och 
förklara vad som gäller. Trygga kunder är bra 
kunder.

Frakt och mervärdeskatt tillkommer på 
samtliga priser.
Betalningsvillkor: 30 dagar netto om inget 
annat är överrenskommet.

Med reservation för slutförsäljning och 
tryckfel i katalogen. 
Leveranstid efter överrenskommelse.

Bra  att  veta

Att ge en julgåva till företagets anställda har länge varit en tradition i Sverige. På ett enkelt sätt 
vill man ge en uppskattande gåva som tack för året som gått.

Dessutom är gåvan avdragsgill om man håller sig till Skatteverkets direktiv. Många företag 
väljer också att ge sina kunder och sammarbetspartners en julgåva som tack. Ett uppriktigt 
tack i form av en gåva. Med julmagasinet önskar vi att du får en stunds trevlig läsning som ger 
inspiration och en känsla av att det ”doftar jul” hos oss. 

COVID 19
Regeringen har tillfälligt höjt gränsen för skattefria 
gåvor till anställda. Läs mer om detta på sidan 14.
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1 .  PIPPI 75 ÅR, JUBILEUMSMUGG

Evigt nioåriga Pippi Långstrump firar 75 år sedan Astrid 

Lindgren först publicerade alla barns superstarka, gene-

rösa och uppkäftiga förebild. Pippi kan lätt lyfta en prickig 

häst, men missbrukar aldrig sina superkrafter. Varje sålt 

exemplar bidrar till Rädda Barnens arbete med barn och 

framförallt flickor på flykt. Hittills har jubileums samlat in 

250 000 kr till projektet Pippi of today.

Pris 35 cl 220:-  /st, pris 20 cl 196:- /st 

2. ASTRID LINDGREN CITATMUGG

En gåva som berör. Stengodsmugg, med citat lasergravera-

de genom glacyren. En budbärare av Astrids klokskap och 

värme. I botten hittar du citatets avsändare. Välj mellan 

många färger som alla har olika citat. Kontakta oss 

för att se alla. Storlek: 35 cl

2-pack valfria citatmuggar packade i vit presentask.

Pris 360:-

3. UNDA SET - KARAFF + 2 GLAS 

Glaset och karaffen är munblåsta och har en funktionell 

form. Karaffen rymmer 1,2 liter och kan hålla staplade 

Unda-glas på toppen som lock.

Design: Matti Klenell

Julpris för set med Karaff + 2-pack glas 360:-  /set

Pris karaff 316:-  /st, 

2-pack klara glas 220:-  /set 
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1 .  PLEECE PLÄD

Tillverkad av en unik blandning av 75 % polyester och 25 % 

viskos skiljer materialet från andra fleece. 

Veckningsprocessen ger textilen extra volym och mjukhet. 

Tyget behåller sin veckning efter tvätt. 

Färger: Ljusgrå, mörkgrå, rosa. 

Design: Marianne Abelsson

Pris 360:-  /st

2. NORDIC LIGHT CARL & KARIN 

LARSSON COLOR EDITION

Jonas Grundells numera klassiska skapelse Nordic Light 

möter Karin & Carls Larssons lika klassiska färgpalett. I ett 

samarbete med Sundborn gården som är en ikon inom 

svensk heminredning har Nordic Light fått nytt liv i en röd- 

och gråbetsad version som heter Color Accent.

Pris 360:-  /st

3. BOTANIC BOX

Botanic box är den senaste skapelsen från design duon 

Atelier 2+. Det är den självklara ”center piecen” i köket, på 

matbordet eller fönsterbrädan. Tack vare den enkla och 

stilrena träställningen undertill  undviker man kondens på 

underlaget. Vill du höja upp blomsterlådan lite vänder du 

bara på ställningen. 

Pris 360:-  /st

PLEECE - EN MODERN 
KLASSIKER

För mer än 20 år sedan 
presenterade Design House 
Stockholm kollektionen Pleece av 
formgivaren Marianne Abelsson 
för första gången.

År 1997 lanserades Pleece 
exklusivt på MoMA Design Store 
i New York, en kollektion som 
kom att utvecklas till en modern 
klassiker på en plats där den än 
idag lever vidare. 

Nu omfamnar Pleece människor 
runtom i hela världen, en design 
lika aktuell idag som då. Pleece 
veckas i Borås i Sverige, på 
samma plats som för 
20 år sedan. 
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NORDIC LIGHT CARL & KARIN 

LARSSON COLOR EDITION.

Jonas Grundells numera klassiska skapelse Nordic 

Light möter Karin & Carls Larssons lika klassiska 

färgpalett. I ett samarbete med Sundborn gården 

som är en ikon inom svensk heminredning har 

Nordic Light fått nytt liv i en röd- och gråbetsad 

version som heter Color Accent.

Pris 360:-  /st
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CARL & KARIN LARSSONS 
STARKA FÄRGPALETT 

Design House Stockholm låter Karin Larssons starka färgpalett 
sätta färg på utvalda möbelaccessoarer. Designern Jesper Ståhl 
bidrar med en digital visualisering som låter Karin och Carl Lars-
sons konst möta samtida svensk design. 

Nordisk formgivning har stått i den interna-
tionella designscenens rampljus sedan årti-
onden. Men har det inte varit lite färgfattigt 
om man jämför med sydligare breddgrader?

Design House Stockholm har valt ut 9 objekt 
ur dagens kollektion av möbelaccessoarer i 
ek som berikar både hem och offentlig miljö, 
och färgsatt dem med Karin Larssons mus-
tiga färgpalett. Karins textilier, möbler och 
inredningsdetaljer i starka rena färger bröt 
med artonhundratalets mörka stilimitatio-
ner och tog fatt i samtida Jugend samtidigt 
som hon förebådade modernismen. Både 
Karin och Carl Larsson, som förevigade 
hennes noggrant formgivna hemmiljöer och 
familjen, är sedan länge fixstjärnor på den 
svenska konst- och designhimlen. Nu bidrar 
Karin till att sätta färg på den nordiska 
designen.

- Design handlar om att berätta historier,
säger Jesper Ståhl som står bakom den 
digitala visualiseringen där Karin och Carl 
Larssons verk möter dagens design. Och 
färg är inte enbart en dekoration att appli-
cera i efterhand, är inte färg emotionell och 
praktisk funktion som ger karaktär till alla 
typer av designobjekt?

De utvalda möbelaccessoarerna presenteras 
på Nationalmuseum som sedan länge visat 
Karin och Carl Larssons konst, och där De-
sign House Stockholm också bidragit med
glas och servis till nyrenoverade restaurang-
en, caféet och baren. Nationalmuseums nya
färgsättning vittnar också om hur färg
skapar en intim stämning som ger plats för
nya berättelser. Lasyren är en högkvalitativ
japansk variant som läggs på fyra gånger om
för att få en jämn och mjuk glans.

MER FRÅN DESIGN-
HOUSE STOCKHOLM
Vi har även övrigt sortiment 
från Designhouse Stockholm. 
Kontakta oss för info. 
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LJUSLYKTOR OCH 
VASER FRÅN KÄHLER 
Fina ljuslyktor och vaser i Kählers 
fina design finns i flera olika 
storlekar och färger. 

Kontakta oss för att se mer. 
Pris från 144:- /st
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1. FLAME VAS 

Vas av porslin med vacker matt svart glasyr. Vasens

organiska mönster leder tankarna till eld och flammor. 

Storlek: H 19 cm

Pris 360:-

2. FLAME LJUSLYKTOR 2-PACK

Porslin i vacker design som matchar Morsø s Flame vaser. 

Ljuslyktornas organiska mönster leder tankarna till eld och 

lågor. Storlek: Ø 8,3 cm, H 6,8 cm. 

Pris 340:-

3. ROOTS

Den vackra ljusstaken i svart pulverlackerad metall, skapar 

stämning med sina små oaser av ljus. Storlek: H 16,5 cm

Pris 3 ljus 490:-

Pris 4 ljus 680:-

3

1

2

3
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1 .  LIVA LJUSSTAKE

Svart DO5-8456 | Krom DO5-8457

Rund ljusstake i metall för 1 ljus. Ljus ingår ej.

Diameter: 40 cm

Pris 215:-

2. TWIST LJUSSTAKE, SET

DO5-8319

Ljusstakar i glas med metalltopp, 2-pack. Ljus ingår ej.

Storlek: 24 cm och 27 cm. 

Pris 229:- 

3. ASTA LJUSSTAKE, RUND

DO5-8280 

Asta ljusstake i svart smide för 4 st antikljus. Ljus ingår ej.

Diameter: 23 cm.

Pris 198:-

4. ELENA FÖRKLÄDE

DO5-8505

Förkläde i jeanstyg med ficka och band i PU-läder.

Storlek: 70 x 80 cm

Pris 279:-

5. GLÖGGSET

DO100

Glaskaraff med silikongrepp. Ställning i svart smide med 

plats för 1 värmeljus. Fyra glasmuggar med mönster av 

snöflingor.

Storlek: Karaff 1 liter. Glasmugg 2 dl.

Pris 359:-

6. FILIPPA FRUKTKORG

Krompläterad DO5-8499 | Guldpläterad DO5-8500

Fruktkorg i metall. 

Diameter: 25 cm

Höjd: 12 cm

Pris 279:-
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1 .  LANTERNA

Ljuslyktan som blir en vacker inredningsdetalj både inomhus och utomhus.

Finns i färgerna klar eller smoke. Storlek: H 25 cm

Pris 360:-

2. DESIGN WITH LIGHT KAMMARLJUSSTAKE

Finns i 2 olika storlekar

Pris 279:-
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EVERY DAY IS 
PARTY PERFECT 
WITH CELESTE
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1 .  VASE CELESTE 

Vi älskar bubblor! En form som skapar glädje och ger oss 

barnasinnet tillbaka. Serien Bubbles är keramikkrukor i 

olika skepnader. Glansiga ytor kombineras med matta och 

svart blandas med vitt. Tillsammans förstärker de varandra. 

Den bubbliga formen är oregelbunden och lever sitt eget 

liv. En vas det är lätt att bli förälskad i!

Storlek: 26 x 19 x 26 xm

Pris 499:-

2. HOLD VAS

Hold är en unik, prisbelönad glasvas designad av Pascal 

Charmolu. Vasen består av munblåst glas och ett metallhöl-

je som går att justera i höjdled. Genom att enkelt flytta upp 

eller ner metallhållaren anpassar man höjden till allt från 

mindre buketter till höga arangemang. Vasen är dessutom 

lika tjusig som ljuslykta.

Pris mellan H 200 mm 299:-

Pris stor H 280 mm 499:-

3. MOON VAS

Elegant, modern och stilren vas i pulverlackad metall. De-

signad av Pascal Charmolu. Vasen fungerar lika bra som en 

snygg inredningsdetalj som en praktisk vas där toppdelen 

håller snittblomman på plats. 

Pris liten H 210 mm Kampanj 199:-

Pris stor H 300 mm 297:-

4. VASE/BOWL SPHERE

Vasen Sphere bygger på samspelet mellan ljus och skugga, 

det enkla och det vackra. Det räfflade glaset ger strukturer 

som gör oss nyfikna och den mjuka runda formen är upp-

höjd på en tron. Vas Sphere förtjänar sin plats men kräver 

den inte. Storlek: 28 x 28 x 24 cm.

Pris 529:-
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VAS SQUEEZE ORREFORS

Genom ett kreativt samspel mellan Lena Bergström och glasarbetarna i hyttan skapades Squeeze. Resultatet – ett stilsäkert objekt med en sensuell rörelse och en nästintill dansande 

effekt. Serien lanserades ursprungligen 1997 och fick samma år utmärkelsen Utmärkt Svensk Form. En efterlängtad formklassiker som nu åter finns i sortimentet.

Färger: Blå eller klar

Pris liten (H 230, Ø 120 mm ) 799:-

Pris hög (H 340,  Ø 145 mm) 1200:-

TILLFÄLLIGT HÖJD 
GRÄNS FÖR GÅVOR 
TILL ANSTÄLLDA
Regeringen har tillfälligt tagit bort 
förmånsbeskattning för gåvor från 
arbetsgivaren upp till ett värde på 
1000:- inklusive moms. Detta är 
tillfälligt och gäller från 1:a juni till 
och med 31:a december. Syftet är 
att ge arbetsgivare möjligheten att 
uppskatta sina anställda samtidigt 
som det ska stödja näringslivet.

KONTAKTA OSS 
OM DU VILL HA 
MER INFO. 

CORONA
GÅVA 2020
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1.  CLION STAINLESS TRAKTÖRPANNA VINGA

En bra och klassik traktörpanna med lock utan beläggning, en hörnsten i uppsättning av 

grytor och pannor som är helt fri från PFOA och PTFE. Traktören har en gedigen kärna av 

aluminium som fördelar värmen jämt i pannan.Fungerar på alla typer av spishällar inklusi-

ve induktionshäll. Clion är elegant i rostfritt stål, som också ger den en lång livslängd samt 

enkel att återvinna. En panna i stål är lättskött och smidig att hålla ren och fin, vilket gör 

den till en långvarig favoriti köket. Levereras i presentkartong. 

Storlek: 26x26x7 cm 

Antal 1-49 50

Pris 649:- 599:-

2. HOLM WOK

Laga en läcker wokmiddag med HOLMs rustika köksutrustning. Fins set med wokpanna 

i aluminium, 28 cm, vitlökspress, serveringsbricka, 46 x 15 cm, och stekspade i akaciaträ 

samt 2 ramekiner i svart stengods Ø 10 cm. 

Pris 680:-  (ord. pris 1175:-)

1 2

CORONA
GÅVA 2020
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1 .  KLASSIKER VATTENKANNA STELTON

2020 firar Stelton 60 år av design och återlanserar den 

tidlösa och klassiska Original vattenkanna designad av 

Peter Holmblad 1978. Original vattenkanna 1,7 liter

Kampanjpris 800:- (Ord. pris 2099:-)

2. VASMIX MORSØ

De tre vackra Morsø vaserna återger naturens organiska 

linjer i helt olika mönster, och samtidigt förenas de i en 

elegant treenighet av den silkesmatta kittfärgade glasyren. 

Flame, 15 cm, River, 21 cm och Bark, 23 cm.

Pris 800:- (Ord. pris 1798:-)

3. SPHERE LUFTRENSARE DUUX

Perfekt för mindre områden och är lätt att ta med sig när 

du förflyttar dig till ett annat rum i huset. Luftrenaren har 

dubbla filter. Den inbyggda joniseraren frigör negativa

joner i luften, fångar små partiklar och suger in dem i HEPA 

filtret för att rena luften. Det aktiva kolet avlägsnar även

skadliga gaser och obehagliga lukter som tobaksrök. 

