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FÖLJ 
MAGKÄNSLAN

En perfekt gåva känns i magen. Både när den hittas och när den öppnas. Med detta 
som utgångsläge bygger vi vår kollektion och har gjort så i över 40 år, något vi är 
stolta över. 
Du som känner oss vet att vi arbetar med många välkända varumärken. Varumärken 
med produkter som du kan vara säker på håller måttet både när det gäller design 
och funktion. 
Något annat vi är stolta över är vårt samarbete med mästerkocken Hassan Roshandel 
från Jönköping. I katalogen kan du bland annat läsa om Hassans resa från skräddare 
till mästerkock. Du får också tips på vilka produkter han tycker är oumbärliga i köket. 
Dessutom delar han med sig av några riktigt smarriga recept!
För att ha koll på de senaste influenserna har vi tagit hjälp av Stefan Nilsson, en av 
Sveriges ledande trendexperter. Läs om vilka trender han tycker är de viktigaste för 
hösten 2016.
Vårt mål med katalogen är att du ska bli inspirerad av vårt breda sortiment så att du 
kan hitta den unika och perfekta gåvan. Gåvan mottagaren kan använda ofta. Gåvan 
man tar fram oavsett om det är vardag eller fest. Gåvan som känns i magen.

Johan Jüngling
Marknad- och Försäljningschef
Magasin friend of brands

Magasin friend of brands är idag en ledande grossist för 
designade produkter. Våra produkter säljs bara genom 
noggrant utvalda återförsäljare. Följande varumärken får ej 
säljas i Norge och Danmark, Dualit, Zyliss, Mastrad, Bialetti.

Magasin är kvalitetscertifierad enl. ISO 9001:2000
och miljöcertifierade enl. ISO 14001:2004
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

ISO 
9001

ISO 
14001

Ansluten till

MILJÖMÄRKT 341 222
2 3



Välkommen in i köket. Det är här vi samlas, 
det är här det händer. Snygga redskap och 
smarta produkter blir den perfekta gåvan till 
hemmakocken. Dessutom gör det matlag-
ningen lite roligare.

KÖKSLIV

BBQ SALTSTEN BY 
RIVSALT™
En gastronomisk upplevelse från rivsalt™ och ett 
nytt sätt att grilla kött eller fisk. Placera saltblock-
et direkt på den heta grillen, placera köttet på 
stenen och du får smaken in i köttet. 20x15x5 cm. 
141200, 260:-
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KOCKSLÄNGA 
RUTA HOME

Invävd rutig kocksläng som matchar 
Skinnförklädet HOME. Används som 

underlägg, kockslänga eller bara för den 
är snygg. 100% bomull, från Scandinavian 

Home. 145710, 65:-

SKÄRBRÄDA
/UPPLÄGGNINGSFAT
2-pack set i akaciaträ och marmor, från Bercato. 
B62213, 360:-

SKINNFÖRKLÄDE
Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder, 
från Scandinavian Home. Rutigt 
flanellfoder på baksidan. Framfickor 
med nitar i hörnen för extra hållbarhet, 
kockslunga. L 78, b 66 cm. 
613133 brun, svart 142890, 1.350:-

BRÖDROST 
DUALIT CLASSIC 
Original New GEN 2 skivor, från Dualit. 
596005, 3.185:-

4 5



Alla matlagningsfantaster gillar att omge sig med snygga prylar i 
köket. Väljer du en gåva från vårt kökssortiment kan du vara säker 
på att du får en produkt som både funkar och ser bra ut.

FÖRBERED MATEN 
MED STIL

SKÄRBRÄDA
Ett nödvändigt behov i köket. Gjord i massiv teak med 
infällda handtag, 30x20x4 cm, från Scandinavian Home. 
142850, 360:-

KRÖGARFÖRKLÄDE DENIM
Ett krögarförkläde i denim, från Bercato i 100% bomull. 
210 gsm, 65x100 cm. B20011, 229:-

MORTEL GRANIT
I granit, Ø 13 cm, från Erik Bagger. Erik Baggerkartong. 
EB60701, 239:-

SET KÖKSREDSKAP
Kockslev, stekspade och spagettislev i miljövänligt FSC-godkänt bokträ, från 
Mason och Cash. Designad för bästa ergonomi och med hål för upphängning. 
Längd 32 cm. MC2007520-1, 295:-SKÄRBRÄDOR

Ett set med 3 st skärbrädor i bambu, 
från Mason & cash. 38, 31 och 20 cm. 

MC2007322, 295:-
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- JAG TÄNKER PÅ 
MAT HELA TIDEN 
Det spelar ingen roll var jag är. 
När jag inte äter tänker jag på 
mat. Jag tänker på vad jag ska 
äta härnäst, vilka råvaror jag be-
höver, jag tänker på beställningar 
jag har på gång eller framtida 
uppdrag. Jag älskar det!
Intresset för mat menar han att 
han fått med sig från sin uppväxt.
- Min mamma visade mig hur 
man skulle göra. Jag var där 
när hon lagade maten och hon 
berättade hela tiden vad hon 
gjorde. ”Man ska inte krångla till 
det” sa hon. Detta är något jag 
tagit fasta på i min matlagning. 
I Sveriges Mästerkock skulle vi 
vid något tillfälle göra tacos. Alla 
andra började baka sina tortilla 
bröd, men jag fick för mig att 
jag skulle göra mina tortillas på 
potatis, vilket tog alldeles för 
lång tid. Jag skulle inte krånglat 
till det. Kan du göra det enklare 
- gör det! 

MAT ÄR SKAPANDE
Att byta inriktning vid 56-års 
ålder kan för många kännas främ-
mande och svårt, men Hassan 
menar att matlagning på sätt och 
vis är en naturlig fortsättning på 
skrädderiet. 
- Mat är också skapande. Att 
komponera en meny och sedan 
laga till den, kan liknas vid att 
skissa ner en idé till ett plagg och 
sedan sy upp det. Jag brukade 
njuta över att se glädjen i mina 

kunders ögon när jag sytt ett 
vackert plagg. Likadant är det nu 
när jag ser att gästerna njuter av 
det jag tillagat. Då blir jag glad!
- Detta att våga bryta upp för 
att starta nytt är något jag gjort 
tidigare i mitt liv. Jag har varit 
tvungen att fly från mitt land 
och lämna min familj. Jag hade 
en fungerande affärsverksamhet 
med 4 anställda, men på bara en 
vecka var jag tvungen att stänga 
och åka. Till en början visste jag 
inte ens vart jag skulle. 
- Min uppväxt var heller ingen 
dans på rosor. Det var svårt 
många gånger, men samtidigt 
har mina erfarenheter byggt upp 
mig. Jag vet att jag kan klara av 
saker. Jag kanske vågar och tror 
på mig mer än vad andra gör, 
men om viljan finns och om man 
vågar ta det som livet bjuder är 
allt möjligt. 

”ATT VÅGA ÄR 
MITT SIGNUM”
Att våga är något Hassan även 
tagit fasta på inom sin matlag-
ning. Han pratar ofta om att 
våga testa nya smaker och nya 
kombinationer.
-  Jag har ätit nästan allt och jag 
är inte rädd för att testa nya saker 
eller att ändra på det klassiska så 
det känns nytt. Jag blandar och 
testar. Fusion, att blanda saker, 
är mitt signum som kock och 
matlagare. Om det inte blir som 
man tänkt sig gör det inget, det 
är bara att göra om en annan 

gång. Det viktigaste är att våga 
testa - och att inte krångla till det!

