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INLEDNING

VA D Ä R
EN HÅLLBAR
PRODUK T?
Den 13 juli 2013 står jag omringad av flera läkare i ett
operationsrum. Mitt första barn har precis förlösts med akut
kejsarsnitt och läkarna står och försöker få igång andningen.
Känslorna fullkomligt svallar. De går från ren panik till en
lyckokänsla jag aldrig tidigare upplevt. När min son tar sitt
första andetag så blir faderskapet så fullkomligt uppenbart och
verkligt. Likaså blir vetskapen om att det nu finns en person i
världen vars liv är betydligt mer värt än mitt eget.

CALLE DAHLIN
VD

Det som slog mig ganska tidigt när Winston hade blivit så stor att
han började leka var hur många leksaker min mor hade sparat.
Och hur de hade överlevt fyra barn och nu kunde glädja barnbarn
över 30 år senare. Det finns även en viss nostalgi i att mitt barn kan
leka och glädjas av precis samma leksak som själv gav mig oerhört
mycket glädje som barn.
Detta har definierat vad hållbarhet är för mig. Produkter som
är så attraktiva och funktionella att de kan bringa glädje över
lång tid. Och grundförutsättningen för detta är att produkten
är tillverkad i en kvalitet som gör att den håller över lång tid.
Livscykelperspektivet är det absolut viktigaste i definitionen av en
hållbar produkt. Sedan ska vi alltid arbeta mot att få produkterna
vi producerar att ha så minimal påverkan som möjligt på miljön.
Syftet med produkten måste vara att mina barnbarn skall kunna
använda den på ett eller annat sätt i nästa generation.
Precis som föregående år har 2019 hos oss på Vinga präglats av
stort fokus på hållbarhet. Vi jobbar kontinuerligt med att granska
produkterna och allt som kan kopplas till dessa och ser över hur
detta kan utvecklas och förbättras. Att jobba med hållbarhet är
en ständigt pågående process. Det är snårigt ibland, med en
stor mängd forskning och nya rön att förhålla sig till. Där har vår
CSR-ansvarige Mia Marecek en betydande roll för att sålla i all
information och hitta det som är rätt för just oss. Det finns också
många goda krafter och initiativ som är beredda att satsa allt för
att rädda klimatet och hitta ett mer hållbart sätt att nyttja våra
gemensamma resurser. Vi deltar i flera sådana initiativ, vilket du
kan läsa mer om längre fram i katalogen.
En annan god kraft är våra kunder och konsumenter. När de
ställer nya krav måste vi anpassa oss, hitta nya lösningar och
bli ännu bättre. Detta är ett arbete där vi kanske aldrig riktigt
kommer i mål, för det går alltid att utveckla verksamheten och
minska vårt klimatavtryck. Vi kan alltid utvecklas. Den dagen vi
är klimatneutrala börjar direkt arbetet att bli klimatpositiva, att vi

binder upp mer koldioxid än vad vi släpper ut. För oss är bra att
bli ifrågasatt, för vi måste hela tiden ifrågasätta oss själva. Väljer
vi rätt väg, gör vi rätt saker, tar vi rätt beslut? Och ibland kan rätt
beslut idag vara fel imorgon och därför måste vi kunna anpassa
oss och vara ödmjuka. Vi har bara börjat arbetet och har en lång
väg kvar.
Till 2020 hoppas jag att konsumenterna vågar och vill ifrågasätta
oss ännu mer. Som uttrycket heter, ”vi ärver inte jorden från våra
föräldrar, vi lånar den från våra barn”. Det är ett uttryck som satt
sig ordentligt hos mig sedan Winston tog sitt första andetag.
Tanken på att nästa generation ska behöva reparera något som
vi orsakar idag motiverar mig att jobba ännu hårdare med dessa
frågor.
Även om vi är en liten aktör så måste vi tro på att vi kan göra skillnad.
Med stora visioner och gott samarbete kan vi komma långt. Under
året har vi internt jobbat med att tillsammans tydligare definiera
vilka vi är och vad vi står för, för att på så sätt hitta en stabil
plattform att utgå från. Våra nya värdeord ödmjuka, delaktiga och
tillsammans har vi allihop varit med och tagit fram. Att ha en enad
plattform tror jag inte minst är viktigt när vi lever i förändringens
tid. För ska vi rädda klimatet måste vi vara förändringsbenägna.
För oss handlar det om att hela tiden försöka utvecklas och bli
ännu bättre. Vi tar små kliv varje dag. Och över tid blir dessa kliv
en hållbarhetsresa som verkligen gör skillnad.

INNEHÅLL
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GÅVOKORT

VINGAS
GÅVOKOR T
Det här är gåvan där mottagaren själv får välja från ett stort urval av produkter från
flera välkända varumärken. Vi kan utforma kortet och beställningssidan speciellt efter
ert önskemål, från 50 st, vilket gör hela upplevelsen mer personlig och budskapet
tydligare. Vi arbetar med ett levande sortiment, det vill säga att det ständigt
förändras och att vi endast visar de artiklar som vi har på lager. På så sätt kan vi
garantera att du alltid får det du väljer.

Astrid Wilson

Under den senaste tiden har vi jobbat med att beräkna och kartlägga våra utsläpp. Vi jobbar nu med olika upplägg för att minska
utsläppen, men även med att kompensera de utsläpp som i dagsläget kan anses nödvändiga för verksamheten.

GÅVOKORT
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GÅVOKOR T
– SÅ HÄR GÅR DET TILL
1. VÄ L J VA LÖ R

2 . VÄ L J F R A M S I DA

Vingas gåvokort finns i fyra olika valörer: Nobel 160
kr, Classic 240 kr, Regal 360 kr och Extravagans 500 kr.
Med Nobel, Classic och Regal kan man som mottagare
välja mellan 100 gåvor. Med Extravagans finns det 50
valmöjligheter. För att se närmare på korten, besök vår
hemsida.

När du valt valör är det dags för framsidan. Här väljer du
mellan tre olika alternativ: en vinter, en neutral eller en med
din egen design! Vi har en utmärkt designavdelning som
gärna hjälper dig med skisser om du önskar en egen design.

Gåvokort Vinter

Gåvokort Neutral

Egen design

3. HEMSIDA MED EGEN HÄLSNING

M E R I N F O R M AT I O N

Om du vill förstärka upplevelsen och göra den mer personlig
för mottagaren så kan du välja att lägga till en egen hemsida.
På denna kan man lägga in en toppbild med en hälsning som
då blir det första mottagaren ser vid inlösning av kortet.

1 . V A D V I B E H Ö V E R : Utformningsönskemål,
ev. bildmaterial, färger och logotyp.
2 . H E M S I D A : Toppbild med egen design på hemsida
495 SEK (minst 50 st kort).
3 . K O R T : Egen design på kort 495 SEK (minst 50 st kort).
4 . K U V E R T : Standardkuvert ingår, eget tryck från
12 SEK/kuvert (minst 50 st).
5 . L E V E R A N S T I D : 14 dagar efter godkänt korrektur.

G ÅVO KO R T
NOBEL

G ÅVO KO R T
CLASSIC

G ÅVO KO R T
REGAL

G ÅVO KO R T
E X T R AVAG A N S

Här ger du mottagaren
möjlighet att själv välja
något som han eller hon
verkligen vill ha, även om
man har en lite snävare
budget. Vårt sortiment
är brett med produkter
från en rad olika välkända
varumärken.

Ett prisvärt gåvokort med
ett stort utbud av flera olika
varumärken och produkter.
Som mottagare väljer du
bland 100 st gåvor. Titta i
sortimentsfoldern för att få mer
information om detta gåvokort
samt om sortimentet.

Vårt populäraste gåvokort
med ett stort utbud av
flera olika varumärken och
produkter. Som mottagare
väljer du bland 100 st gåvor.
Titta i sortimentsfoldern för att
få mer information om detta
gåvokort samt om sortimentet.

Detta är ett av de exklusivare
korten som vi har att erbjuda. Vi
har lite färre alternativ på detta kort
men de alla är valda med omsorg.
Du hittar exklusiva koppargrytor
och rejäla gjutjärnsgrytor, men
också härliga bäddset. Blandat
med många olika varumärken.

Artnr: PK160

Artnr: PK240

Artnr: PK360

Artnr: PK500

240 SEK + Frakt 75 SEK

360 SEK + Frakt 75 SEK

500 SEK + Frakt 75 SEK

160 SEK + Frakt 75 SEK
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GÅVOKORT

VINGA HOME
GÅVOKOR T
Fler valmöjligheter och större flexibilitet – testa nya Vinga Home Giftcard.
Vi skapade Vinga Giftcard för att mottagaren av en
företagsgåva själv ska kunna välja. Vi tror att det man väljer själv
inte bara är något man behöver och vill ha, utan också något
som man verkligen kommer att använda. Det resulterar i ett
mer hållbart alternativ och en nöjd slutmottagare.

Med Vinga Home Giftcard har vi skapat ytterligare en dimension
för företagsgåvor, genom att koppla gåvokortet till Vinga Home
som är vår webshop mot konsument.

FÖ R D E L A R M E D V I N G A H O M E G ÅVO KO R T
•

Större valmöjlighet. Mottagaren kan välja bland fler än
800 produkter från välkända varumärken.

•

Mottagaren får tillgång till de rabatterade priser och
specialerbjudanden som finns på Vinga Home

•

Värdet på kortet är valfritt

•

•

Mottagaren kan själv kombinera flera produkter till
ett samlat värde

Hela beloppet på gåvokortet behöver inte användas vid
ett tillfälle utan kan delas upp på flera köp

•

Mottagaren har möjlighet att donera 10% till ett av
Vingas utvalt välgörenhetsprojekt direkt i webbshoppen

•

Mottagaren har möjlighet att lägga till pengar själv ifall
de vill köpa något som överstiger gåvokortets värde

HUR FUNKAR DET?
1 . Ni som företag köper ett Vinga Home Giftcard som
vi skickar ut till gåvomottagaren.
2 . Mottagaren loggar in på www.vingahome.se/los-in
3 . Mottagaren väljer en eller fler gåvor
4 . Vi skickar ut valda gåvor till närmsta utlämningsställe

VÄ L J BL A N D
FLER ÄN 80 0
PRODUK TER!

GÅVOKORT
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HÅLLBARHETSARBETE

VÅ R T A R BE T E
FÖR EN MER
H Å L L BA R VÄ R L D
De senaste åren har vårt arbete med hållbarhet och
ansvarstagande för våra gemensamma resurser tagit stora
kliv framåt. Valet att satsa mer på området grundar sig i
vår egen önskan om att ta ett större ansvar och att bedriva
produktutveckling och försäljning på ett mer hållbart sätt. Den
som driver hållbarhetsarbetet framåt hos oss på Vinga är CSRansvarig Mia Marecek.
När Mia Marecek började på Vinga 2017 utgjorde CSR, det vill
säga arbete med ett företags samhällsansvar, en del av hennes
arbetsuppgifter. Idag jobbar Mia med CSR på heltid, framför
allt med fokus på hållbarhet och miljö. Det är en bred roll
med ständigt nya utmaningar. När miljödebatten är hetare än
någonsin och ny forskning rullar in löpande blir det minst sagt en
hel del att hålla reda på och förhålla sig till.
– Har man inte satt upp tydligt mål med sitt hållbarhetsarbete
tror jag det är lätt att hamna i fällan att man försöker springa
på alla bollar och sen inte riktigt lyckas slutföra något. Vi
började därför med att sätta upp en policy och strategi som
fungerar som kärnan i arbetet. Alla beslut vi fattar ska vara väl
genomtänkta och baserade på trovärdiga källor och forskning.
Vi gör ingenting bara för att det ska se bra ut utåt, utan det ska
göra skillnad på riktigt.
För att kunna fatta genomtänkta och väl grundade beslut ägnar
Mia en stor del av tiden åt att läsa på, hålla sig uppdaterad, följa
debatt och forskning och göra riskbedömningar. Ett område som
Vinga jobbat mycket med det senaste året är produkterna. Varje
komponent i produkterna ses över och även produktsortimentet
i stort.
– En hållbar produkt för oss är en produkt med lång livslängd,
tydlig funktion och som såklart har så liten påverkan som möjligt.
Känner vi att någon produkt inte lever upp till detta så görs den
om eller plockas bort ur sortimentet till förmån för mer hållbara
produkter.
Förutom att se över själva produkten tittar man också på sådant
som finns kopplat till produkten så som transporter, leverantörer
och förpackningar. En stor del av Mias arbete utgörs också
av sådant som inte är direkt relaterat till en produkt. Vinga är
engagerade i en rad olika initiativ och företagssamarbeten
rörande allt från kemikalier till arbetsvillkor och skolgång i de
länder som Vinga arbetar med.

MIA MARECEK
C SR-ANS VARIG

CSR-arbetet har medfört att Vinga som företag blivit
mer medvetna i alla sina val, men det har också påverkat
medarbetarna på ett personligt plan, inte minst Mia.
– Oavsett vad man jobbar med är det nog lätt att bli arbetsskadad,
men i det här fallet kanske det bara är positivt! Jag har börjat
tänka till mycket mer kring hur jag lever och konsumerar och
ändrat en hel del i mitt egna liv efterhand som jag lärt mig mer.
Jag har också satt upp personliga hållbarhetsmål. Om vi alla
tänker till och gör förändringar i våra levnadssätt tror jag att vi
tillsammans kan göra stor skillnad.
Detsamma gäller för Vinga. Även som liten aktör kan man göra
skillnad och det har medarbetarna på Vinga tagit fasta på.
Genom sitt hållbarhetsarbete hoppas de kunna inspirera andra
till att haka på. Att det verkligen fungerar visar sig inte minst i
den stora efterfrågan på information som Vinga får från kunder
och partners.
– Jag gör oerhört många kundbesök just nu där kunderna vill
veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet. Gör vi vad vi kan
och uppmuntrar andra till ett hållbart företagande och mer
genomtänkta val så tror jag att vi kan komma långt. Oavsett hur
stort eller litet företaget är så ska man ha stora visioner. Det är
något som jag tycker att vi är duktiga på här på Vinga.
Nyfiken på att veta mer om vårt miljöarbete? Besök vår sajt!
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HÅLLBARHET
I PRAKTIKEN

” Här slängs
ingenting i
onödan”
Atiqur Rahman är lagerchef på Vinga
och rollen innefattar arbete med
lagerhållning, logistik och transporter.
Här görs löpande förbättringar för att
hitta mer hållbara lösningar och ett
sådant exempel är hur man tar tillvara
den kartong, plast och papper som
produkterna förpackas i vid transport.
Lösningen för ett mer hållbart arbetssätt
stavas återanvändning.
– Dels försöker vi själva använda så
lite plast och papper som möjligt,
dels återanvänder vi det material som
kommer in till oss via inleveranser. Här
slängs ingenting i onödan, utan allt
sorteras noggrant för att sedan kunna
återanvändas för leveranser ut från
lagret. Det är en liten insats som kan
göra stor skillnad i slutändan,
säger Atiqur.

