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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

VÄLKOMMEN TILL SAGAFORMS
KATALOG 2019!
Hela sortimentet
I denna katalog har du HELA Sagaforms sortiment. Här finns alla våra fina kaffemuggar, glas,
karaffer och ToGo-produkter såväl som snygga och smarta presenter för både sommaren, kickoffen, jubilaren och julen. Allt på en gång!
Priser
Utöver denna katalog har vi en snabbguide med alla produkter sorterade i prisgrupper inklusive
slutkundspris per produkt. Den är bifogad, om inte lägg ett mail till info@sagaform.com så skickar
vi den med en gång.
Sälja
Vi har också en lite tunnare katalog med de allra viktigaste och storsäljande produkterna som är lätt
att använda när du möter dina kunder. Denna kommer i två versioner, en för våren och en ny med
de senaste nyheterna till hösten i augusti. Om du inte har den hör av dig!
Detta är Sagaform
Sagaform bildades för 25 år sedan på Sagagatan i Borås och har alltsedan starten bidragit till att
skapa goda och kärleksfulla relationer, genom att erbjuda, av oss noga utvalda, prisvärda och väldesignade produkter som är lika fina att ge bort som att få, eller att unna sig själv. Genom vårt samarbete med framgångsrika formgivare och designers, kan vi erbjuda promotionprodukter och presenter
med det där lilla extra, som gör att den passar de flesta, genom att den kompletterar det man redan
har eller har en funktion man kanske inte ens visste att man skulle ha stor glädje av.
Köp
Öppna vår färska katalog och välj det du vill sälja genom att kontakta din Sagaform-säljare eller
maila oss på info@sagaform.com. Du når oss också på 033-233820. Du kan även titta och beställa
på www.sagaform.com
Vi önskar dig en riktigt bra försäljning hela 2019!
Vänliga hälsningar

Anna Lilja
VD Sagaform AB

Anna-Karin Ängberg, Säljare Södra, Västra och Norra Sverige
Tel: 033-23 38 25 alt 070 169 05 95 E-post: anna-karin.angberg@sagaform.com
Anci Skiöld, Säljare Stockholm och Mälardalen
Tel: 033-23 38 09 alt 070 169 05 79 E-post: anci.skiold@sagaform.com
Mikael Engström, Säljare Norrland, Svealand, Västergötland och Östra Sverige
Tel: 033-23 38 05 alt 070 169 05 75 E-post: mikael.engstrom@sagaform.com

HÄLSNINGSKORT
Beställ din egen hälsningsfras till inuti kortet. Max 150 tecken.
Pris 30:-/kort inklusive montering.

Art. nr: 5100037
Mått: 60 x 80 mm
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Art. nr: 5099965
Mått: 60 x 80 mm

Art. nr: 5099966
Mått: 60 x 80 mm

Art. nr: 5099967
Mått: 60 x 80 mm

HAPPY
HOLIDAYS

På nästa uppslag visar vi vårt
utbud av företagsgåvor som
redan är i en presentkartong,
utan extra kostnad. Finns även
med "Trevlig sommar".

PRESENTINSLAGNING
Vi slår gärna in din gåva i vackert
presentpapper om du så önskar.
På begäran levererar vi era produkter
inslagna och klara, till en kostnad av
20 kronor per produkt. Allt i katalogen
går att få inslaget!

Vi har även färdiga presenter som
får lite extra omsorg vid packningen
genom att de inte bara, precis som alla
våra produkter, sveps in i silkespapper.
De har även med kort och silkessnöre
i förpackningen för att smidigt kunna
skriva en hälsning och knyta silkessnöret runt om, och vips så har man en
gåva som visar på omtanke. Håll utkik
efter den här symbolen i katalogen.

5

Pläd rand
Cashmere/ull/akryl/polyester. Rand är en
pläd av hög kvalitét i en ullblandning.
Kontrastfärgat, randigt mönster och med
fransar på kortsidorna. Denna produkt är
Oeko-Tex® Standard 100 certifierad.
Art.nr: 5003637
Mått: 130 x 190 cm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 18

Pläd ruta
Cashmere/ull/akryl/polyester. Ruta är en
pläd av hög kvalitét i en ullblandning.
Kontrastfärgat, storrutigt mönster och med
fransar på kortsidorna. Denna produkt är
Oeko-Tex® Standard 100 certifierad.
Art.nr: 5003636
Mått: 130 x 190 cm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 18
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Pläd ziggy
100 % merinoull. Ziggy är en pläd av hög
kvalitét i 100% ull. Kontrastfärgat och trendigt
zick-zack mönster och med fransar på kortsidorna. Denna produkt är Oeko-Tex® Standard
100 certifierad.
Art.nr: 5003635
Mått: 130 x 190 cm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 18

HAPPY
HOLIDAYS

Club champagneglas 4-pack
Munblåst glas. Champagneglas i Sagaforms ikoniska och unika club-design.
Glasen säljs i en elegant, färdig presentförpackning och gör garanterat succé
som gåva! Champagneglasen är av munblåst glas med guldfärgad fot. Säljs i
4-pack. Club med guld är en limited edition serie. En relansering av Sagaforms
populära clubglas. Nu i en modern tappning med guld, men med samma
unika form! Handdisk rekommenderas.
Designer: Matz Borgström
Art.nr: 5003634
Mått: 20 cl H 165 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Lyxig lanterna
Glas/stål. Dekorativ hög ljuslykta med
guldfärgat metallunderrede och vackert
glas. Lyxig gåva komplett med ljus. Perfekt
som gåva, färdigpackad i elegant presentförpackning.
Art.nr: 5003451
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Servering med guldkant
Metall. Salladsbestick i guldfärgad metall
som gör salladen extra festlig alla dagar.
Perfekt som gåva, färdigpackade i elegant
presentförpackning.
Art.nr: 5017754
Mått: L 270 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

HAPPY
HOLIDAYS

Krydda tillvaron
Lackat trä. Funktionellt kryddset med
en svart och en vit kryddkvarn för enkel
åtskiljning av till exempel salt och peppar.
Keramiskt kvarnverk för lång livslängd.
Perfekt som gåva, färdigpackat i elegant
presentförpackning.
Art.nr: 5003450
Mått: H 200 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Utsökt knivset
Ek/rostfritt stål. Vackra knivar som tål att
ligga framme. Marmorerat mönster på
bladen och unikt ekhandtag. Högkvalitativt
rostfritt stål. Perfekt som gåva, färdigpackat
i elegant presentförpackning.
Art.nr: 5003453
Mått: L 240 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17

Sushi för alla
Stengods. Vackert serveringskit för sushi
älskaren. Två tallrikar och två soya skålar gör
måltiden extra njutbar. Perfekt som gåva,
färdigpackat i elegant presentförpackning.
Art.nr: 5003449
Mått: 260 x 130mm, 70 x 70mm
Förp.typ: Giftbox

Servera och förvara
Stengods/ek. Två härliga förvaringsburkar i
stengods med tättslutande eklock, perfekt
för att båda bjuda ur och förvara i. Komplett
med två serveringsgafflar i trä blir det en gåva
till kanske den traditionella sillen (sillrecept
medföljer). Perfekt som gåva, färdigpackat i
elegant presentförpackning.
Designer: Lotta Odelius
Art.nr: 5003454
Mått: 50 cl H 100 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 16
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NATURE
Nature är Sagaforms populära produktserie
för köket, det dukade bordet och dekoration.
Produkterna har ett klassiskt formspråk som
genomgående tema. Kollektionen tas fram
i samarbete med ett antal olika formgivare.
Bland produkterna hittar du designklassisker
så som Oval Oak karaffer.

Nature serverings-/skärbräda
Ek. Serveringsbräda eller skärbräda, den passar
lika bra som både och. Tillverkad i massiv ek.
Glöm inte att olja in den med jämna mellanrum.
Art.nr: 5017893
Mått: 450 x 150 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 16

Nature serveringsfat ljusgrå
Stengods. Serveringsfat utav stengods med vacker,
reaktiv glasyr som gör varje produkt unik. Fatet tål
maskindisk, mikrovågsugn och ugn upp till 220 grader.
Art.nr: 5017891
Mått: Ø 330 mm
Förp.typ: Giftbox
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NATURE

Nature servingsskål grå
Stengods. Generös grå serveringsskål utav stengods
med vacker, reaktiv glasyr som gör varje produkt unik.
Skålen tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn upp till
220 grader.
Art.nr: 5017888
Mått: Ø 230 mm
Förp.typ: Giftbox

Nature serveringsskål mini, 2-pack
Stengods. Serveringsskål i liten modell i
2-pack utav stengods med vacker, reaktiv
glasyr som gör varje produkt unik. Skålen
tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn
upp till 220 grader.
Art.nr: 5017890
Mått: Ø 110 mm
Förp.typ: Giftbox

Nature serveringsskål liten, 2-pack
Stengods. Serveringsskål i 2-pack i mindre modell
utav stengods med vacker, reaktiv glasyr som gör varje
produkt unik. Skålen tål maskindisk, mikrovågsugn och
ugn upp till 220 grader.
Art.nr: 5017889
Mått: Ø 140 mm
Förp.typ: Giftbox

Nature mugg 2-pack
Stengods. Muggar i 2-pack utav stengods
med vacker, reaktiv glasyr som gör varje
produkt unik. Muggarna tål maskindisk,
mikrovågsugn och ugn upp till 220 grader.
Art.nr: 5017345
Mått: 28 cl H 100 mm
Förp.typ: Giftbox
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Nature glasburk med lock, stor
Glas/kork. Enkel, stilren förvaringsburk i glas
med ett korklock. Härlig detalj i alla hem
och ett trendigt sätt att servera. Finns i två
storlekar.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017332
Mått: H 138 mm Ø 115 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature skärbräda stor
Ek. Generös skärbräda i ek. Med väl genomtänkta
detaljer. Ett gediget handtag för servering som
ligger bra i handen. Skåror som är en kombination
av både en visuell detalj och en funktion, de
fungerar för att lägga verktyg på så att de ej
glider av för enkelt.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017341
Mått: 540 x 200 x 17 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 16

Nature skärbräda rund
Ek. Generös rund skärbräda i ek. Med väl
genomtänkta detaljer. Ett gediget handtag för
servering som ligger bra i handen. Skåror som
är en kombination av både en visuell detalj
och en funktion, de fungerar för att lägga
verktyg på så att de ej glider av för enkelt.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017337
Mått: Ø 300 mm H 22 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 16

Nature glasburk med lock, liten
Glas/kork. Enkel, stilren förvaringsburk i glas
med ett korklock. Härlig detalj i alla hem och ett
trendigt sätt att servera. Finns i två storlekar.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017331
Mått: H 86 mm Ø 115 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

NATURE

Nature lanterna med handtag
Glas/metall/ek. Elegant lanterna med en
blandning av Natures signaturmaterial, ek,
glas och rostfritt stål som är så fint ihop. Gör
sig lika bra som lanterna, vas och till och med
vinkylare! Helt enkelt en must have!
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017329
Mått: H 230 mm Ø 185 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Nature servetthållare
Stengods/trä/metall. Unik servetthållare i genomtänkt design med Nature seriens självklara och
eleganta materialval. Självklart med en ek-kula,
som tyngd för att inte servetterna ska blåsa iväg.
Lyfter vilken bordsdukning som helst!
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017328
Mått: 190 x 190 x 115 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Nature förvaringsburk, hög
Stengods. Eklock. Praktiska förvaringsburkar i stengods med klassiskt
mönster i relief. Tättslutande lock.
Designer: Lotta Odelius
Art.nr: 5017745
Mått: 1,2 l, Ø 92/110 mm H 190 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Nature förvaringsburk
Stengods. Eklock. Praktiska förvaringsburkar i stengods med klassiskt mönster i
relief. Tättslutande lock.
Designer: Lotta Odelius
Art.nr: 5017744
Mått: 50 cl, Ø 92/110 mm H 100 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

NATURE

Nature snapsglas med förvaringslåda 6 st
Munblåst glas/Ek. Munblåsta snapsglas i förvaringslåda. Glasen är vändbara och ger därmed
möjlighet till två olika storlekar på snapsen.
Trevligt att ta fram när du har gäster eller att ge
bort som gåva.
Designer: Pascal Charmolu
Art.nr: 5017704
Mått: 2-4 cl, H 120 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 13, 15

Nature snapskaraff med kork
Munblåst glas/kork. Snapskaraff i glas med
klassisk kork. Drycken får fokus i denna
design och karaffen blir ett trevligt inslag till
bordsdukningen.
Art.nr: 5017827
Mått: 80 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature servering/förvarings ställ
Ek. Serveringsställ som passar perfekt ihop
med andra produkter i Nature serien. Olja- och
vinägerflaskorna till exempel. Men det går
naturligtvis lika fint att förvara precis vad du
vill i stället.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017819
Mått: 240 x 170 x 170 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Nature 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.
Art.nr: 5015337
Mått: 30 cl, H 190 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature serveringsset med ekkork, 2-pack
Munblåst glas. Ett serveringsset för salt och peppar.
Eller varför inte några andra trevliga kryddor? Ta med
till bordet så att middagsgästen själv kan dosera
önskad mängd.
Art.nr: 5016554
Mått: H 100 mm 20 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature salt- och pepparset med ekkork, 2-pack
Ek/glas. Ett snyggt ströset för salt och peppar. Ta med
till bordet så att middagsgästen själv får dosera önskad
mängd.
Art.nr: 5017178
Mått: Ø 48 mm H 115 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature olja/vinägerflaska
Ek/glas. Sagaforms klassiska karaff i en
mindre storlek för lite mindre vin eller din
finaste olja/vinäger.
Art.nr: 5017734
Mått: 45 cl, Ø 75 mm H 290 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

