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VÅRT ANSVAR
Hos oss på Vinga of Sweden är kvalitet mer än bara en 
bra produkt, fin förpackning och den glädje vi hoppas våra 
användare känner när de får en vara från oss. Kvalitetsarbete 
för oss handlar lika mycket om att säkerställa att de anställda 
i fabrikerna som tillverkar våra produkter arbetar under säkra, 
rättvisa, lagliga och humana förhållanden. Om att hela 
tiden leta efter nya miljövänligare material, energisnålare 
produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom 
vårt dagliga arbete. Vi samarbetar och är certifierade enligt 
följande organisationer. 

BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative), är ett 
europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra 
arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar 
över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod 
och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja, 
det sker genom ett utvecklingsorienterat system. Grunden 
för systemet är den gemensamma uppförandekoden som 
samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin 
leverantörskedja. Genom externa revisionsföretag och egna 
revisioner så utvärderas fabrikerna och vi kan se hur väl 
de möter kraven i den gemensamma uppförandekoden. 
Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen och International Labour 
Organisations, ILOs kärnkonventioner.

ISO 9001
Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008, är ett verktyg 
för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat 
kvalitetsarbete. De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla 
företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet 
med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta 
riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med 
ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina 
tjänster och produkter.

ISO 14001
Ett miljöledningssystem hjälper oss att på ett systematiskt 
sätt arbeta med vår organisations påverkan på miljön 
och hitta kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir vår 
verksamhet både miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp 
av den internationella standarden för miljöledningssystem 
ISO 14001, kan organisationen identifiera och systematiskt 
minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet 
med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att 
minska användningen av energi och råvaror eller mängden 
avfall och andra utsläpp.

FTI - REPA
Från Regeringen införde producentansvar för förpackningar 
och förpackningsmaterial 1994. Producentansvar innebär att 
de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten 
är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas 
slutanvändning. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig 
till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA 
fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar 
på så sätt över ansvaret. Avgifterna finansierar hanteringen 
av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina 
förpackningar för återvinning.

GOTS 
GOTS står för Global Organic Textile Standard och är 
en internationell miljömärkning för naturfiber. Stand-
arden reglerar begränsningen av skadliga ämnen och 
utsläpp i hela produktionskedjan (leverantörskedjan). 
För att bli certifierad krävs det att fibrerna är ekologiskt 

odlade enligt EU-direktiv och noggranna kontroller 
utförs genom hela processen. Man tar stor hänsyn till 
miljön i alla steg i tillverkningen.  Med denna certi-
fiering garanterar leverantörerna att produkterna är 
tillverkade av minst 70 % ekologiskt material och att 
produktionen är ansvarsfull både miljömässigt och 
socialt. Kontroll och uppföljning av kraven sker en 
gång om året av en oberoende part. Vi arbetar för att 
mer och mer av våra textila produkter skall ha GOTS 
märkningen.

FAIRTRADE
När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter 
bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade 
ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett 
minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, 
tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för 
alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver 
den högre betalningen får odlarna också en extra premie. 
Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och 
ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, 
eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien 
ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar 
inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna 
främjar också demokratin, organisationsrätten samt 
miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering 
motverkas.

OEKO TEX
OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och 
certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter 
i alla produktionsled. Exempel på produkter som kan 
certifieras: råa och färgade/förädlade garner, råa och 
färgade/förädlade tyger och stickvaror, konfektionerade 
artiklar (kläder av alla slag, hem- och hustextilier, sängkläder, 
frottévaror, textila leksaker och mycket mer).

I ÅR BLIR VI BÄTTRE 
OCH TAR LITE MER 
ANSVAR.
I denna katalog så presenterar vi en massa nyheter och det är vi riktigt stolta över. 
I höstens kollektion har vi lagt stor vikt på hållbarhet och kvalitet. Ta våra bäddset 
som exempel, de är Svanen-märkta och gjorda av bomull som odlas på ett sätt 
som gynnar jordbrukarna utan att förstöra närmiljön. 
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PRESENTKORT OF SWEDEN  
Det här är gåvan där mottagaren själv får välja från ett stort urval av produkter 
från flera välkända varumärken. Vi kan utforma kortet och beställningssidan spe-
ciellt efter ert önskemål, från 50 st, vilket gör hela upplevelsen mer personlig och 
budskapet tydligare. Vi arbetar med ett levande sortiment, det vill säga att det 
ständigt förändras och att vi endast visar de artiklar som vi har på lager. På så sätt 
kan vi garantera att du alltid får det du väljer.

 VARUMÄRKEN
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GÅVOKORT KLASSISK
En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv välja något som han eller 
hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla 
hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika 
uppgifter, väl inloggad presenteras 70 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter 7 
dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

Artnr. PK240 Pris från 240 SEK • Frakt 70 SEK

GÅVOKORT EXTRAVAGANS
En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv välja något som han eller 
hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla 
hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika 
uppgifter, väl inloggad presenteras 50 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter 
7 dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

Artnr. PK500 Pris från 500 SEK • Frakt 70 SEK

GÅVOKORT REGAL
En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv välja något som han eller 
hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla 
hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika 
uppgifter, väl inloggad presenteras 70 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter 7 
dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

Artnr. PK360 Pris från 360 SEK • Frakt 70 SEK

GÅVOKORT IMPERIAL
En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv välja något som han eller 
hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla 
hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika 
uppgifter, väl inloggad presenteras 30 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter 
7 dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

Artnr. PK1000 Pris från 1000 SEK • Frakt 70 SEK
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GÖR UPPLEVELSEN PERSONLIG
Vi erbjuder er att själva designa era gåvokort, ni kan som exemplet nedan visar, byta bild 
och skriva en hälsningsfras samt lägga in er logotyp. Även på hemsidan kan man lägga in en 
toppbild med en hälsning, det blir då det första mottagaren ser vid inlösning av  
kortet. Ett trevligt och enkelt sätt att sätta er egen prägel på upplevelsen. Vi hjälper er  
givetvis med skisser på kort och hemsida.

MER INFORMATION
VAD VI BEHÖVER Utformnings önskemål, ev bildmaterial, färger och logotyp.

KUVERT Standardkuvert ingår, eget tryck från 12 kr/kuvert (minst 50st). 

TILLÄGGSTJÄNST Toppbild på hemsida med hälsningsfras och eller/bild.

LEVERANSTID 14 dagar efter godkänt korrektur. 

PRIS Startkostnad 495 kr (minst 50st kort).

TILLÄGGSTJÄNST Hemsida 495 kr (minst 50 kort).
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Vi vill inte bara att man ska sova gott om 
natten, vi vill också att man ska få sova 
med ett riktigt gott samvete. Vid framta-
gandet av vår bäddtextil har vi därför tagit 
vårt ansvar i att inte bara se till färdig pro-
dukt utan till hela produktionskedjan – 
från början till slut. Resultatet har givit oss 
möjligheten att få presentera flerfaldigt  
miljöcertifierad bäddtextil för både den 
kräsne och medvetne som bland annat 
bidrar till högre välfärd i jordbrukssamhäl-
let och en minskad påverkan på miljön. Vi 
hoppas att man kommer att njuta och sova 
riktigt gott om natten med denna vetskap.

Sov gott 
om natten
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BÄDDSET FAIRMOUNT
Lyxigt Percale-bäddset i bomull varav 10 % är GOTS-certifierad,  
ekologisk bomull. Vävt med extra tunna och fina garner som bidrar till en 
härlig känsla mot kroppen. Med sina 200 trådar per kvadrattum blir ma-
terialet ovanligt slätt och därmed mycket mjukt mot huden. Bäddsetet är 
inte bara skönt att använda utan också mer lättskött och slitstarkt än de 
mer vanliga bomullskvaliteterna och är certifierat med OEKO-Tex Stan-
dard 100 samt svanenmärkt. Bäddsetet består av två stycken örngott och 
två stycken påslakan. Strl. 150x210 samt 50x60.Förp. presentkartong.

Artnr. 852104 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK  

BÄDDSET ASCOT
Lyxigt Percale-bäddset i bomull varav 10 % är GOTS-certifierad,  
ekologisk bomull. Vävt med extra tunna och fina garner som bidrar till en 
härlig känsla mot kroppen. Med sina 200 trådar per kvadrattum blir ma-
terialet ovanligt slätt och därmed mycket mjukt mot huden. Bäddsetet är 
inte bara skönt att använda utan också mer lättskött och slitstarkt än de 
mer vanliga bomullskvaliteterna och är certifierat med OEKO-Tex Stan-
dard 100 samt svanenmärkt. Bäddsetet består av två stycken örngott och 
två stycken påslakan. Strl. 150x210 samt 50x60.Förp. presentkartong.

Artnr. 852304 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK  

BÄDDSET FAIRMOUNT
Lyxigt Percale-bäddset i bomull varav 10 % är GOTS-certifierad,  
ekologisk bomull. Vävt med extra tunna och fina garner som bidrar till en 
härlig känsla mot kroppen. Med sina 200 trådar per kvadrattum blir ma-
terialet ovanligt slätt och därmed mycket mjukt mot huden. Bäddsetet är 
inte bara skönt att använda utan också mer lättskött och slitstarkt än de 
mer vanliga bomullskvaliteterna och är certifierat med OEKO-Tex Stan-
dard 100 samt svanenmärkt. Bäddsetet består av två stycken örngott och 
två stycken påslakan. Strl. 150x210 samt 50x60.Förp. presentkartong.