Storlek: Ø 20 cm.

Pris 780:-  (Ord. pris 1199:-)

CORONA
GÅVA 2020
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1 .  URBAN BACKPACK TRACKER

Datorryggsäck med 2 stora fack, 1 utvändigt fack och ett 

laptop-fack.Ficka för värdesaker, genomföring för hörlurar 

och flaskhållare. Material: 600D/PU. Färger: Blåmelerad, 

svartmelerad. Storlek: 20 L, 45 x 29 x 17 cm. 

Pris 450:-

2. SILVERDALE JACKET CUTTER & BUCK

En mjuk och komfortabel jacka som är lätt att vika ihop och 

väger nästan ingenting i ditt handbagage. Som insula-

tion har vi använt oss av Sustans®. Vid tillverkningen av 

Sustans® används 30% mindre energi och det består till 

37% av återanvändabart material jämfört med marknadens 

vanliga insulationsmaterial. Jackan är utrustad med YKK 

VISLON® dragkedjor. Finns i dam och herr. 

Pris 799:-

3. LEISURE JACKET CRAFT

Skön fritidsjacka i mjuk elastisk och funktionell polyester 

med två fickor. Finns i 6 olika färger. 

Material: 100% polyester

Storlekar: Herr S-4XL, dam XS-XXL

Pris 599:-

1

CORONA
GÅVA 2020
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MINIAPA I SVARTBETSAD EK

Denna svartbetsade lilla apa är en ny variant av Kay Bojesens fantastiska apa. 

Pris 639:-
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1 .   ORA VÄRMELJUSSTAKAR - 2 ST

Symbiosen mellan former och material resulterar i en 

varm, minimalistisk elegans. Värmeljusstakarna tillverkas i 

färgat glas och har samma formspråk som seriens skålar.

Storlek: Ø 9 cm

Pris 215:-  /set (ord. pris 374:-)

2. ORA LJUSSTAKAR - 2 ST

Ljusstakarna Ora av rostfritt stål och bok har inte några fo-

gar då det endast har använts en form att stöpa det rostfria 

stålet i. Ljusstaken kan användas både till värmeljus och 

kronljus, helt enkelt genom att vända dem upp och ner.

Rostfritt 1 stor & 1 liten - Pris 360:-  /set  (ord. pris 773:-)

Bok, 1 stor & 1 liten - Pris 435:-  /set  (ord. pris 773:-)

3. ORA SKÅL

Ora Skålarnas matta utsida kombineras med insidans 

blanka yta och tillsammans spelar de ett spel av ljus och 

reflektioner som bryts av med den karakteristiska stålkan-

ten. Kanten tillför en överraskande dimension till de mjuka 

formerna där materialvalet blottas bakom den färgade

pulverlackeringen. Välj mellan olika färger och storlekar!

15 cm - Pris 335:-  /st (ord. pris 579:-)

22 cm - Pris 360:-  /st (ord. pris 899:-)

30 cm - Pris 749:-  /st (ord. pris 1299:-)

VÄRMELJUS ELLER 
KRONLJUS?

Ljusstaken kan användas 
både till värmeljus och kronljus, 
helt enkelt genom att vända 
dem upp och ner.

Steltons serie Ora är designad av 
Daniel Debiasi & Federico Sandri



20

1 2

1 .  ORREFORS JERNVERK SÄNGKAMMARLJUSSTAKE 

Ljusstake av keramik med emaljerad insida. Färg: vit, marin, grå, svart 

Storlek: 3,5x11,5 cm

Antal   1-49 50

Pris   169:- 149:- 

Pris 2-pack (endast svart och vit) 279:- 249:-

2. ORREFORS JERNVERK LJUSSTAKE FLASKA

Denna charmiga ljusstake i porslin är formad som tre flaskor som sitter ihop. Ger ett fint 

ljussken då ljusen hamnar i olika höjd.

Färg: vit, grå. Storlek: 17, 21 resp 30 cm

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 649:-)
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1 .  BUBBEL + 4 ST GLAS

Ett festligt gåvoset med alkoholfri bubbel och 4 st 

champagneglas från serien Edge. Gåvan kommer i en svart 

kartong med Orrefors logo. 

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 589:-)

2. LIMELIGHT SKÅL OCH GLASS BOK

Ett gåvoset med 2 st skålar på fot och en bok med recept 

på glass. En presentpåse ingår. 

Storlek: H 105 mm, Ø 120 mm

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 598:-)

3. PLUTO LJUSSTAKE

Bland gnistrande, böljande och mystiska planeter tar Pluto 

plats i Lena Bergströms universum. Med sin munblåsta 

bas i infärgat glas och ljushållare i rostfritt stål får den ett 

skandinaviskt uttryck.

Färger: Klar, blågrå, gyllenbrun. 

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 511:-)

Bubbel  och  glas
Egde är en glasserie i skandinavisk design med form och 
funktion som förstärker smakupplevelsen av drycken. 
Passar utmärkt till champagne, prosecco och alkoholfria 
mousserande drycker. Gör varje tillfälle lite festligare och 
ger stil till det dukade bordet. I detta julklappsset 
levereras fyra stycken champagneglas tillsammans med 
ett alkoholfritt bubbel i en svart exklusiv 
presentförpackning.
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1 .  SALLADSSKÅL 

Salladsskål i stengods med en blank glasyr på insidan och 

matt utsida. Perfekt för stora sallader och anrättningar. 

Storlek: Ø 30 cm

Pris 360:-

2. SALLADSSET & SALLADSBESTICK

Bitz salladsskål i två olika färger med salladsbestick i ek. 

Skålen är vacker i alla sammanhang. 

Storlek Skål: Ø 24 cm. Storlek salladsbestick: 24 cm

Pris 360:-

3. SKÅLSET MED LOCK

Praktiska och användbart set med tre vackra BITZ skålar i 

matt svart stengods med lock i ek. Skålarna är 10, 12 och 

14 cm i diameter och trälocken, som passar alla skålar med 

samma diameter.

Pris 360:-

3

2
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1 .  FOODIE SMOOTHIEBLENDER

Med smoothieblendern Foodie får man en användarvänlig och stilren hjälp i köket som 

är perfekt för att öka intaget av frukt och grönt i en stressig vardag. Smoothieblendern är 

framställd i plasttypen tritan som har den speciella egenskapen att den inte drar åt sig lukt, 

samt är BPAoch ftalatfri. Mixa alltid frukt eller grönsaker tillsammans med vätska.

Design: Unit 10

Kampanjpris 360:-  /st (ord pris 549:-)

2. FOODIE VATTENKOKARE

Den funktionella och användarvänliga Foodievattenkokaren är inbjudande med sin vänliga 

runda form. Vattenkokare har en hög prestanda som gör att vattnet kokar snabbt upp med 

låg energiförbrukning. Den trådlösa vattenkokaren rymmer 1 l. och är försedd med ett 

avtagbart kalkfilter. Den är säkrad mot torrkokning och slår av automatiskt när vattnet har 

kokat klart. BPA- och ftalatfri Design: Unit 10

Kampanjpris 360:- /st (ord. pris 549:-)
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1 .  TERMOS EM77 1 L

Idag 43 år senare är EM77 fortfarande lika aktuell och po-

pulär. Förutom det patenterade vipplocket medföljer även 

ett skruvlock, vilket vi rekommenderar att du använder 

utomhus, t. ex. på picknick. Säsongens eleganta mörka 

toner inspirerar till lugn och avkoppling som kläs av hös-

tens färgharmoni. Välj mellan 15 st härliga färger inklusive 

aktuella säsongsfärger.

Design: Erik Magnussen

Kampanjpris 360:-  /st (ord. pris 799 :-)

2. VATTENKOKARE EM77 1 ,5 L

Den eleganta trådlösa vattenkokaren är den yngsta famil-

jemedlemmen i EM77 familjen. EM77 vattenkokare har en 

hög prestanda som gör att vattnet kokar snabbt upp med 

låg energiförbrukning. Försedd med ett avtagbart kalkfilter, 

säkrad mot torrkokning och slår av automatiskt när vattnet 

har kokat klart. Välj mellan 5 st härliga färger inklusive 

aktuella säsongsfärger.

Design: Erik Magnussen

Kampanjpris 559:-  /st (ord. pris 949 :-)

3. EMBRACE BRÖDKORG

Brödkorgen från den populära Embrace-serien i rostfritt 

stål med de klassiska organiska formerna som känns igen 

från hela Embrace-serien och bidrar med elegans på alla 

bord. Välj mellan färgerna  black, chalk och grey. Brödkor-

gen kan också användas till frukt och grönsaker vars färger 

utgör fina kontraster mot stålet. 

Design: Halskov & Dalsgaard. 

Storlek: Ø 23,5 cm

Kampanjpris 360:-  /st (ord. pris 1 029:-)

3

Tips
Lägg till ett paket 

med kaffe eller te från 
IN10SE’s sortiment för 

det där lilla extra. 

Kontakta oss för pris!
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1. UGNSFORMAR MED LOCK 2 ST

Ett fin set med 2 ugnsformar av glas med lock.

Storlekar: 38x25cm och 24x24cm

Pris 319:-

2. SALT- OCH PEPPARSET 

Stiligt set som håller rent på bordet genom att kvarnen är 

placerad på ovansidan. 

Storlek: H 20 mm

Pris 360:-

3. 2 .  GRAND CRU TERMOS 1 ,0L , 

ROSTFRITT STÅL

Snygg design och en kanna som håller värmen bra. 

Har glasinsats med dubbla väggar. Rymmer 1 L. 

Pris 360:-

2

1

3
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1 .  KONTAKTGRILL

Kontaktgrill med en grillyta på 18x28 cm. Perfekt för bröd och för att värma stora bitar 

grönsaker eller en läcker smörgås men fungarar även till en kött eller fiskbit. Grilljärnet har 

en non stickbeläggning och locket har gångjärn som gör att det ligger vågrätt även på höga 

livsmedel. 1000 watt.

Pris 360:-

2. KUSINTHA VATTEN PAKET

1,2 L vattenflaska med patenterad kork i glaserad keramik och 6 rustika vattenglas, 30 cl, av 

återvunnet glas där det råa glaset framstår som grönt. Kusintha-glasen är sköna att hålla i, 

skapar härligt liv på bordet - och allra viktigast: 70:- går oavkortat till Cristian Bitz stödpro-

jekt via danska Röda Korset. I gåvopaketet ligger ett TACK från Bitz för stödet till projektet.

Pris 360:-

1

2

70:- GÅR OAVKORTAT TILL
CRISTIAN BITZ STÖDPROJEKT
VIA DANSKA RÖDA KORSET

Projektet arbetar för att skaffa rent
dricksvatten till befolkningen i Malawi.
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1 .  HOOP SERVERINGSSKÅL 

Av munblåst glas med tillhörande salladsbestick i 

Karboniserad askträ. Design: Unit 10.

Setet innehåller:

Hoop serveringsskål Ø 30 cm

Hoop salladsbestick 30 cm

Kampanjpris 665:-  /set (ord. pris 1 448:-)

2. GLACIER KARAFF 1 L + GLAS 25 CL

Designern Peter Svarrer står bakom designen av den nya 

glasserien Glacier som består av en karaff med tillhörande 

dricksglas. Formspråket är enkelt och stramt, men bryts 

av bottens sofistikerade struktur med inspiration från 

skandinaviska vintrar som kännetecknas av frost och klara 

iskristaller. Servera din favorit dryck i karaffen och upplev 

hur fasetterna på botten sticker ut.

Design: Peter Svarrer

Kampanjpris 315:-  /st (ord. pris 569:-)

3. GLACIER 25 CL 6-PACK GLAS

Komplettera med 6 st matchande glas som har samma

formspråk som karaffen. Glasen tål att servera både kall 

och varm dryck, diskas i maskinen på max 55 °C.

Design: Peter Svarrer

Kampanjpris 185:-  /6-pack (ord. pris 329:-)

1
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1 .  HOME BARTENDER GIFTBOX

Ett fin set med shaker, Måttglas, Sked och 2 st 

GC Longdrink glas.

Pris 559:-

2. GC LONGDRINK, 4-PACK

4-pack med longdrink glas från Rosendahl. 

Storlek: H 15,5 cm, volym 30 cl.  

Pris 159:-

3. GÅVOSET MED TO-GO MUGG OCH 

DRICKFLASKA

Ett fint set med dricksflaska och to-go-mugg i svart/grå. 

Pris 279:-

3
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1 .  GIFTSET TAPAS

Ett tapas-inspirerat gåvoset med två skålar i olika storlekar, 

en assiett och en burk med Zeta ekologisk olivmix. Alltihop 

snyggt packat i en presentkartong. Perfekt gåva!

Kampanjpris 250:-

2. NATURE SALLADSSKÅL MED 

BAMBULOCK/SKÄRBRÄDA

Ett multifunktionellt set av glas och bambu. Bambudelen 

fungerar som lock, skärbräda och serveringsbricka. Servera 

till exempel en härlig sallad i glasskålen, lägg sedan på 

locket och ställ in resterna i kylskåpet. Mått Ø 215 mm

Pris 399:-

3. NATURE FÖRVARINGSSTÄLL 

+ OLJA/VINÄGER FLASKOR

Snyggt serveringsställ komplett med 

olja- och vinägerflaskor.

Kampanjpris 479:-

4. NATURE KARAFF MED EKKORK

En av Sagaforms klassiker. Formgiven för rödvin, men 

funkar för alla typer av dryck. Tidlös design som håller 

länge. Populär som gåva.

Pris 249:-

5. NATURE SALLADSKÅL 

MED BAMBUBESTICK

Salladsskål helt i glas i stilren form med tillhörande 

salladsbestick i bambu. Perfekt som gåva!

Storlek skål: Ø 215 mm

Pris 360:-

FINA GÅVOR 
FÖR KÖKET FRÅN 

SAGAFORM
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1 .  STUB CHAMPAGNE/DESSERT 

GLAS KLAR 20 CL 4 ST

Stilrena, funktionella glas från serien Stub.

Levereras i elegant gåvokartong.

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 439:-)

2. STUB GLAS KLAR 21 CL 4 ST

Stilrena, funktionella glas från serien Stub.

Levereras i elegant gåvokartong.

Kampanjpris 360:- (ord. pris 439:-)

3. STUB GLAS KLAR 36 CL

Stilrena, funktionella glas från serien Stub.

Levereras i elegant gåvokartong.