”MAT SKA LAGAS 
FRÅN GRUNDEN 
MED BRA VERKTYG”
Mycket av maten vi äter idag 
bygger på halvfabrikat, men detta 
är inget för Hassan som tycker all 
mat ska göras från grunden.
- Jag köper aldrig färdiga 
produkter, som till exempel 
majonnäs. Jag har inte köpt bröd 
på flera år utan bakar allt bröd 
själv. Lagar man maten från 
grunden så är det automatiskt 
näring i den också. Men det gäller 
att planera, att se till att man har 
alla råvaror hemma. 
- Har man kört fast i sin matlagning 
finns det massor med bra tips på 
internet. Ge det 10 minuter och 
du får miljoner med träffar. Våga 
testa nya smaker och även andra 
smaker än vad du är van vid. 
Detta gäller även för traditionell 
mat som julmat till exempel. 
Det kan bli jättespännande om 
man använder sig av nya smak-
sättningar.
- För att det ska vara roligt och 
gå lätt att laga mat är det viktigt 
att ha bra redskap, det får man 
inte snåla på. Man behöver 
inte så avancerade grejer, det 
viktigaste är att man har bra 
verktyg. Grytor och kastruller 
kan man inte ha brist på. En 
termometer är bra att ha. Och 
bra knivar. Mina knivar tar jag 
med mig överallt!

Hassan Roshandel beskriver sig själv som matnörd. Varje år har han tittat på Sveriges 
Mästerkock och tänkt ”varför är jag inte med?” Till slut valde han att söka och slutade 

som topp nio av flera tusen. Något han är nöjd och tacksam över och säger är bland det 
bästa han gjort i sitt liv. Möt skräddaren som vid 56 års ålder sadlade om och blev kock.

HASSAN
ROSHANDEL

E N  M Ä S T E R K O C K  H O S  M A G A S I N

”DET VIKTIGASTE 
ÄR ATT VÅGA TESTA 

- OCH ATT INTE 
KRÅNGLA TILL DET!”

Hassan Roshandel
Ålder: 56 år.
Yrke: Skräddare.
Bor: Öster i Jönköping.

Tre snabba med Hassan:

Pasta  eller Pulled Pork  

Finkrog  eller Food Truck

Hemmakocken eller  Mästerkocken
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BURGARE
600 g högrevsfärs
1,5 tsk salt
1 tsk svartpeppar
4 skivor cheddarost
4 hamburgerbröd (gärna surdeg)
1 kruka krispsallad
Skivade tomater
Knaperstekt bacon

SÖTPOTATISPOMMES
800 g sötpotatis
0,5-1 liter frityrolja
Havssalt

CHIPOTLEMAYO
1 msk chipotlepasta
2 äggulor
4 dl neutral olja
1 tsk senap
1 krm salt

PICKLAD RÖDLÖK
2 st rödlök
1 dl ättiksprit
2 dl socker
3 dl vatten

HAMBURGER MAKER  
”PARTY TIME”

Gör din egen perfekta hamburgare med 
hamburger maker från Ariete. 503600, 399:- 

SÅ HÄR GÖR DU:
Picklad rödlök
Koka ihop ättiksprit, socker och vatten i en kastrull tills sockret har löst sig. Dra kastrullen från värmen. 
Skär rödlöken i ca 0,5 cm tjocka ringar och lägg dem i en glasburk. Häll ättikslagen över löken. Sätt på locket på burken och låt stå minst en halvtimme. 

Chipotlemayo
Vispa ihop äggulorna ordentligt. Ringla i oljan, först droppvis och sedan i en tunn stråle, och vispa hela tiden kraftigt tills du har en fin majonnäs. Blanda i chipotlepastan och smaka av med salt. Låt stå och dra några minuter. 

Sötpotatispommes
Skala sötpotatisen och skär den i ”pommes frites storlek”, ca 8 millimeter tjocka stavar. Skölj stavarna noga i kallt vatten och lägg dem sedan i blöt i varmt vatten. Detta hjälper till att dra ut stärkelse ur potatisen samtidigt som de tillagas lite. 

Häll av potatisen och låt den torka helt mellan 

hushållspapper eller rena kökshanddukar. Häll olja i en kastrull och hetta upp den till ca 150 grader (värmen kontrolleras enklast med hjälp av en kökstermometer).
Fritera potatisen i omgångar, lägger du i för mycket sjunker temperaturen på oljan. Fritera tills potatisstavarna är mjuka och börjar få en lätt gyllene färg. Ta upp dem med en hålslev och låt svalna på dubbelt hushållspapper. Precis innan servering och när potatisen är helt kalla, ska de friteras en gång till. Höj värmen på oljan något så att temperaturen ökar till 175 grader. Fritera potatisstavarna tills de är gyllenbruna

och frasiga. Låt rinna av på hushållspapper. Salta genast och servera omedelbart.

Burgare
Blanda köttfärsen med salt och peppar. Forma färsen till 4 bollar. Stek dem i het panna ca 1 min. Nu pressar du bollarna i pannan så de blir platta (ca 2 cm). Stek dem ytterligare några minuter på varje sida. När du vänt burgaren lägger du på en skiva ost och låter den blir mjuk. 

HASSANS 
SMASHED BURGER 
MED CHIPOTLEMAYO OCH SÖTPOTATISPOMMES 

FÖR 4 PERSONER

Duka fram burgare och tillbehör på 
bordet vid servering, och låt var och 
en montera sin egen hamburgare.
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Bra redskap är A och O när man lagar mat. Om maten blir 
godare kan inte vi svara på, men matlagningen blir i alla fall 

roligare med smarta prylar. 

VI ÄLSKAR 
MATLAGNING

KÖKSHANDDUKAR 
DOT & STRIPE
2-pack kökshanddukar i matchande retro- 
mönster, från Bercato. Packas i plastpåse. 
B12008, 110:-

FÖRKLÄDE CANVAS
I kraftig canvas med rutigt foder, från Baway. Ficka och 
midjeband i buffelskinn. Navy, L78 cm, B66 cm. 613164, 829:-

STAVMIXER
Med detta praktiska set klarar du enkelt av de allra flesta mindre 
uppgifter i köket. Med stavmixern kan du både mixa, vispa och 
hacka din mat. Alla delar går praktiskt att förvara utan att de tar 
upp för mycket plats. I setet ingår motordel med mixerfot, en 
skål med hackare, en ballongvisp samt mixstav. 597500, 1.560:-

KÖKSKNIVSET
Från Zyliss med hylsa. 3-del. 14, 10 och 9 cm. 
E72404, 399:-

KRYDDSAX
Kryddasax från Scandinavian Home som klipper 
fyra bitar i ett klipp. Packas i presentkartong. 
141800, 110:-

PIZZASTEN
Keramisksten med ställning/handtag i metall, 
från typhoon. Passar för bakning av bröd i ugn. 
T1400999, 265:-

PEPPAR- OCH 
SALTKVARN MONINO
Batteridrivna kvarnar från Zack med verk av 
kolstål. 4 st AAA ing går ej.
Elektrisk pepparkvarn. 820935, 499:-
Elektrisk saltkvarn. 820936, 499:-

HANDMANDOLIN MINI
En liten och behändig mandolin från Zyliss som 
är enkel att förvara i lådan, och har tre tjocklek-
sinställningar från 1 mm-4 mm. Med ett enkelt 
tryck på den röda knappen i sidan fälls knivarna 
upp som gör stavar 5 mm breda. E11570, 305:-

OSTKVARN CLASSIC
från Zyliss. 20x7x10 cm. E900010, 239:-
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Med bakad vitlökspotatis. För 4 personer.

