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Det är den 13e Juli 2019 och jag befinner mig på Tjörnekalv
utanför Rönnäng. I detta paradis brukar vi spendera våra
somrar och så även detta året. Just den 13:e juli är extra speciell
dag. För exakt sju år sedan föddes min son Winston. Det blir
smått overkligt när man tänker på det. Det går så fort. Men
barns födelsedagar är oerhört härliga för de är sprängfulla av
förväntan, nyfikenhet och glädje. Förväntningarna börjar ju
några veckor innan och kulminerar precis när man kommer in
sjungandes vid sängen med fullt av paket.
Men tänk om detta år varit annorlunda. Tänk om vi inte kommit
in med fullt av paket utan enbart ett paket. I detta paket var
det ett kort där det stod att vi hade gett Winston 100st träd
i Sydamerika. Hade gnistan och glädjen som lyser upp hans
ögon försvunnit? Han hade säkert artigt sagt tack, men kanske
samtidigt funderat på om han gjort något fel som fått denna
present. Och någonstans hade han nog även känt en besvikelse.
För han hade nog förväntat sig något annat. Han är ju såklart
inte insatt i klimatfrågan på samma sätt som en vuxen och förstår
kanske inte motivet till varför vi gav honom detta. Men en stor
del av glädjen med att fylla år hade nog svalnat inom honom
den dagen.
Vuxna människor, anställda och medarbetare på företag
förstår utmaningarna vi står inför. Köper deras arbetsgivare
träd i present så förstår vi deras tanke. Men innerst inne, tror
jag vi alla vill bli uppskattade som ett barn när de fyller år.
Eller på julafton för den delen. När det är presentutdelning på
företaget så kommer lite av de känslorna man upplevde som
barn fram. Förväntningarna kanske har byggts upp under en tid.
Medarbetarnas ögon fylls av nyfikenhet och spänning.
Utmaningen vi har som bolag är att hitta produkter som har
minimal påverkan på miljön, samtidigt som vi lär oss förmedla
alla de positiva värden i att ge bort en present. Vi måste bli
oerhört transparenta gällande vår produktion och våra utsläpp.
Vi måste även vara ödmjuka, för allt vi gör är inte rätt. Vi måste
bygga upp en trygghet där kunderna känner att produkterna de
köper från oss har minimal påverkan på miljön. Och detta måste
ske bortom certifikatens trygga hamn. Detta måste gå så djupt
att det sitter inristat i Vinga som varumärke. Och det tar såklart
tid att bygga upp det förtroendet.
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Vi har sedan 2018 klimatkompenserat all påverkan vi har
på miljön förutom produktionen av våra varor. Att vi inte
klimatkompenserar produktionen är för att vi ännu har svårt att
beräkna hur mycket den släpper ut. Förhoppningen är att kunna
beräkna detta under 2020. Men allt annat klimatkompenserar
vi. Alla transporter, alla våra resor, uppvärming. Men det är
inte klimatkompenseringen i sig som vi arbetar med. Vi vet att
vi inte kan köpa oss fria ansvar genom att klimatkompensera.
Vårt största fokus är att försöka minska de utsläppen vi faktiskt
har. Genom att sluta flyga varor och enbart försöka skeppa dem
med båt eller tåg. Genom att få fabrikerna att köpa in grön el
eller skaffa vindkraftverk eller solanläggningar för sin egen
produktion. Genom att välja rätt material i våra produkter.
Under hösten 2019 installerade vi solpaneler på vår egen
fastighet och försörjer nu 33% av vår elkonsumtion på Vinga
med egenproducerad el motsvarande 46 155kwh per år. I det
stora hela är detta en försumbar skillnad. Men många små kliv i
rätt riktning kommer ha en enorm positiv påverkan på vår miljö.
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HÅLLBARHET

UTSL ÄPP
O C H K L I M ATKOMPENSERING
Senaste året har vi jobbat en hel del med utsläpp från vår verksamhet. Vi har kartlagt, beräknat
och satt stramare policy för att minska utsläppen i flera delar av vår värdekedja. Även om en
liten del av utsläppen sker här i Sverige så var det ändå ett naturligt steg att börja vidta åtgärder
här. Under året som gått har vi investerat i en egen gravyrmaskin, det innebär att vi kan gravera
in-house och sparar in på den frakt som annars skulle gått till en gravör, innan produkten når vår
kund. I Oktober 2019 installerades även solpaneler på taket på Vinga HQ i Borås. Vi beräknar att
de kommer stå för ungefär 1/3 av vår energiförbrukning.
En annan del som står för mycket av våra utsläpp är frakter. Vi använder inte flyg för att frakta
våra varor idag. Lösningen är istället att produktutveckla tidigare och att sälja det som redan
finns på lager. Vi har även en intern policy gällande inrikes och utrikes flygresor. Det är t ex
förbud mot inrikes flygresor på Vinga med undantag från kundresor till Norrland.
Det som kanske kan vara den svåraste biten, både i kartläggning, beräkning och påverkan är
utsläppen från våra produkter i produktion. Vi har bra källor och kunskap om var i livscykeln de
största utsläppen sker idag. T ex vet vi att största delen av utsläppen för textil sker i produktionen,
då främst i färgnings- och beredningsprocessen. Som ett steg i detta arbete gjorde vi hösten
2019 en leverantörsresa, där vi besökte nio av våra största samarbetspartners i Kina. Målet med
resan var att diskutera hållbarhet och vi gjorde bl a en kartläggning av fabrikernas arbete och
framtidsplaner gällande energiförbrukning. Materialet kommer att vara en tungt vägande del i
vår leverantörsbedömning framöver.
Nu, i slutet av 2019 står vi, såklart här med utsläpp i alla fall. Även om målet, och det vi måste
göra är att minska de faktiska utsläppen vill vi göra vad vi kan för att väga upp en del av de
utsläpp vi haft under 2018. Efter mycket sökande hittade vi en väg att göra detta på, tillsammans
med Zero Mission. Vi har valt att klimatkompensera för inkommande och utgående frakter,
flygresor, bilresor och energiförbrukning Vinga HQ för 2018 i tre olika projekt via Zero Mission.