Artnr. 852204 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK  

BÄDDSET ASCOT
Lyxigt Percale-bäddset i bomull varav 10 % är GOTS-certifierad,  
ekologisk bomull. Vävt med extra tunna och fina garner som bidrar till en 
härlig känsla mot kroppen. Med sina 200 trådar per kvadrattum blir ma-
terialet ovanligt slätt och därmed mycket mjukt mot huden. Bäddsetet är 
inte bara skönt att använda utan också mer lättskött och slitstarkt än de 
mer vanliga bomullskvaliteterna och är certifierat med OEKO-Tex Stan-
dard 100 samt svanenmärkt. Bäddsetet består av två stycken örngott och 
två stycken påslakan. Strl. 150x210 samt 50x60.Förp. presentkartong.

Artnr. 852404 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK  
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BÄDDSET MADISON
Högkvalitativt bäddset i bomull där 10 % är GOTS-certifierad, ekologisk 
bomull. Dess höga kvalitet bidrar till en mycket mjuk känsla mot kroppen 
samtidigt som bomullens egenskaper gör att de blir svala och sköna att 
sova i. Setet består av två påslakan och två örngott och är certifierat med 
OEKO-Tex och är Svanenmärkt. Strl. Påslakan 210x150, örngott 60x50 
cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 851604 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

BÄDDSET HAGIN
Högkvalitativt bäddset i bomull där 10 % är GOTS-certifierad, ekologisk 
bomull. Dess höga kvalitet bidrar till en mycket mjuk känsla mot kroppen 
samtidigt som bomullens egenskaper gör att de blir svala och sköna att 
sova i. Setet består av två påslakan och två örngott och är certifierat med 
OEKO-Tex och är Svanenmärkt. Strl. Påslakan 210x150, örngott 60x50 
cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 851104 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

BÄDDSET MERCER
Högkvalitativt bäddset i bomull där 10 % är GOTS-certifierad, ekologisk 
bomull. Dess höga kvalitet bidrar till en mycket mjuk känsla mot kroppen 
samtidigt som bomullens egenskaper gör att de blir svala och sköna att 
sova i. Setet består av två påslakan och två örngott och är certifierat med 
OEKO-Tex och är Svanenmärkt. Strl. Påslakan 210x150, örngott 60x50 
cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 851504 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

BÄDDSET LAMONT
Högkvalitativt bäddset i bomull där 10 % är GOTS-certifierad, ekologisk 
bomull. Dess höga kvalitet bidrar till en mycket mjuk känsla mot krop-
pen samtidigt som bomullens egenskaper gör att de blir svala och sköna 
att sova i. Setet består av två påslakan och två örngott och är certifierat 
med OEKO-Tex och är Svanenmärkt. Strl. Påslakan 210x150, örngott 
60x50 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 851404 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

BÄDDSET JUNEAU
Högkvalitativt bäddset i bomull där 10 % är GOTS-certifierad, ekologisk 
bomull. Dess höga kvalitet bidrar till en mycket mjuk känsla mot kroppen 
samtidigt som bomullens egenskaper gör att de blir svala och sköna att 
sova i. Setet består av två påslakan och två örngott och är certifierat med 
OEKO-Tex och är Svanenmärkt. Strl. Påslakan 210x150, örngott 60x50 
cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 851304 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

BÄDDSET HAGIN
Högkvalitativt bäddset i bomull där 10 % är GOTS-certifierad, ekologisk 
bomull. Dess höga kvalitet bidrar till en mycket mjuk känsla mot kroppen 
samtidigt som bomullens egenskaper gör att de blir svala och sköna att 
sova i. Setet består av två påslakan och två örngott och är certifierat med 
OEKO-Tex och är Svanenmärkt. Strl. Påslakan 210x150, örngott 60x50 
cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 851204 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

DUNKUDDE
Dunkudde fylld med 70 % vitt anddun och 30 % andfjäder. Dunkudden 
har en bärighet på 8-10. Bärigheten talar om hur spänstig kudden är, ett 
samspel mellan dunets spänst och luften däremellan. Ju högre siffra 
desto spänstigare kudde. Strl. 50x60 cm. 

Artnr. 81021 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

DUNTÄCKE
Duntäcke fyllt med 90 % vitt anddun och 10 % andfjäder. Duntäcket 
har en bärighet på 8-10. Bärigheten talar om hur spänstigt täcket är, ett 
samspel mellan dunets spänst och luften däremellan. Ju högre siffra 
desto fluffigare täcke. Strl. 150x210 cm. 

Artnr. 81020 Pris 1-49  st 1 290 SEK • Pris vid 50 st 1  190 SEK  
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BÄDDSET WOODBURY
Högkvalitativt bäddset i 100% BCI-märkt bomullsflanell. Lakanen 
känns tack vare materialets egenskaper extra mjuka och lena mot 
kroppen, de är också varmare än bäddset i vanlig bomull. Setet består 
av två påslakan och två örngott och är certifierad med både OEKO-Tex 
Standard 100 och BCI. Strl. Påslakan 210x150, örngott 60x50 cm. Förp. 
presentkartong.

Artnr. 849704 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK  

BÄDDSET WOODBURY
Högkvalitativt bäddset i 100% BCI-märkt bomullsflanell. Lakanen 
känns tack vare materialets egenskaper extra mjuka och lena mot 
kroppen, de är också varmare än bäddset i vanlig bomull. Setet 
består av två påslakan och två örngott och är certifierad med både 
OEKO-Tex Standard 100 och BCI. Strl. Påslakan 210x150, örngott 
60x50 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 849804 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK  
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WEEKENDER CLIFTON
Snygg väska i stentvättad bomullscanvas med fina detaljer i konstläder som också bidrar 
till ett exklusivit intryck. Praktiskt utrustad med både handtag och axelband vilket är 
justerbart och anpassas lätt till den som bär. Ett rymligt skofack på ena kortsidan skyddar 
övrig packning från skor du önskar att ta med dig. Utrustad med en kvalitetsdragkedja 
från YKK. Strl. 54x30x21 cm. Förp. plastpåse. 

Artnr. 5221 brun • 5222 navy • 52223 grön Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  

DUFFELBAG CLIFTON
Snygg duffelväska i stentvättad bomullscanvas, rik på snygga detaljer i konstläder som 
höjer känslan av exklusivitet. Väskan är rymlig och passar perfekt att ha till och från 
gymmet, för en weekend eller som handbagage när du ska ut och resa längre sträckor. 
Utrustad med ett avtagbart axelband som kan justeras till önskad längd samt en 
kvalitetsdragkedja från YKK. Strl. 54x42x15 cm. Förp. plastpåse. 

Artnr. 5201 navy • 5202 brun • 5203 grön Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK  
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COMPUTER CASE CLIFTON
Bär din dator med stil i canvasväskan från vår populära Cliftonserie. Väskan är vadderad och 
skyddar på så sätt din dator från lättare stötar. Den är utrustad med detaljer i konstläder och 
bringar mer stabilitet i väskan vilket även höjer utseendet till nästa nivå. Insidan är fördelad i 
två fack för datorer, surfplattor och dokument upp till 15”. Strl. 40x30x5 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5208 brun • 5207 navy • 5209 grön Pris 1-49  st 439 SEK • Pris vid 50 st 399 SEK  

BACKPACK CLIFTON
Rymlig ryggsäck i robust bomullscanvas. Utsmyckad med både praktiska och deko-
rativa konstläderdetaljer som höjer känslan av exklusivitet. Väskan är på framsidan 
utrustad med ett mindre fack med YKK-dragkedja där du kan lägga mindre värdesaker. 
Justerbara axelband med vaddering gör väskan bekväm att bära. Strl. 55x38x15 cm. 
Förp. plastpåse.

Artnr. 5211 brun • 5212 navy • 5213 grön Pris 1-49  st 399 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK  
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PLÄD ARCTIC
En lyxig pläd i konstpäls som förmedlar känslan av att vara äkta. Dess baksida i mjuk 
velour gör den extra härlig att svepa in sig i. Smyckar såväl säng- som soffkanten 
tack vare snygga färgskiftningar och glans. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 4008 brun • 4009 grå Pris 1-49  st 499 SEK • Pris vid 50 st 449 SEK  

PONCHO ARCTIC
En lyxig poncho i konstpäls som förmedlar känslan av att vara äkta. Dess baksida i mjuk 
velour gör den extra härlig att svepa in sig i. Strl. 120x150 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4128 brun • 4129 grå Pris 1-49  st 399 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK  
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PLÄD HERRINGBONE
Pläd i mjuk 600 g acryl som värmer riktigt gott om kvällarna. Pläden är antipillingbehandlad vilket gör att den inte noppar lika 
lätt och att den behåller en jämn och slät yta. Vävda i fina mönster och färger som tillsammans med dess två fransbeprydda 
kanter blir, när den inte används, en fin dekoration på soffkanten eller över sängen. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4540 brun • 4541 blå • 4542 ruta Pris 1-49  st 289 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK  

PLÄD DELVAUX
Pläd i mjuk 600 g acryl som värmer riktigt gott om kvällarna. Vävd i 
fiskbensmönster som tillsammans med dess två fransbeprydda kanter 
blir, när den inte används, en fin dekoration på soffkanten eller över 
sängen. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4067 Pris 1-49  st 289 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK 

PLÄD GARONNE
Pläd i 350 gsm crystal fleece. Materialets egenskaper bidrar till en 
extra skön och mjuk känsla då fibern i tyget är finare än i vanlig fleece. 
Pläden värmer också gott och dess mönster och färg gör att den blir en 
fin detalj i hemmet. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4557 Pris 1-49  st 279 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK 
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PONCHO WINTERNIGHTS
Klassisk poncho i 250  gsm fleece. Strl. one size. Förp. plastpåse.

Artnr. 4034 navy • 4035 grey Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK 

STICKAD PLÄD
Stickad pläd i acryl, som ger en mjuk känsla. Dekorativ stickning som 
passar i många miljöer. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4089 Pris 1-49  st 439 SEK • Pris vid 50 st 399 SEK 

PONCHO STANFORD
Poncho i 350 gsm crystal fleece. Crystal fleece har en fin fiber vilket gör 
den mjukare än till exempel coral fleece. Doubleface med randigt i vitt 
och grått på en sida och grå med vita stjärnor på den andra. Strl. One 
size. Förp. presentkartong.

