
Artikel Beskrivning Bild Detalj
Rek c:a pris inkl 

moms
Aktuellt lager Klipp exkl moms

Klipp hela volym, ekxl 
moms

5017497 Axelväska blå
Praktisk och rymlig axelväska i stentvättad canvas med läckra detaljer i 
läderimitation. Två förvaringsfickor på utsidan och en på insidan. Axelrem 
ingår. Rymmer 40 liter.

499,00 647                     208,00 kr                       103,70 kr 

5032021 Club Drinkset 3 delar
Bli en drinkmästare. Gör det riktigt og gör det enkelt. Ett set för att blanda 
de goda drinkarna. En perfekt gåva till drinkälskaren.

399,00 435                     166,00 kr                         74,80 kr 

5015918 Pix takeaway-mugg med silikonlock

Färgglad takeaway-mugg i porslin med silikonlock för kaffe eller te när du 
är på språng. De dubbla väggarna gör att muggen håller värmen längre 
och samtidig skyddar dig från att bränna dig. Med locket stänger du in 
både värme och spill.

149,00 2 718                       62,00 kr                         34,00 kr 

5015928 Takeaway-mugg med silikonlock, vit

Takeaway-mugg i porslin och med silikonlock för kaffe eller te när du är 
på språng. De dubbla väggarna gör att muggen håller värmen längre och 
samtidig skyddar dig från att bränna dig. Med locket stänger du in både 
värme och spill.

149,00 379                       62,00 kr                         34,00 kr 

5016017 Studio takeaway-mugg med silikonlock

Färgglad takeaway-mugg i porslin med silikonlock för kaffe eller te när du 
är på språng. De dubbla väggarna gör att muggen håller värmen längre 
och samtidig skyddar dig från att bränna dig. Med locket stänger du in 
både värme och spill.

149,00 664                       62,00 kr                         34,00 kr 

5016600 Take away mugg Alla hjärtans
Våra Take away muggar gör det enkelt att ta med kaffe eller te på vägen, 
till eller från jobbet. Med locket stänger du in både värme och spill.

149,01 687                       62,00 kr                         34,00 kr 

5017102 Tattoo takeaway-mugg med silikonlock

Färgglad takeaway-mugg i porslin och med silikonlock för kaffe eller te 
när du är på språng. De dubbla väggarna gör att muggen håller värmen 
längre och samtidig skyddar dig från att bränna dig. Med locket stänger 
du in både värme och spill.

149,00 484                       62,00 kr                         34,00 kr 

5017103 Bloom takeaway-mugg med silikonlock

Färgglad takeaway-mugg i porslin och med silikonlock för kaffe eller te 
när du är på språng. De dubbla väggarna gör att muggen håller värmen 
längre och samtidig skyddar dig från att bränna dig. Med locket stänger 
du in både värme och spill.

149,00 269                       62,00 kr                         34,00 kr 

5099561 Take away mugg vit med rött lock 149,00 962                       62,00 kr                         34,00 kr 



5016716 Accent kaffekanna Turkos

En fin present till den som gillar design och funktion. Accent vann 
designpriset Formex Formidable 2014 och Red Dot Award 2016 för sin 
vackra design och ergonomiska utformning. Kannan är droppfri och håller 
värmen i 6 timmar. Två lock i olika färger ingår. Insatsen går att byta.

499,00 4 416                     208,00 kr                       110,50 kr 

5017176 To Go mugg Match display, 12-pack
Framtidens takeaway-mugg. Håller värmen 45 min, alla delar går i 
diskmaskinen. Levereras i set om tolv – tre av varje färg. 

232                     540,00 kr                       278,80 kr 

5017154 To Go mugg svart/orange/vit
Hinner du inte dricka ditt kaffe eller te på morgonen? Ta med dig det i 
denna färgglada och praktiska takeaway-mugg när du är på språng. Den 
håller din dryck varm i 45 minuter. Greppvänlig design. Tål maskindisk. 

109,00 295                       45,00 kr                         28,90 kr 

5017156 To Go mugg turkos/svart
Hinner du inte dricka ditt kaffe eller te på morgonen? Ta med dig det i 
denna färgglada och praktiska takeaway-mugg när du är på språng. Den 
håller din dryck varm i 45 minuter. Greppvänlig design. Tål maskindisk. 

109,00 417                       45,00 kr                         27,20 kr 

5017242 To Go mugg, rosa
Hinner du inte dricka ditt kaffe eller te på morgonen? Ta med dig det i 
denna färgglada och praktiska takeaway-mugg när du är på språng. Den 
håller din dryck varm i 45 minuter. Greppvänlig design. Tål maskindisk. 

99,00 688                       45,00 kr                         15,30 kr 

5017243 To Go mugg, grön
Hinner du inte dricka ditt kaffe eller te på morgonen? Ta med dig det i 
denna färgglada och praktiska takeaway-mugg när du är på språng. Den 
håller din dryck varm i 45 minuter. Greppvänlig design. Tål maskindisk. 

99,00 2 607                       45,00 kr                         15,30 kr 

5017247 To Go mugg, cerise
Hinner du inte dricka ditt kaffe eller te på morgonen? Ta med dig det i 
denna färgglada och praktiska takeaway-mugg när du är på språng. Den 
håller din dryck varm i 45 minuter. Greppvänlig design. Tål maskindisk. 

99,00 781                       45,00 kr                         13,60 kr 

5017474 Dog mugg
En rolig present till hundälskare! Generös jumbomugg i vitt porslin med 
en hund i botten som tittar fram mer och mer allteftersom drycken 
försvinner. 

199,00 1 008                       83,00 kr                         45,90 kr 

5017491 Tea, mugg lila
Läckert lila temugg med texten "I love my tea" tryckt på insidan. Hur fint 
som helst. 

169,00 1 150                       70,00 kr                         37,40 kr 

5017492 Tea, mugg turkos
Läcker turkos temugg med texten "The early bird needs tea" tryckt på 
insidan. Hur fint som helst. 