HÅLLBARHET

P R O J E K T V I S T Ö T TA R
VIA ZEROMISSION
BIOGASANL ÄGGNINGAR I INDONESIEN
I Indonesien är användningen av ved och kostsamma fossila bränslen för
matlagning och uppvärmning av vatten utbredd. Syftet med projektet
är att installera småskaliga biogasanläggningar för hushåll med
boskapsdjur som en hållbart energikälla för matlagning och belysning.
Projektet är lokaliserat på ön Bali där huvudsakligen grisgödsel används
för att producera biogas. Rötresten från produktionen används som
en värdefull organisk gödselmedel som kan användas för att förbättra
skördar.
Förutom utsläpp som undviks från förbränning av ved och
fossila bränslen leder projektet till utsläppsminskningar genom
tillvaratagandet av grisgödsel som annars släpper ut metan vid
fermentering. Rötresten från biogasproduktionen ersätter också
kemiska gödselmedel och dess utsläpp från produktion och transport.
Projektet har sedan projektstart installerat 18400 biogasanläggningar
och undvikit förbränningen av ca 63 000 ton ved.

S O L S P I SA R PÅ M A DAG A S K A R
Jakten på ny jordbruksmark, timmer och ved i Madagaskar hotar de unika
ekosystemen. Enligt WWF täcktes ungefär 90 procent av ön med skog i
början på 1900-talet. Idag finns knappt 10 procent kvar.
För att minska koldioxidutsläppen och motverka den avskogningen på
Madagaskar, tillverkas och distribueras effektiva spisar och klimatvänliga
solspisar. I projektet planterar man också två träd för varje sålt kokkärl.
Organisationen ADES (Association pour le Développement de l’Energy
Solaire) har producerat solspisen i Madagaskar sedan 2002 och säljer dem
till ett reducerat pris till lokala hushåll. Sedan 2010 har projektet utvidgat
sin verksamhet till hela ön och inkluderar även effektiva kokplattor
som kompletterar solspisen om solen inte skiner. Idag erbjuder ADES
en portfölj av nio olika sol- och effektiva spismodeller för hushåll och
kommersiella kunder såsom skolor, barnhem och sjukhus. Projektet driver
nio produktions- och distributionsverkstäder för att hantera kunder i hela
Madagaskar.

S O LVAT T E N , R E N T O C H VA R M T VAT T E N , U G A N DA
Solvatten är en svensk uppfinning som renar och värmer vatten. Produkten
räddar liv då den effektivt förhindrar spridning av vattenburna sjukdomar.
Genom att kombinera flera väldokumenterade metoder för vattenrening
kan Solvatten ge mellan 11-33 liter drickbart vatten per dag, liksom varmt
vatten att använda för såväl personlig hygien som för andra syften. Samtidigt ger Solvatten klimatnytta genom att minska behovet av ved, träkol
och andra bränslen.
Projektet initierades 2013 av ZeroMission och Solvatten gemensamt.
Tillsammans med myclimate och Ecotrust erbjuder vi klimatkompensation
genom Solvatten. Projektet är validerat och certifierat i enlighet med
certifieringen Gold Standard.
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KEMIKALIER
KEMIKALIEGRUPPEN
För att säkerställa och jobba proaktivt med EU:s
kemikalielagstiftning REACH är vi, sedan 2015 medlemmar i
kemikaliegruppen vid RISE Research Institutes of Sweden (fd
Swerea IVF). Nätverket drivs av RISE 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.
CHEMICALS IN FOCUS
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

DET
DAGLIGA
KEMIK ALIEARBETET
Kemikaliearbetet är en central del i Vingas dagliga
arbete. Prio nummer ett och vårt grundläggande
ansvar som produktutvecklare är att stoppa flödet
av skadliga kemikalier i varor, både med hänsyn till
arbetaren som gör våra produkter och till naturen
och alla som lever i den. Det dagliga arbetet går
ut på att i så tidigt stadie som möjligt fasa ut och
substituera dessa ämnen, inte för att vi måste, för
att vi vill. Den kunskap vi inte har själva behöver vi
skaffa oss, det gör vi med hjälp av samarbeten som
vi väljer noga. Vi är inte kemister på Vinga men vi
gör bedömningen att djup kemisk kunskap behövs
för att utveckla den affärsmodell vi bedriver. För att
våra beslut ska vara baserade på rätt kunskap och
på tillförlitliga källor samarbetar vi sedan ett par år
tillbaka med Stefan Posner. Stefan är polymer- och
textilkemist med över 30 års erfarenhet av forskning
på kemikalier i textilier och polymermaterial
i samarbete med företag, myndigheter och
akademi i flera internationella projekt under
många år. Stefan har sedan många år arbetat med
lagförberedande arbete gällande kemikalier för
UNEP Stockholm-konventionen, EU-kommissionen
och flera nationella myndigheter. Han är djupt
engagerad i forskning och kemikaliehantering för
att implementera praktisk substitution av farliga
kemikalier i verkliga värdekedjor hos aktörer
på marknaden. Stefan är en av våra viktigaste
samarbetspartners för att bygga kunskap, fatta
rätt beslut, göra bättre val och i slutänden skapa
skillnad – Creating Difference.

