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COVID 19
Regeringen har tillfälligt höjt gränsen för skattefria 
gåvor till anställda. Fråga oss så berättar vi mer!
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ETT FINT SÄTT 
ATT VISA SIN
UPPSKATTNING

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 400:- 
exklusive 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.

ÖVRIG INFO
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 sin personal har länge varit en tradition 
i Sverige. Det är ett fint och enkelt sätt att visa sina anställda 
uppskattning för året som gått. En julklapp kan till exempel vara 
en mjuk och go pläd, en fin trälåda med läckra delikatesser eller 
ett värmande doftljus. Vårt hjärta klappar lite extra för gåvokortet 
som julklapp eftersom mottagaren då väljer sin gåva själv. 

Dessutom är gåvan avdragsgill om man håller sig till 
Skatteverkets direktiv. Läs mer om detta längre ner på sidan.  

Med detta julmagasin önskar vi att du får en 
stunds trevlig bläddring som ger inspiration 
och en känsla av att det ”doftar jul” hos oss. 
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1. HOLD VAS OCH LJUSLYKTA

Hold är en unik, prisbelönad, vas designad av Pascal Char-

molu. Vasen består av munblåst glas och ett metallhölje 

som går att justera i höjdled. Genom att enkelt flytta me-

tallhållaren upp eller ner anpassar man höjden till allt från 

mindre buketter till höga arrangemang. Vasen är dessutom 

lika tjusig som ljuslykta. 

Material: Munblåst glas & metall

Färg: guld eller silver. Storlek: 11x11x20 cm

Pris 300:-

2. CANDLE HOLDER CALORE (XS) 

2-PACK

Calore är klassisk och stilren. En produkt som fungerar 

både som vas och med ljus i. Ju fler tillsammans desto 

bättre. Finns i många olika färger.

Material: Glas

Storlek: 10 x 10 x 10 cm

Pris 300:-  / 2-pack

3. VASE / CANDLE HOLDER CALORE (M)

Calore är klassisk och stilren. En produkt som fungerar 

både som vas och med ljus i. Ju fler tillsammans desto 

bättre. Finns i många olika färger.

Material: Glas

Storlek: 15 x 15 x 15 cm 

Pris 320:-
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1 .  BLOCK LAMP

Block Lamp av Harri Koskinen, en levande 

25-årig designklassiker. Allt börjar med en 

idé så varför inte belöna dina anställda för 

alla innovativa och goda idéer?

Den skarpa kontrasten mellan glas som 

ett nästan evigt och mycket taktilt ämne 

och den industriella formen av en Edison 

glödlampa. 

Pris Block Lamp 1596:-  (finns med svart 

eller vit sladd)

Pris Block Lamp Mini 1132:- 

2. NORDIC LIGHT

Formgivare: Jonas Grundell

Ur ett enkelt träblock skapade Jonas Grun-

dell Nordic Light, ljusstaken som kan vridas 

och justeras som du önskar. Nordic Light 

passar utmärkt som adventsljusstake men 

den avskalade skandinaviska designen gör 

den även till en inredningsdetalj året om.

Julerbjudande: 400:-  /st (ord pris 668:-)

3. PLEECE PLÄD

Formgivare: Marianne Abelsson

Pleece veckas i Borås i Sverige, på samma 

plats som för 20 år sedan. 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.

Julerbjudande: 400:-   (ord pris 796:-)

2-pack: 795:-  /set

4. KNOT CUSION

Formgivare: Ragnheiður Ösp. 

Kudden består av en flera meter lång, 

stickad ”tub” som är ihopknuten till en 

kompakt, men ändå mjuk kudde med en 

design som får vem som helst att le. Från 

början var tanken att kudden skulle ha 

formen av en nallebjörn med långa ben, 

men då Ragnheiður är en före detta scout 

började hon experimentera och knyta 

knopar med benen och vips, så var 

Knot-kudden född! Nu finns även en 

gigantisk knot som sittpuff!

Knot kudde: 880:- /st

Knot XL: 5180:-/st

2
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1 .  TONDO MORTEL

Formgivare: Jessika Källeskog

Ett gammalt verktyg i modern tappning. Tondo är ett 

praktiskt verktyg i köket och samtidigt en vacker skulptur! 

Morteln är tillverkad i marmor. Tondo är utformad så att 

du ska kunna känna, exempelvis pepparkornen, malas ner 

så du kan avgöra grovheten på dem efter vad du föredrar. 

Ett elegant verktyg för det moderna köket, som definitivt 

även lär dra dina gästers blickar till sig!

Pris 1400:-

2. FIA KARAFF

Formgivare: Nina Jobs

Vatten, lättdryck, vin, olja, vinäger är självklara på alla 

matbord. Fast de kräver en proper presentation helt i ett 

transparent material. Nina Jobs valde munblåst kristall när 

hon skapade Fia. 

Nu finns även en mindre variant för olja och vinäger, båda 

med samma strikta linjespel och samtidigt lekfull med en 

personlighet inspirerad av spelet Fia med Knuff. 

Fia funkar också fint som blomvas. 

Fia karaff,100 cl: 540:-/st 

Fia Mini karaff, 30 cl: 396:-/st 

Setpris:  1 st Fia och 2 st Fia Mini: 1095:-  (ord. pris 1332:-)

3. LOTUS LYKTA

Formgivare: Krisitna Stark

Kristina Starks Lotus lykta används med fördel året om, 

det värmebeständiga glaset skyddar lågan och tillför en 

extra säkerhet inomhus på vintern och mot kvällsbrisen på 

sommaren. Lotus passar både med kron- och stearin- eller 

blockljus. Den enkla och strama designen utmärker Lotus 

och gör att den passar både i det klassiska och moderna 

hemmet. Finns i vit eller svart. 

Pris 668:-

1
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1. GROW

Grow är en odlingskupa för dina växters första stadie och finns i tre olika storlekar. Skapa 

ett blomsterarrangemang i den stora. Förvara dina hemköpta örter i mellan storleken eller 

skapa rötter på dina sticklingar i de mindre. I kupan bildar växten ett eget klimat och med 

den lilla hällpipen ventileras luften i kupan. Närodlat, klimatsmart och hållbart.

Pris Small 260:-

Pris Medium 340:-

Pris Large 556:-

2-4. BOTANIC SERIEN

Botanic serien är den senaste skapelsen från design duon Atelier 2+. Det är den självklara 

”center piecen” i köket, på matbordet, vardagsrumsgolvet eller fönsterbrädan. 

I Botanic Box och Tray kan du närodla dina örter eller låta dem vara en viloplats för dina 

färska hemköpta örter. Med Botanic Piedestal, Pot och Stand får grönskan den plats 

i hemmet som den förtjänar. Tack vare den enkla och stilrena träställningen undertill 

undviker man kondens på underlaget. Vill du höja upp blomsterlådan lite vänder du bara 

på ställningen. 

2.  Botanic Box 460:- 

3.  Botanic Pot 556:-

4. Botanic Tray 556:-

Botanic Stand 1756:-

Botanic Pedestal Pot 1548:-

1

2 3
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”Vem säger att man inte kan 
odla jordgubbar i sitt kök 
eller vardagsrum?” 

- Jill Windahl, atelier Fleur

Design House Stockholms showroom 
på Götgatan 14 har omvandlats 
grundligt av Atelier Fleur, en 
nystartad lokal blomsterhandlare 
som ligger i hjärtat av Södermalm. 
Jill och Johanna är just i färd med 
att plantera olika växter i Design 
House Botanic serie av krukor, kärl 
och inomhus-växthus.

”Vem säger att man inte kan odla jordgubbar i sitt 
kök eller vardagsrum?” Utropar Jill Windahl medan 
hon skickligt lägger till en vitlök som ska växa och 
föröka sig i den mjuka jorden. Installationen på 
Götgatan 14 är en kontrast mellan ett överflöd av 
livlig grönska och stränga former. ”Blandningen av 
växter och blommor och den distinkta designen 
höjer varandra. Vi vill utmana alla föreställningar 
om vad grönska i en inomhusmiljö kan vara”.

Johanna Larsson från Atelier Fleur

Naturen kan trivas lika bra inomhus som utomhus. Låt ormbunkar, rosor, 
jordgubbar och alla slags bladverk frigöras i hemmet. Växterna kommer att 
syresätta luften, vissa kommer till och med att rena luften från föroreningar. 
Löv och finflikiga, trådsmala blad sprider och mjukar ljus och ljud samtidigt 
som de sprider underbara dofter. Mönster av ljus och skuggor exponeras 
levande på annars kalla och stela ytor. Grönska i alla former och färger förnyar 
all inredning. Och utan tvekan är grönska ett oförutsägbart och överraskande 
inrednings arkitektoniskt element som breder ut sig på egen hand utan att vara 
begränsat till stilar eller trender.

VÄXTERNA KOMMER ATT 
SYRESÄTTA LUFTEN

FYLL DITT HEM 
MED GRÖNSKA
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1 .  LIMELIGHT BÄRNSTEN

Storlek låg: H 195 mm Ø 182 mm

Storlek hög: H 230 mm Ø 155 mm

Färg: Bärnsten

Design: Göran Wärff

Pris låg 479:- , hög 519:-

2. LIMELIGHT

Design: Göran Wärff

Storlek låg: H 195 mm Ø 182 mm

Storlek hög: H 230 mm Ø 155 mm

Färg: Klarglas, Rökgrå, Karamell, Grön

Pris 399:-  (ord. pris låg 479:-, hög 519:-)

2

1

LIMELIGHT
Limelight är en serie skapad av Göran Wärff på 1980-talet. 
Serien kännetecknas av den optiska effekten som uppstår i 
glasets botten när ljuset reflekteras. Vaserna i serien är skapade 
med en vid krage som ramar in och lyfter fram olika 
blomsterarrangemang.

NY FÄRG!
BÄRNSTEN
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1.  CANDLE GINGER JOY 

Fantastiska dofter för en själsmytande tra-

dition. Kommer i en snygg förpackning med 

rosett band, perfekt present. Tillverkad av 

soyawax.Material: 90% sojavax, 5% doft, 

5% vegetabilisk olja

Färg: Grön

Pris 200:-

2. CANDLE/DIFFUSER BOX 

GINGER JOY 

Present box Ginger Joy - Dekorativ diffuser

och doftljus i fin förpackning med doften

av kanel för en julkänsla. Doftljus med 15h 

brinntid och doftolja som räcker i 3 veckor.

Material: 90% sojavax, 5% doft, 

5% vegetabilisk olja / 85% lösningsmedel 

(DPM), 15% doft

Färg: Grön

Pris 200:-

3. LUSCIOUS BLOOM 

CANDLE

En härligt blommig och rogivande doft. 

Kommer i en snygg förpackning med 

rosett band, perfekt present. Tillverkad av 

soyawax. 

Material: 90% sojavax, 5% doft, 5% vege-

tabilisk olja

Färg: Beige

Pris 200:-

4. LUSCIOUS BLOOM BOX 2P

Present box Luscious bloom - Dekorativ

diffuser och doftljus i snygg förpackning.

En härlig och rogivande doft av blommor.

Doftljus har en brinntid på 15h och doftolja 

räcker i c:a 3 veckor.

Material: 90% sojavax, 5% doft, 

5% vegetabilisk olja / 85% lösningsmedel 

(DPM), 15% doft

Färg: Beige

Pris 200:-

1 2

3 4
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1 .  MORSØ FARO LANTERNOR 

En vacker fyr i mörkret. De är tillverkade av svart pulverlackerat järn med handtag i borstat 

rostfritt stål, och seriens tre storlekar är fina både tillsammans eller var för sig. Faro är det 

italienska ordet för fyrtorn och det är uppenbart att formgivningen av denna vackra lanter-

na faktiskt är inspirerad av stolta och höga fyrtorn. Lanternan öppnas med locket i toppen, 

vilket ger den dess fina och enkla look, och dessutom undviker man klapprande sidodörrar. 

Lanternan är väldigt robust i kraftigt järn med tjockt glas och fötterna kan justeras så den 

står plant och stabilt och samtidigt något höjd från underlaget. Den har vattenränna i 

botten, och den svarta pulverlackeringen passar alla slags väder.

Storlek H 80 cm H 55 cm H 30 cm

Pris  1300:- 750:- 450:-

Ord. pris 1799:- 999:- 799:-

2. FUNKIS ELDFAT 

Kvadratisk eldfat i grantitfärgat fibercement med svart metallkorg. 55 x 55 x 38 cm. 

Pris 1100:-  (Ord. pris 2299:-)

3. LED-LAMPA MED HÖGTALARE 

Ljus och ljud kombinerat i en smart LED-lampa med Bluetooth-högtalare, 10 watt. Ta med 

den till poolen, stranden, terrassen – eller använd den inomhus. USB-laddkabel ingår. Lad-

das 7 timmar och får då en drifttid på 6-8 timmar. Diameter 21 cm, höjd 31,5 cm.

Pris 600:- (Ord. pris 1499:-)
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1 .  ULLPLÄD TUVA 

Pläd i 25 % återvunnen ull & 75 % ekologisk lammull. 130 x 180 cm.

Kommer förpackad i presentkartong.

Pris 398:-

2. ULLPLÄD MORRIS

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

Kommer förpackad i presentkartong.

Pris 398:‐

KLIPPANYLLEFABRIKS 
ORDINARIE SORTIMENT

Klippanyllefabrik har också ett ordinarie sortiment 
med massor av fina plädar och andra produkter av 
riktigt bra kvalitet. Hör av dig till oss om du vill 
se mer utav deras produkter. 

BEGRÄNSAD 
UPPLAGA

Ullplädarna Tuva och Morris 
från Klippanyllefabrik tillverkas i 
begränsad upplaga och det är 

först till kvarn som gäller 
för dessa. 
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1. ORREFORS JERNVERK 

LJUSHÅLLARE 2-I-1

I vår designserie från Jon Eliason kommer dessa vändbara 

ljusstakar. Snygga precis som dom är eller fyll de med pynt 

som följer årstider/säsongen. 

Storlek: 5x12,5 cm

Material: gjutjärn, emaljerad insida

Antal 1-49 50

Pris / set 399:- 360:-

2. ORREFORS JERNVERK LJUSLYKTA

Detta är en gedigen pjäs med skön tyngd. Foten är helt i 

gjutjärn och kåpan i glas. Snygg som den är eller lägga lite 

dekoration runt ljuset på botten för att förhöja stämningen. 

Kan även användas som skål. 

Material: gjutjärn

Storlek: botten 16 cmØ höjd, 10 cm, 

glas 12,5 cm Ø höjd 18 cm

Antal 1-49 50

Pris 399:- 360:-

3. KOSTA LINNEWÄFVERI PLÄD 

WOOL/ACRYLIC

Härligt varm pläd med färgval som passar in i varje hem.

Färg: natur, vinröd, grön, grå

Storlek: 130x170 cm

Material: 30% ull, 70% akryl

Antal 1-49 50

Pris 659:- 599:-

4. KOSTA LINNEWÄFVERI PLÄD TANGER

Mjuk pläd med ränder passar både som inredningsdetalj 

och att svepa om sig en ruggig kväll. 