169,00 374                       70,00 kr                         37,40 kr 



5017597 Tea teset, lila

En fin tesil med praktisk hållare och förvaring som förhindrar spill efter 
användning. Matcha till de underbara temuggarna med visdomsord eller 
välj den färg som du tycker mest om. Enkel att förvara och göra rent och 
kul present att ge bort.

149,00 1 444                       62,00 kr                         37,40 kr 

5017598 Tea teset, turkos

En fin tesil med praktisk hållare och förvaring som förhindrar spill efter 
användning. Matcha till de underbara temuggarna med visdomsord eller 
välj den färg som du tycker mest om. Enkel att förvara och göra rent och 
kul present att ge bort.

149,00 704                       62,00 kr                         37,40 kr 

5017718 Glasmugg med silikon rosa
Sagaforms fina ToGo-glas med silikonskydd med bra grepp, perfekt för att 
bära med sig kaffe inomhus utan att spilla.

149,00 214                       62,00 kr                         35,70 kr 

5017285 Winter doftljus gran, vit
Vaxljus i vacker glasbehållare som sprider en ljuvlig doft av gran och barr. 
Brinntid ca 35 timmar. 

199,00 184                       83,00 kr                         23,80 kr 

5017327 Club ölset 4-pack
Fyra ölglas på fot med ett unikt och trendigt sjömans-mönster på varje 
glas. Present som uppskattas av ölälskaren. 

279,00 182                     116,00 kr                         74,80 kr 

5017608 Club ölglas, 4-pack Fyra ölglas på fot, där varje glas har ett eget trendigt mönster. 199,00 2 149                       83,00 kr                         64,60 kr 

5017636 Club glasunderlägg, 4-pack Fyra glasunderlägg med trendigt tryck. Perfekt present. 89,00 1 075                       37,00 kr                         23,80 kr 

5007005 EDGE Skalkniv
Ett kök kräver alltid en skalkniv. Detta är vår prisvärda skalkniv med bra 
stål och vass egg som gör att du kan briljera i köket. Kniv är alltid en 
populär gåva vid företagspresenter eller julklappar.

389,00 278                     162,00 kr                         90,10 kr 

5007088 EDGE kniv startset
Knivar är alltid en populär gåva. Det här är ett bra startset med de tre 
vanligaste knivarna man behöver i köket; en kockkniv, en brödkniv och en 
filékniv. 

1249,00 335                     520,00 kr                       316,20 kr 

5016470 Olja/vingägerställ vit
Det här snygga och praktiska förvaringsstället är som gjort för olivoljan, 
vinägern och salt- och pepparkvarnen. Det är dessutom försett med ett 
löst förvaringsbleck som är enkelt att rengöra.

299,00 1 141                     137,00 kr                         35,70 kr 



5016473 Örtställ vit
Ett stilrent örtstället som frigör ytor och samlar ihop allt. Lätt att rengöra 
tack vara det lösa förvaringsblecket.

299,00 2 446                     137,00 kr                         35,70 kr 

5017116 Rivjärn, display 12-pack
Ett enkelt rivjärn att ha med under matlagningen. Välj mellan 3 olika 
storlekar på riv insatserna. Allt går i diskmaskinen.

109                     900,00 kr                       204,00 kr 

5017120 Rivjärn skivning, orange
Ett enkelt rivjärn att ha med under matlagningen. Välj mellan 3 olika 
storlekar på riv insatserna. Allt går i diskmaskinen.

179,00 38                       75,00 kr                         17,00 kr 

5017124 Cheese osthyvel display, 12-pack

Snygg och funktionell! Levereras i en display om 12 stycken, 6 st grå och 
6st röda. Den här osthyveln går att ställa upp på foten efter användning. 
Bra grepp i handtaget och hög kvalitet på stålet för bättre kvalitet på 
hyvlingen.

246                     545,00 kr                       193,80 kr 

5017200 Form förvaring för köksredskap, vit
Frigör köksytorna med hjälp av denna snygga och praktiska förvaring för 
köksredskap i lackad vit metall. 

299,00 533                     137,00 kr                         34,00 kr 

5015961
Hjärtan lykta
10:- till Hjärt&Lungfonden för avrjer såld

Denna vackra ljuslykta passar bra att använda med både blockljus och 
värmeljus. Packad i en trevlig kartong.
OBS! 10:- till Hjärt- Lungfonden per lykta

179,00 1 798                       75,00 kr                         59,50 kr 

5017400
Alla hjärtans skål
15:- till Hjärt&Lungfonden för varje såld

En härlig stengodsskål att lägga godis i. Eller varför inte baka en god paj i 
den? Packad i en trevlig kartong.

199,00 84                       83,00 kr                         62,90 kr 

5017401
Alla hjärtans doftljus
12:- till Hjärt&Lungfonden för varje såld

Ett fint doftljus med fruktig doft i sojavax. Packad i en trevlig kartong. 
Brinntid ca 35 timmar.

199,00 10 137                       83,00 kr                         61,20 kr 

5017468
Hjärta vattenflaska
5:- till Hjärt&Lungfonden för varje såld

Praktisk och fin vattenflaska i tritanplast. Locket kan även användas som 
mugg.
OBS! 5:- till Hjärt- Lungfonden per flaska

109,00 6 220                       45,00 kr                         34,00 kr 

5015824 Retro mugg blå 2-pack
Supersnygga stapelbara kaffemuggar med femtiotal- och 
sextiotalsinspirerat mönster. Kommer i 2-pack, fin present att ge bort.  

219,00 631                       91,00 kr                         35,70 kr 



5015828 Retro assiett blå
En läcker assiett med femtiotal- och sextiotalsinspirerat mönster. Fin att 
lägga din kvällsmacka eller frukost. 

109,00 358                       45,00 kr                         20,40 kr 

5015830 Retro tekopp med fat blå
En stor och härlig tekopp med fat, både kopp och fat har ett vackert 
femtiotal- och sextiotalsinspirerat mönster. Populär present till te-älskare.

279,00 894                     116,00 kr                         44,20 kr 

5097004 Drop Take away - Petrol #SAKNAS! 556                       38,00 kr                         17,00 kr 

5016444 POP Kanna, Turkos/Orange
POP serien är formgiven för att blanda och skapa stora färg känslor i din 
design. Blanda allt - det passar. Mjölkkannan sätter färg och fart på vilket 
dukat bord som helst! Fungerar även som såskanna.

