VÄLKOMMEN TILL SAGAFORMS HAPPY HOLIDAY-SPECIAL FÖR 2017
Sagaforms favoritsäsonger står för dörren, hösten
och vintern med helger och alla de möjligheter de
ger oss att skämma bort oss själva och varandra
med gåvor och presenter i flera olika sammanhang. I denna katalog har vi samlat våra allra bästa
förslag för en lyckad julklapp. Hela vårt sortiment
med ännu fler gåvor, muggar och övriga promotionprodukter hittar du i Sagaforms Profilkatalog.
Vi har flera produkter färdigpackade i eleganta förpackningar
och övriga slår vi gärna in på din beställning i samma fina
designade papper med en Happy Holiday-etikett på. Kostnad
tillkommer. De produkter som finns för omedelbar leverans
i Happy Holiday-förpackning har en presentbild bredvid.

OBS! Alla priser i denna katalog presenteras exklusive moms.

I över 20 år har Sagaform bidragit till att skapa goda och kärleksfulla
relationer. Att äta tillsammans har också, precis som att ge varandra
gåvor och presenter, sedan tidernas begynnelse varit ett sätt att bygga
starka relationer. Sagaform har sedan starten kombinerat dessa två fina
traditioner genom att erbjuda, av oss noga utvalda, prisvärda och
väldesignade produkter i snygga förpackningar.
Genom vårt samarbete med erkända formgivare kan vi erbjuda presenten
med det där lilla extra, som gör att den passar hemma hos de flesta, då
den kompletterar det man redan har eller har en funktion som ger något
extra. Kontakta din återförsäljare av promotionprodukter och företagspresenter för att beställa eller se mer.
Vänliga hälsningar Anna Lilja, VD, Sagaform AB

5003450
Krydda tillvaron

Lackat trä
Höjd 200 mm.
Funktionellt kryddset.
Keramiskt kvarnverk
för lång livslängd.

360:-

5017755 Edins stekpanna
Rustik stekpanna i gjutjärn med god värmefördelningsförmåga som
passar alla typer av värmekällor. Greppvänligt handtag i bok. Ø 26 cm.
Information om övriga produkter, se nästa uppslag.

360:-

5017674
Trancher-/serveringsbräda
Bok. Denna massiva skär-/serveringsbräda i europeisk bok
har vi tagit fram i samarbete med stjärnkocken Edin Dzemat.
Den är designad för dig som älskar att laga mat och som
gärna experimenterar med smakerna i köket. Och när du inte
använder den – låt den gärna stå framme som en snygg
inredningsdetalj. 500 x 300 x 40 mm

899:-

Liten skärbräda 300 x 215 x 21 mm 299:-

I exklusivt samarbete
med Edin Dzemat

edins recept

Receptbroschyr
medföljer

Uppläggning:
Ta ut laxen ur frysen och skär 16 skivor ca 1 cm tjocka, låt tina. Placera 4 skivor på vardera
tallrik med köttet uppåt. Spritsa 2 klickar ingefärsemulsion på vardera sida om laxen. Toppa
med forellrom. Häll det stekta rågbrödet på laxen och toppa även det med forellrom.
Placera ut 2–3 bitar av den inlagda citronen och avsluta med dill och rivet citronskal och
servera.
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45

5017743
Edins plockmat, 4 delar
Modernt och ändamålsenligt
serveringsset på nytt sätt passar både
proffs och alla finsmakare. Tillverkat i
stengods. 400 x 140 mm.

360:-

Kapten för svenska kocklandslaget, Årets Werner, Årets Rising Star, egna
kokböcker och prisade restauranger – Edin Dzemat kom till Sverige som elvaåring
från Bosnien-Hercegovina och att han blev kock var egentligen bara en lyckosam
tillfällighet. Men med ett driv och en matpassion utöver det vanliga har han tagit
sig till toppen av den svenska kockeliten. Det bosniska köket är en stor del av Edin
Dzemat, men likaså det svenska. Och det är mixen av de två matkulturerna som
har gjort att han älskar jakten på nya och oväntade smakkombinationer.

5003458 Edins träredskap, 3-pack
Ett snyggt redskaps set tillverkad i
tålig bok, underlättar matlagningen
och är skonsam mot kokkärlen.
Setet innehåller sked, gaffel och
stekspade. Längd 330 mm

329:-

Kokbok medföljer

5017610
Oak ljusstake
Ek/metall. Traditionell ljusstake i
ny stil. Passar både blockljus och
kronljus. Avtagbar ljushållare för
lättare rengöring. Höjd 140 mm

299:Vår favoritlykta med ljus
i specialförpackning!

259:-

Ljuskällor kan vi aldrig
få för många av!