Artnr. 4059 Pris 1-49  st 279 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK 

PLÄD STANFORD
En mjuk pläd i 350 gsm crystal fleece som har ett mycket fint fiber vilket 
gör den mjukare än till exempel coral fleece. Pläden har en rand på ena si-
dan och vita stjärnor på baksidan. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4039 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK 

PLÄD REINDEER
Pläd med ena sidan i skön 220 gsm sherpakvalitet och andra sidan i 280 
gsm jaquardväv i roligt mönster med inspiration från fjället. Dess fina 
mönster och härliga värmande förmåga gör att den blir en god vän i 
soffan många kalla vinterkvällar. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4555 Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK 

PLÄD SHEEP & NYC
Härliga plädar med fina mönster som är värmande samt utgöra fina 
detaljer i hemmet. Tillverkade i 280 gsm crystal fleece som består av 
en fin fiber vilket gör dem extra sköna och mjuka att svepa in sig i. Strl. 
130x170 cm. Förp. Vakkumpackade i presentkartong så att de går att 
skicka som brev.

Artnr. 4560 NYC • 4079 sheep Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK 
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PLÄD BIRDY
Extra mjuk pläd i 500 gsm velvet fur kvalitet. Det är en förfining av sher-
papläden som har varit mycket populär. Denna variant är i ett exotiskt 
mönster med en härlig färg. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4074 Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK 

PLÄD SHEEP
Mjuk och fluffig pläd i sherpakvalitet i hela 500 gsm. Tryckt med 
fårmönster designat av Björkforth Rotor och med en fin matchande 
grå sherpabaksida. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4530 Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK 

PLÄD ELEPHANT
Mjuk och fluffig pläd i sherpakvalitet i hela 500 gsm. Tryckt med  
trendigt elefantmönster och med en fin matchande svart sherpa- 
baksida. Strl. 130x170 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4073 Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK 

TOFFLOR CHARLIE
Mysiga slippers i mjukt material som värmer gott om mornarna eller 
annars när man är frusen. Tofflorna är försedda med en gummisula 
som ger extra stöd och dämpning för foten, vilket gör de extra bekvä-
ma. Strl. One Size. Förp. presentkartong.

Artnr. 4959 Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK 

COSY SOCKS
Härliga inomhussockar i sherpa, perfekta en kall vinterkväll framför 
brasan. Kvaliteten är 250 gsmplus 250 gsm sherpa, med halkskydd på un-
dersidan. Går att skicka som brev. Förp. Vakuumpackad i presentkartong.

Artnr. 4937 S/M • 4938 L/XL Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 139 SEK 

TOFFLOR HUSKY
Duntoffla med utsida i konstgjord päls och insida i mjuk velvet fur. 
Tofflan är stoppad med syntetdun. Strl. 32x21x16 cm. Förp. non-woven 
bag.

Artnr. 4933 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK 

DUNTOFFLOR CLIFTON
Duntofflor av syntetdun i stentvättad canvas 340 gsm på utsidan och 
mjuk velvet fur på insidan. Reglerbar i storlek. Strl. 28,5x11 cm. Förp. 
non-woven bag. 

Artnr. 4952 Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK 

VETEKUDDE
Vetekudde för värme eller kyla. Sydd med 3 kanaler. Strl. 45x15 cm. Förp. 
presentkartong. 

Artnr. 5215 Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK 
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HANDDUKSSET BRITISH INDIA
Ett lyxigt frottéset i fint mönster med två duschhanddukar och två handhanddukar framtagna i 100 % 
ekologiskt odlad bomull. Vid tillverkningen har man lagt stor fokus på god kvalitet från odlad planta till fär-
digställd produkt vilket har gjort att handdukarna är certifierade med både GOTS och OEKO-Tex Standard 
100. Bomullens egenskaper bidrar till en skön känsla mot kroppen och dess fina paisleymönster gör att de 
till och med blir fina på badrumshyllan. 500 gsm, strl. 40x70 cm, 65x135 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4126 blå • 4127 grå  Pris 1-49  st 499 SEK • Pris vid 50 st 449 SEK 
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HANDDUKSSET THE GRAND
Exklusivt frottéset bestående av två duschhanddukar och två handhanddukar framtagna i 100 %  
ekologiskt odlad bomull. Handdukarna är tillverkade med hjälp av en zero-twist-metod vilket gör att 
de blir extra mjuka. Detta tack vare att fibrerna i bomullen är kortare och det gör att handduken i sin tur 
känns mjukare samtidigt som den håller högre kvalitet. Vid tillverkningen har man lagt stor fokus på hela 
produktionsledet från odlad planta till färdigställd produkt vilket gjort att handdukarna är certifierade 
med både GOTS och OEKO-Tex Standard 100. 500 gsm, strl. 50x70 cm, 65x135 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4122 vit • 4123 grå • 4124 taupe Pris 1-49  st 499 SEK • Pris vid 50 st 449 SEK  
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MORGONROCK MELANGE
Exklusiv badrock i 280 gsm crystal fleece som du garanterat vill svepa in dig i en lat helgmorgon eller efter en härlig dusch. 
Badrocken har en bred krage, knytskärp och två fickor samt dekorbrodyr på höger bröst. Strl. S/M och L/XL. Förp. plastpåse.

Artnr. 4946 brun S/M • 4947 brun L/XL • 4948 S/M grå • 4949 grå L/XL Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK 

HANDDUKSSET FISHERMAN’S WHARF
Frottéset i ekologisk odlad bomull 100 % 500 gsm, både certifierad med GOTS samt OEKO-TEX. Setet består 
av två mindre handdukar samt två duschhanddukar. Strl. 40x70 cm • 65x135 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 4101 taupe • 4102 svart Pris 1-49  st 469 SEK Pris vid 50 st 419 SEK 

NATURTVÅL LOTUS
Naturtvål med doft av lotusblomma, en fräsch och uppfriskande doft. 
Fungerar mycket bra som extraprodukt till frottéhanddukar eller en 
badrock. Strl. 7,5x5x2,5 cm. Förp. presentpåse.

Artnr. 4241 Pris 1-49  st 69 SEK • Pris vid 50 st 59 SEK 

NECESSÄR CLIFTON
Rymlig necessär i stentvättad canvas med ett stort fack samt ett mindre. 
Designen är inspirerad av antika safariattiraljer, därav det robusta materi-
alvalet och de tåliga detaljerna. Strl. 26x20x10 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5196 brun • 5197 navy Pris 1-49  st 169 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK 

SPATOFFLOR EXCELSIOR
Härliga spatofflor med mjuk sula och stilrent dekorband runt om. Strl. 
one size. Förp. plastpåse.

Artnr. 491001 Pris 1-49  st 35 SEK • Pris vid 50 st 29 SEK 

DIFFUSER WHITE TEA
Exklusiv diffuser i stilren design som både pryder sin plats och låter en 
subtil doft spridas genom rummet. Ger en fräsch doft under en lång tid. 
Strl. kartong 6,5x22 cm • 80ml . Förp. presentkartong.

Artnr. 1190 Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK 
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KINGSLEY & BALTHAZAR 
GOTS - 100% ORGANIC COTTON

• Ekologisk odling som innefattar förbud mot kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel samt använd-
nings av GMO grödor.

• Förbjudet att använda hälso- och miljöfarliga ämnen i 
tillverkningen. 

• Den färdiga produkten får inte innehålla några rester 
av kemikalier.

• Regler för vattenanvändning. Spillvattnet måste tas 
om hand och hela produktionskedjan måste doku-
menteras.

• Papper och kartong som används i förpacknings- 
material, etiketter och liknande, måste vara  
återvunnet och certifierat enligt FSC eller PEFC.

• Förpackningar av plast måste vara pvc fria.

• Regler för säker arbetsmiljö och garanterad mini-
milön för arbetare. 

FROTTÉ KINGSLEY 400
En lyxig frottéhandduk i 400 gsm kammad öglefrotté i 100 % ekologiskt odlad bomull. En handduk som känns mjuk och skön mot kroppen samt 
är framtagen med medvetenhet från odlad bomullsplanta till färdigställd produkt. Tack vare detta är handduken certifierad med både  OEKO-TEX 
Standard 100 och GOTS. 

50x70 cm Pris 1-49  st 40 SEK  • Pris vid 50 st 35 SEK 

65x135 cm Pris 1-49  st 99 SEK • Pris vid 50 st 89 SEK 

90x150 cm Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK 
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Finns även i dessa färger.

FROTTÉ BALTHAZAR 550
En lyxig frottéhandduk i 550 gsm kammad öglefrotté i 100 % ekologiskt odlad bomull. En handduk som känns mjuk och skön mot kroppen samt 
är framtagen med medvetenhet från odlad bomullsplanta till färdigställd produkt. Tack vare detta är handduken certifierad med både  OEKO-TEX 
Standard 100 och GOTS. 

50x70 cm Pris 1-49  st 55 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK

65x135 cm Pris 1-49  st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

90x150 cm Pris 1-49  st 189 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK
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DOFTLJUS CLASSIC
Exklusivt doftljus i en cylinderformad kopp av glas som sprider en len och skön doft. Välj bland två doft-
er, Cedar och Black Orchid. Dess insida är metallic-belagda gör att ljusets sken tas upp och sprids fint. 
Kommer förpackad i en exklusiv förpackning som bara i sig utgör en detalj. Strl. 8x10 cm.