DU BEHÖVER
400 g chorizo & salsiccia 
(eller andra kryddiga korvar)
2 morötter
1 gul lök
3 vitlöksklyftor
1 grön chili
1 röd chili
1 msk färsk hackad timjan
2 burkar körsbärstomater
1 burk kidneybönor 
1 msk dijon senap  
1-2 tsk socker
1 nypa cayennepeppar
0,5 tsk spiskummin
0,5 tsk rökt paprikapulver
Smör eller majsolja 
Havssalt och 
nymalen svartpeppar
Persilja

TILLBEHÖR
4 bakpotatisar
1 hel oskalad vitlök
Majsolja

SÅ HÄR GÖR DU
Börja med potatisen:
Sätt ugnen på 175 grader. 
Dela vitlöken mitt itu och ringla över lite majsolja. 
Linda in de båda halvorna i lite ugnsfolie och baka 
dem i ugn 40 minuter. Låt dem därefter svalna helt.
Pressa ut vitlöken i en skål. 
Höj temperaturen till 225 grader. 
Gör ett gäng hål i potatisarna och baka dem i ugn cirka 
50-60 minuter. Slå in dem i folie och låt vila.
Innan servering skär du av ett ”lock” på bakpotatisarna 
och gröper ur innehållet. Blanda det med den bakade 
vitlöken och lägg tillbaka i potatisskalen.

Gör under tiden grytan:
Skala och finhacka den gula löken. 
Skär morötterna i bitar. Kärna ur chilin och finhacka dem. 
Hetta upp majsolja i en gjutjärnsgryta. 
Fräs lök och pressad vitlök glansiga. 
Tillsätt morötterna och fräs dem någon minut. 
Vänd ner hackad timjan och chili, socker, dijonsenap, 
konserverade körsbärstomater och kidneybönor.
Blanda i spiskummin, cayennepeppar och rökt paprikapulver. 
Låt sjuda under lock i 10 minuter. Smaka av med havssalt 
och färskmalen svartpeppar. 
Hetta upp lite olja i en stekpanna. Skär korvarna i ca 5 mm 
tunna skivor och stek dem gyllene.
Vänd ner korvarna i grytan precis innan servering. 
Strö över lite persilja.

HASSANS HÖSTIGA

CASSEROLE

GRILLVANTE
Mjuk vadderad grillvante i vaxat buffelläder med 
exklusiv kvalitet, från Scandinavian Home. Fodrad 
insida. 142892, 489:-

GRYTLAPP
I vaxat buffelläder med exklusiv kvalitet, från 
Scandinavian Home. Öljett för upphängning. 
142894, 360:-

GJUTJÄRNSGRYTA
2 L i emaljerat gjutjärn och med glaslock, för 
alla typer av spisar. Scandinavian Homekartong. 
144902, 360:-

STEKSTEN TÄLJSTEN
I täljsten, 24x16x5 cm, från Scandinavian Home. 
560612, 810:-

SET KÖKSVÅG OCH 
KÖTTERMOMETER
Köksvåg 2.0 från Scandinavian Home, som 
väger upp till 5 kg,  24x12x1,65 cm samt digital 
termometer 0-150°C. 144601, 360:-

GRILLKNIVAR
4-pack Rejäla grill-/stekknivar, från Bercato i rost-
fritt stål och handtag i akaciaträ, 25 cm. Packade i 
presentförpackning. B60034, 160:-

Servera Casserolen 
med vitlökspotatisen. 
Enkelt och jättegott! 
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KÖKSHANDDUKAR 
ÄLG OCH DALAHÄST
2-pack kökshanddukar i matchande mönster, från 
Bercato. Packas i brevförpackning. B12009, 120:-

TRÄBRÄDA RUND
Skärbräda/uppläggningsfat i trä, från Bercato. 
Praktiskt handtag med hål och läderband för 
upphängning, 39,6x25,4x1,5 cm. Mycket snygg 
att hänga på väggen i köket B62205, 210:-

RIVSALT™

Rosa bergsalt från himalayas urberg, ja-
panskt rivjärn och bordsställ i obehandlad 
ek. 141400, 245:-

SKÅLSET 3IN1
3 st serveringskålar och en bricka i keramik, för snacks, tapas, sushi, sill, block-
ljus mm. Skålar i grå handmålad glasyr, bricka i vitt, från Scandinavian Home. 
Packas i presentkartong. 142820, 210:-

SNAPSSET
Nu kan du enkelt briljera med egen sill och snaps 
på julbordet.  Setet från Kilner innehåller. 2 st bygel-
flaskor 200 ml, rostfri tratt, sildukar, receptbok och 
6 st etiketter. Setet passar även bra till påsk och 
midsommar - Allt för ökat mervärde. Packad i 
presentkartong. KI25779. Pris 360:-

JULDUK RAND
Från Bercato, 150x250 cm. B24011, 230:-

SKINKPINNE ÄPPLE
I trä, från Bercato, håller skinka på plats 
vid transchering. B62206

SKÅL MED TRÄSLEV 
Stor gråmelerad skål i stengods med struktur-
mönster, från Bercato. Perfekt till gröten, salladen 
mm.  2,5 L 24,5 cm. Packas i presentförpackning 
tillsammans med 2 st träskedar. B62190, 315:-

UGNSFORM BLACK BRASS 2,5 L
Ugnsform i glas från Duralex packad tillsammans med en 
metallställning i svart och mässing som du ställer på bordet. 
37x5,5x20 cm. B62207-1, 250:-

PEPPARKVARN
I svartlackerad trä och keramiskt 
verk, från Bercato. Höjd 30 cm. 
B62031, 175:-

Julbordet är dukat, gästerna har slagit sig ner och atmosfären 
är varm. En vacker dukning med snygga produkter förhöjer 

känslan, och blir pricken över i.

VÄLKOMMEN

JUL
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VINSET 
Ett mycket praktiskt och användbart vinset, från Vacuvin, med 
allt du behöver; kyparkorkskruv, hällkork, vakumförslutare, korkar 
och kylare. Packad i presenkartong. V6889060. Pris 349:-

KARAFF SWIRLING
En elegant karaff från Vacuvin, som luftar ditt vin. 
Tillverkad i handgjort glas med patenterad korksnurra. 
Packad i presenkartong. V76000602. Pris 760:-

COCTAILGLAS 
Från Vacuvin. 2-pack. V7648060, 185:-

KAPSYLÖPPNARE MODO
från Zack. 18/10 rostfritt stål, högblank. 13 cm., 
830601, 359:-

WHISKEY ON ROCKS
8-pack täljsten, från Scandinavian Home. 
560608, 135:-

WINE AERATOR/DECANTER
Luftar vinet i 3 steg, häll vinet genom den i en karaff 
eller direkt i glaset och vinet är luftat och klart! Levereras 
med en hållare i silicon och en förvaringspåse, 14,8 cm 
Ø 6 cm. Från Scandinavian Home, packas i presentkar-
tong. 142840, 259:-

TAPPKRANSBEHÅLLARE
Från Kilner. Passar till alla typer av drycker - varm som kall. 
Max 80°C. 5 L, röd, glas/stål. KI25693, 499:-

POPCORN MAKER 
XL ”PARTY TIME”
Snabbt och enkelt, på några minuter gör du upp till 700gr = 
2,4 liter popcron per gång. poppar med olja. Perfekt att ha 
på företaget som hemma vid festliga tillfällen. Från Ariete, 
29x52x34 cm, 310W. 503700, 1.275:-

TUNNAN
Tappkransbehållare ”Tunna” från Kilner, med 
lock/mätbägare och träställning. Perfekta 
presenten till Whiskey, konjak, portvin, likörer 
eller varför inte egen snaps. Rymmer 1 L, 
200x250x190 mm. KI25793, 360:-

MUGG MINI
Med skruvlock glas/metall 140 ml, från Kilner. 
Passar perfekt till glöggen eller varför inte snapsen 
i kylen eller som take away. KI25764, 35:-

Skapa feststämning med vackra glas och smarta tillbehör. 
Vi har glasen till både silllunchen och nyårsskålen. Dessutom 

har vi många praktiska och trevliga kringprodukter.

