
















”Walk and Talk”, Picknick, Utekalas, Camping, Hemester…

När förutsättningar ändras skapas nya behov. 

För att minska användningen av engångsartiklar fokuserar vi därför på 

serier som är tåliga, lätta och återanvändningsbara utan att göra avkall på 

kvalitet och design.

Vi erbjuder design som håller. 



Grand Cru ToGo

Det ska vara enkelt att ta med sig kall eller varm dryck. 

I den här serien finns flera olika produkter. 

-ToGo muggen i tritanplast är just en ToGo mugg. Den håller 

värmen ca 1 timme så den är perfekt när man vill dricka sitt 

kaffe på språng, under sitt nästa möte eller under bilfärden.

-Termomuggen i stål håller temperaturen länge. Perfekt både 

för kall och varm dryck. 

-Ståltermos 65cl, perfekt för dryck som ska vara varm hela 

dagen. 

Alla produkterna har en enkel tryckknappsfunktion och kan 

användas med bara en hand. Lika enkel för barn som vuxna. 

ToGo mugg – 179kr

Termomugg i stål – 269kr

Drickflaska – 179kr

Ståltermos 65cl – 319kr



Grand Cru Termos 1L

Med den här stilrena olivgröna termosen får du en 

testvinnare som både är dekorativ och håller värmen. 

Tryckknappsfunktionen släpper ut minsta möjliga 

värme vid servering och glasinsatsen med dubbla 

väggar ger ökad isolering. 

10 års krossgaranti. 

Pris: 349kr

Finns även i Svart, Röd, Vit och Grå











JUNA RÅ Picknickpläd 

JUNA Rå Picknickpläd 100% RPET

Stor, härlig picknickpläd helt tillverkad i 

RPET. 

Varje pläd är tillverkad av ca120st 

petflaskor. Pläden är 130x190cm, vävd i ett 

stilrent mönster och har fransar utmed 

båda kortsidorna. 

Pris: 360kr

Rosendahl

Termos med handtag

Pris: 380kr



DESIGN WITH LIGHT LANTERNA
DESIGN MARIA BERNTSEN

Använd lanternan från Design With Light året runt. Till 

sommarkvällar på terrassen, som dekoration på golv, bord, trappa 

och i fönster. Maria Berntsen har skapat den mobila ljuskällan i 

glas och läder som sprider stämning i skandinavisk stil. Den här 

lanternan är 25 cm hög men den finns även i en liten version på 

16 cm, en stor version på 29 cm och en golvversion på 45 cm. En 

fin present till ett särskilt tillfälle.

Prisexempel: 

25cm, Klar 

360kr



Grand Cru Barserie

Att sätta lite guldkant på vardagen med en läskande

lemonad eller en god drink under speciella tillfällen kan kännas 

ännu lyxigare med snygga, stilrena bartillbehör och glas. 

Den klassiska serien Grand Cru har utökats med 

Chamapagnekylare, Shaker, Barsked/Muddler och Måttbägare. 

Självklart finns fina ishinken och vinkylaren kvar. 

Måttbägare: 140kr

Barsked/Muddler: 140kr

Shaker: 399kr

Ishink: 439kr

Vinkylare: 439kr

Champagnehink: 559kr



GRAND CRU GLAS

GC Dricksglas 27 cl klar 4 st.

De här dricksglasen har bra tyngd, ett bra grepp 

och tjock botten vilket gör dem lämpliga till både 

drinkar och servering av förrätter eller desserter. 

Pris: 159kr

GC Longdrinkglas 30 cl klar 4 st.

De här longdrinkglasen har bra tyngd, ett bra 

grepp och tjock botten och ger en cocktail den 

rätta inramningen. De kan även användas till kalla 

drycker och servering av förrätter och desserter. 

Grand Cru-seriens enkla design skapar en bra 

grund i köket genom hela livet.

Pris: 159kr

GC Ölglas 50 cl klar 2 st.

Ölglasets höga, tunna tulpanformade kupa gör 

det lämpligt till många sorters öl - både ljus lager 

och mörk ale. En enkel design och exklusiv känsla 

gör glaset till en klar favorit.

Pris: 159kr



ROSENDAHL PREMIUM GLAS

Premium glas 93cl – 2-pack

Duka ett elegant middagsbord med de vackra 

Premium-glasen från Rosendahl. Det rymliga 

glaset ger drinken eller vinet gott om plats att 

utveckla sig. 

Pris: 180kr

Premium glas 54cl – 2-pack

Det eleganta Premium-glaset från Rosendahl  

rymmer 54cl. Det rymliga glaset passar med sin 

stora yta utmärkt för kraftiga vitviner, eller varför 

inte en god drink. 

Pris: 180kr







Kay Bojesen

Jubileum, Bröllop, Dop, Student, Avsked, Födelsedag eller 

varför inte bara som dekoration på skrivbordet på kontoret?

Ja anledningarna kan vara många att ge en gåva för livet. 

Kay Bojesens älskade figurer följe med många genom livet och

är en uppskattad mycket uppskattad gåva. 

Prisexempel:

Apa, mini 639kr

Apa, liten 999kr

Apa, mellan 3199kr

Apa, stor 11995kr



Arne Jacobsen Clocks

Pryd receptionen, kontoret, hemmet, skrivbordet och 

sovrummet med stilrena design-ur från Arne Jacobsen.

Prisexempel:

Bordsur / Väckarklocka 999kr

Väggklocka 21cm      1759kr

Väggklocka 29cm 2239kr

Väggklocka 48cm 5599kr

Väderstation 999kr  /del


