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DU HAR VÄRLDEN 
PÅ DITT BAKBORD! 
Med de här söta pepparkaksformarna

från Vinga. 

79:-
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Att ge en julgåva till företagets anställda har länge varit en tradition i Sverige. På ett enkelt sätt

vill man ge en uppskattande gåva som tack för året som gått.

Dessutom är gåvan avdragsgill om man håller sig till Skatteverkets direktiv. Många företag

väljer också att ge sina kunder och sammarbetspartners en julgåva som tack. Ett uppriktigt

tack i form av en gåva. Med julmagasinet önskar vi att du får en stunds trevlig läsning som ger

inspiration och en känsla av att det ”doftar jul” hos oss.

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 500:-

inklusive moms. Kostar den mer än detta

belopp räknas hela beloppet som lön och

beskattas därefter. Julklappar till anställda

får vara produkter, mat eller exempelvis

gåvokort. Inga former av kontanter eller

checkar som kan bytas mot kontanter är

godkända.

OSÄKER PÅ
SKATTEREGLER?
Ring oss! Det är vårt jobb att informera och

förklara vad som gäller. Trygga kunder är bra

kunder.

Frakt och mervärdeskatt tillkommer på

samtliga priser.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto om inget

annat är överrenskommet.

Med reservation för slutförsäljning och

tryckfel i katalogen.

Leveranstid efter överrenskommelse.

Bra att veta

EN LITEN 
JULKLAPP
BETYDER
MYCKET
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1 .  MONTE GJUTJÄRNSGRYTA OVAL 3,5 L

En klassisk gjutjärnsgryta i Monte-serien. Tack vare gjutjärnets goda värmeegenskaper är den idealisk till grytor och långkok. Utöver det har den en tjock botten, vilket gör 

att innehållet inte bränner fast lika lätt. Locket är försett med små piggar som gör att vattenångan som kondenseras fördelas jämnt och fint över innehållet – en självös-

ningsfunktion. Insidan har en svart emaljering med större porer som har en något ruffare yta. Detta gör att porerna över tid fylls med olja och utvecklar en nonstick patina 

på samma vis som rågjutjärn. Fungerar på alla typer av spishällar inklusive induktionshäll.

Storlek: 27 x 21 x 15 CM. Rymmer 3,5 L 

Kampanjpris 399:- (ord. pris 699:-)

MONTE FRÅN 
VINGA OF SWEDEN

Gjutjärn är och förblir ett måste i varje kök. 

Monte utgår från traditionella gjutjärnspro-

dukter som tillförts en modern känsla, vilket 

resulterar i tidlösa klassiker som kan användas 

om och om igen. Produkterna är fria från kemi-

kalier och enkla att sköta och hålla i bra skick. 

En köksfavorit som du behåller hela livet.

449:-

399:-

399:-

699:-

549:-

799:-

KAMPANJ

399:-



5

1. LALILLO REDSKAP

Den här stilrena serien av köksredskap 

är tillverkade av FSC-certifierat akaci-

aträ och är ett bra alternativ när du vill 

använda mindre plast i din vardag. Blir 

en fin inredningsdetalj i en kruka på 

köksbänken.

Storlek: 27 cm 

Antal 10-49 >50

Pris st 89:- 79:-

CLARE KÖKSHANDDUK I 

LINNEBLANDNING

Gingham-kökshandduk i linnebland-

ning tillverkad av 30 % linne och 70 % 

bomull. Den klassiska rutiga designen 

ger ett subtilt och charmigt rustikt ut-

seende som smälter in sömlöst i vilken 

köksinredning som helst. Torka dina 

händer med stil!

Storlek: 50 x 70 cm 

Antal 10-49 >50

Pris 99:- 89:- 

3. TOME FÖRKLÄDE

Förkläde tillverkad av 40 % återvunnen 

polyester och 60 % återvunnen bomull. 

Det här stilrena förklädet är ett prak-

tiskt kökstillbehör med en underbar 

design. Förklädet har en ficka på fram-

sidan och en ögla för att hänga redskap 

eller kökshanddukar. Förklädet har ett 

mjukt och justerbart nackband.

Storlek: 70 x 90 cm

Antal 10-49 >50

Pris  309:- 279:-

4. LOGAN VITLÖKSPRESS

Rejäl vitlökspress i rostfritt stål, perfekt 

om du har stora klyftor som inte får 

plats i en vanlig vitlökspress.

Vitlökspressen har ett smidigt handtag 

av trä. Enkel att använda och rengöra.

Storlek: 7 x 5 x 10 cm

Antal 10-49 >50

Pris 99:- 89:-

32 4

Lalillo
Det gör en stor skillnad för känslan i 

köket om du har bra och fina köksred-

skap. Den här stilrena serien av köks-

redskap är tillverkade av FSC-certifierat 

akaciaträ och är ett bra alternativ när du 

vill använda mindre plast i din vardag. 

Att de sen är dekorativa gör att du med 

fördel kan samla ihop alla dina redskap i 

exempelvis en kruka på köksbänken för 

att skapa en fin inredningsdetalj.

1
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1 .  COMBOSET GJUTJÄRN

En klassisk djup traktörpanna samt stekpanna. Setet 

är behandlat i vegetabiliska oljor för att skapa bättre 

skydd för gjutjärnet. Fungerar på induktionshäll och 

alla övriga värmekällor eller en öppen spis utomhus.

Storlek traktörpanna: 26cm Ø

Storlek stekpanna: 24cm Ø

Pris 399:- (Rek. pris 899:-)

2. STEKPANNA GJUTJÄRN 

MATT FINISH

En snygg gjutjärnspanna som med sin höjd gör den 

perfekt om man ska steka eller göra en gryta. 

Storlek: Ø 30cm. 

Pris 399:- (Rek. pris 899:-)

3. GJUTJÄRNSGRYTA JERNVERKET

Gjutjärnsgryta från Jernverket med emaljerad insida. 

Tack vare de 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! 

Storlek: Ø24 cm. Höjd: 12 cm. Höjd med lock: 17 cm.

Volym: 4,2 L

Pris 399:- (Rek. pris 999:-)

Bjud vannerna
pa  middag... 
Med de rymliga grytorna från House of Regalo

kommer maten att räcka till många! 
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1 .  TRAKTÖRPANNA 

NON-STICK JERNVERKET

Traktörpanna från Jernverket i rostfritt 

stål med non-stickbeläggning. Passar

alla värmekällor. Det ergonomiska 

handtaget hjälper dig att vinkla pannan 

för perfekt stekning. Ø28 cm.

Pris 399:- (Rek. pris 899:-)

2. VATTENKOKARE 

STRANDBY

Trådlös vattenkokare från Strandby. 

Med 360 rotation för att enklare sätta 

kannan på laddaren. Automatiskt avst-

ägning när vattnet kokar. Volym: 1,8 L.

Pris 399:- (Rek. pris 799:-)

3. SALT & PEPPARKVARN 

+ SKÄRBRÄDA

Snyggt set om salt & pepparkvarn med 

tillhörande skärbräda i akaciaträ. Salt 

& pepparkvarn med mekaniskt verk. 

Skärbrädan kan med fördel användas

som serveringsfat med sin generösa 

storlek.

Storlek skärbräda: 40cm x 20cm.

Höjd salt/pepparkvarn: 20cm.

Pris 399:- (Rek. pris 999:-)

4. TRAKTÖRPANNA 

JERNVERKET

Stilren traktörpanna i rostfritt stål 

från Jernverket. Traktörpannan kan 

användas på induktionsspis, gasspis, 

keramikspis eller vilken annan typ 

av spis som helst. Kan även diskas i 

diskmaskin.

Storlek: Ø 28 cm

Pris 399:- (Rek. pris 899:-)

4

BRÖDROST

399:-
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1. MORSØ FORESTA KNIVAR 

Med handtag av FSC®-certifierad ek

Örtkniv 20 cm 320:- /st (Värde 399:- /st)

Brödkniv 33 cm 340:- /st (Värde 549:- /st)

Kockkniv 33 cm 340:- /st (Värde 549:- /st)

2-4. MORSØ GRYTOR OCH PANNOR 

Av gjuten aluminium med en 3-skikts non-stickbeläggning som minskar risken för 

att maten bränner fast och en skyddande utvändig beläggning som underlättar 

rengöring. Aluminium är ett av de mest värmeledande materialen. Den fördelar 

och behåller värmen jämnt och energieffektivt över både botten och sidorna, 

samtidigt som materialet är lätt. Gjuten aluminium kan användas på alla värme-

källor – från traditionella kokplattor, glaskeramiska och induktionshällar till el- och 

gasspisar. Design: Klaus Rath

2. Morsø Gryta. Storlek: Ø24 x 10 cm, 3,4 liter. Pris 620:- (Värde 999:-)

3. Morsø Kastrull. Storlek: Ø20 x 9 cm,1,8 liter. Pris 570:- (Värde 949:-) 

4. Morsø Traktörpanna. Storlek: Ø24 x 7 cm, 2,3 liter. Pris 620:- (Värde 999:-)

4

2

3

1
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FIA KARAFF

Vatten, lättdryck, vin, olja, vinäger är självklara på alla matbord. 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 personlig-

het inspirerad av spelet Fia med Knuff. 

Nina Jobs, en av veteranerna inom skandinavisk design, ser gärna att hennes desig-

nobjekt har mer än en enda funktion. Varför inte använda Fia som blomvas? 

Rek.priser:

Fia karaff,100 cl: Julerbjudande 400:- (Ord.pris 540 kr/st)

Fia Mini karaff, 30 cl: Julerbjudande 380:- (Ord.pris 476 kr/st)
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1 .  KOSTA LINNEWÄFVERI FÖRKLÄDE

Förkläde från Kosta Linnewäfveri i slitstarkt material 

producerad i ren bomull. Förklädet har en ficka fram, 

midjeband i tyg, justerbart nackband samt detaljer i 

PU-läder och metallknappar.

Material: 100% Bomull, detaljer av PU-läder

Storlek: 65x100 cm

Julpris 299:- vid 50 st (styckpris 369:-)

2. KÖKSHANDSKE & GRYTLAPPAR

Grytlappar i 2-pack eller kökshandske från Kosta 

Linnewäfveri. Snygga detaljer i PU-läder för upphäng-

ning. PU-detaljen är avtagbar och gör den enkel att 

prägla. Material: 100% Bomull, detaljer av PU-läder.

Storlek Grytlapp: 20x20 cm

Antal  1-49 50

Pris grytlapp 2-pack 139:- 119:-

Pris kökshandske 119:- 99:-

3. ORREFORS JERNVERK 

TILLREDNINGSSKÅLAR 2-PACK

Snygga och praktiska tillredningsskålar. Skålarnas bot-

ten 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. Levereras i presentkartong. 

Storlek: 16 cm, 24 cm

Julpris 549:- vid 50 st (styckpris 719:-)

3
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1 .  ORREFORS JERNVERK

3-PACK KNIVAR

En utmärkt gåva! En komplett trippel av svensk de-

sign. Design Jon Eliasson

Material: Rostfritt stål

Bladlängd:  kockkniv 15 cm, santokukniv 20 cm och 

tomatkniv 13 cm

Julpris 449:- vid 50 st (styckpris 879:-)

2. ORREFORS JERNVERK 

KNIVSET 3-PACK

Stiligare än så här blir det inte! Orrefors Jernverks kni-

var har en unik design med mattsvarta knivblad och 

mörka trähandtag. Packet innehåller en tomatkniv, 

en japansk kockkniv och en kockkniv. Detta är knivar, 

som med rätt skötsel, håller i många år framöver!

Material: Blad av stål, handtag av askträ

Bladlängd: tomatkniv 12 cm, japanskkniv 18 cm och 

kockkniv 20 cm

Julpris 449:- vid 50 st (styckpris 799:-)

3. ORREFORS JERNVERK 

SKÄRBRÄDA

En gedigen skärbräda av trä är tveklöst vackrast att 

ha i köket. Denna skärbräda är gjord av akaciaträ 

som ger den en naturligt vacker lyster. Akacia är rikt 

på naturliga oljor och står bra emot vattenpåverkan. 