NATURE

Nature karaff med ekkork
Munblåst glas. En av våra klassiker. Formgiven för rödvin,
men funkar för alla typer av dryck. En tidlös design som
lever länge. Populär som gåva.
Art.nr: 5010116
Mått: 2 l, H 275 mm, Ø 195 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature karaff med ekkork
Munblåst glas. En av våra klassiker. Formgiven för vitvin
eller vatten, men funkar naturligtvis fint för alla typer
av dryck. En tidlös design som lever länge. Populär
som gåva.
Art.nr: 5015336
Mått: 1 l, H 345 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Karaffrengörare
Rostfritt stål. Hur svårt brukar det inte vara att komma
åt med diskborsten i karafferna? Med dessa smarta
små kulor är det bara att hälla i vatten och diskmedel.
Gunga runt kulorna och skölj sedan ur. Klart!
Art.nr: 5017241
Mått: Ø 4 mm, ca 250 pcs
Förp.typ: Windowbox
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Nature salladsbestick
Rostfritt stål/ek. Snygga salladsbestick i tidlös design. Handtagen är tillverkade i massiv
ek för högre kvalitet. Glöm inte att olja in
handtagen med jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017605
Mått: 310 x 58 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature serveringsskål, liten
Ek/glas. Sagaforms klassiska glasskål i
mindre format för servering av t.ex. ris
eller potatis
Art.nr: 5017735
Mått: 1,5 l Ø 180 mm H 100 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature 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.
Art.nr: 5017604
Mått: Ø 220 mm H 150 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature salladsset
Ek. Nature salladset är två gedigna
salladsbestick av ekträ. Formgivna med
en härlig referens till våra karaffer med
ek-kulan på toppen. Glöm inte att olja
in dem med jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017867
Mått: 240 x 65 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

NATURE

Nature pincett
Ek. Nature tång, funktion och design i en
perfekt kombination. Kan bland annat
användas som serveringstång vid middagen
eller som grillpincett vid grillen. Tillverkad
i massiv ek, glöm inte att olja in den med
jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017868
Mått: L 300 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature grytunderlägg
Ek. Sagaforms supersmarta grytunderlägg för
både små och stora kastruller eller formar.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017603
Mått: 180 x 190 mm H 30 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Nature 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.
Designer: Helene Tiederman
Art.nr: 5026044
Mått: Ø 180 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature ostknivset, 3 delar
Rostfritt stål/ek. Ostdesserter blir allt mer populärt och då
passar detta ostknivset bra. Två ostknivar, en för parmesanost, en för hårda ostar samt en serveringsgaffel. Handtagen
är tillverkat i massiv ek för högre kvalitet. Glöm inte att olja
in handtagen med jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017198
Mått: L 125 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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NATURE

Nature osthyvel
Rostfritt stål/ek. En stilsäker osthyvel
att använda vid mysiga frukostar eller
på ostbrickan. Hög kvalitet på stålet
för bättre kvalitet på hyvlingen, främre
delen av bladet fungerar som en
ostkniv där du enkelt kan skära ost i
bitar. Handtaget är tillverkat i massiv
ek. Glöm inte att olja in handtaget
med jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017204
Mått: 85 x 232 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature serveringsset, 4 delar
Glas/ek. Ett praktiskt serveringsset för snacks eller
tapas, glasskålar i olika storlekar som framhäver innehållet och göra din dukning lite snyggare. Fat tillverkat
i massiv ek för högre kvalitet, glöm inte att olja in med
jämna mellanrum.
Designer: Moritz Design
Art.nr: 5017183
Mått: 210 x 224 mm H 115 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature ostrivare
Ek/rostfritt stål. Smart parmesanrivare! Kombinationen av ek och
rostfritt stål gör det enkelt att se
att produkten tillhör den ikoniska
serien Nature. Det är lätt att lyfta
bort rivardelen så att du enkelt och
snyggt kan servera parmesanosten i ekbehållaren. Rivardelen
av rostfrittstål går bra att köra i
diskmaskin, dock inte behållaren
utav ek. Glöm inte att olja in den
med jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017866
Mått: 290 x 70 x 42 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

23

24

Nature ljusstake
Ek/metall. Traditionell ljusstake i
ny stil. Passar både blockljus och
kronljus. Avtagbar ljushållare för
lättare rengöring.
Art.nr: 5017610
Mått: H 140 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Paraffinolja
Plast, olja. Certifierad paraffinolja med
medicinsk renhetsgrad för skärbrädor och
andra produkter i trä. Stryk ut med en trasa
och torka bort eventuellt överskott. Upprepa
till träet är helt mättat.
Art.nr: 5017693
Mått: 100 ml
Förp.typ: Sticker

Nature smörkniv, 2-pack
Ek. Två smörknivar i en stilren
design. Tillverkade i massiv ek,
glöm inte att olja in dem med
jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017600
Mått: L 175 mm
Förp.typ: windowbox
Tryckkod: 6, 15

Nature kapsylöppnare
Rostfritt stål/ek. Läcker kapsylöppnare i rostfritt stål
med handtag i massiv ek. En lagom liten present
till värdparet. Eller till dig själv. Glöm inte att olja in
handtaget med jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017602
Mått: 165 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 15

NATURE

Nature 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.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017606
Mått: 500 x 340 x 63 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature ostkniv
Rostfritt stål/ek. Tänker du bjuda på
ostdessert? Då behöver du denna ostkniv. Handtaget är tillverkat i massiv
ek. Glöm inte att olja in handtaget
med jämna mellanrum.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017125
Mått: L 212 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Nature sängbricka med hopfällbara ben
Ek/metall. En bricka för långa söndagsfrukostar i
sängen. Själva brickan är tillverkad i massiv ek och
de hopfällbara benen utav rostfritt stål. Överraska
någon du tycker om! Glöm inte att olja in brickan
med jämna mellanrum.
Designer: Moritz Design
Art.nr: 5016119
Mått: 500 x 300 x 245 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature ljuslykta
Ek/glas. En stämningsfull ljuslykta i presentförpackning med medföljande blockljus. Fatet är tillverkat
i massiv ek med en glasplatta som du enkelt kan
rengöra vid stearinavrinning. Glöm inte att olja in
fatet med jämna mellanrum.
Art.nr: 5003444
Mått: Ø 130 mm H 215 mm
Förp.typ: Giftbox
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NATURE

Nature mjölkkanna
Ek/glas. Sagaforms klassiska karaff
i en mindre storlek för servering av
mjölk till kaffet eller teet.
Art.nr: 5017733
Mått: 30 cl, Ø 74 mm H 172 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature marble ljuslykta
Glas/Marmor. Sagaforms klassiska ljuslykta
svart marmorfat.
Art.nr: 5017698
Mått: Ø 130 mm H 215 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature muggunderlägg, 4-pack
Ek/läder. Muggunderlägg i ek, förvaras
sammanhållet av snyggt läderband.
Designer: Anton Björsing
Art.nr: 5017623
Mått: Ø 95 mm, H 5 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nature glasmugg med ekunderlägg, 2-pack
Glas/ek. Två underbara muggar i värmetåligt glas
med tillhörande ekfat. Klassisk design och en fin
present att ge bort.
Designer: Lovisa Wattman
Art.nr: 5017746
Mått: 25 cl, Ø 80 mm H 92 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Re:turn är Sagaforms första helt återvunna
nyhet. Kollektionen är tillverkad i Spanien
av hundra procent återvunnet glas. Glas

Re:turn glas på fot 2-pack
Returglas. Otroligt charmiga och gedigna
vinglas tillverkade utav återvunnet glas. Därav
den eleganta, lätt gröna färgen. Duka snyggt
och med gott samvete!
Art.nr: 5017381
Mått: 28 cl H 190 mm
Förp.typ: Giftbox

har den fantastiska egenskapen att kunna
återanvändas hur många gånger som helst
med bibehållen fin kvalitet. Genom att
använda återvunnen råvara sparar vi på
jordens resurser och släpper ut en lägre
andel koldioxidutsläpp. Att materialet är
just återvunnet avspeglas i den vackra
patinan som syns i form av små bubblor
vilket ger glasen en varm, gedigen och
välkomnande karaktär. Kollektionen passar
perfekt till sommarens alla fester och på
vardagens dukade bord.

Re:turn glas 4-pack
Returglas. Otroligt charmiga och gedigna
dricksglas tillverkade utav återvunnet glas.
Därav den eleganta, lätt gröna färgen. Duka
snyggt och med gott samvete!
Art.nr: 5017382
Mått: 26 cl H 96 mm
Förp.typ: Giftbox
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Att äta ute är extra gott. Se bara till att du
har du rätt utrustning så kan kick-offens
uteaktivitet bli extra trevlig. Sagaforms sortiment har allt du behöver, från något varmt
att sitta på till en rolig och praktiskt grillgaffel.
Du hittar också tålig utrustning för varma
drycker för servering såväl som att dricka
direkt ur din egen mugg.

Fish serveringsskål stor, vit
Porslin. Serveringsskål i underbar design med
kontrastfärgad kant och releifmönstrad insida
för en härlig känsla. Klarar maskindisk. Finns i
två olika storlekar.
Art.nr: 5017794
Mått: 310 x 260 mm H 70 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Fish skål liten, vit
Porslin. Serveringsskål i underbar design med
kontrastfärgad kant och releifmönstrad insida
för en härlig känsla. Klarar maskindisk. Finns i
två olika storlekar.
Art.nr: 5017778
Mått: 180 x 150 mm H 60 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Fish serveringsskål 3 delar, vit
Porslin. Set med serveringsskålar i tre
delar som när de placeras ihop formar
en fisk. En säker stämningshöjare till
bordsdukningen och en rolig gåva att
ge bort.
Art.nr: 5017822
Mått: 300 x 100 mm H 40 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Fish serveringsbräda
Bambu / läder. Charmig serveringsbräda i
form av en fisk, gör sig lika bra som skärbräda. Fiskens fena funkar som handtag
och framtill finns en avtagbar ögla i läder
för upphängning och dekoration.
Art.nr: 5017780
Mått: 310 x 260 x 15 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Fish skål liten, blå
Porslin. Serveringsskål i underbar
design med kontrastfärgad kant och
releifmönstrad insida för en härlig
känsla. Klarar maskindisk.
Art.nr: 5017826
Mått: 180 x 150 mm H 60 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Fish servingsskål 3 delar, blå
Porslin. Set med serveringsskålar i tre
delar som när de placeras ihop formar
en fisk. En säker stämningshöjare till
bordsdukningen och en rolig gåva att
ge bort.
Art.nr: 5017779
Mått: 300 x 100 mm H 40 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Fiskkniv 4-pack
Rostfritt stål. Fiskkniv i 4-pack av
högblankt rostfritt stål. Klassiskt
elegant snitt som passar in vid fina
bordsdukningar.
Art.nr: 5017817
Mått: L 220 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Skaldjursknäckare
Krom. En skaldjursknäckare som måste
finnas på varje kräftskiva. Knäckaren
blir dessutom en snygg detalj på
bordsdukningen.
Art.nr: 5017777
Mått: 155 x 55 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 17
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Skaldjursbestick 4-pack
Rostfritt stål. Skaldjursbestick i snygg
design av rostfrittstål. Gör det enkelt
att äta skaldjur tack vare de två olika
sidorna på besticken.
Art.nr: 5017776
Mått: L 240 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 6, 17
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Fish snäckfat 2-pack
Porslin. Serveringsskål i 2-pack i underbar
design med kontrastfärgad kant och
releifmönstrad insida för en härlig känsla.
Formen är inspirerad av en snäcka. Klarar
maskindisk.
Art.nr: 5017364
Mått: 146 x 106 x 36 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Ostron set
Rostfritt stål. Bomull/linne handduk. Ett elegant
och funktionellt ostronset. Ett serveringsfat med
plats för åtta stycken ostron och smaksättare i
mitten, en ostronkniv och en linnehandduk för
ett bekvämare grepp om ostronet.
Art.nr: 5017816
Mått: Ø 250 mm, knife 170 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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BBQ stekspade med lampa
Rostfritt stål/Plast. Smart lösning och
rolig gåva till den som älskar att grilla.
En grillspade och en liten ficklampa
som går att fästa på grillspaden via
magnet, så att mörkret inte hindrar
grillningen.
Art.nr: 5017800
Mått: L 460mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

BBQ grillkorg
Rostfritt stål/trä. Supersmart verktyg till grillen.
En grillkorg med avtagbart handtag. Enkel att
använda och enkel att rengöra.
Art.nr: 5017804
Mått: 375 mm x 570 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17

BBQ spatel stor
Rostfritt stål/plast. En ihopvikbar
stor stekspade. Bra för pizzan eller
att vända större saker på grillen.
Viks enkelt ihop efter användning
för att ta mindre plats.
Art.nr: 5017813
Mått: L 260/470 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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BBQ Set 2 delar
Rostfritt stål/trä. Ett tvådelat set med rejäla
grillverktyg i snygg design. Trähandtag och
läderremmar för upphängning. Det självklara
valet för alla grillmästare.
Art.nr: 5017809
Mått: L 390mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17