Storlek: 130x170 cm

Material: 20% merinoull, 50% akryl, 30% polyester

Antal 1-49 50

Pris 549:- 499:-

3

1 2

4
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1 .  AVALON FAUX MOHAIR PLÄD 

Mjuk pläd i så kallad faux-mohair, en konstfiber som 

efterliknar mohair-ull. En av materialets många fördelar 

är att den är lätt och värmande. Pläden har ett invävt 

klassiskt mönster i svart och vitt som passar med de flesta 

inredningsstilar.

Storlek: 127x180 cm  

Antal 10-49 50

Pris 549:- 499:-

2. NOCENO ULLPLÄD 

Pläd i ull. Mönster i kombination med materialval ger 

pläden en exklusiv känsla. Noto ullpläd är gjord av ull från 

Nya Zeeländska får, vi använder mulesing-fri ull.

Storlek: 130x170 cm  

Antal 10-49 50

Pris 549:- 499:-

3. 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. Den är också utrustad med ett 

praktiskt band som gör att den är lätt att fästa till exempel 

runt nacken.

Storlek: 44x13x2,5 cm  

Antal 10-49 50

Pris 165:- 149:-

4. BELAGGIO ULLPLÄD

Mönster i kombination med materialval ger pläden en 

exklusiv känsla. Noto ullpläd är gjord av ull från Nya 

Zeeländska får, vi använder mulesing-fri ull.

Storlek: 130x170 cm

Kampanjpris 360:- (Ord.  pris 549:-)

5. LAURO MERINOULLPLÄD 

Exklusiv pläd i merinoull med langetterad kant. Ullpläden 

är gjord av 80 % merinoull och 20 % nylon. Vi använder 

mulesing-fri ull. Ull är ett hållbart material som är biologiskt 

nedbrytbart, naturligt självrengörande och 

temperaturreglerande.

Storlek: 130x170 cm  

Antal 10-49 50

Pris 879:- 799:-

6. LENOX PLÄD 

Jacquardvävd pläd med ett subtilt geometriskt mönster 

som ger pläden en stilren design, som med säkerhet 

kommer pryda de flesta hem. Tillverkad av 100% acryl, 

ett konstgjort syntetmaterial med egenskaper som skall 

efterlikna ullfibern. OEKO-TEX Standard 100 innebär att 

plädens material lever upp till en rad kriterier gällande 

produktsäkerhet.

Storlek: 130x170 cm  

Antal 10-49 50

Pris 385:- 349:-

321

5 64
Kampanj

360:-
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1 .  THROW CHECK MIXED

Rutan som vi älskar har tagit sin plats i fil-

ten som vi kanske älskar ännu mer. Check 

är som en stor och varm kram som man 

aldrig vill släppa taget om. 

Storlek: 150x125 cm. 

Material: 50% ull/50% akryl

Färg: Blandad beige eller blandad orange

Pris 720:-

2. ULLE PLÄD GRÅ

En varm, lyxig och klassisk merinoullfilt 

framtagen i två färgställningar med den 

uppskattade breda sagaformlinjen. En 

designad filt som lyfter vilken soffa som 

helst till nya nivåer och som är snygg i alla 

hem. Den är klassisk, stilrent formgiven 

och uppskattad av alla i familjen (eller på 

kontoret). Storlek: 130x170 cm. 

Material: 80% merino ull & 20% nylon

Färg: Grå/ljusgrå eller Beige/brun

Pris 575:-

3. MAJA FLEECE PLÄD 

Maja är en underbart lyxig, mjuk och stor 

pläd i ett vackert mönster som påminner 

om snö eller mossa. Inslagen med ett 

rosettband i en snygg presentkartong. 

Material: 100% polyester

Färg: Grön eller vit

Storlek: 130x170 cm.

Kampanjpris 299:- (ord. pris 339:-)

4. AGNES FLEECE PLÄD

Agnes är som vi ser det, den perfekta 

fleecepläden att använda både inne och 

ute. Mjuk, varm och lätt att ta med sig 

vart man än går. En lyxig pläd som skapar 

leenden hos både givaren och mottagaren. 

Inslagen med ett rosettband i en snygg 

presentkartong.

Material: 100% polyester

Färg: Beige eller mörkgrå

Storlek: 130x170 cm.

Kampanjpris 299:-  (ord. pris 339:-)

2

1

3

4

Kampanj

299:-



19

1. ULLPLÄD ENFÄRGAD YLLEVERKET

Exklusiv ullpläd från Ylleverket i mjuk och härlig ull. 100% 

Nyazeeländsk ull. OEKO-TEX 100. 

Storlek: 170 x 130 cm (ink fransar).

Pris 399:-

2. ULLPLÄD FISKBEN YLLEVERKET

Mjuk och härlig ullpläd i klassiskt fiskbensmönster med fina 

färger. 100% Nyazeeländsk ull. OEKO-TEX 100, 170 x 130 

cm (ink fransar).

Pris 399:-

3. ULLPLÄD GÅSÖGA YLLEVERKET

Ullpläd från Ylleverket i klassiskt gåsögamönster. 

100% Nyazeeländsk ull. OEKO-TEX 100, 170 x 130 cm (ink 

fransar). Finns i färgerna ljusgrå eller gråblå. 

Pris 399:-

4. MJUKA HÄRLIGA SÄNGKLÄDER FRÅN 

YLLEVERKET

Härliga påslakanset i 4 delar (2 st påslakan & 2 st örngott). 

Vävt med extra många fina och tunna bomullstrådar som 

gör tyget slitstarkt samt skapar fint mönster. Bädda ner dig 

och njut i dessa härliga sängkläder. 

Påslakan: 150x210 cm,

Örngott: 50x60 cm. 100% bomull.

Pris 449:-

1

4

2

3
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1 .  BÄDDSET PREMIUM COTTON 

4-DELS

Montgomery / Mulberry / Hidecote

Påslakanset bestående av två örngott och två påslakan i 

100 % BCI-bomull som vävts med en trådtäthet på 144 tc. 

Svanen-certifierat så att du kan sova gott med vetskapen 

om att viktiga kvalitets- och miljömässiga kriterier uppnåtts 

i tillverkningen av ditt bäddset.

Storlek: 210x150 cm, 60 x50cm

Antal  1-49 50

Kampanj Montgomery 429:- 429:-

Pris Mulberry 599:- 549:-

Pris hidecote 599:- 549:-

2. WILLOW BOUGH BY WILLIAM 

MORRIS, BÄDDSET, 4 -DELS

Påslakanset bestående av två örngott och två påslakan i 

100 % BCI-bomull som vävts med en trådtäthet på 144 tc. 

Svanen-certifierat så att du kan sova gott med vetskapen 

om att viktiga kvalitets- och miljömässiga kriterier uppnåtts 

i tillverkningen av ditt bäddset. Det klassiska Willow Bough 

mönstret skapades av den berömde William Morris som 

levde och verkade i England på 1800-talet.

Storlek: 210x150 cm, 60 x50cm

Kampanjpris 500:-  (Ord. pris 719:-)

3. PRINCETON BÄDDSET PERCALE, 

4 -DELS

Påslakanset i 100% percalevävd bomull med en trådtäthet

på 200 tc i mjuk och krispig kvalitet. Klassiskt mönster med 

en tunn passpoal på örngottets kanter för ett mer exklusivt 

intryck. Setet består av två påslakan och två örngott i 100 % 

BCI-bomull. Certifierat och märkt med Svanen / EU-Ecolabel 

vilket försäkrar dig om att du sover tryggt vad gäller kvali-

tets- och miljöaspekter.

Storlek: 210x150 cm, 60 x50cm

Antal 1-49 50

Pris 829:- 749:-

1

2

599:-

3

Kampanj

500:-

MONTGOMERY

HIDECOTE

MULBERRY
Kampanj

429:-

599:-

829:-
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1 .  HANDSTEAMER STRANDBY

Detta är ett hållbart alternativ till att både stryka och tvätta 

kläder. Förutom att släta ut dina plagg är steamern även till 

för att fräscha upp dem. Passar perfekt för ömtåliga plagg 

som inte tål strykjärn. Handsteamern är lätt att använda, 

med ett enkelt knapptryck får du ånga som reducerar ofrä-

scha lukter och tar bort ytlig smuts samt bakterier. 

Storlek: 23 cm lång, 17 cm bred 

Max temp: 185 °C. Medel temp: 135 °C. Vattentank: 100 ml.

Spänning & frekvens: 220V, 50Hz. Effekt: 1000 W.

Pris 399:-

2. STILREN ELTANDBORSTE MED

MULTIFUNKTIONER

Eltandborsten har 5 olika funktioner: Rengöring, sensitive/

soft, massage/strong, whitening mode, polish. Med 

smart-timer vet du att du borstar tänderna tillräckligt länge. 

Paketet innehåller 1 handtag, 2 munstycken, 1 manual & 

1 laddare. Specifikation: batteri: 8000mAH li-ion batteri. 

Laddat batteri räcker ca.: 30-35 dagar. Vattentäthet: IPX7.

Pris 399:-

3. HANDDUKSSET YLLEVERKET

Mjukt och härligt handduksset från Ylleverket. Snygga 

frottéhanddukar i klassiskt frottémönster med dekorativ 

board. Handdukarna är tillverkade i mjuk härligt OEKO-TEX 

Standard 100-certifierad bomull. Med en vikt

på 500g/m2 har handdukarna en utomordentlig absorp-

tionsförmåga. Behåll absorptionsförmågan genom att 

tvätta utan sköljmedel och torktumla efter tvätt. Setet 

innehåller 2 st 70x135 cm och 2 st 50x70 cm handdukar.

Pris 399:-

1

2

3
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1 .  KOSTA LINNEWÄFVERI 

MOSSHED FLANELL

I vårt mjuka flanellbäddset Mosshed sover du mjukt och 

varmt. Ett underbart bäddset att krypa ner i en kylig höst 

eller vinter kväll. Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Antal  1-49 50

Pris  499:-  399:-

Extra örngott 50x60 99:-  89:-

2. KOSTA LINNEWÄFVERI           

STORMHAGEN SATIN     

Ett bäddset av finaste satin. Mönstret är vackert och 

lekfullt.100% bomull. Finns i 3 olika färger, vit, marin, grön.

Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Antal 1-49 50

Pris 449:- 399:-

3. KOSTA LINNEWÄFVERI 

DRAMSVIK SATIN 

Ett fantastiskt mönster som kittlar fantasin och där det 

gömmer sig fåglar lite här och var.

Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Antal 1-49 50

Pris 549:- 499:-

3
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1

1 .  FÅRSKINNSTOFFLOR YLLEVERKET

Fårskinnstofflan från Ylleverket är en varm och skön 

innetoffla i slip in-modell. Toffeln är i fårskinnsimitation 

som värmer och andas. Textilkant i matchande färg runt 

sulkanten. Sviktande sula med låg vikt och räfflad yttersula 

som tål en tur till brevlådan. Sulans höjd ca 1 cm.

Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45

Pris 399:-

2. MJUK MORGONROCK I FROTTÉ

Morgonrock i mjuk härlig frotté. Med en vikt på 450/m2 

har morgonrocken en utomordentlig absorptionsförmåga. 

Unisexmorgonrock i 3 storlekar S/M, L/XL

& XXL. Morgonrocken kommer i snygg förpackning.

Pris 399:-

3. MASSAGEKUDDE

Denna multifunktionella massagekudde behandlar effektivt 

trötta och stela muskler och fungerar på hela kroppen. 

Med band baktill kan du lätt fästa den på stolen för att 

åtnjuta en härlig massagestund. Massagekudden kan med 

fördel användas i bil då 12 V uttag medföljer.

Pris 399:-

2

3
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1 .  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 

fem olika färger.

Storlek: S/M, L/XL, XXL

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

Antal 1-49 50

Pris 549:- 499:-

2. LORD NELSON FROTTÉSET KUNGSHAMN 2+2

Fairtradecertifierat gåvoset med 2 st handdukar och 2 st duschbadlakan. Detta frottéset 

finns i många olika färger. 

Storlek: 50x70 cm och 70x130 cm

Antal 1-49 50

Pris 549:- 499:-

2
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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 slutmottaga-
re. Gåvokort är en mycket uppskattad gåva att ge bort till personal 
och kunder. Vi tillhandahåller branschens ledande gåvokort. Alla 
med lite olika inrikting. 

VARFÖR GÅVOKORT?
Det finns många fördelar med att välja gåvokort. Vi kan 
erbjuda gåvokort som ger mottagaren ett brett sortiment i 
flera olika kategorier och vanligtvis över 100 olika val. 
Produktkategorierna har artiklar från flera kända 
varumärken. Gåvokorten har 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. Om mottagaren vill så finns det även 
möjlighet att skänka sin gåva till välgörenhet. 

PERSONLIGT - EGEN DESIGN
Det finns möjlighet att specialdesigna utformning av både 
kort och beställningssida vilket gör gåvan mer personlig och 
budskapet tydligare. 

FLERA OLIKA VALÖRER
Vi kan erbjuda gåvokort i flera olika valörer. Kom ihåg att 
gåvan är avdragsgill om du köper för upp till 400:- ex moms till 
företagets anställda. 

GÅVOKORT

ETT URVAL AV ALLA VARUMÄRKEN SOM 
VI KAN ERBJUDA GENOM OLIKA GÅVOKORT
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CARAT SKÅL + 2-PACK CHAMPAGNE 24 CL

Med inspiration från juveler och ädelstenar har Lena Bergström förnyat den slipade kristallen med glasserien Carat. Serien 

har blivit en av Orrefors mest folkkära med sitt unika, romantiska och nutida uttryck. 

Design: Lena Bergström

Mått: Carat skål H 76 mm Ø 216 mm & Carat champagne H 229 mm Ø 70 mm

Pris 1 899:-  (Rek. butikspris 3 488 kr)

DESIGN AV LENA 
BERGSTRÖM
Lena Bergström (f. 1961) är en framgångsrik designer och glasformgivare. Lena Bergströms 
glaskollektioner har tilldelats flera internationella utmärkelser och kan ses på designmuseer 
runt om i världen. 

Med en smittande personlighet och kärlek till material och hantverk tar hon sig ann varje 
uppdrag med samma energi. Lenas formspråk är som henne själv - mjukt, hårt, kvinnligt, 
manligt, modernt och vackert på en och samma gång. 
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1 .  CARAT CHAMPAGNE 24 CL 2-PACK

Mått: H 229 mm Ø 70 mm

Pris 399:-  / 2-PACK

2. CARAT COUPE 25 CL 2-PACK

Mått: H 163 mm Ø 97 mm

Pris 399:-  / 2-PACK

3. CARAT VIN 44 CL 2-PACK

Mått: H 216 mm Ø 85 mm

Pris 399:-  / 2-PACK

4. CARAT VAS + 2 ST CHAMPAGNE 24 CL

Mått: Carat vas H 240 mm Ø 101 mm & Carat champagne 

H 229 mm Ø 70 mm

Pris 1 899:-  (Rek. butikspris 3 488 kr)

5. CARAT LJUSSTAKE ANTRACIT

Carat ljusstake är en nutida tolkning av slipat glas med ett 

ben som för tankarna till känslan av juveler. Den stabila 

foten skapar en balans till det asymmetriska. På toppen 

finns en metallhållare som skyddar glaset mot det varma 

stearinet. Den svartgråa ljusstaken är associerad med 

antracit som är en typ av bergart, en slags kol precis som 

diamant. 

