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Välj ett miljövänligare val och förpacka
återvinningsbart!
Rustika linnepåsar med snörstängning i sex olika
storlekar. Påsen med
måtten 15x35 cm är till exempel lämplig för att
packa en vinflaska i.
Storlek: 15x20 cm, 10x52 cm, 20x30 cm, 30x40
cm, 40x50 cm
Pris: 15x20 cm: 39:-, 10x52 cm: 49:-, 20x30 cm:
69:-, 30x40 cm: 79:-, 40x50 cm: 99:-

LORD NELSON JUTESÄCK

JUTEBAG MED EGET TRYCK

411125-02

411136-02

Praktiska jutesäckar för de flesta julklappar.
Storlek: 40x50 cm, 65x95 cm

Perfekt bag att lägga julgåvan i. Det går utmärkt
att sätta ett trevligt litet budskap på bagen.
Storlek: 26,5x15x28cm

Pris: 40x50 cm:
(1-24 st) 49:- (vid 25 st) 39:Pris: 65x95 cm:
(1-24 st) 119:- (vid 25 st) 99:-

Pris: (1-49 st) 49:- (vid 50 st) 39:-
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KOSTA LINNEWÄFVERI

FJÄLLBACKA SATIN 2-PACK
Kosta Linnewäfveri 416052

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder. Innehåller två örngott och två påslakan.
Material: 100% Bomull. Förpackning: presentpåse.
Påslakan 150x210 cm, örngott 50x60 cm.

KÖP HÄR
360 SEK
Vid köp av
50 st.
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LINUS LIN
Kosta Linnewäfveri 420896

Bäddset av 100% lin, mycket hög kvalitet som gör sömnen till en ren fröjd.
Innehåller ett örngott och ett påslakan.
KingSize 230x220 cm, 2st örngott 50x60 cm 2199 SEK
Påslakan 150x210 cm, örngott 50x60 cm 999 SEK
Örngott 50x60 cm 199 SEK

KÖP HÄR
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360 SEK
Vid köp av
50 st.

NYHET
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KOSTA LINNEWÄFVERI BADROCK COLLEGE
420642

Underbar morgonrock/badrock i collegetyg. Att ha på sig denna är som att gå runt i en jättestor myströja.
Två fickor med snygga kontrastsömmar och mudd i ärmarna. Huvudband och skärp i midjan. Välj mellan
tre olika färger, grå, grafitigrå och vit. Storlek: S/M, L/XL, XXL. Material: c:a 55% bomull, 45% polyester.
Förpackning: presentförpackning.
Pris: (1-49 st) 599:- (vid 50 st) 549:6

70% BOMULL
30% LINNE

En fantastisk frotté i modern design. Frottén är strukturvävd på båda sidor och har en blandning av bomull
(70%) och lin (30%) för bra uppsugningsförmåga. En modern frottéhandduk med en nätt bård.

KOSTA LINNEWÄFVERI BOMULL/LIN
LINDA FROTTÉ

KOSTA LINNEWÄFVERI BOMULL/LIN
SET LINDA 2+2

410059

416153

Färg: vit 00, sand 03, turkos 54, marin 58, grå 95,
mörkgrå 97
Storlek: 50x70 cm, 70x130 cm, 90x150 cm
Pris: 50x70 cm (1-49 st) 99:- (vid 50 st) 89:70x130 cm (1-49 st) 198:- (vid 50 st) 179:90x150 cm (1-49 st) 299:- (vid 50 st) 279:-

Set med 2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 70x130 cm. Färg: Se Kosta Linnewäfveri
Linda Frotté 410059. Förpackning: presentkartong.
Pris: (1-49 st) 659:- (vid 50 st) 599:-

KÖP HÄR

360 SEK
Vid köp av
50 st.
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UNDERBART

VÄRMANDE

OCH VACKER ULLPLÄD
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Kosta Linnewäfveri Pläd Mårten
410942

NYHET
2019

En underbar ullpläd att svepa om sig en ruggig höstdag. Materialblandningen gör den mjuk, lätt och ändå
värmande. Kommer i det klassiska. mönstret ”gåsöga”, ett mönster som står sig genom tiden. 245g/m²
Färg: beige 02, grå 95. Storlek: 130x170 cm. Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir.
Förpackning: presentkartong. Pris: (1-24 st) 649:- (vid 25 st) 599:-

KÖP HÄR

360 SEK
Vid köp av
50 st.
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ORREFORS

Jon Eliason design studio
ORREFORS JERNVERK
Jon Eliason, en av Sveriges mest
produktiva designers, har för Orrefors
Jernverks räkning tagit fram produkter med ett tydligt modernt formspråk. Framtida klassiker med en
lång historia och tradition.