BBQ Salt & Peppar set med lock
Rostfritt stål. Lock i PP plast. Generöst salt och
peppar set, perfekt för grill och utomhusbruk
tack vare skyddslocken i plast som skyddar
kryddorna från väta.
Art.nr: 5017802
Mått: Ø 70 mm H 95 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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BBQ köttspett 3-pack
Rostfritt stål. Ett tredelat set med
grillspett med olika motiv i rostfritt
stål. Ett måste för alla grillmästare.
Art.nr: 5017805
Mått: L 340 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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BBQ Fiskspett 4-pack
Rostfritt stål. Grillspett i 4-pack ämnade
för när du vill grilla fisk. Dubbla spett för
att till exempel räkor och fisktärningar
ska sitta ordentligt.
Art.nr: 5017803
Mått: L 380 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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BBQ grytvante grå
Bomull/silikon. En dubbelfodrad
grillhandske med bra grepp. I stilrent
grått och svart. Värmeskyddande och
smidig att jobba med. En rolig gåva
till grillfantasten.
Art.nr: 5017353
Mått: L 330 mm
Förp.typ: Hangtag

BBQ Köttmörare
Rostfritt stål/trä. Rullas längs med köttet
för att möra, hjälper köttet att absorbera
marinader och kryddor. Perfekt för ett
bättre resultat vid grillning och stekning.
Art.nr: 5017811
Mått: L 200 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17

BBQ Termometer touch
Digital grilltermometer med touchskärm .
Lättanvänd med stilren design, en självklarhet
för alla grillmästare.
Art.nr: 5017801
Mått: 110 x 215 x 35 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

BBQ stekspade & tång
Rostfritt stål/bambu. Det bästa av
två världar i en produkt. Grilltång
och stekspade ihop, den ultimata
lösningen för alla som älskar att
grilla. Handtag utav bambuträ och
tång/spade utav rostfritt stål.
Art.nr: 5017354
Mått: 405 x 70 x 75 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17
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BBQ grillmatta
Fiberglas. Praktisk grillmatta för den
som brukar grilla fisk och grönsaker
– inga mer fina fiskdelar eller
grönsaker som trillar ner i glöden.
Enkel att använda och enkel att hålla
ren eftersom den är diskmaskinsäker.
Festlig present.
Art.nr: 5017429
Mått: 360 x 420 mm
Förp.typ: Giftbox

BBQ marinadspruta
Rostfritt stål/silikon. Marinera
köttet eller kycklingen på bara några
minuter! Med marinadsprutan injicerar
du marinaden på insidan av det du
lagar, vilket ger ett ännu saftigare och
godare resultat. Perfekt till allt som du
grillar, steker, ungssteker eller röker.
Art.nr: 5016423
Mått: L 26 cm W 8 cm H 4,5 cm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Väska med svampkniv
Polyester. Ett fantastiskt svampset innehållande
väska och svampkniv. Väskan har tre flyttbara
fack med tyg som andas, en ficka på sidan
att förvara svampkniven i och ett reglerbart
axelband. Svampkniven har borste i ena ändan
och linjal på träskaftet. Perfekta presenten till
svamplockaren.
Art.nr: 5017695
Mått: 265 x 150 mm H 245 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 11, 16

Svampkniv med fodral
Valnöt/rostfritt stål/PP. Levereras i
en ett fodral som du lätt kan fästa i
skärpet. En praktisk svampkniv som
har borste i ena änden och linjal
på träskaftet, kniven levereras i ett
fodral. Ett måste för svamplockaren
och för en lyckad tur i skogen.
Art.nr: 5017685
Mått: 135 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Grillbestick 4 gafflar/4 knivar
Rostfritt stål/plast. Behändigt bestickset för grillmat.
Fyra gafflar och knivar i rostfritt stål och greppvänliga
handtag i plast. Tål maskindisk.
Art.nr: 5016468
Mått: L 220 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

BBQ hamburgerpress
Plast. En hamburgerpress som ger dig perfekt runda
och underbara hemmagjorda burgare. En uppskattad
present till grillfantasten! Något enklare i modellen
än vårt original.
Art.nr: 5017428
Mått: Ø 120 H 80 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

BBQ hamburgerpress
Aluminium/plast. Ingen sommargrillning är komplett
utan vår mest sålda hamburgerpress! Med denna vid
grillen kan du inte misslyckas – bara lägg i färsen,
pressa och grilla (eller stek). Voila, snyggaste hemmaburgarna någonsin!
Art.nr: 5015152
Mått: Ø 120 H 80 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Korvgaffel
Rostfritt stål/silikon. Smidig grillgaffel i teleskopmodell,
blir 58 cm lång när du drar ut den. Tillverkad i rostfritt
stål och med greppvänligt handtag i silikon. Perfekt för
utflykten och sena grillkvällar.
Mått: 250 / 790 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 17

5017407, röd

5017408, svart
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Nautic picnicpläd
Härlig mjuk picnicpläd i microfleece
med vattenavstötande baksida.
Art.nr: 5017797
Mått: 130 x 180 cm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Ölglas hopvikbart
PS plast. Ett hopvikbart glas – den ultimata
sommarpresenten till picknick-familjen! Enkelt
att fälla upp och enkelt att trycka ihop igen och
lägga i boxen när du är klar.
Art.nr: 5017152
Mått: 40 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 2

Nautic Mugg
Porslin. En underbar mugg som
klarar både maskindisk och
mikrovågsugn. Med trendigt
marint tryck.
Art.nr: 5017850
Mått: 27 cl H 80 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

5017850,röd

5017842,blå
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Nautic kylväska stor
Taupulinbehandlad polyester. Stor kylväska
i starkt och vattenavvisande material som
håller mat och dryck väl kylda under varma
dagar. Breda och kraftiga handtag.
Art.nr: 5017823
Mått: 360 x 190 x 360 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Nautic kylväska vit
Taupulinbehandlad polyester. Snygg
kylväska i starkt och vattenavvisande
material som håller mat och dryck
välkylt under varma dagar. Breda och
kraftiga handtag. Perfekt storlek för
två stycken 1,5 liters flaskor.
Art.nr: 5017360
Mått: 250 x 155 x 340 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Nautic glass 4-pack
Glas. Prisvärda glas med trendigt marint
mönster som går utmärkt att köra i diskmaskin.
Tillverkade i Italien.
Art.nr: 5017808
Mått: H 85 mm Ø 85 mm Volym: 20 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Nautic kylväska, blå
Taupulinbehandlad polyester. Snygg kylväska
i starkt och vattenavvisande material som
håller mat och dryck väl kylda under varma
dagar. Breda och kraftiga handtag. Perfekt
storlek för 1,5 l flaskor.
Art.nr: 5017790
Mått: 250 x 155 x 340 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11
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City kylväska stor, svart
Polyester. Rymlig och stilren
kylväska i svart med läckra detaljer
i guld. Rymmer 18 liter.
Art.nr: 5017361
Mått: 340 x 220x 240 mm 18 L
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

City kylväska hög, svart
Polyester. Praktiskt och snygg
kylväska i svart med läckra detaljer
i guld. Passar till två vinflaskor eller
två 1,5 liter PET flaskor.
Art.nr: 5017362
Mått: 220 x 110 x 360 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

City kylväska hög, grå
Polyester. Praktiskt och snygg
kylväska i tvättad grå med läckra
detaljer i guld. Passar till två vinflaskor eller två 1,5 liter PET flaskor
Art.nr: 5017387
Mått: 220 x 110 x 360 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

City kylväska liten, svart
Polyester. Liten och stilren svart
kylväska med läckra detaljer i guld.
Perfekt storlek för matlådan till
exempel till jobbet eller stranden.
Art.nr: 5017386
Mått: 255 x 135 x 110 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11
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Picknickglas hög 4-pack
Akrylplast. Ett glas bubbel på altanen
eller saft på picknicken? Oavsett så
blir det lite roligare med ett fint glas.
Dessa picknickglas är i akrylplast och
tål att hänga med ut på picknick!
Art.nr: 5017784
Mått: 20 cl H 148 mm
Förp.typ: Giftbox

Picknick glas 4-pack
Akrylplast. Rosévin på klipporna eller saft i
lekparken? Oavsett så blir det lite roligare
med ett fint glas. Dessa picknickglas är
i akrylplast och tål att hänga med ut på
picknick.
Art.nr: 5017851
Mått: 30 cl H 110 mm
Förp.typ: Giftbox
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Nautic kylväska linne
Polyester. Rymlig och stilren kylväska i
linne look. Rymmer 18 liter.
Art.nr: 5017782
Mått: 340 x 220 x 240 mm 18 L
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11
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Nautic kylväska liten linne
Polyester. Liten smidig och snygg
kylväska för lunchlådan till jobbet
eller stranden.
Art.nr: 5017788
Mått: 255 x 135 x 190 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Nautic kylväska hög linne
Polyester. Praktiskt och snygg kylväska
i linne look. Passar till två vinflaskor
eller 1,5 liter PET flaskor.
Art.nr: 5017783
Mått: 220 x 110 x 360 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Nautic kylkorg linne
Polyester. Klassisk kylkorg i linne look
med smarta funktioner. Locket går att
rulla ihop och fästa med kardborre i
kanten så att korgen står öppen. Det
går även att vika ihop väskan när den
inte används. Rymmer 25 liter.
Art.nr: 5017363
Mått: 460 x 210 x 280 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11
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Termos
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Klassisk, snygg och funktionell design.
En termos med tryckkork och ett
lock som även kan agera mugg.
Termosen rymmer 75 cl.
Mått: H 275 mm 75 cl
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 17

5017861, svart
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5017862, guld

5017863, rostfritt stål

ÄTA
UTOMHUS

Hamam handduk
Bomull. Hamam handduk i tunt vävd bomull vilket
gör den perfekt till stranden då den torkar snabbt.
Dess härliga kvalité och varierande mönster gör
att den passar lika bra som en inredningsdetalj,
till exempel som bordsduk på altanen eller varför
inte som picknickfilt? Handduken har fransar på
kortsidorna.
Mått: 90 x 170 cm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

5017375,blå

5017376,grå

5017377,beige
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SNYGGA
MÖTEN
En kopp kaffe på ett jobbmöte i en mugg
som är riktigt skön att hålla i. Serverad ur
en kanna som hållit kaffet riktigt varmt är a
och o. Oavsett var man befinner sig, och hur
många koppar kaffe eller te som dricks under
dagen, så är det inte bara innehållet som är
viktigt. Ställ även fram vatten i riktigt snygga
tillbringare med tillhörande snygga glas.
Vi på Sagaform kombinerar bra design och
genomtänkt funktion. Resultatet är muggar
och tillbehör som alla blir glada av att få.

Coffee & More Espressomugg
vit 4-pack
Stengods. Espressomugg 4-pack med
karakteristisk relief. Espressomuggen
är en del i serien Coffee & More,
framtagen av Sagaform i samarbete
med designern Margot Marolo. Seriens
design är en flört med 70-talets
direkta, lekfulla och raka språk. Serien
finns i olika delar, mönster och färger
och gör sig allra bäst i en härlig mix av
allt! Tål mikrovågsugn och maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Art.nr: 5017880
Mått: 10 cl H 70 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 13

Coffee & More Kaffemugg
Stengods. Kaffemugg med karakteristisk relief.
Kaffemuggen är en del i serien Coffee & More,
framtagen av Sagaform i samarbete med designern
Margot Barolo. Seriens design är en flört med
70-talets direkta, lekfulla och raka språk. Serien
finns i olika delar, mönster och färger och gör sig
allra bäst i en härlig mix av allt! Tål mikrovågsugn
och maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Mått: 25 cl H 90 mm
Förp.typ: Gördel
Tryckkod: 13

5017874, vit

5017876, gul

5017875, grå
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Coffee & More Skål
Stengods. Skål med karakteristisk relief. Skålen är en
del i serien Coffee & More, framtagen av Sagaform
i samarbete med designern Margot Barolo. Seriens
design är en flört med 70-talets direkta, lekfulla och
raka språk. Serien finns i olika delar, mönster och
färger och görs sig allra bäst i en härlig mix av allt!
Tål mikrovågsugn och maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Mått: Ø 120 mm H 68 mm
Förp.typ: Gördel

5017883, gul

5017881, vit

5017882, grå

Coffee & More Lattemugg
Stengods. Lattemugg med karakteristisk relief. Lattemuggen
är en del i serien Coffee & More, framtagen av Sagaform i
samarbete med designern Margot Barolo. Seriens design är
en flört med 70-talets direkta, lekfulla och raka språk. Serien
finns i olika delar, mönster och färger och gör sig allra bäst i
en härlig mix av allt! Tål mikrovågsugn och maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Mått: 40 cl H 130 mm
Förp.typ: Gördel
Tryckkod: 13

5017877, vit

5017878, grå

5017879, gul
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Coffee & More assiett
Stengods. Assiett med karakteristisk relief. Tallriken
är en del i serien Coffee & More, framtagen av
Sagaform i samarbete med designern Margot Barolo.
Seriens design är en flört med 70-talets direkta,
lekfulla och raka språk. Serien finns i olika delar,
mönster och färger och gör sig allra bäst i en härlig
mix av allt! Tål mikrovågsugn och maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Mått: Ø 200 mm
Förp.typ: Girdle