Oak ljuslykta
Ek/glas. En stämningsfull
ljuslykta för mindre blockljus.
Fatet är tillverkat i massiv ek
med en glasplatta som du
enkelt kan rengöra vid
stearinavrinning.
Finns i tre storlekar.

5017191 Oak ljuslykta liten 215 mm 199:5017609 Oak ljuslykta medium 320 mm 360:5017599 Oak ljuslykta large 360 mm 446:-

5017698
Marble ljuslykta med marmorbotten
Glas/Marmor. Sagaforms klassiska ljuslykta
med svart marmorfat. Höjd 215 mm

229:-

5017678
Glöggkanna med värmare, guld

Glas/metall. Sagaforms klassiska glöggkanna med värmehållare i ny modern
och dekorativ design. 1,3 L
Ø 150 mm, H 250 mm

5017721
Ekollon skål med lock

5017726 Piccadilly
pajform ugnssäker
Stengods. En snygg och dekorativ
form att duka fram på bordet
både till vardag och fest. Passar
lika bra till kalla som varma
rätter. Ø 280 mm

249:-

Fin burk i vit keramik med blad i guldfärg
för dekoration och förvaring med lock.
H 195 mm Ø 140 mm

269:-

360:-

Lika vacker som ljuslykta och vas
Glasmugg 2-pack, guld
Glas. Två vackra glöggmuggar i
värmetåligt glas med dekorativ
guldrand, Klassisk design och ett
fint smycke på det dukade bordet.
5017748 Glasmugg 2 x 15 cl 149:5017679 Glasmugg 2 x 25 cl 169:-

5003451
Lyxig lanterna
Dekorativ hög ljuslykta
med guldfärgat metallunderrede och vackert glas.
H 280 mm Ø 160 mm.

360:-

5017191
Oak ljuslykta
Ek/glas. En stämningsfull
ljuslykta för mindre blockljus.
Fatet är tillverkat i massiv ek
med en glasplatta som du
enkelt kan rengöra vid
stearinavrinning. Finns i tre
storlekar. H 215 mm

5017734
Oak olja/vinägerflaska
Ek/glas. Sagaforms klassiska
karaff i en mindre storlek för lite
mindre vin eller din finaste
olja/vinäger. H 290 mm, 45 cl

179:-

5017178 Oak
salt- och pepparset
med ekkork
2-pack Ek/glas.
Ett snyggt ströset för
salt och peppar. H 115 mm

159:-

199:-

Spana också in vår
karaffrengörare i rostfritt stål

5015336 Oak karaff
med ekkork
Munblåst glas.
En av våra klassiker.
Formgiven för vitt vin,
men funkar för alla typer
av dryck. 1 liter. H 345 mm

219:-

5010116 Oak karaff
med ekkork
Munblåst glas. En av våra
klassiker. Formgiven för
rödvin, men funkar för
alla typer av dryck.
2 liter. H 275 mm

279:-

5015337 Oak olja/
vinägerflaska
med ekkork, 2-pack
Munblåst glas. Ett set som
passar till mycket - allt från olja
och vinäger, mjölk till kaffet eller
en portion vin. 30 cl, H 190 mm

199:-

5017183
Oak serveringsset, 4 delar

Glas/ek. Ett praktiskt serveringsset för snacks eller tapas, glasskålar
i olika storlekar som framhäver inne-hållet och göra din dukning lite
snyggare. Fat tillverkad i massiv ek för högre kvalitet, glöm inte att
olja in med jämna mellanrum. 210 x 224 mm H 115 mm

299:-

Ett trevligt sätt att servera
ost och annan plockmat på

5003448
Marmor ostset
Läckert serveringsset med
rejäl bräda i italiensk marmor.
Ingår även en ostkniv
i unik design.
280 x 170 x 12 mm.

249:-

5015335
Oak serverings-/skärbräda
Ek. En modern klassiker som tar för
sig på köksbänken. Fungerar lika bra
till att skära brödet på som att
severa ost. Tillverkad i massiv ek
för högre kvalitet. L 325 mm

219:-

5026044
Oak ostkupa
Ek/munblåst glas. Ost- och
serveringsbricka i massiv ek med
lock av munblåst glas. En modern
klassiker. Glöm inte att olja in eken
med jämna mellanrum. Ø 180 mm

329:5017198
Oak ostknivset, 3 delar
Rostfritt stål/ek. Två ostknivar, en
för parmesanost, en för hårda ostar
samt en serverings-gaffel. L 125 mm

199:-

5017606 Oak bricka
Ek. En klassisk och stilren bricka
tillverkad i massiv ek för högre
kvalitet. Snygg att ha framme!
Och en uppskattad present att
få. Glöm inte att olja in den
med jämna mellanrum.
500 x 340 x 63 mm

499:-

5017641 Glöggkanna
med värmare, vit
Glas/metall. En dekorativ
glögg-kanna i klassisk form med
värmare av metall. Fin att ställa
fram på bordet när gästerna
kommer. 1,3 liter.