199,00 221                       75,00 kr                         11,90 kr 

5016445 POP Skål Rosa/Röd
POP serien är formgiven för att blanda och skapa stora färg känslor i din 
design. Blanda allt - det passar. Sockerskålen eller godisskålen sätter färg 
och fart på vilket dukat bord som helst!

249,00 700                     104,00 kr                         13,60 kr 

5016579 POP assiett, Turkos
POP serien är formgiven för att blanda och skapa stora färg känslor i din 
design. Blanda allt - det passar. Assietten sätter färg och fart på vilket 
dukat bord som helst!

89,00 301                       37,00 kr                           6,80 kr 

5016582 POP Kanna, Lila/Rosa
POP serien är formgiven för att blanda och skapa stora färg känslor i din 
design. Blanda allt - det passar. Mjölkkannan sätter färg och fart på vilket 
dukat bord som helst! Fungerar även som såskanna.

199,00 616                       75,00 kr                         11,90 kr 

5016592 POP Skål Grön/Brun
POP serien är formgiven för att blanda och skapa stora färg känslor i din 
design. Blanda allt - det passar. Sockerskålen eller godisskålen sätter färg 
och fart på vilket dukat bord som helst!

249,00 166                     104,00 kr                         13,60 kr 

5016664 Green 2-delad odlingskruka, blå
En 2-delad odlingskruka att mellanlanda sticklingen vid odling av egna 
örter eller blommor. Finns i 3 färger och är även snygg att ha som kruka i 
fönstret.

219,00 426                     100,00 kr                         25,50 kr 

5016675 Green 2-delad odlingskruka, pelargon rosa
Dekorativ odlingskruka där sticklingen kan mellanlanda och få växa till sig. 
Finns i tre olika färger och är snygga att ha i fönstret. Rolig present till den 
som har gröna fingrar. 

219,00 1 031                     100,00 kr                         25,50 kr 



5017630 Swing ljushållare

Swing ljuslykta av kristall för värmeljus. Superläcker och välarbetad 
värmeljushållare med metallock som skapar härliga reflexer från ljuslågan. 
Locket släcker även lågan när det är dags att stänga. Glasdelen är av 
kristall och locket av guldfärgat rostfritt stål.

249,00 1 049                     104,00 kr                         62,90 kr 

5007162 Herbs HOLD Örtkruka
Originalet av örtkrukor! En praktisk bevattningskruka för färska örter eller 
mindre krukväxter. Kryddorna håller längre och den är snygg att ha på 
köksbänken. 

179,00 283                       75,00 kr                         42,50 kr 

5016020 Örtsax
Gör din odling i köket lite mer komplett! Med en sexbladig sax klipper du 
gräslöken och örterna på det enklaste och bästa sättet. Använd den gärna 
direkt till din matlagning.

99,00 811                       41,00 kr                         25,50 kr 

5016474 Örtställ orange
Ett stilrent örtstället som frigör ytor och samlar ihop allt. Lätt att rengöra 
tack vara det lösa förvaringsblecket.

299,00 450                     125,00 kr                         35,70 kr 

5016475 Örtställ grönt
Ett stilrent örtstället som frigör ytor och samlar ihop allt. Lätt att rengöra 
tack vara det lösa förvaringsblecket.

299,00 44                     125,00 kr                         35,70 kr 

5016719 Örtvagga med  svart handtag
En snygg örtvagga med ergonomiskt handtag och ett böjt knivblad för att 
du ska kunna vagga över kryddorna och hacka dem. Smidig att använda 
och enkel att göra ren. 

299,00 969                     125,00 kr                         74,80 kr 

5017100 Märkare 4-pack med penna
Smarta skyltar att skriva på, passar lika bra till ostbrickan, middagsbuffén 
eller varför inte använda skyltarna till dina odlingar? Markeringspenna 
ingår.

149,00 562                       62,00 kr                         25,50 kr 

5017117 Skärbräda, liten

En liten, praktisk skärbräda som är snygg att ha framme på bänken. 
Tillverkad i bambu som är ett hållbart material och även skonsamt för 
knivarna. Silikonet gör att skärbrädan ligger still och skyddar samtidigt 
brädans sidor från fukt.

219,00 68                     104,00 kr                         56,10 kr 

5017173 Sweet milkshake, rosa
Praktisk take away-behållare med ett sugrör, passar bra för milkshakes 
och andra kalla drycker. Dubbla väggar för att hålla kylan längre. Ett 
recept på smarrig jordgubbsmilkshakes medföljer presentasken. 

99,00 2 180                       42,00 kr                         17,00 kr 

5017184 Cheese osthyvel, röd
Osthyveln som går att ställa upp på foten efter användning. Smart design 
och bra grepp i handtaget.

99,00 351                       45,00 kr                         15,30 kr 



5017186
Green drivhus på fot med glaskupa, 
pelargoniarosa

Ett mini-odlings-växthus. Plantera dina sticklingar eller örter direkt i 
krukans botten och sätt över glaset. När det tagit sig avlägsnar du glaset 
och har skapat en fin kruka med en odling. Även väldigt snygg som 
designprodukt i köket/fönstret.

329,00 237                     137,00 kr                         78,20 kr 

5017187
Green drivhus på fot med glaskupa, 
lavendelblå

Ett mini-odlings-växthus. Plantera dina sticklingar eller örter direkt i 
krukans botten och sätt över glaset. När det tagit sig avlägsnar du glaset 
och har skapat en fin kruka med en odling. Även väldigt snygg som 
designprodukt i köket/fönstret.

329,00 854                     137,00 kr                         76,50 kr 

5017188 Green drivhus på fot med glaskupa, salviagrön
Ett dekorativt mini-drivhus med fot. Plantera dina sticklingar eller örter 
direkt i krukans botten och sätt över glaset. När växterna tagit sig tar du 
bara bort glaset och får då en fin odlingskruka. 