Artnr. 1137 cedar/white  • 1138 black orchid/black Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

DOFTLJUS APOTHECARY
Väldoftande ljus i en glasflaska med lock inspirerad av gamla apoteks-
flaskor. Dess generösa brinntid gör att det sprider en behaglig doft av 
vildvuxna fikon i många timmar. Strl. 6,5x13,5 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 1122 Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

DOFTLJUS HOLIDAY EDITION
Fina doftljus i cylinderformade glasbehållare som kommer i set om 
två. Ljusen sprider en behaglig doft av skandinavisk jul. Gör sig fint 
tillsammans men också på varsitt håll och kan på så sätt sprida sin 
ljuva doft och härliga sken i fler delar av hemmet. Strl. 8x6 cm. Förp. 
presentkartong.

Artnr. 1128 Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

DOFTLJUS TRAVEL TIN
Doftljus med tre vekar i ett metalletui med lock. Doftar härligt av ho-
nung och hibiskus. Strl. 13x5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1126 Pris 1-49  st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

DOFTLJUS TRAVEL EDITION
Doftljus i glasburk med lock, inspirerad av apoteksflaskor. Finns i tre 
varianter, New York, Paris och Stockholm. Trevlig som mindre gåva men 
kombinera den gärna med andra produkter. Brinntid ca 12 h. Strl. 6x7 cm. 
Förp. presentkartong.

Artnr. 1130 stockholm • 1131 paris • 1132 new york
Pris 1-49  st 59 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK

48 49



LJUSLYKTA LAUSANNE
Lanterna i glas i stilren design med handtag i konstläder. Tack vare att 
den är helt tät i bottnen kan lyktan också användas som en vacker vas 
till blombuketten. Strl. 21x18 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 8127 Pris 1-49  st 229 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

LJUSLYKTA LUGANO
Ljuslykta i typisk skandinavisk design med raka, fina linjer. Lyktan är 
tillverkad i polerat stål och glas. Strl. 16x16x24 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 8148 Pris 1-49  st 589 SEK • Pris vid 50 st 529 SEK

LJUSSTAKE MONKEY
En vacker ljusstake för kronljus i annorlunda utformning som sticker ut 
ur mängden. Ljusstaken som föreställer en välklädd apa i guldfärg blir i 
sig en rolig inredningsdetalj med eller utan tända ljus vart den än står. 
Strl. 23x11 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 8158 Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50 st 229 SEK

LJUSSTAKE COX
Exklusivt set med ljusstakar i svart marmor sprider skenet från ljusen 
extra fint. Detta tack vare dess guldfärgade metallplatta som pryder 
dess ovansida. Kommer i set om två och kan på så sätt ställas ut som set 
eller på två ställen i hemmet. Strl. 9x9x3 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1180 Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

LJUSLYKTA BOTTEGA
Ljuslykta i handblåst glas och polerad metall. Handtaget är av flätat 
konstläder och skapar en genuin känsla. Strl. 17,5x17,5x20,5 cm. Förp. 
presentkartong.

Artnr. 8126 Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK

LJUSLYKTA MONTREUX
Ljuslykta i industriinspirerad design med raka linjer. Ett handtag i mjukt 
konstläder blir en fin och praktisk detalj på lyktan som i övrigt består av 
enkla stålprofiler och en glascylinder. En enkel konstruktion som gör 
sig bra överallt. Strl. 13x13x17.5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 8129 Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK
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BRICKA YORK
Snygg bricka i konstläder utrustad med två handtag fästa med rejäla 
nitar som gör den lätt att lyfta och bära. Känns rejäl tack vare sin stabila 
botten och höga kanter som gör att den håller det du bär på brickan på 
plats. Strl. 37x5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3271 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

COASTERSET YORK
Set med sex stycken underlägg för glas som skyddar bordsskivan mot 
tråkiga fläckar. Setet kommer förpackade i en snygg förvaringslåda som 
bara den är dekorativ att ha framme. Praktiskt och snyggt på en och 
samma gång. Strl. 10 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3272 Pris 1-49  st 169 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

CRYSTAL HIGHBALLSET
Sex stycken vackra highballglas av kristall framtagna i tre olika varia-
tioner av mönster, två glas av varje sort. Tack vare mönstret i varje glas 
har de förmågan att ta upp och reflektera ljus på ett annorlunda sätt 
vilket tillsammans med dess tyngd gör att de känns lyxiga. Strl. 14x8 
cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 8162 Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

CRYSTAL PITCHER
Kanna i vackert mönstrat kristallglas med en imponerande vikt vilket gör att den känns rejäl och bidrar 
till en kaxig karaktär. Dess mönstrade yttre gör att den fångar och sprider skenet från sol, ljus och andra 
ljuskällor vackert. Fin att servera dryck ur vid alla olika tillfällen. Strl. 24x19 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 8160 Pris 1-49  st 219 SEK Pris vid 50 st 199 SEK

CRYSTAL TUMBLERSET
Sex stycken vackra glas av kristall framtagna i tre olika variationer av 
mönster, två glas av varje sort. Tack vare mönstret i varje glas har de 
förmågan att ta upp och reflektera ljus på ett annorlunda sätt vilket 
tillsammans med dess tyngd gör att de känns lyxiga. Strl. 9,5x8 cm.  
Förp. presentkartong.

Artnr. 8167 Pris 1-49  st 189 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

NYCKELBRICKA YORK
Unikt utformad bricka i konstläder. Kanterna skapas genom att sätta 
ihop dess magnetiska tryckknappar som finns i varje hörn. Perfekt att 
förvara smågrejer i så som smycken och nycklar som man använder var 
dag. Strl. 19x19 utvikt. Förp. presentkartong.

Artnr. 3273 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

LÄSPLATTESTÄLL YORK
Snyggt läsplatteställ i konstläder som kommer väl till hands i köket om 
man ersatt kokboken med läsplattan eller mobilen. Passar till de flesta 
typer av läsplattor och mobiler och har en konstruktion som gör att den 
står säkert och stadigt på sin plats. Strl. 10x4 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3274 Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK
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GJUTJÄRNSGRYTA OVAL
En robust gryta tillverkad i emaljerat gjutjärn. Tack vare materialets egenskaper blir värmefördelningen jämn 
över hela grytan samtidigt som den bibehålls länge. Locket är försett med små piggar som gör att vattenångan 
som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint över hela grytans innehåll. Grytan är perfekt till långkok 
och grytor och dess emaljering gör den också möjlig att använda om du vill bryna kött eller grönsaker. Klarar de 
flesta typer av hällar inklusive induktion. Strl. 27x21x15 cm, rymmer 3,5L. Förp. presentkartong. 

Artnr. 1937 vit • 1938 röd • 1934 grå Pris 1-49  st 609 SEK • Pris vid 50  599 SEK

GJUTJÄRNSGRYTA RUND
En robust gryta tillverkad i emaljerat gjutjärn. Tack vare materialets egenskaper blir värmefördelningen jämn 
över hela grytan samtidigt som den bibehålls länge. Locket är försett med små piggar som gör att vattenångan 
som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint över hela grytans innehåll. Grytan är perfekt till långkok 
och grytor och dess emaljering gör den också möjlig att använda om du vill bryna kött eller grönsaker. Klarar 
de flesta typer av hällar inklusive induktion. Strl. 20x15 cm, rymmer 2,8L. Förp. presentkartong. 

Artnr. 1922 vit • 1923 röd • 1926 grå Pris 1-49  st 609 SEK • Pris vid 50 st  549 SEK
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TRAKTÖRGRYTA
Rejäl gryta i gjutjärn med emaljerad insida. Gjutjärnets egenskaper gör att värmefördelningen blir god i hela 
grytan samtidigt som den också bibehåller värmen länge. Locket är försett med små piggar som gör att 
vattenångan som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint över grytans innehåll. Grytans låga kanter 
och stora plana botten gör att den får en stekpannas egenskaper samtidigt som att den passar utmärkt till 
långkok eller tillagning i ugn. Strl.30x12 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1941 svart • 1942 vit Pris 1-49  st 719 SEK • Pris vid 50 649 SEK

PEPPARKVARN MOREZ
Exklusiv pepparkvarn med tyskt keramiskt verk för matentusiasten. Det högkvalitativa verket i pepparkvarnen 
fungerar till både salt och peppar, ställs enkelt in på önskad grovlek och är tack vare materialets egenskaper 
fri från risken för korrosion. En guldknopp upptill som håller ihop kroppen utgör en fin detalj på den annars 
klassiskt designade pepparkvarnen. Strl. 20 cm. Strl. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3163 Pris 1-49  st 379 SEK • Pris vid 50 st 339 SEK
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GRILLPANNA BOUGON
Rejäl stekpanna i gjutjärn med handtag av trä. Stekpannans botten har 
grillräfflor som ger tydliga och fina grillränder på det du steker. Hand-
taget i trä skyddar från värmen som annars lätt och snabbt sprids gen-
om gjutjärnet, samtidigt som den blir behagligare att hålla i. Gjutjärnets 
egenskaper ger en god värmefördelningsförmåga över hela pannan, fin 
stekyta och blir med rätt skötsel långlivad i köket. Strl. 23x3 cm. Förp. 
presentkartong. 

Artnr. 1902 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK 

BLINIPANNA BOUGON
Stekpanna i gjutjärn med sju mindre formar avsedda för att göra perfekt 
runda blinis eller plättar. Handtaget av trä bidrar till ett bekvämare grepp 
samtidigt som det skyddar från att värmen sprids genom handtaget. 
Gjutjärnets egenskaper ger en god värmefördelningsförmåga över hela 
pannan, fin stekyta och blir med rätt skötsel långlivad i köket. 

Artnr. 1952 Pris 1-49  st 299 SEK • Pris vid 50 st 269 SEK

STEKPANNA BOUGON
Stekpanna i gjutjärn med handtag av trä. Tack vare gjutjärnets 
egenskaper får stekpannan god värmefördelningsförmåga över hela 
dess bottenyta och kanter samtidigt som värmen också bibehålls längre 
och på så sätt används optimalt. Stekpannan fungerar att användas på 
alla olika typer av värmekällor och kommer med rätt skötsel bli din bästa 
vän i köket i många år. Strl.28,5x6 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 1901 Pris 1-49  st 399 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

GJUTJÄRNSSTEKPLATTA
Denna platta av gjutjärn läggs på grillgallret, i ugnen eller direkt på häl-
len.Fungerar även utmärkt att tillaga bröd, pizza, grönsaker, heta räkor 
eller andra små ting som lätt trillar igenom gallret på grillen. Fungerar på 
de flesta typer av hällar inklusive induktion. Strl. 33 cm i diameter inkl. 
handtagen. Förp. presentkartong.