329:-

5017698
Marble ljuslykta med
marmorbotten
Glas/Marmor. Sagaforms klassiska
ljuslykta svart marmorfat. H 215 mm.

229:-

5017682
Sked 4-pack, guld
Rostfritt stål. Guldfärgade glöggskedar i
rostfritt stål 18/0. Tål maskindisk. L 130 mm

5017703
Ekorre burk

99:-

Stengods. Fin burk med
ekorre i guldfärg av vit
keramik för dekoration
och förvaring med lock.
45 cl, H 150 mm

229:-

Beställ burken med godis.Pris för godis
och packning på begäran.
5017604 Oak
serveringsskål, stor
Ek/glas. Serveringsskål i en
läcker design med en
bottenplatta i massiv ek,
bottenplattan är löstagbar och
skyddar underlaget. Perfekt
för sallad eller frukt. Glöm inte
att olja in bottenplattan med
jämna mellanrum. Ø 220 mm
H 150 mm

399:-

5017679 Glasmugg 2-pack stor, guld

5017748 Glasmugg 2-pack liten, guld

Glas. Två vackra muggar i värmetåligt glas med dekorativ
guldrand. Klassisk design och ett fint smycke på det dukade
bordet. 25 cl, Ø 80 mm H 92 mm

Glas. Två vackra glöggmuggar i värmetåligt glas med
dekorativ guldrand. Klassisk design och ett fint smycke
på det dukade bordet. 15 cl, Ø 69 mm H 72 mm

169:-

149:-

5017727
Piccadilly fat ugnssäker, vit
Stengods. Ett stort och vackert
fat som passar både för fest
och vardag. 370 x275 mm

5017733
Oak mjölkkanna
Ek/glas. Sagaforms klassiska
karaff i en mindre storlek för
servering av mjölk till kaffet
eller teet. 30 cl, H 170 mm

129:-

360:-

5003455 Kaffe med stil och
bryggmalet kaffe från Johan & Nyström
Komplett set med snygga muggar
och dekorativa underlägg i ek. 20 cl.

360:-

Beställ burkarna
med godis.Pris för
godis och packning
på begäran.
Oak förvaringsburkar

269:-

Stengods. Eklock. Praktiska
förvaringsburkar i stengods
med klassiskt mönster i relief.
Tättslutande lock.

5017746
Oak glasmugg med ekunderlägg, 2-pack
Glas/ek. Två underbara muggar i värmetåligt glas
med tillhörande ekfat. 25 cl, H 92 mm.

5017744 Förvaringsburk låg 50 cl, H 100 mm 169:5017745 Förvaringsburk hög 1,2 l, H 190 mm 269:-

249:169:-

5003456 Uppskattat & elegant
Väldesignat set med generös skål i tålig stengods
tillsammans med vacker och rejäl serveringssked i
rostfritt stål. Ø 250 mm

360:-

5017669
Tårt-/pajspade
Rostfritt stål. En ljuvlig tårt-/pajspade för en elegant servering.
Tårt-/pajspaden är tillverkad i rostfritt stål av hög kvalité. L 245 mm

149:-

5017726 Piccadilly pajform ugnssäker
Stengods. En snygg och dekorativ form att duka fram på bordet både till vardag och fest. Passar lika bra till
kalla som varma rätter. Pajformens blomblad är tänkt till en portion så denna pajform passar för tolv
personer. Smakfullt recept medföljer. Ø 280 mm

249:-

5003453 Utsökt knivset

5003452 Knivar med attityd

Vackra knivar som tål att ligga framme.
Marmorerat mönster på bladen och unik ekhandtag.
Högkvalitativt rostfritt stål. L 340 mm

Knivar med attityd och smart funktion.
Dessa knivar har non-stick behandling och räfflade
blad för att slippa att maten fastnar. L 310 mm

360:-

360:-

Vackert serveringskit för sushiälskaren
5003449 Sushi för alla
Två tallrikar och två soya skålar gör måltiden
extra njutbar. 260 x 130 mm, 70 x 70 mm

360:-

Bjud in vännerna till ett
julklappspel ifrån Sagaform
packat i tygpåse!
5017763 Winter julklappsspel
ABS plast/trä. Tärning, tidtagarur och regler för ett
lyckat julspel med släkten eller vännerna.