TID FÖR

FEST
POPCORN MASKIN 
”PARTY TIME”
I retro design med varmluftfunktion som gör 
doftande popcorn på några minuter. Perfekt för 
hemmafesten eller fredagsmyset. Från Ariete 
146x178x298 mm. 503000, 449:-
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SKINNFÖRKLÄDE BAWAY
Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder. Rutigt flanellfoder 

på baksidan. Framfickor med nitar i hörnen för extra 
hållbarhet, kockslunga och en extra ficka för drickan som 
släcker törsten under tiden maten lagas. L 78, b 66 cm. 

613127, 2.565:-

GRILLPANNA
Ø 25 cm, i emaljerat gjutjärn, från Scandinavian Home.

Packas i presentkartong. 145000, 360:-

STEKTERMOMETER BLUETOOTH
Håller koll på din stek, fisk, eller fågel i ugen, via bluetooth upp 

till 45 meter. 8 inställningar. 1 st CR2032 batteri ingår. Från 
Scandinavian Home. Packa i presentkartong. 144360, 360:-

SKALDJURSSAX
Med ett enkelt klipp delar du skaldjuren 
och med handtaget krossar du klon. 14 cm 
i rostfritt stål/PP, från Scandinavian Home 
141920, 75:-

TERMOMETER IN/UT
Håller koll på temeraturen både ute och inne, mäter 
-50 - +70°C,  Med minne. 1 st CR2025 batteri ingår. 
10x1,1x8 cm. Från Scandinavian Home. Packas i present-
kartong. 143300, 140:-

RUSTIK BLÅ RAND
Rustik form i stengods och med öron, från Bercato. 
Passar utmärkt till pajen, gratängen eller lasagnen på 
sommarbordet. Tål maskindisk, micro och ugn upp till 
200°C. B62196 form, B62195 skål, 135:-/st

STEKPANNA IMPACT PLUS
Stekpanna från Bialetti, med Duratex-insida, vilket 
gör att man behöver mindre fett. Klarar alla typer 
av spisar. Ø 26 cm. 364000, 499:-. Ø 20 cm. 
364003, 330:-

KORKSKRUV 
Från Vacuvin, med hävfunktion - Den enklaste 
och mest kända i världen 223x85x43 mm. 
V68425606, 129:-

RIVJÄRN KITCHEN RIVSALT™
Rivsalt™ Kitchen  Är en gastronomisk upplevelse och ett 
nytt sätt att salta på maten. det vit/rosa Himalaya saltet 
rivs över anrättningen med ett japanskt rivjärn av högsta 
kvalitet. Saltstenen och rivjärnet blir kockens naturliga 
mittpunkt då de placeras i det medföljande bordsstället. 
H 20 cm b 10 cm, ek/rostfritt stål. 141300, 360:-

MATBEREDARE XL1500 
Din bästa assistent i köket! Maskinen från Dualit har en kraftfull induktionsmotor på 1500W, 
autopuls och slutna behållare upp till 3,25 L torr varor och upp till 2,25 L vätska. Alla 8 st tillbehör 
kommer i en separat box - perfekt för förvaring. 592600, 4.565:-

SET UGNSFORM REKTANGULÄR
I härdat glas, från Duralex. 2,5, 3,75 och 4,8 L. 33, 38 och 41 
cm. 641199, 250:-

Praktiska prylar i snygg design kan man aldrig få för många av.

VI GILLAR 
OCKSÅ

” För att det ska vara roligt och gå lätt att laga mat är det 
viktigt att ha bra redskap. Grillpannan gör maten extra 
vacker. En bra termometer är ett måste. Och med det här 
förklädet blir man dessutom extra snygg i köket!”

HASSANS
FAVORITER
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Vi svenskar älskar vårt fika. Vare sig det är mormors 
hembakade kanelbullar eller caféernas färgglada macarons, 

så vill vi inte vara utan det.

FIKADAGS

KÖKSTIMER 2.0
Slipp paniken med att bränna saker i ugnen eller 
spisen med denna praktiska digitala kökstimer med 
LCD-display. 8,5x8,5x4 cm, från Scandinavian 
Home. Batteri ingår ej. Packas i presentkartong. 
144110, 99:-

BAKER STREET BURKAR 
Läckra retro kak- och brödburkar i plåt från 
Mason & Cash. Riktigt snygga att ha framme 
eller att servera direkt ur. 3-pack, 3,85 - 2,25 1,45 L. 
MC2001601, 360:-

STEKTERMOMETER 
MED SLICKEPOTT
Stektermometer med avtagbar slickepott, 
från Scandinavian Home. Kan med fördel 
anvädas som degspade eller till julgodiskoking. 
Mäter grader från 0-250°C. Material i spatel är 
miljövänligt silikon och termometer i rostfritt stål. 
Batteri 1st AAA ingår ej. 30x5 cm. 144370, 210:-

HANDVISP NEW
Låt ett proffs göra jobbet! Dualits produkter är inte 
bara otroligt vackra, de är även kända för sin goda 
kvalitet. 300W. 597409 canvas, 597410 chrome,
597411 svart, 597412 röd, 1.250:-

PANNA COTTA SET
Från Mastrad, innehåller allt du behöver 
för att göra en perfekt pannacotta. 
MF39260, 350:-
(Får ej säljas i Norge).

SET DENIM
Grillvante och grytlapp i kraftig vadderad 
bomullsdenim, från Bercato. 18x33 och 22x22 cm. 
B20020-1, 189:-

BAKSET
Bakset för småkakor, från Mason & cash. Kavla ut degen, stansa 
ut kakorna med metallstansen, stämpla med stämplen (välj 
mellan tre olika motiv), grädda i ugn och förvara sedan i den 
dekorative kakburken, H 14 cm, Ø 11 cm. Packad i presentsleave. 
MC2001620. Pris 250:-

BRÖDDUK/SERVETT DENIM 
Från Bercati i 100% bomull 200g/m2, 43x43 cm. 
B20022, 45:-

SLICKEPOT OCH BAKPENSEL
Bakpensel och slickepot i miljövänligt FSC-godkänt bokträ, från 
Mason och Cash. Designad för bästa ergonomi och med hål för 
upphängning. Längd 32 cm. MC2007523-1, 199:-
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Vi bad våra medarbetare välja sina favoriter 
ur årets kollektion. Här är resultatet.

VÅRA 
FAVORITER

HOTDOG MASKIN ”PARTY TIME”
Snabbt och enkelt, på några minuter gör du 2 hotdogs - perfekt för 
en amerikansk fest hemma hos dig! Från Ariete, 260x140x200mm. 
503100, 360:-

KRYDDKVARN SEASONGS
Kvarnen från Typhoon, både maler och förvarar torra 
och färska kryddor. Den stora behållaren rymmer 125 
ml och den mindre 90 ml. T1401377, 195:-

PLÄD TRASA
Vävd pläd i 100% akryl med mönster som en trasmatta, från Bercato. Fransar 
på båda kortsidor. Storlek 130x170 cm. Packad i plastpåse. B28102, 500:-

NECESSÄR
Exklusiv necessär i vaxat buffelläder, från Baway, med foder i bomull, 6 st fack 
och med YKK-metalldragkedja. Packad i tygpåse. 29x12x17 cm. 613116, 899:-

SET CHOCKLADÄGG
Innehåller: Formar till 3 olika storlekar 
godisägg, pensel och receptbok, 
från Mastrad. MF48160, 360:-

SET KAKBURK MED BISCOTTI
2 L glasburk från Kilner med tätslutande lock tillsammans 

med en påsen underbart goda biscotti. Inslaget i julpapper 
KI25742-1, 239:- 

MANDOLIN
Multifuktionmandolin med 5 st blad, från Mastrad. 
MF21000, 360:-
(Får ej säljas i Norge).