NYHET
2019

Orrefors Jernverk
Ljusstake Flaska
411146

Denna charmiga ljusstake i porselin är formad som tre flaskor som sitter ihop och ger
ett fint ljussken.
Storlek: 17, 21 resp 30 cm.
Pris: (1-24 st) 649:(vid 25 st) 599:-

360 SEK
Vid köp av
50 st.
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Vår nya premiumserie med högkvalitativa knivar i
svenskt stål. Designade av Jon Eliason.

NYHET
2019
Orrefors Jernverk 3-pack knivar
410899

En utmärkt gåva!
En komplett trippel av svensk design.
Kommer i en stilig presentkartong.
Design: Jon Eliason Storlek:
Bladlängd - kockkniv 15 cm, santokukniv
20 cm och tomatkniv 13 cm
Pris: (1-24 st) 849:- (vid 25 st) 799:-

360 SEK
Vid köp av
50 st.
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EVA SOLO

BÄSTA
DEAL!

TRAKTÖRPANNA 24cm
Rostfritt Stål Med Keramisk Beläggning
Tål Upp Till 400 Grader
Snabb Och Optimal Värmespridning
Originaldesign Från 1977

Traktörpannan ger dig många
möjligheter – du kan både
steka, bräsera och sautera och
till och med använda den i ugnen. De höga sidorna gör att
du enkelt kan skaka pannan utan att spilla, även om du använder mycket vätska. Samtidigt är det svårt
att bränna fast maten, vilket recept du än ger dig i kast med, eftersom beläggningen ser till att ingenting
bränns fast.

360 SEK
Vid köp av
10 st.
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SALLADSSKÅL
3,3 L
Rymlig och elegant design
360 SEK
Till sallad, frukt eller pasta.
Vid köp av
Kan kombineras med den befintliga
10 st.
kollektionen
Eva Trio Legio Nova-skålen ger en elegant inramning till dina rätter. Skålen
är både dekorativ och praktisk på det
stora middagsbordet, såväl som på köksbordet till vardags. Den har en rymlig storlek, vilket ger den flera
användningsområden.

UGNSFAST FORM 2-pack

360 SEK
2-pack

Mått: 30.5 X 24.5 CM och 37 X 30 CM
Platta kanter hela vägen runt, ger gott
grepp
10-års porslinsgaranti
Tål diskmaskin

Ugnsfast form med Legio Nova-servisens karakteristiska räfflor pryder bordet samtidigt som de är praktiska med många användningsmöjligheter, från ugns- och grillrätter till frukt och sallad. De platta kanterna ger ett bra grepp och formen kan
tas från frysen och ställas i ugnen eller direkt på grillen.
Legio Nova har 10 års porslinsgaranti och tål både ugn, mikrovågsugn, frys och maskindisk.
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GEORG JENSEN

899 SEK
INDULGENCE CHAMPAGNESABEL
3586672
Håll champagneflaskan i 20 graders vinkel och låt sabelns baksida glida längs flaskan mot flaskhalsen.
När bladet når kanten skär dess kraft av glaset och skiljer hals och kork från resten av flaskan. Ett fantastiskt sätt att fira!
Material: Blankpolerat rostfritt stål
Mått: L: 440 mm. Ø: 25 mm.
14

COBRA 2-PACK
3586579

En av våra mest sålda Georg Jensen produkter. Sedan kollektionen introducerades 2008 har COBRA varit en otrolig
framgång.
Kommer i 2-pack.
Material: Blankpolerat rostfritt stål
Mått: H: 200 mm. B: 80 mm. D: 90 mm.
Designår: 2008

KÖP HÄR

360 SEK
2-pack

JULGRANSPYNT 2019
10015319 gold / 10015320 palladium

I år kan du välja mellan rött och
ljusblått sidenband. Georg Jensens Christmas Bell, Christmas
Heart och Christmas Ball.