Mått: H 242 mm Ø 70 mm

Pris 1 592:-  / 2-PACK 

4

5

1 2

3

Med inspiration från juveler och ädelstenar 
har Lena Bergström förnyat den slipade 
kristallen med glasserien Carat. Serien har 
blivit en av Orrefors mest folkkära med sitt 
unika, romantiska och nutida uttryck. I se-
rien finns olika servisglas på fot som skapar 
en lyxig känsla till det dukade bordet. 
Design: Lena Bergström
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1 .  MORBERG COLLECTION 

BEER 61 CL & 1  ORREFORS 

JÄRNVERK SKÄRBRÄDA

Morberg Beer Collection från Orrefors är 

framtagen i samarbete med den kända 

skådespelaren och matprofilen Per Mor-

berg som har gjort sin tolkning av modern 

skandinavisk design. 

Detta set innehåller 4 st ölglas 61 cl  

Morberg collection och 1 st skärbräda från 

Orrefors jernverk. 

Mått: Beer H 210 mm Ø 89 mm

Pris 699:-  (Rek. butikspris 1 190 kr)

2. MORBERG COLLECTION 

BEER 12P 61 CL

Ölglasen är utformade för att locka fram 

det bästa ur ölet för att förhöja smakupple-

velsen av hela måltiden. 

Mått:  Beer H 210 mm Ø 89 mm

Design: Per Morberg

Pris 799:-  (Rek. butikspris 1 887 kr)

3. CITY DOF 34 CL + ISKUBER

Barserien CITY är en modern klassiker med 

tydlig Orreforskänsla. Skären som löper 

runt i glasens yta skapar ett oregelbundet 

uttryck som är kaxigt maskulint men sam-

tidigt elegant. En känsla av urban elegans 

med luftig klarhet från Orrefors. 

Mått: City DOF H 91 mm Ø 86 mm & 

City iskuber H 25 mm Ø 25 mm 

Design: Martti Rytkönen

Pris 399:- (Rek. butikspris 877 kr)

4. LJUSSTAKE PLUTO

Med sin munblåsta bas i infärgat glas 

och ljushållare i rostfritt stål får Pluto ett 

skandinaviskt uttryck som passar i hem 

där ren design står högt på önskelistan. 

Pluto vasen är munblåst och tillverkad av 

skickliga hantverkare i Småland och halsen 

är dekorerad med äkta platina.

Mått: H 124 Ø 166 mm

Design: Lena Bergström

Pris 399:-   (Rek. butikspris 639 kr)

2

4

1

3

ÖLGLAS
12-PACK
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1 .  PILASTRO VINKYL/VAS

Matcha ditt serveringsset med vinkylen, men den är lika dekorativ som vas! Lägg vinkylaren 

i frysen före användning, eller lägg isbitar i botten på vinkylaren. På så sätt kommer vinet 

att hålla sig kallt under de ljumna kvällarna på terrassen eller balkongen.

Tål diskmaskin, max 55 °C. Design: Francis Cayouette

Höjd: 20 cm

Art. nr: x-504

Kampanjpris 259:-  / st (Ord. pris 399:- / st)

2. PILASTRO SERVERINGSSET

Designern Francis Cayouette står bakom de nya Pilastro-serie som har en sofistikerad aura 

över sig. Serien är inspirerad av de eleganta formspråk art deco, där form och funktion 

smälter ihop. Art déco dominerade 1920-talets arkitektur och design. Setet består av två 

skålar i olika storlekar, Ø15 och  Ø23cm samt 6-packs dricksglas. Glasen passar likväl kalla 

som varma drycker. Tål diskmaskin, max 55 °C. Design: Francis Cayouette

Art. nr: x-502 + x-505 + x-506

Kampanjpris 679:- / set (Ord. pris 1 057:- / set)

1 2
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NATURE KARAFF MED EKKORK

En klassiker från Sagaform. Formgiven för rödvin, men fungerar för alla typer av dryck. Tidlös design som håller länge. Populär som gåva.

Material: Glas

Storlek: 19x19x27 cm 2 liter

Pris 250:-
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2

1 .  DUBBELVÄGGIGT BOROSILIKATGLAS MED BAMBULOCK

Glas med stilren design i 2 lager. Oavsett vilken varm dryck du serverar ser glasets design 

till att du aldrig bränner dina händer då det yttre lagret förblir svalt. Bambulock medföljer. 

Vi rekommenderar handdisk både för glas och lock. Levereras i presentkartong. BPA-fri. 

Material: Glas, bambu

Volym: 250ml. Storlek: 10,8 x 5,5 x 8,8 cm. - Pris 2-pack 205:-

Volym: 350 ml. Storlek: 13,5 x 5,5 x 8,8 cm - Pris 1st 116:-  / Pris 2-pack 232:-

2-5.  UKIYO SERVERINGS- /  SKÄRBRÄDA I BAMBU

Servera tapas, antipasti, ost och chark på ett trevligt sätt med Ukiyo serveringsbräda i 

bambu. En riktig blickfångare på festen! Levereras i en lyxig presentförpackning. Brädan är 

obehandlad men det går bra att olja in den om så önskas. Ska aldrig diskas i maskin, endast 

handdisk. Finns i flera storlekar och former. Material: Bambu

2. 1,5 x 40 x 51 cm - Pris 346:-

3.  1,5 x 24 x 49 cm - Pris 221:-

4. 1,5 x 30 x 40 cm - Pris 235:-

5.  1,5 x 15 x 75 cm - Pris 221:-

3

4

5

1
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KARAMELLO – DELIKATESSER 

Delikatesslådor som innehåller en hel del godsaker i olika teman. Vad sägs om en låda till 
glöggminglet eller en låda till fredagsmyset? Det finns något för alla smaker och tillfällen. En 
garanterad uppskattad julgåva till medarbetare, kunder och alla andra som är värda lite extra 
uppskattning! 

Kort med standardmotiv och logotyp ingår, för helt egen design av kortet tillkommer klichékostnad på 600:-. Vi reserverar oss för att kompo-
nenter kan ta slut och att vi i så fall ersätter dessa med en likvärdig produkt och värde.

1 .  VANINILÅDA 

Saffransmandlar, chokladöverdragen lakrits, Vanini chok-

ladkakor x3 & olivolja

Pris 399:-

2. GLÖGGLÅDA 

SV Michelsen glöggmix, tryffelask, Nyåkers pepparkakor, 

russin, mandlar, ädelost & pralinkulor

Pris 359:-

3. CHARKLÅDA 

Coctailmix, serranoskinka, tryffelkorv, tryffel-creme, dadel 

creme & pralinkulor 

Pris 529:-

4. TRÄLÅDA – CHARK 

Dadel-creme, grissini, coctailmix, serranoskinka, salami-

chips, choritzo tapas, oliver, korv, ölkorv & nötmix

Pris 599:-

5. TRÄLÅDA – DELI 

Olivolja, bruschetta mix, kanderade mandlar, dadlar, tryffe-

lask, fikonmarmelad, oliver, korv, knäckebröd & pralinkulor

Pris 599:-

6. TRÄLÅDA – GLÖGG 

Glögg, mandlar, russin, skumtomtar, vaniljfudge, knäck, 

gräddkola, Nyåkers pepparkakor & pralinkulor 

Pris 399:-
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1 .  SMALL BUT TASTY  - IN7023

Liten men naggande god. En fin pre-

sentlåda med rosett på , packas med 

silkespapper i botten. Innehåller: Ekologiskt 

gårdsrostat kaffe från IN10SE 150gram 

DAGG, Narr choklad salt kolalakrits, kara-

meller frukt bärblandning i strut 140gram. 

Mått lådan: 250 x 177 x 96 mm

Pris 199:-

2. ADVENT BREAK  - IN7035

Perfekt set till adventsfikat eller bara 

vanliga eftermiddagsfikat. Kommer packat i 

en klimatsmart wellåda med träull i botten. 

Setet innehåller: Äppleglögg från IN10SE, 

ekologisk glöggmix från IN10SE, pepparka-

kor kung oscar. 

Mått lådan: 340 x 233 x 96 mm

Pris 229:-

3. EXPERIENCEBOX 2.0 - ES1028

Presentbox bestående av 2 olivoljor; en 

mild och en lite pepprigare i smaken samt 

en rödvinsvinäger. Det perfekta setet för 

att lyckas i köket.

3x250ml

Pris 379:-

4. FROM SANTA  - IN7033 

Innehåller: Äppleglögg från IN10SE, 

mousserande äpplecider från IN10SE, 

olivolja 250ml aziete, rödvinsvinäger 500ml, 

Narrchoklad blåbär, tomteskumskaramel-

ler, pepparkakor kung oscar.

Går att få med trälåda istället för rosettlåda 

för 30:- extra. Den perfekta julklappen!

Mått låda rosettlåda: 378 x 298 x 130 mm

Mått låda trä mellan: 350 x 250 x 130 mm

Pris 445:-

432

1
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1 .  PASTA SET - IN7034 

Vem älskar inte pasta? Detta är setet som är perfekt för att 

slänga ihop en trevlig pastamåltid. Kommer packat i en 

climatsmart låda gjord av well och med träull i botten. 

Denna låda går att skicka som varubrev till mottagaren. 

Innehåller: Pasta bucatini, mutti röd pesto, ekologisk 

svartpeppar i kvarn från IN10SE, Smokey chipotle ketchup, 

Ekologisk pastakrydda. Mått lådan: 340 x 240 x 70 mm

Pris 349:-

2. MIX AND MATCH  - IN7032

Klimatlåda i well med träull i botten.

Innehåller: Ekologiskt kaffe 150gram malet DAGG, olivolja 

aziete 250ml, fazer choklad, mousserande äpplecider 

IN10SE, Berry boost rene voltaire, ekologiskt English 

Breakfast Te, Rödvinsvinäger 500ml, äppleglögg IN10SE, 

Gårdschips tryffel, Gränna knäcke 150gram, Knärullad 

senap från IN10SE, Lakritssnittar IN10SE

Mått låda: 491 x 369 x 94 mm 

Pris 699:-

3. WELL DONE  - IN7031 

Trälåda med träull i botten.

Innehåller: Ekologiskt himalaya salt med kvarn från IN10SE, 

Ekologisk svartpeppar med kvarn IN10SE, Ekologiskt 

English Breakfast te IN10SE, Ekologiskt kaffe 150gram 

dagg, mandelbiscotti IN10SE, smultrondryck IN10SE, tonic 

water IN10SE, Narr choklad citronsmak, pepparkakskola 

140gram, Balsamvinäger white label, Galega olivolja extra 

virgin 500ml, blomsterströssel IN10SE, ekologiskt citrongräs 

krydda IN10SE, Ekologiska torkade aprikoser.

Mått på lådan: 440 x 210 x 370 mm

Pris 999:-

32
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1 .  SKÅL VEGETABLE, 4-PACK

Skål i Tinas serie Vegetable.  

Storlek: Ø 10 cm. stengods. 

Pris 246:-

2. MJÖLKKANNA VEGETABLE

En mindre kanna för många ändamål, 

såsom mjölk till kaffe, såser både varma 

och kalla. Mikro/diskmaskinsäker. 

Storlek: 40 cl, H 12 x W 6,5 cm 

Pris 128:-

3. SERVERINGSFAT 

VEGETABLE

Uppläggningsfat med grön dekor och 

mattglaserat stengods. I samma serie och 

härliga mönster hittar du även muggar, 

bricka och 

skärbräda. Mikro/diskmaskinsäker.

Storlek: L 33 x W 17 x H 3cm.

Pris 289:-

4. MUGG VEGETABLE, 

4-PACK

Underbar kopp för varma drycker i 4-pack, 

med grön dekor och mattglaserat sten-

gods. Mikro/diskmaskinsäker. 20cl.

Pris 210:-

5. PLÄD VEGETABLE TINA

Designen vegetable serien, finns nu 

också som vävd pläd i 100% återvunnen 

bomull. Fransar på båda kortsidor. Storlek: 

130x170 cm. 

Pris 225:-

2

1

3

4

TINAS KOLLEKTION ÄR DESIGNAD 
AV LINDA SVENSSON EDEVINT.

I mitt kök är det bullrigt, högt i tak och långt ifrån perfekt. Precis som det ska
vara när man lagar mat. Med min mat vill jag ge dig ett större självförtroende
i köket. Jag vill helt enkelt hjälpa dig att utmana konventioner, att strunta
i allt som anses vara rätt eller fel. I mitt kök är det allt annat än flådigt eller
perfekt. Här finns varken induktionshäll, stora rostfria köksmaskiner eller
ens diskmaskin. Här står en gammal elspis och en trött degblandare. Det är
ett helt vanligt kök, precis som de allra flesta helt vanliga, trånga och ibland
skruttiga kök i detta land. Det är ju trots allt hela poängen!

5
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1 .  UTMÄRKTA GÅVAN

Extra jungfruolivolja Arbequina från Spanien, Aceto 

Balsamico 5 år, lakrits från Almaregården, Choc stars, 

Tagliolina med Citron Tarall’oro och Torres tryffelchips.

SA150

Pris 499:-

2. FINA GÅVAN

Pasta Italiana Tryffel Tagliatelle, tryffelpesto, 

tryffelmajonnäs, Torres tryffelchips och 

tryffel Balsmicoglaze. 

SA160

Pris 599:-

3. STORA GÅVAN

Gigli 3 colori pasta, tryffelpesto, pastasås la Bella Italiana, 

Mop BBQ sauce, Aceto Balsamico 5 år, Choc stars POP, 

lakrits från Almaregården och Laughing Tears English  

Breakfast.

SA180

Pris 799:-

4. MAFFIGA GÅVAN

Välfylld gåva med flera härligheter. Chips från spanska 

Torres, Pistagecrème från Gridelli, Tryffelolja från Ferrari, 

lagrad Balsamico i dekorativ karaff, chokladtryfflar från  

La Praline, fransk lyxig tonic i snygg flaska, extra jungfru 

olivolja Arbequina från Spanien.

SA100

Pris 799:-

5. PASTALOVER

Pastasås la Bella Italiana, extra jungfru olivolja Arbequina 

från Spanien, pasta Italiana Spaghetti Al Peperoncino, 

tryffelpesto och tagliolina med citron Tarall’oro.

SA130

Pris 449:-

6. SNACKSA

Ett matogram innehållande Torres chips, marcona 

mandlar, saltlakrits från Almaregårdens lakrits och 

chokladtryfflar från La Praline.

SA140

Pris 299:-

Matogrammen och presentkorgarna levereras till mottagarens dörr eller till närmsta  
paketombud, trevligt inslaget med en personlig hälsning från dig till mottagaren om du önskar.

1 2 3
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1 .  MONTE GJUTJÄRNSTRAKTÖR 

En gjutjärnstraktör i Monte-serien med flera användnings-

områden. Perfekt till stekning, mindre grytor eller såsigare 

rätter, passar även utmärkt att använda som ugnsform. 

Storlek: 27 x 27 x 8 cm  

Antal 10-49 50

Pris 769:- 699:-

2. MONTE GJUTJÄRNSGRYTA RUND

En generös och gedigen gjutjärnsgryta i Monte-serien. 