Skärbrädan är av ändträ som ger ett starkt ytskikt.

Material: Akacia

Mått: 36x24x2 cm

Julpris 399:- vid 50 st (styckpris 449:-)
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1 .  BLOMSTERBERGS MULTIHACKARE 

Supereffektiv 300 watts multihackare med en stor 500 ml behållare av klar plast, 

så det är enkelt att följa hackningen och stoppa när du är nöjd med konsistensen. 

Du kan hacka och blanda med två hastighetsinställningar. Bladen roterar och rör 

sig upp och ner samtidigt, om du använder mixerfunktionen kan du tillsätta vätska 

genom locket under användning. Innehåller recepthäfte från Mette Blomsterberg

Pris 600:- (Värde 999:-) 

2. BLOMSTERBERGS ELVISP 

Med kraftfull 350 watts motor i kompakt design i svart plast och rostfritt stål. 

LED-display som visar hastighet och tidsförbrukning, fem hastigheter med turbo-

funktion. 2 vanliga vispar och 2 degkrokar ingår. Stavmixern är utformad så att den 

kan stå upprätt och är därmed lättare att förvara.

Pris 520:- (Värde 649:-) 
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1 .  ALCAMO 

SERVERINGSBRÄDA

Exklusiv serveringsbräda i ek med en 

fin detalj av veganskt läder. Fin att 

servera på och när skärbrädan inte 

används är den en snygg detalj på 

köksbänken. Tillverkad av FSC-certi-

fierat ekträ som tagits fram genom 

ett ansvarsfullt skogsbruk som tagit 

hänsyn till människor och miljö.

Storlek: 40 x 17 x 1,5 cm 

Antal 10-49 >50

Pris 329:- 299:-

2. ALCAMO RUND 

SERVERINGSBRÄDA

Exklusiv serveringsbräda i ek med en 

fin detalj av veganskt läder. Fin att 

servera på och när skärbrädan

inte används är den en snygg detalj på 

köksbänken. Tillverkad av FSC-certi-

fierat ekträ som tagits fram genom 

ett ansvarsfullt skogsbruk som tagit 

hänsyn till människor och miljö.

Storlek: 30 x 30 x 1,5 cm

Antal 10-49 >50

Pris 359:- 319:-

3. ALCAMO 

SERVERINGSBESTICK

Exklusiva serveringsbestick i ek med en 

fin detalj av veganskt läder. Tillverkad 

av FSC-certifierat ekträ som tagits fram 

genom ett ansvarsfullt skogsbruk som 

tagit hänsyn till människor och miljö.

Storlek: 21 x 6 x 1 cm 

Antal 10-49 >50

Pris 199:- 179:-

4. HATTASAN KOCKKNIV

Kockkniv av hög kvalitet i japanskt stål 

(420 J2). En otroligt vass kniv som håller 

skärpan länge. Kniven har ett brett 

blad som är lätt böjt längs eggen. En 

mångsidig kniv som kan användas till 

allt från att skala, hacka och skära

grönsaker till att trimma kött.

Storlek: 32 x 4,5 x 2 cm 

Antal 10-49 >50

Pris 879:-  799:-

4
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1.  BITZ SKÅLSET MED LOCK

Vackra Bitz-stengodsskålar i set om tre med eklock. 

10, 12 och 14 cm i färgen matt creme. 

Pris 400:- (Värde 499:-) 

2. BITZ OLJESPRAY

Med den dekorativa sprayflaskan i matt cremefärgat 

stengods med toppen i rostfritt stål kan du dosera 

exakt den mängd olja som behövs.

Pris 230:- (Värde 349:-)

3. BITZ SALT & PEPPARKVARN

Salt- och pepparkvarnsset i matt cremefärgat

stengods med toppen i ek. 16,7 cm. 15 års garanti

på keramisk kvarn.

Pris 550:- (Värde 799:-)

2 3

1
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1.  HOLM PIZZASET

Alla förtjänar att serveras utsökt, kris-

pig, hemlagad pizza. Här kommer du 

ett steg närmre framgången i pizzakö-

ket. Gåvosetet innehåller en pizzasten 

med förkromad hållare, 33 cm, en fin 

serveringsbräda i akaci- aträ, 36 cm, en 

pizzaslicer och en vitlökspress i stål/

svart samt en stor kavel i akaciaträ, 

50 cm lång – så att du kan rulla hela 

pizzans bredd på en gång.

Pris 1020:- (Värde 1.339:-)

2. HOLM PASTAMASKIN

Perfekt för allt från spagetti och nudlar 

till lasagneplattor. Pastamaskinen är 

tillverkad i aluminium med svart detalj 

på sidan och har en fot med sugkopp 

som gör att den står stadigt på bordet. 

Knivarna skär i bredder på 1,5 mm för 

spaghetti och 6,6 mm för fettuccini, och 

pastatjockleken kan justeras i 9 steg 

från 0,5 till 2,5 mm.

Pris 550:- (Värde 849:-)

3. HOLM PINCETT 

Pincett I oljad akaciaträ. Lämplig för allt 

från tillagning av kött och grönsaker i 

pannan till sallader och andra rätter. 

Storlek: 30,5 x 6,3 x 1,2 cm

Pris 80:- (Värde 119:-)

4. SERVERINGSBRÄDOR 

HOLM

Dessa serveringsbrädor med mjuka 

organiska former tillverkade i FSC-certi-

fierat akaciaträ. Finns i tre storlekar.

Använd dem till tapasrätter och andra 

små anrättningar. Idealiska till

servering eller som skärbräda vid 

beredning av måltider.

Liten 35,2 x 18,2 x 1,5 cm 150:- 

(Värde 189:-)

Mellan 44 x 22,7 x 1,5 cm 200:- 

(Värde 249:-)

Stor 48 x 20,3 x 1,5 cm 200:- 

(Värde 249:-)

2 3 4

1
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1 .  CHEFFY SALT- OCH PEPPARKVARN

CHEFFY är med sina strömlinjeformade räfflor och rundade topp riktigt bra att 

hålla i och enkel att mala med. Kvarnen är gjord med de klassiska linjerna som gör 

den till ett dekorativt element vid spisen och ett smakfullt komplement till varje 

spisställ. CHEFFY är dessutom lätt att fylla på och kan ställas in att mala både fint 

och grovt efter behov. Själva kvarnen är keramisk, vilket betyder att den är särskilt 

hållbar och tål daglig användning i många år framöver.

Material: PBT plast, keramik. Storlek: 6,5 cm /Höjd: 12,5 cm.

Design: Renaud Defrancesco

Pris kampanj 399:- /par (Butikspris 598:- /par) 

2. MAYA GRILLKNIVAR 4-PACK

Norges stolthet Tias Eckhoff lanserade Maya 1962 och sedan dess har bestickse-

rien varit en bästsäljare. Maya har utmärkelser som; Branded for Good Design, 

Classic Award för Bra design, och utsedd till världens bästa design Phaidons Design 

Klassiker. Grillkniven, liksom resten av Maya-serien, har den karaktäristiska triang-

ulära formen som ger ett behagligt grepp och samtidigt har ett vackert och tidlöst 

utseende. Grillkniven har vassa tänder så att du enkelt kan skära en bit av biffen 

eller den grillade grönsaken. Tål diskmaskin. Material: satinpolerat rostfritt stål.

Storlek: B 2 x H 1 x L 22 cm. Design: Tias Eckhoff

Pris kampanj 399:- /4-pack (Butikspris 1199:- /4-pack)

2

1
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1 .  KITCHENAID SLADDLÖS 

STAVMIXER

Du får all kraft du förväntar dig, bara 

utan sladd. Rör dig i köket med 

KitchenAids sladdlösa 8 volt stavmixer, 

designad med ett kraftfullt litiumion- 

batteri. Då kan du laga mat var som 

helst. Inklusive 700 ml behållare med 

lock samt laddare.

Pris 1.280:- (Värde 1.599:-) 

2. MARGRETHE-SET 

Omrörningsskålar i storlekarna 2 

och 3 liter med tillhörande svart lock. 

Superfin och populär skål från Rosti. 

Margrethe-skålen är särskilt lämplig vid 

tillredning, men kan naturligtvis också 

användas i andra sammanhang - t ex 

vid servering. Med lock blir skålen en 

praktisk förvaringsskål.

Pris 400:- (Värde 590:-)

3. PILLIVUYT 4 DELAR

KÖKSHANDDUKAR & 

GRYTLAPPAR RECYCLE

Kökstextil i god design i både klassiska 

och moderiktiga färger. Textilierna 

tvättas i 40 grader. Överskottsfärg kan 

förekomma, speciellt vid mörka färger, 

därför rekommenderas separat tvätt. 

Finns i svart och grått. 

Pris 150:- (Värde 359:-) 

4. PILLIVUYT FÖRKLÄDE & 

GRYTLAPPAR RECYCLE

3 DELAR

Ett set med två st grytlappar och ett 

förkläde från Pillivuyt. Finns i svart och 

grått. Kökstextil i god design i både 

klassiska och moderiktiga färger.

Pris 190:- (Värde 397:-) 

2

4

3
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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 799:-

2. BRÄNNÖ VINVÄSKA

Vinväska i brunt tvåtons oljat skinn som 

rymmer 2 flaskor, snygg till fest och 

praktisk till picknicken.

Pris 660:-

3. BRÄNNÖ SNAPSVÄSKA

Snapsväska för 10 flaskor i brunt 

tvåtons oljat skinn, snygg present och 

praktisk till fest och picknicken.

Pris 499:-

4. SANDHAMN FÖRKLÄDE

Förkläde i tvättad canvas material med 

tre fickor i konstläder som gör den tuff 

och samtidigt elegant.

Pris 399:-
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1 .  EM77 TERMOSKANNA 1 LITER 

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. EM77 

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

bytas ut om olyckan skulle vara framme. 

Design: Erik Magnussen

Pris Kampanj 399:- /st (Butikspris 899:- /st)

2. LUNA VÄRMELJUSSTAKAR

Värmeljusstakarna består av en omslutande metall-

hållare med Luna-designens karakteristiska utskär-

ningar och ett ofärgat glas på insidan. Utskärningarna 

ger en fin direkt insyn till det fladdrande ljuset. Luna 

värmeljushållare säljs i set om två stycken.

Material: Rostfritt stål, borosilikatglas.

Storlek: Ø 6,9 x H 7 cm.

Design: Halskov & Dalsgaard

Pris kampanj 265:- /par (Butikspris 329:- /par)

3. LUNA BRÖDKORG/FRUKTFAT

Brödfatet Luna är perfekt att servera bröd i och 

korgens två delar kan även användas separat som 

brödkorg och fruktfat.

Material: Rostfritt stål, 100 % OEKO-TEX-bomull.

Stolek: Ø 21,5 x H 7 cm. 

Design: Halskov & Dalsgaard

Pris kampanj 399:- /st (Butikspris 629:- /st)

4. PIP SERVERINGSKANNA 1 LITER

PIP serveringskanna för vatten och andra kalla 

drycker är designad så att den är lätt att öppna och 

stänga med en hand. Hällpipens form och rörelsen 

hos öppnings-/stängningsfunktionen för tankarna 

till näbben hos en hungrig fågelunge – därav det lite 

humoristiska namnet pip. PIP serveringskanna passar 

perfekt i de allra flesta kylskåpsdörrar. 

Storlek: B 15 x H 26,5 cm. Rymmer 1,8 l

Design: Søren Refsgaard

Pris kampanj 359:- /st (Butikspris 549:- /st)

Säsongsfärger med 
risk för slutförsäljning

2

4

3
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1. PEAK PAKET

Ett fint gåvoset med 4 st Peak Highball glas och Peak sugrör inklusive rengörings-

borste. Ett klimatsmart alternativ till engångssugrören. 