329,00 799                     137,00 kr                         78,20 kr 

5017203 Sweet glasskopa, display 18 st

Glasskopa i tre olika färger som gör livet lite glassigare, levereras i en 
display med 18 st, 6 st rosa, 6st blå och 6 st gröna. Skopdelen i rostfritt 
stål med greppvänligt handtag i plast som inte blir kallt. Funkar även bra 
för frukter. Tål maskindisk. 

68                     653,00 kr                       249,90 kr 

5017205 Cook´n read grytunderlägg/hållare Röd
Smart och smidig hållare för surfplatta. Tillverkad i silikon och kan även 
användas som grytunderlägg. Lätt att rengöra. Tål maskindisk. 

259,00 2 660                     120,00 kr                         56,10 kr 

5017246 Sweet milkshake med sugrör, grön
Ta med Sweet milkshake i farten. En lustfylld mugg som gör det roligare 
att avnjuta favoritshaken. Dubbelvägg som gör att drycken hålls kyld 
längre. Smakfullt recept på gåvoboxen.

99,00 1 152                       42,00 kr                         17,00 kr 

5017250 Sweet glasskopa, blå
Sweet glasskopa gör livet enklare! Doppa skopan i vatten innan du skedar 
upp. Används med fördel även till frukt.

109,00 737                       42,00 kr                         13,60 kr 

5017252 Sweet skedset, 4-pack
Om du älskar glass, njut den med rätt verktyg. Med dessa glasskedar får 
du bra grepp. Trevlig gå-bort-present. 

159,00 754                       66,00 kr                         30,60 kr 

5017305 Soppmugg rosa
En supersmart soppmugg med lock – perfekt för att ta med soppan till 
jobbet eller inför träningen. Det praktiska örat gör att du kan hålla i 
koppen och dricka soppan direkt. Finns i flera färger.

109,00 44                       45,00 kr                         23,80 kr 

5017325 Tårtspade, klar
Praktisk och snygg tårtspade med två skärytor, perfekt till både tårta och 
paj. Enkel att ta med på utflykten och lätt att göra ren efteråt.

89,00 270                       37,00 kr                         15,30 kr 



5017326 Tårtspade, rosa
Praktisk och snygg tårtspade med två skärytor, perfekt till både tårta och 
paj. Enkel att ta med på utflykten och lätt att göra ren efteråt.

89,00 3 681                       37,00 kr                         15,30 kr 

5017199 Nature ostkniv med dubbla handtag

Den perfekta ostkniven till ostexperten! Charkkniven med två handtag gör 
att du enkelt kan skiva eller tärna ost till ostbrickan. Handtaget är 
tillverkad i massiv ek för högre kvalitet. Glöm inte att olja in handtagen 
med jämna mellanrum.

279,00 2 558                     116,00 kr                         56,10 kr 

5016653 Smoothie mugg, rosa
Take away-mugg för smoothie, som ger dig möjlighet att ta med ett 
nyttigt mellanmål till jobbet, skolan eller utflykten. Smidig tillslutning. Lätt 
att rengöra. Smoothiemuggen är helt fri från BPA. 

99,00 9 221                       25,00 kr                         20,40 kr 

5016655 Smoothie mugg, grön
Take away-mugg för smoothie, som ger dig möjlighet att ta med ett 
nyttigt mellanmål till jobbet, skolan eller utflykten. Smidig tillslutning. Lätt 
att rengöra. Smoothiemuggen är helt fri från BPA. 

99,00 6 529                       25,00 kr                         20,40 kr 

5017476 Smoothie mugg, klar
Take away-mugg för smoothie, som ger dig möjlighet att ta med ett 
nyttigt mellanmål till jobbet, skolan eller utflykten. Smidig tillslutning. Lätt 
att rengöra. Smoothiemuggen är helt fri från BPA. 

99,00 8 139                       25,00 kr                         20,40 kr 

5016672 Fresh Flaska med citruspress grön

Flaska med inbyggd citruspress. Citronsaft innehåller vitaminer, 
mineraler, fosfor och magnesium och sägs ha oändligt många föredelar. 
Med denna flaska med citruspress kan du enkelt avnjuta ditt vatten 
smaksatt av fräscha citrusfrukter. 

89,00 2 599                       25,00 kr                         23,80 kr 

5017160 Sporthandduk med förvaringsficka stor, grön

En stor handduk i microfiber som med sin höga uppsugningsförmåga blir 
den ultimata handduken att ta med till gymmet. Microfibrerna har 
förmågan att torka väldigt snabbt. Även försedd med smart 
förvaringsficka. Smidig zippbag ingår. 

199,00 597                       83,00 kr                         51,00 kr 

5017161 Gympåse svart
Gympåse i en enkel design för smidig förvaring av handduk och shaker 
etc. Två bärremmar gör att den även kan bäras som ryggsäck. Finns i tre 
färgställningar.

39,00 627                       16,00 kr                           8,50 kr 

5017162 Gympåse blå
Gympåse i en enkel design för smidig förvaring av handduk och shaker 
etc. Två bärremmar gör att den även kan bäras som ryggsäck. Finns i tre 
färgställningar.

39,00 1 078                       16,00 kr                           8,50 kr 

5017163 Gympåse grön
Gympåse i en enkel design för smidig förvaring av handduk och shaker 
etc. Två bärremmar gör att den även kan bäras som ryggsäck. Finns i tre 
färgställningar.

39,00 1 372                       16,00 kr                           8,50 kr 



5017235 Sporthandduk med förvaringsficka, blå
Handduk i microfiber som med sin höga uppsugningsförmåga blir den 
ultimata handduken att ta med till gymmet. Microfibrerna har förmågan 
att torka väldigt snabbt. Även försedd med smart förvaringsficka. 

99,00 189                       42,00 kr                         23,80 kr 

5017236 Sporthandduk med förvaringsficka, grön
Handduk i microfiber som med sin höga uppsugningsförmåga blir den 
ultimata handduken att ta med till gymmet. Microfibrerna har förmågan 
att torka väldigt snabbt. Även försedd med smart förvaringsficka. 

99,00 914                       42,00 kr                         22,10 kr 

5017837 Sporthandduk med ficka orange stor

En stor handduk i microfiber som med sin höga uppsugningsförmåga blir 
den ultimata handduken att ta med till gymmet. Microfibrerna har 
förmågan att torka väldigt snabbt. Även försedd med smart 
förvaringsficka. 