AT I Q U R R A H M A N
L AGERCHEF

PROFILERING & SPECIAL
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S ÄT T D I N
PERSONLIGA
PR ÄGEL
Vill du skräddarsy en produkt eller förpackning och addera
ditt eget varumärke? Då kan vår specialproduktion hjälpa till.
Med tryck, brodyr eller gravyr och lång erfarenhet på området
hjälper vi dig från idé till färdigt resultat.
Specialproduktion mot små som stora företag är något vi arbetat
med länge och det är ett område som hela tiden växer. Framför
allt rör det sig om företag som vill sätta logotyp eller symboler
på en produkt, kanske som present till medarbetarna, men
området har också fler möjligheter än så.
Niklas Johansson är specialiserad på förädling av produkter hos
Vinga. Han har många års erfarenhet från tryckbranschen och när
han kom till oss på Vinga var det naturligt att just tryckprodukter
skulle bli hans fokusområde.
– De vanligaste specialprodukterna vi gör är företagsmärkta
produkter som blir presenter eller används till mässor och event,
men det kan också bara förpackningar som specialproduceras
för att göra dem mer personliga. Utifrån kundens önskemål och
idé hjälper och guidar vi dem fram till bästa möjliga lösning,
exempelvis kring vilket typ av tryck som lämpar sig bäst för en
viss produkt, säger Niklas.
Efterfrågan på personliga produkter växer så det knakar och
för att möta upp efterfrågan jobbar Niklas och kollegorna med
att hitta fler lösningar för att även kunna skräddarsy i mindre
upplaga. På så sätt blir det enklare också för privatpersoner att

NIKLAS JOHANSSON
FÖRÄDLINGSEXPERT

skapa personliga produkter, exempelvis med personligt brodyr.
Precis som med produktsortimentet i stort jobbar man också
inom specialproduktionen kontinuerligt med att hitta mer
hållbara lösningar. I framtagningen av personliga produkter
kan Niklas och kollegorna hjälpa dig som är kund att hitta de
lösningar som bäst matchar detta.
– En specialprodukt är ofta en produkt man behåller
längre och som därmed får längre livslängd, vilket är bra ur
hållbarhetssynpunkt. Vi har också sett över våra transporter,
exempelvis från Kina, där vi förespråkar båt framför flyg. Det
innebär längre ledtider, men då är det viktigt att vara tydlig med
varför det är så och vad vinsten är med det.
Vill du ha hjälp med att sätta din personliga prägel? Tveka inte
att kontakta oss!
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MILJÖ

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

Vinga’s hållbarhetsarbete strävar mot att minimera samtliga
negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva
där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på
miljön och vår sociala samvaro. Allt vi gör påverkar naturen runt
omkring oss och alla som lever i den. Vi är övertygade om att det
går att göra det vi gör idag men på ett mycket bättre sätt. Vi har
mängder av spännande möjligheter, enorma utmaningar och ett
oändligt arbete framför oss. Följ med från början i vårt arbete, läs
hur vi arbetar idag och ur vi tänker om framtiden.

Kvalitet för oss är mer än en bra produkt och den glädje vi hoppas
våra kunder känner när de får en gåva. Det handlar lika mycket om
att säkerställa arbetsförhållanden på den fabrik varan tillverkas.
Vi jobbar hellre med samarbetspartner än med någon som bara
levererar en vara. Precis som vi ser på relationen med våra kunder,
vi tror att fler möjligheter finns genom nära samarbeten.
AMFORI

För att säkerställa och jobba proaktivt med EU:s
kemikalielagstiftning REACH är vi, sedan 2015 medlemmar i
kemikaliegruppen vid Swerea IVF. Nätverket drivs av Swerea
tillsammans med experter från universitet och myndigheter.
Medlemskapet hjälper oss att tolka lagkrav, hålla oss uppdaterade
på ändringar i lagstiftningen och kommunicera lagstiftningen
mot våra samarbetspartners. Vi har även möjlighet att få kunskap
och rådgivning i produktspecifika frågor från Swerea’s forskare.

Vinga är medlemmar i Amfori (fd BSCI) ett europeiskt
företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i
den globala leverantörskedjan. Amfori förenar över 1300 företag
kring en gemensam uppförandekod och här får vi stöttning i
arbetet mot en etisk leverantörskedja. Grunden för systemet är
den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar
har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja.
Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga
rättigheter, barnkonventionen och International Labour
Organisations, ILOs kärnkonventioner. Tillsammans med våra
leverantörer hjälper vi dem att utveckla en bättre arbetsmiljö.

CHEMICALS IN FOCUS

VINGA GUANGZHOU

För att på ett tydligt sätt kommunicera lagkrav till våra fabriker och
kunna ha kontroll på våra varor arbetar vi med ett produktverktyg
som vi kallar Chemicals in focus. Med hjälp av verktyget bryter
vi ner produkten på komponentnivå för att på ett effektivt sätt
hantera varje del och dess innehåll. För mer information och
frågor kring detta kontakta gärna mia@vingaofsweden.se

På Vingas kontor i Guangzhou, Kina jobbar idag tre personer
Flora, Michelle och Bella. De arbetar dagligen med order- och
leverantörsuppföljning och tack vare dem kan vi skapa ett nära
samarbete med våra samarbetspartners här. Vi kan snabbt
besöka fabriker för kvalitetskontroller innan skeppning eller för
besök innan ett samarbete med en ny fabrik inleds.

N AT U R S K Y D D S F Ö R E N I N G E N

CENTRE OF HOPE PRIMARY SCHOOL

Vi tror att kunskap och intresse för miljöfrågor är avgörande
för att kunna minimera vår miljöpåverkan, därför är vi
stödföretag hos Naturskyddsföreningen. Vi hjälper på detta
sätt till att stötta projekt inom klimat- och miljörelaterade
frågor. Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest
inflytelserika miljöorganisation, som medlemmar här bidrar vi
till att de kan göra sitt yttersta för att sätta miljöfrågor högt på
agendan i Sverige och EU.

Sedan många år stödjer Vinga en skola i Lijing i provinsen Yunnan i
södra Kina. Detta var en möjlighet att inleda ett stöttande projekt
direkt på plats i det land där största delen av vår tillverkning sker
idag. Projektet bidrar till att förse skolan med utbildningsmaterial
och annat som underlättar och förbättrar barnens utbildning.

KEMIKALIEGRUPPEN

PRODUKTUTVECKLING
Skapandet av en Vingaprodukt pågår året runt och för oss handlar
om att sträva efter långsiktiga lösningar och vi arbetar med att
produktutveckla över en längre period. Tar vi oss tiden till ett
grundligt arbete här tror vi också att vi har större möjligheter att
skapa en mer hållbar produkt, som kan leva under lång tid. En viktig
del, och en stor utmaning i produktutvecklingen är att jämföra
miljöpåverkan för olika material ur ett livscykelperspektiv, för att
säkerställa att vi gör minimalt med avtryck. Via medlemskapet
i kemikaliegruppen håller vi oss uppdaterade gällande den
senaste forskningen inom kemi- och miljörelaterade frågor, en
viktig vägvisare för beslutsfattning.
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VÄSKOR

D R E S S AT
FÖR ALLA
T I L L FÄ L L EN
Stilren och tidlös design för dig som
söker den avslappnat dressade stilen.
Hunton väskor kombinerar funktionalitet
med estetik. Med bra förvaringsutrymme,
hög användbarhet och precis rätt nivå
av exklusivitet passar väskorna för de
flesta tillfällen.
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HUNTON WEEKENDBAG
Rymlig weekendväska som passar
perfekt till packningen inför kortare resor
eller utflykter. Väskan har en tidlös och
klassisk design i mockaimitation med
mässingdetaljer. Du kan välja eller variera
hur du bär väskan, antingen i handtagen
eller över axeln med axelremmen. Det
gör den lättburen under dagar då man
ständigt är på språng.
Strl: 48,5x25x30 cm
Artnr: 522019 Brun, 523019 Blå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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VÄSKOR

HUNTON TOTEBAG
Väskan är i mockaimitation och har
detaljer i PU-läder. Den passar bra att
ha med sig oavsett om det är till skola,
jobb eller en runda på stan. Den klassiska
och tidlösa designen gör dessutom att
den faller de flesta i smak. Väskan har
ett vadderat fack som gör att du kan
bära med dig din laptop på ett säkert
och smidigt sätt. Du kan även välja om
du vill bära väskan i de två handtagen
eller med axelremmen som försetts
med axelvaddering för ytterligare
bekvämlighet.
Strl: 34x9,5x40 cm
Artnr: 524019 Brun, 525019 Blå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 529 SEK
Pris: >50 st, 489 SEK
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HUNTON NECESSÄR
Klassisk om än modern necessär i
mockaimitation med detaljer i PU-läder.
Necessären gör det smidigt för dig att
förvara dina hygienartiklar med stil, såväl
i hemmet som på resan. Den har en
behändig storlek och är lätt att bära med
sig, då den försetts med en bärrem med
detaljer i mässing på kortsidan.
Strl: 26x20x5 cm
Artnr: 526019 Brun, 527019 Blå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK
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VÄSKOR

BROOKLANDS NECESSÄR
I Brooklandserien kommer denna
matchande necessär. Ett kviltat tyg med
detaljer i konstläder och med ett vackert
rutigt innerfoder, är denna necessär både
gedigen och vacker att titta på.
Strl: 18x27,5x10 cm
Artnr: 551240 Grön, 551220 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

B R O O K L A N D S DAT O R VÄ S K A
Här kommer vår nya quiltade dataväska.
Väskan är vadderad och skyddar mot
lättare stötar. Med detaljer i konstläder
och ett rutigt innerfoder, är denna
väska både gedigen och vacker att titta
på. Väskan har en avtagbar, reglerbar
axelrem, samt dubbla handtag upptill. På
yttre långsida finns ett rymligt fack.
Strl: 35x50x20 cm
Artnr: 551040 Grön, 551020 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 479 SEK
Pris: >50 st, 439 SEK

BROOKLANDS WEEKEND
Brooklands weekend är vår nya kviltade
weekendväska. Med detaljer i konstläder
och ett rutigt innerfoder, är denna
väska både gedigen och vacker att titta
på. Väskan har en avtagbar, reglerbar
axelrem, samt dubbla handtag upptill.
Insidan är fördelad i två mindre fack
med plats för t.ex. surfplatta upp till 9,8”,
samt ett större för övrig packning. På
yttre långsida finns ett rymligt fack med
ficklock i konstläder.
Strl: 30x41x20 cm
Artnr: 551140 Grön, 551120 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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VÄSKOR

SPORTIGT
T I L L VA R DAGS
Vår tolkning på sportmode till vardags, med estetik och funktion i ett. Stilren och modern design
som passar såväl för fritid som för en avslappnad business-look. Dess breda användningsområde
gör Baltimore till en garderobsfavorit att använda länge. Gjord i ett vattenavvisande material. Med
en ren, svart färg är det enkelt att addera din egen logotyp eller profilering.

B A LT I M O R E R YG G S ÄC K
Minimalistisk och trendig ryggsäck som
passar till alla tillfällen. Ryggsäcken är
tillverkad i vattenavvisande nubuck-PU
och har justerbara remmar för optimal
komfort. Ryggsäcken är även försedd
med en ficka med dragkedja på ena sidan
och en dold ficka på baksidan, så du kan
vända ryggen till med värdesakerna i
säkert förvar. Fungerar på jobbet såväl
som i skolan.
Strl: 36x14,5x39 cm
Artnr: 500119 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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B A LT I M O R E T R AV E L
RYGGSÄCK
Ryggsäcken har en minimalistisk
och modern design med smarta
organisationsmöjligheter som ser till att
du kan utnyttja väskans totala utrymme
till fullo. Utrustad med ett vadderat
datorfack, samt en dold ficka på baksidan
för säker förvaring av värdesakerna.
Ryggsäckens behändiga storlek,
justerbara remmar och välplanerade fack
gör det smidigt för dig att ta med dig
såväl dator som andra nödvändigheter.
Detta gör väskan perfekt för mindre resor
eller när natten ska spenderas borta.
Strl: 28x14,5x43 cm
Artnr: 500319 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 489 SEK
Pris: >50 st, 449 SEK
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VÄSKOR

LINDAS
FAVO R I T
Min favoritprodukt är Baltimore
Weekendbag. Den har en tidlös design
vilket gör att den kan användas under
lång tid. Älskar att den funkar lika bra till
gymmet som till semesterresan.

LIN DA SKOGLUN D
INNESÄLJ

B A LT I M O R E W E E K E N D B AG

B A LT I M O R E N E C E S S Ä R

Med denna rymliga weekendväska
över axeln går du inte obemärkt
förbi då den ger uttryck för stil och
minimalism på samma gång. Väskan har
en justerbar axelrem. För att ge bättre
organisationsmöjligheter har väskan
utrustats med en ficka med blixtlås
på ena sidan och en liten ficka med
tryckknapp på den andra. Tillverkad i
nubuck-PU vilket ger dig en väska med
vattenavvisande egenskaper.

Här har du en necessär som inte bara
är praktisk och smidig, utan även
har en minimalistisk och modern
stil. Necessären är tillverkad i ett
vattenresistent material som gör att
du slipper oroa dig för innehållet.
Necessären försluts med dragkedja
och passar utmärkt när du ska ut och
resa. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger
dig en necessär med vattenavvisande
egenskaper.