PRODUKTUTVECKLING

STEFAN POSNER
P O LY M E R - O C H T E X T I L K E M I S T

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 har vi större möjligheter att skapa
en mer hållbar produkt, som kan leva under lång tid. Det är
viktigt att varje produkt förtjänar att skapa ett minne, att det
finns en funktion och en tanke bakom produkten. Rutinen
vid inköp baseras på att minimera alla onödiga processer,
förpackningar och beredningar, utan att göra avkall på kvalité
eller estetik. Via medlemskapet i kemikaliegruppen håller vi oss
uppdaterade gällande den senaste forskningen inom kemi- och
miljörelaterade frågor, en viktig vägvisare för beslutsfattning vid
produktframtagningen.

det betyder att för varje ton råbomull Vinga köper, går en viss
resurs till att utbilda bönder och arbetare på bomullsfälten i hur
de odlar bomull på ett mer hållbart sätt (t ex hur man minskar
vattenförbrukningen och använder mindre bekämpningsmedel).
Utbildningarna finansieras av den årsavgift Vinga betalar till BCI
som i sin tur beror på hur stor mängd råbomull vi köper som BCI.
Alltså, ju fler produkter vi kan köpa som BCI desto mer pengar till
utbildning för odlarna.
TEXTILIMPORTÖRERNA
Som medlemmar i textilimportörerna får vi extra stöd i allt som rör
handel av textilvaror. De ger branschspecifik service och hjälper
till att bena ut begrepp gällande t ex kemikalieanvändning,
miljömärkning och socialt ansvar. En bra stöd i hur man som
företag går vidare i sitt hållbarhetsarbete.
N AT U R S K Y D D S F Ö R E N I N G E N
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.
CENTRE OF HOPE PRIMARY SCHOOL
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.

VINGA GUANGZHOU
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. Kollegorna på
kinakontoret är en viktig del i att kommunicera våra kemikaliekrav
till våra samarbetspartners och att utbilda dem i hur vi arbetar
med verktyget Chemicals In Focus.

M E D L E M S S K A P & I N I T I AT I V
AMFORI
Vinga är medlemmar i Amfori-BSCI ett europeiskt samarbete
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 åtar
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.
BCI COTTON
Vi ställde oss frågan: hur kan vi jobba med bomull på ett
mer hållbart sätt? Den absolut största delen av världens
bomullsodlingar idag är konventionella odlingar, inte ekologiska,
för att bidra till förbättring av de konventionella odlingarna har
vi valt ett medlemskap i BCI. Bomullen är köpt som BCI bomull,

D R Ö M G ÅVA N

•

Funktionell, uppmuntrar till användning
och till en mer hållbar livsstil

•

Lång livslängd, slitstarka komponenter

•

Spårbarhet och motivering av materialval

•

Spårbarhet uppströms i leverantörskedjan

•

Främjar en cirkulär modell

GÅVOKORT
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GÅVOKOR T
– SÅ HÄR GÅR DET TILL
1. VÄ L J VA LÖ R
Vingas gåvokort finns i fyra olika valörer: Nobel 160 kr, Classic
240 kr, Regal 360 kr och Extravagans 500 kr.
2 . VÄ L J F R A M S I DA

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

Här väljer du från vår omslagsbank eller så hjälper vi dig
att designa en egen! Du kan även anpassa hemsidan där
mottagaren löser in sitt gåvokort.

3 . K O R T : Egen design på kort 495 SEK (minst 50 st kort).

3. VI LEVERERAR

4 . K U V E R T : Standardkuvert ingår, eget tryck från
12 SEK/kuvert (minst 50 st).

Vi levererar till er, antingen som fysiska gåvokort eller digitalt.
Det enda ni behöver göra är att dela ut dem till mottagarna.

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

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.

Astrid Wilson
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VINGA HOME
GÅVOKOR T
Fler valmöjligheter och större flexibilitet än ett traditionellt gåvokort
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.

•

Värdet på kortet är valfritt

•

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

HUR FUNKAR DET?
1 . En lycklig och överraskad mottagare får sitt Vinga Home kort. (OBS! Viss risk finns att
mottagaren kommer känna stor glädje och ökat engagemang).
2 . En nyfiken och förväntansfull mottagare loggar in på www.vingahome.se/losin
3 . En mottagare full av glädje väljer en eller flera gåvor. Vissa väljer ännu fler.
4 . Vinga skickar med kärlek ut beställningen till närmsta utlämningsställe.
5 . En tacksam mottagare glädjs över sina hållbara produkter under en lång tid framöver.

GÅVOKORT
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FÖR Ä DLING
SOM SK APAR
EN KOMPLE T T
PRODUK T
Vi har länge arbetat med att förädla våra produkter.
Men på senare tid har vi utvecklat konceptet
vidare för att skapa förädling som verkligen
stämmer överens med produkten. Vi arbetar med
premiumprodukter och då är det självklart för
oss att förädlingen av produkten också ska vara
premium. Vårt mål i arbetet har vart att förädlingen
ska bli en naturlig del av produkten, även om
produkten är tagen från massan så ska känslan
vara att just ert varumärke var ämnat att sitta på vår
produkt.
Rent konkret så har vi under senare tiden
arbetat mycket med gravyr, ett fantastiskt
verktyg som dessutom är en av de mest hållbara
märkningsmetoderna. Under hösten 2019 har vi
installerat solceller på taket som driver 33% av
Vingas totala energibehov. Här ser ni några exempel
på hur man kan förädla några av våra produkter
med just gravyr, önskar ni mer information
tveka inte på att höra av er eller besöka vår sida
www.vinga.com.

FÖRÄDLING
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RPE T SORTINO
- TILLVERK AD AV
5 PE T- FL ASKOR
Det går åt cirka 5 PET-flaskor för att tillverka en väska. RPET
Sortino är gjord av 50% återvunnen polyester från PET-flaskor.
Att använda återvunnen polyester är vårt sätt att uppmuntra
och stödja initiativ som bygger på cirkulära modeller. Det
hjälper också till att förhindra att plastflaskor hamnar i naturen.
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JARMOS
FAVO R I T
Rpet Sortino-serien är min favorit.
Designen är vacker och den meleradeeffekten på det yttre tyget ger
det en perfekt look. Jag använder
kylryggsäcken som en vanlig ryggsäck.
När jag handlar i mataffären kan
jag hålla mina livsmedel kalla och
mina händer är fria. Att materialet är
återvunnet ger väskan en extra bonus.