199,00 1 101                       83,00 kr                         42,50 kr 

5017841 Sporthandduk med ficka orange liten
Handduk i microfiber som med sin höga uppsugningsförmåga blir den 
ultimata handduken att ta med till gymmet. Microfibrerna har förmågan 
att torka väldigt snabbt. Även försedd med smart förvaringsficka. 

99,00 933                       41,00 kr                         25,50 kr 

5017441 Holiday Kylväska blå
Rymlig axelremsväska där du får plats med 1,5 l PET flaskor. Praktiskt 
ytterfack för besticken och servetterna med mera. 

189,00 451                       79,00 kr                         47,60 kr 

5017456 Fresh yoghurtbägare display, 12-p
Smart yoghurtbägare med förvaringsutrymme i locket. Perfekt för 
personer på språng! Levereras i set om tolv – i fyra färger.

708,00 787                     295,00 kr                       212,50 kr 

5017453 Fresh yoghurtbägare, turkos
Med den här smarta take away-muggen kan du ta med frukosten eller 
mellanmålet till jobbet, gymmet eller utflykten. Fyll bägaren med yoghurt 
eller filmjölk och förvara bär eller müsli i locket. 

59,00 3 973                       25,00 kr                         13,60 kr 

5016699 Fresh Yoghurtbägare, grön

Med den här smarta take away-muggen kan du ta med din frukost eller 
ditt mellanmål till jobbet, gymmet eller utflykten. Fyll bägaren med 
yoghurt eller filmjölk och förvara bär eller müsli i locket. Perfekt för dig 
som vill tänka på din hälsa.

59,00 608                       25,00 kr                         13,60 kr 

5016705 Fresh yoghurtbägare display, 12-p 59,00 405                     245,00 kr                       185,30 kr 

5017122 Fresh yoghurtbägare, rosa

Med den här smarta take away-muggen kan du ta med din frukost eller 
ditt mellanmål till jobbet, gymmet eller utflykten. Fyll bägaren med 
yoghurt eller filmjölk och förvara bär eller müsli i locket. Perfekt för dig 
som vill tänka på din hälsa.

59,00 9 061                       25,00 kr                         13,60 kr 



5017719 Fresh Yoghurtbägare, gul

Med den här smarta take away-muggen kan du ta med din frukost eller 
ditt mellanmål till jobbet, gymmet eller utflykten. Fyll bägaren med 
yoghurt eller filmjölk och förvara bär eller müsli i locket. Perfekt för dig 
som vill tänka på din hälsa.

59,00 11 545                       25,00 kr                         13,60 kr 

5017720 Fresh Yoghurtbägare, ljusrosa

Med den här smarta take away-muggen kan du ta med din frukost eller 
ditt mellanmål till jobbet, gymmet eller utflykten. Fyll bägaren med 
yoghurt eller filmjölk och förvara bär eller müsli i locket. Perfekt för dig 
som vill tänka på din hälsa.

59,00 10 384                       25,00 kr                         13,60 kr 

5017460 To Go sallad rosa
Praktisk behållare för dig som vill ta med dig salladen och dressingen till 
jobbet eller träningen. Gaffeln sitter i locket. Hur smart som helst. 

89,00 12 107                       37,00 kr                         18,70 kr 

5017461 To Go Sallad grön
Praktisk behållare för dig som vill ta med dig salladen och dressingen till 
jobbet eller träningen. Gaffeln sitter i locket. Hur smart som helst. 

89,00 6 085                       37,00 kr                         18,70 kr 

5017462 Holiday Picnicpläd grön Mjuk och skön picknick-pläd med vattenavstötande material på baksidan. 249,00 2 019                     104,00 kr                         54,40 kr 

5017465 Holiday strandväska blå
Praktisk strandväska i tålig polyster. Försedd med förvaringsficka på 
insidan för plåster, nycklar och mobil med mera. 

89,00 2 044                       37,00 kr                         18,70 kr 

5017467 Holiday strandväska turkos
Praktisk strandväska i tålig polyster. Försedd med förvaringsficka på 
insidan för plåster, nycklar och mobil med mera. 

89,00 184                       42,00 kr                         18,70 kr 

5017484 Holiday strandväska Orange
Praktisk strandväska i tålig polyster. Försedd med förvaringsficka på 
insidan för plåster, nycklar och mobil med mera. 

89,00 113                       37,00 kr                         18,70 kr 

5017485 Holiday strandväska röd
Praktisk strandväska i tålig polyster. Försedd med förvaringsficka på 
insidan för plåster, nycklar och mobil med mera. 

89,00 1 243                       37,00 kr                         23,80 kr 

5017506
Fresh shaker, vit
SmartShake Original

Praktisk shaker i tre delar. En behållare för pulvret. Och en för 
tabletter/tillskott. Lätt att att ta isär och rengöra. Tål maskindisk. 

149,00 3 500                       58,00 kr                         42,50 kr 



5017507
Fresh shaker, transparent
SmartShake Original

Praktisk shaker i tre delar. En behållare för pulvret. Och en för 
tabletter/tillskott. Lätt att att ta isär och rengöra. Tål maskindisk. 

149,00 4 520                       58,00 kr                         42,50 kr 

5017508
Fresh shaker, svart
SmartShake Original

Praktisk shaker i tre delar. En behållare för pulvret. Och en för 
tabletter/tillskott. Lätt att att ta isär och rengöra. Tål maskindisk. 

149,00 2 556                       58,00 kr                         42,50 kr 

5017632 Sittunderlag, blå
Smidigt sittunderlag som är enkelt att vika ihop/knäppa och ta med sig i 
väskan. Tar minimalt med plats. 

39,00 70                       16,00 kr                         11,90 kr 

5017633 Sittunderlag, grön
Smidigt sittunderlag som är enkelt att vika ihop/knäppa och ta med sig i 
väskan. Tar minimalt med plats. 

39,00 408                       16,00 kr                         11,90 kr 

5017634 Sittunderlag, röd
Smidigt sittunderlag som är enkelt att vika ihop/knäppa och ta med sig i 
väskan. Tar minimalt med plats. 