Pris 2-pack 220:-

Pris 4-pack 360:-
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1 .  WATER GLASS BUBBLES 6-PACK 

I en värld av allvar och konflikter behöver vi njuta mer, ta 

vara på stunden och omge oss med saker som får oss att 

må bra. Glasserien Bubbles vill få oss att känna att glaset 

alltid är fullt, även om det är tomt eller halvfullt. Att på ett 

lättsamt sätt påminna oss om vår inställning till livet. Oav-

sett om det serveras juice, vin, vatten eller dessert i glasen 

så ska de få oss att bubbla mer – bubbla av skratt, av prat, 

av lycka. May all your troubles be bubbles!

Pris 299:-

2. WINE GLASS BUBBLES 6-PACK

Pris 360:-

3. CHAMPAGNE SAUCER BUBBLES 

6-PACK

Pris 360:-

4. CLUB TUMBLER MED RUNDAD 

BOTTEN, 6-PACK

Det gungande whiskeyglaset är en av Sagaforms största 

klassiker och även deras allra mest populära gåva.

Pris 149:-

5. HAPPY HOLIDAY CLUB CHAMPAGNE 

GLAS 4-PACK

Champagneglas i Sagaforms ikoniska och unika club-de-

sign. Garanterat en uppmärksammad detalj på nästa 

middag eller fest! Champagneglasen är av munblåst glas 

med guldfärgad fot.

Pris 360:-
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1 .  TWISTER FUSHION BLENDER 
OBH6650 - Fyll flaskan eller glaset med dina favoritingre-

dienser, sätt fast bladet och blanda. 1 x 600 ml BPA-fri 

flaska med drickpip. 2 x 400 ml glasmuggar med 2 lock & 

2 sugrör. En hastighet. Flaska, glaskanna och knivsats tål 

maskindisk. 300-watts motor.

Pris 359:-* (Säljes i 4-pack)

2. SUPER MIX

OBH7698 - Super Mix är en enkel och lättanvänd stavmixer 

med turbohastiget, som ger en hjälpande hand med 

matlagningen i vardagen. Kraftfull 400-watts motor.

Pris 259:-* (Säljes i 6-pack)

3. BLENDFORCE WHITE

OBHLH4201S0 - Blender i krispigt vitt som klarar att krossa 

is och göra dina smoothies på nolltid! 2 hastigheter samt 

pulsfunktion. Kapacitet för 1,25 liter vätska. 4 blad i rostfritt 

stål. Kanna i plast.

Pris 639:-* (Säljes i 3-pack)

4. TWISTER GO BLENDER

OBH7744 - Liten och lättanvänd smoothieblender med 2 st 

BPA-fria take away-flaskor med drickpip. Pulsfunktion för 

att krossa frysta bär.

Pris 345:-* (Säljes i 4-pack)

5. BISTRO GRILLPLATTA

OBH6923 - Samla familj och vänner runt bordet och laga 

maten tillsammans! På grillplattan kan det grillas kött, 

korv, skaldjur och mycket mer.

Pris 469:-* (Säljes i 4-pack)

6. CRISPY SMÖRGÅSGRILL

OBH6882 - En smörgåsgrill är det enklaste sättet att få 

frasiga och jämnt grillade varma smörgåsar på bara några 

få minuter. Grillar 2 varma smörgåsar på några minuter. 

Plattor med non-stick beläggning. Lampa som indikerar på/

klar att använda. Snäckformade plattor. 750 W.

Pris 305:-* (Säljes i 6-pack)
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1 .  JAMIE OLIVER EVERYDAY GRYTA 3 L

TEE7914414 

Storlek: 3 liter

Pris 345:-* (Säljes i 4-pack)

2.  JAMIE OLIVER EVERYDAY GRYTA

TEE7914614 

Storlek: 4,7 liter

Pris 359:-* (Säljes i 2-pack)

3. J.O. EVERYDAY WOKPANNA 

TEH8051974

Storlek: 30 cm

Pris 359:-* (Säljes i 4-pack)

4. J.O. EVERYDAY TRAKTÖRPANNA

TEH8053374 

Storlek: 25 cm

Pris 455:-* (Säljes i 4-pack)

5. J.O. EVERYDAY STEKPANNA

TEH8050614

Storlek:  28 cm

Pris 359:-* (Säljes i 4-pack)

6. TEFAL ACCESS STEAM FIRST

TEDT6130E0 - Lätt och smidig och ger enkel ångning 

närhelst du behöver det.  Denna kompakta, handhållna 

steamer är utrustad med en blixtsnabb, 15-sekunders 

uppvärmningstid som ger snabba resultat. Passar alla typer 

av klädesplagg.

Pris 459:-* (Säljes i 6-pack)

*Vid beställning under 5000:-, tillkommer en frakt på 499:-

1 2

3

4

5

6
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1 .  DELUCA SKÄRBRÄDSSET, 3-PACK

Skärbrädor i tre olika storlekar för optimal användarvän-

lighet i köket. Ett set om skärbrädor i bambuträ. Använd 

vid matlagning eller servering. Ett hållbart och miljövänligt 

alternativ till plast. 

Storlekar: Stor: 38x29,2x0,8 cm. Mellan: 30,x22,8x0,8 cm. 

Liten: 20,3x15,2 0,8 cm

Antal 1-49 50

Pris 259:- 239:-

2. MONTE GJUTJÄRNSGRYTA

En klassisk gjutjärnsgryta i Monteserien. Tack vare gjut-

järnets goda värmeegenskaper är den idealisk till grytor 

och långkok. Utöver det har den tjock botten, vilket gör att 

innehållet inte bränner fast lika lätt. Locket är försett med 

små piggar som gör att vattenångan som kondenseras

fördelas jämnt och fint över innehållet – en självösnings-

funktion. Insidan har en svart emaljering med större porer 

som har en något ruffare yta. Detta gör att porerna över tid 

fylls med olja och utvecklar en nonstick patina på samma 

vis som rågjutjärn. Fungerar på alla typer av spishällar 

inklusive induktionshäll.

Storlek: 3,5 L, 27x21x15 cm

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 699:-)

3. MONTE GJUTJÄRN SÅSKASTRULL

En vacker såskastrull i Monteserien. Tack vare gjutjärnets 

goda värmeegenskaper är den idealisk till sås, soppa eller 

bakning. Utöver det har den tjock botten, vilket gör att 

innehållet inte bränner fast lika lätt. Insidan har en svart 

emaljering med större porer som har en något ruffare yta. 

Detta gör att porerna över tid fylls med olja och utvecklar 

en nonstick patina på samma vis som rågjutjärn. Fungerar 

på alla typer av spishällar inklusive induktionshäll.

Storlek: 1,9 L, 37x19x12,5 cm

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 599:-)

4. MONTE RAW GJUTJÄRNSSTEKPANNA

Gjutjärnsstekpanna med handtag i svart trä. Pannan har 

en maskingjord botten vilket gör den jämn och slät. Det ger 

bästa förutsättningar för en jämn värmespridning. Denna 

panna blir bara bättre med tiden och om du sköter den 

kommer den kunna gå i generationer. Fungerar på alla 

typer av spishällar inklusive induktionshäll. Handtaget går 

att skruva av om du önskar använda stekpannan i ugnen.

Storlek: 28,5x28,5x6 cm

Antal 1-49 50

Pris 390:- 360:-

BAMBU = HYGIENISKT
Bambu är en snabbväxande växt 
som ej behöver bekämpningsmedel 
eller konstgödsel samtidigt som det 
är naturligt antibakteriellt och suger 
upp minimalt med vätska. Detta gör 
redskapen mer hygienisk i jämförelse 
med andra trämaterial.
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1 .  DELUCA SERVERINGSTÅNG

Tång i bambu som kan användas för att greppa och vända 

med. Storlek: 30x2,5x2,5 cm

Antal 1-49 50

Pris 85:- 79:-

2. MONTE RAW GJUTJÄRNSPLATTA

Ett stekbord till spisen i gjutjärn som har goda egenskaper 

att steka på. Fungerar på alla typer av spishällar inklusive 

induktionshäll. Den rektangulära formen gör att man kan 

steka mycket samtidigt. Går även utmärkt att använda i 

ugn och på grill för bakning av exempelvis pizza. Till plattan 

medföljer även Deluca serveringstång.

Storlek: 39x23x1,5 cm

Antal 1-49 50

Pris 429:- 399:-

3. DELUCA GRYTUNDERLÄGG

Ett robust och snyggt underlägg som klarar fat, kastruller, 

långpannor och liknande. Vid mycket långa/stora fat re-

kommenderas att dela underlägget så att det används som 

två. Storlek: 15,5x15,8x2 cm

Antal 1-49 50

Pris 169:- 159:-

4. MEMOIR OF WINE

Trevligt vinset i exklusiv förvaringslåda. Innehåller vinöpp-

nare i klassisk stil med kniv, korkskruv- och kapsylöpp-

nare i ett, ett häfte fyllt av kunskap och roliga anekdoter, 

noteringblad där du kan fylla i information om de viner du 

testat och vad du tycker om dem. Storlek: 11x3x1,7 cm

Antal 1-49 50

Pris 169:- 159:-

 5. RETRO PEPPARKVARN

Pepparkvarn i klassisk och skandinavisk design av askträ. 

Verket i kvarnen är keramiskt och justerbart vilket garante-

rar snabb och smidig malning.

Storlek: 5x5x16 cm

Antal 1-49 50

Pris 169:- 159:- 

6. DELUCA SLEVSET

Ett set om köksslevar i bambuträ. Ett hållbart och miljövän-

ligt alternativ till plast. 

Storlek: 25x5x2 cm

Antal 1-49 50

Pris 170:- 160:-
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1 .  BECAUSE YOU’RE WORTH IT

Innehåller: Olivolja Aziete 250 ml, Glögg 50 cl och Rimfrost 

250 g malet bryggkaffe. Mått på box: 22x15x6 cm.

Pris 249:-

2. SIMPLE BUT BEST

Innehåller: Rimfrost 250 g malet bryggkaffe och Olivolja 

Aziete 250 ml. Mått på box: 22x15x6 cm.

Pris 179:-

3. FOR SOMEONE YOU LOVE

Innehåller: Dagg 250 g malet bryggkaffe, Gränna knäcke 

250 g, Glögg 50 cl, Olivolja Aziete 250 ml och Vinäger 500 

ml. Mått på låda: 35x25x13 cm.

Pris 399:-

4. EXPERIENCE BOX

Presentbox bestående av galega, cordovil och bio. Tre oljor 

som skiljer sig i smaken från väldigt mild till mer pepprig. 

Vilket blir ett perfekt kit med oljor för olika tillfällen.

Pris 379:-

5. OIL AND VINEGAR TASTING SET

Ett presentset bestående av en 500 ml rödvinsvinäger, 500 

ml olivolja bio samt en provtallrik i keramik.

Pris 299:-

6. ALWAYS FIKA

Innehåller: Choklas Renée Voltaire 100 g, Morgonbris 250 g 

malet bryggkaffe och Åska svart te Lapsang 50 g.

Mått på box: 22x15x6 cm.

Pris 329:-

1 2 3

4 5 6

SUPERFOOD SET
Innehåller: Olivolja Organic Bio 250 ml, Kokosvatten 
Renée Voltaire 150 ml, Kombucha Renée Voltaire 
275 ml, Dis Matcha grönt te 35 g och Ginger Chew 
Renée Voltaire 120 g.
Mått på låda: 25x21x13 cm.
Pris 399:-

Trevliga present set
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SÄTT DIN EGEN PRÄGEL 
OCH BLI UNIK!
Många väljer att sätta sin egen prägel på IN10SE’s produkter, 
något som vi gärna hjälper till med. Tillsammans arbetar vi fram 
ett idékoncept med målsättningen att täcka dina förutsättningar 
och behov. Efter detta finslipar vi detaljerna kring erbjudandet 
med allt från produktutveckling till paketering och slutleverans. 
På alla varor från IN10SE’s sortiment kan du redan vid beställning 
från 50 st göra produkten unik för dig. Detta gäller både etiketter 
samt innehåll, du väljer själv om du vill profilera med logo eller 
eget budskap. Här ser du ett axplock på hur vi kan profilera några 
av våra produkter unika för dig.

PRIS PÅ EGEN ETIKETT

Antal 50 100 500 1000

Pris 15:-  11 :-  8:-  7:-

Startkostad 500:-

GLÖGG

ÄPPELCIDER

TE

KRYDDOR

KAFFE

Priser
TE - FRÅN 125:-

KAFFE (MALT/BÖNOR) - 85:-

KRYDDOR - FRÅN 69:-

ÄPPELGLÖGG - 79:-

ÄPPELCIDER - 29:-
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1-3.  TRÄREDSKAP

Tinas träredskap är tillverkade av odlat acacia trä, finns i 

flera olika utförande.

Längd: 30,5 cm

Pris 109:-  /st

4. SERVERINGSFAT DROP

Ett vackert uppläggningsfat med reliefkänsla och vit/grå 

glaserat stengods. Design Linda Svensson. Packad i pre-

sentförpackning. Mikro-/diskmaskinsäker, Large: 38 x 28 x 

3,5 cm. 231000 Medium: 33 x 22 x 3 cm.

Pris 330:-

5. BRICKA DROP

Rund bricka Ø 38 cm, med mönster i svart/ vitt. Björkfanér/

melamin, tillverkad i Sverige. Design Linda Svensson. 

Pris 360:-

6. MUGG DROP TINA 4-PACK

4-pack muggar i glaserat stengods, 40 cl. Packad i present-

kartong. Design Linda Svensson. Mikro-/ diskmaskinsäker.

Pris 199:-

5 6
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Träredskap i köket är mer regel än 
undantag, Tinas träredskap är tillverkade 

av odlat acacia trä, finns i flera olika 
utförande.
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1 .  KÖKSVÅG BAMBU

Köksvåg Bambu HOME Väger allt du behöver i köket max

3 kg. Noggrannhet 1 g. Tare-funkation = nollställning innan

nästra ingrediens tillsätts. växla mellan g och oz. Automa-

tisk avstängning efter 1 minut, batterier 4xAA ingår ej.

19,5x19,5x2,5 cm. ABS / bambu. 

Pris 298:-

2. KAKFORMAR HJÄRTA

Gör ditt eget knäckebröd med hjälp av 5-dels set formade 

som ett hjärta i olika storlekar. Recept medföljer. Förvara 

formarna i förpackningen. Packat i bokformat presentför-

packning. 5 delar, 16,5 x 16,5 x 2,5. Silver, metall. 

Pris 85:-

3. RIVJÄRN GRATER

En gastronomisk upplevelse och ett nytt sätt att salta 

maten. Det vit/rosa himalayasaltet rivs över anrättningen 

med ett rivjärn i japanskt stål av högsta kvalitet. Saltstenen 

och rivjärnet blir matplatsens självklarhet då de placeras på 

det medföljande bordsstället.

9 cm, Ø 6,5 cm. 