JARMO MANNONEN
FÖRSÄLJNING FINLAND

RPET SORTINO TRAIL
K YLRYGGSÄCK
Kylryggsäck som passar utmärkt till alla
utflykter, stora som små. Kylryggsäcken
är försedd med två fickor på sidorna samt
en större ficka fram. Den är tillverkad i
50 % återvunnet material från PETflaskor med detaljer i konstläder och
bomull. Kylryggsäcken håller kylan bra
och du får enkel åtkomst med hjälp av
locköppningen. På insidan av locket finns
en nätficka med plats för en kylklamp
så du får kyla i den övre delen av
ryggsäcken som naturligt sprider sig ned
i väskan. Den tjocka PEVA-vadderingen
gör att kylryggsäcken håller kylan länge.
Den är dessutom enkel att torka ur efter
att den använts.
Strl: 30,5x15x36 cm
Artnr: 51101 Grå, 51102 Marinblå,
51103 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK

RPET SORTINO
K YLRYGGSÄCK
Det är sällan man ser modern och
trendig ut med en kylväska i handen,
men med denna kylryggsäck på ryggen
tas kylväskan till en helt ny nivå. Med
detaljer i konstläder och bomull, samt
att den är tillverkad av 50 % återvunnet
material från PET-flaskor så ligger
den verkligen rätt i tiden. Utöver det
PEVA-vadderade kylfacket som bevarar
kylan, är ryggsäcken försedd med flera
praktiska fickor.
Strl: 30,5x15x46 cm
Artnr: 52101 Grå, 52102 Marinblå,
52103 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK
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RPET SORTINO K YLKORG

RPET SORTINO K YLSÄCK
En modern kylsäck som fungerar lika bra
i stan som till badäventyret. Det slitstarka
tyget är vävt i två färger, vilket gör att det
får en snygg melerad effekt. Säcken går
utmärkt att bära över axeln, med axelrem
av bomull. Smidig att både bära och
packa i är tillverkad av 50 % återvunnet
material från PET-flaskor.
Strl: 25x25x58 cm
Artnr: 51341 Grå, 51342 Marinblå,
51343 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

Denna rymliga kylkorg med lock innebär
slutet på tråkiga och plastiga kylväskor.
Kylkorgen är melerad ton-i-ton och har
detaljer i konstläder och bomull, vilket
gör den lika snygg som en vanlig väska
så du kan picknicka med stil. Tillverkad av
50 % återvunnet material från PET-flaskor.
På utsidan av kylkorgen finns även ett
mindre fack så du även får plats med
andra tillhörigheter. Den tjocka PEVAvadderingen gör att kylan bevaras länge
och den är även enkel att tvätta av och
ur efter användning. Med en reglerbar
axelrem och dubbla handtag får du flera
alternativ att bära kylkorgen på.
Strl: 40x28x24 cm
Artnr: 51201 Grå, 51202 Marinblå,
51203 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK
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R P E T S O R T I N O K Y LVÄ S K A
GRANDE
Utflykten blir utan tvekan roligare med
denna snygga och trendiga kylväska.
Kylväskan är givetvis även praktisk då den
är enkel att rengöra efter användningen.
Den är tillverkad av 50 % återvunnet
material från PET-flaskor och har detaljer
i konstläder och bomull. Kylväskan håller
kylan länge tack vare en tjock PEVAvaddering. På kylväskans framsida finns
ett fack med plats för andra tillhörigheter
som du kan behöva ha enkel tillgång till.
Du kan välja om du vill bära den över
axeln med hjälp av axelremmen eller i de
två handtagen.

R P E T S O R T I N O K Y LVÄ S K A
Denna moderna och stilrena kylväska
gör sig väldigt bra när du ska iväg på
en trevlig utflykt. Den har en lite mindre
storlek så den blir smidig att bära med
sig med de dubbla handtagen eller med
axelremmen. Kylväskan är tillverkad av
50 % återvunnet material från PET-flaskor
och har även försetts med fina detaljer i
bomull och konstläder. Insidan är lätt att
torka ur och av och kylan bevaras länge
tack vare den tjocka PEVA-vadderingen.

Strl: 35x26x36 cm

Strl: 23x20x27 cm

Artnr: 51311 Grå, 51312 Marinblå,
51313 Svart

Artnr: 51321 Grå, 51322 Marinblå,
51323 Svart

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 269 SEK

Pris: 1–49 st, 179 SEK

Pris: >50 st, 249 SEK

Pris: >50 st, 169 SEK

24

VÄSKOR

VÄSKOR

25

RPET SORTINO
S T R A N DVÄ S K A
Den här stilrena strandväskan kommer
utan tvekan förenkla dina dagar på
stranden. Väskan är försedd med dubbla
bärhandtag och är tillverkad av 50 %
återvunnet material från PET-flaskor.
Strandväskan är rymlig och har smarta
fack. Detta i form av ett mindre fack på
insidan med dragkedja som lämpar sig
för värdesaker, och tre mindre fack på
utsidan som kan förvara sådant som
kräver enkel tillgång. Väskan är lätt att
torka av och de snygga detaljerna i
bomull och konstläder ger strandväskan
lite extra elegans.
Strl: 45x15x35 cm
Artnr: 51331 Grå, 51332 Marinblå,
51333 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

S K A PA E N
KOMPLE T T
PRODUK T
Lägg till en graverad PU-label
i matchande material. Denna
märkmetod är i vår mening den
grönaste. Framförallt då vi har den
in-house, på så sätt sparar vi in på
onödiga frakter. Vår gravyr drivs
dessutom av solenergi. När du
gravera används inga kemikalier.
Gravyr är det mest hållbara sättet
att förädla en produkt.
Prisexempel vid 100 st: 54 SEK
inkl. montering
Startkostnad tillkommer
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AMANDAS
FAVO R I T
Jag var en person som aldrig bar
ryggsäck tills jag mötte dig, min kära
travelbag. Nu har du fått följa med på en
del resor och varje gång gör du ditt jobb
exceptionellt. Du förvarar ett ombyte
till mig efter den långa turen samtidigt
som du håller min dator i torrt och
tryggt förvar. Att du nu också finns i min
favoritfärg är nästan för mycket! Du är
som gjord för mig.