Strl: 55,5x22x43 cm

Strl: 23,5x12,5x18,5 cm

Artnr: 500219 Svart

Artnr: 500419 Svart

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: 1–49 st, 169 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK

Pris: >50 st, 159 SEK
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VÄSKOR

NÄR DET ÄR
D A G S F Ö R N Ä S TA
ÄV ENT Y R
Inspirerade av resor och lusten att upptäcka nya platser utvecklade vi en
klassisk och hållbar resekollektion. Clifton-väskan är lika internationell som en
är svensk, lika kontinental som den är lokal. Den är traditionellt rotad samtidigt
som den hela tiden utvecklas. Varje liten repa är en påminnelse om ett tidigare
äventyr som skapar förväntan inför nästa resa.
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CLIFTON SUITBAG
Fjolårets nytillskott i vår populära
Clifton-serie, som gjorde succé är denna
kostymväska. Väskan har ett inbyggt
kostymfodral där man kan förvara sin
kostym och sina skjortor. När man drar
ihop fodralet får den funktionen av en
väska. I stentvättad bomullscanvas med
detaljer i konstläder, blir väskan en tidlös
följeslagare, som bara blir vackrare med
åren. Med fina detaljer från dragkedja
till foder, kombineras här funktion med
design på bästa sätt. Väskan har en
mindre ficka på långsidan.
Strl: 59x31x27 cm
Artnr: 521309 Grön, 521308 Brun, 521307
Marinblå, 521310 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK
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VÄSKOR

CLIFTON WEEKENDER
Snygg weeekendväska i stentvättad
bomullscanvas med fina detaljer i
konstläder som bidrar till ett exklusivt
intryck. Praktiskt utrustad med både
handtag och axelband vilket är justerbart
och anpassas lätt till den som bär.
Ett rymligt skofack på ena kortsidan
skyddar övrig packning från skor du
önskar ta med dig. Utrustad med en
kvalitetsdragkedja.
Strl: 30x54x21 cm
Artnr: 5223 Grön, 5221 Brun, 5222
Marinblå, 5224 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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C L I F TO N T R A I L B AC K PAC K
Ryggsäck i stentvättad canvas med
detaljer i skinnimitation. Modellen har ett
vadderat fack för datorn och fungerar lika
bra i skogen som i den urbana djungeln.
Strl: 49x30,5x10 cm
Artnr: 5239 Grön, 5234 Brun, 5238
Marinblå, 5233 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK

30

VÄSKOR

C L I F T O N DAT O R VÄ S K A
Datorväska i stentvättad canvas med
vadderad insida som skyddar din dator
från stötar. Den är utrustad med detaljer
i konstläder som bringar mer stabilitet
i väskan vilket även höjer utseendet till
nästa nivå. Insidan är fördelad i två fack
för datorer, surfplattor och dokument
upp till 15 tum.
Strl: 40x30x5 cm
Artnr: 5209 Grön, 5208 Brun, 5207
Marinblå, 5206 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 459 SEK
Pris: >50 st, 419 SEK
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C L I F T O N DAT O R F O D R A L
Datorfodral i stentvättad canvas med
detaljer i skinnimitation. Fodralet är
uppdelat i två olika fack, ett vadderat för
datorn samt ett som har plats för andra
tillhörigheter. Passar upp till 15 tums
bärbar dator.
Strl: 40x29x2,5 cm
Artnr: 521009 Grön, 521008 Brun,
521010 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK
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VÄSKOR

CLIFTON NECESSÄR
Necessär i stentvättad canvas med
detaljer i skinnimitation. Bärrem på
kortsidan. Necessären har en liten ficka
försluten med dragkedja på insidan samt
en ficka av mesh.
Strl: 17x25,5x10 cm
Artnr: 521109 Grön, 521108 Brun, 521107
Marinblå 521110 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK
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C L I F T O N D U F F E L K Y LVÄ S K A
En välarbetad kylväska i stentvättad,
450 gsm bomullscanvas med smakfulla
detaljer i skinnimitation. Kylväskan är
rymlig och ordentligt fodrad för att hålla
innehållet kylt en längre tid.
Strl: 39x18x32 cm
Artnr: 5489 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK
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VÄSKOR

CLIFTON WESTMINSTER BAG
Weekendväska i stentvättad canvas
med detaljer i skinnimitation. Gott
om utrymme för en längre weekend.
Praktiskt utrustad med både handtag
och justerbart axelband. Axelremmen
är kopplad diagonalt över väskan för en
bättre bärkomfort. Väskan har en mindre
ficka på långsidan.
Strl: 55x35x24 cm
Artnr: 521005 Grön, 521003 Brun, 521004
Marinblå, 521002 Svart,
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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BÄDDSET

B Ä D D K VA L I T E T ER
AT T Ä L S K A
PREMIUM COTTON
Trådtäthet 144TC | Bindning väv: tuskaft/plain weave
Våra bäddset i baskvalitén premium cotton har en trådtäthet på
144T vilket skapar en lite luftigare väv som känns mjuk och lätt
mot kroppen. Konstruktionen är en tvåskaftsväv vilket gör att
hållbarheten är relativt lång sett till tätheten på väven.
PERCALE
Trådtäthet 200TC | Bindning väv: tuskaft/plain weave
Våra bäddset i Percale är, precis om premium cotton gjorda i
en tvåskaftsväv men med högre trådtäthet, 200TC. Detta gör
att percalen känns lite tyngre och känslan på tyget upplevs mer
lyxigt. Vi får även en längre hållbarhet i den här väven jämfört
med premium cotton och satin, tack vare konstruktionen
och trådtätheten.
S AT I N
Trådtäthet 200TC | Bindning väv: satin
Bäddseten vävda i satin görs enligt en annan bindningstyp,
längre trådar löper över vävens yta vilket gör att dessa bäddset
får extra glans och mycket fin lyster, känslan är skön och luxuös.
Trådtätheten på 200TC betyder också att väven är något tätare,
jämfört med premium cotton vilket ger tyngd i väven.
P R E M I U M S AT I N
Trådtäthet: 400TC | Bindning väv: satin
Vår nyhet i bäddsortimentet är en klassisk satinväv men med
extra hög trådtäthet, 400TC. Greppet på väven är matigt och äkta,
känslan mot kroppen andas kvalitet och lyx. Ett digitaltryckt blir
även ett mer hållbart val eftersom tekniken minimerar färgspill vid
tryckning. Trycket blir tydligt med skarpa konturer och klara färger
vilket bidrar till vävens glamorösa känsla.
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KRUGER 2-DELS BÄDDSET
P R E M I U M S AT I N
Exklusivt bäddset i två delar med
ett unikt djurinspirerat mönster som
verkligen ger sovrummet en exotisk och
lyxig känsla. Det mjuka materialet av
bomullssatin känns luftigt och svalt även
under varma sommarnätter och du kan
därför sova gott hela natten. Samtidigt
har satin förmågan att värma upp under
kalla årstider, vilket gör att bäddsetet
fungerar bra året om.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 19006102
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 869 SEK
Pris: >50 st, 799 SEK
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BÄDDSET
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HARRIS 4-DELS BÄDDSET
PERCALE
Bäddset i subtilt mönster med
passpoalband på örngottets kanter för
ett exklusivare intryck. Bäddsetet består
av två påslakan och två örngott i 100 %
BCI-bomull, som framställts genom en
speciell vävmetod som ger en krispig
känsla. Certifierad och märkt med EUEcolabel som försäkrar dig om ett bra
alternativ avseende både kvalitets- och
miljöaspekter.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 19115204 Blå, 19035204 Grå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK
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BÄDDSET

WINDSOR 4-DELS BÄDDSET
S AT I N
4-dels bäddset i 100 % BCI bomull
certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten
är 200tc satin. Satin är gjorda av en
finkammad bomull som ger en skön och
lyxig känsla. Satin får en fin lyster och
extra glans. 150x210 cm och 50x60 cm.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 871104
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK
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AV I G N O N 4 - D E L S BÄ D DSE T
PERCALE
4-dels bäddset i 100 % BCI bomull
certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten är
200 TC Percale. Percalelakan är gjorda av
finkammad bomull som ger en skön och
lyxig känsla. En fördel med percale är att
den inte drar åt sig lika mycket hår och
damm som t.ex. satin. Percalelakan är
alltså mycket lättskötta och har en bättre
hållbarhet än satin.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 861204 Blå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK
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BÄDDSET

FAIRMOUNT 4 - DEL S
BÄDDSET PERCALE
Lyxigt Percale-bäddset i bomull varav 10
% är GOTS-certifierad, ekologisk bomull.
Vävt med extra tunna och fina garner som
bidrar till en härlig känsla mot kroppen.
Med sina 200 trådar per kvadrattum
blir materialet slätt och därmed mycket
mjukt mot huden. Bäddsetet är inte
bara skönt att använda utan också mer
lättskött och slitstarkt än de mer vanliga
bomullskvaliteterna och är certifierat
med OEKO-Tex Standard 100 samt
svanenmärkt. Bäddsetet består av två
stycken örngott och två stycken påslakan.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 852204 Grå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK
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VO U VA N T 2- D E L S BÄ D DS E T
LINEN
Underbart 2-dels bäddset i 50 % BCI
bomull certifierad med EU Ecolabel och
50 % Lin.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 860402 Off-white, 860302 Grå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK
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BÄDDSET

M O LT O N 4 - D E L S B Ä D D S E T
PREMIUM COTTON
Bäddsetet består av två örngott och två
påslakan i 100 % BCI-bomull som vävts
i 144 TC. Certifierad med EU-Ecolabel,
så du kan sova gott med vetskapen om
att viktiga kvalitets- och miljömässiga
kriterier uppnåtts i tillverkningen av ditt
bäddset.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 19114104 Grå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 609 SEK
Pris: >50 st, 559 SEK
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JUNEAU 4 -DELS BÄDDSET
PREMIUM COTTON
Bäddsetet består av två örngott och två
påslakan i 100 % BCI-bomull som vävts
i 144 TC. Certifierad med EU-Ecolabel,
så du kan sova gott med vetskapen om
att viktiga kvalitets- och miljömässiga
kriterier uppnåtts i tillverkningen av ditt
bäddset.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 19002104
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 609 SEK
Pris: >50 st, 559 SEK
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BÄDDSET

MORGAN 4-DELS BÄDDSET
PREMIUM COTTON
Bäddsetet består av två örngott och två
påslakan i 100 % BCI-bomull som vävts
i 144 TC. Certifierad med EU-Ecolabel,
så du kan sova gott med vetskapen om
att viktiga kvalitets- och miljömässiga
kriterier uppnåtts i tillverkningen av ditt
bäddset.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 19001104
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 609 SEK
Pris: >50 st, 559 SEK

47

WALL ACE 4 - DEL S BÄDDSET
PREMIUM COTTON
Bäddsetet består av två örngott och två
påslakan i 100 % BCI-bomull som vävts
i 144 TC. Certifierad med EU-Ecolabel,
så du kan sova gott med vetskapen om
att viktiga kvalitets- och miljömässiga
kriterier uppnåtts i tillverkningen av ditt
bäddset.
Strl: 150x210 cm, 60x50 cm
Artnr: 19003104
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 609 SEK
Pris: >50 st, 559 SEK
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BADRUM

MILLBROOK BADROCK
Sparock i BCI-bomull certifierad med
EU Ecolabel. Rocken är av 200 TC
tvättad percale. Rocken ger en lätt
och sval känsla mot kroppen, och den
stentvättade finishen ger en ännu
mjukare känsla.
Strl: onesize
Artnr: 4992 Grå, 4991 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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55001

55017

55004

B A LT H A Z A R F R O T T É

55018

55016

En lyxig frottéhandduk i 550 gsm
kammad öglefrotté i 100 % ekologiskt
odlad bomull. En handduk som känns
mjuk och skön mot kroppen samt är
framtagen med medvetenhet från odlad
bomullsplanta till färdigställd produkt.
Tack vare detta är handduken certifierad
med både OEKO-TEX Standard 100 och
GOTS.
Strl: 50x70 cm
Artnr: 55001S Vit, 55004S Ljusgrå, 55016S
Beige, 55017S Rosa, 55018S Ljusblå,
55008S Turkos, 55003S Marinblå, 55013S
Mörkgrå, 55009S Svart, 55011S Lime,
55006S Röd

55003

55008

Pris: 1–49 st, 75 SEK
Pris: >50 st, 69 SEK
Strl: 65x135 cm
Artnr: 55001M Vit, 55004M Ljusgrå,
55016M Beige, 55017M Rosa, 55018M
Ljusblå, 55008M Turkos, 55003M
Marinblå, 55013M Mörkgrå, 55009M
Svart, 55011M Lime, 55006M Röd
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK

55009

55013

Strl: 90x150 cm
Artnr: 55001L Vit, 55004L Ljusgrå, 55016L
Beige, 55017L Rosa, 55018L Ljusblå,
55008L Turkos, 55003L Marinblå, 55013L
Mörkgrå, 55009L Svart, 55011L Lime,
55006L Röd
Pris: 1–49 st, 219 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK
Förp: Polybag

55006

55011
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CENOTE HANDUKSSET
4-DELS
Lyxigt handduksset av 600 gsm egyptisk
bomull. Egyptisk bomull anses vara
den finaste i världen, dess långa fiber
har dragit nytta av det gynnsamma
klimatet kring Nilen. De extra långa
fibrerna innebär att man kan spinna
tunnare och starkare trådar vilket skapar
en hållbar slutprodukt av mycket hög
kvalitet med lång livslängd. Setet består
av två duschhanddukar och två mindre
handdukar. Vid tillverkningen har man
lagt stor fokus på hela produktionsledet
från odlad planta till färdigställd
produkt vilket gjort att handdukarna är
certifierade med både GOTS och OEKOTex Standard 100.
Strl: 65x135 cm, 40x70 cm
Artnr: 41603 Grön, 41600 Blå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK
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CALLES
FAVO R I T
Vi har sökt efter flera produkter där
vi likt Aberdeen kan använda spill ur
fabrikens egen produktion och på
så sätt göra produkten mer hållbar.
Jag gillar även att handduken har en
tvättad känsla tillsammans med en bra
uppsugningsförmåga.