5017347, vit

5017349, gul

5017348, grå

Coffee & More Serveringsfat vit
Stengods. Serveringsfat med karakteristisk relief.
Fatet är en del i serien Coffee & More, framtagen
av Sagaform i samarbete med designern Margot
Barolo. Seriens design är en flört med 70-talets
direkta, lekfulla och raka språk. Serien finns i
olika delar, mönster och färger och gör sig allra
bäst i en härlig mix av allt! Tål mikrovågsugn och
maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Art.nr: 5017884
Mått: Ø 300 mm
Förp.typ: Giftbox
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Coffee & More Tekanna grå
Stengods. Tekanna med karakteristisk relief. Tekannan
är en del i serien Coffee & More, framtagen av
Sagaform i samarbete med designern Margot Barolo.
Seriens design är en flört med 70-talets direkta, lekfulla
och raka språk. Serien finns i olika delar, mönster och
färger och gör sig allra bäst i en härlig mix av allt! Tål
mikrovågsugn och maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Art.nr: 5017886
Mått: 1,2 L H 120 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Coffee & More kanna grå
Stengods. Mjölkkanna med karakteristisk relief.
Kannan är en del i serien Coffee & More, framtagen av
Sagaform i samarbete med designern Margot Barolo.
Seriens design är en flört med 70-talets direkta, lekfulla
och raka språk. Serien finns i olika delar, mönster och
färger och gör sig allra bäst i en härlig mix av allt! Tål
mikrovågsugn och maskindisk.
Designer: Margot Barolo
Art.nr: 5017885
Mått: 25 cl H 92 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

55

Våra muggförpackningar finns i 1-pack och 2-pack.
Vid beställning av minst 3.000 stycken finns möjligheten
till en egen design. Kontakta oss för mer information
eller besök www.sagaform.com

Muggbox 1-pack
Kartong. Vit och grå muggförpackning med
öppning, för exponering av logo. Förpackningen
är anpassad för en mugg.
Art.nr: 5016801
Mått: 120 x 120 x 90 mm
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Muggbox 2-pack
Kartong. Vit och grå muggförpackning med
öppning, för exponering av logo. Förpackningen
är anpassad för två muggar.
Art.nr: 5016802
Mått: 120 x 240 x 90 mm

SNYGGA
MÖTEN
Brazil mugg
Stengods. Sagaform brazil, den perfekta kaffemuggen!
Finns i 15 härliga färger, så att ni säkert ska hitta en
som passar er. Brazil muggarna har avrinningskanaler
på undersidan som gör så att vattnet rinner undan
efter maskindisk. Muggarna är av tåligt stengods som
klarar både maskindisk och mikrovågsugn. Variera
gärna med flera olika färger för en trevligare fikastund.
Mått: 20 cl
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 13

5017853, grå
Pantone 429C

5017854, beige
Pantone 3C

5016642, vit

5017254, ljusblå
Pantone 651C

5016644, svart

5017253, röd
Pantone 200C

5017260, gul
Pantone 107C

5017258, lila
Pantone 265C

5016643, limegrön
Pantone 583C

5017855, rosa
Pantone 1905C

5017259, orange
Pantone 152C

5017255, mellanblå
Pantone 647C

5017257, grön
Pantone 7740C

5016645, mörkblå
Pantone 2757C

5017256, ljusgrön
Pantone 324C

Brazil mugg har avrinningskanaler som möjliggör att
vattnet rinner bort när muggen
diskats.

SAMMA
FÄRG PÅ
IN- OCH
UTSIDA
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Barista mugg
Stengods. Blank ut- och insida.
Mått: 25 cl H 100 mm
Förp.typ: Bulk

SAMMA
FÄRG PÅ
IN- OCH
UTSIDA

Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

5017263, vit

5017264, svart

Aroma mugg
Stengods. Matt utsida och blank insida.
Mått: 20 cl H 80 mm
Förp.typ: Bulk

SAMMA
FÄRG PÅ
IN- OCH
UTSIDA

Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

5016142, vit

5016139, svart

Jamaica mugg
Stengods. Blank ut- och insida
(vit insida). Stapelbar på 2.
Mått: 30 cl H 105 mm
Förp.typ: Bulk

5016153, vit
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5016154, svart
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Liberica mugg
Stengods. Pantone 299C.
Matt utsida och blank insida.
Stapelbar på 2.
Mått: 20 cl H 85 mm
Förp.typ: Bulk

Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

5017297, svart/röd
insida Pantone 186C

5017262, svart/grön
insida Pantone 376C

5017261, svart/blå
insida Pantone 299C

5014052, vit

5014079, svart

Liberica mugg stor
Stengods. Matt utsida och blank
insida (vit insida). Stapelbar på 2.
Mått: H 110 mm Volym: 30 cl
Förp.typ: Bulk

Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

Liberica mugg liten
Stengods. Matt utsida och blank
insida (vit insida). Stapelbar på 2.
Mått: 20 cl H 85 mm
Förp.typ: Bulk

Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

5014050, vit

5014068, blå
Pantone 2965C

5014077, svart
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Liberica mugg liten
Stengods. Matt utsida och blank insida.
Stapelbar på 2.
Mått: 20 cl H 85 mm
Förp.typ: Bulk

Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

5015286, vit/röd
insida Pantone 187C

5015287, vit/blå
insida Pantone 295C

Liberica mugg stor
Stengods. Matt utsida och blank insida
(färgad insida). Stapelbar på 2.
Mått: 30 cl H 110 mm
Förp.typ: Bulk

Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

5015283, vit/röd
insida Pantone 187C

5015284, vit/blå
insida Pantone 295C

Kenya mugg
Stengods. Blank ut- och insida. Stapelbar.
Mått: 25 cl H 110 mm
Förp.typ: Bulk

SAMMA
FÄRG PÅ
IN- OCH
UTSIDA
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Avrinningskanaler
som möjliggör att
vattnet rinner bort när
muggen diskats.

5017266, vit

5017267, svart

SNYGGA
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Loop mugg
Stengods. Blank ut- och insida (vit insida).
Stapelbar på 2.
Mått: 25 cl H 100 mm
Förp.typ: Bulk

5015912, vit

5015935, svart

Panama mugg
Stengods. Blank ut- och insida.
Mått: 25 cl H 90 mm
Förp.typ: Bulk

SAMMA
FÄRG PÅ
IN- OCH
UTSIDA

5016649, vit

5016648, svart

Bali mugg
Porslin. Blank ut- och insida.
Mått: 25 cl H 100 mm
Förp.typ: Bulk

SAMMA
FÄRG PÅ
IN- OCH
UTSIDA

5017268, vit
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Base Mugg
Porslin
Mått: 25 cl H 80 mm
Förp.typ: Bulk

SAMMA
FÄRG PÅ
IN- OCH
UTSIDA

5017900, vit

Tokyo mugg
Stengods. Blank utsida och blank insida.
Stapelbar.
Mått: 25 cl H 90 mm
Förp.typ: Bulk

5017371, vit

Base bricka svart
Plåt. Anti-glid yta. Mattsvart bricka
med en yta som gör att det du bär
på brickan inte glider runt. Bär
fram fika till mötet utan problem.
Art.nr: 5017370
Mått: Ø 330 mm H40mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6
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Accent kaffekanna
Polypropen. Glasinsats. En fin present till den som gillar
design och funktion. Accent vann designpriset Formex
Formidable 2014 och Red Dot Award 2016 för sin
vackra design och ergonomiska utformning. Kannan är
droppfri och håller värmen i 6 timmar. Två lock i olika
färger ingår. Insatsen går att byta.
Designer: Gustav Hallén
Mått: 1 l, H 310 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

5017300, röd

5016465, vit
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Flip karaff
Munblåst glas/Silikon. Flip karaffen är den första produkten
som tagit form ur det nya samarbetet mellan, Londonbaserade
designföretaget, Robin Levien och Sagaform. Innovationen sitter
helt och hållet i locket som kombinerar en förslutning, en sil som
håller kvar is och frukt, och en hällpip. Silen i locket som håller
kvar is är inspirerad av den svenska varningslampan för isig väg,
en påminnelse om att ta vara på de varma sommarmånaderna.
Stilren och enkel att använda.
Designer: Robin Levin
Mått: 1 l, Ø 82 mm H 275 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

5017821, blå

5017820, röd

5017772, grå

64

SNYGGA
MÖTEN

Conic glas stort
Glas. Dricksglas i lyxig, modern
tappning. Hög, större modell som
rymmer 40 cl.
Art.nr: 5017859
Mått: H 94 mm Ø 80 mm Volym: 40 cl
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 13, 15

Conic glas litet
Glas. Dricksglas i lyxig, modern
tappning. Låg, mindre modell som
rymmer 23 cl.
Art.nr: 5017858
Mått: H 57 mm Ø 80 mm Volym: 23 cl
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 13, 15

Italy glas
Glas. Dricksglas i klassisk, funktionell
design. Glasen är stapelbara för smidig
förvaring. Rymmer 27 cl.
Art.nr: 5017857
Mått: H 102 mm Ø 80 mm Volym:
27 cl
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 13, 15

Nautic glass 4-pack
Glas. Prisvärda glas med trendigt marint
mönster som går utmärkt att köra i diskmaskin.
Tillverkade i Italien.
Art.nr: 5017808
Mått: H 85 mm Ø 85 mm Volym: 20 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Tea mugg
Stengods. Generös temugg med
citat på insidan.
Mått: 70 cl, Ø 150 mm H 90 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

5017493, creme

5017491, lila

5017492, turkos

Tea tesil med hållare
Akrylplast/rostfritt stål. En fin tesil med praktisk
hållare och förvaring som förhindrar spill efter
användning. Matcha till de underbara temuggarna
med visdomsord eller välj den färg som du tycker
mest om. Enkel att förvara och göra rent och kul
present att ge bort.
Mått: H 160 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

5017596, klar
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5017597, lila

5017598, turkos

SNYGGA
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Tea 2-i-1, tesil och skopa
Rostfritt stål. Praktisk tesil och
skopa i ett. Enkel att förvara
och lätt att göra ren.
Art.nr: 5017459
Mått: 165 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Dog mugg
Porslin. En rolig present till hundälskare! Generös
jumbomugg i vitt porslin med en hund i botten
som tittar fram mer och mer allteftersom drycken
försvinner.
Art.nr: 5017474
Mått: H 82 mm 60 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Cat mugg
Porslin. En kattälskares dröm! Generös
jumbomugg i vitt porslin med en katt i botten
som tittar fram mer och mer allteftersom
drycken försvinner.
Art.nr: 5017475
Mått: H 82 mm 60 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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TO GO
Dagens första kopp kaffe. Kanske den bästa
på hela dagen. I bilen, hemma vid köksbordet,
på dagens första jobbmöte eller oavsett var en
befinner sig. Sagaform kombinerar riktigt bra
funktion med snygg design och ser till så att
kaffet i bilen, frukosten som inte hanns med
hemma och det smaksatta vattnet kan hänga
med enkelt och praktiskt när en är på språng!

Hot & Cool bottle kan återanvändas
och håller din dryck iskall i upp till 24
timmar eller varm i upp till 12 timmar.
Håller tätt – Ytterhöljet behåller
rumstemperatur – Bevarar smaken
och håller drycken fräsch.
Hot & Cool bottle är ett perfekt
alternativ till att köpa vatten på flaska,
vilket är bra både för din ekonomi
och för miljön. Flaskan har en
avancerad vakuumkonstruktion med
dubbelt hölje i högvärdigt rostfritt stål.