SHERPAPLÄD
Supermjuk pläd 130x170 cm, från 
Bercato. Packad i presentkartong. 
B28025 black, 300:-
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NYSTART

SALLADSKÅL MED BESTICK
Salladsskål i svart med tillhörande bestick i grått, från 
Scandinavian Home. Tillverkad i miljövänlig och ned-
brytbar bambu (BSCI-, SCA- och UKAS-certifierad).  
Skål Ø 24 cm, H 6 cm, salladsbestick L 25 cm. Packad i 
presentkartong. 142895. Pris 165:-

ANNANSSKIVARE 
Originalet från Tomorrows Kitchen, med Patent 
Medium. Denna skalar och skivar din annans på 
en gång. V4872260, 100:-

SALLADSLUNGA SWIFT DRY
Salladslunga, från Zyliss, med patenterad AquaVent-korg, 
vilket gör den upp till 25% mer effektiv än andra slungor. 
Behållare i transparent plast, stoppfunktion, enhandspump 
och Non-Slip-botten för stabil funktion. E940007, 360:-

CITRUS PRESS 
Elegant juicepress, från Ariete, som förgyller din 
frukost. Passar alla typer av citrusfrukt. 502901, 360:-

BLENDER
En kraftfull blender på hela 1000W med 
okrossbara kanna, från Dualit. Perfekt för 
smoothies, såser och soppor. Kannan i 
tritan rymmer 2 L. 597700, 2.955:-
(Får ej säljas i Norge).

SNACKS DISPENSER
I glas, 2-pack, från Scandinavian Home. 1 st Ø 75x140 mm, 
1 st Ø 75x110 mm tillsammans med 3 st vita och 3 st röda 
silikonband. Packas i presentkartong. 146000, 199:-

SPIRALISER
Spiraliser från Zyliss med unik skruvmetod 
som enkelt fixar både strimmlor och spiraler. 
E900025, 210:-

DRINK’N GO 
Drink ’n Go, från Ariete är den nya blandaren 
med take-way cup. Praktiskt och lätt att använda. 
Förbered din favorit smoothie, och du tar den 
vart du ska: till gymmet, till skolan, till kontoret 
eller när du utövar sport. 502810, 399:-

VATTENKARAFF 
2 liter/dag. Snygg designad 
vattenkaraff med korklock, från 
Scandinavian Home. Tidsschema 
för ditt dagliga rekommenderade 
vattenintag. Packad i presentkar-
tong. B62172, 215:-

SALLADSBESTICK FENKO
27 cm matt rostfritt stål - Precis som Zack-design, rent, 
enkelt och snyggt. Perfekt att ge bort. 820809, 335:-

En kickstart för att boosta oss med grönare, lättare mat är väl 
något alla längtar efter när jul-och nyårshelgen passerat. Vi har 

flera smarta produkter som gör det lätt att komma igång. 
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Astro är framtidstrenden. Här letar vi efter 
nya material, nya sätt att leva. Det vita spelar 
en avgörande roll här. Olika vita toner 
matchas med varandra, och vita strukturer 
och material blandas. Den ekologiska och 
närproducerade trenden inom mat och 
matlagning fortsätter, och det är mycket 
fokus på det vegetariska.

Maskinellt. Den industriella trenden är nu 
inne på sista varvet. Vi börjar bli trötta på 
kaklade väggar och rostiga lampor, men 
stilen är så dominant så den får hänga med 
ett varv till, men nu med en något starkare 
”garagekänsla”. När det gäller mat är denna 
trenden mer en stylingtrend. Fokus ligger 
på att maten är snygg och att skärbrädan 
står snyggt lutad mot kakelväggen i köket. 

Makers & Fixers är en stor trend som handlar 
om att bli medveten om konsumtion och 
våra konsumtionsmönster. Vi vill fortfarande 
konsumera, men vi köper färre och bättre 
saker. Att göra saker själv är viktigt. Det 
egenodlade och självhushållningskänslan är 
otroligt stor.

VARUMÄRKETS BETYDELSE 
I FRAMTIDEN
Det blir allt viktigare att hitta en anledning 
till konsumtion. Vi konsumerar färre men 
bättre saker.
- Inom Makers & Fixers trenden är det 
jätteviktigt att titta på varumärken som 
gör någonting för omvärlden. Varumärken 
som jobbar med samarbeten eller projekt, 
till exempel genom att skänka pengar till 
välgörenhet. Här blir varumärkesfrågan 
otroligt viktig. Man kan välja att avstå ett 
märke om dom gör fel saker.

- Vi har haft en period bakom oss med lyx 
och prestige där vi pratat om premium och 
dyra varumärken. Detta är inte lika intressant 
längre. Varumärket är nödvändigtvis inte 
i fokus längre utan det viktiga är att det 
är lustfyllda, roliga, spännande produkter. 
Innehållet i produkten är det viktigaste.

- En genomgående trend är att vi känner 
en mättnad i det som är mainstream. Vi 
ser ett allt större behov av unika produkter. 
Saker som inte är den vita enkla krukan. Vi 
kommer se ett större experimenterande 
med konstiga saker. Egen smak är en över-
gripande trend för hela 2016. Vi vill inte ha 
det som alla andra har.

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR 
VI GER BORT EN GÅVA?
- Vi tycker ju om att konsumera så varför 
inte öka antalet gåvotillfällen? Det behöver 
inte bara vara så att vi ger bort saker när 
någon fyller år eller när vi ska hem till någon 

på middag. Man kan ge en gåva till någon 
helt enkelt för att man tycker om den 
personen, eller av någon annan anledning. 
Detta blir naturligtvis lättare om vi vet att 
produkten är kopplad till ett varumärke som 
gör bra saker. Vi vill hitta kopplingen till den 
goda konsumtionen.
- Storytellingen är jätteviktig när man ska 
ge bort en gåva. Vem har gjort den? Vad 
är det för material? Genom att ge bort 
gåvor med en story får vi ett starkare band 
till produkten.
- Likaså är lusten kring produkten viktig. 
Tycker mottagaren om vin kan man till 
exempel ge bort vinglas. 
Man kan också tänka kring samlande - 
köper man fyra olika gröna glas så har man 
en samling till en grönglaskollektion som 
mottagaren sedan kan fortsätta med.

HUR SKA MAN TÄNKA NÄR 
MAN VÄLJER GÅVA TILL 
SINA ANSTÄLLDA?
- Jag tycker man ska välja något motta-
garen kan använda ofta. Något man kan 
ta fram oavsett om det är vardag eller 
fest. Till exempel en skål eller en ljusstake. 
Jag tycker inte man kan inte ha tillräckligt 
många skålar. Likaså ljusstakar. Man kan ha 
en ljusstake, eller man kan ha tio ljusstakar 
till en fin dukning. 
Eftersom stilleben- tänket fortfarande 
är så starkt kan vi ge en sak som skulle 
kunna användas i ett stilleben. Det kan till 
exempel vara en skärbräda där vi arrangerar 
pepparkvarnen och morteln snyggt ovanpå. 
Det kan vara en vacker burk med slevar i,  
eller en bricka eller ett fat som man kan ha 
till sitt stilleben.

HÖSTEN 2016 SER VI 
FRAMFÖRALLT FEM VIKTIGA 
TRENDER. 
Dessa berör hela lifestyleområdet, dvs. allt 
från inredning och hur vi inreder till vad vi 
vill ha på oss och vart vi reser. Till och med 
matkulturen påverkas av dessa trender.