CALLE DAHLIN
VD

ABERDEEN HANDDUKSSET
RE-USED COTTON
Aberdeen handduksset består av två
badlakan och två handdukar i jordnära
färger. Setet är framställt av 18%
certifierad återvunnen bomull från
leverantörernas bomullsavfall, tillverkad
av vävd 550 gsm frotté. Fibrer som
vanligen anses vara oanvändbara har
med hjälp av rätt framställningsprocess
uppnått önskade egenskaper, vilket
efterlämnar dig med sköna badlakan och
handdukar.
Strl: 65x135 cm, 50x70 cm
Artnr: 194104 Grå, 194116 Beige, 194118
Grön
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 489 SEK
Pris: >50 st, 449 SEK
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COLLINS HANDDUKSSET
6-DELS
Stiligt handduksset tillverkad av
jacquardvävd 450 gsm kammad bomull,
med ett vackert kviltat mönster.
Setet består av två duschhanddukar
och två mindre handdukar samt två
gästhanddukar. Vid tillverkningen
har man lagt stor fokus på hela
produktionsledet från odlad planta
till färdigställd produkt vilket gjort att
handdukarna är tillverkade av BCIcertifierad bomull samt enligt OEKO-Tex
Standard 100.
Strl: 65x135 cm, 40x70 cm, 30x30 cm
Artnr: 41451 Grå, 41450 Vit
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

COLLINS MORGONROCK
Starta dagen på bästa sätt genom att
ta på dig denna sköna och exklusiva
morgonrock av jacquardvävd 450 gsm
kammad bomull. Morgonrocken har
en bred sjalkrage, knytskärp och fickor
framtill. Vid tillverkningen har man lagt
stor fokus på hela produktionsledet från
odlad planta till färdigställd produkt,
morgonrockarna är således tillverkade av
BCI-certifierad bomull samt enligt OEKOTex Standard 100.
Strl: S/M
Artnr: 42450 Vit, 42453 Grå
Strl: L/XL
Artnr: 42451 Vit, 42454 Grå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK
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M U T S U V E G A N T VÅ L
Handgjord och skonsam handtvål med
kokosolja som gör att huden inte torkar ut.
Tvålen är fri från parabener, färgämnen och
hormonpåverkande ämnen. Kommer med
en påse som du kan placera tvålen i för att
skapa ytterligare tvållödder. Ett perfekt
rengöringstillbehör som utgör ett bra och
miljövänligt tillskott i samtliga badrum.
Strl: 7,5x5x2,5 cm
Artnr: 4243
Förp: Påse
Pris: 1–49 st, 75 SEK
Pris: >50 st, 69 SEK

WILLOW HANDDUKSSET
4-DELS
Fint handduksset tillverkad av
jacquardvävd 500 gsm bomull, med ett
vackert invävt mönster. Handduksset
bestående av två duschhanddukar och
två mindre handdukar. I ett trendigt
zebramönster av Jacquardvävd bomull,
med fransar som ger ett fint avslut och
en lyxigare känsla. Vid tillverkningen
har man lagt stor fokus på hela
produktionsledet från odlad planta
till färdigställd produkt vilket gjort att
handdukarna är tillverkade av BCIcertifierad bomull samt enligt OEKO-Tex
Standard 100.
Strl: 65x135 cm, 40x70 cm, 30x30 cm
Artnr: 41501 Beige, 41500 Grå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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E S TAT E

MORGONROCK

Vill man känna sig fräsch redan när
man lämnar sängen är denna klassiska
morgonrock ett bra alternativ. Design
med våffelstruktur och vitt passpoalband
som ger en fin kontrast till de annars
enfärgade plagget. Morgonrocken
sitter skönt och har två stora fickor på
framsidan med plats för nödvändigheter
som exempelvis telefon eller glasögon.
Tillverkad av 100% BCI-bomull.
Strl: S/M
Artnr: 496019
Strl: L/XL
Artnr: 496020
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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LORO ULLPLÄD
Exklusiv pläd i ull från Nya Zeeland.
Mönster i kombination med materialval
ger pläden en exklusiv känsla.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40430 Grå, 40431 Burgundy
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

61

MIAS
FAVO R I T
Ull är min favoritråvara (förnyelsebar),
ullfiberns egenskaper gör att den
färdiga varan har liten risk för pilling
(noppbildning) och bildas det noppor
binds de inte lika hårt till ytan som på
en stickad syntetvara. Ullfibern behöver
inte tvättas lika ofta utan ulltextiler
vädras lättast av ute i friska luften.

MIA MARECEK
C SR-ANS VARIG

LANA ULLPLÄD
Exklusiv pläd i ren ull från Nya Zeeland.
Fint vävt mönster och dekorativ
franskant. En riktigt fin pläd som pryder
vilket vardagsrum eller sovrum som helst.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40435
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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HARRIS PLÄD
Jacquardvävd pläd med ett subtilt
geometriskt mönster som ger pläden
en stilren design, som med säkerhet
kommer pryda de flesta hem. En utmärkt
pläd för dig som inte nöjer dig med
enbart bekvämlighet, utan som även vill
ha något som ger ett mer stilfullt intryck
i hemmet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 194540 Grå, 194541 Blå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK
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B R O O K S S H E R PA PL Ä D
Ett snyggt och subtilt strukturmönster
på den färgade sidan i flanell möter ett
ljust sherpatyg på undersidan som är
mjukt och skönt att vira in sig i. OEKOTEX Standard 100 innebär att plädens
material lever upp till en rad kriterier
gällande produktsäkerhet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 194520 Grå, 194522 Grön
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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M I LT O N P L Ä D
Fluffig pläd i 300 gsm teddy, baksida i
180 gsm velvet. Ser ut och känns som
fårfäll. OEKO-TEX Standard 100 innebär
att plädens material lever upp till en rad
kriterier gällande produktsäkerhet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40019
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 379 SEK
Pris: >50 st, 349 SEK

RUSSEL COSYSOCKS
Härliga inomhussockar i fuskpäls,
perfekta en kall vinterkväll framför
brasan. Kvaliteten är mjuk och skön,
med halkskydd på undersidan. OEKOTEX Standard 100 innebär att plädens
material lever upp till en rad kriterier
gällande produktsäkerhet.
Strl: S/M
Artnr: 4985
Strl: L/XL
Artnr: 4989
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

RUSSEL PLÄD
Exklusiv pläd i 620 gsm plush. Underbart
mjuk och fin. En pläd som alltid värmer.
OEKO-TEX Standard 100 innebär att
plädens material lever upp till en rad
kriterier gällande produktsäkerhet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40040 Grå, 40035 Brun
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 499 SEK
Pris: >50 st, 459 SEK
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B I LT O N M O R G O N R O C K
Unisex-morgonrock i snygg och skön
melerad fleece. Morgonrocken är en
vid modell med klassiskt knytband i
midjan. Sjalkragen har utsmyckats med
dekorativa overlockstygn i annan färg,
som diskret bryter av. Morgonrocken
har två rymliga och praktiska fickor på
framsidan, för en bekväm morgon eller
dag i all enkelhet där hemma.
Strl: S/M
Artnr: 495119
Strl: L/XL
Artnr: 495019
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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B I LT O N P L Ä D
Mysig och skön pläd i melerad fleece
som du inte vill släppa taget om när du
ligger och myser i soffan där hemma. Kan
även användas som en bekväm poncho
tack vare den diskreta knäppningen
på långsidan av pläden. OEKO-TEX
Standard 100 innebär att plädens
material lever upp till en rad kriterier
gällande produktsäkerhet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 194610 Grå, 194612 Brun
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK
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WA L L AC E S H E R PA PL Ä D
Pläd med dekorativt klassiskt wallacemönster på ena sidan i fin kontrast till
filtens enfärgade baksida. Ovansidan
är i flanell medan mjuk och skön sherpa
omfamnar kroppen på filtens undersida.
Filten blir en snygg inredningsdetalj
som sätter färg på tillvaron samtidigt
som OEKO-TEX Standard 100 försäkrar
dig om att en rad kriterier gällande
produktsäkerhet har uppnåtts.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 194533
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

F OX S H E R PA PL Ä D
Pläd i fleece med sherpa-baksida.
Framsidan är tryckt i ett grafiskt mönster,
med rävar i matchande kulörer. OEKOTEX Standard 100 innebär att plädens
material lever upp till en rad kriterier
gällande produktsäkerhet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 4532
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

S H E E P S H E R PA PL Ä D
Mjuk och fluffig pläd i sherpakvalitet i
hela 500 gsm. Tryckt med fårmönster
designat av Björkforth Rotor och med en
fin matchande grå sherpabaksida. OEKOTEX Standard 100 innebär att plädens
material lever upp till en rad kriterier
gällande produktsäkerhet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 4530
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

GARONNE PLÄD
Pläd i 350 gsm crystalfleece. Materialets
egenskaper bidrar till en extra skön och
mjuk känsla då fibern i tyget är finare än
i vanlig fleece. Pläden värmer också gott
och dess mönster och färg gör att den
blir en fin detalj i hemmet. OEKO-TEX
Standard 100 innebär att plädens material lever upp till en rad kriterier gällande
produktsäkerhet.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40042
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK
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ASTON SLIPPERS
Gosiga slip-in tofflor i en klassisk design.
Strl: S/M 27x13 cm
ARCTIC PONCHO

Artnr: 4918

En lyxig poncho i konstpäls som förmedlar känslan av att vara äkta.
Dess baksida i mjuk velour gör den extra härlig att svepa in sig i.

Strl: L/XL 31x13 cm

Strl: 150x120 cm

Artnr: 4919

Artnr: 4129 Grå, 4128 Brun
Förp: Polybag

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: 1–49 st, 149 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK

Pris: >50 st, 139 SEK

HARROW PONCHO

HARROW PLÄD

TOTOS VETEKUDDE

Melerad fleeceponcho i 280 gsm
crystalfleece. Tack vare den fina fibern i
fleecen så upplevs denna poncho extra mjuk
och varm i jämförelse med vanlig fleece.
OEKO-TEX Standard 100 innebär att plädens
material lever upp till en rad kriterier gällande
produktsäkerhet.

Melerad fleecepläd i 280 gsm
crystalfleece. Tack vare den fina fibern
i fleecen så upplevs denna pläd extra
mjuk och varm i jämförelse med vanlig
fleece. OEKO-TEX Standard 100 innebär
att plädens material lever upp till en rad
kriterier gällande produktsäkerhet.

Vetekudde för värme eller kyla, sydd med tre
kanaler för en jämn temperaturåtergivning.
Kudden värmer du enkelt i mikron eller
kyler i frysen. Den är också utrustad med
ett praktiskt band som gör att den är lätt att
fästa till exempel runt nacken.

Strl: 150x120 cm

Strl: 130x200 cm

Artnr: 4179

Artnr: 40016

Artnr: 15030050 Vit, 5214 Grå

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 209 SEK

Pris: 1–49 st, 269 SEK

Pris: >50 st, 199 SEK

Pris: >50 st, 249 SEK

Strl: 44x13x2,5 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK
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C U B E L J U S S TA K E
Fin ljushållare som är både modern och
klassisk. Den transparenta designen
blir även en stilfull inredningsdetalj som
passar fint på exempelvis köksbord,
skänk eller på en fönsterbräda. Hållaren
är av hållbart kristallglas och eftersom
den passar med ljus i all världens färger,
kan du anpassa och variera ljushållaren
efter både årstid och nya trendkulörer.
Strl: 6x6x6 cm
Artnr: 382120
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK
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M I N O T L J U S LY K TA
Multifunktionell och snygg design som
passar bra till användning som lykta
eller vas. Lyktan har en platt botten,
perfekt för ett stort ljus eller mellanstora
blomsterbuketter. När du inte har några
blommor att fylla vasen med, kan du
med fördel låta den stå framme som en
dekorativ prydnad. Den är lätt att flytta
då den utrustats med handtag.
Strl: 19x21 cm
Artnr: 8104
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK
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B E L L L J U S LY K TA
Vacker glasvas/ljuslykta med tidlöst
bubbelmönster och med en vacker detalj
i form av kant i mässing. Passar lika bra
för en bukett blommor som med ett
vackert brinnande blockljus.
Strl: 14x14x19,5 cm
Artnr: 8103
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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M O N R O Y L J U S LY K TA
Stormlykta i glas och mässing. Med sitt
vackra stormglas framhävs ljuset lite
extra, samtidigt som det skyddar för vind.
Fungerar för både blockljus och vanliga
stearinljus.
Strl: 10x10x20 cm
Artnr: 8124
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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M O T O L J U S LY K TA

C OX L J U S S TA K E

Ljuslykta i rillat glas med en botten i
mässing. Går även utmärkt att använda
som vas.

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

Strl: 15x15x19 cm
Artnr: 8172 Grön, 8170 Grå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

Strl: 9x9x3 cm
Artnr: 1180
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

M O N T R E U X L J U S LY K TA

L U N A L J U S LY K TA

Ljuslykta i industri inspirerad design med
raka linjer. Ett handtag i mjukt konstläder
blir en fin och praktisk detalj på lyktan
som i övrigt består av enkla stålprofiler
och en glascylinder.

Handblåst ljuslykta av glas. Färgen
ligger på insidan av glaset för att ge ett
extra vackert skimmer då lyktan är tänd.
Vid tillverkningen har man låtit tillsätta
kolsyra för att få fram bubblor inuti
glaset. Alla lyktor är således unika.

Strl: 13x13x17,5 cm
Artnr: 8129
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

Strl: 9x9x10 cm
Artnr: 8177 Grön, 8176 Vit, 8175 Grå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK
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OBIORI VEGANLJUS
Fint ljus med hållare i trefärgat stengods.
Ljuset innehåller ingen doftessens och
är framställt av 80% sojavax och 20%
växttillsatser, därmed helt veganskt.
När ljuset brunnit ut kan hållaren
återanvändas med ett värmeljus eller
användas för andra syften, exempelvis
som prydnad. Brinntid 30 timmar.
Strl: 7,5x8 cm
Artnr: 1158
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 219 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

ANTIQ AUE DOFTL JUS
Doftljus i glas. Färgen ligger på insidan
av glaset för att ge ett extra vackert
skimmer då ljuset är tänt. Brinntid 40 h
Strl: 8x8x9,3 cm
Artnr: 1119 Rosa, 1116 Vit
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

79

WAISON DOF TL JUS
Sprid en härlig och subtil doft av
blommor med Waison doftljus. Den fina
glasbehållare med vackert guldsigill,
kommer i en exklusiv och matchande
box. Bestående av 98% soyavax brinner
detta ljus länge och med en ren låga.
Brinntid: 40 h.
Strl: 8x8x10 cm
Artnr: 1124 Brun, 1123 Blå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK

WA I S O N H O L I DAY
DOFTLJUSSET
Två stycken doftljus med en doft som
flirtar med hösten och även julen. Fint
förpackat, en trevlig julklapp. Brinntid
16 h.
Strl: 5x5x7,5 cm
Artnr: 1127 Vit
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK
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S H AC K S P E L C O F F E E TA B L E

KO R T L E K C O F F E E TA B L E

Här kommer ett av de populäraste
brädspelen någonsin, klassiskt schack.
Den fina presentasken gör att detta spel
både blir rolig att ge bort och att ha
liggande framme på soffbordet.