Stålflaska stor
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Stålflaska
i stilren, läcker design av rostfritt stål.
Flaskan är dubbelväggig så den håller
dryck iskall i 24 timmar och varm i 12
timmar. Satsa på en vattenflaska av
hållbar kvalité både för dig och miljön!
Flaskan rymmer 75 cl.
Mått: 75 cl, Ø 80 mm H 300 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

HÅLLER
VÄRME 12 H OCH
KYLA 24 H
5017706, svart
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5017845, guld

5017898, metall

TO GO

Stålflaska
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Sagaforms
variant på snyggaste vattenflaskan.
Avancerad vakuumkonstruktion av dubbla
stålväggar och kopparhölje som ger en
extra bra isolering utan kondens. Flaskan
håller drycken iskall i upp till 24 timmar
eller varm i upp till 12 timmar.
Mått: 50 cl, Ø 70 mm H 255 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

HÅLLER
VÄRME 12 H OCH
KYLA 24 H

5017709, rosa

5017897, metall

5017707, svart

5017895, trä

5017708, guld

5017350, pearl

5017352, flower
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Bilmugg med låsbar tryckfunktion
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmuggen förser dig inte bara
med varm dryck vart du än går utan är även en snygg accesoar.
Termosmuggen är dubbelväggig vilket gör att den klarar hålla
värmen i 6 timmar. Muggen är läckagefri tack vare en smart
låsfunktion. Rymmer 40 cl av din favoritdryck!
Mått: 40 cl, Ø 75 mm H 200 mm
Förp.typ: Giftbox

5017710, rosa
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5017711, guld

5017355, pearl

TO GO

Bilmugg med låsbar tryckfunktion, guld
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmuggen
förser dig inte bara med varm dryck vart du än går
utan är även en snygg accesoar. Termosmuggen
är dubbelväggig vilket gör att den klarar hålla
värmen i 6 timmar. Muggen är läckagefri tack
vare en smart låsfunktion. Rymmer 40 cl av din
favoritdryck!
Art.nr: 5017899
Mått: 40 cl H 200 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 17

Bilmugg med låsbar tryckfunktion
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmuggen förser
dig inte bara med varm dryck vart du än går utan
är även en snygg accesoar. Termosmuggen är
dubbelväggig vilket gör att den klarar hålla värmen
i 6 timmar. Muggen är läckagefri tack vare en smart
låsfunktion. Rymmer 40 cl av din favoritdryck!
Art.nr: 5017712
Mått: 40 cl, Ø 75 mm H 200 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Bilmugg med låsbar tryckfunktion
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmuggen förser dig inte bara
med varm dryck vart du än går utan är även en snygg accesoar.
Termosmuggen är dubbelväggig vilket gör att den klarar hålla
värmen i 6 timmar. Muggen är läckagefri tack vare en smart
låsfunktion. Rymmer 40 cl av din favoritdryck!
Art.nr: 5017787
Mått: 35 cl, H 200 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 17

Iwater flaska, vit
PP plast. Det här är inte bara en vattenflaska med en
cool design. Det är också ett ställ för din smartphone.
Rolig att ge bort, ännu roligare att få!
Art.nr: 5017640
Mått: 60 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

ALLA PÅ SIDAN
HÅLLER VÄRME I
6H OCH ÄR
LÄCKAGEFRIA
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En Take away-mugg med ditt eget
budskap och motiv gör denne give
away optimal som reklambärare.
Använd muggen i bilen, på kontoret
eller utomhus där locket skyddar
kaffet. Muggen har ett löstagbart
pappersilägg som lätt kan bytas ut

Bil/termomugg
Plast. Termomuggen är perfekt för dig som
vill dricka morgonkaffet i bilen, på tåget eller
i farten. Med den här kan du ta med dig din
varma dryck och slipper ta med dig en hel
termos som tar en massa plats.
Art.nr: 5015983
Mått: 50 cl, H 170 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

mot ditt eget favoritmotiv.

Bilmugg
Plast. Termomuggen är perfekt för dig som
vill dricka morgonkaffet i bilen eller på
tåget. Med den här kan du ta med dig din
varma dryck och slipper ta med dig en hel
termos som tar en massa plats.
Art.nr: 5016652
Mått: 35 cl, H 135 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6
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Takeaway-mugg med silikonlock, vit
Porslin. Takeaway-mugg i porslin och med silikonlock
för kaffe eller te när du är på språng. De dubbla
väggarna gör att muggen håller värmen längre och
samtidig skyddar dig från att bränna dig. Med locket
stänger du in både värme och spill.
Art.nr: 5015928
Mått: 25 cl H 150 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

SKAPA
DIN EGEN
TAKE-AWAY
MUGG!

TO GO

Bilmugg
Stål/plast. Bilmugg med dubbla väggar i rostfritt stål som
håller din dryck varm i upp till fem timmar eller din dryck
kall i upp till tolv timmar. Locket är av PP plast.
Mått: 350 ml H 180 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 17

HÅLLER DIN
DRYCK VARM
UPP TILL 5 TIMMAR
OCH KALL UPP TILL
12 TIMMAR

5017501, svart

5017502, blå

5017503, grön

5017504, röd
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Fresh flaska med iskolv
AS plast. Här är dryckesflaskan för varma dagar eller
tuffa pass på gymmet. Lägg iskolven i frysen. Njut kyld
dryck när du som bäst behöver det.
Mått: 52 cl
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 6

5016295, grön
5016708, klar

5016294, blå

5016512, rosa
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TO GO
Fresh yoghurtbägare
AS/PP plast. Med den här smarta take
away-muggen kan du ta med din frukost
eller ditt mellanmål till jobbet, gymmet
eller utflykten. Fyll bägaren med yoghurt
eller filmjölk och förvara bär eller müsli i
locket. Perfekt för dig som vill tänka på
din hälsa.
Mått: 30/7 cl Ø 88 H 150 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

5017720, ljusrosa

5016699, grön

5017719, gul

5017453, turkos

5017122, rosa

Fresh yoghurtbägare med ilägg, vit
AS/PP plast. Med den här smarta take
away-muggen kan du ta med din frukost
eller ditt mellanmål till jobbet, gymmet eller
utflykten. Fyll bägaren med yoghurt eller
filmjölk och förvara bär eller müsli i locket.
Perfekt för dig som vill tänka på din hälsa.
Art.nr: 5017296
Mått: 30 cl Ø 88 H 150 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6
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Fresh kanna med fruktkolv stor
Tritan plast. Stor kanna med utrymme för
vatten till många, med fruktkolv.
Mått: 1,8 l, Ø 110 mm H 280 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 6

5017723, guld

5017742, svart

Fresh flaska med fruktkolv
Tritan plast. Med Fresh flaska med fruktkolv
smaksätter man enkelt sin egen dryck
efter eget tycke och smak. Varför inte låta
säsongens frukter och bär smaksätta din
dryck? Flaskan är tillverkad i Tritan vilket
innebär att flaskan är helt fri från BPA.
Mått: 80 cl, H 280 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 6

5017479, rosa
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5017477, blå

5017478, grön

5016709, klar

TO GO
Fresh flaska med fruktkolv
Tritanplast. Med Fresh flaska med fruktkolv kan du
smaksätta din egen dryck. Varför inte låta säsongens frukter och bär få ge färg och smak? Flaskan är
tillverkad i Tritan och helt fri från BPA.
Mått: 75 cl, Ø 70 mm H 245 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

5017753, grön

5017751, rosa

5017752, blå

5017750, svart

5017697, guld
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BAGS FIRST
Sagaform har fått äran att ta hand om det
kanadensiska väskvarumärket Bags First.
Våra erfarna designers har tagit fram en
helt ny kollektion med stora möjligheter att
profilera alla modeller med ditt eget företags
varumärke. Snygga och funktionella väskor i
tåliga material för alla behov. Självklart löser
vi även trycket eller broderiet på det viset
du önskar.
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Axelväska/datorväska svart
Canvas. Snygg datorväska i stentvättad
svart canvas. Försedd med förvaringsfickor på ut- och insida. Perfekt för till
exempel jobb eller studier. Axelrem
ingår. Rymmer 13 liter.
Art.nr: 5017832
Mått: 430 x 290 x 120 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Axelväska/datorväska beige
Canvas. Snygg datorväska i stentvättad beige
canvas. Försedd med förvaringsfickor på utoch insida. Perfekt för till exempel jobb eller
studier. Axelrem ingår. Rymmer 13 liter.
Art.nr: 5017833
Mått: 430 x 290 x 120 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Sport bag svart
Canvas. Snygg sport bag i svart,
stentvättad canvas med detaljer
i läderimitation. Perfekt till
träningen eller på kortare resor.
Rymmer 32 liter.
Art.nr: 5017834
Mått: 530 x 280 x 280 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Sport bag beige
Canvas. Snygg sport bag i beige,
stentvättad canvas med detaljer i
läderimitation. Perfekt till träningen
eller på kortare resor. Rymmer 32 liter.
Art.nr: 5017835
Mått: 530 x 280 x 280 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

BAGS
FIRST

Weekend bag svart
Canvas. Rymlig svart weekend bag i läcker stentvättad
canvas. Försedd med förvaringsfickor på ut- och insida.
Ovandelen öppnas och stängs med dubbla dragkedjor
för enkel åtkomst och enkel packning. Perfekt för att
enkelt kunna hålla ordning på dina saker. Axelrem
ingår. Rymmer 26 liter.
Art.nr: 5017830
Mått: 480 x 330 x 195 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Weekend bag beige
Canvas. Rymlig beige weekend bag i läcker stentvättad
canvas. Försedd med förvaringsfickor på ut- och insida.
Ovandelen öppnas och stängs med dubbla dragkedjor
för enkel åtkomst och enkel packning. Perfekt för att
enkelt kunna hålla ordning på dina saker. Axelrem
ingår. Rymmer 26 liter.
Art.nr: 5017831
Mått: 480 x 330 x 195 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18
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Weekend bag, beige
Polyester. Snygg weekendbag i beige polyester med
mörkbruna detaljer i läderimitation. Rejäla handtag.
Liten förvaringsficka på insidan. Rymmer 40 liter.
Art.nr: 5017499
Mått: 760 x 270 x 470 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18
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FIRST

Necessär, svart
Polyester. Rymlig necessär i polyester.
På insidan finns två förvaringsfickor.
Rymmer 5.5 liter.
Art.nr: 5017489
Mått: 320 x 110 x 240 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Axelväska, svart
Polyester. Snygg axelväska i svart polyester
med detaljer i läderimitation. Formgiven
med förvaringsficka på både ut- och insida.
Axelrem ingår. Rymmer 36 liter.
Art.nr: 5017509
Mått: 540 x 260 x 360 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Weekend bag, svart
Polyester. Snygg weekendbag i polyester med
detaljer i läderimitation. Rejäla handtag. Liten
förvaringsficka på insidan. Rymmer 40 liter.
Art.nr: 5017510
Mått: 760 x 270 x 470 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Necessär, beige
Polyester. Rymlig necessär i polyester.
På insidan finns två förvaringsfickor.
Rymmer 5.5 liter.
Art.nr: 5017488
Mått: 320 x 110 x 240 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18
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Necessär, svart
Canvas. Rymlig necessär i canvas.
På insidan finns två förvaringsfickor.
Rymmer 5.5 liter.
Art.nr: 5017511
Mått: 320 x 110 x 240 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Weekend bag, svart
Canvas. Snygg weekendbag i svart, stentvättad
canvas med detaljer i läderimitation. Försedd med
förvaringsficka på ut- och insida. Rymmer 32 liter.
Art.nr: 5017496
Mått: 730 x 310 x 380 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Axelväska, svart
Canvas. Trendig axelväska i stentvättad canvas
med många detaljer. Försedd med tre förvaringsfickor på utsidan och en på insidan. Axelrem ingår.
Rymmer 12 liter.
Art.nr: 5017490
Mått: 300 x 180 x 410 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Ryggsäck, svart
Canvas. Praktisk och snygg ryggsäck i stentvättad
canvas med många detaljer. Tre förvaringsfickor
på utsidan och en på insidan. Rymmer 20 liter.
Art.nr: 5017495
Mått: 300 x 180 x 410 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

BAGS
FIRST

Axelväska, blå
Canvas. Praktisk och rymlig axelväska i stentvättad
canvas med läckra detaljer i läderimitation. Två förvaringsfickor på utsidan och en på insidan. Axelrem
ingår. Rymmer 40 liter.
Art.nr: 5017497
Mått: 530 x 380 x 350 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18
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PROMO
Ge bort något nytt och annorlunda nästa gång.
En give-away som håller lite längre med ditt
och Sagaforms varumärke på för att tala om att
det du ger bort är valt med omsorg. Samma
omsorg som vi har när vi designar produkter
som det är lämpligt att trycka på men som ändå
behåller karaktären.
Under rubriken Promo har vi samlat några av
de produkter i våra kollektioner som passar allra
bäst som give-aways. Vill du se hela serien för
att hitta gåvor är det bara att bläddra vidare.
Detsamma gäller info om våra muggar och glas
som du hittar mer om på sid 50 och framåt.

Bilmugg, blå
Stål/plast. Bilmugg med dubbla
väggar i rostfritt stål som håller din
dryck varm i upp till fem timmar
eller din dryck kall i upp till tolv
timmar. Locket är av PP plast.
Art.nr: 5017502
Mått: 350 ml H 180 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 17

Iwater flaska, vit
PP plast. Det här är inte bara en
vattenflaska med en cool design.
Det är också ett ställ för din
smartphone. Rolig att ge bort, ännu
roligare att få!
Art.nr: 5017640
Mått: 60 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Shoppingbag, vikbar
Polyester. Shoppingpåse, vikes ihop
i ficka som är en del av påsen.
Hjälp dina kunder att spara in på
plastpåsar! Här har du en enkel
och snygg påse som ihopviken får
plats i fickan. Vi trycker den med
din logga på fickan.
Art.nr: 5018032
Mått: L 43 cm H 46 cm Folded: L
13cm H 14cm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Sittunderlag, svart
Vattenavstötande. Vikbart. Smidigt
sittunderlag som är enkelt att
vika ihop/knäppa och ta med sig i
väskan. Tar minimalt med plats.
Art.nr: 5017631
Mått: 380 x 270 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

För mer info per artikel se separat prislista.
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Fresh yoghurtbägare med ilägg, vit
AS/PP plast. Med den här smarta take away-muggen kan du ta med din
frukost eller ditt mellanmål till jobbet, gymmet eller utflykten. Fyll bägaren
med yoghurt eller filmjölk och förvara bär eller müsli i locket. Perfekt för
dig som vill tänka på din hälsa.
Art.nr: 5017296
Mått: 30 cl Ø 88 H 150 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

Vattenflaska, grön
Tritan plast. Vattenflaska i fyra
färgställningar. Tillverkad i tritan
och är därmed helt fri från BPA.
Matcha gärna vattenflaskan med
gympåse och sporthandduk.
Art.nr: 5017170
Mått: 70 cl H 260 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

Fresh flaska med fruktkolv, svart
Tritanplast. Med Fresh flaska med fruktkolv
kan du smaksätta din egen dryck. Varför
inte låta säsongens frukter och bär få ge
färg och smak? Flaskan är tillverkad i Tritan
och helt fri från BPA.
Art.nr: 5017750
Mått: 75 cl, Ø 70 mm H 245 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