Första trenden kallas Santa Fe och är en 

nordamerikansk, hantverksorienterad trend. 
Materialen som dominerar är framförallt 
skinn, mässing och koppar. Färgskalan är 
dov, och etniska mönster sätter tonen.
När det gäller mat och matlagning ser vi en 
väldigt stark mexikansk matkultur.

Andra trenden, Hedonism, är en trend som 
gör revolution mot det vita, minimalistiska. 

Fokus ligger på njutning. Det handlar om 
att hitta det man själv tycker om, det som 
bekräftar vilken sorts person man är. Det får 
gärna vara stort och svulstigt, med massa 
mönster. När det gäller maten lämnar 
Hedonismen hälsofixeringen, och tittar 
istället mer på njutningen som maten ger 
oss. Den nya lyxen är fet mat. 

Magasin har fått en pratstund med trendspanaren Stefan Nilsson. 
Häng med när han guidar oss genom höstens viktigaste trender.

Stefan Nilsson är en av Sveriges ledande trend-
experter och återkommer regelbundet i media. 
Konstant på resande fot spanar 
han efter nya företeelser och fenomen inom 
inredning, design, mode, mat och annat som vi 
drömmer om.

TRENDER
HÖSTEN 2016

”EGEN 
SMAK ÄR 
EN ÖVER-
GRIPANDE 

TREND 
FÖR HELA 

2016”

”VI BÖRJAR BLI TRÖTTA PÅ KAKLADE 
VÄGGAR OCH ROSTIGA LAMPOR, MEN 
STILEN ÄR SÅ DOMINANT SÅ DEN FÅR 

HÄNGA MED ETT VARV TILL, MEN NU MED 
EN NÅGOT STARKARE ”GARAGEKÄNSLA”. 
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Finns det något härligare än att krypa upp 
i soffan under en filt?  När höstmörkret 

faller skapar vi stämning med levande ljus 
och vackra inredningsdetaljer. 

ÄNTLIGEN   

HEMMA
TIDNINGSSTÄLL
I björk och korg av lin, från Bercato. 49x26x22 cm, 
tillverkad i Sverige. B69040, 240:-

LAMPA GLOW
Batteridriven glödlampa, från Bercato, med LED-
ljusslinga med lång hållbarhet. Ram i svartlackad 
metall. Packas i presentförpackning. 3 st AAA 
(batterier ingår ej). B69049, 189:-

LJUSLYKTA BAMBU
Snygg designad ljuslykta i bambu, från Bercato, som ger 
ett vackert sken. Glascylinder som sitter i en metalställ-
ning för blockljus. Ø 21, H 31 cm. B69046, 315:-

LJUSLYKOR CIRCLES
2 pack silverfärgade ljuslyktor i metall, från Bercato, för blockljus. 
Ø 12,5 cm, h 19,5 cm. Packad i presentkartong. B69050, 199:-
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BRICKA
Lägg upp dina godsaker på ett stilfullt sätt. Från Scandinavian Home 
och finns i fyra olika utförande: 
Oval, 45x28 cm. 142865 vitlackerat trä, 142870 videträ, 299:-
Rektangulär, 44,5x31 cm. 142875 vitlackad trä, 142880 videträ, 299:-

NÄTKORG
Snygg förvaringskorg i metall till 
vardagsrummet, köket, badrummet, etc bara 
fantasin sätter gränserna. I Kopparfärgad metall, 
från Bercato, 23x23x9,5 cm. B62211, 185:-

NÄTKORG
Snygg förvaringskorg i metall till 
vardagsrummet, köket, badrummet, etc 
bara fantasin sätter gränserna. Från Bercato.
Svartlackad metall 26x26x11 cm. B62210, 195:-
Mässingsfärgad metall 21x21x8,5 cm. B62212, 170:-

PLÄD GOLD
Vävd pläd i 100% akryl med invävd guldtråd, från 
Bercato. Storlek 130x170 cm. Design by Magasin. 
B28103, 449:-

CORALL LÖNNLÖV
Pläd i supermjuk Coralkvalité, från Bercato. 130x180 cm, design 
BJÖRK-FORTH. Packad i presentbox B28056, 300:-

JULGRANSFOT
I svartlackade metall, från Bercato. 47x45 cm. 
Packad i presentkartong. B61002, 349:-

SKOHORN MED 
VÄGGFÄSTE VANGIO
Från Zack i rostfritt. L 55 cm. 850652, 360:-

SHERPAPLÄD LJUNG
Supermjuk pläd 130x170 cm, från Bercato 
och med design av BJÖRK-FORTH. Packad i 
presentkartong. B28036, 340:-

MARSHALLHÅLLARE
2-pack, i svartlackerat stål, från Bercato. H 85cm 
inkl 2 st marschaller. Packad i presentkartong. 
B69032, 245:-

LJUSLYKTA BLACK BAMBU
Lykta för blockljus, från Bercsato, med svart utsida och 
kopparfärgade detaljer. Ø 21,5, h 27 cm. B69048, 249:-

Skapa en ombonad känsla med hjälp av vackra inrednings-
detaljer. Värmande plädar kan man aldrig få för många av.

OMBONAD
TRIVSEL
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Ibland måste vi påminna oss att njuta av de små 
stunderna i livet. Att stanna upp ett slag och ta vara 

på vardagen. Att bara vara.

HÄRLIGA
VARDAG

TERMOSKANNA CALDO
En termoskanna från Zack med droppfri pip till-
verkad i hög kvalitet och fantastisk design. Zack 
vet hur man skapar rätt känsla. Tillverkade i 18/10 
blankt rostfritt stål och rymmer 1 L. H 21,5 cm, Ø 
13,6 cm. Packad i presenkartong. 821010, 675:-

FRENCH-PRESS ANTRACITE
Presskanna från Bialetti. Pressar kaffet på det klassiska 
franska sättat. 1 L = 8 kpppar. 375299, 295:-

PLÄD SUPER SOFT 
Rutig pläd i 100% polyester, från Bercato. 
130x170 cm. Packad i presentbox. B28043, 335:-

LJUSLYKTA DOME
Från Bercato med glaskupa med träbotten. 
Ø 18, H 30 cm. Batteridriven ljusslinga med 
LED-ljus. Kan även användas utan ljusslingan 
att ha dekorationer i. 3 st AA batterier (ingår ej). 
B69045, 375:-

MUGGSET RUSTIK
Muggar med rustik känsla, från Bercato. 4 olika mönster i blått 
emaljerat stengods. Packad i presentförpackning. B62198, 210:-

TRÄSTJÄRNA STELLA 
Vitlackerad stjärna i trä och 2 st glaskoppar i guld/
kopparfärg för värmeljus, från Bercato. 30x7,5 cm. 
Packad i presentkartong. B69042, 255:-

ANTECKNINGSBOK SKINN
Exklusiv anteckningsbok med blanka sidor. 
Bokomslag i vaxat buffelläder, från Baway. Boken 
går att byta ut när den är fullskriven. Numrering på 
insidan. 22,5x16 cm. 613136, 360:-

IPADVÄSKA
Exklusiv mjuk vadderad väska i vaxat buffelläder, 
från Baway. Foder i bomull, ficka för visitkort och 
YKK-metalldragkedja. Packad i tygpåse. 30x23 cm. 
613111, 845:-

NÖTSKÅL MED 
NÖTKNÄPPARE
Nötskål i keramik med nötknäppare, från 
Bercato. Packat i presentkartong. B62145, 190:-

SHERPA PLÄD HIGHLAND PEAK
Supermjuk pläd, från Bercato. 130x170 cm med fototryck, design 
Ulrika Elofsson. Packad i presentkartong. B28101, 309:-
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PLATS FÖR 
DRÖMMAR

Sovrummet är den plats i hemmet där vi tillbringar mest tid. 
Varför inte ge det lite extra kärlek. Våra lakan är Öko-Tex 

certifierade, vilket innebär att de inte bara är sköna att sova i, 
de är även snälla mot miljön.