Pris 268:-

4. RIVSALT CHILI

CHILI handlar om smak och upplevelse, precis

som RIVSALT. Så att skapa vår egen chiliprodukt,

som du nu håller i din hand, kändes

naturlig. Ett perfekt format rivjärn i rostfritt

stål, en hållare i ekvirke och bästa möjliga chili

pepparval som vi kunde hitta. En annan skandinavisk

gastronomisk upplevelse av RIVSALT.

Pris 299:-
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Karin Lorin startade Boställets vedugnsba-
geri på hösten 2011. På gården fanns en 
stor ladugård som skulle kunna passa som 
bageri. Sagt och gjort. För 60 år sedan bod-
de det mjölkkor där, nu bakar Karin bröd. 
Hon är jätteglad att driva ett företag som bi-
drar till försörjningen likväl som en levande 
landsbygd. På Boställets vedugnsbageri får 
hon direkt feedback av kunder och känslan 
när hon tar ut ett riktigt fint bröd ur ugnen 
är obeskrivlig. 

”Vi brukar delta i en del julmarknader i 
december men i år blir det annorlunda. Det 
ska bli spännande att se om fler besöker 
oss i år. Normalt sett konkurrerar vi med 
mycket annat från glöggmys till luciafiran-
de och många har en tradition av att baka 
själva. Vår bästa försäljning är dagen innan 
julafton.

Min julfavorit är lussebullen. Jag älskar saff-
ran och våra saffransbullar penslade med 

smör och doppade i strösocker är riktigt 
goda. Men jag uppskattar det mesta med 
saffran, kanske för att jag inte äter det året 
om.”

I adventstid har Karin Lorin några traditio-
ner hon inte vill vara utan. T ex dagen då de 
bakar pepparkakshus tillsammans med en 
annan familj, en riktigt rolig stund då alla 
engagerar sig. Bland annat har det blivit 
sagoslott, traktor, långsvansbåt, fågelholk, 
ladugård, kyrkan i byn eller Eiffeltornet.

Vilken tur för oss att Karin delar med sig av 
sitt bästa recept på lussebullar från Bostäl-
lets vedugnsbageri. De tar lite längre tid att 
göra än vad många är vana vid, men det är 
helt klart värt besväret. Genom att göra en 
fördeg som får jäsa i kylen över natten så 
behöver man inte använda lika mycket jäst 
och dessutom utvecklas smakerna bättre 
när degen jäser länge. 

1
Utanför Vreta Kloster i Östergötland på Boställets vedugnsbageri 
är det full rulle inför jul.

1 .  BAKSET

Bakset bestående av två stycken mått, en visp samt en bakpensel. Setet är packat i en

bokbox med en omvandligstabell på insidan. Storlek: 30x13x4,50 cm

Pris 159:-

2. MASON GRYTVANTE

Med dessa ugnsvantar har du bränt dig för sista gången. Vantarna är tillverkade i

240 gsm bomullstwill och har försetts med en tjock stoppning för att kunna hantera

ugnens varma temperaturer. Modellen är även CE-certifierad och utformad så man kan

använda dem om man är såväl vänster- som högerhänt. Strl: 15x30 cm

Färger: Blå, beige, grön

Pris 65:-

2
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BOSTÄLLETS 
UNDERBARA
LUSSEBULLAR
DAG 1
2,5 dl kallt vatten
2,5 dl kall mjölk
500 g vetemjöl
25 g jäst
1 gram saffran

DAG 2
500 g vetemjöl
5 g salt                 
200 g socker
200 g kallt smör i bitar (eller rumsvarmt om 
det är svårt att blanda in smöret)

Fyllning:
250 g smör
250 g socker
1 tsk vaniljsocker

GÖR SÅ HÄR
Dag 1
Blanda ingredienserna för dag 1 och låt jäsa i kylen över natten. Det blir 
mycket när det börjar jäsa så ta en stor bunke! Blanda till exempel i en plast-
låda med en träslev.

Dag 2 
Tillsätts övriga ingredienser. Blanda till en blank deg, gärna i en degblandare 
och baka ut bullarna direkt. Börja med att blanda ihop fyllningen. Kavla ut 
degen och bred på smörblandningen. Gör sedan bullar av önskad storlek 
och form. Då det är förhållandevis lite jäst och degen är sval så kan det ta 
lång tid innan bullarna jäst sig stora och fina och är redo att gräddas. Låt 
bullarna jäsa på plåten cirka 1,5-2 timmar, mer om det behövs. Grädda 
sedan 8-10 minuter i 225 grader. Låt bullarna svalna något, pensla 
sedan med smör och doppa i strösocker.

KARINS TIPS FÖR LYCKADE 
SAFFRANSBULLAR

Gör en fördeg enligt receptet till 
vänster, då kan du använda mycket 
mindre mängd jäst och smakerna 
utvecklas bättre när degen jäser 
länge. 

Använd kallt (eller rumsvarmt smör 
om det är enklare att blanda in) det 
ger saftigare bullar

Gör ”vanliga” bullar med smör 
och socker i eller varför inte maxa 
och även riva i mandelmassa eller 
vitchoklad. 

Traditionella formen på lussekatter 
blir lätt torra om de inte äts direkt. 
Därför brukar vi även fylla våra 
lussekatter med smör och socker. 

1
2
3
4

3

3. MASON FÖRKLÄDE

Funktionellt förkläde i 100% bomull som får dig att framstå som ett proffs i köket eller framför 

grillen. Framsidan har utrustats med en handdukshållare samt en djup ficka så att alla köksredskap 

du behöver finns nära till hands. Förklädet har korsade ryggband i kontrasterande färg som går att 

justera så att de sitter bra runt kroppen. Storlek: 70x90 cm. Färger: Blå, beige, grön

Pris 179:-



42

2 3

1 .  ORREFORS JERNVERK 

KÖKSKNIVAR 3-PACK

Ett mycket användbart och exklusivt knivset om tre knivar, 

japansk kockkniv, kockkniv och en tomatkniv. 

Bladlängd: Japansk kockkniv 17,5 cm, 

brödkniv 20 cm, tomatkniv 12,5 cm.

Antal 1-49 50

Pris 399:- 360:-

2. ORREFORS JERNVERK 

KNIVSET 3-PACK

Knivar i unik design med mattsvarta knivblad och mörka 

trähandtag. Tomatkniv, japansk kockkniv och en kockkniv. 

Material: Blad av stål, handtag av askträ. Bladlängd: Tomat-

kniv 12 cm, japanskkniv 18 cm och kockkniv 20 cm

Antal 1-49 50

Pris 399:- 360:-

3. ORREFORS JERNVERK SKÄRBRÄDA

Denna skärbräda är gjord av acaciaträ som ger den en na-

turligt vacker lyster. Akacia är rikt på naturliga oljor och står 

bra emot vattenpåverkan. Skärbrädan är av ändträ som ger 

ett starkt ytskikt. Kommer i presentkartong.

Mått: 36x24x2 cm

Kampanjpris 360:- (ord. pris 449:-)

1
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1 .  AKIRA KNIVSET I  STÅL

Svart DO5-8356 | Brunt DO5-8355

Knivset med svart eller brunt handtag 

(träimitation). Kockkniv 20 cm. 

Köttkniv 20 cm. Allkniv 13 cm.

Pris 329:-

2. CALGARY KNIVSET I  STÅL

DO3-9744 

Knivset i rostfritt stål. Japansk Kockkniv 28 cm. 

Brödkniv 32 cm. Kockkniv 32 cm. Allkniv 23 cm. 

Skalkniv 20 cm.

Pris 329:-

3. HUGO KNIVSTÄLL

DO5-1267

Knivställ i bambuträ med magnet.

Storlek: 20 x 22,5 cm

Pris 359:-

4. OSTBRICKA

DO300

Oval skärbräda i akaciaträ och fyra ostverktyg i rostfritt stål 

med handtag i träimitation. Skärbräda: 54 x 18 cm.

Ostverktyg: 13 cm

Pris 349:-

5. RITA RIVJÄRN

DO5-8463 

Rivjärn i akaciaträ och rostfritt stål. 

Gummerad botten.

Storlek: 27 x 13,5 cm.

Pris 229:-

6. OLINE OSTBRICKA, RUND

DO5-8515

Ostbricka i akaciaträ och tre ostverktyg 

med trähandtag.

Skärbräda: dia 22,5 cm och längd 32 cm.

Pris 298:-
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1 .  ORREFORS JERNVERK MINIGRYTA 

2-PACK

En minigryta, perfekt för att göra personsgratänger i eller 

en läcker dessert, t ex creme brulee. 

Material: keramik med gjutjärnskänsla och glaserad insida.

Färg: vit, svart

Storlek: 6x13 cm

Antal 1-49 50

Pris 299:- 260:-

2. ORREFORS JERNVERK 

GRATÄNGFORM 2-PACK

Från Jon Eliason kommer dessa gratängformar. De passar 

brevid varandra i ugnen och är stapelbara i skåpet. 

Material: keramik med gjutjärnskänsla och glaserad insida.

Färg: vit, svart. Storlek: 21x28 cm

Antal 1-49 50

Julpris 499:- 425:-

3. ORREFORS JERNVERK GJUTJÄRN 

GRILLPANNA

En emaljerad grillpanna i gjutjärn i en stilren och snygg 

stram design. Lätt att hålla ren och fungerar på alla typer 

av hällar. 

Material: gjutjärn. Färg: svart 99

Storlek: 24 cm 

Antal 1-49 50

Julpris 399:- 360:-

JON 
ELIASON
DESIGN
STUDIO
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7

1 .  RUND BRICKA - SLICE OF LIFE

GYi75 Ø 49 cm - Pris 489:-

GYi189 Ø 31 cm - Pris 349:-

2. FRUKOSTBRICKA - SLICE OF LIFE

GYi529 - Storlek: 27 x 20 cm

Pris 198:-

3. SKÅL BUTTERFLY

GYi356 - Handgjord Fjärilsskål. Järn med pulverlackering.

Guldfärgad. Storlek: 30 x 30 x 12 cm

Pris 349:-

4. SKÄRBRÄDA - PIECE OF ME

GYi516 - Storlek: 40 x 20 cm - Pris 269:-

GYi515 - Storlek: 19,5 x 19,5 cm - Pris 225:-

5. FÖRVARINGSKORG / TVÄTTKORG

PIECE OF ME

GYi355 - Förvaringskorg / Tvättkorg i polyestercanvas.

Storlek: 40 x 40 cm

Pris 349:-

6. FRUKOSTBRICKA - PIECE OF ME

GYi359 - Storlek: 27 x 20 cm

Pris 198:-

7. STOR RUND BRICKA - PIECE OF ME

GYi360 - Storlek: Ø 49 cm

Pris 489:-
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Att köpa en julklapp till anställda eller kunder kan vara ett av årets svåraste beslut. Att köpa 
julklapp till sin egen familj kan vara svårt nog. Det är många saker att ta hänsyn till och alla vill 
givetvis att deras julklapp ska bli uppskattad av mottagaren. Det finns ett talesätt: ”En väl vald 
present får en nöjd mottagare”. För att underlätta ditt beslut, kring vilken julklapp du ska välja, 
har vi satt ihop en kort guide till några saker som kan vara bra att tänka på.

1. VAR UTE I GOD TID!
Oavsett antal julklappar du behöver köpa så 
är det alltid bra att vara ute i god tid. Urvalet 
är större ju tidigare du beställer och oftast 
få du också mer för dina pengar. Det finns 
också tid till att göra det där lilla extra som 
en tryckt julhälsning, förpackningen som för-
höjer känslan av gåvan och tryggheten om 
att inte välja en produkt som blivit slutsåld.

2. VEM SKA FÅ JULKLAPPEN?
De flesta blir glada och tacksamma av att 
få en julklapp, oavsett vad det är för något. 
Men det kan ändå vara bra att ha i åtanke 
vilka som ska ta emot julklappen. Många 
företag har ett stort spektra av människor 
i olika åldrar och livssituationer, då kan det 
bli lite extra klurigt när man ska välja. Vill 
man verkligen vara på den säkra sidan så är 
exempelvis gåvokortet ett bra och uppskat-
tat alternativ. Då väljer mottagaren själv vad 
som passar.

3. AVDRAGSGILL ELLER INTE?
Det finns begränsade tillgångar hos företag. 
Vissa väljer att maximera julklappen till den 
av Skatteverkets uppsatta gräns, 450:- inkl 
moms, eller 360:- exklusive moms. Gåvan är 
avdragsgill om man håller sig inom gränsen. 
Passerar man, om ens med en ynka krona, 
ja, då beskattas både företaget och den 
anställde.

4. NÄR SKA JULKLAPPARNA 
DELAS UT?
Att ha julklappar på plats i god tid vill väl de 
flesta företagen. Ingen vill vara orolig över 
att en försenad julklappsleverans ska sätta 
käppar i hjulen för julen?!
God framförhållning och bra kommunika-
tion med oss som levererar är a och o. Frakt-
bolagen har mycket att leverera i
juletider, därför uppmanar vi våra kunder 
att ta emot julleveransen i god tid för att 
slippa extra stress inför julen.

5. JULPAPPER ELLER 
PRESENTLÅDA?
Lika viktigt som det är att hitta en prisvärd 
gåva av hög kvalitet, lika viktigt är det att den 
förmedlar alla de egenskaper en julklapp 
skall göra. Därför är det oerhört betydelse-
fullt att varan levereras förpackad i antingen 
fina kartonger eller inslaget i julpapper. Vi 
löser alla typer av inslagningar och bipackar 
gärna en julhälsning från företaget också.

”De flesta blir glada 
och tacksamma av 
att få en julklapp.”

5 Tips i
Julklapps
letandet
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PRODUKTERNA GÅR ATT FA MED EGEN ETIKETT, 
HÖR AV DIG FÖR MER INFO OCH PRISER. 

2 3 4

5 6 7

1

1 .  SNOWFLAKE

BC80220-05 - Julgåva med flera godsaker i vita förpack-

ningar med snöflingor som dekoration.8 st Lyxchoklad 

praliner 120 gr, Hasselnötter med ljus choklad & kanel 100 

gr, Lakritskonfekt 100 gr. Kommer i cellofanpåse med band.

Pris 199:-

2. GULDASK

BC2060-3001 - Mandlar m/mörk choklad & havssalt, 

Wienermandlar, Svarta lakritskulor m/choklad, Karameller. 

Vikt: 430gr

Pris 198:-

3. HATTASK SVART & GULD 

BC2060-2001 - Blandade Chokladkulor. Vikt: 300gr. 

Pris 165:-

4. HATTASK SVART & GULD  

BC2060-2002   | Julask med blandade godsaker. Fusion 

Karameller, Chruncy Pepparmint m/mörk choklad, 

Wienermandlar, Svarta Lakritskulor m/choklad. Vikt: 430gr

Pris 198:- 

5. STOR STARBOX

BC9703-3012 - 8 st mindre starboxar i en stor starbox. 