Artnr. 3347 Pris 1-49  st 379 SEK • Pris vid 50 st 339 SEK
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STEKPANNA GROSSETO
Stekpanna i karboniserad aluminium med mattsvart finish. Uppbyggd 
på en fyra millimeter tjock bottenplatta som tål alla olika typer av hällar 
inklusive induktion. Pannan har en insida belagd med xylan-coating, 
en nonstickbeläggning som befriar din mat från möjligheten att fastna i 
botten och är försedd med ett rejält handtag i rostfritt stål. Diameter: 28 
cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 1803 Pris 1-49  st 399 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

SÅSKASTRULL GROSSETO
Snygg såskastrull i karboniserad aluminium med mattsvart finish. Kas-
trullen har en insida belagd med xylan-coating och är uppbyggd på en 
fyra millimeters bottenplatta som fungerar på alla olika typer av hällar 
inklusive induktion. Aluminiumet gör att värmeupptagningen samt för-
delningen av värmen blir snabb och jämn över hela kastrullen. Strl. 18x9 
cm, rymmer 2,3 L. Förp. presentkartong.

Artnr. 1801 Pris 1-49  st 379 SEK • Pris vid 50 st 339 SEK

ROASTER GROSSETO
Ugnsrosta kyckling, grönsaker och kött i helbit i denna ugnsform i alumin-
ium. Insidan har en keramisk beläggning vilket till skillnad från teflon gör 
att ugnsformen klarar högre temperaturer. Till formen hör en lös ställning 
som man använder då man tillagar kyckling, revben eller kött. De ordentliga 
handtagen för att formen är enkel att greppa. Strl. 36x26x13 cm (inkl. hand-
tag). Förp. presentkartong. 

Artnr. 3513 Pris 1-49  st 649 SEK • Pris vid 50 st 549 SEK

KASTRULL GROSSETO
Stilren och rymlig kastrull i karboniserad aluminium som ger en matt-
svart snygg finish. Kastrullen har en insida belagd med xylan-coating 
och är uppbyggd på en fyra millimeters bottenplatta som fungerar 
på alla olika typer av hällar inklusive induktion. Aluminiumet gör att 
värmeupptagningen samt fördelningen av värmen blir snabb och jämn 
över hela kastrullen. Kanten på kastrullen har två nedsänkningar som är 
tillsammans med kastrullens lock i glas försett med hål vid sidorna gör 
det lättare att hälla av överblivet vatten. Strl. 22x12 cm, rymmer 4,5 L. 
Förp. presentkartong.

Artnr. 1802 Pris 1-49  st 469 SEK • Pris vid 50 st 419 SEK
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STEKPANNA MAISON
Stekpanna i koppar och stål. Stålet ger flera funktioner, bland annat att 
kärlen fungerar på induktionshäll. Det yttersta lagret av koppar ger en 
snabb och jämn värmefördelning. Strl. Ø 28 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1955 Pris 1-49  st 829 SEK • Pris vid 50 st 749 SEK

SÅSKASTRULL MAISON
Såskastrull i koppar och stål. Stålet ger flera funktioner, bland annat att kärlen 
fungerar på induktionshäll. Det yttersta lagret av koppar ger en snabb och 
jämn värmefördelning. Strl. Ø 16x8 cm, rymmer 1,6 L. Förp. presentkartong.

Artnr. 1956 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK

KASTRULL MAISON
Kastrull i koppar och stål. Stålet ger flera funktioner, bland annat att 
kärlen fungerar på induktionshäll. Det yttersta lagret av koppar ger en 
snabb och jämn värmefördelning. Strl. Ø 24x13,5 cm, rymmer 5 l. Förp. 
presentkartong.

Artnr. 1957 Pris 1-49  st 1410 SEK • Pris vid 50 st 1290 SEK

SKÄRBÄRDA BUTCHER BLOCK
Robust och rejäl skärbräda i oljad Acasia trä (FSC Certifierad). Stavlim-
mad. Skärbrädan har praktiska handtag på varje kortsida. Storlek 39x29x-
4cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3054 Pris 1-49  st 769 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK

SKÄRBÄRDA CHOPSTATIC
Choptastic bjuder på innovation som gör ditt köksarbete mer praktiskt 
och hygienskt. Skärbrädan har två sidor, en i plast, samt en i trä för en 
naturlig fördelning. Plastsidan används för bakteriella produkter som t.ex 
kyckling. Medan träsidan passar bättre till grönsaker, bröd mm. Brädan 
har dessutom ett naturligt frånlut, vilket ger en bra skärvinkel för an-
vändaren samtidigt som den samlar all vätska på ett ställe. Strl. 38x26x3 
cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3031 Pris 1-49  st 149 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK
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SKÄRBÄRDA BURLINGO
En fin långsmal skärbräda med många användningsområden. Perfekt 
att använda som serveringsfat till exempelvis ostar, charkuterier och 
snittar när den inte används som skärbräda. Tillverkad i oljat acaciaträ 
som är ett vackert träslag och känt för att vara hållbart. Strl. 50x18x1,3 
cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3056 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

SKÄRBÄRDA MONTFORTE
Klassisk skärbräda tillverkad i oljat acaciaträ som är ett vackert träslag 
och känt för att vara hållbart. Acacia är ett beständigt material som ål-
dras med värdighet. Skärbrädan har ett handtag och passar lika bra som 
serveringsbräda. Strl. 51,5x22x1,3 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3014 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

SKÄRBRÄDA BOTTACCIO
Klassisk skärbräda tillverkad i oljat acaciaträ som är ett vackert träslag 
utan och för att vara hållbart. Acacia är ett beständigt material som 
åldras med värdighet. Funkar både som skärbräda eller serveringsbräda. 
Strl. 38,5x31x1,3 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3013 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

SERVERINGSBESTICK FRATELLO
Köksredskap med läderdetalj. Använd till matredning eller uppläggning. 
Tillverkade i oljat acaciaträ som är ett vackert träslag och känt för att 
vara hållbart. Strl. 35,5x7 cm • 35,5x6,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1017 Pris 1-49  st 149 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK
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BRICKA MARBLE
Dekorationsbricka i marmor med kant som bepryder sin plats med elegans. Använd som ljusfat, i köket för oljor 
och kryddor eller i badrummet för tvål och bodylotion med mera. Strl. 30x20x3 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3267 vit • 3268 grön Pris 1-49  st 369 SEK • Pris vid 50 st 329 SEK

BRÄDA MARBLE
Exklusiv marmorbräda med läderband med fler användningsområden. Använd som bricka för ljus, som upplägg-
ningsfat vid servering av ost, charkuterier och snittar eller som bricka att ha för kryddor och oljor i köket. En fin 
inredningsdetalj i ditt hem som pryder sin plats hur den än används. Strl. 30x20 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3262 vit • 3263 grön Pris 1-49  st 309 SEK • Pris vid 50 st 279 SEK

MORTEL MARBLE
Rejäl mortel i grön marmor som både blir en praktisk men också en vacker företeelse i kökslandskapet. Med 
hjälp av en mortel att stöta kryddorna i kommer smakerna fram och blir mer intensiva vilket bidrar till förhöjd 
matlagningsupplevelse. Marmorns egenskaper gör att det blir vackra skiftningar i färgen samtidigt som att den 
får en lång livslängd. Strl.13x7,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1917 Pris 1-49  st 299 SEK • Pris vid 50 st 269 SEK

66 67



SALADSERVERS GLOMEL
Lyxigt set i två delar med fina salladsbestick. Den snygga finishen och dess 
stilrena utformning gör att de känns moderna. Roliga att servera sallad, 
potatisen eller annat gott med. Strl. 30x15x3 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 1019 Pris 1-49  st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

OSTSET AVEYRON
Set med tre delar av praktiska redskap i franskinspirerad birstrostil. Två kni-
var varav en med picker istället för ett egg på toppen samt en marmeladkniv 
som är perfekta att använda till servering av ostar och annat gott därtill. Strl. 
26,8x13,6x2,5 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3059 Pris 1-49  st 169 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

TÅRTSPADE GLOMEL
Tvådelat set med serveringsbestick, en kniv och en tårtspade. Perfekta till 
festens tårta. Guldfinishen gör de inte bara praktiska utan också snygga. 
Strl. 31x16x4,5 cm Förp. presentkartong. 

Artnr. 3068 Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

OSTSET GLOMEL
Tredelat set med praktiska redskap att ha till servering av ostbricka. 
Tillverkade med en matt guldfinish som gör de både praktiska och fina. 
Strl. 16,5x13x13 cm.Förp. presentkartong. 

Artnr. 3066 Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

KÖTTBESTICK BISTRO
Köttbestick i bakelit och ände i rostfritt stål. Sex stycken knivar och 
sex stycken gafflar packat i en fin presentkartong med receptfolder. 
Strl. kartong 39x25x2,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3313 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

KÖTTKNIVAR AVEYRON
Köttknivar i typisk fransk bistro stil av hög kvalitet. Ett set om fyra 
knivar, där du enkelt matchar med den gaffel du själv har hemma. Strl. 
14x26,5x2,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3329 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

TRANCHERSET AVEYRON
Trancherset med kniv och gaffel i typisk fransk bistro design. Strl. 
30,5x8,5x2,8 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3331 Pris 1-49  st 279 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK
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BRÖDKNIV KAISER 
Strl. 33 cm (20 cm bladet). Förp. presentkartong. 