Storlek: 5,5 L, 26 x 26 x 12 cm  

Antal 10-49 50

Pris 879:- 799:-

3. MONTE GJUTJÄRNSGRYTA OVAL 3,5 L 

En klassisk gjutjärnsgryta i Monte-serien. 

Storlek: 3,5 L, 27 x 21 x 15 cm  

Kampanjpris 429:-  (Ord. pris 769:-)

4. MONTE GJUTJÄRNSÅSKASTRULL 1 ,9 L 

En vacker såskastrull i Monte-serien. 

Storlek:  1,9 L, 36 x 19 x 12,5 cm  

Antal 10-49 50

Pris 659:- 599:-

5. MONTE GJUTJÄRNSGRILLPANNA 

Klassisk grillpanna i emaljerat gjutjärn i Monteserien. Rän-

derna i pannan höjer upp råvarorna och skapar därmed 

den indirekta värmen som vi känner igen från grillen. De 

gör även att fetter rinner av och motverkar således att 

maten kokar i fett. 

Storlek: 28 x 28 x 4 cm  

Antal 10-49 50

Pris 659:- 599:-

Kampanj

429:-
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1 .  MONTE RAW SÅSKASTRULL 

Robust såskastrull i rå gjutjärn och trä. Tjockbotten som ger 

jämn värmespridning. Storlek: 2,3 L, 41 x 18.5 x 9 cm  

Antal 10-49 50

Pris 615:- 559:-

2. MONTE RAW GRILLPANNA 

Gedigen och rymlig grillpanna i rå gjutjärn. Ränderna i 

pannan höjer upp råvarorna och gör att fetter rinner av och 

motverkar att maten kokar i fett. Storlek: 26,5 x 26,5 x 3 cm  

Antal 10-49 50

Pris 549:- 499:-

3. MONTE RAW PANNKAKSPANNA 

Pannkakspanna i gediget rå gjutjärn. 

Storlek: 23 x 23 x 1,5 cm  

Antal 10-49 50

Pris 439:- 399:-

4. MONTE RAW GJUTJÄRNSSTEKPANNA 

Gjutjärnsstekpanna med handtag i svart trä. Denna panna 

blir bara bättre med tiden och om du sköter den kommer 

den kunna gå i generationer.

Storlek: 28,5 x 28,5 x 6 cm  

Antal 10-49 50

Pris 495:- 449:-

5. MONTE RAW ROASTER 

Räfflad ugnsform i gediget rå gjutjärn.

Storlek: 35x23x5 cm  

Kampanjpris 419:-  (Ord. pris 605:-)

6. MONTE RAW PIZZAPANNA 

En stekplatta i gjutjärn med många användningsområden. 

Fungerar att använda på både grillen, spisen och i ugnen 

och är perfekt att tillaga din hemgjorda pizza på. Hetta upp 

pannan innan du gräddar den så har du garanterat en 

frasig och god botten. Storlek: 33 x 33 x 2 cm  

Antal 10-49 50

Pris 439:- 399:-

7. MONTE RAW GJUTJÄRNSPLATTA 

Ett stekbord till spisen i gjutjärn. 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 denna platta kommer även en tång i bambu som 

kan användas för att greppa och vända med.

Storlek: 39 x 23 x 1,5 cm  

Antal 10-49 50

Pris 439:- 399:-

1
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DEN PERFEKTA 
JULKLAPPEN TILL 
KUNDER OCH 
PERSONAL!
Ett snyggt exklusivt förkläde i mjukt skinn. Fram på 
förklädet finns en praktisk ficka och en hängare för 
handduken. Förklädet finns i två färger, brunt och svart och 
levereras i en presentförpackning. 

Vår skinnkollektion i SQINS serien är handgjorda och 
tillverkade i buffelskinn. Fabriken som tillverkar våra SQINS 
produkter är BSCI certifierade och alla kemikalier som 
används i tillverkningen är REACH godkända.

Skinnförklädet kan med fördel märkas med en prägling 
fram alt. en prägling längst ner i högra hörnet på förklädet. 
Max storlek för prägling är 7 x 4 cm. Prägling tillkommer.

Kampanjpris 399:-
(Ord.pris 678:-)

Kampanj

399:-
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1. ORREFORS JERNVERK 

SKÅLAR SILIKON 2-PACK

En snygg skål, ett rejält arbetsverktyg och en smart funk-

tion – tre önskningar i ett får du dessa tillredningsskålar. 

Skålarnas botten har ett lager av silikon som gör att de står 

stadigt och stabilt på bordet. Du har även ett handtag för 

att hålla bra grepp. Skålen är lika snygg att ställa direkt på 

bordet som en del av din vackra dukning.

Storlek: 16 cm, 24 cm

Antal 1-49 50

Pris / set 619:- 549:-

2. NIGHTINGALE KOCKFÖRKLÄDE

Mycket praktiskt förkläde av 65 % polyester och 35 % 

bomull med reglerbart nackband. Praktisk ficka till höger 

om mitten.

Färger: vit, rosa, röd, marin, grå, svart.

Storlek: 70x90 cm

Antal 1-49 50

Pris 129:- 109:-

3. KOSTA LINNEWÄFVERI ELIZA 

ÅTERVUNNEN KÖKSHANDDUK 

Kökshanddukar kan användas till så mycket mer än att 

bara torka händerna i. Dessa kökshanddukar är gjorda av 

70% återvunnen bomull. För att ta miljötänket ytterligare 

ett steg så kan du göra egna bivaxdukar av dessa för att 

”plastbanta” i hemmet. Man lägger då bivax på handduken 

och låter den ligga i ugnen för att få sin stadga. Mer detaljer 

om detta kan du läsa om på nätet. Välj mellan stora eller 

små rutor. Dessa kökshanddukar finns i vinrött eller grått.

Storlek: 40x60 cm

Antal  1-49 50

Kampanjpris   29:-  25:-

(Ord. pris  109:- 99:-)

2
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Kampanj

29:-
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1 .  BITZ BRONZE SET

Ett fint set som innehåller: Salladsskål Ø 30 cm, 

salladsbestick i ek 32 cm, 3 skålar med eklock 10, 12 och 

14 cm, samt en svart vas. Skålarna har mattglaserad svart 

utsida och vacker, blank bronsglasyr på insidan. 

Pris 1050:-  (Ord. pris 1996:-)

2. BITZ FAT 

Ståtligt användbart stort fat med mattglaserad svart utsida 

och vacker blank bronsglasyr på insidan. Diameter 40 cm. 

Använd för servering eller som en fin inredningsdetalj i 

hemmet. 

Pris 560:-  (Ord. pris 799:-)

3. BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK 

Salladsskål i stengods med mattglaserad svart utsida och 

vacker, blank bronsglasyr på insidan. Diameter 25 cm, med 

salladsbestick i ek, 24 cm. Perfekt för vardagens sallader 

och anrättningar. 

Pris 380:-  (Ord. pris 748:-)
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1 .  SKÄR- OCH SERVERINGSBRÄDOR 

Holms organiska skär- & serveringsbrädor finns i tre 

storlekar för tapasrätter och andra smårätter. Perfekt för 

servering eller som skärbräda när du förbereder måltiden.

44 x 22,7 x 1,5 cm - 130:-  (Ord. pris 229:-)

35,2 x 18,2 x 1,5 cm - 99:-  (Ord. pris 179:-) 

48 x 20,3 x 1,5 cm - 130:-  (Ord. pris 229:-)

2. MORSØ STEKPANNA 

Aluminium är ett av de mest värmeledande materialen. 

Det fördelar och håller värmen jämn och energieffektivt 

över både botten och sidorna, samtidigt som materialet 

är lätt. Gåvoförpackningen består av 2 stekpannor, 20 och 

28 cm, gjorda av gjuten aluminium med handtag i bakelit. 

Stekpannorna har en invändig 3-lagers non-stickbeläggning 

som minskar risken för att maten bränner fast, samt en 

skyddande ytterbeläggning som underlättar vid rengöring. 

Kan användas på alla värmekällor. 

Pris 750:-  / set (Ord. pris 1699:-)

Pris 28 cm 500:- / st (Ord. pris 999:-)

Pris 20 cm 360:- / st (Ord pris 699:-)
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1 .  STRANDBY STAVMIXER 4 IN 1

En kraftfull stavmixer med justerbar hastighet samt turbo-

funktion för flexibel användning. Tack vare det ergono-

miska handtaget får du ett bra grepp när du ska mixa dina 

produkter. Visp med bunke samt minihackare medföljer. 

Delarna är avtagbara och kan diskas i diskmaskin. Spänning 

& frekvens 220-240 V, 50/60 Hz, 1000 W.

Pris 399:-

2. STEKPANNA NON-STICK 

JERNVERKET

Stekpanna från Jernverket i rostfritt stål med non-stickbe-

läggning. Passar alla värmekällor. Det ergonomiska hand-

taget hjälper dig att vinkla pannan för perfekt stekning. 

Storlek: Ø28 cm.

Pris 399:-

3. STILREN TRAKTÖRPANNA FRÅN 

JERNVERKET

Stilren gryta i rostfritt stål från Jernverket. Grytan kan an-

vändas på induktionsspis, gasspis, keramikspis eller vilken 

annan typ av spis som helst. Kan även diskas i diskmaskin.

Storlek:  Ø28

Pris 399:-

4. SNYGG ROSTFRI STEKPANNA FRÅN 

JERNVERKET

Tillaga läckra och välsmakande rätter i denna stilrena 

stekpanna från Jernverket. Stekpannan har en elegant look 

och hållbar design som håller länge och tål intensivt dagligt 

bruk. Med en storlek på Ø30 cm kan du gladeligen

välkomna vänner & familj.

Pris 399:-

5. STILREN GRYTA FRÅN JERNVERKET

Stilren gryta i rostfritt stål från Jernverket. Med en storlek 

på Ø28 cm kommer maten räcka till alla gäster. Grytan 

kan användas på induktionsspis, gasspis, keramikspis 

eller vilken annan typ av spis som helst. Kan även diskas i 

diskmaskin.

Pris 399:-

1
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1 .  GRILLPANNA FRÅN JERNVERKET

Snygg grillpanna från Jernverket med svart emalj på insidan. Perfekt för

matlagning på hög värme. Räfflad yta för att maten inte skall brännas samt

skapar snygga ränder. En mästerkocks bästa vän.

Pris 399:-

2. GJUTJÄRNSGRYTA FRÅN JERNVERKET

Gjutjärnsgryta från Jernverket med emaljerad insida. Med denna läckra gryta

blir du en mästerkock i köket. Bjud över vännerna för en fantastisk middag,

med grytans storlek på 4,2 L kommer maten räcka till alla gäster. Tack vare

det smarta handtagen på sidan kan du lätt flytta över grytan från spis till bord.

Kan användas på alla typer av spisar, inklusive induktion. Kan även med fördel

användas i ugn. Buon appetito! Ø24 cm. Höjd: 12 cm. Höjd med lock: 17 cm.

Pris 399:- 
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1 .  SOUS VIDE SANSAIRE

Sous vide är en matlagningsmetod från Sansaire, som 

använder exakt temperaturkontroll för att uppnå perfekt 

resultat, varje gång. Lägg ner det du ska tillaga i försluten 

plastpåse, ställ in temperaturen på din sous vide och 

placera båda i en kastrull med vatten. Sous vide ser nu 

till att innertemperaturen inte överstiger det du valt. För 

ytterligare smak och yta kan du efter tillagning kort steka 

till din mat. 1100W. 

Storlek: H390xW128xD136 mm. 

Pris 1 .870:-

2. INDEX™ REGULAR

I denna smarta stående låda kommer 4 stycken skärbrädor. 

Alla skärbrädor har egna funktioner för sitt användnings-

område och hjälper dig att inte blanda ihop ingredienserna

för en hygienisk matlagning. Skärbrädorna är dessutom 

märkta efter varje användningsområde. Tål maskindisk. 

Storlek: 30,5x23,3x8,3cm.

Pris 789:-

3. MAT TERMOMETER 2I1  INFRA HOME

Scandinavian Home INFRA, 2 i 1 Mattemperaturs termo-

meter, beröringsfri infraröd termometer för mätning av 

yttemperatur och vikbar sond för intern temperaturmät-

ning. Anger tydligt om ett livsmedel stannar i en säker eller 

riskzon som garanterar livsmedelssäkerhet i alla stadier av 

livsmedelsproduktionen. Storlek: 17,5x1,7x3,8cm

Pris 340:-

4. MORTEL

Mortel med stöt som har en inre yta utformad för maximal 

effektivitet på alla sorters blandningar. Perfekt för malning 

och förberedelse av en rad pestos, kanel, kryddnejlika, 

nötter och mer.

Pris 255:-

3

4
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1 .  SKAL KNIV COMFORT PRO

11 cm Comfort Pro Skakniv är en av de 

mest använda knivarna för de vardagliga 

matberedningsuppgifterna och det ishär-

dade bladet säkerställer att bladet förblir 

skarpt under den frekventa användningen. 

Den kompakta storleken gör den idealisk 

för alla uppgifter från trimning till skärning 

och tärning. Det ergonomiska handtaget 

har utformats för ultimat komfort vid 

daglig användning. 

Tyskt stål. 11 cm, svart-silver. 

Pris 213:-

2. SANTOKU COMFORT PRO

Comfort Pro Santoku-kniven har fördjup-

ning längs bladet för att säkerställa mindre 

matpinnar. Det ishärdade 15 ° tyska bladet 

i rostfritt stål glider genom produkter som 

vanligtvis är svårare att skära, såsom but-

ternut squash. Det ergonomiska handtaget 

har utformats för ultimat komfort vid daglig 

användning. 18cm, svart-silver. 

Pris 365:-

3. BRÖDKNIV COMFORT PRO

Comfort Pro Brödkniv har ett 20 cm långt 

blad med en ishärdad tysk räfflad skärkant 

som är utformad för att fungera perfekt 

på både hårda och mjuka ytor för att ge 

den perfekta skivan utan att krossas eller 

smula. Det ergonomiska handtaget har 

utformats för ultimat komfort vid daglig 

användning. 20cm, svart-silver. 

Pris 340:-

4. SALT- OCH PEPPARKVARN

Modern design och finish. Strukturerad

ABS-konstruktion, skarp keramiskt verk och

klassisk Capstan-silhuett.

Pris 360:-

1
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NOMIMONO - RUSTIKT 
I JORDNÄRA TONER
Japanskt  möter  skandinaviskt, rustikt möter modernt. Nomimono har sin källa 
i naturen och jorden runt om oss, vilket gett inspiration till denna rustika  serie 
i naturnära, jordiga toner där inget objekt är det andra likt. Varje produkt är 
skapat i handgjort stengods som glaserats tre gånger för rätt finish. Det gör 
varje produkt unik, vilket också är en stor del av Nomimonos charm. 
Samlarobjekt för en jordnära och inspirerande servering.