Blandade Nötter & Mandlar 100gr, Brända Mandlar 100gr, 

Hasselnötter m/ljus choklad & kanel 100gr, Lakritskulor m/

mörk choklad & havssalt 100gr, Mandel m/ljus choklad & 

havssalt 100gr, Russin m/mörk choklad 100gr, Mandel m/

mörk choklad & havssalt 100gr, Karameller 100gr.  

Vikt: 800gr.

Pris 359:-

6. LYXCHOKLAD PRALINER

BC3630-3001 - 36st Lyx Choklad Praliner. Vikt: 400gr.

Pris 265:- 

7. GULD VÄSKA

BC3630-3003 - Mandlar m/mörk choklad & havssalt, 

Lakritskulor m/mörk choklad & havssalt, Lakritskarameller 

m/havssalt. Vikt: 300gr.

Pris 165:-
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1 .  PEPPARKAKOR

SF7001 - Traditionella svenska hjärtformade pepparkakor. 

Bakade med ett prisbelönt receptet. Plåtburk. Hållbart pro-

ducerad och certifierad. Förvaras svalt och torrt. Vikt: 300g. 

Pris 79:-  (Säljes i 40-pack) 

2. KONDISBITAR

SF5000 - En kärleksfull chokladbox med Sveriges mest 

klassi Alla bakverken är veganska. Den delikata boxen 

innehåller 10 bitar av traditionella chokladbollar & damm-

sugare i högsta kvalitet. Vikt: 350g.

Pris 69:-  (Säljes i 50-pack) 

3. LÖSGODIS

SF4001 - En kärleksfull godisbox med Sveriges mest mest 

sålda lösgodis, som innehåller godisklassiker mixat med 

nya storsäljare. Innehåller: Marabou Mjölkchoklad, Kex-

choklad, Sandwich, Daim Mini, Plopp mini, Chokoskalle, 

Hallon/Lakrits, Hallon/ Saltlakrits Kola, Ryfors Gräddkola, 

Ryforskola salmiak, Patroner Sura, Piggelin. Vikt: 275g.

Pris 69:-  (Säljes i 60-pack) 

4. KONDISBITAR & FRUKOSTBRICKA

SFC100 - Klassiska kondisbitar (ca 10 bitar). Frukostbrickan 

från Citronelles i blått och gult och har en förklaring på 

engelska vad fika innebär. Storlek: 27 x 20 cm.

Pris 289:-  (Säljes i 6-pack)

5. PEPPARKAKOR & FRUKOSTBRICKA

SFC101 - Traditionella svenska hjärtformade pepparkakor. 

Vikt:300g. Frukostbrickan från Citronelles i blått och gult 

och har en förklaring på engelska vad fika innebär. Storlek: 

27 x 20 cm.

Pris 289:-  (Säljes i 6-pack) 

2 3

4 5

1
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SMAKFULLA 
JULGÅVOR 

FRÅN 
BONCOCA

1. GÅVOPAKET 4

BC80620-08 - Stor Saltkvarn 250 gr, Stor Pepparkvarn 140 

gr, 2 påsar med Brödchips 2x60 gr, Basilikapesto 140 gr, 

Ugnsbakade svarta oliver 280 gr, Mandarin marmelad 170 

gr, Java Kaffe 175 gr, Chokladväska SILVER 300 gr (Mandlar 

m/ljus choklad & havssalt, Fusion Crunchy Pepparmints 

m/mörk choklad, Lakritskulor m/ljus choklad & havssalt). 

Kommer i fin marmorkasse.

Pris 679:- 

2. GÅVOPAKET 3

BC80620-06 - Saltkvarn 100 gr, Pepparkvarn 50 gr, 2 påsar 

med Brödchips 2x60 gr, Basilikapesto 140 gr, Ugnsbakade 

svarta oliver 280 gr, Mandarin marmelad 170 gr, Java Kaffe 

175 gr. Kommer i fin marmorkasse.

Pris 465:-

3. GÅVOPAKET 2

BC80620-04 - Saltkvarn 100 gr, Pepparkvarn 50 gr, 2 påsar 

med Brödchips 2x60 gr, Basilikapesto 140 gr, Ugnsbakade 

svarta oliver 280 gr. Kommer i fin marmorkasse.

Pris 349:- 

4. BONBONNIER & CHOKLAD

BC81120-01 - Kähler: Hammersöi BonBonniere, vit. 

Boncoca: 8 st Lyxchokladpraliner, 120 gr. Kommer i cello-

fanpåse med band.

Pris 459:- 

5. FAMILJEASK

BC3630-1025 - 5 st Lyx Choklad Praliner, 1 st Marsipanstjär-

na, Silvermandlar med ljus choklad och havssalt. Vikt: 190gr

Pris 115:- 

6. JULSTJÄRNA & CHOKLAD

BC81220-01 - Skagerak: Julstjärna i teak. Boncoca: 8 st Lyx-

chokladpraliner, 120 gr. Kommer i svart presentpåse.

Pris 459:- 

1

2 3

4 6

5
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3

1 2

1 .  LAKRITSRÖR 3-PACK

Ett rör med tre st burkar med chokladdragerad lakrits i 

guld, silver och bronsfärg. 

Pris 199:-

2. PLÅTHINK

Välj att fylla din plåthink med inslaget godis eller 

skumtomtar. Öppningsverktyg ingår till alla hinkar. 

1400g Inslaget godis 299:- 

720g Skumtomtar 189:-

3. TRÄLÅDOR MED GODIS

Välj mellan inslaget godis, bravo kola eller pralinkulor. 

Trälådorna finns i 3 storlekar. Vid köp av fler än 50 st lådor 

ingår en inbränd logotyp. Det tillkommer då en 

klichekostnad på 500:-. Vid köp av färre än 50 st ingår i 

stället ett standardkort med tryckt logotyp till varje låda. 

Leveranstid ca 3 veckor efter godkänt korrektur.

Inslaget godis

liten 800g 219:-

Mellan 1500g 319:-

Stor 2500g 449:-

Bravo kola 1300g 239:-

Pralinkulor

liten 700g 199:-

mellan 1500g 299:-

Stor 2500g 439:-

MED 
DIN LOGO
Pryd lådorna med en inbränd 
logotyp. Det ingår vid köp av 
fler än 50 st lådor. 
Klichekostnad 500:-
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1.  JULSÄCK MINI BRAVO

En minisäck med 250 g bravokola.

Pris 69:-

2. JULSÄCK INSLAGET GODIS

Julsäck med inslaget godis, en blandning med de mest 

populära inslagna chokladbitarna, kolorna och karamel-

lerna.

Mini 150g 59:-

Liten 500g 119:-

Mellan 900g 189:-

Stor 1800g 329:-

3. JULKORG

Julkorg med inslaget godis, en blandning med de mest po-

pulära inslagna chokladbitarna, kolorna och karamellerna. 

Korgarna packas med cellofan och en rosett.

Liten 1500g 319:-

Mellan 2500g 449:-

Stor 3500g 599:-

Jätte 5000g 789:-

1 2

3

+ JULKORT
15:- / KORT

Vid köp av julkort ingår tryckt standardmotiv på 

100x70 mm (välj vitt eller rött tema) med er logo-

typ i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignat 

kort tillkommer en klichekostnad på 600:-/design.

+ EGET TRYCK
PÅ JULSÄCKEN
Antal  Pris/st

25-50  +29:-

51-200  +27:-

201-500  +25:-

500-  +23:-
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Vi tror att det man väljer själv inte bara är något man behöver och vill ha, utan också något 
som man verkligen kommer att använda. Det resulterar i ett mer hållbart alternativ och en 
nöjd slutmottagare. Gåvokort är en mycket uppskattad gåva att ge bort till personal och 
kunder. Vi tillhandahåller branschens ledande gåvokort. Alla med lite olika inrikting. 

SPECIALDESIGNA UTFORMNINGEN
Det finns möjlighet att specialdesigna utformning av kort och 
beställningssida från små antal vilket gör gåvan mer personlig och 
budskapet tydligare. Många jobbar med ett levande sortiment, 
det vill säga att det ständigt förändras och endast visar de artiklar 
som finns på lager, vilket garanterar att mottagaren alltid får det 
som beställts.

NÅGOT FÖR ALLA
Det finns många fördelar med att välja ett gåvokort som julklapp, 
födelsedagspresent eller uppvaktningsgåva till en kund eller med-
arbetare. Vi kan erbjuda gåvokort som ger mottagaren ett brett 
sortiment i flera olika kategorier och vanligtvis över 100 produkter 
på varje gåvokort. Produktkategorierna har artiklar från flera 
kända varumärken och mottagaren får alltid det som beställts 
eftersom endast de produkter med ett positivt lagersaldo visas.

FLERA OLIKA VALÖRER
Gåvokort finns i flera olika valörer: 160 kr 240 kr, 360 kr och 500 
kr ex moms. Om du köper till företagets anställda är gåvan av-
dragsgill upp till 450 kr ink moms, eller 360kr ex moms.

HÅLLBART GÅVOKORT
Vi kan också erbjuda gåvokort med endast hållbara produkter. Ett 
val som är helt rätt i tiden. Fråga oss så berättar vi mer!

MEDGÅVA
I en del av de gåvokort vi kan erbjuda 
ingår en medgåva. Det finns då några 
olika alternativ att välja på. 
Kontakta oss för att få mer info
om vilka medgåvor vi kan erbjuda. 

DET FINNS NÅGOT 
FÖR ALLA - GÅVOKORT

ETT URVAL AV ALLA VARUMÄRKEN SOM 
VI KAN ERBJUDA GENOM OLIKA GÅVOKORT
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Sov gott
Bäddseten till höger består av två örngott och två 
påslakan i 100 % BCI-bomull som vävts med en 
trådtäthet på 144 tc. Svanen-certifierade så att du 
kan sova gott med vetskapen om att viktiga 
kvalitets- och miljömässiga kriterier uppnåtts i 
tillverkningen av ditt bäddset.
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BÄDDSET PREMIUM COTTON, 4 DELAR

Bäddsetet består av två örngott och två påslakan i 100 % BCI-bomull som vävts med en trådtäthet på 144 tc. Svanen-certifierade så att du kan sova gott 

med vetskapen om att viktiga kvalitets- och miljömässiga kriterier uppnåtts i tillverkningen av ditt bäddset. Levereras i presentkartong. 

Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm

Kampanjpris 419:-  (ord. pris 599:-)

AUBURN

HIDCOTE

SINGITA

IMPERIAL
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3 4 5

1

2

1 .  WILLOW HANDDUKSSET, 4 DELAR

Fint handduksset tillverkad av jacquardvävd 500 gsm bom-

ull, med ett vackert invävt mönster. Handdukssetet består 

av två duschhanddukar och två mindre handdukar. I ett 

trendigt zebramönster av Jacquardvävd bomull, med

fransar som ger ett fint avslut och en lyxigare känsla. 

Handdukarna är tillverkade av BCI-certifierad bomull

samt enligt OEKO-Tex Standard 100.

Storlek: 135x65 cm, 40x70 cm

Antal 1-49 50

Pris 390:- 360:-

2. SENS MORGONROCK

Oemotståndligt mjukt men ändå lätt badrock i behagligt 

mjuk franellfleece. Badrocken är grå med vit pinstripe och

konstrastkrage. Kommer med praktiska fickor i sidorna 

och band som kan knytas i midjan, samt elegant bred och 

nedvikt krage. En exceptionellt varm och bekväm badrock.

Storlek: S/M, L/XL

Antal 1-49 50

Pris 390:- 360:-

3. ESTATE MORGONROCK

Unisex-morgonrock i snygg och skön melerad fleece. Mor-

gonrocken är en vid modell med klassiskt knytband i mid-

jan. Sjalkragen har utsmyckats med dekorativa overlock-

stygn i annan färg, som diskret bryter av. Morgonrocken

har två rymliga och praktiska fickor på framsidan, för en 

bekväm morgon eller dag i all enkelhet där hemma.

Antal 1-49 50

Pris 390:- 360:-

4. MUTSU VEGANTVÅL

Handgjord och skonsam handtvål med kokosolja som gör 

att huden inte torkar ut. Tvålen är fri från parabener, färg-

ämnen och hormonpåverkande ämnen. Kommer med en 

påse som du kan placera tvålen i för att skapa ytterligare 

tvållödder. Ett perfekt rengöringstillbehör som utgör ett bra 

och miljövänligt tillskott i samtliga badrum.

Storlek: 7,5 x 5 x 2,5 cm

Antal 1-49 50

Pris  85:- 79:-

5. COSMATI HANDDUKSSET, 4 DELAR

Vävda av den finaste bomullen till en otroligt kraftig kvalitet 

på hela 500 gsm. Handdukarna i detta set har en makalös

mjukhet, absorptionsförmåga och livslängd. De har en rib-

bad design i potpurieffekt, vilket ger en stentvättad finish 

utan att addera en extra tvättprocess. Dubbla sömmar 

ger handdukarna extra lång livslängd och högre slitstyrka. 

Tillverkad av BCI-bomull, ett initiativ som är till för att hjälpa 

bomullsodlare att omvandla sitt jordbruk från konventio-

nellt jordbruk till en mer hållbar odling.

Storlek: 135x65, 65x40 cm

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 499:-)
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1 .  QUEEN ANNE FROTTÉ ASKERSUND 2 + 2

Ett set med 2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 65x130 cm. Kommer i 

presentkartong. Prisvärd frottéserie i bomull med mycket bra uppsugningsförmåga. Stort 

urval av färger. Färg: vit, klarröd, orange, lila, turkos, royalblå, dalablå, marin, äpplegrön,  

grå, mörkgrå, svart

Kampanjpris 360:-

2. KOSTA LINNEWÄFVERI BADROCK COLLEGE

Underbar morgonrock/badrock i collegetyg. Att ha på sig denna är som att går runt i en 

jättestor myströja. Två fickor med mudd i ärmarna. Huvband och skärp i midjan. Välj mellan 

fyra olika färger.