Pris Kampanj 499:- (Ord. Pris 958:-)

2. KONFERENS PAKET

Gåvoset med Share karaff 65 cl och More multitumbler 2-pack. 

Kampanj 400:- (Ord. Pris 718:-)

SPARA PÅ MILJÖN MED 

MÅNGGÅNGSSUGRÖR 

FRÅN ORREFORS.  

2

1
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PULSE PAKET

4 st Ölglas 

+ en skärbräda

KAMPANJ

699:-

Design Ingegerd Råman

Fredagspaket: Pulse ölglas + Orrefors skärbräda av 

akaciaträ. Pulse från Orrefors är för alla sinnen och 

dryckens fulla potential lyfts utan att glasens karaktär 

och balans går förlorad. Tidlös form och bra funktion 

möter lekfullhet och vår tids krav. Pulse öl från Orrefors 

rymmer 55 cl och är ett glas som passar utmärkt till alla 

ölsorter. Formgiven av Ingegerd Råman. En gedigen 

skärbräda av trä är tveklöst vackrast att ha i köket. Denna 

skärbräda är gjord av akaciaträ som ger den en naturligt 

vacker lyster. Den skapar en exklusiv känsla i köket och 

är inte bara fin att titta på utan även ett utmärkt verk-

tyg att arbeta med. Skärbrädan är rubust och kan även, 

förutom som skärunderlag, användas som serveringsun-

derlag eller avlastningsyta över t.ex. diskhon.

Kampanj 699:- (Ord. Pris 998:-)
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ASTRID CITATMUGG

Ge en gåva som berör eller starta ditt viktiga möte med ett leende 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 verksamhet 

eller vision. En budbärare av Astrids klokskap och värme. Rymmer 35 cl. Citat och färg på mugg hör samman. 

Julerbjudande 2-pack: 2 st valfria citatmuggar i presentask: 400:- /set. Gäller vid köp av minst 10 set.

Pris 220:- /st
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1. TO GO MUGG TERMOSMUGG

En snygg och användbar termosmugg perfekt att 

trycka eller gravera er företagslogga på. Ett klick på 

locket – och nu är koppen redo att dricka ur, lika lätt 

från alla håll. Tryck igen och muggen är stängd och 

kommer hålla ditt kaffe eller te varmt längre.

To Go Click 200 ml tar minimalt med utrymme i väska 

och tillverkas i dubbelväggat stål som håller drycken 

varm i upp till 2 timmar och kall i upp till 4 timmar.

Storlek: Ø 7 x H 14 cm, rymmer 200 ml. 

Design: Stelton

Pris kampanj 189:- /st (Butikspris 329:- /st)

2. PICNIC SET

PICNIC termosflaska med 4 st tillhörande koppar 

och bakform med lock är perfekta för din picknick till 

stranden eller i skogen. Fria från BPA och ftalater.

Termosen är av rostfritt stål och PBT plast.

Bakformen är ugnsfast vid max 240 °C och har 

non-stick-beläggning (locket tål inte ugn). Den passar 

även till pastasalladen, smörgåsarna eller vad som 

önskas att ta med på picknicken. Använd gärna locket 

som serveringsbricka. 

Storlek termos: Ø 9 x H 33 cm, flaskan rymmer 1 l och 

muggarna 0,15 l.

Storlek bakform: Ø 25 x H 5,5 cm.

Design: Unit 10

Pris kampanj 539:- /set (Butikspris 838:- /set)

3. KEEP WARM TERMOS & MUGG

Keep Warm termosflaska med mugg låter dig njuta av 

både varma och kalla drycker, håll drycken varm i upp 

till 24 timmar och kall i upp till 48 timmar. Keep Warm 

tillverkas i högkvalitativt rostfritt stål i dubbla lager 

med vakuum, vilket säkerställer en hög termoeffekt.  

Material: Rostfritt stål med matt pulverlackering,

BPA- och ftalatfri plast, silikon

Storlek: 8,1x26 cm / Volym: 0,75 l

Design: Daniel Debiasi & Federico Sandri

Pris kampanj 398:- /st (Butikspris 649:- /st)

1

3

2
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BITZ VASER

Vackra Bitz-vaser i tre olika storlekar i färgen matt creme.

Pris 12,5 cm 140:- (Värde 199:-) 

Pris 20 cm 280:- (Värde 429:-) 

Pris 25 cm 400:- (Värde 599:-) 
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1. NORDIC LIGHT

Ur ett enkelt träblock skapade Jonas Grundell Nordic Light, ljusstaken som kan 

vridas och justeras som du önskar. Den flexibla konstruktionen gör att du även kan 

fälla ihop ljusstaken så att den blir helt platt när du inte använder den. Tack vare 

de fyra ljushållarna så passar Nordic Light utmärkt som adventsljusstake under 

julen men den avskalade skandinaviska designen gör den även till en lika självklar 

inredningsdetalj året om. Formgivare: Jonas Grundell.

Julerbjudande Nordic Light Colour Accent + Natural: 400:- (ord butikspris 668 kr)

Pris Nordic Light (Vit & Svart) 668:-

2. PLEECE PLÄD

För mer än 20 år sedan presenterade Design House Stockholm kollektionen Pleece 

av formgivaren Marianne Abelsson för första gången. År 1997 lanserades Pleece 

exklusivt på MoMA Design Store i New York, en kollektion som kom att utvecklas till 

en modern klassiker på en plats där den än idag lever vidare. 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. Veckningspro-

cessen ger textilen extra volym och mjukhet. Tyget behåller sin veckning efter tvätt. 

Julerbjudande: OBS! Begränsat antal. 400:- /st (ord butikspris 796 kr)

Pris 2-pack 795:- /set

1 2
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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 block-

ljus. Den enkla och strama designen 

utmärker Lotus och gör att den passar 

både i det klassiska och moderna 

hemmet. Finns i vit och svart

Julerbjudande 400:-

(Ord.butikspris 668 kr)

OBS! Begränsat antal
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1. GROW GREENHOUSE

Grow är ett växthus i miniatyr för plantans första stadie. Växten bildar sitt eget kli-

mat i kupan och ger plantan de allra bästa förutsättningarna. Hällpipen är inte bara 

praktisk vid påfyllning av vatten, den ventilerar även luften i kupan. Grow finns i tre 

olika storlekar som tillverkas i munblåst glas. Så ett frö för närodlat, klimatsmart 

och hållbart! Design: Caroline Wetterling.

Grow Small 276:-

Grow Medium 340:-

Grow Large - Julerbjudande 400:- (Ord.pris 556 kr)

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 fönster-

brädan. 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. 

1. Botanic Tray 556:- 

2. Botanic Box 460:-

3. Botanic Pot 556:-

Botanic Pedestal Pot 1548:-

Botanic Stand 1756:-

4
2

3

1
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1. VILLA COLLECTION VASE HVILS 

Vacker munblåst och handgjord vas i tre lager glas, 

ytterskiktet är klart glas, mellanskiktet honungsfärgat 

och det inre skiktet är vitt glas. Sätt en LED-lampa i 

vasen, det ger ett fantastiskt mjukt ljus genom kombi-

nationen av de tre glasfärgerna. Honungsfärgens

nyans kan variera från vas till vas.

Honey glas 19 x H 34 cm 600:- (Värde 999:-) 

Vit glas 21 x H 29 cm 600:- (Värde 999:-) 

2. VILLA COLLECTION 

LYSESTAGE LYST

Skulpturell ljusstake av polyresin för 4 kronljus. Den 

lekfulla designen har hämtat inspiration från lekplat-

sens klätterställningar, ljusen sitter i olika höjder och 

ljusstaken är självklar som adventsljusstake. 

21 x 21 x H 23 cm. Skapa en mysig atmosfär i hemmet 

med levande ljus i vackra ljusstakar. Det passar bra 

med den nordiska stilen och inredningen.

Pris 1.000:- (Värde 1.399:-) 

3. BORDSLAMPA NESVIK

Med skärm som kan lutas till önskat läge. 

Höjd 28,5 cm. Finns i svart eller sandfärgad järn. 

Pris 260:- (Värde 389:-)

2

3

1
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LUMIERE
Ingegerd Råman tillbringade en del av sin studietid i 

Italien, där vännerna förvånades av hennes förtjus-

ning i blommor och levande ljus. Orrefors Lumiere är 

en ljusstake med minimalistiskt reducerad form och 

ett skarpt möte mellan glasets kristallklara transpa-

rens och den spegelblanka metallen. 

Serien lanserades 2021.

Lumiere ljusstake 2-pack

Storlek: H 265 mm B 105 mm

Pris 1520:-
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JULEN ÄR 
LEENDETS 
HÖGTID

HOPTIMIST-RÖRELSEN 
STÅR FÖR GLÄDJE, 
HOPP OCH OPTIMISM 
– OCH DANSK DESIGN.

Dessa julhoptimister i ek kommer 

garanterat att få leendena att spridas

under den glada högtiden. De är det 

självklara valet som julpynt, men passar 

också perfekt som gåva.

Med en stark tro på leendets kraft skapade 

Gustav Ehrenreich i slutet av 1960-talet sin 

glada Hoptimist-rörelse. Målet var att skapa 

en figur som var en evig påminnelse om att 

vara positiv och optimistisk. För även om 

1960-talet ofta kallas ”det glada 60-talet” så 

var det ett årtionde präglat av oroligheter. 

Därför var Ehrenreichs design en välkommen 

glädjespridare i en annars turbulent tid. 

Bimble och Bumble är de första Hoptimis-

terna som designern skapade: En flicka i 

klänning med leende ögon och en kille med 

uppmärksam blick och en liten pinne på 

huvudet. 

De glada Hoptimisterna är idag en del av 

dansk designhistoria och sprider glädje runt 

om i hela världen.

350:-

1780:-
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PLUTO

Orrefors Pluto är munblåst och har omisskännlig skandinavisk design. Med bara en svävande sfärisk form, milda färger och ett metalliskt avslut har Lena Bergström 

skapat en vas och ljusstake med både mjuk minimalistisk och starkt personlig karaktär. Namnet är en hyllning till Pluto – den himlakropp som 2006 fick en ny astronomisk 

klassning, och idag inte längre kategoriseras som planet utan som dvärgplanet. Serien lanserades 2018.

Storlek: H 124 mm B 166 mm

Pris Kampanj 400:- (Ord. Pris 799:-)
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1. MONTREUX LJUS BRICKA

Ljusbricka i järn med detaljer i veganskt läder. Den 

här vackra ljusstaken har en minimalistisk design som 

blir ett underbart inslag i ditt hem och smälter in i

vilken inredning som helst. Lämplig för alla olika typer 

av stearinljus - låt fantasin flöda med alla typer av

former, färger och dofter och skapa en stämningsfull 

detalj i ditt hem.

Storlek: 9 x 4 x 20 cm 

Antal 10-49 >50

Pris 249:- 219:-

2. MONTREUX LJUSSTAKE

Ljusstake i järn med detaljer i veganskt läder. Den här 

vackra ljusstaken har en minimalistisk design som 

kommer att se underbar ut i ditt hem, oavsett vilken 

inredningsstil du har. Lämplig för alla

olika typer av stearinljus.

Storlek: 7,5 x 5 x 8,5 cm

Antal 10-49 >50

Pris 179:- 159:-

3. MONTREUX LJUS LYKTA

Ljuslykta i industri inspirerad design med raka linjer. 

Ett handtag i mjukt konstläder blir en fin och praktisk 

detalj på lyktan som i övrigt består av enkla stålprofi-

ler och en glascylinder.

Storlek: 13 x 13 x 17,5 cm

Antal 10-49 >50

Pris 269:- 239:-

Passar i alla hem
Ljusstakarna från Vingas serie Montreux har en minimalistisk och industri 

inspirerad design. Med sina stommar av järn och detaljer av läderimitation 

passar de in i de flesta hem. Ett säkert val om man inte riktigt har koll på 

vad mottagaren gillar. 