AMANDA MALMGREN
DESIGNER

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, 500320 Greige,
500321 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 489 SEK
Pris: >50 st, 449 SEK
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B A LT I M O R E DAT O R VÄ S K A
Den här moderna och stilrena
datorväskan kommer säkert locka till
sig många blickar. Förutom att den är
snygg så är den även väldigt funktionell.
Utöver förvaring av din dator så har den
flera fack på insidan så du kan få plats
med pennor, dokument eller andra
tillhörigheter. Väskan är tillverkad av
vattenavvisande material och med de
dubbla handtagen samt den avtagbara
axelremmen kan du enkelt bära den med
dig. Datorväskan har även ett spänne så
den enkelt kan fästas på ditt handbagage
om du ska ut och resa.

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

Strl: 43x14,5x28 cm

Strl: 55,5x22x43 cm

Artnr: 500519 Svart, 500520 Greige,
500521 Marinblå

Artnr: 500219 Svart, 500220 Greige,
500221 Marinblå

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 429 SEK

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: >50 st, 399 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK
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B A LT I M O R E N E C E S S Ä R
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: 23,5x12,5x18,5 cm
Artnr: 500419 Svart, 500420 Greige,
500421 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

B A LT I M O R E B U M B AG
z
Strl: 28x8x22 cm
Artnr: 500619 Svart, 500620 Greige,
500621 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 309 SEK
Pris: >50 st, 289 SEK

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 att du
kan vända ryggen till med värdesakerna
i säkert förvar. Fungerar på jobbet såväl
som på utflykten eller i skolan.
Strl: 36x14,5x39 cm
Artnr: 500119 Svart, 500120 Greige,
500121 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 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: 26x5x20 cm
Artnr: 526019 Brun, 527019 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK

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 på shoppingturen. 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 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 529 SEK
Pris: >50 st, 489 SEK

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 Marinblå, 523019 Brun
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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C L I F T O N K Y LVÄ S K A H A R V E Y
C L I F T O N D U F F E L K Y LVÄ S K A
Kylväska med utseende av en klassisk
duffelbag. Ska du på picknick direkt
efter jobbet eller vill inte synas på stan
med en traditionell kylväska? Då är det
här väskan för dig. Clifton canvas med
rejäl kylfodring som håller kylan under en
lång tid.
Strl: 39x18x32 cm

Rymlig kylväska i ett stiligt utförande.
Utsidan är av stentvättad bomullscanvas
med fina detaljer av bomull och
konstläder. Väskan är tjockt vadderad
för att hålla dryck och mat kall under en
längre tid. Väskan är även utrustad med
ett reglerbart axelband. Väska: 100%
bomull, insida: PEVA.
Strl: 33x23x30 cm

Artnr: 5486 Blå, 5489 Svart, 5487 Brun

Artnr: 521011 Blå, 521013 Svart,
521015 Brun

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 349 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 319 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: 30,5x10x49 cm
Artnr: 5233 Svart, 5234 Brun, 5238 Blå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK

CLIFTON SUITBAG

Datorväska i stentvättad canvas med
vadderad insida som skyddar din dator
från stötar. Den är utrustad med detaljer
i konstläder och 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.

En innovativ väska med ett inbyggt
kostymfodral där man kan förvara sin
kostym och 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: 30x5x40 cm

Strl: 59x31x27 cm

Artnr: 5206 Svart, 5207 Blå, 5208 Brun

Artnr: 521308 Brun,521307 Blå,
521310 Svart

C L I F T O N DAT O R VÄ S K A

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

Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 759 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK
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CLIFTON WESTMINSTER BAG
Weekendväska i stentvättad canvas
med detaljer i skinnimitation. Gott
om utrymme för en längre weekend.
Praktiskt utrustad med både handtag
och axelband vilket är justerbart.
Axelremmen är kopplad diagonalt över
väskan för en bättre bärkomfort. Väskan
har en liten ficka på långsidan.
Strl: 55x24x35 cm
Artnr: 521002 Svart, 521004 Blå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK

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: 54x21x30 cm
Artnr: 5221 Brun, 5222 Blå, 5224 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK

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: 25,5x10x17 cm
Artnr: 521107 Blå, 521108 Brun, 521110
SvartFörp: Polybag
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK
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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
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 quiltad dataväska.
Väskan är vadderad och skyddar mot
lättare stötar. Med detaljer i konstläder
och ett vackert rutigt innefoder, 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 WEEKENDER
Brooklands weekender är vår nya kviltade
weekendväska. Med detaljer i konstläder
och ett vackert 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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MARMI HAMAMBADLAKAN
Behöver du ett mångsidigt badlakan att
ha på stranden, på resan eller hemma.
Detta badlakan har en fantastisk
absorberingsförmåga samtidigt som
det är väldigt snabbtorkande. Utöver
det är det både stort och lätt i vikt. När
du använt det kan du enkelt rulla ihop
det till en liten storlek, så att det inte
tar så mycket plats i ditt skåp eller i din
resväska.
Strl: 180x100 cm
Artnr: 40653 Grå, 40654 Gul,
40655 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK
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B A D L A K A N C R E AT I N G
MEMORIES
Oavsett om det är utomlands eller vid
närmsta kust, så är stranden en utmärkt
plats att göra precis så som texten lyder
på detta strandbadlakan, nämligen
att skapa minnen. Detta rymliga
strandbadlakan är tillverkat i 100 %
GOTS-certifierad ekologiskbomull och
kommer utgöra en värdefull accessoar
under de varma dagarna på stranden.
Strl: 180x80 cm
Artnr: 8017 Gul
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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DANIEL S
FAVO R I T
Älskar detta badlakan, det får mig att
tänka på sommarminnen med familj och
vänner. Jag kommer använda det hela
sommaren lång på Bästkusten!

DAN IEL FALK
SÄLJARE

SOLSTOLSHANDDUK
RESERVED

Om man vill njuta till fullo när man är på
stranden, så behöver man ett stort och
mjukt badlakan. Detta badlakan uppfyller
båda nämnda egenskaper och har
även den roliga texten ”Out of Office”.
Badlakanet är tillverkat i 100 % GOTScertifierad bomull.