Spela din hand i stil. Dessa spelkort har
ett grafiskt mönster tryckt på baksidan.
Detta kortspel levereras i en elegant
låda, med en gyllene text som skrivs ut
på den, vilket gör det både roligt att ge
bort och att använda som en fin detalj
på soffbordet. Spelet innehåller två kort
kortlekar, samt en mapp med speltips.

Strl: 26,5x26,5x5,5 cm
Artnr: 9158
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK

Strl: 16x11,5x2,5 cm
Artnr: 9156
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

YAT Z Y C O F F E E TA B L E S P E L

B R AT Z Y C O F F E E TA B L E S P E L

Kåk, fyrtal eller yatzy? Här kommer de
fem tärningarnas spel, liggande i en
stilig ask, tryckt med guldtext. Den fina
presentasken gör att detta spel både
blir rolig att ge bort och att ha liggande
framme på soffbordet.

Här kommer Yatzy i lyxförpackning!
Med tärningar i guld och med en lika
exklusiv penna, höjer vi Yatzy till Bratzy.
Allt liggande i en stilig ask tryckt med
guldtext, är detta spel både rolig att
ge bort och att ha liggande framme på
soffbordet.

Strl: 12x16,5x3 cm
Artnr: 9154
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

Strl: 12x16,5x3 cm
Artnr: 9152
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK

KÖK
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KL ASSIKER
F Ö R VA R J E KÖ K
Gjutjärn är och förblir ett måste i varje kök. Monte utgår får traditionella gjutjärnsprodukter som
tillförts en modern känsla, vilket resulterar i tidlösa klassiker som kan användas om och om igen.
Produkterna är fria från kemikalier och enkla att sköta och hålla i bra skick. De fördelar värmen
jämnt och kan användas både på platta, i ugn eller till och med på grill, för matlagning, långkok,
bakning och mycket mer. En köksfavorit som du behåller hela livet.
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M O N T E G J U TJÄ R N S G R Y TA
En robust gryta tillverkad i emaljerat
gjutjärn. Utsidan i en mattemaljering
med dekorativ knopp i mässingsfinish.
Tack vare materialets egenskaper blir
värmefördelningen jämn över hela grytan
samtidigt som den bibehålls länge.
Locket är försett med små piggar som
gör att vattenångan som kondenseras
mot locket fördelas jämnt och fint över
hela grytans innehåll. Perfekt till långkok
och goda grytor. Dess emaljering gör
den också möjlig att använda om du
vill bryna kött eller grönsaker. Klarar de
flesta typer av hällar inklusive induktion.
Strl: 27x21x15 cm
Artnr: 1996 Svart, 1994 Gul, 1999 Röd,
1998 Grön
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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DANIEL S
FAVO R I T
Den nya senapsgula grytan kommer
att bli skitsnygg i vårt kök. Det är en
produkt jag använder mycket, speciellt
under hösten/vintern. Långkokande
grytor är bland det godaste som finns
enligt mig, slowcooked bolognese är
min signaturrätt!

DANIEL ODQVIST
SÄLJARE

M O N T E G J U TJ Ä R N S T R A K T Ö R
Rund traktörgryta i gjutjärn
med emaljerad insida. Utsidan
är mattemaljerad och knopp i
mässingsfinish. Gjutjärnets egenskaper
gör att värmefördelningen blir god i
hela grytan samtidigt som den håller
värmen länge. Locket är försett med små
piggar som gör att vattenångan som
kondenseras fördelas jämnt och fint över
innehållet – en självösningsfunktion.
Grytans utformning ger den ett brett
användningsomårde i köket som till
exempel långkok, ungstillagning och
bryning.
Strl: 27x27x8,5 cm
Artnr: 1986 Svart, 1990 Gul, 1989 Röd,
1988 Grön,
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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M O N T E S T E K PA N N A
Gedigen grillpanna i matt emaljerad
gjutjärn. Pannan ger ditt kött en vacker
räfflad stekyta samt även leder bort
saften från köttet vilket gör att köttet
inte steks i sitt eget fett. Därav får man
köttet grillstekt och med rätt grillsmak.
Gjutjärnet tål hög värme, ger jämn
värmefördelning och fungerar på alla
typer av värmekällor, inklusive induktion.
Finns i fyra olika färgställningar.
Strl: 28x28x5 cm
Artnr: 1979 Röd, 1975 Blå, 1976 Svart,
1978 Grön
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 489 SEK
Pris: >50 st, 449 SEK
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M O N T E PE PPA R K VA R N
Exklusiv pepparkvarn i trä med
mässingsdetaljer. Sätt smak på maten
både vid tillagning och vid bordet. En bra
pepparkvarn är ett av kökets viktigaste
redskap och här går stil och funktion
hand i hand. Kvarnen är av karbonstål i
högsta kvalitet och maler peppar med
precision.
Strl: 22x5,5x5,5 cm
Artnr: 316210 Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

MONTE COCOTTE 2-DELS
I vacker matt stengods kommer dessa
cocetter, avsedda för portionsserverade
rätter. Bjud på en soppa, baka ett
bröd eller servera en god sås. Finns
i tre färgsättningar, alla med en fin
mattemaljerad knopp i mässingsfinish.
Den invändiga glasyren gör formen lätt
att diska. Cocetterna är ugnssäkra.
Strl: 10x10x8 cm
Artnr: 19019 Röd, 19018 Grön, 19016 Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 249 SEK
Pris: >50 st, 229 SEK

MONTE PRESSO
Ett gott välsmakande kaffe gör du enkelt
genom denna klassiska kaffepress.
Fyll kannan med nymalda kaffebönor,
häll på hett vatten, vänta 3-4 minuter
och pressa sedan ner filtret. Färdigt att
avnjutas! Kommer i tre färgsättningar,
med matt utsida och en vit glaserad
insida. Den invändiga glasyren gör kannan
lätt att diska. Knopp i mattemaljerad
mässingsfinish. Pressokannan brygger 8
koppar kaffe.
Strl: 10x10x22,5 cm
Artnr: 19009 Röd, 19008 Grön, 19006 Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

92

KÖK

MONTE BAKFORM
I matt stengods kommer denna eleganta
och praktiska ugnsform. Lämpar sig både
till servering som tillagning. Det tillhörande
locket håller maten varm under middagen.
Finns i tre färgsättningar, alla med en fin
mattemaljerad knopp i mässingsfinish.
Den invändiga glasyren gör formen lätt att
diska. Formen är ugnssäker.
Strl: 20x15x6 cm
Artnr: 19039 Röd, 19038 Grön, 19036 Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

M O N T E PA J F O R M
I stengods kommer denna klassiska och
vackra ugnsform. Perfekt för tillagning
av paj med säsongens grönsaker eller
frukt. Kommer i tre färgsättningar, med
matt utsida och en vit glaserad insida.
Den invändiga glasyren gör formen lätt
att diska. Tål ugn, mikrovågsugn, samt att
diskas i diskmaskin.
Strl: 26x26x5 cm
Artnr: 19049 Röd, 19048 Grön, 19046 Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

MONTE UGNSFORM
I stengods kommer denna rektangulära och
klassiska ugnsform. Perfekt för tillagning
av t.ex. lasagne, paj eller en helgrillad
kyckling . Kommer i tre färgsättningar,
med matt utsida och en vit glaserad insida.
Den invändiga glasyren gör formen lätt
att diska. Tål ugn, mikrovågsugn, samt att
diskas i diskmaskin.
Strl: 35x24x7 cm
Artnr: 19029 Röd, 19028 Grön, 19026 Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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PAVO 6 C C A R B O N
S T E K PA N N A
En stekpanna med bra värmeegenskaper
och jämn värmedistribution. Med dagens
kunskap om att vi bör välja bort teflon
och släpp-lätt beläggningar är denna
stekpanna ett smart och medvetet val
mot en bättre hälsa. Stekpannan ger
såväl kött som grönsaker en fin stekyta.
Stekpannan är 3 mm tjock och av hög
kvalitet samt skyddad med bivax för att
skydda ytan under transport (tänk på att
detta måste skrubbas bort innan första
användning).
Strl: 28x28x5,2 cm
Artnr: 2001
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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PAVO 6 C C A R B O N R OA S T E R
En rund stekpanna/roaster med
bra värmeegenskaper och jämn
värmedistribution. Med dagens
kunskap om att vi bör välja bort teflon
och släpp-lätt beläggningar är denna
panna ett smart och medvetet val mot
en bättre hälsa. Pannan ger såväl kött
som grönsaker en fin stekyta. Perfekt att
använda både i ugn och på spis. Roastern
är 3 mm tjock och av hög kvalitet samt
skyddad med bivax för att skydda ytan
under transport (tänk på att detta måste
skrubbas bort innan första användning).
Strl: 30x30x5,2 cm
Artnr: 2002
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

96

KÖK

97

UPPL AGT
F Ö R M AT M A G I
Stekpannor för dig som älskar bra matlagning – och hållbara val. Tostes är trelagerspannor
av hög kvalitet med ett ytmönster skapat för att inget ska fastna. Lång livslängd och helt
återvinningsbara. Fungerar på alla typer av värmekällor och ger en jämn värmefördelning.
Enkla att sköta och hålla rena och fina, vilket gör dem till långvariga favoriter i köket.

TO S T E S T R A K TÖ R PA N N A
En 3-lagers traktörpanna i hög kvalitet.
Bestående av tre skikt, där två skikt i
stål omsluter en aluminiumkärna. Detta
bidrar till en optimal värmefördelning
i stekpannan. Pannan tål mycket höga
temperaturer och lämpar sig därför
utmärkt för bryning av kött, fisk etc. Den
prägling som finns i pannans botten
skapar ett luftrum, vilket gör att det som
steks inte fastnar och det skapas en form
av naturlig non stick funktion. Med sina
höga kanter, passar den både för att
steka i och för tillagning av rätter som
innehåller någon slags sås. Fungerar
på alla typer av värmekällor, inklusive
induktion.
Strl: 28x28x8 cm
Artnr: 1973
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK

TO S T E S S T E K PA N N A
Stolt presenterar vi vår 3-lagers
stekpanna i stål, Tostes. Bestående av
tre skikt, där två skikt i stål omsluter
en aluminiumkärna. Detta bidrar till en
optimal värmefördelning i stekpannan.
Pannan tål mycket höga temperaturer
och lämpar sig därför utmärkt för bryning
av kött, fisk etc. Den prägling som finns
i pannans botten skapar ett luftrum,
vilket gör att det som steks inte fastnar
och det skapas en form av naturlig non
stick funktion. Fungerar på alla typer av
värmekällor, inklusive induktion.
Strl: 28x28x5 cm
Artnr: 1959
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK

98

KÖK

BOUGON MORTEL
Stor mortel och mortelstöt i gjutjärn i
enkel och robust modell som ger bra
stabilitet. Morteln och mortelstöten
fungerar utmärkt till att göra egen pesto
samt ört- eller kryddblandningar. Med
en klassisk design passar den även bra
som funktionell och praktisk present till
de flesta.
Strl: 15,5x10 cm
Artnr: 19861
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

BOUGON
G J U TJ Ä R N S T E K P L AT TA
En stekplatta i gjutjärn med många
användningsområden. Fungerar att
använda på både grillen, spisen och
i ugnen och är perfekt att tillaga
din hemgjorda pizza på. Hetta upp
pannan innan du gräddar den så har du
garanterat en frasig och god botten.
Pannan fungerar också mycket bra till
att ställa på grillen och tillaga mindre
grillprimörer på som annars envisas med
att trilla ner mellan grillgallret. Gjutjärnet
bidrar till en fin stekyta samtidigt som du
får en god grillsmak.
Gjutjärnet bidrar också med en jämn
värmefördelning över hela pannan och
gör att den fungerar på alla typer av
hällar inklusive induktion.
Strl: 33x33x2 cm
Artnr: 3347
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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BOUGON MARINADSET

AVO N G R I L L PA N N A

AVO N G R I L L P L AT TA

Marinadset innehållande en mindre gryta
i gjutjärn samt en marinadborste i trä
och silikon. Utmärkt till marinad, glaze,
smält smör eller varma såser. Använd
grytan direkt på grillen, i ugnen eller på
spisen. Den fungerar på alla typer av
hällar tack vare gjutjärnets egenskaper.
Det är enkelt att göra rent borsten då du
kan ta av silikonbiten och diska direkt i
maskin. Gryta i gjutjärn, borste i silikon
och acaciaträ.

Stekpanna helt i gjutjärn vilket gör
den extra robust. Tack vare gjutjärnets
egenskaper får stekpannan god
värmefördelningsförmåga över hela
dess bottenyta och kanter samtidigt
som värmen också bibehålls längre
och på så sätt används optimalt.
Stekpannan fungerar att användas
på alla olika typer av värmekällor och
kommer med rätt skötsel bli din bästa
vän i köket i många år.

Den här plattan av gjutjärn läggs på
grillgallret, i ugnen eller används på
en spishäll (fungerar på induktion).
Utmärkt för att få fram grillkänsla om
vädret sviker, grönsaker, heta räkor
eller andra små ting som lätt trillar
igenom gallret på grillen. Fungerar
på de flesta typer av hällar inklusive
induktion. Strl. 33 cm i diameter inkl.
handtagen.

Strl: 23x16x6 cm

Strl: 26x26x5,5 cm

Artnr: 1932

Artnr: 2181

Artnr: 2180

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 199 SEK

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Strl: 31x31 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 189 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

B O U G O N S T E K PA N N A

B O U G O N B L I N I PA N N A

B O U G O N G R I L L PA N N A

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

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

Rejäl stekpanna i gjutjärn med handtag
av trä. Stekpannans botten har grillräfflor
som ger tydliga och fina grillränder på
det du steker. Handtaget i trä skyddar
från värmen som annars lätt och snabbt
sprids genom gjutjärnet, samtidigt
som den blir behagligare att hålla i.
Gjutjärnets egenskaper ger en god
värmefördelningsförmåga över hela
pannan, fin stekyta och blir med rätt
skötsel långlivad i köket.