Färg: grå, denim, grafitgrå, vit

Storlek: S/M, L/XL, XXL

Material: c:a 55% bomull, 45% polyester 

Antal 1-49 50

Julpris 399:-  360:-
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EKOLOGISKT OCH 
SVENSKTILLVERKAT
Vakinmes hela produktsortiment är organiskt, biologiskt 
nedbrytbart och tillverkat på svenska västkusten. Produk-
terna är veganska och har väl valda kvalitetsingredienser 
för att tillgodose ett ansvarfullt innehåll och vårdande 
egenskaper. Veganska produkter är helt fria från anima-
liska ingredienser och rekommenderas för känslig hud. Ge-
nom att aktivt välja veganska hudvårdsprodukter utsätter 
man inte sin hud för onaturliga ingredienser. Organiska 
ingredienser har också högre näringsinnehåll, vilket skapar 
en bättre miljö för din hud. Alla Vakinmes ingredienser är 
fria från GMO, parabener, silikon och syntetiska ingredien-
ser och är naturligtvis inte testade på djur.DAGGMOSSA BJÖRKTUVA ÅKERMYNTA

VÄLJ MELLAN 3 OLIKA 
DOFTER PÅ VAKINME’S 
HUDVÅRDSPRODUKTER

Daggmossa
Bjorktuva
Akermynta
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1. NECESSÄR KONSTLÄDER, SVART

+ TRAVEL KIT BJÖRKTUVA

För den som älskar att resa är denna necessär en perfekt 

present. Med utvalda produkter ur Vakinmes Björktuva 

serie skapar den en bra start på vilken resa som helst. 

Neccessären innehåller travel kit med schampo, balsam, 

bodywash och bodylotion. Flaskorna innehåller 60 ml. 

Mått necessär: 260 x 140 x 105 mm. Packat i giftbox. 

Kampanjpris 399:-  (ord. pris 439:-)

2. OMHÄNDERTAGANDE SPA SET

2 st hamam 90x170 ECO, 1 flytande tvål 250 ml, 

1 handkräm 50 ml. Packat i giftbox. Ett vårdande set med 

2 stora Hamam handdukar och ekologiska hudvårdspro-

dukter från vakinme. Välj färg på handdukar och dofter på 

hudvårdsprodukter.

Pris 449:-

3. VÅRDANDE SPASET 

2 st hamam 90x170 ECO, 1 Body wash 500 ml, 1 schampoo 

500 ml. Packat i giftbox. Ett vårdande set med 2 stora 

Hamam handdukar och ekologiska hudvårdsprodukter från 

vakinme. Välj färg på handdukar och dofter på 

hudvårdsprodukter. 

Pris 599:-

1

32
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1 .  HAGA

Pläd i 100 % ekologisk lammull. 130 x 180 cm.

Kommer förpackad i presentkartong.

Pris 360:-/st

2. NATURE

Pläd i 50 % återvunnen ull & 50 % ekologisk lammull. 

130 x 180 cm. Kommer förpackad i presentkartong.

Pris 360:-/st

1 2

En mjukare  varld
Textilier ger värme och personlighet åt ett hem. Vår målsättning är att erbjuda vackra textilier 
av hög kvalitet, producerade med stor omsorg för miljön. Alla våra plädar tillverkas i vår egen 
Oeko-Tex® certifierade fabrik. Vi använder bara hållbart naturmaterial. Ull är vår specialitet, med 
erfarenhet som går hela vägen tillbaka till 1879.

Ullprodukter är klimatsmarta. De är hälsosamma, hållbara, fuktabsorberande och smutsavstö-
tande. Bäst av allt är att ull är biologiskt nedbrytbart. Materialet är noga utvalt baserat på kvalitet 
och etiska aspekter kring djurhållning. Vi har bland annat svensk ull, återvunnen ull och ekologisk 
lammull i vårt sortiment.
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1 .  BOMULLSPLÄD FLOWER

Vävd pläd i 100% återvunnen bomull. Fransar på båda 

kortsidor. Färger: Antracite eller terracotta

Storlek: 130 x 170 cm. 

Pris 225:-

2. BOMULLSPLÄD CIRCLE

Vävd pläd i 100% återvunnen bomull. Fransar på båda 

kortsidor. Färg: Gul.

Storlek: 130 x 170 cm. 

Pris 225:-

3. BOMULLSPLÄD MYSA BERCATO

Vävd pläd i 100% återvunnen bomull. Fransar på båda 

kortsidor. Färger: Svart, gul eller blå

Storlek: 130 x 170 cm. 

Pris 225:-

4. PLÄD TINA

Vävd pläd i 100% återvunnen bomull. Fransar på båda 

kortsidor. Packad i en presentkartong. Färg: Svart/vit. 

Storlek: 130 x 170 cm

Pris 225:-

5. LJUSSTAKAR I METALL (SET OM 3 ST)

Smycka ditt bord eller vardagsrum med dessa höga ljus-

stakar i ett set om 3 olika höjder, Passar för kanalljus, ingår 

ej. Tillverkat i svart metall och packad i presentkartong 

Bercato Design.

Storlek: H 24 cm, 30 cm, 40 cm, 

Pris 360:-

1

2

3
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KOSTA LINNEWÄFVERI -  PLÄD MÅRTEN

En underbar ullpläd att svepa om sig en ruggig höstdag. Materialblandningen gör den mjuk, lätt och ändå värmande. Kommer i det klassiska mönstret ”gåsöga”, ett mönster som står sig 

genom tiden. Färg: beige, marin, grå. Storlek: 130x170 cm. Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir. 245g/m². 

Kampanjpris 449:-
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1 .  LORD NELSON VICTORY 

SHERPAPLÄD EXMOORE

Sherpapläd med rutigt mönster, mönstrad sida i mjuk 

micromink. Färg: marin, grå

Storlek: 120x160 cm

Antal 1-49 50

Pris 279:-  249:-

2. KOSTA LINNEWÄFVERI 

KABELSTICKAD SHERPAPLÄD

Kabelstickad pläd med baksida av sherpa som ger den ett 

mycket exklusivt utseende och känsla. Färg: marin, grå.

Storlek: 130x170 cm

Kampanjpris 360:-

3. KOSTA LINNEWÄFVERI 

SHERPAPLÄD JANNIKE 2-PACK

En supertrendig pläd I fiskbensmönster, med en 

mönstersida av mjukaste micromink och med en fluffig 

insida. Matcha gärna med bäddset. Färg: marin, grå

Storlek: 120x160 cm. Levereras i presentförpackning.

Kampanjpris 360:-
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1 .  RALPH LJUSLYKTA

Stämningsfull ljuslykta formad som en hexagon med skuret 

glas på sidorna och spegelglas i botten vilket gör att ljuset

sprider sig vackert från alla vinklar. En vacker dekoration i 

hemmet.

Storlek: 15x15x15cm

Antal 1-49 50

Pris 319:- 299:-

2. OBIORI VEGANLJUS

Fint ljus med hållare i trefärgat stengods. Ljuset innehåller 

ingen doftessens och är framställt av 80% sojavax och 20%

växttillsatser, därmed helt veganskt. När ljuset brunnit ut 

kan hållaren återanvändas med ett värmeljus eller använ-

das för andra syften, exempelvis som prydnad. Brinntid 30

timmar.

Storlek: 7,5x7,5x8 cm

Antal 1-49 50

Pris 169:- 159:-

3. SORANO MARMORBRICKA

En rund bricka i marmor med låg kant. Servera gäster med 

stil med denna runda marmorbricka i grå-brun nyans med 

vackra skiftningar. En fin detalj i hemmet var du än placerar 

den.

Storlek: 25x25x3 cm

Antal 1-49 50

Pris 409:- 379:-

4. WAISON DOFTLJUS

Sprid en härlig och subtil doft av blommor med Waison 

doftljus. Den fina glasbehållaren med vackert guldsigill, 

kommer i en exklusiv och matchande box. Bestående av 

98% soyavax brinner detta ljus länge och med en ren låga. 

Brinntid: 40 h.

Storlek: 8x8x10 cm

Antal 1-49 50

Pris 159:- 149:-

5. MONTREUX LJUSLYKTA

Ljuslykta i industri inspirerad design med raka linjer. Ett 

handtag i mjukt konstläder blir en fin och praktisk detalj på 

lyktan som i övrigt består av enkla stålprofiler och en

glascylinder.

Storlek: 13x13x17,5 cm

Antal 1-49 50

Pris 169:- 159:-

6. MINOT LJUSLYKTA

Multifunktionell och snygg design som passar bra till 

användning som lykta eller vas. När du inte har några 

blommor att fylla vasen med, kan du med fördel låta den 

stå framme som en dekorativ prydnad. Den är lätt att

flytta då den utrustats med handtag.

Storlek: 19x19x21 cm

Antal 1-49 50

Pris 319:- 299:-

2
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1 .  CANDLE WINTER CINNAMON 

Candle Winter Cinnamon - Fantastiska dofter för en 

själsmytande tradition. Underhåll ljuset och klipp av veke 

var tredje timme.

Pris 249:-

2. CANDLE/DIFFUSER BOX WINTER 

CINNAMON

Present box Winter Cinnamon - Dekorativ diffuser och 

doftljus i beige förpackning med doften av kanel för en 

julkänsla. 200ml doftolja doftar upp till 12 veckor. Desto 

fler pinnar desto mer doft, enkelt att justera efter eget 

önskemål. För bästa resultat, vänd inte på pinnarna. 

Pris 299:-

3. CANDLE/DIFFUSER BOX GINGER JOY

Present box Ginger Joy - Dekorativ diffuser och doftljus i 

förpackning med doften av kanel för en julkänsla. 200ml 

doftolja doftar upp till 12 veckor. Desto fler pinnar desto 

mer doft, enkelt att justera efter eget önskemål. För bästa 

resultat, vänd inte på pinnarna. 

Pris 299:-

4. CANDLE GINGER JOY

Candle Ginger Joy - Fantastiska dofter för en själsmytande 

tradition. Underhåll ljuset och klipp av veke var tredje 

timme.

Pris 249:-

5. SENSE TASSELBOX PEPPER &

SANDALWOOD SPICE

Sense tassle box Pepper & sandalwood spice - En omfam-

nande varm doft av sandelträ och peppar. Brinntid 45 tim-

mar. Underhåll ljuset och klipp av veken var tredje timme.

Storlek: Ø 8 cm, H 10,5 cm

Pris 229:-

6. SENSE ROUNDBOX PEPPER & 

SANDALWOOD SPICE

En omfamnade varm doft av sandelträ och peppar. Brinns-

tid 30 timmar. Underhåll ljuset och klipp av veken var tredje 

timme. Storlek: Ø 7,5 cm, H 8,5 cm 

Pris 149:-

VICTORIAN’S LJUS BESTÅR AV 90% SOJAVAX, 
5% DOFT OCH 5% VEGETABILISK OLJA.
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1 .  NOTO ULLPLÄD

Exklusiv pläd i ull från Nya Zeeland. Mönster i kombina-

tion med materialval ger pläden en exklusiv känsla. Noto 

ullpläd är gjord av ull från Nya Zeeländska får, vi använder 

muelsing-fri ull.

Storlek: 130x170 cm

Antal 1-49 50

Pris 390:- 360:-

2. LUFFARSCHACK COFFEETABLE

Klassiskt luffarschack, dock en mycket roligare och snygga-

re design. Spelet kommer i en fin förvaringslåda som den i 

sig blir en fin inredningsdetalj i hemmet.

Strl: 15x15x,28 cm

Antal 1-49 50

Pris 169:- 159:-

3. YATZY COFFEETABLE

Kåk, fyrtal eller yatzy? Här kommer de fem tärningarnas 

spel, liggande i en stilig ask, tryckt med guldtext. Den fina 

presentasken gör att detta spel både rolig att ge bort och 

att ha liggande framme på soffbordet.

Strl: 12x16,5x3 cm

Antal 1-49 50

Pris 109:- 99:-

4. FIA MED KNUFF COFFEETABLE

Klassiskt Fia med knuff spel, dock en mycket roligare och 

snyggare design. Spelet kommer i en fin förvaringslåda 

som den i sig blir en fin inredningsdetalj i hemmet.

Strl: 25x25x2,8 cm

Antal 1-49 50

Pris 169:- 159:-

5. BILTON RECYCLED PLÄD

Skön pläd i melerad fleece som du inte vill släppa taget 

om. Tillverkad av 30% återvunna polyesterfiber. Med hjälp 

av den diskreta knäppningen på långsidan av pläden, 

förvandlar du den lätt till en praktisk poncho. OEKO-TEX 

Standard 100 innebär att plädens material lever upp till en 

rad kriterier gällande produktsäkerhet.

Strl: 130x170 cm

Antal 1-49 50

Pris 209:- 199:-

6. TOTOS VETEKUDDE

Vetekudde för värme eller kyla, sydd med tre kanaler för 

en jämn temperaturåtergivning. Kudden värmer du enkelt i 

mikron eller kyler i frysen. 

Strl: 44x13x2,5 cm

Antal 1-49 50

Pris 129:- 119:-
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1 .  BLANKET ZIGGY

Ziggy är en pläd av hög kvalitét i 100% ull. Kontrastfär-

gat och trendigt zick-zack mönster och med fransar på 

kortsidorna. Denna produkt är Oeko-Tex® Standard 100 

certifierad.

Storlek: 130x190 cm

Pris 360:-

2. GOOSE EYE-WEAVE BLANKET

Mjuk och härlig pläd vävd i det klassiska och trendiga 

mönstret kallat gåsöga. Filten har fransar på kortsidorna.

Finns i blå eller beige. 

Storlek: 130x190 cm

Pris 360:-

3. VILDMARKSKNIV

Häftig, välarbetad vildmarkskniv med handtag i wengeträ 

och medföljande svart fodral i konstläder. Kniven kommer i 

en läcker presentkartong med formskuren bädd. 

Perfekt gåva!

Pris 299:-

4. MATTERMOS 600 ML

Liten och smidig mattermos med det lilla extra. Stilren 

design i rostfritt stål där en liten ihopfällbar sked i locket 

medföljer. Termosen har en stor öppning vilket gör den lätt 

att rengöra och hälla i lämplig mat för picknicken. Håller 

dryck iskall i 24 timmar och varm i 12 timmar.

Pris 279:-

5. SITTUNDERLAG

Litet praktisk sittunderlag med vattenavvisande undersida. 

Rullas enkelt ihop och låses fast med kardborre. Tar 

minimalt med plats när den är ihoprullad. Ovansidan är 

varm, mjuk och härlig då den är av sherpa tyg, en imitation 

av fårull.

Storlek: 50x30 cm

Pris 65:-

MATTERMOS + 2 ST SITTUNDERLAG 
I PRESENTLÅDA = 360:-
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1 .  BRENDON RYGGSÄCK

Ryggsäck i bomullscanvas med diskreta detaljer i veganlä-

der. Fodrad insida ger väskan ett exklusivt intryck samtidigt 

som den är skonsam mot sitt innehåll. Insidan har ett 

vadderat fack för din laptop. 