99:-

5017701
Snowman skål
Stengods. Dekorativ julskål med
snögubbemönster. 255 x 180 x 60 mm

219:-

5017281
Ginger serveringsskål
Stengods. Serveringsskål i form av en
pepparkaksgubbe – given när du serverar
pepparkakor och andra godsaker vid jul.
En rolig inredningsdetalj som skänker
glädje till både familj och vänner. 170 x 270 mm

169:-

En gåva med naturlig träkänsla
5003446 Servera naturligt
Praktiskt set med serveringsbräda
och redskap i bambu. 130 x 320 mm

199:-

Komplett med två serveringsgafflar
i trä blir det en gåva till
kanske den traditionella sillen
5003454 Servera och förvara
Två härliga förvaringsburkar i stengods med tättslutande eklock,
perfekt för att båda bjuda ur och förvara i. 50 cl, H 100 mm

360:-

Sillbroschyr
medföljer

5017754
Servering med guldkant
Salladsbestick i guldfärgad metall som gör
salladen extra festlig alla dagar. L 260 mm

199:-

5017677 Serveringstång
Rostfritt stål. Praktisk serveringstång som underlättar vid matlagning
och servering, ena sidan är perforerad för att släppa genom överbliven
vätska. Tången är tillverkad i rostfritt stål av hög kvalité. L 225 mm

189:5017675
Serveringssked
Rostfritt stål. En stor serveringssked i en härligt kurvig design,
lika dekorativ som funktionell.
Skeden är tillverkad i rostfritt
stål av hög kvalité. 245 mm

149:-

5017735
Oak serveringsskål, liten
Ek/glas. Sagaforms klassiska
glas skål i mindre format för
servering av t.ex. ris eller
potatis. Ø 180 mm

249:-

360:-

225:mitt

GÅVOKORT

Här ser du ett axplock av våra produkter. Se hela sortimentet på www.mittgåvokort.se

KÖP ETT GÅVOKORT – LÅT MOTTAGAREN VÄLJA FRITT
Det är det unika kortet där mottagaren själv får möjlighet att kombinera
ihop sin egen gåva. Plocka ihop produkter från 1-5 stjärnor som sedan
växlas in mot antalet stjärnor på kortet. Välj ett verktyg och en ljuslykta
eller kanske smycket till henne och skäggtrimmern till honom, DU väljer
själv! Efter valet av gåva får mottagaren också möjligheten att handla
från webshopen som är kopplat till kortet. Här kan ni göra privata köp
med 25 % rabatt för att både komplettera er gåva eller köpa till en gåva

till någon annan. Beställde du fyra glas på gåvokortet så kan du enkelt
köpa till 8 glas till i webshopen, ett mervärde till den redan fina gåvan
från givaren. Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta
produkter från Kosta Boda, Orrefors och Sagaform såväl som sportkläder
från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, elektroniska verktyg och
produkter från ett flertal andra varumärken. Sortimentet innehåller alltid
något för alla och varierar över tid.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU ETT GÅVOKORT
Korten levereras tillsammans med presentkuvert inom tre arbetsdagar
från att vi fått din beställning. På kortet finner man information och
inloggningsuppgifter med personlig kod till www.mittgåvokort.se Väl på
hemsidan väljer man själv ut gåvan/gåvorna och fyller i sina uppgifter.
Mottagaren får efter sitt val av gåva möjlighet att köpa produkter med
en 25 % rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa till
delar till sin gåva. Detta skickas separat för att särskilja gåvan från
det privata köpet. Erbjudandet gäller vid ett tillfälle. Ta del av vårt stora
utbud på adressen nedan. Sortimentet uppdateras efter säsong eller när
produkterna tar slut.

Vid beställning av minst 50 kort finns det möjlighet att få eget tryck
med text, bild och logotype (tillägg 18 kr/kort). Vid köp av minst 100 kort
bjuder vi på en personlig hälsning och logo/bild på hemsidan (värde 995
kr). Kontakta oss för hjälp med detta. Den valda gåvan skickas inom sju
dagar efter gjord beställning. Vid högsäsong kan leveranstiden bli längre.
Beställaren får ett meddelande via e-post med försändelsens kollinummer
när gåvan lämnar vårt lager. Om beställaren uppgett sitt mobilnummer
skickas ett sms när paketet finns för avhämtning. För leverans till enskild
mottagare tillkommer 70 kronor per gåvokort. Samtransport till företaget
kostar 20 kronor per kort.

Du hittar info om hela vårt sortiment i vår profilkatalog eller på: sagaform.com/produkter
Kontakta din återförsäljare av promotionprodukter och företagspresenter för att beställa eller se mer.
Alla priser i katalogen är exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar och tryckfel.

www.sagaform.com