39,00 224                       16,00 kr                         13,60 kr 

5017152 Summer Ölglas hopvikbart
Ett hopvikbart glas – den ultimata sommarpresenten till picknick-familjen! 
Enkelt att fälla upp och enkelt att trycka ihop igen och lägga i boxen när 
du är klar.

55,00 12                       23,00 kr                         13,60 kr 

5017220 Strand-/shoppingväska svart #SAKNAS! 55                       33,00 kr                         13,60 kr 

5017434 Racketspel blå
Utmana din strandgranne eller familj på en match. Två rack och en boll 
ingår.

99,00 93                       45,00 kr                         20,40 kr 

5017435 Racketspel grön Utmana din strandgranne eller familj på en match. 2 rack och 1 boll ingår. 99,00 662                       45,00 kr                         20,40 kr 

5017625 Termos svart
Greppvänlig termos som håller kaffet varmt. Tillverkad i rostfritt stål med 
gummerad utsida.

329,00 833                     137,00 kr                         86,70 kr 



5017626 Termos röd
Greppvänlig termos som håller kaffet varmt. Tillverkad i rostfritt stål med 
gummerad utsida.

329,00 401                     137,00 kr                         86,70 kr 

5017627 Termos blå
Greppvänlig termos som håller kaffet varmt. Tillverkad i rostfritt stål med 
gummerad utsida.

329,00 158                     137,00 kr                         86,70 kr 

5017640 Flaska iwater vit
Det här är inte bara en vattenflaska med en cool design. Det är också ett 
ställ för din smartphone. Rolig att ge bort, ännu roligare att få! 

149,00 274                       62,00 kr                         28,90 kr 

8710028 Candy ljuslykta svart
En snygg dubbelfärgad ljuslykta i glas från Sea Glasbruk. En lyckad present 
som passar i de flesta hem. Levereras i en snygg förpackning. 

99,00 213                       41,00 kr                         23,80 kr 

8710401 Candy ljuslykta vit
En snygg dubbelfärgad ljuslykta i glas från Sea Glasbruk. En lyckad present 
som passar i de flesta hem. Levereras i en snygg förpackning. 

99,00 78                       41,00 kr                         23,80 kr 

8711432 LOOK ESPRESSO GREEN 2P #SAKNAS! 117                       47,00 kr                         25,50 kr 

8711660 Siluett vas, vit
Vacker vas i munblåst glas. Den vågformade siluetten och strukturen på 
glaset ger vasen liv.

379,00 939                     157,00 kr                         51,00 kr 

8711661 Siluett vas hög,vit
Vacker vas i munblåst glas. Den vågformade siluetten och strukturen på 
glaset ger vasen liv.

379,00 1 259                     157,00 kr                         51,00 kr 

8711664 Bubbla singelvas hög
En stilren singelvas för en solitär blomma. Formgiven av Sea Glasbruk i 
munblåst glas. 

199,00 984                       83,00 kr                         42,50 kr 

8711666 Blomma vas vit
En klassisk tulpanvas i munblåst glas från Sea Glasbruk. Lika fin i fönstret 
som på bordet. 

159,00 1 047                       66,00 kr                         42,50 kr 



8711671 Trophy vas vit
Vas i munblåst glas i en modern tappning av den klassiska troféformen. 
Låt vasen och buketten lyfta ditt vardagsrum.

349,00 262                     146,00 kr                         51,00 kr 

8711672 Butterfly vas Vas i populär rund form med blästrade fjärilar som dekor. 299,00 680                     125,00 kr                         51,00 kr 

5017504 Termomugg röd
Bilmugg med dubbla väggar i rostfritt stål som håller din dryck varm i upp 
till fem timmar eller din dryck kall i upp till tolv timmar. Locket är av PP 
plast. 

199,00 137                       83,00 kr                         51,00 kr 

5016693 Mobil hållare
Med denna mobilhållare slipper telefonen ligga på golvet eller bänken när 
den laddas. Hållaren hängs på laddaren och sen sätter man telefonen på 
plats. Materialet är vacker filtad ull.

79,00 616                       28,00 kr                           8,50 kr 

5017307 Piccadilly portions-/ugnsform, 2-pack rosa
Klassiska stapelbara portionsformar. Ugnssäkra och utmärkta till 
potatisgratäng, dessert eller varför inte en trevlig sallad till maten? 
Smakfullt recept medföljer.

229,00 1 873                       95,00 kr                         30,60 kr 

5017309 Piccadilly rund form, ugnssäker
En snygg och praktisk form för kalla och varma rätter. Dekorativ att ställa 
på bordet. Smakfullt recept medföljer i förpackningen. Unik design i 
samarbete med Pernilla Wahlgren.

329,00 627                     137,00 kr                         49,30 kr 

5017310 Piccadilly fyrkantig form, ugnssäker sand
En generös ugnsform att duka fram vid större middagar. Dekorativ att ha 
på bordet och håller maten varm länge. Smakfullt recept medföljer. Unik 
design i samarbete med Pernilla Wahlgren.

549,00 456                     229,00 kr                       119,00 kr 

5017312 Piccadilly Fat, ugnssäker
Ett stort och vackert fat som passar både för fest och vardag. Ugnssäkert 
och med sin dekorativa droppform blir det ett vackert blickfång på 
bordet. Smakfullt recept medföljer. 

499,00 2 685                     208,00 kr                       142,80 kr 

5017314 Piccadilly Serveringsskål, turkos
En vacker skål som passar både för vardag och fest. Med sin dekorativa 
blomform blir den ett vackert blickfång på bordet. Smakfullt recept 
medföljer. 

279,00 116                     116,00 kr                         93,50 kr 

5017321 Piccadilly portionsskål 2-pack, turkos
Vackra och ugnssäkra portionsskålar. Utmärkta till potatisgratäng, dessert 
eller varför inte en trevlig sallad till maten? Smakfullt recept medföljer.

179,00 2 394                       75,00 kr                         51,00 kr 



5017323 Piccadilly portions-/ugnsform 2-pack, turkos
Klassiska portionsformar som är ugnssäkra. Använd till potatisgratäng, 
dessert eller varför inte en trevlig sallad till maten. Smakfullt recept 
medföljer.