Här har du ett perfekt badlakan till
stranden eller charterresan. Vi alla har
varit med om hur ivriga charterresenärer
ställer klockan tidigt för att reservera
de bästa solstolarna vid poolen. Nu
kan du också göra det, samtidigt som
badlakanet på bästa sätt uttrycker att
ingen ska ta din solstol då det tydligt
står ”Reserved” på det. Badlakanet
är tillverkat i 100 % GOTS-certifierad
bomull.

Strl: 180x80 cm

Strl: 180x80 cm

Artnr: 8018 Marinblå

Artnr: 8019 Turkos

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 259 SEK

Pris: 1–49 st, 259 SEK

BADLAKAN OUF OF OFFICE

Pris: >50 st, 239 SEK

Pris: >50 st, 239 SEK
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BADLAKAN ANCHOR
Vävt högabsorberande velourbadlakan
av 100% ekologisk odlad bomull (450g/
m2). Ett badlakan med klassiskt marint
utseende och en smart ficka i canvas som
håller ordning på dina småsaker.

CAP BADTERMOMETER

Strl: 180x80 cm

Strl: 19x4,5x2 cm

Artnr: 8013 Marinblå/Vit 8014 stripe

Artnr: 5116 Marinblå, 5115 Vit, 5119 Rosa

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 259 SEK

Pris: 1–49 st, 39 SEK

Pris: >50 st, 239 SEK

Flytande badtermometer med snöre i
poppiga och härliga färger.

Pris: >50 st, 35 SEK
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BONSALL BADLAKAN
Ett vävt, högabsorberande
velourbadlakan av 100% ekologiskt odlad
bomull (450 g/m2). Ett klassiskt badlakan
med ett trendigt geometriskt mönster.
Certifierad enligt GOTS. 100% Bomull.
Strl: 80x180 cm. Förp: plastpåse.
Strl: 180x80 cm
Artnr: 7163 Grå/Vit, 8003 Marinblå/Rosa,
8004 Orange/Turkos
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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SOLSTOLSHANDDUK BEACH
MODE
Vävt högabsorberande velourbadlakan
av 100% ekologisk odlad bomull (450g/
m2). Ett badlakan med budskap som för
dig till lata dagar på stranden.
Strl: 180x80 cm
Artnr: 8009 Rosa
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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BUDSKAPSBADLAKAN

SCUBA TRUNK 25 L

Vävt högabsorberande velourbadlakan
av 100% ekologisk odlad bomull (450g/
m2). Ett badlakan med klassiskt marint
utseende och en smart ficka i canvas som
håller ordning på dina småsaker.

Vattentät strandsäck i slitstark tarpaulin
med bärrem som är avtagbar, du kan
enkelt haka fast väskan på båten, i bilen
eller cykeln. Populär att trycka på.

Strl: 180x80 cm
Artnr: 8012 Orange, 8007 Lime

Artnr: 510305 Svart, 510303 Rosa,
510304 Lime

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 259 SEK

Pris: 1–49 st, 199 SEK

Pris: >50 st, 239 SEK

Strl: 25x25x60 cm

Pris: >50 st, 189 SEK

58

SPEL

SPEL

YAT Z Y O U T D O O R

ANTIQUE CROCKET

Ett yatzyspel för härliga dagar utomhus.
Perfekt som midsommarlek eller som
underhållning medan man väntar på att
grillen ska bli klar. Fem tärningar och ett
klassiskt yatzy-block.

Ett klassiskt krocket innehållande 4
klubbor, klot och bågar. Klubborna är
lindade med konstläder för extra en
komfort. Spelregler medföljer.

Strl: 17x11,5x7,5 cm
Artnr: 9110
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

Strl: 78x14,5x5 cm
Artnr: 9115
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

ANTIQUE BRÄNNBOLLSSET

K A S TA R E P

Komplett brännbollsset med två
slagträn, ett runt och ett platt. Till
detta set medföljer en återanvänd
tennisboll. Bollen kommer från en lokal
idrottsförening i Borås, och är förbrukad
för padel proffsen men har mycket kvar
att ge i brännbollsmatcher. Ett litet
steg i utmaningen att bygga en cirkulär
affärsmodell, använd det som redan
finns. Praktisk förvaring i medföljande
väska.

Utomhusspel där alla kan delta oavsett
ålder. Spelet går ut på att kasta rep
formade till cirklar på en pinne som
man fäst i marken. De olika storlekarna
på ringarna ger mycket olika poäng. En
fullständig instruktionsmanual medföljer.
Trevligt till midsommar eller grillkvällen.

Strl: 60x5x5 cm

Pris: 1–49 st, 85 SEK

Artnr: 9230
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 249 SEK
Pris: >50 st, 229 SEK

Strl: 40x15x3 cm
Artnr: 9136
Förp: Bomullspåse
Pris: >50 st, 79 SEK
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BOULE MINI
Minibouleset med 6 stycken
miniboulekulor samt en träkula, den
så kallade ”lillen”. Spelet är precis som
vanlig boule, det handlar om att lägga
dina boulekulor så nära ”lillen” som
möjligt.
Strl: 10x10x15 cm
Artnr: 9132
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK

ANTIQUE BOCCIA BL ACK EDT
Boccia är ett perfekt spel som passar
personer i alla åldrar. Det kan spelas vid
alla tillfällen och i stort sett på alla platser
såsom på stranden, i trädgården och
på andra grönområden. Man kan spela
både individuellt eller i lag och reglerna
är väldigt enkla, närmast ”lillen” vinner.
Detta exklusiva boccia-set består av sex
svarta klot, måttsnöre samt en lille packat
i en snygg dragskopåse av bomull.
Strl: 6,5 cm
Artnr: 9148
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK

STR ANDTENNIS R ACKETSET
Håll dig sysselsatt i sommar med detta
strandtennisset bestående av två rack
och två svarta bollar. Setet kommer
packat i en dragskopåse av bomull. Det
är enkelt att ta med sig och ger mycket
glädje.
Strl: 40x20x1 cm
Artnr: 9228
Förp: Dragskopåse
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK
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S K A PA E N
KOMPLE T T
PRODUK T
Lägg till en graverad PU-label i
matchande material.
Prisexempel vid 100 st: 54 SEK
inkl. montering
Startkostnad tillkommer