1

2

3
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KNOT CUSION
Formgivare: Ragnheiður Ösp

Knot, en blivande designklassiker formgiven av den isländska designern Ragnheiður 

Ösp Sigurðardóttir. 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 experimen-

tera och knyta knopar med benen och vips, så var Knot-kudden född! Nu finns även 

en gigantisk knot som sittpuff!

Knot 880:- /st

Knot Medium 5400:- /st

Knot XL 6860:- /st
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GÅVOKORT
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.

ETT URVAL AV ALLA VARUMÄRKEN SOM
VI KAN ERBJUDA GENOM OLIKA GÅVOKORT
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100 % BIOLOGISKT 
NEDBRYTBAR

Klippan Yllefabrik jobbar för att 

lämna så få avtryck på planeten 

som möjligt och använder därför 

100 % naturliga material.

Till skillnad från syntetfibrer är ull 

en naturlig och förnybar resurs. 

När ullen kasseras kommer den att 

brytas ner och släppa ut värdefulla 

näringsämnen tillbaka till jorden 

inom några månader.

VAD ÄR EKOLOGISK 
ULL?

Ekologisk ull innebär att föräd-

ling och hantering av ullen måste 

uppfylla specifika krav. Inga spår 

av bekämpningsmedel är tillåtna 

i ullen. Djuren måste ges endast 

naturlig mat och användningen av 

antibiotika är strikt reglerad.

1 .  ULLPLÄD SILUETT

Ullpläd vävd av 100% ekologisk lammull. 

Storlek: 130 x 180 cm

Färger: Mörkgrå, beige, ljusgrå

Pris  400:-

2. ULLPLÄD MELKER

Ullpläd vävd av 100% ekologisk lammull. 

Storlek: 130 x 180 cm

Färger: Grå / Mörkgrå, Grå / Rökblå

Pris 400:-

Pladarna  kommer  i 
en  fin  kartong
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1 .  SHERPAPLÄD YLLEVERKET

Mjuk och härlig Sherpapläd från Ylleverket. Med ett 

härligt blommigt mönster som passar i alla hem. 

Levereras i en fin presentförpackning. 400 gsm. 

Storlek: 130x170cm.

Pris 399:- (Rek. pris 799:-)

2. ULLPLÄD YLLEVERKET

Exklusiv ullpläd från Ylleverket i mjuk och härlig ull. 

Enfärgad pläd i fina naturfärger. 100% Nyazeeländsk 

ull. OEKO-TEX 100, 

Storlek: 170 x 130 cm (ink fransar).

Pris 399:- (Rek. pris 899:-)

3. ULLPLÄD YLLEVERKET - GÅSÖGA

Exklusiv ullpläd från Ylleverket i mjuk och härlig ull. 

Klassiskt gåsögamönster i fina färger. 

100% Nyazeeländsk ull. OEKO-TEX 100.

Storlek: 170 x 130 cm (ink fransar).

Pris 399:- (Rek. pris 899:-)
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1 .  TOTOS VETEKUDDE

Vetekudde för värme eller kyla, sydd 

med tre kanaler för en jämn tempe-

raturåtergivning. 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: 44 x 13 x 2,5 cm 

Antal 10-49 >50

Pris 169:- 149:-

2. VERSO PLÄD

Jacquardvävd pläd med ett subtilt 

geometriskt mönster som ger pläden 

en stilren design. 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: 130 x 170 cm

Antal 10-49 >50

Pris  439:- 399:-

3. SHELDON RPET PILE 

TOFFLOR

Gosiga toffel-sockar i pile. Försedd 

med halkskydd på fotsulan. Tofflor-

na är tillverkad av 70 % återvunnet 

material från PET-flaskor. Vi gillar inte 

att transportera luft har vi valt att va-

kuumpacka dessa tofflor för att minska 

klimatavtrycket. OEKO-TEX Standard 

100 innebär att tofflornas material 

lever upp till en rad kriterier gällande 

produktsäkerhet.

Storlek: S/M eller L/XL

Antal 10-49 >50

Pris 259:- 229:-

4. SHELDON RPET PLÄD

Mjuk och mysig pläd i pile. Härlig att 

vira runt om sig eller piffa till soffan 

med. Pläden är tillverkad av 70 % 

återvunnet material från PET-flaskor. 

Vi gillar inte att transportera luft har vi 

valt att vakuumpacka denna pläd för 

att minska klimatavtrycket. OEKO-TEX 

Standard 100 innebär att plädens 

material lever upp till en rad kriterier 

gällande produktsäkerhet.

Storlek: 130X170 CM 

Antal 10-49 >50

Pris 499:- 449:-
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1 .  KOSTA LINNEWÄFVERI 

FLEECEPLÄD JAQUARD

Underbara jaquardpläden från Kosta LInnewäfveri 

är tillverkad i mjuk fleece. Plädens framsida har ett 

mönster av små rektanglar medan baksidan är slät. 

Pläden är lika mjuk och mysig som den är dekorativ 

och passar både att svepa om sig som att förhöja 

inredningen.

Material: 100% Polyester

Storlek: 130x170 cm

Julpris 299:- vid 50 st (styckpris 329:-)

2. KOSTA LINNEWÄFVERI ULLPLÄD 

AUCKLAND/WELLINGTON

Pläd med 100% Nya Zeeländsk ull. Ullen skördas 

2ggr/år och mulesingmetoden används ej. Pläden är 

tjockare, rejälare och gör den till ett mer hållbart val.

Material: 100% ulll

Storlek: 130x170 cm

Julpris 449:- vid 50 st (styckpris 659:-)

3. LORD NELSON STALLYKTA 

MEDIUM

Lord Nelsons stallykta av stål med sidor av glas,

en klar stämningshöjare som lyser upp både inne 

och ute.

Storlek: 42x14x15 cm

Julpris 449:- vid 50 st (styckpris 659:-)

3
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1 .  KOSTA LINNEWÄFVERI 

FJÄLLBACKA SATIN

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda 

ränder. King Size med två st örngott.

Material: 100% Bomull, trådtäthet 200

Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Antal   1-49 50

Bäddset 2-delar   549:-  499:-

*KAMPANJ 2 st bäddset (4-delar)  799:-

*(Kampanjen gäller endast grått och marinblått)

2. KOSTA LINNEWÄFVERI 

STORMHAGEN SATIN

Ett bäddset av finaste satin. Mönstret är vackert och 

lekfullt.

Färg: Vit 00, sand 03, marin 58, grön 60

Material: 100% bomull, trådtäthet 200

Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Antal 1-49 50

Pris  549:- 499:-

3. KOSTA LINNEWÄFVERI 

LERBERG SATIN

Bäddsetet Lerberg Satin från Kosta Linnewäfveri med 

mönster av höstlöv i vackra färger på mörk botten 

skapar en härligt mysig känsla i sovrummet.

Material: 100% Bomull, trådtäthet 200

Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Antal 1-49 50

Pris 799:- 699:-

2 st bäddset (4 delar) 

gäller endast grå & 

marinblå vid köp av 50 st

 
KAMPANJ

799:-

3
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SÄNGKLÄDER YLLEVERKET 4-DELAR

Härliga påslakanset i 4 delar (2 st påslakan & 2 st örngott) från Ylleverket. 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:- (Rek. pris 1099:-)



43

1. OKIRU VÄCKARKLOCKA

Den japanska formgivaren Kazushige Miyake har medvetet designat Okiru 

väckarklocka i en enkel design som inte gör så stort väsen av sig. Okiru betyder ”att 

vakna” på japanska. Väckarklockan är ljudlös och har en 5 minuters snoozefunktion 

som aktiveras med en lätt touch på klockan. Samma lätta tryck kan när som helst 

aktivera ett svagt ljus som gör det möjligt att titta på klockan på natten. 

Väckarklockan drivs av ett AA-batteri. Material: ABS-, PP-, AS- og TPR plast.

Storlek: B 8 x D 4 x H 8 cm. Design: Miyake Design

Pris kampanj 359:- (Butikspris 549:-)

2. SOLIS LJUSLYKTA INKL . 2 ST OLJELJUS

Solis är en oljelampa där lågan och dess ljus får fullt fokus. Det konkava locket som 

omsluter veken reflekterar lågan och stärker dess vackra glöd. Lampan är tillverkad 

av aluminium, ett materialval som refererar till Steltons design-DNA. Ljuskällan till 

Solis oljelampa är 100 % vegetabiliska, i detta set ingår 2 st oljeljus som sedan kan 

köpas separat i butik. Material: Aluminium. Storlek: Ø 11,5 x H 10 cm.

Design: Søren Refsgaard

Pris kampanj 399:- /set (Butikspris 618:- /set)

2

1

Inklusive 2 st 
oljelampor
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1 .  FÅRSKINNSTOFFLOR 

YLLEVERKET

Fårskinnstofflan från Ylleverket är en 

varm och skön innetoffla i slip in-mo-

dell. Toffeln är i fårskinnsimitation som 

värmer och andas. Textilkant i match-

ande färg runt sulkanten. Sviktande 

sula med låg vikt och räfflad yttersula 

som tål en tur till brevlådan. 

Sulans höjd: ca 1 cm. 

Pris 399:- (Rek. pris 899:-)

2. HANDDUKSSET 

YLLEVERKET

Snygga frottéhanddukar i klassiskt 

frottémönster med dekorativ bord. 

Handdukarna är tillverkade i mjuk 

härligt OEKO-TEX Standard 

100-certifierad bomull. Med en vikt 

på 500g/m2 har handdukarna en 

utomordentlig absorptionsförmåga. 

Setet innehåller 2 st 70x135 cm och 2 st 

50x70 cm handdukar.

Pris 399:-

3. MJUK MORGONROCK 

I FROTTÉ

Morgonrock i mjuk härlig frotté. Med 

en vikt på 450/m2 har morgonrocken 

en utomordentlig absorptionsförmå-

ga. Morgonrocken kommer i snygg 

förpackning.

Storlek: S/M, L/XL & XXL

Pris 399:- (Rek. pris 599:-)

4. MULTIFUNKTIONELL 

MASSAGEKUDDE

Denna multifunktionella massagekud-

de med värmande funktion behandlar

effektivt trötta och stela muskler. Med 

band baktill kan du lätt fästa den på

stolen för att åtnjuta en härlig mas-

sagestund. Massagekudden kan med 

fördel användas i bil då 12 V uttag 

medföljer.

Pris 399:- (Rek. pris 699:-)

4



45

1

3

SCHAMPO

BAR

SOAP ON

A ROPE

SOAP 

BAR

1.  MULINO VEGAN SOAP 

& SCHAMPO 

Njut av din morgondusch med en doft av 

citrusfrukter. Den här tvålen är snäll mot din hud och 

miljön med sin milda silikonfria, sulfatfria och 

palmoljefria formula. En underbar vegansk tvål som 

du vet inte har testats på djur. 

Finns i tre olika varianter:

Soap bar 80 g - Pris 10–49 st 69:-, >50 st 59:-

Soap on a rope 200 g - Pris 10–49 st 109:-, >50 st 99:-

Schampo bar 80 g - Pris 10–49 st 69:-, >50 st 59:-

2. MONTGOMERY HANDDUKS SET

Ett exklusivt set med två gästhanddukar och två 

badhanddukar. Tillverkad av högkvalitativ 500 g/

m2 BCI-bomull. Stig ut ur duschen en kylig morgon 

och svep in dig i en av dessa klassiska garnfärgade 

jacquardhanddukarna med ringspunna dubbla lager 

och håll dig varm och mysig. Den här vackra, tidlösa 

designen kommer att sätta pricken över i:et i ett 

snyggt skandinaviskt inspirerat badrum.

Storlek: 65 x 135 cm, 40 x 65 cm

Kampanjpris 399:- (ord. pris 649:-)

3. BÄDDSET PREMIUM COTTON, 

4-DELS

Påslakanset bestående av två örngott och två påsla-

kan 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 miljömäs-

siga kriterier uppnåtts i tillverkningen av ditt bäddset.

Levereras i en fin presentkartong. 