Storlek: 30,5x13x43 cm

Färger: Svart, midnattsblå, taupe

Kampanjpris 360:- (ord. pris 539:-)

2. BRENDON DATORVÄSKA

Datorväska i bomullscanvas med diskreta detaljer i 

veganläder. Fodrad insida ger väskan ett exklusivt intryck 

samtidigt som den är skonsam mot sitt innehåll. Insidan 

har ett vadderat fack för din laptop samt en organiser som

gör det enkelt att hålla allt på sin plats. En stilren och 

klassisk väskserie som tilltalar många.

Storlek: 40x8x33 cm

Färger: Svart, midnattsblå, taupe

Antal 1–49 50

Pris 489:- 449:-

3. BRENDON WEEKENDER

Gedigen till sin storlek är denna weekendväska i bom-

ullscanvas. Diskreta detaljer i veganläder. Fodrad insida ger 

väskan ett exklusivt intryck samtidigt som den är skonsam 

mot sitt innehåll. Rundade och vadderade handtag gör 

väskan bekväm att bära. Justerbar och avtagbar axelrem. 

En stilren och klassisk väskserie som tilltalar många.

Storlek: 55x25x36 cm

Färger: Svart, midnattsblå, taupe

Kampanjpris 419:-  (ord. pris 599:-)

BRENDON
NY VÄSKSERIE 
FRÅN VINGA
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1 .  BALTIMORE WEEKENDBAG

Med denna rymliga weekendväska över ax-

eln går du inte obemärkt förbi då den ger 

uttryck för stil och minimalism på samma 

gång. Väskan har en justerbar axelrem. För 

att ge bättre organisationsmöjligheter har 

väskan utrustats med en ficka med blixtlås 

på ena sidan och en liten ficka med tryck-

knapp på den andra. Tillverkad i nubuck-PU 

vilket ger dig en väska med vattenavvisan-

de egenskaper.

Storlek: 55,5x22x43 cm

Färger: Svart, greige, marinblå

Antal 1-49 50

Pris 390:- 360:-

2. BROOKLANDS 

WEEKENDER

Brooklands weekender är vår kviltade 

weekendväska. Med detaljer i konstläder 

och ett vackert rutigt innerfoder, är denna 

väska både gedigen och vacker att titta på. 

Väskan har en avtagbar, reglerbar axelrem, 

samt dubbla handtag upptill. Insidan är 

fördelad i två mindre fack med plats för 

t.ex. surfplatta upp till 9,8”, samt ett större 

för övrig packning. På yttre långsida finns 

ett rymligt fack med ficklock i konstläder.

Strl: 30x41x20 cm

Färger: Marinblå, grön

Antal 1-49 50

Pris 649:- 599:-

3. HUNTON WEEKENDBAG

Rymlig weekendväska som passar perfekt 

till packningen inför kortare resor eller 

utflykter. Väskan har en tidlös och klassisk 

design i mockaimitation med detaljer i PU. 

Du kan välja eller variera hur du bär väs-

kan, antingen i handtagen eller över axeln 

med axelremmen. Det gör den lättburen 

under dagar då man ständigt är på språng.

Storlek: 48,5x25x30 cm

Färger: Marinblå, brun

Kampanjpris 419:-  (ord. pris 599:-)

4. HUNTON NECESSÄR

Klassisk om än modern necessär i mockai-

mitation med detaljer i PU-läder. Necessä-

ren gör det smidigt för dig att förvara dina 

hygienartiklar med stil, såväl i hemmet som 

på resan. Den har en behändig storlek och 

är lätt att bära med sig, då den försetts 

med en bärrem med detaljer i mässing på 

kortsidan.

Strl: 26x5x20 cm

Färger: Brun, marinblå

Antal 1-49 50

Pris 199:- 189:-
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1. BOBBY BIZZ ANTI-FICKTJUV 

RYGGSÄCK & LAPTOPVÄSKA

Håll dina ägodelar säkra och gör din pendling bekvämare 

med Bobby anti-ficktjuvsryggsäck och laptopväska. Tillver-

kad av högkvalitativ polyester med reflekterande tryck för 

din säkerhet i mörkret. Det finns vadderade fack för en 

15,6” bärbar dator, surfplatta upp till 10” och dina andra till-

hörigheter. Den inbyggda metallramen håller dina tillhörig-

heter säkra och ger ryggsäcken en bibehållen passform. Du 

kan enkelt växla från ryggsäck till laptopväska-utförande. 

Lås fast din väska, detta gör du enkelt och och snabbt med 

det integrerade zinklegeringslåset i höger bärrem. Inklusive 

bagagerem för trolley. Registrerad design®

Pris 1040:-

2. SOHO BUSINESS RPET 15.6” LAPTOP 

WEEKENDVÄSKA, PVC-FRI 

Perfekt för en övernattning och under resan är denna 

weekendväska ett måste för en modern resenär. Weekend-

väskan är tillverkad av RPET och har gott om plats för dina 

tillhörigheter samt ett vadderat laptopfack med plats för 

15.6” laptop och ett avtagbart axelband. PVC-fri. Utsida: 

100% 600D återvunnen polyester/ foder: 100% 210D åter-

vunnen polyester. Registrerad design®

Pris 508:-

3. SOHO BUSINESS RPET 15.6” LAPTO-

PRYGGSÄCK PVC-FRI

Elegant laptopryggsäck tillverkad i hållbar RPET för dagligt 

bruk, laptopfack med plats för 15.6” laptop. Blixtlåsförsett 

fack på framsidan. PVC-fri. Utsida: 100% 600D återvunnen 

polyester/ foder: 100% 210D återvunnen polyester. Regist-

rerad design®

Pris 479:-

1
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1 .  SKINNFÖRKLÄDE

Ett fint skinnförkläde som kommer i 

presentförpackning. Förklädet finns i svart eller cognac. 

Pris 360:-   (ord. pris 520:-)

2. SANDHAMN 

En weekendbag från kollektionen 

Sandhamn har gjort stor succé, både snygg och riktigt pris-

värd. Perfekt att ge bort i present, antingen med förädling 

eller som den är. Väskan har tre invändiga fack samt två 

utvändiga. Justerbar axelrem följer med väskan.

Pris 360:- (ord. pris 560:-)

3. LONDON KABINVÄSKA

En mycket prisvärd resväska med 

kombinationslås. Dessutom har resväskan fyra dubbelhjul 

för att vara extra följsam i rörelserna. Levereras i present-

förpackning. 

Storlek: 55 x 40 x 20 cm, 30 L, 2,8 kg

Pris 360:-   (ord. pris 520:-)

4. REFLEXRYGGSÄCKARNA

En perfekt ryggsäck att använda i vardagen, till utflykterna 

eller att bara använda som accessoar. Cab Tromsö är 

tillverkad i Polyester PU 600D och är en reflekterande 

ryggsäck som i gör att du tydligt syns i mörkret eller under 

dålig sikt. Remmen på väskan är tillverkad i konstläder och 

utgör en snygg detalj på väskan.

Pris 360:-  (ord. pris 420:-)
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1 .  BLAUPUNKT METAL BT HEADSET

Trådlösa hörlurar från tyska varumärket Blaupunkt med otroligt bra ljud och upp till 20 

timmars batteritid. Integrerad mikrofon så dom även kan användas till telefonsamtal.

359:-

2. BLAUPUNKT WIRELESS IN-EARPHONES

Snygga in ear-lurar från Blaupunkt. Ljudkvalitén är imponerande och dess touch-funktion 

på lurarna gör att du kan ändra volym eller byta låt utan att ta upp telefonen. Lurarna har 

dessutom en mycket bra integrerad mikrofon för telefonsamtal. Finns i svart och vit. 

359:-

3. BLAUPUNKT BT SPEAKER WITH ACTIVE SUBWOOFER

Robust 16 watt bluetooth-högtalare. Har 2 st subwoofers för bättre bas. Innehåller även 

mikrofon så att den kan användas till konferenssamtal.

599:-

4. BLAUPUNKT SUBWOOFER SPEAKER BT

Högtalare med tilltalande design och väldigt rent och klart ljud tack vare sin integrerade 

subwoofer. 

239:-

1
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1 .  XOOPAR POWERPACK MR BIO 5000 MAH

Ett fint set med powerbank och multikabel som dessutom har hållbarhet i åtanke. Båda 

produkterna är tillverkade av en blandning bestående av 20 % vete och 80 % biologiskt 

nedbrytbar plast. Kommer levererad i FSC-certifierad förpackning. Powerbanken är på 5000 

mAh och multikabeln innehåller de kontakter som krävs för dagens elektronik.

249:-

2. TOPRIDE KABINVÄSKA

Trolley i kabinstorlek med ett helt fodrat huvudfack och elastiska remmar för att hålla 

innehållet på plats. Resväskan har fyra hjul. Med utrymme för doming. Kommer individuellt 

förpackad i en lyxig presentförpackning.

359:-

3. ILO SPEAKER

Njut av 10 watts ljud och en rik bas med denna trådlösa högtalare i akryl. Den lyser upp i 

olika färger med hjälp av LED-lampor.

359:-

4. WHITE NOISE SPEAKER & WIRELESS CHARGER

En produkt med 3 olika funktioner som gör den perfekt på nattduksbordet. Den har 

bluetooth-högtalare, trådlös laddare samt förinspelade white-noise ljud som gör det lättare 

att somna.

729:-

2

1
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1. ARIA 8.000 MAH 5W POWERBANK 

MED TRÅDLÖS LADDNING

Den trådlösa powerbanken är tillverkad i lyxig alumini-

um och ABS med soft touch finish och har en rem i PU. 

Powerbanken stödjer laddning via USB och 5W trådlöst. 

Kompatibel med alla QI-aktiverade enheter som senaste 

generationen Android, iPhone 8 och upp. Input 5V/2A 

Trådlös output: 5V/1A. Output: 5V/2A. Levereras i en lyxig 

presentkartong. Registrerad design®

Pris 487:-

2. ARIA 5W TRÅDLÖS HÖGTALARE

Högtalaren är tillverkad i lyxig aluminium och ABS med soft 

touch finish och har en rem i PU. Högtalaren har BT 5.0 

för smidig anslutning och kontroll. Med Aria kan du även 

besvara samtal handsfree. Batteriet på 600 mAh ger en 

speltid på upp till 6 timmar på en laddning. Levereras i en 

lyxig presentkartong. Registrerad design®

Pris 332:-

3. ARIA TRÅDLÖSA HÖRLURAR

I de trådlösa hörlurarna Aria möter klar akustik nordisk de-

sign. Hörlurarna är tillverkade av lyxig aluminium och PU. 

Hörlurarna har BT 4.2 för smidig anslutning och kontroll. 

Batteriet på 250 mAh ger en speltid på upp till 8 timmar. 

Du kan besvara samtal med den inbyggda mikrofonen. 

Hörlurarna kan vikas ihop och förvaras i den medföljande 

pouchen vilket gör det lätt att ta med dem överallt. Levere-

ras i en lyxig presentkartong.

Pris 697:-

4. ARIA 10W TRÅDLÖS HÖGTALARE

I den kraftfulla 10W trådlösa högtalaren Aria möter 

funktionalitet nordisk design. Högtalaren är tillverkad i 

lyxig aluminium och ABS med soft touch finish och har en 

rem i PU. Högtalaren har BT 5.0 för smidig anslutning och 

kontroll. Med Aria kan du även besvara samtal handsfree. 

Batteriet på 2.000 mAh ger en speltid på upp till 10 timmar 

på en laddning. Levereras i en lyxig presentkartong. Regist-

rerad design®

Pris 479:-

5. ARIA DIGITAL KLOCKA MED 5W 

TRÅDLÖS LADDNING 

Den trådlösa laddaren har en integrerad digital klocka 

vilken gör den perfekt att placera på nattduksbordet. Den 

trådlösa laddaren är tillverkad i lyxig aluminium med de-

taljer i PU. 150cm micro USB-kabel medföljer. Kompatibel 

med alla QI-aktiverade enheter som senaste generationen 

Android, iPhone 8 och upp. Input 5V/2A trådlös output: 

5V/1A. Levereras i en lyxig presentkartong. Registrerad 

design®

Pris 334:-

1 2 3
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1 .  HIGH DENSITY 5.000 MAH 

POWERBANK I FICKFORMAT

Ultrakompakt 5.000 mAh powerbank i fickformat, tillverkad 

i lättvikt ABS. När den är fulladdad kan du ladda din mobil-

telefon upp till tre gånger. Powerbanken har ett långvarigt 

A-graderat 5.000 mAh högdensitet lithium polymer-batteri. 

Med dubbla USB portar. Strömindikatorn visar energinivån 

så att du vet när det är dags att ladda på nytt. Input 5V/2A. 

Output USB 1: 5V/2A Output USB 2: 5V/1A

Pris 187:-

2. SWISS PEAK TRÅDLÖSA HÖRLURAR

Trådlösa hörlurar med BT 4.0 optimerad för utomhusaktivi-

teter och sport. Slitstarka ABS-öronsnäckor och svetttåliga 

TPE-kablar för att tåla tuffa förhållanden. Speltid upp till 4 

timmar på en laddning och uppladdning sker på under en 

timme. Hörlurarna levereras i ett snyggt Swiss Peak fodral 

förpackat i presentförpackning. Levereras med två extra 

membran för bästa passform.

Pris 435:-

3. UV-C STERILISERINGSBOX MED 5W 

TRÅDLÖS LADDARE

Multifunktionell UV-C steriliserare som dödar upp till 99,9% 

av bakterierna på det som placeras i enheten. Placera 

enkelt objekt som öronsnäckor, smycken, klockor och 

munskydd i steriliseraren för att sterilisera dem med UV-C 

teknologi. Du kan välja att göra en snabbrengöring på 90 

sekunder eller en grundlig rengöring på 5 minuter. De 2 

UV-C LED lamporna på insidan är giftfria och tillverkade 

utan kvicksilver (vilket många UV-lampor innehåller). 

Designen säkerställer att UV-C led lampan automatiskt slås 

av när boxen öppnas så att användaren inte utsätts för 

UV-C ljuset. Ljuset har en livscykel på 10.000 timmar. På 

ovansidan av steriliseraren finns en 5W trådlös laddare för 

laddning av din mobila enhet. 100cm PVC-fri type C kabel i 

TPE medföljer. Input: 5V/1.5A; Output: 5/1A - 5W.

Pris 362:-

4. SOUNDBOOM VATTENTÄT 6W TRÅD-

LÖS HÖGTALARE

Kraftfull 6W trådlös högtalare som passar perfekt för 

utomhusaktiviteter som picknick, BBQ, strandhäng och 

poolparty. Tillverkad av högkvalitativt vattentätt (IPX4) 

polyester så att du kan lyssna på musik när du vill, var 

du vill. Högtalaren har ett 1.200 mAh batteri som ger en 

speltid på upp till 6 timmar och BT 4.2 för smidig anslutning 

och klart ljud. Räckvidd upp till 10 meter. Har mikrofon och 

svarsfunktion.