KÖP HÄR
360 SEK
3-pack
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Manhattan Candleholder 2-pack
10009302

Manhattan-kollektionens ikoniska linjer
och tidlösa uttryck representerar kärnan
i Georg Jensens arv och fungerar som en
perfekt kontrast till den organiska designen.
Ursprungligen en barkollektion som inspirerades av Art Déco-rörelsen och Den store
Gatsby-eran i New York. En klassisk men
modern look som förstärker heminredningen och som utgör ett perfekt komplement
till resten av kollektionen.Vänligen notera
att stearinljusen (3592421) säljs separat.
Mått: Lilla 8,5 cm och Stora 16,5 cm
Material: Blankpolerat rostfritt stål

NYHET
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Pris: 360 SEK

KÖP HÄR

BERNADOTTE-VAS
Bernadotte-vasen lyfter alla borddukningar och skapar nytt liv i dina
blomarrangemang.
De första produkterna i Bernadotte-kollektionen lanserades under
senare delen av 1930-talet. De designades av prins Sigvard Bernadotte som har varit en av Georg Jensens mest populära samarbetspartners. Han var väldigt inspirerad av funktionalismen, och hans
eleganta och diskret dekorerade stil moderniserade designvärlden.
Bernadotte-vasen är tillverkad av rostfritt stål och handpolerad till
perfektion. Vasen finns i två storlekar: Medium och Large.
10014922
H: 260 mm Ø: 120 mm
Pris: 699 SEK
10014923
H: 190mm Ø: 83mm
Pris: 360 SEK
16

KÖP HÄR

289 SEK

Bloom-skålarna är tillverkade i rostfritt stål och passar både för uppläggning av god mat
såväl som bordsdekoration. Petit Ø:16 CM

Helle Damkjær hämtade sin inspiration från körsbärsblommor i full blom när hon skapade
den populära Bloom-serien. ”Min studio ligger i Paris, en av Europas mest spännande storstäder. För att utmana och bryta mot de inspirationskällor jag hittar i Europa, brukar jag åka
till Mellanöstern för att låta mig inspireras av Asiens unika landskap och naturliga former. Jag
var i Japan på våren och blev vittne tillden överväldigande skönheten hos körsbärsblommor
som står i full blom. Körsbärsblommans mjuka konturer och formergav mig inspiration till att
skapa Bloom”, berättar Helle Damkjær.

289 SEK
2-pack

KÖP HÄR

Tea lights Ø:8,5 CM
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DESIGN STOCKHOLM
HOUSE

18

Flower tray växtkärl

Shadow ljuslykta

2592-1051

2563-1000

B 45 x D 20 x H 5 cm

Diameter 20 x H 8 cm

Pris: 360 SEK

Pris: 360 SEK

Design House Stockholm Pleece pläd
1098-1200/ 1098-1500

Mått: 140x170 cm
Pris: 360 SEK
19

HOLME GAARD

360 SEK
(24,8 cm hög med
klart glas)

Använd lanternan från Design with Light året runt. Till sommarkvällar på terrassen, som dekoration på
golv, bord, trappa och i fönster - och som en elegant juldekoration med några kulor, granris och kanelstänger i botten. Maria Berntsen har skapat den mobila ljuskällan i glas och läder som sprider stämning i
skandinavisk stil. Den finns i en liten version på 16 cm, mellan på 24,8 cm hög, en stor version på 29 cm och
en golvversion på 45 cm. Lanternorna finns både i klart och frostat glas och är vackra att kombinera. En fin
present till ett särskilt tillfälle.
20

KAY BOJESEN
APA, LITEN
TEAK OCH LIMBA, 20 CM

Ge bort en present som varar hela livet. Kay
Bojesens Apa kom till världen 1951. En liten
krabat med stor personlighet som har blivit
symbolen för en present från någon speciell.
Till dop, födelsedag, studentpresent eller bröllop. En klassiker och en kär vän som följer med
genom hela livet.
Pris: 849 SEK

TURTURDUVOR
NATUREK OCH RÖKT EKTRÄ, 2 ST., 8,8 CM

Kay Bojesens värld av träfigurer som nyligen
har utökats med sångfåglar har fått ett par
nya familjemedlemmar. Turturduvorna ser
verkligen ut som ett kärlekspar där de står
näbb mot näbb. De är dekorativa både på
skrivbordet och i fönsterkarmen som en liten
påminnelse om kärlek. Det förälskade paret
är en given present till bröllop och till alla som
tycker om dansk design.
Pris: 799 SEK

KÖP HÄR
21

VINGA

SKAPA MYSIGA
STUNDER MED
NÄRA OCH KÄRA!
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YATZY COFFEE TABLE
9154

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 rolig att ge bort och att ha liggande framme
på soffbordet.

99 SEK
Vid köp av
50 st.

KÖP HÄR

Antiqaue Doftljus
1118

Doftljus i glas. Färgen ligger på insidan av glaset
för att ge ett extra vackert skimmer då ljuset är
tänt. Brinntid 40 h.
Finns i fyra olika dofter,

99 SEK
Vid köp av
50 st.
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KÖP HÄR

MILES TERMOSFLASKA
5042

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. Termosflaskan är fri från gifter och
går att använda livet ut. Det bidrar till färre
plastflaskor slängs och vi sparar på hav och
miljö.