ARCO PICKNICKPLÄD
Extra stor picknickpläd med ovansida
av mjuk fleece, på denna pläd kommer
du sitta skönt och du behöver inte oroa
dig för att bli blöt då undersidan är
försedd med vattenavvisande PEVA så
du utan problem kan ha picknick efter ett
regnfall eller en frukost ute trots att det
fortfarande är dagg. Efter din picknick
packas den enkelt ihop och med det
smidiga handtaget kan du bära den med
dig som om det vore en väska.
Strl: 100x180 cm
Artnr: 5394 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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BONSALL PICKNICKPLÄD
Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece
med detaljer av bomullscanvas och
skinnimitation. Pläden har ett trendigt
geometriskt mönster.
Strl: 170x130 cm
Artnr: 5384 Grå/Vit
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

ORIENT PICKNICKPLÄD
Välarbetad picknickpläd i mjuk fleece
som för tankarna till orienten. Med
fina detaljer i form av tofsar i var hörn
och med en både snygg och praktisk
bärkonstruktion i konstläder, blir denna
picknickpläd något man gärna vilar både
ögon och kropp på.

FLORA PICKNICKPLÄD
Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece
med detaljer av bomullscanvas och
konstläder. Pläden har ett ljuvt floristiskt
mönster som för tankarna till sommarn
när den är som bäst.

Strl: 170x130 cm

Strl: 130x170 cm

Artnr: 5373

Artnr: 5379

Förp: Polybag

Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 459 SEK

Pris: 1–49 st, 209 SEK

Pris: >50 st, 419 SEK

Pris: >50 st, 199 SEK
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V I L D M A R K S PA N N A N
Stekpanna perfekt för stekning under
öppen eld eller på grillen.
Strl: 21,5x21,5x2,5 cm
Artnr: 5510
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK

K YLRYGGSÄCK
Rymlig ryggsäck med kylfunktion och
många fack. Tillverkad i 600D polyester.
Strl: 33x22x47 cm
Artnr: 5180 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

A L BA S VA M P S E T
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.
Strl: 37x20x24 cm
Artnr: 2102
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK
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JOHANNAS
FAV O R I T
Mitt motto i livet – BUT FIRST COFFEE!
En bra dag börjar alltid med en god
kopp kaffe. Jag kommer använda den
dagligen hemma, på jobbet och i bilen
förstås. En favoritprodukt som hjälper
mig att leva mer miljövänligt och
hållbart.

JOHANNA JOELSSON
SÄLJARE

OTIS THERMO TO-GO-MUG
Ett bra sätt att förenkla din vardag som
kaffedrickare på är genom att skaffa en
to go mugg som man kan öppna och
stänga med bara en hand. Är du ständigt
i farten så kan denna mugg vara optimal,
den håller nämligen både värme och kyla
i upp till 6 timmar. Den är tillverkad i 18/8
stål och tack vare materialvalet tar den
varken smak eller doft. Dessutom är det
bara att stoppa den i diskmaskinen när
den ska rengöras.
Strl: 300 ml, 7x16 cm
Artnr: 5062 Stål, 5064 Svart, 5066 Vit
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK
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M I L E S T E R M O S F L A S K A 10 0 0 M L
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. Korken har även
försetts med en hängare. Termosflaskan
är fri från gifter och går att använda livet
ut. Det bidrar till färre plastflaskor slängs
och vi sparar på hav och miljö.
Strl: 1000 ml, 8x31,5 cm
Artnr: 5054 Stål, 5058 Svart
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK
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S K A PA E N
KOMPLE T T
PRODUK T
Denna märkmetod är i vår mening
den grönaste. Framförallt då vi
har den in-house, på så sätt sparar
in på onödiga frakter. Vår gravyr
drivs dessutom av solenergi.
När du graverar används inga
kemikalier. Gravyr är det mest
hållbara sättet att förädla en
produkt. Att gravera våra flaskor
och termosar blir väldigt fint och
är mycket uppskattat.
Prisexempel vid 100 st: 67 SEK
Startkostnad tillkommer

MILES TERMOSFL ASK A 500ML
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.
Strl: 500 ml, 8x8x23 cm
Artnr: 5042 Marinblå, 5044 Grön,
5046 Vit, 5048 Stål, 5052 Svart
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK
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L E A N G L A S VAT T E N F L A S K A
En snygg glasvattenflaska till träningen
eller till att ha på kontoret. Denna
vattenflaska är transparent i glas och
silikon. Den har ett bra grepp som även
gör den enkel att ta med när du är på
språng. Flaskan tål maskindisk.
Strl: 570 ml, 6,5x23,5 cm
Artnr: 50961 Svart, 50962 Grå
Pris: 1–49 st, 99 SEK
Pris: >50 st, 89 SEK
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LEAN TERMOSFLASK A
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: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm
Artnr: 50950 Svart, 50951 Vit, 50952 Grå
Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK
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LEAN TERMOSFLASK A
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: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm
Artnr: 50953B50953B Stål, 50953BK
Svart, 50953DB Mörkblå, 50953DG Grå,
50953G Grön,50953O Orange, 50953P
Rosa, 50953R Röd, 50953W Vit
Pris: 1–49 st, 139 SEK

Pris: >50 st, 129 SEK
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SKIPPA
ENGÅNGSARTIKLARNA
EN GÅNG FÖR ALLA
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: 50830 Rosa, 50831 Marinblå,
50832 Grå, 50833 Röd, 50846 Orange,
50847 Transparent, 50848 Lime, 50849
Blå, 50862 Gul, 50863 Mörkgrön
Pris: 1–49 st, 59 SEK
Pris: >50 st, 55 SEK
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COOL SPORTHANDDUK
Sporthandduk som håller dig kall under
ditt träningspass. Lägg handduken i kallt
vatten ta sedan och vrid ur vattne. 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, 60012 Röd
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 55 SEK
Pris: >50 st, 49 SEK