1 .  NOMIMONO SKÅL 17 CM, 2 ST

Storlek: 17,5x17,5x5,5 cm  

Antal 10-49 50

Pris 249:- 229:-

2. NOMIMONO MUGG 35 CL , 4 ST 

Storlek: 8x8x9,5 cm  

Antal 10-49 50

Pris 275:- 249:-

3. NOMIMONO SKÅL 7,5 CM, 4 ST 

Sorlek: 7,5x7,5x9 cm  

Antal 10-49 50

Pris 239:- 219:-

4. NOMIMONO SKÅL 21 CM

Storlek: 21x21x12 cm

Antal 10-49 50

Pris 385:- 349:-

5. NOMIMONO SKÅL 30 CM

Storlek: 30x30x9 cm

Antal 10-49 50

Pris 549:- 499:-

5 .  NOMIMONO SKÅL ,  31 CM

Storlek: 31x31x5,5 cm

Antal 10-49 50

Pris 495:- 449:-

6

NOMIMONO 

FINNS I  DESSA 

TVÅ FÄRGER
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PUNCH KOLASÅS

3 dl vispgrädde
2 dl ljus sirap
2 dl strösocker
50 g smör
0.5 dl punsch
0.5 tsk salt

GÖR SÅ HÄR 
Mät upp grädde, sirap och socker i en kastrull och 
låt koka till 110°. Tillsätt smör, punsch och salt, rör 
tills smöret smält. Låt såsen kallna och servera till 
en god glass.

Om du inte har termometer gör det inte så mycket, 
kolasåsen blir god oavsett om den är lite rinnig eller 
lite tjock.

Receptet kommer ifrån Coop.se
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1 .  SKÄRBRÄDA + BRÖDKNIV

Bröd kniven Erik i rostfritt stål med klassiskt, välarbetat och vackert handtag av wengeträ är 

en av höstens mest eftertraktade nyheter till köket, tillsammans med skärbrädan nature i 

bambu är detta en present som skapar glädje i alla hem. Snyggt förpackade i presentbox!

Pris 400:-

2. FLORA UGNSFORM

Flora är en serie av ugnsformar försedda med Sagaforms karakteristiska linje. Klassiska, 

familjära och användbara. Snyggt och modernt i beige och tillverkade i tåligt stengods. En 

perfekt present till någon som redan har allt.

Material: Stengods

Färg: Beige

Pris liten 295:-

Pris stor 350:-

1 2
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1. JO KITCHEN ESSENTIALS SS

Stilren kastrull i rostfritt stål av hög kvalitet. Passar alla 

typer av spisar inklusive induktion och i ugnen upp till 

260°C. Diskmaskinsäker. Glaslock med handtag i rostfritt 

stål medföljer.

20 cm (3 L) TE3134444 Pris 359:- 

24 cm (4,7 L) TE3134644 Pris 439:-

2. JO QUICK & EASY HA

Hållbar stekpanna i anodiserad aluminium. Den effektiva 

non-stick titanförstärkta beläggningen är reptålig, lätt 

att rengöra och fri från PFOA, bly samt kadmium. Kan 

användas på alla typer av spisar, inkl. induktion och i ugn 

på upp till 210°C.

24 cm Stekpanna TEH9130444 Pris 349:- 

28 cm Stekpanna TEH9130644 Pris 415:- 

26 cm Traktörpanna med glaslock TEH9133344 Pris 599:-

3. JO QUICK & EASY SS

Eleganta pannor tillverkade i hållbart rostfritt stål. En 

botten av tre lager, vilket ger hög kvalitet och den bästa 

värmefördelningen. Non-stick beläggning som gör den 

otroligt tålig. Kan användas på alla typer av spisar, inkl. 

induktion. 

28 cm Wokpanna TE3031944 Pris 359:- 

25 cm Traktörpanna med glaslock TE3033344 Pris 499:-

1
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1 .  BRÄNNÖ ÖLVÄSKA

Bryggeriväskan i brunt tvåtons oljat skinn, 

passar för 6 flaskor eller varför inte fylla 

den olivolja & balsamico flaskor mm.

Pris 750:-

2. BRÄNNÖ VINVÄSKA

Vinväska i brunt tvåtons oljat skinn som 

rymmer 2 flaskor, snygg till fest och prak-

tisk till picknicken.

Pris 625:-

3. BRÄNNÖ SNAPSVÄSKA

Snabbsväska för 10 flaskor i brunt tvåtons 

oljat skinn, snygg present och praktisk till 

fest och picknicken.

Pris 560:-

4. SANDHAMN FÖRKLÄDE

Förkläde i tvättad canvas material med tre 

fickor i konstläder som gör den tuff och 

samtidigt elegant.

Pris 399:-

2
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1 .  NATURE SALLADSSKÅL MED BESTICK

Salladsskål i glas i stilren form med tillhörande salladsbestick i bambu. Designad av Anton 

Björsing. Perfekt som gåva!

Material: Glas

Storlek: 21x21x11 cm

Pris 400:-

2. NATURE LANTERNA MED HANDTAG

Elegant lanterna designad av Anton Björsing. Blandar Natures signaturmaterial, trä, glas 

och rostfritt stål på ett smakfullt sätt. Gör sig lika bra som lanterna, vas och till och med 

som vinkylare! Helt enkelt en must have!

Material: Glas

Storlek: 19x19x32 cm

Pris 435:-

1
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TERMOSKANNA AMPHORA 

(1 .  KAFFE) -  (2 .  TE)

Inuti är Amphora termoskanna en klassisk termoskanna 

med glasinsats som håller kaffet eller teet varmt i flera 

timmar, ca 77 °C. i upp till 6h. Termoskannans botten kan 

lätt skruvas av, vilket gör det möjligt att byta ut glasinsats-

en om olyckan skulle vara framme och den går sönder. 

Detta förlänger kannans livslängd vilket är bra både för din 

plånbok och för miljön.

Fri från BPA och ftalater.

Art. nr. Tekanna: 222 (soft white), 222-1 (soft black), 

222-2 (soft peach)

Art. nr Kaffekanna: 221 (soft white), 221-1 (soft black), 

221-2 (soft peach)

Kampanjpris 379:-  / st (Ord. pris 649:- / st)

3. EM77 TERMOSKANNA 1L 

EM77 termoskannan är en världsberömd designikon 

tillverkad i Danmark sedan 1977 och har tillverkats i mer 

än 100 olika färger. Inuti har EM77 en glasinsats som håller 

kaffet varm eller kallt i flera timmar, ca 80 °C. i upp till 6h. 

EM77 är designad för att hålla en livstid, så alla delar kan 

bytas ut om olyckan skulle vara framme. Förutom det 

patenterade vipplocket medföljer även ett skruvlock, vilket 

vi rekommenderar att du använder utomhus, 

t. ex. på picknick. Design: Erik Magnussen

Art. nr: 918 (light grey), 919 (dusty green), 920 (red), 930 

(black), 960 (white), 968 (dusty blue), 985 (cloud), 991 (grani-

te grey), 997 (lavender), 1800 (sand)

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

4. EM77 TERMOSKANNA ROSTFRITT 1L

Den klassiska EM77 termoskannan med det minimalistiska 

formspråket finns även i rostfritt stål, har samma 

fantastiska egenskaper som EM77-ABS. 

Design: Erik Magnussen

Art. nr: 900

Kampanjpris 529:-  / st (Ord. pris 1 279:- / st)

AMPHORA 
TERMOSKANNA
Både formen och namnet Amphora, är inspirerat från de 
forntida grekiska lerkrukorna, som användes för att lagra 
och transportera olja och vin. Formen, med den runda 
kroppen och de distinkta axlarna, har inspirerat designer 
genom århundradena.

Design: Sebastian Holmbäck

SÄSONGS

FÄRGER

3
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1 .  EMBRACE - BRÖD- OCH FRUKTKORG

Brödkorgen från den populära Embrace-serien i rostfritt 

stål. Brödkorgens praktiska brödpåse, som ser till att 

smulorna stannar kvar i korgen i stället för att hamna på 

bordet, finns i tre olika färger, black, chalk och grey. Bröd-

korgen kan också användas till frukt och grönsaker vars 

färger utgör fina kontraster mot stålet.

Design: Halskov & Dalsgaard

Storlek: Embrace brödkorg Ø 23,5 cm. 

Färger: black (x-28-3), chalk (x-28-3-1) och grey (x-28-3-4)

Kampanjpris 360:-  (ord. pris 899:-)

2. AJ - SERVERINGSKANNA 2 LITER

Den funktionella designen hos den cylindriska kannan

gör den praktisk att använda både till vardags och vid

speciella tillfällen. Kannan är tillverkad i rostfritt stål och

rymmer 2 liter vatten och har en smart ”isfångare” som

håller kvar istärningarna i kannan så att vattnet håller sig

kallt. Det svarta handtaget i bakelit är bekvämt att hålla

och är optimalt vinklat för att hälla.

Design: Arne Jacobsen

Art. nr: 03-3

Kampanjpris 979:-  (ord. pris 1 689:-)

3. AJ SET - SALLADSSKÅL & 

MATCHANDE SALLADSBESTICK

Steltons salladsskål AJ Ø 24 cm och salladsbestick 31 cm i 

ett fint set. 

Design: Arne Jacobsen

Art. nr: 022-1 + 023-1

Kampanjpris 1 739:-  / set (ord. pris 3 198:- / set)

1 2 3
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1 .  FOODIE SINGLE CUP 

KAFFEBRYGGARE

FOODIE kaffebryggare är inbjudande med sin funktionella 

och användarvänliga design. Kaffebryggaren tar minimalt 

med plats och är perfekt för de som vill ha en enda kopp 

nybryggt kaffe. Kaffebryggaren kan brygga högst 0,4 liter

kaffe åtgången, det ingår ett återanvändningsbart kaffefil-

ter, till förmån för miljön. Kaffefiltret kan köpas som reserv-

del om olyckan skulle vara framme, så att de går sönder. 

Färger: Vit (Z00608), svart (Z00608-1) eller 

ljusblå (Z00608-2)

Design: UNIT 10

Kampanjpris 335:-  / st (Ord. pris 449:- / st)

2. FOODIE STAVMIXER

FOODIE stavmixer är en oumbärlig hjälp i köket när man 

ska göra allt från pesto till blomkålpuré. Stavmixen har 

två hastigheter och en mixerstav i rostfritt stål, vilket 

säkerställer att axeln inte absorberar färg när den kommer 

in kontakt med mat. Alla delar kan separeras så att de rena 

materialen kan återanvändas för nya produkter.

Watt: 400

Färger: Vit (Z00606), svart (Z00606-1) eller 

ljusgrön (Z00606-2)

Design: UNIT 10

Kampanjpris 335:- / st. (Ord. pris 449:- / st)

3. 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. Man blandar sina fa-

voritingredienser till en len och uppfriskande smoothie på 

några få sekunder. Smoothieblendern är framställd i plast-

typen tritan som har den speciella egenskapen att den inte 

drar åt sig lukt, samt är BPA- och ftalatfri. Mixa alltid frukt 

eller grönsaker tillsammans med vätska. Behållaren finns 

att köpa som reservdel om olyckan skulle vara framme.

Volym: 0,5 liter. 

Watt: 180 Färger: Vit (Z00605), svart (Z00605-1) eller ljus-

grön (Z00605-2). Design: UNIT 10

Kampanjpris 360:-  / st (Ord. pris 549:- / st)

3
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1 .  NORDIC SENSE 

STAVMIXERSET 

I svart/silver med DC-motor, turbohastiget

och steglös reglering, 500 ml mätbägare, 

minihackare och visp. 800 watt.

Pris 400:-  (Ord. pris 599:-)

2. NORDIC SENSE 

AIRFRYER 

5 liter. 1650 watt. Airfryern kan anvädas 

till båda kött, fisk och grönsaker. Avtagbar 

låda med non-stick beläggning och avtag-

bar stekkorg. Digital LED-pekskärm, 7 förin-

ställda program, skydd mot överhettning, 

automatisk avstängning när tillagningen är 

klar eller korgen tas bort.

Pris 1050:-  (Ord. pris 1699:-)

3. HOLM HIGH SPEED 

BLENDER 1000W

Gör en hälsosam smoothie direkt i 

mixerskålen. Fyll bara behållaren med 

ingridienserna och skruva på locket 

med knivbladet innan du slutligen fäster 

behållaren på motorn. När du ska njuta av 

din smoothie byter du till drickslocket. Den 

levereras med två BPA-fria mixerbehållare 

på 700 och 350 ml, som kan användas när 

du är på språng.

Pris 750:-  (Ord. pris 1499:-)

4. NORDIC SENSE 

KONTAKTGRILL 2200 WATT 

Med non-stick grillyta på 29 x 23 cm i 

gjuten aluminium. Lätt att använda med 

temperaturreglering så att du själv kan 

kontrollera temperaturen. Kontrollindika-

torn visar när grillen är klar att användas.

Flytande gångjärn och 180 graders öppning 

så att den även kan användas som bords-

grill. 2200 watt.

Pris 500:-  (ord. pris 1299:-)
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1 .  HULAN 540ML 

VACUUMISOLERAD FLASKA

Flaska i 18/8 rostfritt stål, dubbelvägg kop-

parvacuumisolerad för att hålla dina dryck-

er varma eller kalla i många timmar. Snygg 

matt finish på flaskan och bambulock.

Pris 199:-

2. LAGAN 300ML MUGG

Mugg i 18/8 rostfritt stål, dubbelvägg kop-

parvacuumisolerad för att hålla dina dryck-

er varma eller kalla i många timmar. Snygg 

matt finish på flaskan och bambulock.

Pris 179:-

3. KIRKENES ELEKTRISK 

KVARN

Elektrisk kvarn för salt eller peppar i rost-

fritt stål och en matt finish. Fungerar med 

4st AA-batterier (inte inkluderat).

Pris 199:-

4. TROMSØ VINKYL

Vinkylare med dubbelvägg i rostfritt stål 

och matt fin finish

Pris 359:-

1
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1 .  NORDKAPP SERVITRISKNIV

Servitriskniv/korkskruv i rostfritt stål med en färgad kropp 

i matt finish.

Pris 35:-

2. LOFOTEN FLASKÖPPNARE

Flasköppnare i rostfritt stål med en matt finish i mitten.

Pris 29:-

3. TIDAN 600ML GLASFLASKA

Flaska i hållbart borosilikatglas med ett silikonöverdrag och 

lock i bambu.

Pris 99:-

1
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1. TREND LÄCKAGESÄKER 

VAKUUMFLASKA

BPA-fri flaska i praktisk storlek tillverkad i lättvikt stainless 

steel. Unikt formad flaska med trendiga färger. Håller din 

dryck varm i upp till 6tim eller kyld upp till 8tim. Tack vare 

skruvlocket är flaskan läckagesäker så det är bara att ta 

med den i väskan. Volym: 350ml. Storlek: 19,2 x 7 cm

Material: Rostfritt stål

Antal 1 100 250

Pris 134:- 131:-  127:-

2. MODERN STAINLESS STEEL 

FLASKA MED BAMBULOCK

Flaska med stilren design. Modern enkelväggig flaska i 

stainless steel, även locket är i stainless steel med ovansida 

i bambu och en bärögla. BPA-fri. Endast handdisk.

Storlek: 24 x 7,1 cm. Volym: 700ml.