KÖP HÄR

149 SEK
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BRANDFILT I CANVAS FODRAL
4823

EU-godkänd brandfilt i ett lager med fodral i canvas. Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997.
Strl: 120x120 cm. Förp: presentkartong.

KÖP HÄR
249 SEK
Vid köp av
50 st.
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CARLOBOLAGET

CAB LONDON
77712

Cab London är en mycket prisvärd resväska som passar perfekt som
jul/sommargåva. Dessutom levereras väskan i en snygg presentförpackning. Kan det bli smidigare?
Vår stora succéväska har nu blivit en del av vårt standardsortiment. En mycket prisvärd resväska med kombinationslås. Dessutom har resväskan 4 dubbelhjul för att
vara extra följsam i rörelserna.
Kombinationslås
Ultratysta hjul
Passar RyanAir
3 års garanti
4 dubbelhjul
Mått: 55 × 40 × 20 cm
Vikt: 2.8 kg

KÖP HÄR
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360 SEK

WEEKENDBAG SANDHAMN
77712

Sandhamn Weekendbag är en mycket prisvärd resväska som passar perfekt som jul/sommargåva. Passa
på att köpa till en snygg presentförpackning.
Vår helt nya canvaskollektion är både snygg och riktigt prisvärd. Perfekt att ge bort i present antingen med
förädling eller som den är. Väskan har tre invändiga fack samt två utvändiga. Justerbar axelrem följer med
väskan.
Konstläder och canvas
Unisex
Förädling
Mått: 55 × 25 × 25 cm
Vikt: 0.3 kg
Färger: Blå, Creme vit, Grafitgrå, Mocca,
Olivgrön

KÖP HÄR

360 SEK
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BÖRJESSONS
LEON V5
21055-05

Modell: Herr
Foder / Fleecefoder
Storlekar / 8,5-10,5 (2-2-3-3-2)
Förpackning / Valfritt + 5 kr, eller 12-pack
Färg / Svart

KÖP HÄR

215 SEK

CORK V5
22035-58

Modell: Dam
Foder / Piléfoder
Storlekar / 6,5-8 (2-4-4-2)
Tilval / stl. 8,5/9 i svart
Förpackning / Valfritt + 5 kr, eller 12-pack
Färg / Svart

KÖP HÄR

329 SEK
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TIGER OF SWEDEN

BURIN PORTFÖLJ
U66328011Z

Portfölj i mjukt kornigt läder
Två huvudfack med dragkedja
Dold ficka med dragkedja framtill
Vagnens fästrem bak
Insidan har en dragkedja med ficka, två
öppna fältsfickor, en kortspår, två pennspår
Avtagbar axelrem
Präglad Tiger of Sweden-logo framtill
Storlek: 29 x 40 x 7,5 cm
Passar en 15 ”bärbar dator
Pris: 2599 SEK

KÖP HÄR
NYHET
2019
BROME WEEKENDBAG
U66328010Z

Weekend väska i mjukt kornigt läder
Avtagbar axelrem, sidhandtag och tvåvägs dragkedja upptill
Dragkedja utanför fickan, vagnens
fästrem bak
Insidan har en stor ficka med dragkedja
och en öppen bältesficka
Präglad Tiger of Sweden-logo framtill
Storlek: 31,5 cm x 53 x 27 cm
Pris:3349 SEK

KÖP HÄR
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D-VICE
Gillie Bluetooth Speaker
TP571542-00
Bluetoothhögtalare i tyg som kan fullfärgstryckas. Denna kraftfulla 5W-högtalaren ger ett bra ljud och är en verkligt
minnesvärd affärsgåva!
Pris: 229 SEK
(Minsta antal 100)

BLAUPUNKT METAL BLUETOOTH
HEADSET

359 SEK

57BLP4100-00
Anslut dessa slitstarka Bluetooth-hörlurarna till din
smartphone eller AUX-ingång för att spela din favoritmusik i mycket bra ljudkvalitet. De mjuka, vadderade
öronkuddarna ger maximal komfort.