229,00 1 559                       95,00 kr                         30,60 kr 

5017324 Piccadilly portions-/ugnsform 2-pack, sand
Klassiska portionsformar som är ugnssäkra. Använd till potatisgratäng, 
dessert eller varför inte en trevlig sallad till maten. Smakfullt recept 
medföljer.

229,00 30                       95,00 kr                         30,60 kr 

5016689 Fotvärmare 2-pack

Frusna fötter? Med våra fotvärmare blir dina kalla fötter snart varma 
igen. Vätskan i kudden blir varm när man knäcker metallbiten inuti. 
Fotvärmarna kan användas igen genom att koka dem i 10 minuter efter 
användning.

99,00 339                       33,00 kr                         17,00 kr 

5017171 Mobilfodral löpning

Elastiskt armbälte med ficka för mobiltelefon. Fickan har ett 
genomskinligt fönster som skyddar telefonen, samtidigt som den 
möjliggör använding av telefonen från utsidan. Bältet är tillverkat av 
polyester och ger en flexibel och tight passform.

129,00 593                       54,00 kr                           8,50 kr 

5017279 Winter Juldekoration mix designs 3-pack
Juldekorationer med blandade motiv. En trevlig gå-bort-gåva som 
levereras i väldigt fin presentask. 

129,00 1 633                       54,00 kr                         25,50 kr 

5017280 Winter Juldekoration snöflinga 3-pack
Juldekorationer. En trevlig gå-bort-gåva som levereras i väldigt fin 
presentask. 

129,00 1 650                       54,00 kr                         32,30 kr 

5017282 Apple serveringsskål
Laga din paj i äppelskålen eller servera en trevlig sallad i den. Visst är det 
läckert. Gör det lite roligare att servera till bordet. En fin present.

399,00 4 279                     166,00 kr                         85,00 kr 

5017286 Ekorre nötskål Dekorativt fat för julens nötter eller godis. 199,00 7                       83,00 kr                         49,30 kr 

5017287 Winter glöggmugg,
En liten vintermugg med hjärtan, julgranar och snöflingor. Perfekt för 
glögg eller espresso! 

59,00 750                       25,00 kr                         15,30 kr 

5017679 Glasmugg 2-pack, stor, guld
Två vackra muggar i värmetåligt glas med dekorativ guldrand. Klassisk 
design och ett fint smycke på det dukade bordet. 

249,00 23                     104,00 kr                         62,90 kr 



5017748 Glöggmugg 2-pack, liten, guld
Två vackra muggar i värmetåligt glas med dekorativ guldrand. Klassisk 
design och ett fint smycke på det dukade bordet. 
OBS! Står bara glasmugg på förpackning!

199,00 43                       83,00 kr                         57,80 kr 

5392405801 Victorian Winter Cinnamon/Gingerbread (8) 199,00 846                       90,00 kr                         68,00 kr 

5392405602 Victorian Winter Cinnamon (8) 249,00 771                     100,00 kr                         76,50 kr 

5392405013 Candle Bird Collection Blue 8x10,5 cm (12)
Pack Size 12 EAN 7332738901933 Material 60% paraffin, 40% vegetable 
wax Scent Cassis, white lily and sandalwood Burn time 45 h Net. weight 
(g) 680 Size 8x11 cm

249,00 911                     100,00 kr                         76,50 kr 

5392405107
Candle Bird Collection Multibox 5x6,5 cm s/3 
(6)

Pack Size 6 | Set/3 EAN 7332738901940 Material 60% paraffin, 40% 
vegetable wax Scent Pear and rosemary/Lemon/ Cassis, white lily and 
sandalwood Burn time 3x12 h Net. weight (g) 620 Size 18x8 cm

299,00 546                     136,00 kr                       102,00 kr 

5392407102 Candle Pozzi Horse 10x11 (6) 299,00 375                     120,00 kr                         81,60 kr 

5392407101 Candle Bicycle 10x11 cm (6)
Pack Size 8 EAN 7332738918474 Material 100% soy wax Burn time 58 h 
Scent Melon Net. weight (g) 1000 Size 10x11 cm

299,00 266                     120,00 kr                         81,60 kr 

5392404902 Candle Pozzi Pineapple 10x11 cm (8) 299,00 286                     120,00 kr                         81,60 kr 

5392403716 Burn Cancer Forest Rain (12)
Pack Size 12 EAN 7332738071926 Net. weight (g) 640 Scent Fruit and 
raspberry Burn time 30 h Material 100% soy wax Size 8x9 cm

199,00 4 340                       70,00 kr                         50,15 kr 

5392403715 Burn Cancer Silver Rain (12)
Pack Size 12 EAN 7332738071919 Net. weight (g) 640 Scent Floral and 
Rosewood Burn time 30 h Material 100% soy wax Size 8x9cm 

199,00 3 554                       70,00 kr                         50,15 kr 



5392405201 Victorian Burn Cancer Multibox 3-P
Pack Size 6 EAN 7332738902619 Burn time 3x12 h Scent Juicy 
Peach/Magnolia/ Grapefruit Vanilla Net. weight (g) 620 Material 100% soy 
wax Size 18x8 cm 

299,00 12 602                     116,00 kr                         83,30 kr 

5003430 Giftset Piccadilly

Formgivaren Ann-Carin Wiktorsson har i samarbete med Pernilla 
Wahlgren utvecklat serien Piccadilly. Produkterna fungerar lika väl som 
ugnsformar som praktiska separata serveringsdelar. Allt med ambition att 
skapa trevligare och vackrare stunder vi det dukade bordet. 

498,00 687                     130,00 kr                       100,30 kr 

5003431 Giftset Proffsig matlagning

De rätta redskapen är viktiga för framgång i köket. Detta set innehåller en 
brännare, för matlagning med flambering, samt fyra ugnsfasta 
portionsskålar med lock i stengods. En gåva som kombinerar funktion 
med snygg servering.