Strl: 28,5x28,5x6 cm

Artnr: 1952

Artnr: 1901
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

Strl: 23x23x2 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 289 SEK
Pris: >50 st, 269 SEK

Strl: 23x23x3 cm
Artnr: 1902
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK
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K ÄRLEK TILL TR Ä
Servering och skärbrädor för hela livet. I Buscot-serien hittar du hållbara, rejäla
trävaror i teak med lång livslängd. Varje produkt är skapad med kärlek, i ett förnybart
material som bara blir vackrare med tiden. Träet har behandlats med olja för att vara
vattenavvisande, vilket resulterar i multifunktionella produkter som kan användas som
skärbräda eller för en inspirerande servering. Produkterna finns i gyllene brun och
mellanbrun och får med tiden en mörkare, fylligare färg.

B U S C O T R E K TA N G U L Ä R
SERVERINGSBR ÄDA

BUSCOT RUND
SERVERINGSBR ÄDA

Snygg skär-/serveringsbräda som
förgyller alla kök. Rymlig yta vilket gör
att den med enkelhet kan användas som
antingen skärbräda och serveringsbräda,
eller båda delar. Skärbrädan är gjord av
FSC-certifierad teak och har en vacker
gyllene till mellanbrun tränyans, som blir
mörkare över tid. Brädan har ett högt
innehåll av olja vilket gör den väldigt
motståndskraftig för röta. Utrustad med
ett robust handtag som gör att den
enkelt kan förflyttas från kök till bord.

Kvalitativ skärbräda i rund modell som
även är tillräckligt stor och dekorativ för
servering. Den har även försetts med
ett behändigt handtag som förenklar
hantering och servering ytterligare.
Skärbrädan är gjord av FSC-certifierad
teak och har en vacker gyllene till
mellanbrun tränyans, som blir mörkare
över tid. Skärbrädan har ett högt
oljeinnehåll som ger den ett kraftfullt
skydd mot angrepp av röta, så den håller
sig i fint skick under lång tid.

Strl: 49x24x1,5 cm

Strl: 51x40x1,5 cm

Artnr: 3183

Artnr: 3181

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 279 SEK

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: >50 st, 259 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK
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BUSCOT LÅNG
SERVERINGSBR ÄDA
Robust och mycket användbar skär-/
serveringsbräda som med sin längd på
75 cm och bredd på 15 cm ger en stor yta
att skära eller servera på. Skärbrädan är
gjord av FSC-certifierad teak och har en
vacker gyllene till mellanbrun tränyans,
som blir mörkare över tid. Brädan är
försedd med ett stabilt och bra handtag
som gör den enkel att förflytta. Den har
även ett rikligt oljeinnehåll, vilket gör den
väl skyddad mot röta.
Strl: 75x15x1,5 cm
Artnr: 3184
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

B U S C O T M U LT I S K Ä R B R Ä DA
Skär-/serveringsbräda på hela 40 x 30 cm,
vilket innebär att du har en stor yta att
skära, förbereda eller servera på. Brädan
är försedd med en smart hållare för
surfplatta eller mobiltelefon så du enkelt
kan följa dina recept. Brädan är även
försedd med ett praktiskt spår för vätskan
så den enkelt kan hällas ut via en hällpip,
vilket gör att man undviker onödigt spill.
Tillverkad av FSC-certifierad teak.
Strl: 40x30x1,5 cm
Artnr: 3182
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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OSK ARS
FAVO R I T
Jag älskar att laga mat och en bra
skärbräda är en grundpelare i köket.
Jag brukar ha alla recept uppe på
paddan eller telefonen, därför är den
urfrästa kanten bra för att ha recept och
instruktioner synligt hela tiden.

OSK AR DAHLIN
SÄLJARE
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BUTCHER SK ÄRBR ÄDA

CITERNA SK ÄRBR ÄDA

Robust och rejäl skärbräda i oljat
acasiaträ (FSC Certifierad). Stavlimmad.
Skärbrädan har praktiska handtag på
varje kortsida.

Vacker skär- och serveringsbräda i FSCmärkt akacia. Passar såväl servering av
ostbricka/tapas som vid tillredning av
maten. Genom att olja in den med en
neutral matolja vårdar du din skärbräda,
vilket bidrar till en längre hållbarhet.

Strl: 39x29x4 cm
Artnr: 3054
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK

Strl: 36x26x1,5 cm
Artnr: 3188
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

PA DA N O S K Ä R B R Ä DA

CHOP SK ÄRBR ÄDA

LUCCA SK ÄRBR ÄDA

Vacker skär- och serveringsbräda i FSCmärkt akacia. Passar såväl servering av
ostbricka/tapas som vid tillredning av
maten. Genom att olja in den med en
neutral matolja vårdar du din skärbräda,
vilket bidrar till en längre hållbarhet. Den
tillhörande kniven förvaras smidigt i sidan
av skärbrädan.

Skärbrädan har två sidor, en i plast och
en i trä. Plastsidan används för bakteriella
produkter som t.ex kyckling medan
träsidan passar bättre till grönsaker, bröd
mm. Brädan har dessutom ett naturligt
frånlut, vilket ger en bra skärvinkel för
användaren samtidigt som den samlar all
vätska på ett ställe.

Vacker skär- och serveringsbräda i FSCmärkt akacia. En lite mindre skärbräda
som passar perfekt till att servera frukost
eller till ostbrickan. Går även utmärkt att
använda som grytunderlägg. Genom
att olja in den med en neutral matolja
vårdar du din skärbräda och får längre
hållbarhet.

Strl: 27x19,5x1,5 cm

Strl: 38x26x3 cm

Strl: 36x26x1,5 cm

Artnr: 3194

Artnr: 3031

Artnr: 3187

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 199 SEK

Pris: 1–49 st, 179 SEK

Pris: 1–49 st, 179 SEK

Pris: >50 st, 189 SEK

Pris: >50 st, 169 SEK

Pris: >50 st, 169 SEK
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NAGAWA SALL ADSBESTICK
Trendiga salladsbestick i stål. Passar fint
ihop med Bestickset Nagawa.
Strl: 27,5x5x1 cm
Artnr: 1086
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK

M AT E R A S A L L A D S B E S T I C K
Stilrena salladsbestick i akacia. Det smala
handtaget ger besticket ett elegant utseende som passar de flesta serviser.
Strl: 29x6x1 cm
Artnr: 10301
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

RETRO SALLADSBESTICK
Snygga salladsbestick i rostfritt stål och
med handtag i ek. En klassisk design.
Recept på insidan av locket.
Strl: 28,5x5,5x2 cm
Artnr: 1022
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK
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LARINO OSTSET

N OVA R A OS T S E T

ARABICA UGNSFORM

Fint ostknivset i tre delar med handtag i
akacia. Hård, mjuk eller krämig ost? I detta
set om tre ostknivar, finner ni de knivar som
behövs för samtliga osttyper. Allt liggande i
en praktisk förvaringslinda, med tre fack.

Mindre skär- och serveringbräda i
odlad teak. Med skärbrädan följer en
ostkniv. Utmärkt till parmesan eller andra
godbitar.

Ugnsform i keramik med Arabicadekor
samt en borstad finish. Formen passar
bra till det mesta för tillagning i ugnen.

Strl: 19x4x1 cm

Strl: 21,5x15,5x1,8 cm
Artnr: 3072

Artnr: 3517 Svart

Artnr: 3073
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK

Strl: 26x26x6 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

FOREST
MARMORBRICKA

FOREST
SERVERINGSBRICKA

FOREST
SERVERINGSBRICKA

Rustik marmorbricka med upphöjda
kanter. Fungerar utmärkt för servering,
men blir även en fin detalj i de flesta rum i
hemmet. Tillverkad av indisk marmor.

En stilren och rustik marmorbräda, som
fungerar för servering, men även blir
en fin detalj i köket. Tillverkad av indisk
marmor.

En stilren och rustik marmorbräda, som
fungerar för servering, men även blir
en fin detalj i köket. Tillverkad av indisk
marmor.

Strl: 25x25x3 cm

Strl: 33x18x1 cm

Strl: 33x18x1 cm

Artnr: 3266 Brun

Artnr: 3285 Brun

Artnr: 3280 Grön

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: 1–49 st, 299 SEK

Pris: 1–49 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK

Pris: >50 st, 279 SEK

Pris: >50 st, 279 SEK
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SAVO I E T R A N C H E R SE T

SAVO I E KÖT T K N I VA R

SAVO I E OS T SE T

Trancherset med kniv och
gaffel i typisk franskinspirerad
bistrostil.

Köttknivar i typisk franskinspirerad
bistrostil av hög kvalitet. Ett set om fyra
knivar, där du enkelt matchar med den
gaffel du själv har hemma.

Set med tre delar av praktiska redskap
i franskinspirerad bistrostil. Använd till
ostar och annat gott.

Strl: 26,5x3x1 cm

Artnr: 3071

Strl: 30,5x8,5x2,8 cm
Artnr: 3380
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK

Artnr: 1691
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

Strl: 26,8x13,6x2,5 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK
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ANTIQUE SALLADSBESTICK
Salladsbestick av rostfritt stål med en
matt vintage finish.
Strl: 24,5x5x1 cm
Artnr: 10105
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK

ANTIQUE BESTICKSET
24-DELAR
Bestickset av rostfritt stål med en matt
vintage-finish. Setet består av 24 delar, 6
matknivar, 6 matgafflar, 6 matskedar och
6 teskedar. Tål maskindisk.
Strl: 21x1x1 cm
Artnr: 3390
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK

KÖK

110

KL ASSISKT
OCH TIDLÖST
Knivkollektion med ett klassiskt, tidlöst uttryck som aldrig blir omodernt. Slitstarka
och välbalanserad knivar i tyskt stål och skaft i pakkaträ, med lång hållbarhet och
fläckresistens. Behandla dem med kärlek och omtanke och de kan användas om och
om igen under många år, eller till och med genom en hel livstid.

K AISER KNIVSET KOMPLET T
Exklusivt set med fem stycken Kaiserknivar, en brödkniv, en kockkkniv,
en skalkniv, en nakirikniv samt en
santokukniv. Setet kommer packat i en
exklusiv canvaspouch.
Strl: 33x3x1 cm
Artnr: 1660
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 1499 SEK
Pris: >50 st, 1399 SEK
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K AISER KOCKSET

KAISER FILÉSET

KAISER BRÖDKNIV

Exklusivt set med två stycken knivar ur
vår Kaiser-serie. En kockkniv samt en
skalkniv. Handtaget är greppvänligt
vilket tillsammans med den välbalanserade kroppen från ände till egg gör den
skönare och lättare att arbeta med. Det
tyska stålets goda egenskaper gör att
kniven både blir fläckbeständig och hållbar. Kockkniv: 33 cm (bladet 20cm) och
Skalkniv: 19,5 cm (bladet: 8 cm).

Setet består av en filékniv, stålvävd
handske samt en metalltvål. Handsken
förbättrar ditt grepp om den hala fisken
samtidigt som den skyddar dig mot eventuella missöden. Metalltvålen tar bort de
odörer från fisk och lök som vanlig tvål
inte klarar av. Kniven är tillverkad av tyskt
stål X50CrMoV15 och handtaget är av
Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans med dess välbalanserade
kropp från ände till egg gör den skönare
och lättare att arbeta med. Filékniv: 33
cm (bladet: 21 cm)

Brödkniv från Kaiserserien som innehåller
knivar tillverkade av stål som är noga
utvalt från Tyskland, X50CrMoV15 samt
har ett handtag i Pakkaträ. Handtaget är
greppvänligt vilket tillsammans med dess
välbalanserade kropp från ände till egg
gör den skönare och lättare att arbeta
med. Det tyska stålets goda egenskaper
gör att kniven både blir fläckbeständig
och hållbar. Dess skärpa håller sig länge
och när man väl behöver slipa dem så är
det en enkel uppgift.

Strl: 33x3x1 cm

Artnr: 1651

Strl: 33x3x1 cm
Artnr: 1655
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 459 SEK
Pris: >50 st, 419 SEK

Artnr: 1601
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK

Strl: 33x3x1 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

K AISER KOCKKNIV

KAISER NAKIRIKNIV

KAISER SANTOKUKNIV

Exklusiv kockkniv från Kaiserserien. Denna knivserie har tagit flera år att utveckla.
Stålet är noga utvalt från Tyskland,
X50CrMoV15 och handtaget är av Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket
tillsammans med dess välbalanserade
kropp från ände till egg gör den skönare
och lättare att arbeta med. Det tyska
stålets goda egenskaper gör att knivarna
både blir fläckbeständiga och hållbara.
Dess skärpa håller sig länge och när man
väl behöver slipa dem så är det en enkel
uppgift. Kockkniv: 33 cm (20 cm bladet).

Exklusiv nakirikniv från Kaiserserien som
innehåller knivar tillverkade av stål som är
noga utvalt från Tyskland, X50CrMoV15
samt har ett handtag i Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans
med dess välbalanserade kropp från
ände till egg gör den skönare och lättare
att arbeta med. Det tyska stålets goda
egenskaper gör att kmiven både blir
fläckbeständig och hållbar. Dess skärpa
håller sig länge och när man väl behöver
slipa dem så är det en enkel uppgift.
Nakirikniv: 30 cm (17 cm bladet).

Santokukniv från Kaiserserien som
innehåller knivar tillverkade av stål som är
noga utvalt från Tyskland, X50CrMoV15
samt har ett handtag i Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans
med dess välbalanserade kropp från
ände till egg gör den skönare och lättare
att arbeta med. Det tyska stålets goda
egenskaper gör att kniven både blir
fläckbeständig och hållbar. Dess skärpa
håller sig länge och när man väl behöver
slipa dem så är det en enkel uppgift.
Santokukniv: 25,5 cm (14 cm bladet).

Strl: 30x3x1 cm

Strl: 30x3x1 cm

Strl: 25,5x3x1 cm

Artnr: 1650

Artnr: 1652

Artnr: 1653

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 279 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 259 SEK
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K A I S E R B R Y N S TÅ L S S E T

KAISER ALLROUNDSET

NUMAZO NAKIRISET

Kockkniv och brynstål ur Kaiser-serien.
Kniven är tillverkad av tyskt stål, X50CrMoV15, och handtaget är av pakkaträ.
Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans med den välbalanserade kroppen
från ände till egg gör den skönare och
lättare att arbeta med. Det tyska stålets
goda egenskaper gör att kniven både blir
fläckbeständig och hållbara. Kockkniv:33
cm (bladet: 20 cm) brynstål: 33 cm.