Material: Rostfritt stål

Antal 1 100 250

Pris 108:- 105:- 103:-

3. STOR VAKUUMFLASKA

STAINLESS STEEL 1 .5L

Stor dubbelväggig flaska i stainless steel. Men sin stora 

kapacitet på 1.5L har du alltid tillräckligt mycket att dricka 

med dig och flaskan håller din dryck varm i upp till 5 tim-

mar och kyld i upp till 15 timmar. Pulverlackerad finish och 

med ett praktiskt bärhandtag.

Storlek: 33,5 x 10,5 cm

Material: Rostfritt stål

Antal 1 25 50 100

Pris 280:- 273:- 266:- 258:-

2 3

1



63

ASTRID CITATMUGG
Ge en gåva som berör eller starta ditt viktiga möte med ett leen-
de när du bjuder på kaffe. Stengodsmugg, med citat från Astrid 
Lindgrens karaktärer lasergraverade genom glacyren. I botten är 
citates avsändare avbildad. 

Kollektionen är en hyllning till Astrid Lindgren och alla hennes tidlösa berättelser som berör 
generation efter generation, designen känns lika tidlös som de klassiska berättelserna som 
inspirerat den. Välj mellan 16 olika citat, kanske hittar du något som matchar din verksam-
het eller vision. En budbärare av Astrids klokskap och värme. Rymmer 35 cl. Citat och färg på 
mugg hör samman. Pris: 212:-/st
Julerbjudande: 2 olika citatmuggar i presentask: 400:-/set
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1 .  TRENDIG HÖGTALARE FRÅN SWAYER

Trådlös högtalare från Swayer med stort ljud i kompakt 

design. Anslut med smartphone eller dator och ta med dig 

festen vart du än ska. Lyssna trådlöst på ett enkelt sätt utan 

behov för kablar. Vattentålig. Minneskortsläsare.

Laddas med USB. Inbyggd mikrofon för samtal.

Medföljer: Högtalare, USB-laddkabel, instruktionsmanual.

laddning 5 V 500mA. 1200mAh Li-Ion batteri. 

TWS (True Wireless Sound). Speltid 4-5 h. 

Pris 399:-

2. MODERN HÖGTALARE FRÅN SWAYER

Anslut med smartphone eller dator och ta med dig festen 

vart du än ska. Lyssna trådlöst på ett enkelt sätt utan 

behov för kablar. Vattentålig, inbyggd mikrofon för samtal, 

speltid ca 4 h, 5 V 500mA, laddningstid 1-2 h, 1200mAh 

Li-Ion batteri. Minneskortsläsare. Laddas med medföljande 

USB-kabel. Instruktionsmanual medföljer.

Storlek: 16,5 cm x 7,6 cm. 

Pris 399:-

3. SVART HÖGTALARE FRÅN SWAYER

Robust högtalare från Swayer med starkt ljud. Elastisk 

gummihake för enklare upphängning. Ta med din musik 

vart du än ska. Trådlös, inbyggd mikrofon för samtal, 

speltid upp till 4 h, 5 V 500mA, laddningstid 1-2 h. 1200mAh 

Li-Ion batteri. Minneskortsläsare. Laddas med medföljande 

USB-kabel. Instruktionsmanual medföljer.

Storlek: 13 cm x 5 cm. 

Pris 399:-
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1 .  OUR PADEL STORY HEX12K

Svenskutvecklat padelrack. Droppformen och den styvare 

kärnan lämpar sig för spelaren som är redo att ta nästa 

kliv mot padeltoppen. Ramen i padelracket består av 100% 

carbon och kärnan är en styvt anpassad sammansättning 

av EVA-polymer och glasfiber som omsluts av 

kompositstruktur. Vikt: 370 g

Pris omärkt 1499:-

2. BLAUPUNKT BT SPEAKER

Rejäl 10-watts bluetooth högtalare som med sin storlek (31 

cm hög) är en rejäl eye-catcher! Tack vare bra batteritid på 

10 h så kan den spela hela kvällen utan att behöva laddas. 

Lyser upp i olika LED-ljus vid användning och går att märka 

med hjälp av fullfärgstryckt logotop.

Pris omärkt 499:-

3. COOLLUX

Uppgraderingen på succén Kooduu. Produkt som är en 

kombination av lampa, högtalare och vinkyl.

Pris omärkt 1499:-

1
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1 .  MI ELECTRIC SCOOTER 1S NORDIC EDITION

Glid fram på vägarna! Vill du ha kvalitet, säkerhet och stilren design är detta den optimala 

scootern för dig. Med dess lätta vikt kombinerat med att du enkelt kan fälla ihop den på  

3 sekunder blir det din kompanjon vart du än ska.

- Räckvidd upp till 30 km

- Maxhastighet 20 km/h

- Klarar upp till 14% lutning

- Dubbelt bromssystem med ABS

- Informativ LED-skärm 

- Väger endast 12,5 kg

- Kompatibel med Mi Home-appen

MI29214 

Pris 4 399:-

2. MI ELECTRIC SCOOTER PRO2 NORDIC EDITION

Kör snabbt, säkert och ännu längre. Ta dig fram på gatorna både snabbt och smidigt. 

Bortsett från det är elscootern stilren och går att vika ihop på bara 3 sekunder. Scootern är 

utrustad med slitstarka däck med halkskydd och stötdämpare som gör det enkelt att ta sig 

fram på vägarna. 

- Räckvidd på upp till 45 km

- Maxhastighet på 25 km/h

- Farthållare

- Dubbelt bromssystem

- Väger endast 14,2 kg

- Kan kopplas till Mi Home-appen

MI26354

Pris 5 529:-
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1. CITY KIT

Det stora friluftsliv kitet med allt som behövs för en skön dag på promenad i skog och 

mark. En praktisk och genomtänkt kylryggsäck, väl tilltagen pläd samt Sagaforms omtyckta 

stålflaska i två olika storlekar, 50 ch 26 cl. Håller värme i 12h och kyla i 24h. Lilla flaskan är 

tex perfekt för att ha kall mjölk till kaffet under hela dagen. 

Färg: Grå / Svart

Pris 890:-

2. FRILUFTSLIV MATTERMOS SITTUNDERLAG GRÅ

Friluftsliv med stil och funktion från Sagaform. Komplett set med en svart mattermos 600 

ml i rostfritt stål samt två stycken sittunderlag i grått. Packas i en fin presentförpackning.

Färg: Svart / Grå

Pris 400:-

1 2
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1 .  RECYCLE QUILTED JACKET

Vindtät, vattenavvisande , PFC fri ytbehandling av yttertyg 

“Bionic ECO”. OEKO_TEX. Global Recycled Standard

Material: Ytteryg 100% recycled Polyester, innertyg 100% 

recycled Polyester, foder 90g 100% recycled Polyester.

Färg: Marin, svart. Storlekar: Herr XS-4XL, Dam 34-46

Pris 795:-

2. RECYCLED LIGHT DOWN JACKET

Vindtät, vattenavvisande , PFC fri ytbehandling av yttertyg 

“Bionic ECO”. OEKO_TEX. Global Recycled Standard 

Material: Ytteryg 100% recycled Nylon, innertyg 100% 

recycled Nylon, foder 120g, 90/10 Down (700 cuin). 

Färg: Marin, svart och olive. Storlekar: Unisex XXS-3XL

Pris 845:-

3. RECYCLE QUILTED VEST

Vindtät, vattenavvisande , PFC fri ytbehandling av yttertyg 

“Bionic ECO”. OEKO_TEX. Global Recycled Standard. 

Material: Ytteryg 100% recycled Polyester, innertyg 100% 

recycled Polyester, foder 90g 100% recycled Polyester.

Färg: Marin, svart. Storlekar: Herr XS-3XL, Dam 34-44

Pris 630:- 
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1 .  RECYCLE SHELL JACKET

Vindtät, vattentät samt andasfunktion. Vattentäthet 10.000mm / Andningsbarhet 6.000g/

m2/24h. Avtagbar huva. Tejpade sömmar. PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic ECO” 

Oeko-Tex. Global Recycled. Material: Ytteryg 100% recycle Nylon, innertyg 100% recycle 

Nylon/Mesh 100% recycle Rpet. Färg: Svart, marin. Storlek: Herr XS-4XL, Dam 34-46

Pris 1195:-

2. RECYCLE LONG PADDED JACKET

Vindtät, vattenavvisande. Fast huva. PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic ECO”. 

OEKO-TEX. Global Recycled Standard. Material: Ytteryg 100% Recycle Polyester, innertyg 

100% Recycle Polyester, foder 200g / 100% Recycle Polyester. 

Färg: Svart, marin. Storlekar: Unisex XXS-4XL

Pris 895:-

1
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1 .  RECYCLE PARKA

Vindtät, vattenavvisande.. Vattentäthet 10.000mm / Andningsbarhet 6.000g/m2/24h. 

Tejpade sömmar över axlar, dragkedja i sidorna. Avtagbar huva/päls. PFC fri ytbehandling 

av yttertyg “Bionic ECO”. OEKO-TEX.. Global Recycled Standard. Material: Ytteryg 100% 

Recycle Polyester, innertyg 100% Recycle Polyester, foder 200g / 100% Recycle Polyester 

Färg: Svart, marin, röd. Storlek: Unisex XXS-4XL

Pris 1350:-

2. RECYCLE PERFORMANCE PARKA

Data Vindtät och vattentät. Vattentäthet 10.000mm / Andningsbarhet 6.000g/m2/24h. 

Tejpade sömmar. Avtagbar huva. PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic ECO”. OEKO-TEX.. 

Global Recycled Standard. Material: Ytteryg 100% Recycle Polyester, innertyg 100% Recycle 

Polyester, foder 200g / 100% Recycle Polyester

Färg: Svart, marin. Storlek: Unisex XXS-4XL

Pris 1350:-
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RECYCLED SHERPA PLÄD

315g / 100% Recycled fleece. OEKO-TEX. Global Recycled Standard. Material: Ytteryg 100% Recycle Polyester, 

bröstficka 65% Recycle Polyester 35 % Bomull. Färg: Svart, marin. Storlek: Unisex XXS-4XL

Pris 375:-
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CAB BERGEN 
En kollektion funktionella väskor från Carlobolaget som är 
praktiska, smidiga och som rymmer dina viktigaste prylar 
oavsett om du är på väg till jobbet eller till dagsutflykten 
på stranden. Alla produkter är tillverkade i det slitstarka 
och vattenavvisande materialet Polyester PU Coated 600D.

1 .  SPORTBAG

Storlek: 50x34x27 cm

Volym: 46 L

Pris 450:-

2. RYGGSÄCK

Storlek: 47 x 30 x 17 cm

Volym: 24 L

Pris 550:-

3 .  CITY RYGGSÄCK

Storlek: 33 x 45 x 15 cm

Volym: 22 L

Pris 350:-
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1 .  15” LAPTOPRYGGSÄCK 23L

Ryggsäck med en vadderad ficka för 15 tums laptop och en 

mjuk ficka för en 10 tums surfplatta. Många smarta fack 

och funktioner och expanderbar sidoficka med blixtlås för 

en vattenflaska. Utrustad med bälte för resväska, vadderad 

ryggpanel och remmar med justerbart och avtagbart 

bröstspänne.

Pris 1035:-

2. POWERSHUTTLE MINI 

Tillbehörsväska med organisatoriska fickor och öglor 

idealiska för kablar, öronsnäckor, adaptrar, powerbanks 

eller andra objekt. 

Pris 175:-

3. 15,6” LAPTOPVÄSKA

Laptopsväska med ett blixtlåsförsett huvudfack, ett vadde-

rat 15,6 tums laptopfodral och en 10 tums surfplattafodral 

och många fler smarta fack och funktioner.  Innehåller 

vagntunnel, vadderad ryggpanel samt avtagbara och vad-

derade axelband. Vattentät. 

Pris 875:-

4. CARRY ON SPINNER

En smidig och hållbar rullväska som är godkänd som 

handbagage och som har en kompressionspanel för att 

maximera packutrymmet och minimera skrynklor. 

Pris 2795:-

5. POWERSHUTTLE

Tillbehörsväska med organisatoriska fickor och öglor 

idealiska för kablar, öronsnäckor, adaptrar, powerbanks 

eller andra objekt. 

Pris  255:-
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1 .  BALTIMORE WEEKENDBAG

Rymlig weekendväska med justerbar axelrem. För att ge 

bättre organisationsmöjligheter har väskan utrustats med 

en ficka med blixtlås på ena sidan och en liten ficka med 

tryckknapp på den andra. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger 

dig en väska med vattenavvisande egenskaper.

Storlek: 55,5x22x43 cm

Antal 10-49 50

Pris 469:- 429:-

2. BALTIMORE TRAVEL RYGGSÄCK

Ryggsäck med smarta organisationsmöjligheter som ser till 

att du kan utnyttja väskans totala utrymme till fullo. Väskan 

är tillverkad av vattenavvisande nubuck PU. Utrustad med 

ett vadderat datorfack, samt en dold ficka på baksidan för 

säker förvaring av värdesakerna. Ryggsäckens behändiga 

storlek, justerbara remmar och välplanerade fack gör 

det smidigt för dig att ta med dig såväl dator som andra 

nödvändigheter. Detta gör väskan perfekt för mindre resor 

eller när natten ska spenderas borta.

Storlek: 28x14,5x43 cm

Antal 10-49 50

Pris 585:- 529:-

3. BALTIMORE TOTE BAG

En liten och smidig väska tillverkad i ett lätt, vattenavvisan-

de nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt insida i lätt 

syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Robusta 

handtag så att du kan fylla väskan ordentligt.

Storlek: 46x12x36 cm

Antal 10-49 50

Pris 329:- 299:-

4. 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

Antal 10-49 50

Pris 549:- 499:-

5. 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

Kampanjpris 399:-  (Ord. pris 659:-)

2 3
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Sloane-serien finns 
i dessa två färger: 

1 .  RPET SORTINO 

WEEKENDBAG

Weekendbag tillverkad av 50 % återvunnet 

material från PETflaskor. Snygga och dis-

kreta detaljer av veganskt läder. En enkel 

och lätt modell perfekt för den kortare 

resan över helgen.

Storlek: 48x23x40 cm

Antal 10-49 50

Pris 439:- 399:-

2. SLOANE RPET RYGGSÄCK

Sloane är framtagen i en återvunnen 

polyester som är vävd till att efterlikna en 

slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100% 

återvunnen polyester från PET-flaskor. 

Insidan har en laptopficka som är vadderad 

och därmed skyddar din dator mot enklare 

stötar. Storlek: 31x10x42 cm

Antal 10-49 50

Pris 769:- 699:-

3. SLOANE RPET NECESSÄR

Stilren necessär i Sloane serien. Sloane är 

framtagen i en återvunnen polyester som 

är vävd till att efterlikna en slitstark canvas 

i twill. Yttertyget är 100% återvunnen poly-

ester från PET-flaskor. En elegant necessär 

fulländar hela den välklädda känslan när 

man är på resande fot, som förhoppnings-

vis blir en bra följeslagare i många år.

Storlek: 24x13,2x14 cm

Antal 10-49 50

Pris 329:- 299:-

4. SLOANE RPET 

WEEKENDER

Gedigen i sin storlek är denna weekendbag 

i Sloaneserien.

Sloane är framtagen i en återvunnen 

polyester som är vävd till att efterlikna en 

slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100% 

återvunnen polyester från PET-flaskor. En 

klassisk väska i ett stilspråk som tilltalar 

många. Väskan har en reglerbar axelrem.