Storlek: 210 x 150 cm, 60 x 50 cm

Kampanjpris 399:- (ord.pris 549:-) 

1

2
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KOLLEKTIONEN
CAB FLORENS

En serie skinnprodukter med tidlös

design och smarta förvaringslös-

ningar. Kollektionen består av 

datorväskor i tre olika modeller, 

weekendbag samt en matchande 

necessär.

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 1399:-

3. DATORVÄSKA FLORENS

Denna datorväskan finns i två 

storlekar.

15” eller 13”.

37 x 27 x 6 cm - 1350:-

40 x 28 x 6 cm - 1399:-

4. FLORENS 

WEEKENDBAG

Storlek: 55 x 32 x 30 cm

Volym: 53 L

Pris 1899:-

1
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1 .  BOSLER CANVAS DUFFLE BAG

Den här snygga weekendväskan, som är tillverkad av 40 % återvunnen polyester och 60 % återvunnen bomull, kommer du att ha nytta av i många år framöver. Den ele-

ganta och mångsidiga designen rymmer allt du behöver och är perfekt för en weekendresa eller en kortare semester. Den justerbara och avtagbara axelremmen ger extra 

komfort och flexibilitet, en perfekt väska oavsett dina planer eller destination!

Storlek: 50 x 20 x 40 cm 

Kampanjpris 399:- (ordpris 599:-)

BOSLER FINNS I  4 FÄRGER:

219:-

499:-

499:-

KAMPANJ

399:-
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1. BALTIMORE WEEKENDBAG

Med denna rymliga weekendväska över axeln går du inte obemärkt förbi då den ger uttryck för stil och minimalism på samma gång. Väskan har en justerbar axelrem. 

För att ge bättre organisationsmöjligheter har väskan utrustats med en ficka med blixtlås på ena sidan och en liten ficka med tryckknapp på den andra. 

Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en väska med vattenavvisande egenskaper.

Storlek: 55,5 x 22 x 43 cm

Antal 10–49 50

Pris 509:-  459:-

1

1

BALTIMORE SERIEN 
FINNS I  FLERA OLIKA 

UTFÖRANDEN I DESSA 
FYRA FÄRGER: 

49:-

219:-

499:-
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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 470:-

2. RYGGSÄCK

Storlek: 47 x 30 x 17 cm

Volym: 24 L

Pris 565:-

3. CITY RYGGSÄCK

Storlek: 33 x 45 x 15 cm

Volym: 22 L

Pris 350:-
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1 .  WEEKENDVÄSKA IMPACT AWARE

Denna stora weekendväskan av återvunnen canvas 

har plats för allt du vill ha med på resan. Ett stort 

huvudfack, ett frontfack och handtag i PU. På under-

sidan finns fyra mässingfötter för att hålla väskan ren 

om den placeras på marken. Varje weekendväska har 

sparat 1970 liter vatten under produktionen. 

Pris 597:-

2. LAPTOPRYGGSÄCK 

IMPACT AWARE

Laptopryggsäck av återvunnen canvas perfekt för 

daglig pendling. Djupt vertikalt frontfack och ett 

rymligt huvudfack med ett 15” laptopfack. Varje 

laptopryggsäck har sparat 1257.2 liter vatten under 

produktionen. 

Pris 597:-

3. LAPTOPVÄSKA IMPACT AWARE

Pendla bekvämt och med stil med denna laptopväs-

ka av återvunnen canvas. Väskan har ett vadderat 

15,6” laptopfack och rymliga fack både på fram- och 

baksidan för övriga tillhörigheter. Varje laptopväska 

har sparat 1615.8 liter vatten under produktionen. 

Pris 597:-

Dessa väskor 

är tillverkade 

av återvunnen 

canvas. 

Väskorna är tillverkade av 60% återvunnen bomull och 40% 

återvunnen polyester. Foder i 150D återvunnen polyester. 

2% av intäkterna för varje såld Impact-produkt kommer att 

doneras till Water.org. 
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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 & expan-

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

55 x 40 x 23/26 cm | 37/43 L | 3,40 kg - 899:-

67x45x29/32 cm | 65/71 L | 4,30 kg - 1050:-

77x52x31/34 cm | 101/115 L | 4,80 kg - 1150:-

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 799:-
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Ditt egna 
varumarke
SÄTT DIN EGEN PRÄGEL 
OCH BLI UNIK!

Många väljer att vilja sätta sin egen prägel på våra 

produkter, något som vi gärna hjälper till med. 

Tillsammans arbetar vi fram en idé med målsätt-

ningen att täcka dina förutsättningar och behov. 

Efter detta finslipar vi detaljerna kring erbjudan-

det med allt från produktutveckling till paketering 

och slutleverans. Utvalda varor från IN10SE’s 

sortiment kan du redan vid beställning från 50 st 

göra produkten unik för dig. Detta gäller både 

etiketter samt innehåll, du väljer själv om du vill 

profilera med logo eller eget budskap. Vill man 

kan man dessutom profilera våra trälådor eller 

våra presentlådor.

Kontakta oss så berättar vi mer!

TÄNK DIG, ETT LITET SPÅR 

AV SOMMAR I EN VINTER SÅ 

MÖRK. ATT DEKORERA EN

KAKA MED SÖT GLASYR PÅ. 

KAFFE, JA DET KAN JU BARA 

INTE SLÅ FEL . OM MAN INTE 

ÄR TEDRICKARE FÖRSTÅS. 

MEN TE, DET HAR VI MED.  
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Detta är bara några av produkterna från IN10SE 

som du kan sätta din egen prägel på. 

Hör av dig om du vill se hela sortimentet!

SHRUBS, EN UPPFRISKANDE 

VINÄGERDRYCK. ANVÄND DEN 

SOM BAS I  EN COCTAIL ELLER 

BLANDA MED SODAVATTEN. 

FINNS I  FLERA OLIKA SMAKER. 
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1 .  PASTA IN THE ITALIAN WAY

Italienarna är oslagbara på mat och framförallt pasta! Detta setet är klart för att få 

en färdig Ragu de bolognese med pappardelle pasta. Setet är packat i Adelantes 

klimatlåda som är 100% klimatsmart och med träull i botten. Detta ingår i setet: 

Ett paket med pappardelle äggpasta, Såsen Bolognese Ragu, en fantastik olivolja 

250ml, bordssalt från Sal de Ibiza, samt en svart pastaslev för att kunna servera.

Pris 399:-

2. CHRISTMAS HOLIDAY

En jutesäck kommer packat med: Härlig äppelglögg som du med fördel serverar 

kall, Ekologiskt och gårdsrostat kaffe 150gram malet, mörk chokladkaka utan 

tillsatt socker och med havssalt på toppen, balsamvinäger white label från Sapore i 

Modena - perfekt på sallad, såser med mera, tomteskumskarameller - tänk er

smaken av tomteskum fast i karamellformat. En påse med lakritsdragerad 

mjölkchoklad, havssalt och med smak av kola.

Pris 445:-

DELIKATASSKORGEN
GÅVAN SOM PASSAR 
ALLA

En gåva som passar alla oavsett ålder, 

kön, intresse, stil eller livssituation. En 

delikatesskorg är alltid uppskattad av 

alla och vår ambition är att fylla dessa 

korgar med varor som håller hög kvali-

tet och där mottagaren kommer upple-

va nya smaker och bli lika förälskade i 

produkterna som vi. Vi lägger också stor 

vikt vid förpackning och hur lådan ser ut 

när mottagaren får lådan. Vi har samlat 

lite förslag på olika lådor men vi är 

alltid flexbila att hitta egna unika korgar 

och lösningar för just dig. Vi kan även 

sampacka med andra varor. Önskar 

man recept eller bifogade hälsningskort 

eller någon speciell inslagning så kan vi 

även lösa det. Kontakta oss så kommer 

vi med förslag.
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1 .  BAKE AND MAKE

Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga

vara…Sätt på lite julmusik , häll upp lite glögg och

skapa ditt egna pepparkakshus eller pepparkakor

med detta härliga set. Setet kommer packat i fin

trälåda med träull i botten, en pepparkaksdeg

färdig att kavla ut, två pepparkaksformar i

rostfritt stål (blandade motiv), en god knaprig

chokladkaka med mörk choklad och utan tilllsatt

socker och med havssalt på toppen, en frisk

äppelglögg som man inte behöver värma om

man inte vill utan kan serveras kyld, ett svart

krögarförkläde i bomull med ficka framtill.

Pris 369:-

2. SET THE TABLE

Dukningen är minst lika viktig till julen som själva 

maten och drycken. I denna tomtesäck får man både

och. Den är fylld med: Julduk i klassiskt rödrandigt 

mönster, härlig äppelglögg som du bäst serverar kyld,

150gram malet ekologiskt och gårdsrostat kaffe, 

Svart ekologiskt klassiskt morgonte; English breakfast,

julmust från Apotekarnas, rostad hasselnöt dragerad 

med mjölkchoklad utan tillsatt socker, pepparkakor

från Nyåkers, klassiska akogräddkola, lakritssnittar, en 

kallrökt och syrlig korv.

Pris 699:-

3. HOHO

Bra julklapp där du håller dig inom gåvogränsen och 

där du dessutom är med och bidrar till Röda korsets

viktiga arbete. För varje såld låda skänker vi 15kr till 

Röda Korset. Denna fina trälåda med lock och fina

läderdetaljer innehåller knäckebröd gjort på sesam, 

lin och solrosfrön, en julmust från Apotekarnas,

vardagsolivoljan från Esporao 250ml - perfekt till allt, 

rödvinsvinäger 250ml från Esporao - perfekt till

sallader, såser, grytor med mera, mousserande 

äppelcider, en påse med lakritsdragerad med vit 

choklad och lakritscrisp.

Pris 445:-

4. KING OF PIZZA

Ingen har väl undgått trenden med att göra egen

pizza hemma, oavsett årstid! Med detta set så är

din pizzakväll räddad. Allt kommer packat i en trevlig 

stor trälåda med träull i botten. Förutom en keramisk 

pizzasten som skapar en krispig och god pizza så 

får du även med ett ställ så du enkelt kan förflytta 

stenen samt enkelt servera. Det medföljer också en 

pizzaskärare, ekologisk bruschettablandning som du 

kan blanda med vatten och låta svälla och använda 

som pizza sås, ES1010 olivolja 250ml - perfekt till både 

pizzadeg eller att ringla över pizzan, 1 burk kryddade 

sardiner i olivolja (har ni inte testat sardiner på pizza 

innan så gör det), balsampärlor från Sapore - perfekt 

att dekorera pizzan med efter tillagning - passar extra 

bra till pizzor med parmaskinka och ruccola, ett ört-

salt, en tomatketchup från Sauceshop utan tillsatser

- funkar också denna bra som pizzasås, två

ekologiska sodor; en med smak av rabarber och

en med smak av citron.

Pris 1299:-
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1 .  CHOCOLATE BAR 70 G

Våra goda chokladkakor i en fin 1-pack. Tryckt omslag 

med valfritt motiv.

Välj mellan: Dark 70,5%, Dark 58%, 

Milk 35,5%, Caramel 35%, 

Pris 109:-

2. QUATRE GIFT BOX 200 G

En fin låda med utsökta Quatres

Tryckt omslag med valfritt motiv.

Välj mellan: Dark 70,5%, Dark 58%, 

Milk 35,5%, Caramel 35%, 

Pris 289:-

3. THE CHOCOLATIERE

Ett roligt gåvoset för alla som älskar bakning. Leve-

reras i en box 31x19x4 cm. Tryckt gördel med valfritt 

motiv. Julkort ingår. 

Gåvosetet innehåller: 

120 g Chokladknappar Dark 70,5%, 

120 g Chokladknappar Dark 58%, 

120 g Chokladknappar Milk 35,5%, 

120 g Chokladknappar Caramel 35%, 

1 st recept på äkta julbak

Pris  299:-

4. HOT COCOA KIT

Ett härligt gåvoset med allt du behöver för att göra 

äkta varm choklad, inklusive recept. Levereras packat 

i box 31x19x4 cm. Tryckt gördel med valfritt motiv. 