Artnr. 1651 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

NAKIRIKNIV KAISER 
Strl. 30 cm (17 cm bladet). Förp. presentkartong. 

Artnr. 1652 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

SANTOKUKNIV KAISER 
Strl. 25,5 cm (14 cm bladet). Förp. presentkartong. 

Artnr. 1653 Pris 1-49  st 289 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK

KOCKKNIV KAISER 
Strl. 33 cm (20 cm bladet). Förp. presentkartong. 

Artnr. 1650 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

KOMPLETT KNIVSET KAISER 
Exklusivt set med fem stycken Kaiser-knivar, en brödkniv, en kockkkniv, 
en skalkniv, en nakiri samt en santoku kniv. Setet kommer packat i en 
exklusiv canvaspouch. Förp. presentkartong. 

Artnr. 1660 Pris 1-49  st 1 539 SEK • Pris vid 50 st 1 399 SEK

KOCKSET KAISER 
Exklusivt set med två stycken knivar ur vår Kaiser-serie. En 
kockkniv samt en skalkniv. Strl. 33 cm (20 cm bladet) och 
19,5 cm (8 cm bladet). Förp. presentkartong. 

Artnr. 1655 Pris 1-49  st 469 SEK • Pris vid 50 st 419 SEK 

Denna knivserie har tagit flera år att utveckla. Stålet är noga utvalt från Tyskland, 
X50CrMoV15 och handtaget är av Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsam-
mans med dess välbalanserade kropp från ände till egg gör den skönare och lättare 
att arbeta med. Det tyska stålets goda egenskaper gör att knivarna både blir fläck-
beständiga och ställer inte heller höga krav på skötsel mer än slipning. Dess skärpa 

håller sig länge och när man väl behöver slipa dem så är det en enkel uppgift. 
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KNIVSET KERAMIK
Två stycken keramiska knivar som levereras i en mycket fin kartong med 
magnetlock och en bipackad receptfolder. Strl. 15 cm (bladet) och 7 cm 
(bladet). Förp. presentkartong.

Artnr. 1690 Pris 1-49  st 379 SEK • Pris vid 50 st 339 SEK

SKALSET KERAMIK
Skalset innehållande en skalkniv i keramik, en skalare i keramik samt en 
vitlöksskalare i silikon. Dessa verktyg underlättar och gör det vardagliga 
arbetet i köket roligt. Strl. Skalkniv 10 cm, vitlöksskalare 13x3 cm, skalare 
12 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1693 Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

KNIVSET NAKIRI
Knivset bestående av två keramiska knivar. En santokukniv som läm-
par sig för grönsaker samt en nakirikniv som är en utmärkt allround-
kniv i större modell. Strl. Nakiri 16 cm (bladet), Santoku 12 cm (bladet). 
Förp. presentkartong.

Artnr. 1694 Pris 1-49  st 399 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

SKÄRBRÄDA TIP IT
Smart skärbräda i plast. Ett veck i mitten gör att du enkelt kan vika 
brädan och vända ner det du skurit i en gryta eller skål. Packat i ett fint 
kuvert. Perfekt och skicka som brev. Strl. 21,5x39 cm (ink. handtag). Förp. 
presentkuvert.

Artnr. 3011 Pris 1-49  st 99 SEK • Pris vid 50 st 89 SEK

LÖKBRILLOR
Aldrig mer tårar i ögonen när du skär lök. Dessa glasögon i ergonomisk 
design har en smart kant av skumgummi som gör att glasögonen sitter 
tätt kring ansiktet. Aldrig mer behöver du fälla en tår över lök hemma i 
köket. Strl. One size. Förp. presentkartong.

Artnr. 3044 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

LUNCHBOX CERI
En smart lunchlåda i plast med tillhörande lock med silikonkant och slut-
ligen ett elastiskt band som man försluter lådan med. Lådan är försedd 
med en löstagbar extravägg som gör det möjligt att dela upp innehållet i 
lådan om man önskar. Strl. 19x12x6,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3106 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

KÖKSHANDDUKSSET BROONS
Set med två kökshanddukar vävda i 100 % högkvalitativ bomull i fint 
randigt mönster. Materialets egenskaper gör att de passar utmärkt att 
torka av fuktiga köksdetaljer med då handdukarna får en hög uppsugn-
ingsförmåga. Dess kortsidor som är beprydda med franskanter gör att de 
också går bra att använda som en duk. Strl. 50x70 cm. Förp. plastpåse. 

Artnr. 2122 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

KERAMISKA KNIVAR
Keramiska knivar är vassare och behåller skärpan längre, de fläckas inte 
och överför heller ingen metallisk smak till maten. Dessutom är risken för 
bakterieansamlingar mindre. Förp. presentkartong.

1682 santoku Pris 1-49  st 269 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

1680 kockkniv Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK
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HERBSET FERULA
Kryddset i fyra delar avsedd för färska kryddor. Krukorna är tillverkade i porslin med en emaljerad 
yta och är målade för hand som på så sätt ger krukorna effektfulla skiftningar i sin färg. Till kruk-
setet kommer också en emaljerad bricka keramik i guldfärg samt en praktisk kryddsax. Setet går 
också utan sin sax att använda till exempelvis tandborstarna eller diskborsten och liknande. Strl. 
22x11 cm (bricka), 12x10 cm (kruka) och 15,5x7 cm (sax). Förp. presentkartong.

Artnr. 3052 Pris 1-49  st 369 SEK • Pris vid 50 st 329 SEK

SALLADSBESTICK RETRO
Snygga salladsbestick i rostfritt stål och med handtag i ek. En klassisk de-
sign. Recept på insidan av locket. Strl. 5,5x28,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1022 Pris 1-49  st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

SERVERINGSSET BEUMONT
Tre handmålade keramikskålar med en borstad effekt. Visas elegant 
upp på en serveringsbricka av trä. Servera sill, plockmat eller tillbehör. 
Brickan är också trevlig att använda som serveringsbräda för tapas eller 
charkiturier. Levereras med recept och skötselråd. Strl. 11,5x37x1,5 cm 
(bricka), 10x8,5 cm (skål). Förp. presentkartong.

Artnr. 1083 Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

RIVJÄRNSSET
Setet består av ett effektivt rivjärn samt en slitstark skyddshandske 
att använda till. Passar mycket bra att riva ost, citrus, vitlök mm. Strl. 
35,5x12x4 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3049 Pris 1-49  st 179 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK
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TERMOMETER TOUCH
En digital stektermometer med touchfunktion förpackad i en bokbox. 
Termometern läser av korrekt temperatur på fem sekunder eller kon-
tinuerligt om du väljer att ha den fast i det du tillagar. Innehåller också 
en tidtagningsfunktion. I termometern finns förinställda temperaturer 
för de vanligaste kött-, fisk-, och kycklingvarianterna. Exempelvis om du 
önskar oxfilé medium så väljer du det på termometern och den visar att 
du ska ta av köttet vid ca 60 grader och varnar när du nått denna tem-
peratur. Batterier medföljer. Strl. 11x21,5x3,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3406 Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

TRAKTÖRPANNA LIGHT
Traktörpanna i lättviktsgjutjärn. Råmaterialet är exakt samma som vanlig sandgjuten gjutjärn, men med ny teknik lyckas vi 
nu gjuta tunnare. Det ger en panna som har de fina egenskaperna från gjutjärn som jämn värmefördelning och slitstyrka, 
utan att vikten blir lika hög som en traditionell gjutjärnspanna. Insidan av pannan har ILAG-coating, som är nonstick och fri 
från PFOA. Klarar alla typer av hällar inklusive induktion. Strl. 28x8 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1913 Pris 1-49  st 659 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK

STEKPANNA CLASSIC
Snyggt utformad stekpanna med värmeskyddat handtag. Pannan är 
tillverkad i 4 mm tjockpressad aluminium och fungerar på de flesta typ-
er av hällar inklusive induktion. Strl. Ø 26x5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1907 Pris 1-49  st 279 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK

TONG FINE
Stekpincett av rostfritt stål, pincetten är smidig att använda för både 
större köttbitar och mindre tillbehör. Den räfflade insidan av pincettens 
topp gör att friktionen ökar och ditt grepp förbättras.Strl. 35x2,3 cm. 
Förp. presentkartong.

Artnr. 3339 Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

METALLTVÅL FISK
Metalltvål som tar bort lukt av t.ex fisk och vitlök från händerna. Perfekt 
att skicka som brev. Strl. 5,5x2x11 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1005 Pris 1-49  st 55 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK
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KARAFF PORTO
Fin karaff i keramik tillverkade med ett vackert krackelerat mönster som hämtat sin inspira-
tion från klassiska portugisiska former och färger. Vacker att servera dryck i men fungerar 
också mycket bra att ha som vas om man önskar. Strl. 30x10,5 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3620 svart • 3621  ljusgrå • 3622 turkos  Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK

MUGGSET PORTO
Set med fyra vackra muggar i keramik. Utrustade med ett greppvänligt öra och tillverkade 
med ett fint krackelerat mönster som hämtat sin inspiration från klassiska portugisiska 
former och färger. Strl. 10x9,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3615 svart • 3616  ljusgrå • 3617 turkos  Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

SKÅLSET PORTO
Set med två vackra skålar i keramik. Tillverkade i ett fint krackelerat mönster som har hämtat sin  
inspiration från klassiska portugisiska former och färger. Perfekta att ha vid servering av sallad, potatis 
eller som godisskål. Vacker och praktisk på en och samma gång. Strl. 18x6 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3610 svart • 3611  ljusgrå • 3612 turkos  Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

SKÅL PORTO
Vacker skål av keramik i ett fint mönster som har hämtat sin inspiration från klassiska portugisiska 
former och färger. En ojämn kant gör att skålen får en härlig karaktär och blir fin att servera salladen  
i eller att ha framme på bordet med frukter i. Strl. 30x7 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3605 svart • 3606  ljusgrå • 3607 turkos  Pris 1-49  st 359 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK

UPPLÄGGNINGSFAT PORTO
Vackert uppläggningsfat i keramik. Tillverkade i ett fint mönster som har hämtat sin inspira-
tion från klassiska portugisiska former och färger. Fint att ha som serveringsfat vid middagen 
eller att ha framme med frukt på hela tiden. Strl. 36x22,5x4 cm. Förp. presentkartong. 