Storlek: 52x25x33 cm

Antal 10-49 50

Pris 879:- 799:-
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SLOANE RPET

Exklusiva detaljer av veganskt läder i så 
kallat waterborne PU. Ett mer skonsamt 
veganskt läder där man främst använder 
vatten som ersätter starka lösningsmedel 
i tillverkningsprocessen. Denna process är 
bättre för både naturen men framförallt 
för arbetaren i fabriken. 
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1 .  CAB KÖPENHAMN | RESVÄSKA

En hård men lätt resväska tillverkad av det slitstarka materialet polykarbonat. 

Kabinresväska i ABS/PC svart med dubbelhjul och ställbart stativ, TSA lås & expanderbar. 

Bra inredning med fickor och spännremmar. Finns i tre storlekar. 

55 x 40 x 23/26 cm | 37/43 L | 3,40 kg - 999:-

67x45x29/32 cm | 65/71 L | 4,30 kg - 1099:-

77x52x31/34 cm | 101/115 L | 4,80 kg - 1199:-

2. CAB PORTO | RESVÄSKA

En mycket prisvärd kabinresväska försedd med kombinationslås. Dessutom har resväskan 

fyra dubbelhjul för att vara extra följsam i rörelserna.

Storlek: 55 x 40 x 20 cm, 30 L, 2,80 kg

Pris 699:-
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KOLLEKTIONEN 
CAB FLORENS
En serie skinnprodukter med tidlös 
design och smarta förvaringslösning-
ar. Kollektionen består av datorväs-
kor i tre olika modeller, weekendbag 
samt en matchande necessär.

1

1 .  CAB FLORENS NECESSÄR

Storlek: 26x15x15 cm

Pris 699:-

2. DATORVÄSKA 15” FLORENS

Passar för en dator på 15”.  

Storlek: 42 x 27 x 13/2 cm 

Pris 1 330:-

3. DATORVÄSKA FLORENS

Denna datorväskan finns i två storlekar. 

15” eller 13”. 

37 x 27 x 6 cm - 1 250:-

40 x 28 x 6 cm - 1 330:-

4. FLORENS WEEKENDBAG

Storlek: 55 x 32 x 30 cm

Volym: 53 L

Pris 1  799:-
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1 .  PU WEEKEND-DUFFEL

Weekend-duffel i smidig PU. Minimalistisk design med ett 

fack på framsidan, stort huvudfack med ett mindre fack på 

insidan. På sidan av väskan finns ett praktiskt skofack. Kan 

bäras över axeln eller på tvären med de justerbara bärrem-

marna eller i handen med det rejäla bärhandtaget. Utsida 

100% PU. Insida 100% 210D polyester. PVC-fri.

Storlek: 28 x 25 x 50 cm

Material: PU, Polyester

Antal 1 25 50 100

Pris 376:- 366:- 356:- 346:-

2. PU 15.6” LAPTOPRYGGSÄCK

Minimalistisk, modern ryggsäck i PU. Laptopfack med plats 

för 15.6” laptop, ett rymligt huvudfack, 2 innerfack och 2 

pennöglor. Mesh-vadderad baksida, justerbara axelrem-

mar. Utsida 100% PU. Insida 100% 210D polyester. PVC-fri.

Storlek: 45 x 15 x 31 cm

Material: PU, Polyester

Antal 1 25 50 100

Pris 341:- 332:- 323:- 314:-

3. XD DESIGN FLEX GYM-VÄSKA

Förändra ryggsäcken från business till gym, expandera 

frontfacket, från 16 till 24L. Anti-ficktjuv designen, dolda 

dragkedjor och ingen åtkomst framifrån, skyddar dina 

saker. RFID-skyddade fack på baksidan. USB laddningsport 

och solglasögonhållare på axelremmen. RPET material - 

52 återvunna flaskor, 31L vatten sparas vid produktion. 

Registrerad design®.

Storlek: 46 x 14 x 30 cm

Material: rPet, PU

Antal 1 25 50 100

Pris 957:- 931:-  906:- 881:-

3

1

2
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1 .  IMPACT AWARE™ RPET 

ANTI-FICKTJUV 15.6" LAPTOPRYGGSÄCK

AWARE™ 15.6" laptopryggsäck med modern och stilren 

utstrålning. I det rymliga huvudfacket finns plats gör en 

15.6" laptop. Fack med och utan dragkedja gör det enkelt 

att organisera dina övriga tillhörigheter. Både yttertyg och 

foder i 100% återvunnen polyester med AWARE™ spåräm-

ne. PVC-fri. Material: rPet

Storlek: 40,5 x 12 x 30 cm

Antal 1 25 50 100

Pris 703:- 685:- 666:- 647:-

2. IMPACT AWARE™ RPET BASIC 

15.6” LAPTOPRYGGSÄCK

AWARE™ 15.6” laptopryggsäck med laptopfack i huvudfack-

et, fack på insidan med 2 pennöglor. Blixtlåsförsett fack 

på framsidan. Både yttertyg och foder i 100% återvunnen 

polyester med AWARE™ spårämne. PVC-fri. Material: rPet

Storlek: 44,5 x 12 x 30,5 cm

Antal 1 25 50 100

Pris 422:- 411:-  400:- 388:-

3. IMPACT AWARE™ RPET BASIC 

RYGGSÄCK M. RULLSTÄNGNING

Denna ryggsäck med rullstängning har en stilren design 

och en perfekt storlek för dina tillhörigheter. Denna väska 

har återanvänt 11.6 0,5L PET-flaskor och sparat 6.92 liter 

vatten. Vattenbesparingen är baserad på en jämförelse 

med traditionellt material och baserad på LCA data public-

erad av Textile Exchange i deras Material Snapshots 2016.

Material: rPet. Storlek: 46 x 14,5 x 31,5 cm

Antal 1 100 250 500

Pris 136:- 133:- 129:- 126:-

4. IMPACT AWARE™ RPET BASIC 

RYGGSÄCK

Basic ryggsäck med stilren design, plats för dina tillhörig-

heter, ett praktiskt blixtlåsförsett fack på framsidan. Denna 

väska har återanvänt 11.5 0,5L PET-flaskor och sparat 6,85 

liter vatten. Vattenbesparingen är baserad på en jämförelse 

med traditionellt material och baserad på LCA data public-

erad av Textile Exchange i deras Material Snapshots 2016.

Material: rPet. Storlek: 44 x 17 x 31

Antal 1 100 250 500

Pris 123:- 119:- 115:-  112:-

5. IMPACT AWARE™ RPET NECESSÄR

Förvara dina toalettartiklar med stil och väl organiserade 

i denna AWARE™ RPET necessär. Ett rymligt huvudfack er-

bjuder gott om plats och på framsidan finns ett blixtlåsför-

sett fack för dina småsaker. Både yttertyg och foder i 100% 

återvunnen polyester med AWARE™ spårämne. PVC-fri.

Material: rPet. Storlek: 13 x 9 x 23,5

Antal 1 100 250 500

Pris 140:- 137:- 133:- 130:-

6. IMPACT AWARE™ BASIC RPET 

NECESSÄR

Necessären har en stilren design och gott om plats för 

dina toalettsaker Denna necessär har återanvänt 1.4 0,5L 

PET-flaskor och sparat 0.84 liter vatten. Vattenbesparingen 

är baserad på en jämförelse med traditionellt material och 

baserad på LCA data publicerad av Textile Exchange i deras 

Material Snapshots 2016. Material: rPet

Storlek: 13 x 8 x 21 cm

Antal 1 250 500 1000

Pris 41:- 40:- 38:- 37:-

1 2 3
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1 .  MIAMI

De nya, avancerade over-ear hörlurarna Miami ger dig upp 

till 50 h speltid. Active Noise Cancelling stänger ute ljud i 

din omgivning för ett ökat fokus. Ambient Sound Mode är 

en avancerad teknik som filtrerar in viktiga ljud så att du 

kan vara alert utan att behöva trycka på Pause. Går att få 

med eget tryck.  

Midnight Black UB1036102 | White Pearl UB1036134 | 

Ruby Red UB1036137 | Teal Green UB1036138

Pris 1  299:-

2. LISBON

Små men mäktiga, Lisbon producerar kraftfullt ljud med 

stil. Urbanistas mest kompakta true wireless lurar hittills. 

Utrustad med Bluetooth och touchkontroller. Total speltid 

24 h. Går att få med eget tryck.

Midnight Black UB1036302 | Vanilla Cream UB1036345 | 

Mint Green UB1036343 | Blush Pink UB1036344 |  

Coral Pink UB1036346

Pris 399:-

3. STOCKHOLM PLUS

Nya andra generationen STOCKHOLM. Hörlurarna är tråd-

lösa och har en smartare och mer elegant uppgradering 

med en ny och förbättrad mikrofon, en ökad total speltid 

på mer än 20 timmar, IPX4-skydd mot stänkande vatten 

och ett nydesignat laddningsfodral med en LED-batteriindi-

kator som rymmer upp till 5 laddningar - allt ger dig maxi-

mal frihet när du är på språng. Går att få med eget tryck. 

Black UB1035902 | Fluffy Cloud UB1035903 |  

Titanium UB1035927 | Olive Green UB1035913 |  

Rose Gold UB1035924 

Pris 639:-

Minsta antal vid beställning av 

Urbanista är 10 st. Det går att 

blanda olika modeller.
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1. LORD NELSON CABIN TROLLEY 

En utmärkt trolley för den lilla resan. Den har fyra hjul, är 

gjord av ABS plast, har ett kombi nationslås och rymmer 

33 liter. Denna trolley är REACH-godkänd.

Storlek: 17’ (54x33x19,5 cm)

Antal 1-49 50

Pris 699:- 599:-

2. LORD NELSON DUFFELVÄSKA

Duffelväskan är lätt att packa och dess olika bärremmar 

ger flera bra sätt att bära väskan. Finns i färgerna grå eller 

marin. 

Storlek: 55x35x25 cm Volym: ca 40 liter

Antal 1-49 50

Pris 659:- 599:-

3. LORD NELSON NECESSÄR 

Snygg och smidig necessär. Finns i färgerna grå eller marin. 

Storlek: 26x11x19 cm

Antal 1-49 50

Pris 279:- 249:- 

2 3

1
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1 .  OVER-EAR HEADSET MED KABEL

PC USB stereo-headset med in-line ljudkort och volym/

mute-kontroll har ett ypperligt stereoljud och mikrofonen 

säkerställer att konversationen flyter på tydligt under 

samtalet. Detta lättvikt over-ear headset i ABS är designat 

för långvarigt, dagligt bruk och är kompatibelt med PC och 

Mac®. Med 2 meter USB A kabel för optimal anslutning 

med alla datorer.Storlek: 19 x 7,2 x 14,2 cm

Material: ABS, TPE

Antal 1 100 250

Pris 272:- 265:- 258:-

2. SWISS PEAK TWS HÖRLURAR 2.0

Öronsnäckorna levereras i ett kompakt 400 mAh laddnings-

fodral så att du enkelt kan förvara och ta med dig dina 

hörlurar. Hörlurarna har BT 5.0 för automatisk parkoppling 

och en stabil anslutning. Batteriet på 40 mAh ger en speltid 

på upp till 4 timmar och kan laddas upp på runt 1,5 timme i 

laddningsfodralet, räckvidd är upp till 10 meter.

Storlek: 2,4 x 5,1 x 6,2 cm. Material: ABS

Antal 1 25 50 100

Pris 259:- 251:-  245:- 238:-

3. SWISS PEAK ANC TWS 

ÖRONSNÄCKOR

Öronsnäckorna levereras i ett kompakt 400 mAh laddnings-

fodral. Hörlurarna har BT 5.0 för automatisk parkoppling 

och en stabil anslutning. Batteriet på 50 mAh ger en speltid 

på upp till 3,5 timmar (med ANC) 4,5 timmar (utan ANC) 

och kan laddas upp på runt 1,5 timme i laddningsfodralet, 

räckvidd är upp till 10 meter. ANC grad: 27 DB.

Storlek: 2,6 x 5,1 x 6,3 cm. Material:  ABS

Antal 1 25 50 100

Pris 546:- 531:-  517:- 503:-
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1 .  WYNN 10W BAMBU TRÅDLÖS 

HÖGTALARE

10W högtalare tillverkad i naturlig bambu och tyg. Med BT 

5.0 för smidig anslutning, upp till 10 meter räckvidd och låg 

energikonsumption. Batteriet på 2000 mAh ger en speltid 

på upp till 6 timmar och kan laddas fullt inom 2 timmar. 

Med mikrofon/svarsfunktion för att besvara inkommande 

(video)samtal. Storlek: 8,4 x 6,7 x 24,3 cm

Material: Bambu, ABS

Antal 1 25 50 100

Pris 546:- 531:-  517:- 503:-

2. SWISS PEAK TRÅDLÖSA 

HÖRLURAR V3

Trådlösa stereohörlurar. 300 mAh batteri gör att du kan 

lyssna på musik upp till 11 timmar på en laddning och 

uppladdning sker på bara 1,5 timme. Räckvidd upp till 10 

meter. Hörlurarna kan vikas ihop för att passa i det medföl-

jande Swiss Peak EVA resefodralet. Aluminiumhölje och PU 

luftkuddar gör hörlurarna bekväma att bära i timmar. Med 

mikrofon. Storlek: 3,5 x 19,3 x 19,3 cm

Material: Aluminium, PU

Antal 1 25 50 100

Pris 683:- 665:- 647:- 628:-

3. HÖRLURAR I ÅTERVUNNEN PLAST, 

RCS STANDARD

Hopvikbara trådlösa hörlurar där höljet är tillverkat av 

RCS certifierad återvunnen ABS. Med BT 5.0 för smidig 

anslutning och lång speltid. Hörlurarnas on-ear design ger 

en bra ljudupplevelse. Det inbyggda 200 mAh batteriet ger 

en speltid på ca 6 timmar och uppladdning sker på bara 

1,5 timme. Räckvidd upp till 10 meter. Med mikrofon och 

svarsfunktion. Storlek: 7,7 x 17,8 x 20 cm

Material: Återvunnen ABS, återvunnen TPE

Antal 1 25 50 100

Pris 341:- 332:- 323:- 314:-

4. TWS ÖRONSNÄCKOR I ÅTERVUNNEN 

PLAST, RCS STANDARD

TWS öronsnäckor där öronsnäckorna och laddningsfodra-

let är tillverkade av RCS certifierad återvunnen ABS. Med 

BT 5.0 för smidig anslutning och lång speltid. De inbyggda 

40 mAh batterierna ger en speltid på upp till 4 timmar och 

uppladdning i laddningsfodralet sker på bara 1,5 timme. 

Räckvidd upp till 10 meter. Med mikrofon och touch svars-

funktion. Storlek: 3,3 x 4,8 x 6,5

Material: Återvunnen ABS, återvunnen TPE

Antal 1 25 50 100

Pris 272:- 265:- 258:- 250:-

1
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1 .  JAYS S-GO THREE 2.0

Snygg högtalare från Jays med rejält ljud men samtidigt 

djup i ljudet. IPX-klassad så den står emot vatten, sand 

etc vilket gör den perfekt att ta med till stranden. Upp till 

12 timmars batteritid och mikrofon för konferenssamtal. 