Julkort ingår. 

Gåvosetet innehåller: 

200g Chokladknappar Milk 35,5%, 200g Chokladknap-

par Dark 58%, 50g Mini-marsmallows, recept på äkta 

varm choklad samt 1 st julkort. 

Pris 299:-

3

4

1
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1. CANDY BOMB 4 KG

Levereras i snygg korg i natur.

B 24 x L 34 x H 18 cm. Välj något av 

våra julkort med egen julhälsning, 

detta ingår. Innehåller mixad julkola, 

Borgstena Chokladmix och Italiensk 

pralinmix.

Pris 949:-

2. CHRISTMAS BOX

1 kg godis i klassisk presentlåda med 

handtag. 18x19,5x10 cm. Tryckt etikett 

med valfritt motiv. Fylld med 1 kg godis. 

Välj mellan de olika sorterna här ovan. 

Pris 349:-

3. CHRISTMAS BUCKET

Snygg ”målarbruk”. 14X19 cm. Tryckt 

etikett med valfritt motiv. 

Fylld med 1 kg godis. Välj mellan de 

olika sorterna här ovan. 

Pris 349:-

4. CHRISTMAS TIN CAN

Praktisk plåtburk med gängat lock. 

Tryckt ”gördel” med valfritt motiv.

Fylld med 250 g godis. Välj mellan de 

olika sorterna här ovan. 

Pris 189:-

1 2 3

4

SKUMTOMTAR

ITALIENSKA 

PRALINER

MIXAD 

JULKOLA

BORGSTENA

CHOKLADMIX

Valj mellan dessa
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1 .  LYXLÅDA SVART 520 G

Innehåll: Crumbles 75g, Fikonmar-

melad 115g, Tunnbrödschips 100g, 

Dadelcreme Paul & Thom 250ml, Narr 

påse lakritsstubbe 120g, Narr påse salt 

maltscrisp 110g

Pris 389:-

2. NARR CHOKLAD

Två st chokladlakritsburkar från Narr 

i en cellofanpåse. 300 g.  

Pris 99:-

3. NARR CHOKLAD I 

TRÄLÅDA

3 st chokladlakritsburkar i en svart 

trälåda. 450 g. 

Pris 199:-

4. CELLOFANPÅSE 

MOUSSERANDE

Innehåll: Nozeco, Salt kolalakrits, 

Tryfflar, Västerbottenost crumbles, 

Narr påse lakritsstubbe, Narr påse salt 

maltcrisp. 

Pris 299:-

Packas i

cellofan
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1 .  TRÄLÅDA MED INSLAGET GODIS

Trälåda liten, 800 g. Pris 229:-

Trälåda mellan, 1500 g. Pris 329:-

Trälåda stor, 2500 g. Pris 469:-

2. JULSÄCK MED INSLAGET GODIS

Julsäck mini, 150 g. Pris 59:-

Julsäck liten, 500 g. Pris 119:-

Julsäck mellan, 900 g. Pris 189:-

Julsäck stor, 1800 g. Pris 329:-

3. JULKORG MED INSLAGET GODIS

Julkorg liten, 1500 g. Pris 369:-

Julkorg mellan, 2500 g. Pris 499:-

Julkorg stor, 3500 g. Pris 649:-

Julkorg jätte, 5000 g. Pris 849:-

2 3
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1 .  CHOKLADKALENDER

Räkna ner till jul på bästa sätt. Denna 

kalender är helt utan plast och 100 % 

komposterbar. Den innehåller 

dessutom Fairtrade choklad.

Storlek: 207 x 146 x 10 mm

Vikt: 48 g

Antal 50 250

Pris 59:- 55:-

2. CHOKLAD / LAKRITS 

BURK MED JULHÄLSNING

Utsökt lakrits och mandel från Narr 

Chocolate, 150 g. Tryckt standardmotiv 

ingår, för helt egen design tillkommer 

1000:- / design

Pris 59:-

3. JULASK MED 

TRYFFLAR 150 G

Julask som är fyllda med fantastiska 

tryfflar. Med din logga på asken tillsam-

mans med en julhälsning blir det en 

garanterat uppskattad gåva.

Pris 49:-

4. PEPPARKAKOR MED 

BANDEROLL 500 G

Ingen jul utan pepparkakor! Peppar-

kakor är en av julens mest omtyckta 

produkter och är perfekt att ha stående 

i fikarummet, på julbordet och glögg-

minglet.

Antal 50 360

Pris 189:- 169:-

3

Plastfri

julKalender 

med fairtrade

 choklad!

49:-
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MYBOXD
Skapa den perfekta gåvan! Ett unikt gåvo-set är den 

perfekta gåvan för alla tillfällen. Allt från produkterna 

i setet till lådans design är upp till dig. Se till att ge 

mottagaren en wow-effekt!

Hör av dig till oss så berättar vi mer!
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1 .  KYLRYGGSÄCK

ORREFORS HUNTING

Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort huvud-

fack och tre mindre fickor för tillbehör. Ryggsäcken 

har reglerbara remmar och håller picnicen välkyld 

under hela dagen. Detaljer i PU-läder.

Volym: ca 23 liter

Julpris 499:- vid 50 st (styckpris 659:-)

2. MORBERG ORREFORS HUNTING 

MATTERMOS

Vakuumisolerad mattermos av rostfritt stål med 

dubbla väggar där innerväggen är pläterad med 

koppar för bästa värmehållningsförmåga.

Innehåller även en ihopfällbar sked av rostfritt stål..

Storlek: 60 cl

Julpris 299:- vid 50 st (styckpris 399:-)

3. LORD NELSON TERMOMUGG

Praktisk termomugg med låsbart lock som håller 

värmen länge, det finns även en D-ring som gör att 

man kan hänga muggen i en karbinhake.

Material: Stål

Storlek: 21x6,7 cm, volym 35 cl

Antal 1-49 50

Pris 169:- 149:-

2

3
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1

1 .  ORREFORS HUNTING SÅGKEDJA

En minimalistisk men otroligt effektiv såg att ha med 

sig ut i skogen. Motorsågskedjan med täta tänder 

skär åt båda hållen och avverkar snabbt stockar och 

mindre träd.

Storlek: Kedja 65 cm, totalt 100 cm

Julpris 299:- vid 50 st (styckpris 369:-)

2. ORREFORS HUNTING 

MULTIVERKTYG

Laga bilen, hugg ved eller spika i en spik. Vad du än 

ska fixa med så är detta multiverktyg en bra följesla-

gare. Här finns; tång och avbitare, hammare, liten yxa, 

knivar, nagelfil, plattmejsel x2, kryssmejsel samt

burköppnare.

Storlek: 15 cm

Julpris 299:- vid 50 st (styckpris 329:-)

3. MORBERG ORREFORS HUNTING 

STÅLMUGG

Vakuumisolerad mugg av rostfritt stål med dubbla 

väggar där innerväggen är pläterad med koppar för 

bästa värmehållningsförmåga. Handtaget har även en 

karbinhake.

Storlek: 35 cl

Julpris 149:- vid 50 st (styckpris 219:-)

3

JULPRIS

149:-
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1 .  RPET FLASKA MED BAMBULOCK

Enkelväggig RPET vattenflaska med ett stiligt lock i 

FSC-certifierad bambu. Flaskkroppen är tillverkad av 

100% GRS certifierad RPET. GRS certifiering säkerstäl-

ler en helt certifierad leveranskedja av de återvunna 

materialen. Endast handdisk. Flaskan ska endast an-

vändas för kall dryck. Totalt återvunnet innehåll: 75% 

baserat på total produktvikt. BPA fri. Volym: 660ml. 

Pris 80:-

2. R-PET FLASKA MED 

BAMBULOCK + HANDTAG

Enkelväggig RPET vattenflaska med ett stiligt lock i 

FSC-certifierad bambu. Flaskan har även ett smidigt 

bärhandtag. Flaskkroppen är tillverkad av 100% GRS 

certifierad RPET. Endast handdisk. Flaskan ska endast 

användas för kall dryck. Totalt återvunnet innehåll: 

56% baserat på total produktvikt. BPA fri. 

Volym: 680ml.

Pris 106:- 

3. MUGG MED KLAFFLOCK

Denna mugg är helt tillverkad av GRS certifierad 

återvunnen PP. GRS certifiering säkerställer en helt 

certifierad leveranskedja av de återvunna materialen. 

Klafflocket är designat för smidig on-the-go-använd-

ning. Totalt återvunnet innehåll: 97% baserat på total 

produktvikt. Kan användas i mikrovågsugn och diskas 

i maskin. BPA fri. Volym: 300ml. 

Levereras i FSC®-certifierad kraft förpackning.

Pris 86:-

270:-
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1 .  VAKUUMFLASKA 500 ML

Denna flaska passar en standard mugghållare i bilen. 

Flaskan i dubbelväggig återvunnen stainless steel 

håller din dryck varm i ca 5 timmar eller kyld i ca 15 

timmar. Totalt återvunnet innehåll: 90% baserat på 

total produktvikt. BPA fri. Volym: 500ml. Levereras i 

FSC®-certifierad kraft förpackning. 

Pris 162:-

2. FLASKA 300 ML

Kompakt flaska i RCS återvunnen stainless steel har 

ett skruvlock och en vid öppning för smidig rengöring 

och påfyllning. Flaskan i dubbelväggig återvunnen 

stainless steel håller din dryck varm i ca 3 timmar eller 

kyld i ca 6 timmar. Totalt återvunnet innehåll: 89% 

baserat på total produktvikt. BPA fri. Volym: 300ml. 

Levereras i FSC®-certifierad kraft förpackning.

Pris 199:-

2. VAKUUMFLASKA 600 ML

Vakuumflaska i RCS återvunnen stainless steel har 

ett skruvlock och en vid öppning för smidig rengöring 

och påfyllning. PP-insatsen gör flaskan läckagesäker. 

Flaskan i dubbelväggig återvunnen stainless steel 

håller din dryck varm i ca 5 timmar eller kyld i ca 15 

timmar. Totalt återvunnet innehåll: 77% baserat på 

total produktvikt. BPA fri. Volym: 600ml. Levereras i 

FSC®-certifierad kraft förpackning.

Pris 216:-

ÅTERVUNNEN 
STAINLESS STEEL
Dessa flaskor är tillverkade av 

RCS  (Recycled Claim Standard) 

certifierade återvunna material. 

RCS certifiering säkerställer en 

helt certifierad leveranskedja 

av de återvunna materialen.
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1 .  HULAN 540 ML

VACUUMISOLERAD

FLASKA

Flaska i 18/8 rostfritt stål, dubbelvägg

kopparvacuumisolerad för att hålla

dina drycker varma eller kalla i många

timmar. Snygg matt finish på flaskan

och bambulock.

Pris 219:-

2. LAGAN 300 ML MUGG

Mugg i 18/8 rostfritt stål, dubbelvägg

kopparvacuumisolerad för att hålla

dina drycker varma eller kalla i många

timmar. Snygg matt finish på flaskan

och bambulock.

Pris 199:-

3. KIRKENES

ELEKTRISK KVARN

Elektrisk kvarn för salt eller peppar

i rostfritt stål och en matt finish.

Fungerar med 4st AA-batterier (inte

inkluderat).

Pris 219:-

4. TROMSØ VINKYL

Vinkylare med dubbelvägg i rostfritt

stål och matt fin finish

Pris 399:-
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1 .  NORDRE 350 ML STÅLMUGG

Kopparvacuumisolerad mugg i rostfritt stål, BPA-fri

och livsmedelsgodkänd. Snygg matt finish på muggen

Pris 199:-

2. KALIX 650 ML STÅLFLASKA

Flaska i rostfritt stål med enkelvägg och bambulock.

Snygg matt finish på flaskan.

Pris 149:-

3. BELLO 420 ML GLASTERMOS

Glastermos av borosilikatglas i plasthölje av återvun-

nen plast. Funkar i de flesta kaffemaskiner och glaset

kan köras i diskmaskin.