Fresh yoghurtbägare, grön
AS/PP plast. Med den här smarta take
away-muggen kan du ta med din frukost
eller ditt mellanmål till jobbet, gymmet eller
utflykten. Fyll bägaren med yoghurt eller
filmjölk och förvara bär eller müsli i locket.
Perfekt för dig som vill tänka på din hälsa.
Art.nr: 5016699
Mått: 30/7 cl Ø 88 H 150 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

91

Axelväska/datorväska beige
Canvas. Snygg datorväska i
stentvättad beige canvas. Försedd
med förvaringsfickor på ut- och
insida. Perfekt för till exempel jobb
eller studier. Axelrem ingår. Rymmer
13 liter.
Art.nr: 5017833
Mått: 430 x 290 x 120 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Sport bag svart
Canvas. Snygg sport bag i svart,
stentvättad canvas med detaljer i
läderimitation. Perfekt till träningen
eller på kortare resor. Rymmer
32 liter.
Art.nr: 5017834
Mått: 530 x 280 x 280 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

Nätkasse svart
Bomull. Packa trendigt till stranden,
gymmet eller vart du än ska, i en
stilsäker och rymlig nätkasse utav
100% bomull. Kassen har även
en liten förvaringsficka för mindre
tillhörigheter så att de inte faller
ur nätet.
Art.nr: 5017379
Mått: 32 x 38 cm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

För mer info per artikel se separat prislista.
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Weekend bag beige
Canvas. Rymlig beige weekend bag i läcker
stentvättad canvas. Försedd med förvaringsfickor på ut- och insida. Ovandelen öppnas
och stängs med dubbla dragkedjor för enkel
åtkomst och enkel packning. Perfekt för att
enkelt kunna hålla ordning på dina saker.
Axelrem ingår. Rymmer 26 liter.
Art.nr: 5017831
Mått: 480 x 330 x 195 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11, 18

5017863, rostfritt stål

PROMO

Nätkasse natur
Bomull. Packa trendigt till stranden,
gymmet eller vart du än ska, i en
stilsäker och rymlig nätkasse utav
100% bomull. Kassen har även en liten
förvaringsficka för mindre tillhörigheter
så att de inte faller ur nätet.
Art.nr: 5017378
Mått: 32 x 38 cm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Flip karaff, grå
Munblåst glas/Silikon. Flip karaffen
är den första produkten som tagit
form ur det nya samarbetet mellan,
Londonbaserade designföretaget,
Robin Levien och Sagaform. Innovationen sitter helt och hållet i locket som kombinerar en förslutning,
en sil som håller kvar is och frukt,
och en hällpip. Silen i locket som
håller kvar is är inspirerad av den
svenska varningslampan för isig
väg, en påminnelse om att ta vara
på de varma sommarmånaderna.
Stilren och enkel att använda.
Designer: Robin Levin
Art.nr: 5017772
Mått: 1 l, Ø 82 mm H 275 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Brazil mugg, vit
Stengods. Blank ut- och insida.
Stapelbar på 2. Sagaform brazil,
den perfekta kaffemuggen! Finns
i 12 härliga färger, så att ni säkert
ska hitta en som passar er. Brazil
muggarna har avrinningskanaler på
undersidan som gör så att vattnet
rinner undan efter maskindisk.
Muggarna är av tåligt stengods
som klarar både maskindisk och
mikrovågsugn. Variera gärna med
flera olika färger för en trevligare
fikastund.
Art.nr: 5016642
Mått: 20 cl H 80 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 13

Kenya mugg, vit
Stengods. Blank ut- och insida.
Stapelbar. Stapelbar och stilren
mugg utan öra. Passar lika bra på
kontoret som ute i verkstaden. Gör
den ännu finare genom att trycka
ditt företags logotyp på den.
Art.nr: 5017266
Mått: 25 cl H 110 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 13

5017862, guld

5017861, svart
Termos
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Klassisk, snygg
och funktionell design. En termos i rostfritt stål
med tryckkork och ett lock som även kan agera
mugg. Termosen rymmer 75 cl.
Mått: H 275 mm 75 cl
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 17
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SmartShakeTM ger dig friheten att
bära med dig allt du behöver under
en dag för att förenkla din aktiva
vardag, allt i en och samma enhet!
Fyll de smarta förvaringsdelarna med
vitaminer, dryck, proteinpulver, snacks
eller nycklar. Ta den med till gymmet,
kontoret, skolan, stranden, eller på
resan. Och eftersom den garanterat
inte kommer att läcka kan du fylla den
med vätska redan på morgonen.

Egenskaper
– Smarta förvaringsdelar
– Ett patenterat galler som mixfunktion som
hjälper till att göra dina drinkar klumpfria
– Giftfri, fri från BPA- och DEHP
– Tål maskindisk, mikrovågsugn och frys
– Återvinningsbar
– Svensk patenterad design
– 100% läckagefri

BPA
FRI
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Fresh shaker
PP plast. Praktisk shaker i tre delar. En behållare
för pulvret. Och en för tabletter/tillskott. Lätt att
att ta isär och rengöra. Tål maskindisk.
Mått: 600 ml H 220 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

5017506, vit

5017507, transparent

5017508, svart
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Sittunderlag, svart
Vattenavstötande. Vikbart. Smidigt
sittunderlag som är enkelt att
vika ihop/knäppa och ta med sig i
väskan. Tar minimalt med plats.
Art.nr: 5017631
Mått: 380 x 270 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Holiday kylväska liten, vit
Polyester. En praktisk och neutral
kylväska för utflykten. Rymmer ett
6-pack med 50 cl flaskor.
Art.nr: 5017365
Mått: 235 x 160 x 190 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11
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Holiday kylväska liten, svart
Polyester. En praktisk och neutral
kylväska för utflykten. Rymmer ett
6-pack med 50 cl flaskor.
Art.nr: 5016077
Mått: 235 x 160 x 190 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

PROMO

Vattenflaska
Tritan plast. Vattenflaska i fyra färgställningar. Tillverkad
i tritan och är därmed helt fri från BPA. Matcha gärna
vattenflaskan med gympåse och sporthandduk.
Mått: 70 cl H 260 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6

5017840, orange

5017170, grön

5017168, vit

5017169, blå
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Termos
Rostfritt stål/gummerad yta.
Greppvänlig termos som håller kaffet
varmt. Tillverkad i rostfritt stål med
gummerad utsida.
Art.nr: 5017625
Mått: 75 cl H 270 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

5017626, röd
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5017625, svart

5017627, blå

PROMO

Första hjälpen, svart
Ett smidigt och välutrustat Första hjälpen-set som
du alltid kan ha med dig. På arbetet, på utflykten,
på fiske- eller jaktturen. Bättre att förekomma än
att förekommas.
Art.nr: 5017642
Mått: 130 x 85 x 70 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11

Ölglas hopvikbart
PS plast. Ett hopvikbart glas – den ultimata
sommarpresenten till picknick-familjen! Enkelt
att fälla upp och enkelt att trycka ihop igen och
lägga i boxen när du är klar.
Art.nr: 5017152
Mått: 40 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 2

Stålmugg
Stål/plast. Praktisk dubbelväggig mugg
för utflykter och utomhusliv.
Art.nr: 5017644
Mått: 22 cl H 80 mm
Förp.typ: Bulk
Tryckkod: 6, 17

Första hjälpen set hängande, röd
Ett Första hjälpen-kit med allt du behöver inkl. sax och
pincett. Allt packat i en praktisk, liten väska som är
enkel att ta med sig överallt. Instruktioner medföljer.
Art.nr: 5017639
Mått: 110 x 170 x 20 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11
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SWEDEN
I vår serie Sweden har vi tagit fasta på det
som är genuint svenskt. Symboler som vårt
avlånga land förknippas med. Vad kan bli
mer svenskt än dalahästen?
Blått, rött och gult visar sig i en serie lekfulla
produkter där du bland annat hittar
glasunderlägg, skålar och glas. Kanske något
för buffén för den som helt enkelt vill hylla
vårt svenska arv.

Dalahäst serveringsskål, liten
Stengods. En annorlunda skål med formen av en
klassisk dalahäst. Fungerar utmärkt som godisskål eller
till nötter. En populär gåva för turister eller för svenskar
som reser utomlands.
Designer: Ylva Olsson
Art.nr: 5016532
Mått: 160 x 140 x 45 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

profilera din
Sverigeskål
med egen design
på pappersilägg
Skål Sweden
Stengods. Rolig skål i form av
Sverige. Passar både att laga mat i
eller att använda som godisskål. En
väldigt populär gåva att lämna till
sina gäster vid utlandsbesök.
Designer: Ylva Olsson
Art.nr: 5015863
Mått: 420 x 130 x 45 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Dalahäst serveringsskål
Stengods. En annorlunda skål med formen av en
klassisk dalahäst. Fungerar utmärkt som godisskål eller
till nötter. En populär gåva för turister eller för svenskar
som reser utomlands.
Designer: Ylva Olsson
Art.nr: 5015862
Mått: 210 x 200 x 60 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Skål Sweden liten
Stengods. En mindre skål i form
av Sverige. Perfekt till godis
eller annat småplock. En mycket
populär gåva att lämna till sina
gäster vid utlandsbesök.
Art.nr: 5015904
Mått: 210 x 70 x 20 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

SWEDEN

Sweden takeaway-mugg med silikonlock
Porslin. Färgglad takeaway-mugg med silikonlock för
kaffe eller te när du är på språng. De dubbla väggarna
gör att muggen håller värmen längre och samtidig
skyddar dig från att bränna dig. Med locket stänger du
in både värme och spill.
Art.nr: 5016401
Mått: 25 cl H 150 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Strawberry serveringsskål
Stengods. Smakfull serveringsskål i
form utav en jordgubbe. Med reliefmönster i botten utav skålen.
Designer: Björk-Forth
Art.nr: 5017774
Mått: 180 mm, H 40 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Dalahäst snapsglas 4-pack
Glas. Ett set om fyra snapsglas med charmigt
dalahästmotiv som sprider glädje i festliga
sammanhang. Populär present för turister
och för svenskar som reser utomlands.
Art.nr: 5017739
Mått: 4,5 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Dalahäst karaff
Munblåst glas/kork. Snapskaraff i
glas med ett härligt dalahästmotiv
på framsidan och med klassisk kork.
Karaffen blir en säker stämningshöjare
till alla bordsdukningar.
Art.nr: 5017796
Mått: 80 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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CLUB
Förra året fyllde Sagaform 25 år och det firar vi
med att relansera våra omåttligt populära glas,
nu med guldkant. Serien är designad av Matz
Borgström som mycket framgångsrikt har
designat produkter till ett flertal stora
varumärken genom åren och dessa glas för
Sagaform, tillhör de som sålt absolut mest.
Som ytterligare bevis för sin fina formgivning
har Matz mottagit en mängd internationella
utmärkelser och stipendier genom åren och
har även bidragit till Sveriges plats på designhimlen genom att vara lektor på Konstfacks
Institution för Glas och Keramik.