Storlek: Ø130x60 mm.

Pris omärkt 999:-

2. JAYS X-SEVEN

Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad design från det 

svenska varumärket Jays. Fantastiskt ljud, bra mikrofon 

för telefonsamtal och 24 timmars batteritid. Bluetooth 5.0 

och USB-C laddningskabel. Kommer levererade i snygg 

originalkartong från Jays.

Pris omärkt 559:-

3. JAYS Q-SEVEN

Jays bästa trådlösa hörlurar som blev utsedda till Bäst i Test 

av Aftonbladet som gav dom fem plus. Snygg design, bra 

ljud, isolerar ljudet bra åt båda håll, mikrofon, aktiv brusre-

ducering och upp till 30 timmars batteritid.

Pris omärkt 1099:-

4. MOYOO PREMIUM TWS EARBUDS

Premium earbuds med touch-kontroll och mikrofon för 

telefonsamtal. Bra ljud och laddas medan dom förvaras i 

asken. Medföljer tre olika storlekar på gummihöljet för att 

du ska kunna hitta rätt passform för dig.

Pris omärkt 399:-

5. JAYS T-SEVEN

In ear-lurar från Jays med brusreducering och touch-kon-

troll. Fantastisk mikrofon tack vare dubbel mikrofonupp-

sättning. Batteritid på fem timmar och kan sedan placeras i 

asken för laddning och ytterligare 15 timmars batteritid

Pris omärkt 899:-

2 31
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1 .  HÖGTALARE

Trådlös 3W Bluetooth®-högtalare i gum-

merad finish med belyst logotyp och dub-

bel ljudutgång för oöverträffad ljudkvalitet i 

denna storlek. Ringhögtalaren kan lutas för 

att styra ljudet i valfri riktning. Har inbyggd 

mikrofon för telefonkonferensfunktion. 

Pris 299:-

2. MULTIKABEL

Laddningskabel i gummi och metallfinish 

och belyst logotyp. 3 anslutningar (typ C, 

Android, iPhone). Upp till tre enheter kan 

laddas samtidigt. 

Pris 129:-

3. POWERBANK 5000MAH

Ultratunn och lätt powerbank i gummerad 

finish med upplyst logotyp och en 3-i-1 

aluminiumkabel (typ C, Android, iPhone). 

Enheten tänds när den berörs på grund av 

sin ”skak-funktion. Dubbla utgångar: 5 V/2 

A och 5 V/2 A för snabbladdning

Pris 359:-

4. SOUNDBAR

2 x 10 W Bluetooth®-soundbar med light-

up logotyp och inbyggd mikrofon. Upp till 

15 timmars användning tack vare 1 200 

mAh-batteri Bluetooth® 5.0.

Pris 599:-

Förpackningarna är tillverkade av 
återvunnet papper och återvunnen 
plast. Alla kablar är i RPET-material
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1. LED SHAKE POWERBANK

Vi graverar din logo och belyser den inifrån med LED 

lampa. Logon börjar lysa så fort du stoppar in sladden i 

powerbanken. LED lampan kan lysa i valfri färg, du väljer! 

Samtliga våra laddare har skydd mot överladdning, urladd-

ning, kortslutning samt överspänning vilket skyddar både 

laddare samt enheten som laddas. 8000mAh. 

Antal  100 250 500

Pris / st  261:- 246:- 236:-

(Inkl fullfärg och gravyr)

2. PD 18W 3A FAST CHARGING CABLE

PD Fast Charging 18W laddningskabel med Type-C till 

Lightning. En kabel av hög kvalité för att ladda dina 

iOS-enheter med hög hastighet. 100 cm lång, levereras i en 

mikrofiber-påse.

Antal  100 250 500

Pris / st  87:- 82:- 72:-

(Inkl 1-färg)

3. 4IN1 PHONE STAND CABLE

Laddsladd som även fungerar som ett telefonstöd. Me-

tallkontakter och textilbelagd kabel. 120 cm lång med en 

kombination av USB/TypeC-kontakt på iPhone Lightning 

och TypeC-kontakt med dataöverföring. Förpackad i fin 

påse av microfiber

Antal  100 250 500

Pris / st  87:- 73:- 65:-

(Inkl Doming)

4. LEATHER CHARGING CABLE 

USB-A to Type-C     /    USB-A to Lightning

Exklusiv laddkabel med singelkontakt, klädd i konstläder 

för ett lyxigare utseende och känsla.

Kontakter från USB-A till Type-C eller USB-A till Lightning 

i aluminium vilket bidrar till känslan men även förlänger 

livslängden. Perfekt för dig som vill ha en enkelkabel utan 

multikontakter med en mer sofistikerad design.

Antal  100 250 500

Pris / st  47:- 45:- 43:-

(Inkl gravyr)

5. 3IN1 LANYARD CABLE ROUND

Snygg & funktionell 3i1 laddningskabel. Fungerar för iPho-

ne, enheter med Micro USB och nu även Type C. Allt mycket 

smart och snyggt inbyggt! En perfekt och prisvärd produkt 

till mässan eller som giveaway. Med utfallande digitaltryck 

kan bandet färgas och tryckas i valfri färg på både in- och 

utsida. Även möjligt att trycka på plasthatten. Praktisk 

karbinhake för t.ex namnbricka eller mässkort ingår. 

Glöm dom traditionella logobanden som oftast hamnar i 

papperskorgen. Vårt logoband ger ett garanterat mervärde 

för mottagaren.

Antal  100 250 500

Pris / st  54:- 44:- 38:-

(Inkl full-färg)

1 2 3
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1 .  PD FAST CHARGING WALL ADAPTER

Ger en output på över 18W. USB-C PD laddning är en snabb 

laddningsfunktion som laddar din iPad eller från iPhone 8 

eller nyare extremt snabbt. Laddning om hela 50 procent 

på 30 minuter för en mobiltelefon och en iPad Pro till 50 

procent på 60 minuter. Laddningstiden varierar beroende 

på miljöfaktorer. Kontakten är TUV approved vilket garan-

terar en säker produkt som är gdk i EU

Antal  100 250 500

Pris / st  117:- 111 :-  104:-

(Inkl 1-färg)

2. NORDIC BLUETOOTH HÖGTALARE

Exklusiv och iögonfallande högtalare med riktigt grymt ljud 

och hela 6 timmars speltid! Strömma musik via Bluetooth 

eller använd högtalarens AUX eller Micro SD ingångar. 

Högtalaren har inbyggd handsfree vid Bluetooth-samtal. 

Laddas via micro-USB (kabel medföljer). Levereras i snygg 

presentask.

Antal  100 250 500

Pris / st   332:- 324:- 312:-

(Inkl 1 gravyr)

3. SPLASH WATERPROOF SPEAKER

Vattentät högtalare med ett fantastiskt ljud. Denna kan till 

och med flyta runt i poolen medan den spelar. En produkt 

som är ett måste på resan då den tål tuffa tag och blöta 

miljöer men ger inte avkall på ljudet som är i toppklass! 

IPX 67 vattentät.

Antal  100 250 500

Pris / st  299:- 287:- 277:-

(Inkl 1-f tryck)

4. FITNESS TRACKER SMART

Aktivitetsarmband med inbyggd pulsmätare. 

Få notifikationer direkt i displayn med bland annat SMS, på-

minnelser och inkommande samtal. Fitness Tracker räknar 

steg, distans och kaloriförbrukning och kan dessutom följa 

din sömncykel. Armbandet är i mjukt gummi och storleken 

är enkel att justera. Funktioner sköts via armbandets 

touchskärm och appen som enkelt laddas ner. Standby 3-5 

dagar. IP67-klassad.

Antal  100 250 500

Pris / st  202:- 187:- 179:-

(Inkl 1-f tryck)

5. R-PET 3IN1 MOUSEPAD

Miljö i fokus. Musmatta, skärmskydd och putsduk i ett.  

Musmattan är endast 1mm tunn vilket gör den smidig att 

ta med sig. Antiglid silikon på undersidan gör den stadig på 

bordet och kan dessutom fästas på skärmen för att skydda 

mellan tangentbord och skärm i nedstängt läge. Kan tvättas 

i 30°. All insamling och tillverkning av det återvunna materi-

alet är certifierat med Global Recycled Standard (GRS) 

4.0. Vi använder FSC sublimeringspapper och färgerna är 

vattenbaserade. 

Antal  100 250 500

Pris / st  45:- 38:- 33:-

(Inkl full-färg)

6. R-PET CLEAN CLOTH

Miljö i fokus. Putsduk i R-PET med stor tryckyta och ett 

enormt användningsområde gör denna till en bra give 

away. En produkt som passar alla!

Vi använder FSC sublimeringspapper och färgerna är 

vattenbaserade.

Antal  100 250 500

Pris / st  37:- 28:- 23:-

(Inkl full-färg)

1 2 3
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1 .  MÅLARBURK 1 KG GODIS

Snygg ”målarbruk”. Tryckt etikett med 

valfritt motiv. Fyll med favoritgodiset. 

Pris 299:-

2. GODIS BOX 1 KG GODIS

Klassisk presentlåda med handtag. 

Tryckt etikett med valfritt motiv. 

Fyll med favoritgodiset.

Pris 299:-

3. TIN CAN

Praktisk plåtburk med gängat lock. Tryckt 

”gördel” med valfritt motiv. Fyll med 

favoritgodiset.

Stor: H 13,3 x D 10,5 cm. 350 - 500g godis 

beroende på sort

Liten: H 14 x D 9 cm. 250 - 300 g godis 

beroende på sort. 

Pris stor 209:-  / liten 169:-

4. FLATBOX MED GODIS

Snygg presentask. Tryckt ”gördel” med 

valfritt motiv. Fyll med favoritgodiset. 

Stor: 31 x 19 x 4 cm - 1 kg godis 

Liten: 16 x 8 x 2 cm - fyll med 120 g quatre 

chocolate eller 210 g fudge med kolasmak. 

Pris stor 299:-  / liten 169:-

FINA PRESENTASKAR & 
BURKAR ATT FYLLA MED 
DINA FAVORITER. 
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1 .  JULKORG MED INSLAGET GODIS 

De klassiska julkorgarna har blivit en riktig storsäljare 

genom åren. Korgarna finns i fyra olika storlekar och alla 

slås in i cellofan och röd rosett. Nytt för i år är nya smartare 

korgar med dubbla handtag, som kan vikas ned så korgen 

tar mindre plats vid transport och förvaring. 

Vikt 1500g 2500g 3500g  5000g

Pris  319:- 449:- 599:- 789:-

2. JUTESÄCK MED ASKAR 

I år kommer tomten även med hårda klappar. Prova våra 

nya säckar med mixade askar! Kola, choklad, tryfflar, 

chokladlakrits mm.

Storlek 515g  1177g  

Pris 199:-  399:-

3. JULSÄCK MED INSLAGET GODIS 

Våra julsäckar är snart en klassiker likt Kalle Anka på 

julafton. Låt en julsäck med er design fylld med massor av 

godsaker bli en tradition på julborden hos era kunder och 

medarbetare! För eget tryck av logotyp i CMYK tillkommer 

per säck 25-50st 30:-/, 51-200st 28:/-, 201-500st 26:- och en 

klichékostnad på 600:-. 

Storlek 150g  500g  900g  1800g

Pris 59:- 119:- 189:- 329:-

4. JULKORG UTVALDA FAVORITER

En korg fylld med utvalda favoritstycksaker som hör julen 

till. Kola, choklad, tryfflar, saffransmandel mm. 810g. 

Pris 359:-

5. TRÄLÅDOR MED INSLAGET GODIS

Populära trälådor som finns i tre storlekar fylld med den 

bästa blandningen av inslaget varumärkesgodis. Vid köp av 

fler än 50st ingår en bränd logotyp. Kliché tillkommer då 

på 500:-. Vid köp av färre ingår istället ett julkort med tryckt 

logotyp till varje låda. 

Storlek 800g 1500g 2500g

Pris 219:- 319:- 449:-

6. PRALINER I  METALLASK 400G

En julig metallask som fylls med goda belgiska praliner. 

Asken finns i röd, vit eller blå. Sleeve med standardmotiv 

och logotyp ingår, för helt egen design tillkommer en kliché 

på 900:- 

Antal 50  300

Pris 219:- 199:-
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1 .  LYXBOX 2200G

En lyxig box fylld med vår godaste blandning av inslaget go-

dis och belgiska pralinkulor. Kort med standardmotiv med 

logotyp ingår, för helt egen design av kortet tillkommer en 

kliché på 600:-. Kortet fästs på insidan av locket. 

Pris 399:-

2. PRALINASK 180G

En pralinask fylld med en härlig mix av belgiska praliner. 

Tryckt standardmotiv med logotyp ingår, för helt egen 

design av locket tillkommer en kliché på 900:-

Antal 50 300

Pris 99:- 89:-

3. PLÅTBURK

Plåtburk med etikett och banderoll, fyllda med inslaget 

godis eller skumtomtar, antingen med något av våra färdi-

ga teman eller med er unika design! Tryckt standardmotiv 

med logotyp ingår, för helt egen design av banderoll och 

etikett tillkommer kliché på 900:-. 

1000g inslaget godis 249:- , 550g skumtomtar 169:-

1200g inslaget godis 275:- , 800g skumtomtar 215:-

4. JULKALENDER 50G

Räkna ner till julen på bästa sätt. Vår chokladkalender 

erbjuder ett utmärkt tillfälle att visa upp sitt företag eller 

varumärke under årets härligaste tid. Kliché tillkommer på 

900:-. Mått 245x175x14mm.

Antal 50 300

Pris 49:- 39:-

5. JULKORT

Vid köp av julkort ingår standardmotiv med er logotyp 

i 4-färgstryck. För helt egendesignat kort tillkommer en 

klichékostnad på 600:-. 100x70mm. 

Pris 15:-

21
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Välj bland Fem fina standard motiv 
på julkort eller designa ett helt eget. 

Går att köpa ihop med produkterna 
från Karamello på sidan 89 och 90. 
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1 .  VINTERASK MED BLANDADE  

CHOKLADKULOR

300 g BC2060-4001 Pris 149:-  

600 g BC2060-4004 Pris 279:-

2. JULASK

Mönstrad ask svart/guld med karameller, blandade nötter 

och mandlar, mandlar med mörk choklad och havssalt och 

lakritskulor med choklad, 430 g.

BC2060-2002

Pris 189:-

3. JULASK MED LYXCHOKLADPRALINER

10 st lyxchokladpraliner i svart ask med guldgran, 110 g. 

BC9730-4301

Pris 98:-

4. VINTERASK MED LYXCHOKLADPRALINER

500 g BC2060-4003 Pris 329:- 

1000 g BC2060-4006 Pris 579:-

5. ASK MED LYXCHOKLADPRALINER

Mönstrad ask svart/guld med lyxchokladpraliner, 500 g.

BC2060-2003

Pris 329:-

6. JULASK 100 G

Lakritsmandlar BC9730-4315 

Pepparkaksbollar med chokladöverdrag BC9730-4309 

Engelskt vingummi BC9730-4307

Pris 49:-

4 5 6
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Du hittar oss på
Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

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