Fågelsax och Santokukniv fint förpackat
i en magnetbox. Saxen är byggd för att
enkelt skära genom fjäderfän, revben,
krabba och annat hårt motstånd. En
säkerhetsspärr på handtagen gör att
knivarna hålls låsta och stängda när de
inte används. Santoku: 25,5 cm (bladet:
14 cm), sax: 25,5 cm.

Knivset i keramik bestående av en
skalkniv och en nakirikniv. Keramiska
knivar har fördelen av att behålla skärpan
längre samt att vara antibakteriella.
Nakiri: 27,5 cm (bladet: 15,5 cm),
skalkkniv: 18 cm (bladet: 8 cm).

Strl: 33x3x1 cm
Artnr: 3373
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK

Strl: 25,5x3x1 cm
Artnr: 3371
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

Strl: 27,5x3x1 cm
Artnr: 1697
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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JAVA T E R M OS
Klassisk termoskanna i en tidlös, ren och
nordisk design. Locket har en fin detalj i
trä imitation. LFGB-standard.
Strl: 10,5x10,5x30 cm
Artnr: 50740 Grön, 50701 Vit, 50730
Marinblå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 289 SEK
Pris: >50 st, 269 SEK
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NORDIC BIG 5
The Nordic Big Five kallar vi det här
pepparkakssetet bestående av mäktiga
och exotiska djur från norr.
Strl: 27x21x3 cm
Artnr: 10541
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK

BAKSET

PE PPA R K A K SS E T C I T Y

RIVSKÅL

Bakset bestående av två stycken mått, en
visp samt en bakpensel. Setet är packat i
en bokbox med en omvandligstabell
på insidan.

Pepparkaksset med pepparkaksformar
av Big Ben, Empire State Building och
Eiffeltornet. Formarna har en
mattsvart coating.

Stor skål av rostfritt stål med
silikonbelagd undersida som ger
stabilitet. Till skålen medföljer ett
lock med tre olika rivjärn.

Strl: 30x13x4,5 cm

Strl: 16x8x1 cm

Strl: 15x26 cm

Artnr: 3067

Artnr: 1063 Svart

Artnr: 4125

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 159 SEK

Pris: 1–49 st, 129 SEK

Pris: 1–49 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 149 SEK

Pris: >50 st, 119 SEK

Pris: >50 st, 279 SEK
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L O G A N Z E S TJ Ä R N

CERI LUNCHBOX

TOUCH KÖKSTERMOMETER

Riv ost, morötter eller citron med detta
unika och användbara rivjärn som är
tillverkat med ett grepp i akaciaträ och
som försetts med två olika blad i rostfritt
stål. Non-slip gummit i ena änden ger
rivjärnet extra stabilitet samtidigt som
det minskar risken för olyckor i köket. Ett
smidigt rivjärn som endast tar upp liten
plats i din kökslåda eller i ditt köksskåp.

En smart lunchlåda i plast med tillhörande lock med silikonkant och slutligen ett
elastiskt band som man försluter lådan
med. Lådan är försedd med en löstagbar
extravägg som gör det möjligt att dela
upp innehållet i lådan om man önskar.

En digital stektermometer med touchfunktion
förpackad i en bokbox. Termometern läser
av korrekt temperatur på fem sekunder eller
kontinuerligt om du väljer att ha den fast i det du
tillagar. Innehåller också en tidtagningsfunktion.
I termometern finns förinställda temperaturer för
de vanligaste kött, fisk och kycklingvarianterna.
Exempelvis om du önskar en oxfilé medium, så
väljer du det på termometern och den visar att
du ska ta av köttet vid ca 60 grader och varnar när
du nåt denna temperatur. Batterier medföljer.

Strl: 31,5x6,25x2,5 cm
Artnr: 30491
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

Strl: 19x12x6,5 cm
Artnr: 3106
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

Strl: 21,5x11x3,5 cm
Artnr: 3406
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK
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WALL ACE 6 - DEL S
B O R D S TA B L E T T E R

WALL ACE
SERVERINGSBRICKA

Bordstabletterna har en undersida i
korkmaterial som gör att det ligger
stadigt på bordet samt en yta som är
enklare att rengöra än tygtabletter.
Med 30x40 cm får du plats med både
tallrik, bestick och dryck samtidigt som
du slipper krångla med vikta kanter på
mjukare former av bordstabletter. Setet
består av sex bordsunderlägg med
vackert och livfullt mönster av blommor
och växter, som sätter både färg och
elegans på din dukning.

Rund serveringsbricka med stor yta på
hela 37 centimeter i diameter. Brickan
har ett fint och dekorativt mönster med
blommor och är tillverkad i pilträ. Den
är väldigt fin att ha framme på bordet
både till vardag och fest, samtidigt som
den är enkel att torka av om olyckan varit
framme.

Strl: 40x30 cm

Pris: 1–49 st, 309 SEK

Artnr: 3591
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

Strl: 37x37 cm
Artnr: 3590
Förp: Presentkartong
Pris: >50 st, 289 SEK

GLOBE TERMOS
Rund termos i plast med lock i metall.
Håller värmen bra tack vare innanmäte i
dubbelglas.
Strl: 18x18x21 cm
Artnr: 5002
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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SC A N D I N AV I A N FI K A
Det finns knappt något mer skandinaviskt
än en riktig fika, och vad hör en fika till
mer än en kopp kaffe och en kak- eller
tårtbit? Med detta set bestående av
kaffemått och tårtspade kan du servera
fikan med klass och säkerhet på ett
snabbt sätt. Setet är perfekt som present,
och förhoppningsvis får du själv ingå i
testpanelen när det ska invigas. Efter
fikan är redskapen även lätta att rengöra.
Strl: 27x12x3,5 cm
Artnr: 3388
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK
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WA LT H A M T U M B L E R S E T

WA LT H A M H I G H B A L L S E T

WA LT H A M S K Å L S E T

Sex stycken tumblers av glas med skuret
mönster. Fina glas att ha framme på
drinkvagnen eller i barskåpet.

Sex stycken highballglas av glas med
skuret mönster. Fina glas att ha framme
på drinkvagnen eller i barskåpet.

Strl: 8,5x9,5 cm

Strl: 7x14 cm

Artnr: 3802

Artnr: 3801

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Waltham bowl set består av tre skålar i
kristallglas. Skålarna har en tidlös design och
passar perfekt för dig som vill ha glasskålar med
stilrena strukturmönster. Skålarna är i en lämplig
storlek för servering av snacks. Skålarna fungerar
även utmärkt som flaskunderlägg för att undvika
onödigt spill och efterföljande fläckar.

Pris: 1–49 st, 219 SEK

Pris: 1–49 st, 259 SEK

Strl: 11x11x6,5 cm

Pris: >50 st, 199 SEK

Pris: >50 st, 239 SEK

Artnr: 381119
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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WA LT H A M T I L L B R I N G A R E

WA LT H A M K A R A F F

WA LT H A M K A N N A

Vacker kristallbägare i skuret mönster.
Glad amatör eller professionell bartender?
Oberoende av vilket, ger bägaren den där
extra elegansen till drinken, då du serverar
dina gäster. Fungerar även bra som en
mindre kanna till vatten eller annan dryck.

Vacker kristallkaraff i skuret mönster. Ett
stiligt sätt att servera avec eller annan
dryck. Tål maskindisk.

Karaff av glas med skuret mönster.
Perfekt till isvatten eller som vacker
saftkanna.

Strl: 13x24 cm

Strl: 10,8x24,2 cm

Artnr: 3857

Artnr: 3844

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 489 SEK

Pris: 1–49 st, 239 SEK

Strl: 9,5x16 cm
Artnr: 3849
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK

Pris: >50 st, 449 SEK

Pris: >50 st, 219 SEK
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A L B E 2- D E L S TA L L R I K S S E T
Dessa handgjorda mattallrikar är
tillverkade i stengods och har en rustik
design. Tallrikarnas reaktiva glasyr ger
en otroligt snygg nyanserad färg. Tack
vare detta är ingen tallrik den andra lik,
och det är just det som utgör en stor del
av tjusningen. Det är en fröjd att duka
matbordet med tallrikarna, och om det
stämmer att man äter med ögonen så
kommer de garanterat även att höja din
matupplevelse. Kommer i set om två
tallrikar.
Strl: 27x27x2 cm
Artnr: 352019
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

ALBE 2-DELS ASSIETTSET
Mindre tallrikar i stengods med rustik
design, som med säkerhet kommer
att göra din dukning till ett nöje. Den
reaktiva glasyren ger tallrikarna en vacker
nyanserad färg. Detta i kombination med
att tallrikarna är handgjorda, gör varje
tallrik unik i sitt slag. Tallrikarnas mått
(21x2 cm) ger dig en tallrik i en storlek
motsvarande en större assiett. Setet
består av två tallrikar.
Strl: 21x21x2 cm
Artnr: 352119
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK
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A L B E 2- D E L S D J U PA S K Å L A R

A L B E S E R V I N G S FAT

Handgjorda skålar med ett rustikt och
personligt utseende, som tack vare
dess reaktiva glasyrteknik försetts
med en varierad nyansering. Skålarna
är tillverkade i stengods och fungerar
utmärkt att använda till exempelvis
flingor, glass eller soppa. Vill man lyxa
till det med trerätters måltid med en
vacker dukning, så gör sig skålarna bra
ovanpå mattallrikar. Det ingår två skålar
i detta set.

Om du vill servera dina gäster med
både stil och enkelhet, så är detta
rustika serveringsfat i stengods ett
bra val. Då serveringsfatet är handgjort ligger en stor del av dess charm
i att inget fat är det andra likt. Den
neutrala designen gör sig väl i de
flesta hem och fatet passar utmärkt till
servering av både förrätt, huvudrätt
och efterrätt.

Strl: 18x18x5 cm

Artnr: 352319

Artnr: 352219
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

Strl: 35x21x4 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 359 SEK
Pris: >50 st, 329 SEK

ALBE 4-DELS MUGGSET

ALBE SERVINGSSKÅL

Ett set bestående av 4 rustika och unika
muggar med öra, som gör att du kan njuta lite extra av ditt kaffe eller te. Tack vare
att muggarna handtillverkats i stengods
får du en särpräglad produkt, där ingen
mugg är den andra lik. Därutöver ger den
ansedda reaktiva glasyrtekniken en fin
nyanserad färg.

Serveringsskål i stengods med rustik design, som med säkerhet kommer utgöra
ett populärt inslag på matbordet. Skålen
är handgjord och ingen skål är den andra
lik då den reaktiva glasyren ger en brokig
och nyanserad färg. Servera sallad, pasta
eller en gryta i en skål som gör sig väl i de
flesta hem.

Strl: 9x9x9,5 cm

Strl: 26x26x7,5 cm

Artnr: 312519

Artnr: 352419

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 249 SEK

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: >50 st, 229 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK
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RUSTIKT I
JORDNÄR A TONER
Japanskt möter skandinaviskt, rustikt möter modernt. Nomimono har sin källa i naturen
och jorden runt om oss, vilket gett inspiration till denna rustika serie i naturnära, jordiga
toner där inget objekt är det andra likt. Varje produkt är skapat i handgjort stengods
som glaserats tre gånger för rätt finish. Det gör varje produkt unik, vilket också är en stor
del av Nomimonos charm. Samlarobjekt för en jordnära och inspirerande servering.

N O M I M O N O TA L L R I K S E T
Set om två stengodstallrikar i rak design.
Naturligtvis diskmaskinssäkra.
Handgjord och glaseras tre gånger för
att få till rätt finish. Varje del är unik, det
vill säga ingen är den andra lik.
Strl: 26,5x26,5x1,5 cm
Artnr: 3553
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

NOMIMONO ASSIETTSET
Set om två stengodsassietter i rak
design. Naturligtvis diskmaskinssäkra.
Handgjord och glaseras tre gånger för
att få till rätt finish. Varje del är unik, det
vill säga ingen är den andra lik.
Strl: 17x17x1 cm
Artnr: 3576
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 249 SEK
Pris: >50 st, 229 SEK
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NOMIMONO KANNA
En rustik kanna med öra i mindre modell
för upphällning av diverse av livets goda.
Kannan är handgjord i stengods, vilket
gör varje exemplar unikt i sig. Reaktiv
glasyr ger kannan en speciell nyansering
som skiljer sig något från produkt till
produkt, vilket ger kannan desto mer
personlighet och charm.
Strl: 11x18 cm
Artnr: 3578
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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NOMIMONO MUGGSET

NOMIMONO
SERVERINGSSKÅL

Fyra stycken muggar utan öra. Använd
som te-och kaffekopp eller varför inte
duka som vattenglas tillsammans med
resten av Nomimono-familjen. Naturligtvis diskmaskinssäkra. Handgjord
och glaseras tre gånger för att få till
rätt finish. Varje del är unik, det vill
säga ingen är den andra lik.

Härlig serveringsskål i stengods.
Perfekt till en underbar sallad
eller som fruktfat. Naturligtvis
diskmaskinssäker. Handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill
säga ingen är den andra lik.

Strl: 8x8x9,5 cm

Strl: 31x31x5,5 cm

Artnr: 3558

Artnr: 3551

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 189 SEK

Pris: 1–49 st, 390 SEK

NOMIMONO SKÅLSET

NOMIMONO SKÅL

N O M I M O N O TA PA S

Två skålar av stengods i mindre
modell. Utmärkt till frukost eller
som förrättstallrik. Naturligtvis
diskmaskinssäkra. Handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga
ingen är den andra lik.

Skål av stengods, som ingår i den
populära serien Nomimono. Skålen
lämpar sig såväl till den kalla salladen
som till den nykokta potatisen.
Diskmaskin- och microvågsugnssäker.
Handgjord och glaseras tre gånger för
att få till rätt finish. Varje del är unik,
det vill säga ingen är den andra lik.

Vackert serveringsset som inkluderar
två skålar och ett träfat samt en
smörkniv. Passar utmärkt för småplock
som tapas. Handgjord och glaseras
tre gånger för att få till rätt finish. Varje
del är unik, det vill säga ingen är den
andra lik.