Club champagneglas guld, 2-pack
Munblåst glas. Champagneglas i Sagaforms ikoniska och unika
club-design. Garanterat en uppmärksammad detalj på nästa
middag eller fest! Champagneglasen är av munblåst glas med
guldfärgad fot. Säljs i 2-pack. Club med guld är en limited edition
serie. En relansering av Sagaforms populära clubglas. Nu i en modern tappning med guld, men med samma unika form! Handdisk
rekommenderas.
Designer: Matz Borgström
Art.nr: 5009118
Mått: 20 cl H 165 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club champagneglas 4-pack
Munblåst glas. Champagneglas i Sagaforms ikoniska
och unika club-design. Glasen säljs i en elegant, färdig
presentförpackning och gör garanterat succé som gåva!
Champagneglasen är av munblåst glas med guldfärgad
fot. Säljs i 4-pack. Club med guld är en limited edition
serie. En relansering av Sagaforms populära clubglas.
Nu i en modern tappning med guld, men med samma
unika form! Handdisk rekommenderas.
Designer: Matz Borgström
Art.nr: 5003634
Mått: 20 cl H 165 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Club ölglas guld, 2-pack
Munblåst glas Ölglas i Sagaforms ikoniska och unika club design.
Garanterat en uppmärksammad detalj på nästa middag eller fest!
Ölglasen är av munblåst glas med guldfärgad fot. Säljs i 2-pack.
Club med guld är en limited edition serie. En relansering av Sagaforms populära club glas. Nu i en modern tappning med guld, men
med samma unika form! Handdisk rekommenderas.
Designer: Matz Borgström
Art.nr: 5009119
Mått: 33 cl H 147 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club snaps- och shotglas guld, 2-pack
Munblåst glas. Snapsglas i Sagaforms ikoniska och
unika club-design. Garanterat en uppmärksammad
detalj på nästa middag eller fest! Snapsglasen är av
munblåst glas med guldfärgad fot. Säljs i 2-pack. Club
med guld är en limited edition serie. En relansering av
Sagaforms populära clubglas. Nu i en modern tappning
med guld, men med samma unika form! Handdisk
rekommenderas.
Designer: Matz Borgström
Art.nr: 5009121
Mått: 4 cl H 100 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Club vinglas guld, 2-pack
Munblåst glas. Vinglas i Sagaforms ikoniska och unika club design.
Garanterat en uppmärksammad detalj på nästa middag eller fest!
Vinglasen är av munblåst glas med guldfärgad fot. Säljs i 2-pack.
Club med guld är en limited edition serie. En relansering av Sagaforms populära club glas. Nu i en modern tappning med guld, men
med samma unika form! Handdisk rekommenderas.
Designer: Matz Borgström
Art.nr: 5009120
Mått: 22 cl H 135 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club cocktail-/dessertglas guld, 2-pack
Munblåst glas. Cocktailglas i Sagaforms ikoniska club-design.
Glasen är av munblåst glas med guldfärgad fot. Fungerar lika bra
som cocktailglas som dessertskål. Säljs i 2-pack. Club med guld
är en limited edition serie. En relansering av Sagaforms populära
clubglas. Nu i en modern tappning med guld, men med samma
unika form! Handdisk rekommenderas.
Designer: Matz Borgström
Art.nr: 5009117
Mått: 15 cl H 80 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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BAR
Loungemusik, trevligt sorl och dunkelt ljus.
Att sitta i en bar kan snabbt få oss att komma
i en skön stämning. Den där lyxiga känslan
som infinner sig i en bar vill vi gärna kunna
få till även hemma. Även om alla delar inte är
möjliga att återskapa är en viktig del hur det
vi dricker serveras. Vi på Sagaform har
därför tagit fram en serie med glas, karaffer
och verktyg som hör baren till. Muddler till
drinken, ölglas och drinkstenar är några av de
populära produkter som våra formgivare tagit
fram och som blir en fin gåva.
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Club shotglas 4-pack
Glas. Läckra stapelbara shots-glas med dekorativt
mönster. Små glas med en härlig tyngd som är
sköna att hålla i handen, rymmer 6 cl.
Art.nr: 5017689
Mått: 6 cl, Ø 38 mm H 65 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club tumbler 17cl 2-pack
Glas. Två låga glas som passar perfekt till kvällens
goda drinkar. Med ett klassiskt och elegant mönster
som matchar vår Bostonshaker och ishink set. En
folder med olika drinkrecept medföljer.
Art.nr: 5017494
Mått: 17 cl, Ø 73 mm H 84 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club tumbler 25cl 2-pack
Glas. Två höga glas som passar perfekt till kvällens goda drinkar. Med ett klassiskt och elegant
mönster som matchar vår Bostonshaker och ishink
set. En folder med olika drinkrecept medföljer.
Art.nr: 5017458
Mått: 25 cl, Ø 70 mm H 150 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club tumbler 27cl 2-pack
Glas. Snygga old fashioned glas med dekorativt
mönster. Den tjocka botten på glasen ger en härlig
och behaglig tyngd, passar för alla tillfällen och
drycker såsom whiskey, long drinks eller varför inte
som vattenglas?
Art.nr: 5017686
Mått: 27 cl, Ø 85/80 mm H 90 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

BAR

Club shaker
Rostfritt stål/glas. Bli din egen bartender och blanda
goda drinkar med denna stilsäkra cocktail shaker i
maskinpressat glas och rostfritt stål – hur snygg är
den inte? Matchar med våra tumblers och ishink set.
En folder med olika drinkrecept medföljer.
Art.nr: 5017612
Mått: 40 cl/70 cl, Ø 90 mm H 300 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club ishink/vinkylare
Glas/rostfritt stål. En snygg och elegant ishink med tång i
rostfritt stål. Matchar med våra tumblers och Bostonshaker.
En folder med olika drinkrecept medföljer.
Art.nr: 5017620
Mått: Ø 125 mm H 120 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Club Avecglas rundad botten 4-pack
Munblåst glas. Gungande avecglas som piggar upp vid
all dryckesservering. Den avsmalnande öppningen koncentrerar aromerna så att även de mest subtila dofterna
uppfattas av den som dricker. Säljs i 4-pack i elegant
presentförpackning, perfekt som gå bort-present.
Designer: Pascal Charmolu
Art.nr: 5017852
Mått: 15cl, Ø 70 mm, H 90 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Club whisky karaff
Munblåst glas. Kork i kristall. Läcker whiskykaraff av
glas med optiskt skuren glaskork. Karaffen är perfekt
som både inredningsdetalj och gåva.
Art.nr: 5017849
Mått: 80 cl 220 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

BAR

Whiskeyglas med rundad botten, 6-pack
Glas. Det gungande whiskeyglaset är en av våra
största klassiker och även vår allra populäraste
gåva - alltid till en nöjd mottagare.
Art.nr: 5015280
Mått: 20 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Whiskeystenar
Täljsten. En av våra klassiker och ett måste för drinkmästaren! Lägg dem i frysen 2 timmar före använvning,
utav dessa blir det inget extra vatten i din dryck som
det annars blir av vanliga isbitar, och din dryck behåller
sin smak. En populär present som levereras i en fin
gåvoask.
Art.nr: 5016350
Mått: 20 x 20 x 20 mm
Förp.typ: Giftbox

Club whiskyglas rundad botten 2-pack.
Drinkstenar 2-pack.
Glas. Täljsten. Två läckra whiskeyglas och två stora
kylstenar som håller whiskeyn sval utan att spädas
ut med vatten.
Art.nr: 5003399
Mått: 20 cl / 25 x 25 x 25 mm
Förp.typ: Giftbox

Club whiskeyprovarglas set 2-pack
Glas/läderimitation. Perfekt present för whiskey älskaren.
Unik design med elegant underlag i konstläder.
Designer: Pascal Charmolu
Art.nr: 5017622
Mått: 15 cl, Ø 70 mm, H 90 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club iskuber i rostfritt stål, 2-pack
Rostfritt stål. Två roliga iskuber i form av döskallar i rostfritt
stål. Lägg dem i frysen 2 timmar före använvning, utav dessa
blir det inget extra vatten i din dryck som det annars blir av
vanliga isbitar, och din dryck behåller sin smak.En kul present
att ge bort! En folder med olika drinkrecept medföljer.
Art.nr: 5017624
Mått: 50 x 42 x 36 mm
Förp.typ: Giftbox
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Club irish coffee glas 2-pack
Glas. Två irish coffee glas i klassisk
design. En folder med olika drinkrecept
medföljer.
Art.nr: 5017615
Mått: 25 cl, H 150 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club drinksked
Rostfritt stål. Snygg tvistad barsked i svart rostfritt
stål, sked i ena ändan och en muddler med platt
och taggig yta i andra ändan. Perfekta verktyget
när man blandar drinkar.
Art.nr: 5017690
Mått: Ø 25 mm L 300 mm
Förp.typ: Giftbox
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Club drinksked 2-pack
Rostfritt stål. Två drinkskedar i rostfritt stål.
Använd dem till Irish coffee, drinkar eller
röra om i din latte.
Art.nr: 5017616
Mått: L 210 mm
Förp.typ: Giftbox

BAR

Club spritmått
Rostfritt stål. Vändbart drinkmått för 2-4
cl i elegant design. En folder med olika
drinkrecept medföljer.
Art.nr: 5017645
Mått: Ø 38 mm, H 80 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Club drinkset
Rostfritt stål. Läckert drinkset i tre delar. Setet innehåller
allt du behöver för att blanda goda drinkar, en muddler,
ett vändbart drinkmått för 2-4 cl och en drinksil i rostfritt
stål. En folder med olika drinkrecept medföljer.
Art.nr: 5017613
Mått: Ø 38 mm, H 80 mm (2 cl/4 cl)
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Club vinöppnare
Rostfritt stål. Designad vinöppnare i rostfritt stål
med ett greppvänligt gummihölje. Perfekt present
till värdparet.
Art.nr: 5017614
Mått: 150 x 155 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Mustasch plunta
Rostfritt stål Sagforms fickplunta för god
dryck i rolig form, perfekt present till mannen
som har allt. Påfyllnadstratt medföljer.
Art.nr: 5017647
Mått: 13 cl, 95 x 33 mm, H 90 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Isglas
Gummi. Kul present att ge bort! Gör egna snaps- eller
shotglas av is. Skapa dekorationer i glaset genom att
frysa in örter, blommor och blad i vattnet.
Art.nr: 5016200
Mått: 128 x 128 x 63mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Club plunta
Rostfritt stål. Exklusiv och dekorativ plunta för
finsmakaren. Genom glaset håller du koll på
dropparna. Påfyllnadstratt medföljer.
Art.nr: 5017684
Mått: 13 cl, 90x25mm H:105mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17
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BAR

Club ölglas, 4-pack
Glas. Fyra ölglas på fot, där varje
glas har ett eget trendigt mönster.
Art.nr: 5017608
Mått: 42 cl H 175 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Club serveringsskål
Stengods. Rolig snacksskål i en annorlunda
form och med ett trendigt mönster i form av
en döskalle. En kul present att ge bort!
Art.nr: 5017628
Mått: 168 x 262 mm H 60 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Club glasunderlägg, 4-pack
Mdf/kork. Fyra glasunderlägg med
trendigt tryck. Perfekt present.
Art.nr: 5017636
Mått: Ø 100 mm
Förp.typ: Giftbox
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UGNSFORMAR
Tillsammans med produktdesignern Ann-Carin
Wiktorsson har vi tagit fram en serie ugnsformar
av hög kvalité. Dropparna i botten är till exempel
en viktig detalj, de är speciellt utformade för att
det du har i formen lättare ska släppa från botten.
Alla produkterna i serien är ugnsfasta, stora som
små och fungerar lika fint att servera från.
Pernilla Wahlgren har med sitt intresse för vackra
dukningar och god mat inspirerat Ann-Carin
till generösa former med hög funktion därav
namnet Piccadilly.
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Piccadilly kakfat på fot, vit
Stengods. Dekorativt tårtfat eller serveringsfat
med böljande mönster. Passar utmärkt för tårtor
med upp till 25cm i diameter.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017825
Mått: Ø 280 mm H 105 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Piccadilly skål ugnssäker, vit
Stengods. En dekorativ serveringsskål med
Piccadillyseriens karaktäristiska prickar
präglade i botten. Stort användningsområde
och dessutom ugnssäker. Unik design i
samarbete med Pernilla Wahlgren.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017725
Mått: 1,3 l, Ø 250 mm H 80 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Piccadilly portionsskål ugnssäker 2-pack, vit
Stengods. Två söta blomformade portionsskålar för
både vardag och fest. Stapelbara och ugnssäkra.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017724
Mått: 23 cl, Ø 130 mm H 65 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Piccadilly pajform, vit
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. Unik design i
samarbete med Pernilla Wahlgren.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017726
Mått: 1 l, Ø 280 mm H 45 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

UGNSFORMAR

Piccadilly fat ugnssäker, vit
Stengods. Ett stort och vackert fat som
passar både för fest och vardag. Ugnssäkert
och med sin dekorativa droppform blir det
ett vackert blickfång på bordet. Smakfullt
recept medföljer. Unik design i samarbete
med Pernilla Wahlgren.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017727
Mått: 1,2 l, 370 x 275 mm H 45-65 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Piccadilly fyrkantig form ugnssäker, vit
Stengods. En generös ugnsform att duka fram vid
större middagar. Dekorativ att ha på bordet och håller
maten varm länge. Smakfullt recept medföljer. Unik
design i samarbete med Pernilla Wahlgren.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017728
Mått: 2,5 l, 385 x 270 mm H 65 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Piccadilly rund form ugnssäker, vit
Stengods. En snygg och praktisk form för
kalla och varma rätter. Dekorativ att ställa
på bordet. Smakfullt recept medföljer i
förpackningen. Unik design i samarbete
med Pernilla Wahlgren.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017741
Mått: 1,1 l, 230 x 285 mm H 55 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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KITCHEN
Kitchen är ett antal unika produkter som
vi vill ska få en speciell plats i mottagarens
kök och matlagning. Något lite annorlunda
som sticker ut eller bara är kul. De prisvärda
produkterna har ett modernt formspråk, en
innovativ design och är lätta att använda.