BÄDDSET SJÖHOLMA
Från Bercato i100% ÖkoTex-certifierad bomull, 115 gsm.
2-delsset i 100% bomull. B30057 grå, 290:-
4-delsset i 100% bomull. B30057-1 grå, 525:-

SHERPAPLÄD
Supermjuk pläd 130x170 cm, från Bercato. 
Packad i presentkartong. B28020 dark grey, 
B28025 black, 300:-

BÄDDSET SATIN
Bäddset i finaste bomullssatin, från Bercato. 
Konstruktion är 40x40 130/70. ÖkoTex-certifierad 
bomull. Hotellrand på ca 25-27mm bredd. Påslakan 
har mått 150x210 cm och örngott 60x50 cm. 
Förpackning med stödskiva, insert och plastpåse. 
B30059 vit, B30060 grå, 415:-
Vid köp av minst 50 st, 360:-/st

LJUSLYKOR CIRCLES
2 pack silverfärgade ljuslyktor i metall för 
blockljus, från Bercato. Ø 12,5 cm, h 19,5 cm. 
Packad i presentkartong. B69050, 199:-

10-ÅRSBOK SKINN
Exklusiv 10-års dagbok med plats för anteckningar, 
från Baway. Bokomslag i vaxat buffelläder. Boken 
går att byta ut när den är fullskriven. Numrering på 
insidan. 22,5x16 cm. 613137, 360:-

LAMPA GLOW
Batteridriven glödlampa med 
LED-ljusslinga med lång 
hållbarhet, från Bercato. Ram 
i svartlackad metall. Packas i 
presentförpackning. 3 st AAA 
(batterier ingår ej). B69049, 189:-

PÄLSPLÄD
Supermjuk pläd i fuskpäls och baksida i svart  plysh, från Bercato. 
120x150 cm. Packad i presentkartong. B28048, 525:-
Vid köp av minst 10 st, 360:-/st

VOTIVLJUS SNOW IN LOVE
49 gr, brinntid upp till 15 timmar, från Yankee Candle.
YC-20651, 32:-

GLASBURK SMALL SNOW IN LOVE
104 gr, brinntid 25-40 timmar, från Yankee Candle.
YC-20656, 135:-

GLASBURK SNOW IN LOVE
411 gr, brinntid 65-90 timmar, från Yankee Candle.
YC-20657, 239:-
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Satsa på mys i badrummet. Inred med 
mjuka textilier, väldoftande tvålar och 
massor med ljus.

ROFYLLT

I BAD-
RUMMET

FROTTÉSET ROYAL TOUCH 
Ett mjuk och härligt set från Royal Touch i högsta kvalitet. 100% bomull, tillverkat i Europa. 
1 st badlakan i 100x150 och 2 st handdukar 50x70 cm, 550 gsm. Packat i presentkartong. 
70105073-1, 360:-

PREMIUM TOUCH ROBE
330g/m2 White S/M 72222001, L/XL 72224001, 429:-
Vid köp av 100 st, 360:-/st

DOFTLJUS CLEAN COTTON
Från Yankee Candle. Glasburk 411 gr, brinntid 65-90 timmar. YC1010729E, 245:-
Glasburk small 104 gr, brinntid 25-40 timmar. YC-20486, 139:-
Votivljus 49 gr, brinntid upp till 15 timmar. YC1016719E, 35:-

NECESSÄR CANVAS
Necessär från Baway i vaxad canvas med skinndetaljer i 
buffelläder. YKK dragkedjor och fack på insidan. Num-
rering på insidan. Packas i plastpåse. 29x12x17 cm. 613151 
Navy, 613150 Khaki, 625:-

FROTTÉSET 
PREMIUM TOUCH 
2 st handdukar 70x140 och 2 st handdukar 
50x70 cm. Packat i presentkartong. 
148322, 349:-

SPASET 
Från Bercato, innehåller; badbomb, 
shower gel, body lotion, skrubbsvamp. 
B72016, 110:-

BAG CANVAS
Weekendbag från Baway i vaxad canvas med skinndetaljer och 
handtag i buffelläder. Adresstag i skinn medföljer YKK dragkedjor i 
metall och flera fack på insidan. Avtagbar axelrem. Unik numrering 
på insidan. Packas i plastpåse, 48x38x21 cm. 613155 Navy, 613154 
Khaki, 2.069:-
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TERMOSMUGG PRENDO
Droppfri mugg, från Zack, drickbar i 360°, 
från Zack. Sorterade färger: röd, blå och grön. 
Packad i presenkartong. 821012, 295:-

SHOPPINGKORG TWIST™

Från Scandinavian Home, med aluminiumram och 
polyester. 32,5x21x16,5 cm. 146301, 110:-

PICKNICKPLÄD VITAMIN 
Picknick pläd i fleece, från Bercato med plastad 
baksida. Rullas lätt ihop och fästs med kard-
borreband. Grafiskt mönster designat av Ulrika 
Elofsson. 130x150 cm. B28091, 160:-

HANDSKAR OCH 
HALSDUK, HERR
Svarta handskar i getnappa och halsduk i akryl, 
från Baway. Packas i presentpåse Multirand. M-L 
148394, XL-XXL 148395, 360:-

HANDSKAR OCH HALSDUK, DAM
Svarta handskar i getnappa och halsduk i akryl, från Baway. 
Packas i presentpåse Multirand. S-M 148396, L-XL 148397, 360:-

BRODDAR, REFLEXVÄST 
OCH HOT PAX
One size broddar, CE-märkt reflexväst och ett värmande 
Hotpax-hjärta. Från Bercato. Packat i presentkartong. 
B79036-1, 99:-

SHERPAPLÄD TERASS
Mindre sherpapläd för kyliga sommarkvällar, från Bercato. 
65x160 cm. Design av BJÖRK-FORTH. Packad i 
presentkartong. B28028 ljusgrå, 215:-

BAG CANVAS
Weekendbag från Baway i vaxad canvas med skinn-
detaljer och handtag i buffelläder. Adresstag i skinn 
medföljer YKK dragkedjor i metall och flera fack på 
insidan. Avtagbar axelrem. Unik numrering på insidan. 
Packas i plastpåse, 48x38x21 cm. 613154 Khaki, 2.069:-

TERMOS SKIN™

1 L I rostfritt stål/PU och utsida i skinnimitation, 
från Scandinavian Home. 146100 vit, 146200 orange, 
146203 svart, 170:-

GRILLPINNE I NYLONPÅSE
Teleskoppinne 80 cm, från Bercato. B60013, 135:-

Tanka ny energi i naturen. Packa picknickkorgen och 
njut av frihetskänslan det ger att fika och äta ute.