Artnr. 3600 svart • 3601  ljusgrå • 3602 turkos Pris 1-49  st 279 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK
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SERVERINGSFAT ARABICA
Rymligt serveringsfat I keramik med vårt dekorativa Arabicamönster. Servera snittar, sallad, 
charkuterier eller ha den som dekoration i hemmet. Strl. 36x3 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 6037 offwhite • 6038 blå • 6039 svart Pris 1-49  st 289 SEK Pris vid 50 st 259 SEK

SERVERINGSFAT LUKAS
Serveringsfat i keramik ur vår omtyckta Lukas-serie. Perfekt till att servera snittar, tilltugg eller en  
sallad på. Fatet är handmålat och har en vacker dekorkant. Handdisk rekommenderas. Strl. 
46x34,5x3,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3540 offwhite • 3541 grå • 3544 svart • 3588 blå Pris 1-49  st 289 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK

SERVERINGSSKÅL LUKAS
Skål i keramik med en fin kontrastkant i vackert blommönster. Skålen är handmålad och har en 
tonad effekt i kanterna. Perfekt för en härlig sallad, potatis eller något annat gott. Handdisk rekom-
menderas. Levereras med receptfolder. Strl. Ø 35x7,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3545 offwhite • 3546 grå • 3549 svart • 3582 blå Pris 1-49  st 289 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK
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TERMOS JAVA METALLIC
Fin kaffetermos i klassisk skandinavisk design med raka och rena linjer. 
Strl. Rymmer 1L, 30x10,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 50705 koppar • 50707 guld  
Pris 1-49  st 379 SEK • Pris vid 50 st 339 SEK

TERMOS JAVA
Fin kaffetermos i klassisk skandinavisk design med raka och rena linjer. 
Strl. Rymmer 1L, 30x10,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 50700 stål • 50709 svart 
Pris 1-49  st 289 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK

KAFFESKED GOLD
Kaffesked i guldfinish. Skeden har även en integrerad klämma, vilket 
gör att den kan användas som förslutning till ett öppnat kaffepaket. Strl. 
17,5x3,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3352 Pris 1-49  st 79 SEK • Pris vid 50 st 69 SEK

MUGGSET NORDIC EDITION
Muggset innehållande fyra fina muggar i nordiskt inspirerad design. 
Alla fyra muggar får var för sig representera huvudstäderna Stockholm, 
Helsingfors, Oslo och Köpenhamn och deras kartor. De är utrustade med 
ett greppvänligt öra som gör de bekväma och sköna att hålla i trots ett 
varmare innehåll. Strl. 8x10 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 6042 Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

UGNSFORM ARABICA
Ugnsform i keramik med Arabicadekor samt en borstad finish. Formen 
passar bra till det mesta för tillagning i ugnen. Strl. 26x26x6 cm. Förp. 
presentkartong.

Artnr. 3517 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

MUGGSET ARABICA
Mugg utan öra i handmålad keramik med det populära Arabicamönstret. Kom-
mer som ett set om fyra muggar. Välj bland fyra härliga färger. Strl. 8x9x7,5 cm. 
Förp. presentkartong.

Artnr. 6043 offwhite • 6044 svart • 6048 navy • 6049 röd
Pris 1-49  st 179 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK

SKÅLSET ARABICA
Djup skål som ett set om två med öra. Skålarna lämpar sig väl till soppa, 
sallad eller som frukostskålar. Strl. 14x9 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 3185 Pris 1-49  st 179 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK
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GRYTLAPP ASADO
Grytlapp i stentvättad canvas 480 gsm med detalj i konstläder och kon-
trastsömmar. Strl. 20x20 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 1039 grön • 1038 svart Pris 1-49  st 69 SEK • Pris vid 50 st 59 SEK

GRYTVANTE ASADO
Grytvante i stentvättad canvas som blir ett fint inslag i köksinteriören. 
Detaljer i konstläder och kontrastsömmar i ett stilfullt rutmönster. En 
funktionell modell som är anpassad för både höger-och vänsterhänta. 
Tillverkad av 480 gsm bomullscanvas. Strl. 33x16 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2169 grön • 2168 svart Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

FÖRKLÄDE ASADO
Robust förkläde i stentvättad canvas 280gsm med konstläder detaljer. Ett förkläde med lång 
livslängd som bara blir finare med tiden. Strl. 70x90 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2156 grön • 2155 svart Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK
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KÖKSHANDDUK CITY
Kökshandduk i 100% bomull, 180gsm. Handdukarna har karttryck av 
New York och Stockholm. Strl. 50x70 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2128 stockholm • 2129 new york 
Pris 1-49  st 55 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK

FÖRKLÄDE CITY
Förkläde i 100% bomull, 180 gsm. Förklädet har karttryck av New York 
och Stockholm. Strl. 70x90 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2138 stockholm • 2139 new york 
Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

BRÖSTFÖRKLÄDE
Bröstförkläde med justerbart nackband i 180 gsm 65 % polyester 35 % 
bomull. Strl. 70x90 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2146 navy • 2150 svart Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

GRYTVANTE DENIM
Grillvante i slitstark denim. Åldras med värdighet, blir bara finare med 
åren. Strl. one size, 34,5x18,5 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2166 svart • 2167 navy Pris 1-49  st 79 SEK • Pris vid 50 st 69 SEK

BRÖSTFÖRKLÄDE DENIM
Förkläde i slitstark denim. Tål tuffa tag i köket och vid grillen. Smidig ficka 
framtill samt ögla för kökshandduk. Åldras med värdighet, blir bara finare 
med åren. Strl. 70x90 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2148 svart • 2160 navy Pris 1-49  st 179 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK

APRON PRO
Smart förkläde som passar sig både för grillen eller i köket. Istället för att 
ha en lös grillvante har vi integrerat vanten i förklädets hörn. Förklädet 
blir betydligt mer funktionellt än ett klassiskt förkläde då du alltid har 
något att greppa med. Strl 70x90 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 2149 Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK
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BRATZY
Pimpat yatzy med fem tärningar och penna i ”guld” samt noteringsblock. 
Strl. 18x14x3 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 9121 Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

MINDGAME
Rolig tankenöt för gammal som ung. Tre kluringar som garanterat gör 
dig smått frustrerad men samtidig hjälper dig att träna upp tankeverk-
samheten. Strl. 13,6x9,7x3,3 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 9123 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

YATZY
Traditionellt yatzy med fem tärningar och penna samt noteringsblock. 
Strl. 18x14x3 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 9122 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

STORY OF GINGER
Pepparkaksset med fem klassiska pepparkaksformar packat i en bokbox i 
snygg design. På insidan av locket är ett tryckt recept. Strl. 24x27x2,5 cm. 
Förp. Presentkartong.

Artnr. 1059 Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

I LIKE GINGER
En pepparkaksform att gilla. Ge dina kunder och anställda uppskattning 
genom att verkligen visa att du gillar dem. Kul gåva som kommer up-
pskattas och kommas ihåg. Strl. 13x13x2.5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 1061 Pris 1-49  st 79 SEK • Pris vid 50 st 69 SEK

PEPPARKAKSSET CITY
Pepparkaksset med pepparkaksformar av Big Ben, Empire State Building 
och Eiffeltornet. Formarna har en mattsvart coating. Strl. 19x29x3,5cm. 
Förp. presentkartong.

Artnr. 1063 Pris 1-49  st 99 SEK • Pris vid 50 st 89 SEK
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SITTUNDERLAG ARCTIC
Sittunderlag med en ovansida i fuskpäls och undersidan plastad i PEVA som gör att man sitter torrt på alla 
underlag. Rullas lätt ihop när den inte används och fästs med kardborreband. Strl. 38x42 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5029 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

VILDMARKSPANNA
Stekpanna perfekt för stekning under öppen eld eller på grillen. Strl. 
21,5x2,5 cm. Förp. presentkartong.

Artnr. 5510 Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

TERMOS TWO-IN-ONE
Termos med dubbelvägg i stål som är vakuumförseglat. Denna unika 
design har en inbyggd bilmugg i botten som man enkelt skruvar ut. Det 
är alltså en termos och bilmugg i ett. Strl. Ø 8x29 cm, mugg Ø 7x12,5 cm, 
rymmer 500 ml. Förp. presentkartong.

Artnr. 50865 svart • 50866 stål Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

TERMOSMUGG ENZO
Bilmugg med dubbelvägg samt stål som är vakuumförseglat. Dess smala 
design är anpassad för att passa mugghållaren i bilen. Strl. Ø 7x17,5 cm, 
rymmer 350 ml. Förp. presentkartong.

Artnr. 5093 stål • 5094 svart Pris 1-49  st 129 SEK • Pris vid 50 st 109 SEK

SITTUNDERLAG SHERPA
Sittunderlaget har en baksida i plastad PVC och framsidan är i en härligt 
varm och mjuk sherpakvalitet. Strl. 50x150 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5344 Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK
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SCUBA WEEKEND 60 L
Högkvalitativ resväska i vattenavvisande material som rymmer 60 liter. 
Två bärremmar gör den även till en bra ryggsäck. Tillverkad i slitstarkt 
500 D PVC tarpaulin. Strl. 58x36 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5143 Pris 1-49  st 469 SEK • Pris vid 50 st 419 SEK

SCUBA BACKPACK
Ryggsäck i slitstark 500D PVC tarpaulin. Smart modell med bekväma 
bärremmar. Den är helt vattentät så du kan förvara mobil, kamera och 
annat som är känsligt för fukt och smuts. Strl. 59x34x13,5 cm, rymmer 25 L 
(ihopvikt). Förp. plastpåse.