Tårt-/pajspade
Rostfritt stål. En ljuvlig tårt-/pajspade för en elegant
servering. Dess kurviga design är oemotståndlig och
är lika dekorativ som funktionell. Tårt-/pajspaden är
tillverkad i rostfritt stål av hög kvalité.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017669
Mått: 245 x 77 mm H 35 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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KITCHEN
Tårtspade, guld
Rostfritt stål. En ljuvlig tårt-/pajspade för
en elegant servering. Dess kurviga design
är oemotståndlig och lika dekorativ som
funktionell. Tårt-/pajspaden är tillverkad
i rostfritt stål av hög kvalité och pläterat
i guldfärg.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017847
Mått: L 245 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Butterfly glas 4-pack, vit
Glas. Prisvärda glas med härligt fjärilsmönster som går utmärkt att köra i diskmaskin.
Tillverkade i Italien. Vit.
Art.nr: 5017846
Mått: 20 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 15

Hjärtskål, vit
Stengods. En härlig hjärtformad skål i
elegant presentförpackning. Köp den till dig
själv och dina vackra bordsdukningar eller
varför inte ge bort den som en gåva med
choklad i, en garanterad succé!
Art.nr: 5017848
Mått: 160 x 137 x 54 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Butterfly glas 4-pack
Glas. Prisvärda glas med härligt
fjärilsmönster som går utmärkt
att köra i diskmaskin. Tillverkade
i Italien.
Art.nr: 5017818
Mått: 20 cl
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 13, 15
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KITCHEN

Pastaslev med parmesanrivare
Rostfritt stål. Pastaslev med parmesanrivare och
portionsmått. Allt i ett. En av våra klassiker och en
mycket populär gåva.
Designer: Transformer
Art.nr: 5015545
Mått: 260 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Ostkupa, vit
Stengods/akrylplast. Snygg ostkupa med porslinsbotten
som är enkel att rengöra. Locket är av plast och handdiskas
för bästa livslängd. Med den här blir det ännu trevligare att
ställa fram osten till frukosten eller kvällsmackan.
Designer: Björk-Forth
Art.nr: 5017112
Mått: 250 x 165 mm H 100 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

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.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017677
Mått: 223 x 186 mm H 58 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17

Serveringssked
Rostfritt stål. En stor serveringssked i en härligt
kurvig design, lika dekorativ som funktionell.
Skeden är tillverkad i rostfritt stål av hög kvalité.
Designer: Ann-Carin Wiktorsson
Art.nr: 5017675
Mått: 254 x 76 mm H 31 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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Ört och kryddvagga, svart
Polypropen/rostfritt stål/bambu. En snygg
örtvagga med ergonomiskt handtag och ett
böjt knivblad för att du ska kunna vagga över
kryddorna och hacka dem. Smidig att använda
och enkel att göra ren.
Art.nr: 5016719
Mått: 200 x 200 x 20 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Örtsax
Rostfritt stål/plast. Gör din odling
i köket lite mer komplett! Med en
sexbladig sax klipper du gräslöken
och örterna på det enklaste och
bästa sättet. Använd den gärna
direkt till din matlagning.
Art.nr: 5016020
Mått: 190 x15 mm
Tryckkod: 2
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Pizza sax
Rostfritt stål/plast. Med denna
delbara pizzasax kan du klippa
dina pizzaslices och servera
dom med spadsidan. En riktigt
populär gå-bort-gåva.
Art.nr: 5016442
Mått: L 310 mm, W 95 mm
Paketering: 6
Förp.typ: Windowbox

Självbevattnare
Plast. Med självbevattnaren kan du ge dig
iväg på en resa utan att få dåligt samvete för
växterna därhemma. Du monterar den enkelt
på en PET-flaska och sätter den upp och ner
i krukan. Bevattnaren känner av och vattnar
växten vid behov.
Art.nr: 5017764
Mått: 165 mm
Tryckkod: 2

KITCHEN

Örtkruka
Stengods. Originalet av örtkrukor! En praktisk
bevattningskruka för färska örter eller mindre
krukväxter. Kryddorna håller längre och den
är snygg att ha på köksbänken.
Designer: Pascal Charmolu
Art.nr: 5007162
Mått: 130 x 130 x 86 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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WINTER
Vinterhalvåret är fyllt av flera olika helger
beroende på var just du eller ditt företag har
sina rötter. De är lika viktiga varje år både
hemma och på jobbet. Sagaforms Winterkollektion tar avstamp i det traditionella nordiska
julfirandet med fokus på tända ljus, varma
drycker och goda tillbehör, med en serie
produkter som bidrar till att göra köket och
matsalen vacker och tindrande.

Loop ljusstake
Metall. Loop är en generös och dekorativ
ljusstake i guldfärgad metall. Platformarna är
storleksanpassade för blockljus. Den guldiga
färgen och de mjuka formerna ger en lyxig,
mysig känsla hemma! OBS använd ej blockljus
högre än 75 mm eller tyngre än 300 gram.
Art.nr: 5017906
Mått: 270 x 200 mm
Förp.typ: Giftbox

Hold vas
Metall/munblåst glas. Hold är
en unik glasvas designad av
Pascal Charmolu. Vasens höjd
går att justera genom att flytta
upp eller ner den guldfärgade
metallhållaren för att med
stil kunna stötta upp höga
snittblommor.
Designer: Pascal Charmolu
Art.nr: 5017869
Mått: H 150 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17

Swing ljuslykta
Metall/kristallglas. Swing ljuslykta av kristall för
värmeljus. Superläcker och välarbetad värmeljushållare med metallock som skapar härliga reflexer
från ljuslågan. Locket släcker även lågan när det
är dags att stänga. Glasdelen är av kristall och
locket av guldfärgat rostfritt stål.
Designer: Pascal Charmolu
Art.nr: 5017630
Mått: 77 x 63 x 35 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16
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Hold ljuslykta
Metall/munblåst glas. Hold lanterna består
av munblåst glas och guldfärgad metall.
Framtagen för kronljus och lika fin med
glasdelen som utan.
Designer: Pascal Charmolu
Art.nr: 5017870
Mått: H 250 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16, 17

Top vas
Metall/munblåst glas. Top vas är
av munblåst glas och guldfärgad
metall. En enkel men dekorativ
inredningsdetalj som fungerar lika
väl som vas för enkla snittblommor
och som ljusstake med ett kronljus.
Den guldfärgade delen är avtagbar.
Art.nr: 5017905
Mått: H 180 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 17
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Ekollon skål med lock
Stengods. Fin burk i vit keramik
med blad i guldfärg för dekoration
och förvaring med lock.
Art.nr: 5017721
Mått: 70 cl, Ø140mm H195mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Kotte burk
Stengods. Kotte burken är en ny tappning av
ekorreburken som är en stor succé! Nytt relief
på burken och en kotte av guld på toppen.
Charmig detalj som passar året om!
Art.nr: 5017872
Mått: 45 cl, Ø 100 mm H 150 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Kotte serveringsfat
Stengods. En ny tappning på förra årets favorit
med ekorren. Ny relief och en kotte i guld
för dekorativ servering som passar vid alla
tillfällen.
Art.nr: 5017873
Mått: Ø 190 mm H 60 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Ekorre serveringsfat, guld
Stengods. Serveringsfat med reliefmönster och dekorativ ekorre.
Art.nr: 5017722
Mått: Ø 190 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Ekorre burk
Stengods. Fin burk i vit keramik med
dekorativ guldfärgad ekorre. För
dekoration och förvaring med lock.
Art.nr: 5017703
Mått: 45 cl, Ø:100mm H:150mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Glasmugg 2-pack liten, guld
Glas. Två vackra glöggmuggar i värmetåligt glas
med dekorativ guldrand. Klassisk design och ett
fint smycke på det dukade bordet.
Art.nr: 5017748
Mått: 15 cl, Ø 69 mm H 72 mm
Förp.typ: Giftbox

Sked 4-pack, guld
Rostfritt stål. Guldfärgade
glöggskedar i rostfritt stål 18/0.
Tål maskindisk.
Art.nr: 5017682
Mått: 129 mm
Förp.typ: Giftbox

Serveringsskål 2-pack
Glas. Vackra serveringsskålar med guldkant i
2-pack. Passar perfekt vid servering av tillbehör
till varm dryck som ett exempel. Handdisk
rekommenderas.
Designer: Lovisa Wattman
Art.nr: 5017860
Mått: H 57 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6, 16

Glasmugg 2-pack stor, guld
Glas. Två vackra muggar i värmetåligt glas med dekorativ guldrand.
Klassisk design och ett fint smycke
på det dukade bordet.
Designer: Lovisa Wattman
Art.nr: 5017679
Mått: 25 cl, Ø 80 mm H 92 mm
Förp.typ: Giftbox
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Glöggkanna med värmare, guld
Glas/metall. Sagaforms klassiska glöggkanna med värmehållare i ny modern
och dekorativ design.
Art.nr: 5017678
Mått: 1,3 L, Ø 150 mm, H 250 mm
Förp.typ: Giftbox

Ljuslykta/vas, guld
Glas/Stål. Dekorativ hög ljuslykta
med guldfärgat metallunderrede
och vackert glas.
Art.nr: 5017760
Mått: Ø 160 mm H 280 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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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.
Art.nr: 5017281
Mått: 170 x 270 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Snowman skål
Stengods. Dekorativ julskål med
snögubbemönster
Art.nr: 5017701
Mått: 255 x 180 x 60 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6
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Birdy fågelmatare
Stengods/metall. En designad fågelmatare som småfåglarna trivs att äta
ur. Enkel upphängning i träd eller på
husvägg. Metalltråd medföljer.
Art.nr: 5016504
Mått: 130 x 145 x 160 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Sweetheart skål
Stengods. Vår söta kärleksskål i form
av ett hjärta är den perfekta kärleksgåvan till en partner eller nära vän.
Levereras i fin presentförpackning.
Art.nr: 5016202
Mått: 130 x 110 x 45 mm
Förp.typ: Giftbox

Hjärtskål, vit
Stengods. En härlig hjärtformad skål i
elegant presentförpackning. Köp den till dig
själv och dina vackra bordsdukningar eller
varför inte ge bort den som en gåva med
choklad i, en garanterad succé!
Art.nr: 5017848
Mått: 160 x 137 x 54 mm
Förp.typ: Giftbox
Tryckkod: 6

Winter julklappsspel
ABS plast/trä. Tärningar, tidtagarur
och spelregler för ett lyckat julspel
med nära och kära.
Art.nr: 5017763
Mått: 60 x 95 mm
Förp.typ: Hangtag
Tryckkod: 11
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MILJÖ OCH ETIK
Vår värld behöver företag som tar ansvar för miljö och etik.
Sagaform är en del av New Wave Group och det pågår ett aktivt
CSR-arbete i koncernen som omfattar allt från minskade utsläpp
av växthusgaser, återvinning av förpackningar till förbättrade
arbetsvillkor i produktionsländerna.
SOCIALT ANSVAR OCH VÅR UPPFÖRANDEKOD
Sagaform äger inga egna fabriker utan samarbetar med externa
leverantörer som har specialiserat sig på exempelvis glas eller
keramik. Vi ställer krav på att våra leverantörer ska leva upp till
ILO-konventionerna och arbetar för ständiga förbättringar när det
gäller miljö och etik. Vår uppförandekod innehåller bland annat
krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får
förekomma.
Som aktiva medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative) arbetar vi systematiskt med leverantörsgranskning, dialog och
uppföljning för att säkerställa att kraven i vår uppförandekod följs.
Alla BSCI-inspektioner utförs av ackrediterade tredjepartsinstitut
för att få en oberoende kontroll. Det är en kvalitetssäkring både för
oss, våra leverantörer och för våra kunder. Dessutom har vi egen
CSR-personal på New Wave Groups inköpskontor som arbetar
heltid med att besöka våra leverantörer och övervaka så att tillverkningen sker med hänsyn till sociala och miljömässiga frågeställningar. Detta lägger grunden till ett gott samarbete och bättre kontroll
över produktionskedjan, vilket är en trygghet för oss.
LÅNGSIKTIGA DIALOGER
Vissa frågor och utmaningar kräver samarbete på högre nivå.
Därför medverkar vår CSR-personal även i forum och runda bordssamtal med andra företag och internationella organisationer. Flera
gånger om året deltar vi exempelvis på BSCI-möte tillsammans med
andra företag inom BSCI, allt från stora klädföretag till matkedjor
och teknikföretag. Vi deltar även i Buyers Forum i Bangladesh, som
samordnas av Världsbanken där vi bland annat fört diskussioner
med regeringsrepresentanter.
ÅTERVINNING FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Genom att källsortera vårt avfall kan vi bidra till att minska belastningen på miljön och skapa hållbara kretslopp. Sagaform tar sitt
producentansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra
kunder lämnar sina förpackningar på insamlingsstationerna för att
återvinnas. Gröna Punkten är ett internationellt bevis för att våra
förpackningar ingår i ett återvinningssystem. Det tycker vi känns bra!
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MER OM MILJÖN
Transporter är källan till en stor andel av världens utsläpp av
växthusgaser. Sjöfart är generellt det bästa alternativet för varor
som färdas långa sträckor och vi försöker undvika flygtransporter i
största möjliga mån. Sagaform har två huvudsakliga strategier för
att minska vår miljöpåverkan från tran-sporter. Vi försöker påverka
de rederier och transportföretag som vi samarbetar med genom att
delta i nätverket ”Clean Shipping Project”.
Nätverket, som grundades år 2007, har tagit fram ett verktyg
som hjälper oss företag att utvärdera olika speditörer och rederier
efter deras miljöpåverkan. Informationen kan sedan användas vid
upphandlingar för att sätta press på rederierna att miljöanpassa
sina skepp.
Dessutom samlastar vi allt gods med våra systerbolag inom New
Wave Group. På så vis skonar vi miljön från onödiga och halvfulla
transporter genom att se till att containrar och laster alltid är fyllda.
VÅRT KEMIKALIEARBETE
Sagaforms produkter ska vara säkra och fria från förbjudna ämnen.
Därför måste alla våra leverantörer följa de krav som framgår
av koncernens kemikalielista. Listan är utformad efter gällande
lagstiftning, så som REACH och EU:s förordning om produkter som
kommer i kontakt med livsmedel, samt med hänsyn till olika branschrekommendationer. Vi ingår i Swereas Kemikaliegrupp, där vi tar
del av den senaste informationen och utvecklingen kring kemikalier
och regelverk. Vi gör även regelbundna stickprovskontroller och
tester för att kontrollera så produkterna i vårt sortiment lever upp
till Sagaforms krav.
HAR DU FRÅGOR OM VÅRT CSR-ARBETE?
Sagaform ingår i koncernen New Wave Group, som sköter delar
av vårt operativa CSR-arbete. Läs gärna mer om vad vi gör på
www.sagaform.com
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