Strl: 21x21x12 cm

Artnr: 3572

Pris: >50 st, 179 SEK

Strl: 17,5x17,5x5,5 cm
Artnr: 3557
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK

Artnr: 3569
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

Strl: 25x19x2 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK
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NOMIMONO
SERVERINGSSKÅL DJUP
Härlig serveringsskål i stengods med en
högre, handgjord, kant som därför blir
elegant ojämn. Perfekt till en underbar
nudelsallad eller varför inte servera en
pastarätt. Naturligtvis diskmaskinssäker.
Handgjord och glaseras tre gånger för
att få till rätt finish. Varje del är unik, det
vill säga ingen är den andra lik.
Strl: 30x30x9 cm
Artnr: 3564
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

NOMIMONO SERVINGSSET
Fat av stengods med tre små skålar.
Obegränsat med användningsområden
– tapas, dipp, snacks eller varför inte
med var sitt värmeljus i. Fatet i sig kan till
exempel användas till uppläggning eller
sallad. Naturligtvis diskmaskinssäkra.
Handgjord och glaseras tre gånger för
att få till rätt finish. Varje del är unik, det
vill säga ingen är den andra lik.
Strl: 35,5x14,2x3 cm
Artnr: 3559
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 299 SEK
Pris: >50 st, 279 SEK

NOMIMONO
UPPL ÄGGNINGSSET
Två mindre serveringsfat ur Nomimonofamiljen. Använd som assietter eller som
mindre uppläggningsfat åt tillbehör.
Naturligtvis diskmaskinssäkra. Handgjord
och glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga ingen
är den andra lik.
Strl: 24x10,5x1,5 cm
Artnr: 3554
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK
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M A S O N G R Y T VA N T E
Med dessa ugnsvantar har du bränt dig
för sista gången. Vantarna är tillverkade
i 240 gsm bomullstwill och har försetts
med en tjock stoppning för att kunna
hantera ugnens varma temperaturer.
Modellen är även CE-certifierad och
utformad så man kan använda dem om
man är såväl vänster- som högerhänt,
vilket gör att dubbel uppsättning ej
behövs.
Strl: 15x30 cm
Artnr: 2257 Blå, 2259 Grön, 2258 Beige
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 65 SEK
Pris: >50 st, 59 SEK

MASON HANDDUKS/
FÖRKLÄDE
Oavsett om det är ett förkläde eller
en kökshandduk du behöver, så täcker
denna handduksförkläde dina behov.
Dess multifunktionella användning
gör att den kan användas både som
förkläde när du lagar mat eller som
kökshandduk vid behov. Framtagen
i 100% bomull samt utrustad med
hängögla i kontrasterande färg för enkel
upphängning efter användning.
Strl: 70x50 cm
Artnr: 2254 Blå, 2256 Grön, 2255 Beige
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

MASON FÖRKLÄDE
Funktionellt förkläde i 100% bomull
som får dig att framstå som ett proffs i
köket eller framför grillen. Framsidan har
utrustats med en handdukshållare samt
en djup ficka så att alla köksredskap du
behöver finns nära till hands. Förklädet
har korsade ryggband i kontrasterande
färg som går att justera så att de sitter
bra runt kroppen.
Strl: 70x90 cm
Artnr: 2251 Blå, 2253 Grön, 2252 Beige
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK
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ASADO FÖRKLÄDE
Robust förkläde i stentvättad canvas 280
gsm med konstläder detaljer. Ett förkläde
med lång livslängd som bara blir finare
med tiden.
Strl: 70x90 cm
Artnr: 2156 Grön, 2155 Svart, 2159 Tan
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

A SA D O G R Y T VA N T E
Grytvante i stentvättad canvas som blir
ett fint inslag i köksinteriören. Detaljer
i konstläder och kontrastsömmar i ett
stilfullt rutmönster. En funktionell modell
som är anpassad för både höger-och
vänsterhänta. Tillverkad av 480 gsm
bomullscanvas.
Strl: 16x33 cm
Artnr: 2169 Grön, 2168 Svart, 2172 Tan
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK

ASADO KÖKSHANDDUK
Robust kökshandduk i stentvättad canvas
280gsm med konstläder detaljer. Utmärkt
till att ta ut varma plåtar ur ugnen.
Strl: 50x70 cm
Artnr: 2133 Grön, 2132 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 89 SEK
Pris: >50 st, 79 SEK

ASADO GRYTLAPP
Grytlapp i stentvättad canvas 480 gsm
med detalj i konstläder och kontrastsömmar.
Strl: 20x20x1 cm
Artnr: 1039 Grön, 1038 Svart, 2173 Tan
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 65 SEK
Pris: >50 st, 59 SEK
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FL ASKOR & TERMOSAR

S K I P PA
ENGÅNGSARTIKL ARNA
EN GÅNG FÖR ALL A
Vattenflaskor och termosar i skandinavisk design som ger ett snyggt och rent uttryck.
Lean är skapad med hållbarhet och en aktiv livsstil i fokus, med produkter av hög kvalitet
och med lång livslängd som ersätter engångsartiklar och engångsplaster. Passar för de
flesta mugghållare. Såväl vattenflaskor och termosar kan enkelt göras mer personliga
genom att addera logotyp eller annan profilering.

L E A N VAT T E N F L A S K A
Vattenflaska i BPA-fri tritanplast. Öglan
på locket gör den enkel att hänga på
väskan samt att den nätta formen gör
att den passar i de flesta mugghållare.
Flaskan är enkel att rengöra både för
hand och i maskin. Passar bra att lägga
ett tryck på.
Strl: 570 ml, 6,5x6,5x23,5 cm
Artnr: 50847 Transparent, 50832
Mörkgrå, 50831 Marinblå, 50849 Blå,
50848 Grön, 50846 Orange, 50830 Rosa,
50833 Röd
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 59 SEK
Pris: >50 st, 55 SEK
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LEAN TERMOSFLASKA
Termosflaska i rostfritt stål som matchar
vattenflaskan i samma serie. Öglan på
locket gör den enkel att hänga på väskan
samt att den nätta formen gör att den
passar i de flesta mugghållare. Passar
både för varm och kall dryck, den håller
värmen upp till 6 timmar och kyla upp till
18 timmar. Flaskan är enkel att rengöra
både för hand och diska i diskmaskin.
Strl: 500 ml, 6,5x6,5x23 cm
Artnr: 50953W Vit, 50953G Grön, 50953O
Orange, 50953R Röd, 50953P Rosa,
50953DB Mörkblå, 50953B Blå, 50953DG
Grå, 50953BK Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK

LEAN TERMOSFLASKA
Termosflaska i rostfritt stål som matchar
vattenflaskan i samma serie. Öglan på
locket gör den enkel att hänga på väskan
samt att den nätta formen gör att den
passar i de flesta mugghållare. Passar
både för varm och kall dryck, då den håller både värme och kyla längre. Flaskan
är enkel att rengöra både för hand och
diska i diskmaskin.
Strl: 500 ml. 6,5x6,5x23 cm
Artnr: 50952 Grå, 50951 Vit, 50950 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK
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MILES TERMOSFLASKA
Miles termosflaska har en smart
vakuumisolering som håller vatten
iskallt i upp till 18 timmar och varma
drycker varma i upp till 6 timmar.
Vakuumisoleringen gör att den aldrig
kondenserar och blöter ner väskan.
Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål
vilket innebär att den inte tar smak eller
doft av tidigare innehåll.
Strl: 500 ml, 6,5x6,5x23 cm
Artnr: 5052 Svart, 5048 Stål, 5046 Vit,
5042 Marinblå, 5044 Grön
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK
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RUTLAND TERMOS
Ståltermos med färgad kork som har en
stilfull PU-detalj på locket vilket också
fungerar som en praktisk hängare eller
handtag. Termosen har två muggar.
Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål
vilket innebär att den inte tar smak eller
doft av tidigare innehåll. Håller vatten
iskallt i upp till 18 timmar och varma
drycker varma i upp till 6 timmar.
Strl: 500 ml, 7x7x25 cm
Artnr: 5944 Grön, 5942 Blå, 5940 Svart
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK
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SPORTHANDDUK
Mjuk handduk med extremt bra
uppsugningsförmåga. Perfekt till
gymmet eller till vandringen. Packat i en
smart zipper-bag.
Strl: 40x80 cm
Artnr: 6000301 Blå, 6000501 Vit, 6001501
Orange, 6000901 Svart, 6001101 Lime,
6001301 Grå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 65 SEK
Pris: >50 st, 59 SEK
Strl: 70x140 cm
Artnr: 6000302 Blå, 6000502 Vit, 6001502
Orange, 6000902 Svart, 6001102 Lime,
6001302 Grå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK

COOL SPORTHANDDUK
Sporthandduk som håller dig kall under
ditt träningspass. Lägg handduken i kallt
vatten, ta sedan och vrid ur vattnet. Kylan
håller sig kvar i handduken i över 30-60
minuter beroende på yttre påverkan.
Tack vare polyamiden i materialet så
kommer den inte att upplevas som
blöt. Förpackas i en PET-flaska som
du kan använda till blötläggning, som
vattenflaska eller som förvaring av
diverse värdesaker.
Strl: 30x90 cm
Artnr: 60010 Blå, 60014 Grå, 60012 Röd
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 55 SEK
Pris: >50 st, 49 SEK

UTOMHUS
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ORIENT PICKNICKPLÄD

V I L D M A R K S PA N N A

Välarbetad picknickpläd i orientaliskt
mönster med tofsar, handtag i PU packas
med.

Stekpanna perfekt för stekning över
öppen eld eller på grillen.

Strl: 170x130x1 cm

Artnr: 5510

Artnr: 5373
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 459 SEK
Pris: >50 st, 419 SEK

Strl: 21,5x21,5x2,5 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK

A L BA S VA M P S E T

K YLRYGGSÄCK

En perfekt svampkorg i klassisk stil som
låter svampen andas och bevaras tack
vare dess naturliga material. Korgen är
gjord av bomullscanvas med en botten i
flätad rotting. Till setet följer en praktisk
svampkniv i trä och metall som när den
inte används förvaras i fickan på sidan av
korgen.

Rymlig ryggsäck med kylfunktion
och många fack. Tillverkad i 600D
polyester.

Strl: 37x20x24 cm

Pris: >50 st, 199 SEK

Artnr: 2102
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

Strl: 47x33x22 cm
Artnr: 5180
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 209 SEK
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ASADO FIRST AID KIT
Förstahjälpen-kit i populära serien asado.
Förpackat i en canvas bag med dragkedja ligger allt du behöver för den mindre
olyckan så som plåster, sax, ett mindre
bandage mm.
Strl: 16x12x2 cm
Artnr: 2190
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK

B U T C H E R B R A N D F I LT
EU-godkänd brandfilt 120x120 cm i ett
lager. Ett fodral i snygg design med
säkerhetsföreskrifter på baksidan.
Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997.
Strl: 120x120 cm
Artnr: 4844
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

B O N S A L L B R A N D F I LT
EU-godkänd brandfilt i ett lager
med dubbla fodral. Ett fodral i snygg
design samt ett fodral märkt med
säkerhetsföreskrifter. Det designade
fodralet har en enfärgad baksida och är
perfekt att lägga ett tryck på. Brandfilten
godkänd enligt EN: 1869:1997.
Strl: 120x120 cm
Artnr: 4807
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

A S A D O B R A N D F I LT
EU-godkänd brandfilt i ett lager med
fodral i canvas. Brandfilten godkänd
enligt EN: 1869:1997.
Strl: 120x120 cm
Artnr: 4823 Svart, 4821 Grön, 4825 Tan
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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C A N VA S K A SS E G OT S
Bomullskasse av extra fin ekologiskt
odlad bomullscanvas med GOTScertifierng. Tillverkad av 350 gsm 100
% ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX
standard 100.
Strl: 40x38x7 cm
Artnr: 2309 Svart, 2306 Off-white, 2307
Grå, 2308 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 45 SEK
Pris: >50 st, 39 SEK

BOMULLSKASSE
Bomullskassar i 170 gsm bomull med
långa handtag.
Strl: 43x43x15 cm
Artnr: 2330 Off-white, 2331 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 40 SEK
Pris: >50 st, 35 SEK

F Ö R PAC K N I N G A R
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H A P P Y H O L I DAY S P R E S E N T PÅ S E

H A P P Y H O L I DAY S P R E S E N T K A R T O N G

Presentpåsen är märkt med FSC®, märket för
ansvarsfullt skogsbruk.

Presentkartongen är märkt med FSC®, märket för
ansvarsfullt skogsbruk.

Strl: 16x20x9 cm

Strl: 37x30x10 cm

Strl: 49x40x11 cm

Strl: 39x29x7 cm

Strl: 49x33x11 cm

Artnr: 308

Artnr: 309

Artnr: 310

Artnr: 1221

Artnr: 1225

Pris: 1–49 st, 25 SEK

Pris: 1–49 st, 29 SEK

Pris: 1–49 st, 29 SEK

Pris: 1–49 st, 39 SEK

Pris: 1–49 st, 55 SEK

Pris: >50 st, 19 SEK

Pris: >50 st, 25 SEK

Pris: >50 st, 29 SEK

Pris: >50 st, 35 SEK

Pris: >50 st, 49 SEK

T H A N K YO U PR E S E N T PÅ S E

THANK YOU PRESENTK ARTONG

Presentpåsen är märkt med FSC®, märket för
ansvarsfullt skogsbruk.

Presentkartongen är märkt med FSC®, märket för
ansvarsfullt skogsbruk.

Strl: 16x20x9 cm

Strl: 37x30x10 cm

Strl: 49x40x11 cm

Strl: 39x29x7 cm

Strl: 49x33x11 cm

Artnr: 408

Artnr: 409

Artnr: 410

Artnr: 921

Artnr: 925

Pris: 1–49 st, 25 SEK

Pris: 1–49 st, 29 SEK

Pris: 1–49 st, 35 SEK

Pris: 1–49 st, 39 SEK

Pris: 1–49 st, 55 SEK

Pris: >50 st, 19 SEK

Pris: >50 st, 25 SEK

Pris: >50 st, 29 SEK

Pris: >50 st, 35 SEK

Pris: >50 st, 49 SEK
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MEDIA

FOLLOW OUR WORK
AND BE INSPIRED
@VINGASWEDEN
FACEBO OK .CO M/ V I N GA S W E DE N
@VINGASWEDEN

V I F Ö R B E H Å L L E R O S S R ÄT T E N F Ö R E V E N T U E L L A P R I S Ä N D R I N G A R E L L E R T R YC K F E L .
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