599,00 367                     130,00 kr                       100,30 kr 

5003446 Giftset Servera naturligt
En gåva med naturlig träkänsla. Praktiskt set med serveringsbräda och 
redskap i bambu. Perfekt som julklapp, färdigpackat i elegant 
presentförpackning. 

299,00 1907                     130,00 kr                       100,30 kr 

5003449 Giftset Sushi för alla
Vackert serveringskit för sushi älskaren. Två tallrikar och två soya skålar 
gör måltiden extra njutbar. Perfekt som gåva, färdigpackat i elegant 
presentförpackning. 

499,00 1938                     210,00 kr                       161,50 kr 

5003450 Giftset Krydda tillvaron
Funktionellt kryddset med en svart och en vit kryddkvarn för salt och 
peppar. Keramiskt kvarnverk för lång livslängd. Perfekt som gåva, 
färdigpackat i elegant presentförpackning. 

499,00 855                     210,00 kr                       161,50 kr 

5003451 Giftset Lyxig lanterna med ljus
Dekorativ hög ljuslykta med guldfärgat metallunderrede och vackert glas. 
Lyxig gåva komplett med ljus. Perfekt som gåva, färdigpackad i elegant 
presentförpackning. 

499,00 1903                     210,00 kr                       161,50 kr 

5003453 Giftset Utsökt knivset, 2 st
Vackra knivar som tål att ligga framme. Marmorerat mönster på bladen 
och unikt ekhandtag. Högkvalitativt rostfritt stål. Perfekt som gåva, 
färdigpackat i elegant presentförpackning. 

499,00 1632                     210,00 kr                       161,50 kr 

5003454 Giftset Servera och förvara

Två härliga förvaringsburkar i stengods med tättslutande eklock, perfekt 
för att båda bjuda ur och förvara i. Komplett med två serveringsgafflar i 
trä blir det en gåva till kanske den traditionella sillen (sillrecept 
medföljer). Perfekt som gåva, färdigpackat i elegant presentförpackning. 

499,00 1835                     290,00 kr                       219,30 kr 

5003456 Giftset Uppskattat & elegant
Väldesignat set med generös skål i tålig stengods tillsammans med vacker 
och rejäl serveringssked. Unik design i samarbete med Pernilla Wahlgren. 
Perfekt som julklapp, färdigpackat i elegant presentförpackning. 

599,00 173                     290,00 kr                       219,30 kr 



5003633 Happy Holiday Knivset 2 delar
Ett set med två stycken japanska kockknivar. Stilig design och funktion i 
ett, med handtag av trä och blad utav rostfritt stål. 

399,00 150                     198,00 kr                       151,30 kr 

5017754 Giftset Servering med guldkant
Salladsbestick i guldfärgad metall som gör salladen extra festlig alla dagar. 
Perfekt som gåva, färdigpackade i elegant presentförpackning. 

499,00 2887                     130,00 kr                       100,30 kr 

5014050 Liberica liten vit
En snygg och smidig kaffemugg – en av våra mest populära 
företagsmuggar! Gör den ännu snyggare genom att sätta ditt företags 
logotyp på den.

69,00 2091                       20,00 kr                         17,00 kr 

5014052 Liberica stor vit
En snygg och smidig kaffemugg – en av våra mest populära 
företagsmuggar! Gör den ännu snyggare genom att sätta ditt företags 
logotyp på den.

89,00 2010                       32,00 kr                         27,20 kr 

5014079 Liberica stor svart
En snygg och smidig kaffemugg – en av våra mest populära 
företagsmuggar! Gör den ännu snyggare genom att sätta ditt företags 
logotyp på den.

89,00 690                       32,00 kr                         27,20 kr 

5015283 Liberica mugg stor vit, röd insida
Snygg, smidig kaffemugg med röd insida. Gör den ännu snyggare med att 
sätta din logotype på den.

89,00 5060                       32,00 kr                         27,20 kr 

5015284 Café Liberica stor, blå insida
Snygg, smidig kaffemugg med blå insida. Gör den ännu snyggare med att 
sätta din logotype på den.

59,00 2605                       32,00 kr                         27,20 kr 

5015286 Café Liberica mugg liten vit, röd insida
Snygg, smidig kaffemugg med röd insida. Gör den ännu snyggare med att 
sätta din logotype på den.

69,00 1749                       28,00 kr                         23,80 kr 

5015911 Loop mugg, grön
Loop kaffemugg är framtagen för få ett enklare grepp med fingrarna när 
man dricker sitt kaffe. Snygg och praktiskt att njuta en kopp kaffe i.

69,00 1776                       10,00 kr                           8,50 kr 

5016640 Jamaica mugg, grön
En enkel bra kaffemugg, för den hårdare arbetsmiljön på kontoret eller 
verkstaden. Gör den ännu snyggare med din förëtagslogotype på den

45,00 1636                       14,00 kr                         11,90 kr 



5017297 Liberica mugg svart, röd insida
Snygg, smidig kaffemugg med röd insida. Gör den ännu snyggare med att 
sätta din logotype på den.

69,00 1368                       25,00 kr                         21,25 kr 

5017270 Bagagemärkare, svart

Har du en resväska som liknar många andras? Då är en bagagemärkare 
lösningen för dig. Bagagemärkaren placeras enkelt runt handtaget på 
väskan och du får också ett mjukare handtag att bära väskan i. Gör den 
ännu snyggare genom att sätta din företagslogo på den.

35,00 2054                       10,00 kr                           8,50 kr 

5017271 Bagagemärkare, röd

Har du en resväska som liknar många andras? Då är en bagagemärkare 
lösningen för dig. Bagagemärkaren placeras enkelt runt handtaget på 
väskan och du får också ett mjukare handtag att bära väskan i. Gör den 
ännu snyggare genom att sätta din företagslogo på den.

35,00 1760                       10,00 kr                           8,50 kr 

5017272 Bagagemärkare, blå

Har du en resväska som liknar många andras? Då är en bagagemärkare 
lösningen för dig. Bagagemärkaren placeras enkelt runt handtaget på 
väskan och du får också ett mjukare handtag att bära väskan i. Gör den 
ännu snyggare genom att sätta din företagslogo på den.

35,00 1565                       10,00 kr                           8,50 kr 