Pris 179:-
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TEKIO POCFIT MINIMASSAGEPISTOL

Trådlös massagepistol i lättvikt med funktioner som lämpar sig 

för både fitness och sjukgymnastik. Den hjälper till med uppvärm-

ning innan du tränar, ger återhämtning efter lågintensiv träning 

eller lindrar muskelspänningar efter högintensiv träning. Innehåll-

er 4 huvuden för att kunna utföra olika typer av massage på olika 

delar av kroppen. Levereras med en påse för enkel transport. 

Levereras i en förstklassig kraftpapperslåda i fin design. 

Pris 799:-
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1. OUR PADEL STORY HEX 12K

Svenskutvecklat padelrack med helt nya materiale-

genskaper som medför högre precision och prestan-

da. Droppformen och den styvare kärnan lämpar

sig för spelaren som är redo att ta nästa kliv mot

padeltoppen. Ramen i racket består av 100% carbon

och kärnan är en styvt anpassad sammansättning av

EVA-polymer och glasfiber som omsluts av komposit-

struktur

Antal   1  10  25

Pris omärkt  1499:-  1469:-  1439:-

2. OUR PADEL STORY CHAPTER ONE

Ett väldigt prisvärt rack som med dess runda form

passar utmärkt för nybörjaren upp till den medelgoda

spelaren. Ramen i padelracket består av multipla

lager styvt kompositmaterial. Kärnan är en avvägd

balans av flexibel EVA-polymer och glasfiber. Går att

foliera över hela slagytan. Vikt: 360 g

Antal   1  10  25

Pris omärkt:  999:-  969:-  949:-

Foliering 1 sida:  1229:-  1199:-  1179:-

Foliering 2 sidor:  1459:-  1429:-  1409:-

3. OUR PADEL STORY 

CHAPTER TWO

Vidareutveckling av Chapter One. Droppformen och

den styvare kärnan gör att detta rack lämpar sig

bättre för den lite mer erfarne spelaren. Ramen i

padelracket består av 100 % carbon och har kevlarför-

stärkt toppramprofil för ökad böj- och vridstyvhet vid

smash. Går att foliera över hela slagytan. Vikt: 360 g

Antal   1  10  25

Pris omärkt:  1349:-  1329:-  1319:-

Foliering 1 sida:  1579:-  1559:-  1549:-

Foliering 2 sidor:  1809:-  1789:-  1779:-

4. WILSON PADEL RUSH 100

Grym padelboll med bra synlighet, hastighet och 

hållbarhet.

Säljs i lådor om 24 rör/låda, ett rör är 3 bollar.

Märks från lager med svep runtom röret.

Antal   24  48  96

Pris inkl. svep  92:-  88:-  85:-

Omärkt   69:-  67:-  65:-

5. BLACK CROWN

Högkvalitativa bollar från Black Crown, designade för

alla typer av spelare, både proffs och nybörjare. Den

utmärker sig för sin fantastiska känsla och hållbarhet

- för ett skönare spel, helt enkelt!

Märks med svep runtom röret.

Antal   24  48  96

Pris inkl. svep  102:-  98:-  95:-

Omärkt   79:-  77:-  75:-

1 2 3 54

Dessa två rack 

kan folieras över 

hela ytan
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1. UPPLADDNINGSBAR FICKLAMPA

Funktionalitet, prestanda och design, du hittar allt i 

denna återuppladdninsgbara ficklampa. Tillverkad i 

aluminiumlegering av hög kvalitet. Med fokusljuset 

kan du utvidga ljuset upp till 2000 gånger. Tack vare 

sin IP4 gradering är ficklampan vädertålig och kan 

användas utomhus. Den kraftiga lampan är på upp till 

1000 lumen och strålen når upp till 500 meter. Fick-

lampan har ett återuppladdningsbart batteri, ladda 

den via ett USB uttag. Lampan har 5 olika lägen, inkl. 

SOS funktion. Med batteriet på 2.000 mAh kan fick-

lampan användas upp till 4 timmar på en laddning. 

Pris 331:-

2. DUBBELSTICKAD MÖSSA 

& HALSDUK

Dubbelstickad mössa som passar alla. Mössan 

innehåller Polylana®. Polylana®är ett alternativ till 

100% akrylfiber med en mindre påverkan då mindre 

energi och vatten används. Med AWARE™ spårämne 

som bevisar användandet av återvunna material. 

Varje mössa sparar 5,5 liter vatten och halsduken 

13,1 L. 2% av intäkterna för varje såld Impact-produkt 

kommer att doneras till Water.org. 

Pris mössa 80:- /st

Pris halsduk 180 x 25 cm 229:- /st

3. HIKING RYGGSÄCK

Impact AWARE™ hikingryggsäck passar perfekt för 

en utflykt eller vandring. Den har ett stort huvudfack 

och flera mindre fack. Det finns även en öppning för 

din vattenpåse om du ska ut på en längre tur. Med 

AWARE™ spårämne som bevisar användandet av åter-

vunna material. Varje väska har sparat 6.6 liter vatten 

och återanvänt 11 0,5L PET-flaskor. 2% av intäkterna 

för varje såld Impact-produkt kommer att doneras till 

Water.org. PVC-fri.

Pris 405:-

2 3

1
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1 .  XOOPAR MR BIO POWERPACK

Kit med multikabel och powerbank, perfekt för resan. 

- Powerbank på 5000 mAh. - Multikabel med kontak-

ter för alla av dagens elektronikprodukter. - Tillverkad 

av biologiskt nedbrytbar plast samt vete.

Antal  10 25 50 st

Pris omärkt  359:- 339:- 319:-

Tillägg per tryckfärg 56:- 50:- 46:-

2. XOOPAR TRAFOLD 3

Kraftfull och smidig laddningsplatta för trådlös ladd-

ning. - Ladda upp till 4 enheter samtidigt. - Ihopfällbar 

design med magnet gör den smidig att ta med på 

resan. - MagSafe-kompatibel. - Höljet är tillverkat av 

biologiskt nedbrytbar plast.

Antal  10 25 50 st

Pris omärkt  399:- 389:- 379:-

Tillägg per tryckfärg 56:- 50:- 46:-

3. SWING SET

Detta set innehåller en 750ml swing-flaska och två 

muggar. Drycken håller rätt temperatur i flaskan 

eller i de dubbelväggiga kopparna. Perfekt under en 

picknick eller varför inte en resa.

Antal  1 st

Pris omärkt  399:-

4. ADVENTURE KIT

Kit med termosflaska samt ryggsäck. - Termosflaskan 

håller drycken varm i upp till 12 timmar eller sval 

i upp till 24 timmar. - Stor och rejäl vattenresisten 

ryggsäck.

Antal  10 25 50 st

Pris omärkt  399:- 389:- 369:-
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1. S31 HÖGTALARE 5W  

5 W Bluetooth®-högtalare i lönnträ med antibakteriell 

behandling och belyst logotyp, dubbel ljudutgång för 

oöverträffad ljudkvalitet i denna storlek. Har inbyggd 

mikrofon och telefonkonferensfunktion.

Pris 449:-

2. D11 SMART BOTTLE 500ML

Dubbelväggsisolerad vakuumflaska i rostfritt stål 

och bambu med en temperaturgivare ovanpå locket, 

som visar dryckens temperatur inuti flaskan (grader 

Celsius). Håller drycker varma i 8 timmar och kalla i 12 

timmar. Levereras med ett tefilter. Kapacitet: 500 ml.

Pris 399:-

3. S27 HÖGTALARE 3W 

3 W Bluetooth-högtalare i lönnträ med snidad logotyp 

och dubbel ljudutgång för oöverträffad ljudkvalitet i 

denna storlek. Ringhögtalaren kan lutas för att styra 

ljudet i valfri riktning. Har inbyggd mikrofon och 

telefonkonferensfunktion. 

Pris 399:-

4. P35 POWERBANK 5000MAH

FCS-certifierad powerbank med antibakteriell behand-

ling tillverkad av trä och RPET. Logotypen lyser under 

30 sekunder när batteriet är laddat och lyser under 

hela laddningstiden. 3-i-1- återvunnen PET-kabel 

(iPhone/Android/Type C).

Pris 399:-

5. C19 MULTIKABEL  

3-i-1-kabel i trä med upplyst logotyp och tre kontakter 

(type C/mikro-USB/iPhone). Sladdarna är tillverka-

de av RPET. Kabeln kan ladda upp till tre enheter 

samtidigt.

Pris 149:-

6. W13 LADDNINGSPLATTA 10W

10 W trådlös laddningsstation gjord av gummi och trä 

med en laddningskabel gjord av RPET. Kan dekoreras 

med en upplyst logotyp. Levereras i en presentask i 

svart kraftpapper med magnetisk stängning. 

Pris 339:-

5 6

4

3

2

1
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1 .  QI 5W SOLAR 

FLASHLIGHT POWERBANK 

20.000MAH

En kraftfull och tålig powerbank med 

solpaneler och trådlös QI laddning. 

Produktens vattentäta, dammtäta och 

stöttåliga skal med den stora inbyggda 

ficklampan gör den perfekt för frilufts-

liv, fysiska aktiviteter och arbete. Det 

20.000mAh stora batteriet räcker flera 

laddningar och vidare drygar solpane-

lerna ut perioden innan powerbanken 

behöver laddas upp. 

Pris vid 100 st 814:- /st inkl 1-färgstryck

2. 2IN1 PHONE FAN 

LIGHTNING AND TYPE C

Kul och svalkande fläkt som ansluts 

via laddningsporten på din telefon. 

Perfekt giveaway för heta dagar. Nu i 

uppdaterad version med inbyggd Apple 

Lightning och Type C kontakt (Android 

måste ha OTG funktion). Fläkten startar 

direkt när den ansluts och drar väldigt 

lite ström. Passar alla mobiltelefoner.

Pris vid 100 st 66:- /st inkl 1-färgstryck

3. NORDIC SPEAKER

Exklusiv och iögonfallande högtalare 

med riktigt grymt ljud och hela 6 tim-

mars speltid! Bra tyngd och spännande 

material gör att högtalaren sticker ut 

från mängden. Strömma musik via 

Bluetooth eller använd högtalarens 

AUX eller Micro SD ingångar. Högta-

laren har inbyggd handsfree vid Blu-

etooth-samtal. Laddas via micro-USB 

(kabel medföljer). Levereras i snygg 

presentask.

Pris vid 100 st 470:- /st inkl gravyr

4. SOLAR HAND CRANK 

RADIO

Komplett nödradio för oväntade situa-

tioner. Robust design och liten nog att 

enkelt få plats i ryggsäcken. FM- och 

AM-radio, LED ficklampa, powerbank 

2000mAh samt överfallslarm. 

Batterikraften laddar du med en av 

dessa fyra val: veva, solceller, extra bat-

terier eller USB-uttag. Veva i ca 10 min 

för drygt en timmes användning. Ladda 

andra enheter med USB utgången.

Pris vid 100 st 718:- /st inkl 1-färgstryck

4

Alla  behover  en
powerbank!
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1 .  HÖGTALARE FRÅN SWAYER

Trendig 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 mikro-

fon 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:- (Rek. pris 599:-)

2. SVART HÖGTALARE SWAYERS

Robust högtalare från Swayers med starkt ljud. Elas-

tisk gummihake för enklare upphängning. Ta med dig

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. Höjd: 13 cm, bredd: 5

cm. Minneskortsläsare. Laddas med medföljande

USB-kabel. Instruktionsmanual medföljer.

Pris 399:- (Rek. pris 599:-)

3. DORIS TRÅDLÖS HÖGTALARE

Trådlös högtalare med stort ljud i kompakt design. 

Få dubbelt ljud eller ett stereosystem genom att para 

ihop högtalaren med andra högtalare. Vattentålig. 

Upp till 6 h speltid. 1-2 h laddtid. Räckvidd 10 m. 

Djup: 8 cm. Höjd: 10 cm. 