Pris: 360 SEK

THE HOUSE OF MARLEY NO BOUNDS SPORT
TP57EMJA016-00
Denna Bluetooth-högtalare ger 360 ° ljud och en roterande volymratt för att snabbt och enkelt justera din musik, du får full ljudupplevelse, oavsett var du står. No Bounds Sport är redo för alla
äventyr eller vilken miljö som helst och har 12 timmars speltid,
IP67-certifiering (både vattentätt och dammtät) och flyter också.
När den är redo för snabbladdning, sätt i den kabel som du enkelt
kan förvara inuti den snygga, cylindriska basen.
Finns i färgerna blå, grå och svart.
Pris: 1699 Nu: 1499 SEK
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JAM TRÅDLÖSA HÖRLURAR
XD-P329.145
Trådlösa hörlurar med modern design, tillverkade i lättvikt ABS med en mjuk och bekväm huvudbåde. Over ear-designen ger
en grym ljudupplevelse. Med BT 5.0 för smidig anslutning, räckvidd upp till 10 meter. Det inbyggda batteriet på 200 mAh ger
en speltid på upp till 5 timmar och kan laddas upp på 1,5 timme. Med mikrofon för att besvara samtal.

Pris: 229 SEK Inkl. 1-färgstryck.
(ex. startkostnad)

TRÅDLÖS POWERBANK I FICKFORMAT
XD-P324.491
När den är fulladdad kan du ladda din mobiltelefon upp till
tre gånger. Powerbanken har ett långvarigt
A-graderat 5.000 mAh högdensitet
lithium polymer-batterI.

Pris: 339 SEK
Inkl. 1-färgstryck.
(ex. startkostnad)

POWERBANK MED TEXTILUTSIDA
MO9355-07
Snygg powerbank på hela 6.000mAh med utsida i tyg
som går att lasergravera för att få självlysande logo i
vitt. Finns i färgerna blå, grå och svart.

Pris: 360 SEK
Inkl. gravyr, startkostnad och hantering
(Minsta antal 50)
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JULGODIS

Från

199 SEK
Minsta antal
10 st
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GODISRÖR
Litet 900g & Stort 1800g

Transperant rör fyllt med kvalitetsgodis. Finns i
två olika storlekar, 900g och 1800g. Dekorerat
med ett rött sidenband som handtag.
Pris:
Litet rör 175 SEK
Stort rör 289 SEK

KÖP HÄR

JUTESÄCK
Liten 500g & Stor 900g

En av våra absoluta storfavoriter när det kommer
till julgåvor. Välj mellan två olika storlekar samt
om du vill trycka en hälsning eller er logotyp på
säcken.
Pris utan tryck:
Liten 119 SEK
Stor 189 SEK

KÖP HÄR
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VISA OMTANKE MED BÅDE EN GÅVA,
SAMT MÖJLIGHETEN ATT FÅ VÄLJA SJÄLV
Julklappskortet är kopplat till vårt absolut bredaste sortiment. Här får du även möjlighet att förstärka
upplevelsen med en exklusiv medgåva. Med uppemot 250 val, i 8 kategorier så finns det verkligen något
för alla. De allra flesta produkterna är från välkända
varumärken. Julklappskortet har två nivåer: Valör 360
SEK & 220 SEK.

JULENS
BÄSTA
GÅVA

KORTET MED VÅRT MEST
EXKLUSIVA UTBUD
GE NÅGOT FINT TILL DEM DU TYCKER OM
OCH GÖR VÄRLDEN TILL EN BÄTTRE PLATS
Rädda Barnen-kortet är julklapp och välgörenhet i
ett. För varje gåvokort du köper går 50 kr till Rädda
Barnen. Gåvokortet innehåller upp till 200 produkter
från internationellt erkända varumärken.

34

Vårt Lyxkort är anpassat för dig som vill
ge bort något extra speciellt i år. Vi har
laddat kortet med våra mest exklusiva
produkter från en lång rad starka och
attraktiva varumärken. Här finner du garanterat något för alla!

ÅRETS

fina medgåvor

2019
Varför skall det
vara lätt att välja?
Medgåvan följer gåvokortet med 360
valören.

Den är i sig själv en trevlig
och fin gåva men mottagare.
kan dessutom välja sin egen
klapp online som levereras till
hemmet
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TVEKA INTE PÅ ATT KONTAKTA VÅRA SÄLJARE VID
EVENTUELLA KÖP ELLER FUNDERINGAR.
Anders Johansson
anders.johansson@nordtrend.se
0707 72 55 40

Anders Svensson
anders.svensson@nordtrend.se
0708 93 30 01

Britt-Marie Johansson
brittis.johansson@nordtrend.se
0708 93 30 05

Jonas Blomberg
jonas.blomberg@nordtrend.se
0708 93 30 20
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Merry Christmas
&
Happy New Year