UTELIV
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RESESET
Praktiskt reseset med ögonbindel, öronproppar, 
nackkudde samt ett kodlås för resväskan. Från 
Bercato. B79094, 99:-

AXELVÄSKA
Exklusiv vadderad väska från Baway i vaxat buffelläder 
med datorfack för 13,3” dator och foder i bomull. 
Flera fickor i varierande storlekar för t ex pass och 
mobil samt även pennhållare. Två långa handtag, 
en avtagbar axelrem och försluts upptill med 
YKK-metalldragkedja. Packad i tygpåse. 37x29x7 cm. 
613114, 2.545:-

RESEGARDEROB CANVAS
Resegarderob från Baway i vaxad canvas. Fickor med 
dragkedja för accessoarer och skor, kläderna hålls på plats 
utan att bli skrynkliga. Handtag och detaljer i buffelskinn. 
Justerbar axelrem. 54x54x10 cm. 613163, 2.265:-

WEEKENDVÄSKA
Exklusiv rymlig weekendväska från Baway i vaxat buffelläder med 
vadderat ytterfack med plats för 13,3” laptop/Ipad. Flera fickor med 
varierande storlekar för t ex pass, mobil samt pennhållare. 45x32 cm, 
bälg 13 cm. Brun 613120, svart 613143, 3.470:-

RESEPLÅNBOK
Exklusiv plånbok från Baway i vaxat buffelläder och 
YKK-metalldragkedja. Plats för boardingcard, pass, 
kontokort och pengar. Packad i tygpåse. 23x14 cm. 
613117, 705:-

DOKUMENTVÄSKA BAWAY
En slimmad portfölj från Baway som är lagom för en 13” bärbar 
dator, flera småfickor och plats för några magasin eller en pärm 
med smal rygg. Båda utsidorna pryds av en ficka den ena sidan 
med längsgående dragkedja. Tillverkad i buffelskinn. Justerbar 
axelrem. Storlek 38x28x6 cm. 613140, 1.279:-

DATORVÄSKA CANVAS
Datorväska från Baway i vaxad canvas med skinndetaljer 
och handtag i buffelläder. YKK dragkedjor i metall och 
flera fack på insidan. Passar för 15” dator vadderad utsida 
som skyddar datorn. Avtagbar axelrem. Unik numrering 
på insidan. Packas i plastpåse, 40x30x9 cm. 613153 Navy, 
613152 Khaki, 1.555:-

AXELVÄSKA MINI
Exklusiv väska i vaxat buffelläder, från Baway. 
Flera smarta fack för bl.a ipad mini, nycklar, 
pass m.m. Packad i tygpåse. 613138, 1.145:-

PORTFÖLJ
Exklusiv vadderad klassisk herrportfölj från Baway i 
vaxat buffelläder med datorfack för 15,6” dator med 
foder i bomull. Ficka med YKK-dragkedja på insidan för 
pass, mobilficka och pennhållare i läder. Försluts med 
metallspänne. Handtag och en avtagbar axelrem. packad i 
tygpåse. 42x30x13 cm. Brun 613115, svart 613143, 2.810:-

IPAD MINI SLEEVE
Exklusiv mjuk vadderad väska från Baway i vaxat 
buffelläder. Foder i bomull, ficka för visitkort och 
YKK-metalldragkedja. Packad i tygpåse. B15, h 20 cm. 
613108, 499:-

RESVÄSKA ALUMINIUM
Exklusiv resväska med Aluminium skal, från Baway. Väskan 
är försedd med kombinationslås med TSA-funktion.  TSA-
lås gör att du reser säkert genom tullen till och från USA.  
Väskan har bärhandtag på både kort- och långsida. Långt 
teleskophandtag och 4 kraftiga hjul gör väskan lätt att dra 
Resväska: Vikt 4 kg, volym 55 L. 613172 silver, 
613173 steel grey, 6.140:-
Kabinväska: Vikt 3,3 kg, volym 35 L, silver. 613170, 
steel grey. 613171, 5.025:-

RESENECESSÄR MED 
DUSCHTVÅL
25x14 cm, från Bercato. B44006 svart, 
B44008 röd, 180:-

En välförtjänt paus är väl något vi alla längtar efter ibland. 
Att komma bort från fullbokade kalendrar och få lite 

andhämtning från en hektisk vardag. 

LADDA 
BATTERIERNA
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GÅVOKORT EKO & OMTANKE 
Nyhet! Vårt ekologiska gåvokort tar extra hänsyn till vår miljö och 
våra medmänniskor. Flera olika gåvor/gärningar att välja bland.
Pris 250:- Frakt 79:-

GÅVOKORT GULD
Med vårt guldkort väljer mottagaren bland 50 olika gåvor 
från ett brett utbud som passar alla.
Pris 250:- Frakt 79:-

GÅVOKORT DIAMANT
Vårt mest exklusiva kort. Innehåller gåvor utöver det vanliga.
Pris 1000:-. Frakt 99:-

GÅVOKORT PLATINA
Vårt finaste kort med ett brett utbud. Även här väljer 
mottagaren från 50 st olika gåvor.
Pris 360:- Frakt 79:-

VID KÖP AV 
DETTA KORT GÅR

10 kr
DIREKT TILL 

BARNCANCER-
FONDEN

EN GÅVA MED

OMTANKE
Vill du vara säker på att dina kunder och medarbetare får just den gåvan 
hon eller han önskar ska du välja något av våra gåvokort. Mottagaren väljer 
då själv bland upp till 50 olika gåvor per kort - alla från starka varumärken. 
Allt du behöver göra är att bestämma vilken valör du önskar på kortet.
 
Nytt för i år är vårt ekologiska gåvokort, ett kort som tar extra hänsyn till vår 
miljö och våra medmänniskor.
 
Gåvokorten levereras i presentpåse. Om du önskar så finns det möjlighet 
att lägga till en mindre gåva i påsen.
Mottagaren beställer själv sin gåva i lugn och ro på www.magasincard.se. 
(All information om hur man beställer finns på korten samt på vår hemsida).
Gåvorna skickas till mottagarens 
närmaste utlämningsställe.
 
PS. Du vet väl att vi också kan göra unika 
kort efter dina önskemål, från 100 st.
Kontakta oss för mer information.
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DET ÄR 
INSIDAN SOM 

RÄKNAS
Även om vi såklart tycker att det är vad som finns inuti som 
är det viktigaste, så är vackra paket något som uppskattas 

av alla. Vi erbjuder flera olika presentförpackningar, men kan 
också hjälpa till att slå in paketen efter dina önskemål.

PRESENTKARTONG
Presentkartong  Nr 3 svart/vit, 37x30,5x9,4 cm. 76053099, 35:-
Presentkartong  Nr 4 svart/vit, 42,5x33,5x9,4 cm. 76054099, 35:-
Presentkartong Nr 5 svart/vit, 46x33x12,5 cm. 76055098, 35:-

CELLOFANPÅSE
Snöstjärnor 35x50 cm. B90022, 11:-
Snöstjärnor 46x60 cm. B90023, 14:-
Snöstjärnor 50x65 cm. B90024, 16:-

CELLOFANPÅSE 
Röd 30x50 cm. B90011, 11:-
Blå 30x50 cm. B90012, 11:-
Röd 40x60 cm. B90037, 14:-
Blå 40x60 cm. B90013, 14:-
Röd 50x65 cm. B90039, 16:-
Blå 50x65 cm. B90038, 16:-

MULTIRAND
42x32x11 cm. 76060040, 20:-

MULTIRAND MINI
28x18x3 cm. 76060041, 15:-

MULTIRAND
Presentkartong Nr 3. 76053040, 35:-

PRESENTFÖRPACKNING 
MUGGAR
1 mugg, 11,5x11,5x12,5 cm. B90051, 20:-
2 mugg, 21x11x12,5 cm. B90052, 26:-
4 mugg, 21x21x12,5. B90053, 35:-

JULCIRKLAR
Presentkartong Nr 3 Julcirklar, 37x30,5x9,4 cm. 
76053037, 35:-

CELLOFANPÅSE
Silver 18x25 cm. B90010, 8:-
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SKÄRBRÄDA/
UPPLÄGGNINGSFAT
2-pack set i akaciaträ och marmor, 
från Bercato. B62213, 360:-
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