Artnr. 51470 Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

SCUBA OFFICE BAG
Den här väskan kommer att bli din dagliga följeslagare till kontoret eller 
på korta resor eftersom den erbjuder flexibilitet, på så sätt mycket an-
passningsbar. Väskan har ett praktiskt bärhandtag och justerbar axelrem. 
Locket täcker såväl framsidan som kortsidan för att förhindra att vatten 
tränger in. Fodrat fack till datorn, extra fack för dokument eller läsplatta 
samt mindre fack för visitkort, pennor och mobiltelefon. Väskan är anpas-
sad för datorer upp till 15tum. Tillverkad i slitstark och vattenavvisande 
500D tarpaulin. Strl. 40x31x10 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 51540 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

SCUBA COMPUTER BACKPACK
Vattentät ryggsäck i slitstarkt 500D PVC tarpaulin. Välutrustad med 
vadderat fack för dator eller tablet samt fler bra finesser för en aktiv livsstil. 
Strl. 33,5x15,5x63 cm, datorfack: 26x34 cm, rymmer 25 L (ihopvikt). Förp. 
plastpåse.

Artnr. 510309 Pris 1-49  st 439 SEK • Pris vid 50 st 399 SEK

SCUBA TROLLEY 100 L
Vattenavvisande resväska/trolleybag tillverkad i slitstarkt 500D PVC 
tarpaulin. Utrustad med remmar och spännen för att hålla innehållet på 
plats. Väskan rymmer hela 100 liter. Strl. 78x37x37 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5158 Pris 1-49  st 989 SEK • Pris vid 50 st 899 SEK

SCUBA SPORT 50 L
Vattentät sportväska/weekendbag i slitstarkt PVC 500D tarpaulin. Perfekt 
miniresväska och sportväska som tål hårda tag. Strl. 52x32,5 cm, rymmer 
50 L. Förp. plastpåse.

Artnr. 5145 Pris 1-49  st 329 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

PICKNICKPLÄD PARC
Picnickpläd i fleece med plastad PEVA-baksida. Går smidigt att vika ihop 
och bära med sig tack vare en axelrem. Perfekt att lägga ett tryck på. Strl. 
120x150 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5334 Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 139 SEK

SITTUNDERLAG PARC
Picnickpläd i fleece med plastad PEVA-baksida. Går smidigt att vika ihop 
och bära med sig tack vare en axelrem. Perfekt att lägga ett tryck på. Strl. 
120x150 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5336 Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

KYLVÄSKA YELLOWSTONE
Kylväska i 600D polyester med kylfunktion. Väskan har en stålram av alu-
minium som bidrar till stadga. Modellen är extra hög för att kunna packa 
i stående 1,5 L PET-flaskor. En tjock konstruktion med insida i slitstarkt 
aluminiumfolie, håller kylan mycket väl. Ficka på långsidan samt ett hål 
för bag-in-box. Strl. 46x33x29 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5241 svart • 520203 navy 
Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

KYLRYGGSÄCK
Rymlig ryggsäck med kylfunktion och många fack. Tillverkad i 600D 
polyester. Strl. 33x22x47 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5180 svart • 5192 navy
Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK
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MICROFIBERHANDDUK LARGE
Mjuk handduk med extremt bra uppsugningsförmåga. Perfekt till gymet 
eller till vandringen. Packat i en smart zipper-bag. Strl. 70x140 cm.

Artnr. 6000302 blå • 6000502 vit • 6000802 röd • 600902 svart • 
6001102 lime • 6001302 grå • 6001502 orange
Pris 1-49  st 129 SEK • Pris vid 50 st 109 SEK

MICROFIBERHANDDUK SMALL
Mjuk handduk med extremt bra uppsugningsförmåga. Perfekt till gymet 
eller till vandringen. Packat i en smart zipper-bag. Strl. 40x80 cm.

Artnr. 6000301 blå • 6000501 vit • 6000801 röd • 600901 svart • 
6001101 lime • 6001301 grå •  6001501 orange
Pris 1-49  st 55 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK

VATTENFLASKA LEAN
Vattenflaska i BPA-fri tritanplast. Öglan på locket gör den enkel att hänga 
på träningsmaskinen samt att den nätta formen gör att den passar i de 
flesta mugghållare. Flaskan är enkel att rengöra. Passar bra att lägga ett 
tryck på. Strl. 570 ml. Förp. plaspåse.

Artnr. 50846 orange • 50847 transparent • 50848 grön • 50849 blå
Pris 1-49  st 55 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK

DUFFELBAG POLO
Vattenavvisande resväska/trolleybag tillverkad i slitstarkt 500D PVC 
tarpaulin. Utrustad med remmar och spännen för att hålla innehållet på 
plats. Väskan rymmer hela 100 liter. Strl. 78x37x37 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5172 svart • 5173 orange • 5174 navy
Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

DUFFELBAG NAUTICA
En sportig väska med uttrycksfulla detaljer. Väskan är rymlig och hållbar 
som passar till träning, för en övernattning eller som handbagage. Det 
finns goda möjligheter att märka väskan. Tillverkad i polyester 1680D. 
Strl. 50x40x22 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 5179 Pris 1-49  st 269 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

ELEMENT HOT & COLD
Smart kylklamp fylld med kylgelé, du fryser in den för att sen använda 
i din kylbag. Går även att värmas i mikro och använda som en värme-
källa till mat som behöver hållas varm. Fungerar minst lika bra som ett 
kylelement vid smärta, eller för att värma en stel nacke. Strl. 23x13 cm. 
Förp. plastpåse.

Artnr. 5111 svart • 5112 vit Pris 1-49  st 30 SEK • Pris vid 50 st 25 SEK

SCUBA FIRST AID
Förstahjälpen-kit som funkar lika bra under som ovan vattenytan. För-
packat i en vattentät PVC 500D bag ligger allt du behöver för den mindre 
olyckan så som plåster, sax, ett mindre bandage mm. Strl. rymmer 1 l. 
Förp. plastpåse.

Artnr. 5141 Pris 1-49  st 99 SEK • Pris vid 50 st 89 SEK

SCUBA BIKE TUBE
Mindre cyckelväska för det allra viktigaste. Fästs på ramen och/eller 
styret. Väskan har en större förvaringsdel samt en transparent ficka för 
din smartphone. Fickan är touch-anpassad så att du till exempel kan 
byta låt eller navigera dig till nya platser. Väskan har även ett hål för hör-
lurssladden. Tillverkad i slitstark och vattenavvisande 500 tarpaulin. Strl. 
20x11,5x7 cm. Förp. plastpåse.

Artnr. 510810 Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK
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BOMULLSKASSE RECYCLED
Bomullskassar i 225 gsm återvunnen bomull. Strl. 43x43x 15 cm.

Artnr. 2301 offwhite • 2302 svart • 2303 röd • 2304 navy
Pris 1-49  st 45 SEK • Pris vid 50 st 39 SEK

BOMULLSKASSE
Bomullskassar i 170 gsm bomull med långa handtag. Strl. 43x43x15 cm.

Artnr. 2330 offwhite • 2331 svart Pris 1-49  st 45 SEK • Pris vid 50 st 35 SEK

PRESENTPÅSE MAP
Strl. 35x12x50 cm.

Artnr. 203 Pris 1-49  st 25 SEK • Pris vid 50 st 19 SEK

BOMULLSKASSE FAIRTRADE
Bomullskassar i 150 gsm Fairtrade-märkt bomull. Strl. 43x43x10 cm.

Artnr. 2320 offwhite • 2321 svart • 2322 röd • 2323 navy
Pris 1-49  st 55 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK

BRANDFILT 120X120
EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett fodral i snygg 
design samt ett fodral märkt med säkerhetsföreskrifter. Det designade 
fodralet har en enfärgad baksida och är perfekt att lägga ett tryck på. 
Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997. Strl. 120x120 cm. Förp. 
presentkartong.

Artnr. 4820 season • 4836 new york • 4837 stockholm • 4838 hels-
ingfors • 4839 oslo • 4840 marble • 4842 peonies • 4843 sheep
Pris 1-49  st 219 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

BRANDFILT 120X180
EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett fodral i snygg 
design samt ett fodral märkt med säkerhetsföreskrifter. Det designade 
fodralet har en enfärgad baksida och är perfekt att lägga ett tryck på. 
Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997. Strl. 120x180 cm. Förp. pre-
sentkartong.

Artnr. 4845 seasons Pris 1-49  st 299 SEK • Pris vid 50 st 269 SEK

PRESENTKARTONG HOLIDAY
Strl. medium 39x29x7 cm • large 49x33x11 cm.

0205 medium Pris 1-49  st 35 SEK • Pris vd 50 st 29 SEK

0206 stor Pris 1-49  st 45 SEK • Pris vid 50 st 39 SEK

PRESENTPÅSE HOLIDAY
Strl. medium 39x29x7 cm • large 49x33x11 cm.

200 medium Pris 1-49  st 19 SEK • Pris vid 50 st 15 SEK

201 stor Pris 1-49  st 25 SEK • Pris vid 50 st 19 SEK

PRESENTKARTONG MAP
Strl. medium 39x29x7 cm • large 49x33x11 cm.

0155 medium Pris 1-49  st 35 SEK • Pris vid 50 st 29 SEK

0156 stor Pris 1-49  st 45 SEK • Pris vid 50 st 39 SEK

PRESENTKARTONG XMAS
Strl. medium 39x29x7 cm • large 49x33x11 cm.

0170 medium Pris 1-49  st 35 SEK • Pris vid 50 st 29 SEK

0171 stor Pris 1-49  st 45 SEK • Pris vid 50 st 39 SEK
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