Medföljer: Högtalare, USB-laddkabel, instruktionsma-

nual. Högtalare 4Ω5W, laddning 5 V 500mA. 1800mAh 

Li-Ion batteri. TWS (True Wireless Sound).

Pris 399:- (Rek. pris 499:-)

1

2

Musik = Gladje
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1 .  URBAN VITAMIN BELMONT 

HÖRLURAR

Basen, du inte bara hör den, du känner den. Tryck in 

basknappen på sidan av hörlurarna för att få en extra 

boost. Låt dig svepas med av det fylliga och klara 

ljudet. Ultimata hörlurar som håller hela dagen med 

en imponerande speltid på upp till 35 timmar. Stilig, 

strömlinjeformad over-ear design gör hörlurarna 

bekväma att bära hela dagen. Hörlurarna går att vika 

ihop så att de enkelt kan tas med i väskan eller till och 

med i jackfickan. Om du får ett samtal kan du besvara 

det med den integrerade mikrofonen. Urban Vitamin 

produkter är PVC-fria och levereras i en plastreduce-

rad förpackning. 

Pris 530:-

2. URBAN VITAMIN BYRON 

ÖRONSNÄCKOR

Äkta trådlösa öronsnäckor, kompakta men kraftfulla. 

Öronsnäckorna har spelläge med låg latens (65 MS) 

för att minimera ljudfördröjningen mellan din skärm 

och ljudet när man spelar. Tack vare brusreducering/

environment noise cancelling (ENC) är dina samtal 

klara och tydliga eftersom störande ljud filtreras bort. 

Öronsnäckorna har touch control function så du 

behöver bara trycka på öronsnäckan för att svara. De 

bekväma öronsnäckorna har upp till 5 timmars lyss-

ningstid och laddningsfodralet ger upp till 18 timmars 

uppspelning. IPX4 graderingen gör öronsnäckorna 

väder och svettåliga så inga problem att använda dem 

utomhus. Urban Vitamin produkter är PVC-fria och 

levereras i en plastreducerad förpackning.

Pris 463:-

3. URBAN VITAMIN PASADENA 

POWERBANK

Ladda din telefon upp till 5 gånger med denna snabb-

laddande powerbank. Tack vare den ultrasnabba type 

C 18W PD porten laddar powerbanken i rekordfart. 

Att ladda din telefon 50% tar endast 30 minuter. Att 

ladda långsamt tillhör det förflutna. Powerbanken har 

ett långvarigt A-graderat 20.000 mAh batteri för att 

ladda alla dina enheter. Den dubbla USB A och type 

C porten gör så att du kan ladda upp till 3 enheter 

samtidigt. Urban Vitamin produkter är PVC-fria och 

levereras i en plastreducerad förpackning. Type-C 

Input: 5V/3A, 9V/2A; Micro USB Input: 5V/2A, 9V/2A; 

Type-C Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; USB Output: 

5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A.

Pris 597:-
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1..  JAYS X-SEVEN

Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad design från det 

svenska varumärket Jays. Märks med lasergraverad 

platta som fästs på kåpan. - Grymt ljud. - Isolerar 

ljudet bra åt båda håll. - Mikrofon för telefonsamtal. - 

24 timmars batteritid. - Voice control Siri och Google 

Assistant.

Antal  10 25 50

Omärkt  499:- 489:- 479:-

Inkl. lasergravyr x2 629:- 599:- 579:-

2. JAYS T-SEVEN

Jays bästa in ear-lurar. Märks genom tryck på asken. 

- Grymt ljud. - Brusreducering. - Touch-kontroll. - 

Fantastisk mikrofon tack vare dubbel mikrofonupp-

sättning. - 5 timmars batteritid. - Kan laddas upp igen 

i asken för ytterligare 3x5 timmars batteritid. - Asken 

laddas trådlöst eller med medföljande kabel. - Voice 

control Siri och Google Assistant. - 3 olika storlekar av 

gummipropp medföljer för optimal passform.

Antal  10 25 50

Pris omärkt  899:- 869:- 829:-

Pris inkl. fullfärgstryck 955:- 919:- 875:-

3. BLAUPUNKT BT SPEAKER

Rejäl 10 W bluetooth-högtalare från tyska varumärket 

Blaupunkt. - Grymt ljud. - 10 timmars batteritid. - Går 

att parkoppla med ytterligare enhet. - Discobelysning. 

- Reglage för volym, bas och diskant. - Ingångsport för 

egen mikrofon.

Antal  10 25 50 st

Pris omärkt  399:- 389:- 369:-

Pris inkl. logotop 459:- 439:- 419:-

JAYS S-GO THREE 2.0

Snygg 13 Watt högtalare från Jays med 

härligt ljud. 12 timmars batteritid..

Pris inkl. 1-färgstryck 1055:-

Pris utan tryck 999:-
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1 .  LED SOLAR BAMBOO 

POWERBANK 5000MAH

En powerbank i ett miljövänligt mate-

rial med inbyggd solcell för kraftfullare 

laddning. Logon graverar vi och belyser 

den inifrån med en LED lampa som kan 

lysa i valfri färg. Som lyser så fort du 

ansluter den. Samtliga våra laddare har 

skydd mot överladdning, urladdning, 

kortslutning samt överspänning vilket 

skyddar både laddare samt enheten 

som laddas.

Pris vid 100 st 418:- /st inkl gravyr

2. PW 51 R-ABS QI 5W 

ROUND POWERBANK 

5000MAH

Perfekt på skrivbordet så väl som till 

resan. En powerbank med inbyggd Qi 

(trådlös laddning). Lägg telefonen rakt 

på laddaren och laddningen startar 

automatiskt. Enklare kan det inte bli! 

LED belyst logotype. Produkten är 

tillverkad av återvunnen ABS plast. Du 

kan självklart ansluta kablar och ladda 

direkt om du inte har Qi laddning på 

din telefon.

Pris vid 100 st 378:- /st inkl gravyr

3. CABLE ORGANIZER BAG

Smart och smidig förvaringsväska för 

dina laddsladdar, väggkontakter, 

hörlurar och all din småelektronik. 

Perfekt designad väska för att få 

kontroll över sladdröran. Smarta små 

fickor för de små delarna och större 

fickor åt laddare och laddkablar. 

Pris vid 100 st 128:- /st inkl 1-färgstryck

4. THERMOMETER BBQ 

PRO WIRELESS

Ställ in slutlig temperatur via appen 

och låt termometern sköta resten. När 

köttet är klart får du ett meddelande. 

Anslut den enkelt med Bluetooth. 

Den trådlösa termometern fungerar 

utmärkt på grillen eller i ugnen. Förvara 

termometern i det smarta höljet som 

även är uppladdningsstationen för din 

termometer. 

Pris vid 100 st 998:- /st inkl gravyr på 

laddningsfodral

1

4

3

Ställ in 

temperaturen 

i appen och låt 

termometern 

sköta resten. 
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1. WOODLAKE HEIGHTS 

Vadderad jacka. Vind- och vattentätt material med andasfunktion. Släta, vattentäta 

blixtlås fram och i sidfickor. Reglerbart ärmavslut med tryckknappar. Innerfickor. 

Justerbar huva med elastiska snören.

Storlek: Herr S-3XL, Dam XS-XXL

Material: Yttertyg: 100% återvunnen polyester med membran, 3000 WP/ 3000 MVP. 

Vadd: 100% återvunnen Unifi-polyester (Repreve) - GRS-kvalitet), 230 gsm i kropp. 

Färger: 600 Marin, 704 Mossgrön, 900 Svart.

Pris julkampanj 1149:- (ord. pris 1449:-)

2. FRANKLIN 

Helfodrad lättviktsjacka med huva. Återvunnet material och återvunnen 

Reprevevadd (certifierat material och fyllning). Fyllningen är även certifierad 

Oeko-Tex 100 och miljöcertifierad. YKK huvuddragkedja och dolda bröst- och 

sidofickor. Ribbstickad mudd i ärm och midja.

Storlek: Herr S-3XL, Dam XS-XXL

Material: Yttertyg; 100 % återvunnen polyester, 56 g/m² med 100 %. Återvunnen 

polyester repreve-stoppning. Foder; 100% nylon.

Färger: 600 Marin, 900 Svart

Pris 999:-

1 2

KAMPANJ

1149:-
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1 .  STICKAD TRÖJA ASHLAND V  

V–ringad finstickad tröja i mycket bra kvalitet. 1 x 1 ribb i nederkant och ärmavslut. 

Dubbelvikt slätstickad kant i V–ringningen. Oeko-Tex certifierad.

Storlek: Herr S-3XL, Dam XS-XXL

Material: 100% bomull, 12 gg, 255 g/m². 

Färger: 140 Gråmelerad, 600 Marin, 609 Blåmelerad, 900 Svart, 

909 Antracitmelerad.

Pris 579:-

2. SKJORTA YELLOW BOW 50

Yellow Bow är vår Easy-Care behandlade skjortlinje producerad i en mycket 

lättskött och stryktålig materialblandning. Skjortan är naturligtvis utrustad med 

tejpade sömmar och split yoke.

Storlek: Herr Regular S-5XL, Herr Slim XS-XXL, Dam XS-4XL

Material: 60% bomull, 40% polyester

Färg: 100 Vit, 500 Ljusblå, 600 Marinblå, 900 svart, 911 Grå.

Pris 649:-

Paketpris

STICKAT + SKJORTA = 999:-
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1 .  RECYCLE SHERPA FLEECE PASANG

En sherpa fleece tillverkad av återvunnen polyester. 

Material: Ytteryg 100% återvunnen polyester, bröstficka 65% återvunnen polyester 

35 % Bomull. OEKO-TEX. Global Recycled Standard

Storlek: Unisex XXS-4XL

Pris 419:-

2. RECYCLE SHERPA VEST NORGAY

En väst av sherpa fleece tillverkad av återvunnen polyester. 

Material: Ytteryg 100% återvunnen polyester, Axelparti 65% Polyester 35 % Bomull

OEKO-TEX. Global Recycled Standard.

Storlek: Unisex XXS-4XL

Pris 395:-
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1 .  RECYCLED LIGHT DOWN JACKET FROST

En vindtät och vattenavvisande jacka tillverkad av återvunna material. 

Material: Ytteryg 100% återvunnen Nylon, Innertyg 100% återvunnen Nylon, Foder 

120g, 90/10 Down (700 cuin)

PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic ECO”. OEKO_TEX. Global Recycled Standard

Storlek: Unisex XXS-3XL

Pris 990:-

2. RECYCLED LIGHT DOWN JACKET HABELER

En vindtät och vattenavvisande jacka med tejpade sömmar och avtagbar huva. 

Jackan är tillverkad av återvunnen polyester. 

Material: Ytteryg 100% återvunnen polyester, Innertyg 100% återvunnen polyester

Vattentäthet 10.000mm / Andningsbarhet 6.000g/m2/24h. PFC fri ytbehandling av 

yttertyg “Bionic ECO”. OEKO-TEX.. Global Recycled Standard

Storlek: Herr XS-4XL, Dam 34-46

Pris 1190:-
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RECYCLE QUILTED JACKET HADDAOW

En vindtät och vattenavvisande jacka. 

Material: Ytteryg 100% återvunnen polyester, Innertyg 100% återvunnen polyester, Foder 90g 100% recycled Polyester

PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic ECO”. OEKO_TEX. Global Recycled Standard

Storlek: Herr XS-4XL, dam 34-46

Pris 885:-
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RECYCLE PERFORMANCE PARKA WHYMPER

En parka som är vind- och vattentät har tejpade sömmar och avtagbar huva. 

Material: Ytteryg 100% återvunnen polyester, Innertyg 100% återvunnen polyester, Foder 200g / 100% Recycle Polyester

Vattentäthet 10.000mm / Andningsbarhet 6.000g/m2/24h. PFC fri ytbehandling av yttertyg “Bionic ECO”. OEKO-TEX. Global Recycled Standard

Storlek: Unisex XXS-4XL

Pris 1549:-
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