Pris 405:-

1 2
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1 .  SWISS PEAK 5W TRÅDLÖS 

BASHÖGTALARE 

Kraftfull 5W högtalare med förvånansvärt tydligt och hel-

täckande ljud. I högtalarens nedersta del sitter det en extra 

drivanordning som förstärker baseffekten. Elegant fram-

toning och läcker känsla tack vare utförandet i högvärdigt 

rostfritt stål. Batteriet på 650 mAh ger en speltid på upp till 

5 timmar. BT 5.0 för smidig anslutning och en räckvidd på 

upp till 10 meter. PVC-fri TPE micro USB kabel för laddning 

av högtalaren medföljer

Pris 360:-

2. JAM TRÅDLÖSA HÖRLURAR

Trådlösa hörlurar med modern design, tillverkade i 

lättvikt ABS med en mjuk och bekväm huvudbåde. Over 

ear-designen ger en grym ljudupplevelse. Med BT 5.0 för 

smidig anslutning, räckvidd upp till 10 meter. Det inbyggda 

batteriet på 200 mAh ger en speltid på upp till 5 timmar 

och kan laddas upp på 1,5 timme. Med mikrofon för att 

besvara samtal.

Pris 246:-

3. TRÅDLÖS HÖGTALARE MED 

LADDNINGSBAS MED USB

5W trådlös högtalare i induktionsbas. Högtalaren kan 

laddas upp trådlöst genom att placeras på den medföljan-

de laddningsbasen. IPX6 vattentät gör att högtalaren även 

lämpar sig för utomhusbruk. Batteriet på 1.200 mAh ger 

en speltid på upp till 8 timmar och kan laddas upp på ca 5 

timmar. Räckvidd upp till 10 meter. PVC-fri TPE micro USB 

kabel för laddningsbasen medföljer. Input laddningsbas: 

5V/1A. Output USB 5V/1A.

Pris 580:-

1
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2. LYXIG VATTENFLASKA I STAINLESS 

STEEL

Praktisk storlek och återanvändningsbar flaska i hållbar 

18/8 stainless steel. Läckagesäker och perfekt att alltid ha 

med sig för att hålla koll på vätskebalansen. Rekommende-

ras endast för kallt vatten. Finns i flera färger. Off-white är 

PMS Cool Gray 1. Volym: 500ml.

Pris 86:-

3. VAKUUMISOLERAD FLASKA I 

STAINLESS STEEL

Höj ditt dagliga vattenintag med denna vakuumisolerade 

flaska i stainless steel. Håller din dryck varm i upp till 5tim 

eller kyld upp till 15tim. Denna eleganta flaska passar i de 

flesta mugghållare och hjälper dig att hålla vätskenivån 

under kontroll. Volym: 500ml.

Pris 116:-

1 .  STAY FIT MED PULSMÄTARE 

Lättvikt vattentätt (IP67) aktivitetsarmband med bekvämt 

armband i TPE så att du kan ha det på dig dygnet runt. 

Lättnavigerad 0’96” OLED färgskärm. Med gratis APP på 10 

språk för att följa ens prestationer (för iOS 8.1 och Android 

4.4 eller högre). Inkluderade funktioner: sömnregistre-

ring, stegräknare, distans, kaloriräknare, pulsmätare, 

blodtrycksmätare, syrenivå i blodet och stoppklocka. Detta 

eleganta aktivitetsarmband hjälper dig att få en hälsosam-

mare livsstil. Standy-tid upp till 7 dagar och arbetstid upp 

till 3 dagar.

Pris 340:-

32
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TRYCKET ÄR HÖGT!
era musmattor trycks nu hos oss

www.usb.nu
NY

HE
T

1 .  MUSMATTA TEXTIL

Musmatta i högsta kvalitet. Ovansidans textilmaterial och 

undersidans naturgummi vulkaniseras ihop, utan lim, vilket 

ger en fransfri ytterkant. En musmatta som ligger fast mot 

underlaget. Storlek: 180x220x3mm / 200x240x3mm. 

Antal 100 250

Pris  40:-  31:-

2. MUSMATTA GAMING FLEXIBELT

Högkvalitettyg med undersida i svart halkfritt gummi och 

med sydda kanter. Optimerad för både lasersensorer och

optiska sensorer och fungerar med både hög och låg käns-

lighet på din datormus. Framtagen av gamers. 

Storlek: 350x250x3mm.

Antal 100 250

Pris  149:- 103:-

3. 3I1  TEXTIL KABEL 120CM

Har ett ytterhölje av flätad textil och kontakter i aluminium. 

Kabeln har stöd för 2A vilket ger en snabbare laddning av 

din enhet. Utrustad med kabelbrottsskydd för ökad livs-

längd. Ansluter till Lightning, Micro-USB och Type C, koppla 

in kabeln till väggladdaren eller billaddaren för laddning. 

Pris 63:-/st vid 100 st inklusive gravyr.

4. SPECIALANPASSADE SÄKERHETSET

Skydda dig från insyn via kamerahålet på din telefon, 

surfplatta eller dator. Förhindra oavsiktligt datautbyte. 

Blockera RFID och NFC- signaler till ditt bankkort. 

Finns som fyra olika utföranden. 

Kontakta oss för pris.

5. LED LIGHT 3I1  KABEL 70 CM

Smart laddkabel som på ett helt nytt sätt visar er logo i 

form av LED ljus. Laddkontakter som passar för iPhone, 

Samsung samt Type C ingår! 

Pris 103:-/st vid 100 st inklusive gravyr.

6. R-PET QI LED POWERBANK

4000 mAh. Modern Qi/powerbank tillverkad av återvunna 

PET Flaskor enligt Global Recycled Standard 4.0. Ladda med 

sladd eller med trådlös laddning genom Qi funktionen. 

Smarta sugkoppar för att fästa powerbanken direkt mot 

din telefon när du laddar mobilen. 

Pris 293:-/st vid 100 st inklusive gravyr.

1
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1. FLOW 3I1 KABEL 100CM LÅNG

Pulserande LED-kabel, se strömmen flöda medan du lad-

dar. Ljuset avtar när din enhet nästan är fulladdad och

avstannar helt när batteriet är 100% laddat. Micro USB, 

Type-C och Apple Lightning. Svensk patenterad, CE-märkt

kvalitetsprodukt som ökar medvetenheten kring energi. 

Pris 108:-/st vid 100 st

2. NORDIC BLUETOOTH HÖGTALARE

Exklusiv och iögonfallande högtalare med riktigt grymt ljud 

och hela 6h speltid! Strömma musik via Bluetooth eller

högtalarens AUX eller Micro SD ingångar. Inbyggd hands-

free vid Bluetooth-samtal. Laddas via micro-USB. 

Pris 343:-/st vid 100 st inklusive 1-färgstryck alt. gravyr.

Pris 351:-/st vid 100 st inklusive prägling. 

3. QI LADDARE, TRÅDLÖS 

Exklusiv trådlös laddare som andas kvalitet. Högkvalitativa 

material ger en exklusiv känsla och en bra tyngd i produk-

ten. QI Fast Charge 10W ger din telefon en snabb och stabil 

trådlös laddning. 

Pris 236:-/st vid 100 st inklusive 1-färgstryck.

4. ALCO PAD XL 

Perfekt för din surfplatta, laptop, datorskärm och skriv-

bord. Servetten tar effektivt bort bakterier och smuts då 

den innehåller 75% alkohol och förhindrar därmed smitt-

spridning samtidigt som den desinficerar dina produkter. 

Innehåller 75% etanol och 25% vatten. 

Pris 91:-/st vid 100 st inklusive tryck på en dekal som sätts 

på asken. 

5. LED SHAKE POWERBANK, 8000MAH

Logon börjar lysa så fort du skakar på powerbanken. 

Powerbanken har skydd mot överladdning, urladdning, 

kortslutning samt överspänning. 

Pris 297:-/st vid 50 st, 265:-/st vid 100 st

6. ALCO SPRAY 

Kraftfull handsprit med 80% etanol, blandad enligt WHO 

recept. Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda 

virus. Innehåller glycerol för snabb och återfuktande effekt. 

Pris 41:-/st vid 100 st, 39:-/st vid 250 st. Pris inkl. dekal. 

7. ELECTRO FIRE 

Elektriska tändaren som drivs med uppladdningsbart 

litiumbatteri. Ett smart och miljövänligt alternativ. 

Pris 178:-/st vid 50st, 160:-/st vid 100 st.

21
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ÅTERVUNNEN POLYESTER
Återvunnen polyester minskar vårt användande av nyproducerat material 
som är petroleumbaserat. Vår återvunna polyester görs från Petflaskor 
och spillmaterial. Ett tyg tillverkat av återvunnen polyester har mindre 
miljöpåverkan genom att det används mindre vatten, el och nyutvunnen 
råolja. Hantering av kastade kläder och andra polyesterbaserade material 
minskar vilket i sammantaget är viktigt och bra för alla. Polyester är en 
viktig fiber i vår produktion, det gör det möjligt för oss att bygga lätta 
material som torkar snabbt och kan användas i en mängd olika plagg. 
Återvunnen polyester har funnits sedan början av 90-talet, utvecklingen 
har gjort materialet mer allmänt tillgängligt och prisnivåerna har börjat 
att närma sig sina konventionella motsvarigheter. Att använda återvun-
nen polyester minskar vårt beroende av petroleum som en råvara. Det 
minskar också utsläppen av växthusgaser från tillverkningen. En annan 
miljöfördel är faktumet att vi använder material som annars kunde ha 
bränts eller hamnat på soptippen. Vi minskar avfallet och minskar samti-
digt konsumtionen av råolja.

ÅTERVUNNEN NYLON
Vår återvunna nylon tillverkas av postindustriellt avfall eller från kas-
serade nylonbaserade produkter. Nylon är en av de starkaste trådar vi 
använder i våra produkter. När vi behöver ett lätt tyg är det viktigt att 
vi använder nylon för dess slitstyrka. Vid sidan om sin miljövänlighet är 
de återvunna nylonfibrerna både starka, lätta och hållbara. Vårt mål är 
att övergå helt från att använda konventionell nylon. Därför behöver 
vi återvunnen nylon för att fortsätta göra några av våra favoriter bland 
våra tekniska jackor och plagg samt upprätthålla våra prestandakrav. 
Att ta med så mycket återvunnen nylon som möjligt kan vi minska vårt 
beroende av petroleum som råmaterialkälla. Återvunnen nylon använder 
mindre resurser som vatten, energi och fossila bränslen i tillverkningen än 
konventionell nylon. Trots detta har återvunnen nylon samma egenskaper 
som konventionell nylon – ett lätt men samtidigt slitstarkt material. Ge-
nom att använda detta material kan vi minska de enorma mängder avfall 
som kasserade plagg skapar och minska utsläppen av växthusgaser från 
tillverkningen. Det hjälper också till att främja nya återvinningsströmmar 
för nylonprodukter i stort som inte längre är användbara.

Ge  plast  nytt  liv
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1 .  RECYCLED SKALJACKA MH-488

Avancerad skaljacka gjord i recycle nylon och polyester. 

Vindtät, vattentät samt andasfunktion. Vattentäthet 

10.000mm / Andningsbarhet 6.000g/m2/24h. Avatagbar 

huva. Tejpade sömmar. PFC fri ytbehandling av yttertyg 

“Bionic ECO”. Oeko-Tex. Global Recycled.

Färger: Marin, svart. Storlek: Herr XS-4XL Dam: 34-46

Pris 1095:-

2. RECYCLED FLEECEJACKA MH-995

Med en 100% recycled fleecejacka från petflaskor och

överblivit material så tar du ansvar för vår framtid på

bästa sätt! 

Färger: Marin, svart. Storlek: Herr XS-4XL Dam: 34-46

Pris 295:-

3. RECYCLED QUILDED JACKA MH-226

Lätt vadderad jacka gjord i recycle polyester. Vindtät och 

vattenavisande. PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic 

ECO”. Oeko-Tex.. Global Recycled.

Färger: Marin, svart. Storlek: Herr XS-4XL Dam: 34-46

Pris 795:-

4. RECYCLED QUILDED VÄST MH-573

Lätt vadderad väst gjord i recycle polyester. Vindtät och vat-

tenavisande. PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic ECO”.

Oeko-Tex.. Global Recycled.

Färger: Marin, svart. Storlek: Herr XS-3XL Dam: 34-44

Pris 595:-

3 4

ALLA JACKOR PÅ DENNA SIDAN ÄR 
TILLVERKADE I ÅTERVUNNEN POLYESTER/NYLON. 
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1 .  POWER FLEECE MH-245

Micro power fleece med slät yttre yta för bästa komfort.

Färger: Marin, svart, grå, röd

Storlek: Herr XS-3XL Dam: 34-44

Pris 275:-

2. VÄST MH-442

Smidig lättviktväst. Två sidfickor med dragkedja.

Färger: Svar, röd, marin

Storlekar: Unisex XXS-3XL

Pris 370:-

3. SCUBA HOODIE MH-976

Dubbelsidig bondad scuba fleece. 

Två sidfickor och armficka.

Färger: Marin, svart, grå.

Storlekar: Herr XS-3XL, dam 34-44

Pris 445:-

2 3
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1 .  LÄTT QUILTAD JACKA MH-450

Vindtät och vattenavvisande. Två sidfickor med dragkedja.

Färger: Svart, marin, mullvadsgrå

Storlek: Herr XS-XXXL, Dam 34-44

Pris 445:-

2. FUNKTIONELL VINTERJACKA MH-811

En fodrad varm jacka för aktivt bruk i en snygg och smidig 

design. Helt vattentät med tejpade sömmar. Justerbar

avtagbar huva, två framfickor med dragkedja och bröstficka 

med reflextryck. Är impregnerad med Bionic ECO som 

är helt PFC fritt. Värden: 10.000mm & 6000g/24h/m2. 

Padding: 80g.

Färger: Marin och svart. Storlek: Unisex XXS-4XL

Pris 890:-

3. VINTERJACKA MH-218

En varm jacka i smidig design. Justerbar fast huva, två fram-

fickor med dragkedja och bröstficka. Är impregnerad med 

Bionic ECO som är helt PFC fritt. Padding: 120g. 

Färger: Marin, svart och petrol. Storlek: Unisex XXS-3XL

Pris 595:-
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HOPPAS ATT DU FICK SYN PÅ NÅGOT DU GILLAR. 



87

Välkommen in till oss och vår 
utställning för att hitta rätt julklapp 

till personal och kunder. 



Du hittar oss på
Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

www.ffprofilreklam.se     |     info@ffprofilreklam.se     |     08-453 54 80