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, 6000901 Svart,
6001101 Lime, 6001501 Orange
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 65 SEK
Pris: >50 st, 59 SEK
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A S A 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: 2168 Svart, 2169 Grön, 2172 Tan
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK

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

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: 2155 Svart, 2156 Grön, 2159 Tan
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 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

A S A D O 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: 4821 Grön, 4823 Svart, 4825 Tan
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 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.
Strl: 15x30 cm
Artnr:2257 Blå, 2258 Beige, 2259 Grön
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, 2255 Beige, 2256 Grön
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, 2252 Beige, 2253 Grön
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK
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C E D E R S T E K P L AT TA
Fyll din mat med den subtila doften
av cederträ genom att grilla rätt på
denna träbräda (tips: blötlägg den
i vatten i ungefär en timme i förväg
för att förbättra smaken och förlänga
livslängden på brädan). När det är dags
att servera, lägg plankan rakt på denna
rostfria stålbrickan, som kommer med
handtag för enkel transport direkt till
bordet.
Strl: 40x18,5x0,8 cm
Artnr: 3394
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: 1–49 st, 259 SEK

92

GRILL

GRILL

93

PIZZA & BAKSTEN
En pizza/baksten är perfekt att använda
till bröd som har kort gräddningstid
med högt gradantal. Den fungerar till
pizza likväl som till matbröd. En pizza/
baksten gör så att brödet blir fluffigt men
samtidigt får en krispig botten. Stenen
fungerar både i ugn och på grillen.
Tillverkad i ett keramiskt material.
Strl: 33x33x3 cm
Artnr: 3391
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

G R I L LV E R K T Y G
Behändiga grillverktyg, bestående av
grillspade och kniv. Båda två i rostfrittstål
och med handtag i acaciaträ, praktiska och
snygga öglor på handtaget för upphängning.
Strl: 31x7x3 cm
Artnr: 3382
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK
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BOUGON MARINADSET

Stor mortel och mortelstöt i gjutjärn i
en 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 en funktionell och praktisk present
till de flesta.

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.

Strl: 15,5x10 cm

Strl: 23x16x6 cm

Artnr: 19861

Artnr: 1932

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: 1–49 st, 199 SEK

BOUGON MORTEL

Pris: >50 st, 360 SEK

Pris: >50 st, 189 SEK
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P I Z Z A PA N N A G J U TJ Ä R N
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.
Strl: 33x33x2 cm
Artnr: 3347
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

AV O N G R I L L P L AT TA

AV O N G R I L L PA N N A

Den här plattan av gjutjärn läggs på
grillgallret, i ugnen eller används på en
spishäll. 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.

Stekpanna helt i gjutjärn vilket gör
den extra robust. Tack vare gjutjärnets
egenskaper får stekpannan god
värmeledningsförmåga, vilket ger en
jämn stekyta. Stekpannan fungerar
att användas på alla olika typer av
värmekällor och kommer med rätt skötsel
bli din bästa vän i köket i många år.

Strl: 31x31 cm

Strl: 26x26x5,5 cm

Artnr: 2180

Artnr: 2181

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK
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KÖ K S T E R M O M E T E R
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: 21,5x11x3,5 cm
Artnr: 3406
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK

PI CO G R I LLDSPE T T KO RG

G R I LLKO RG

Stor grillkorg i stål som är perfekt
till grönsaker. Allt stannar på plats
och man slipper tappa ner mat
mellan gallret. Enkel att hålla ren
och praktisk att använda.

Set om två små grillkorgar. På samma
sätt som man grillar spett så kan man
använda dessa. Lägg helt enkelt i det
du önskar i korgen förslut och grilla.
Det fina med detta är att man slipper
pilla av bit för bit när man grillat klart.
Förpackas med en receptfolderi en fin
presentkartong.

Grillbestick i 12 delar. Kniv
och gaffel i rostfritt stål med
trähanddtag.

Grillkorg i rostfritt stål som passar bra att
grilla grönsaker och andra mindre råvaror
som annars lätt faller genom grillgallret
eller fastnar. Den lämpar sig också bra
för varmhållning om man vill ställa det
grillade åt sidan. Levereras med en
receptfolder i en fin presentkartong.

Strl: 22x2x1 cm

Strl: 38x28x5 cm

Strl: 52x14x8 cm

Strl: 49x4x5 cm

Artnr: 3384

Artnr: 3346

Artnr: 3377

Artnr: 3379

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 269 SEK

Pris: 1–49 st, 259 SEK

Pris: 1–49 st, 139 SEK

Pris: 1–49 st, 139 SEK

GRILLBESTICK

Pris: >50 st, 249 SEK

Pris: >50 st, 239 SEK

M E N D OZ A G R I LLKO RG

Pris: >50 st, 129 SEK

Pris: >50 st, 129 SEK
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GRILLK AMSSET

En grilltermometer som mäter
temperaturen på grillens yta. Placeras
direkt på grillgallret och efter några
sekunder visas korrekt temperatur.
Levereras med en temperaturfolder med
tips på under vilken temperatur man ska
grilla vad.

Set om två stycken grillkammar. En
grillkam är utmärkt för att grilla grillspett
på enklast möjliga vis. Fyll kammen
med dina råvaror och placera ut på
grillen, med en grilltång är det enkelt att
använda kammen utan att maten snurrar
runt på spettet. Enkelt att hålla rent då
de går utmärkt att diska i maskin.

Strl: 50x10x5 cm

Strl: 5,5x2x1 cm

Strl: 30x4x1 cm

Artnr: 3374

Artnr: 3407

Artnr: 3376

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 159 SEK

Pris: 1–49 st, 109 SEK

Pris: 1–49 st, 109 SEK

L I G H T G R I L LV E R K T Y G

PICHI HAMBURGERPRESS

STEKPINCETT

Grillverktyg i en avskalad och
skandinavisk design tillverkade av
rostfritt stål. Besticken är enkla att
rengöra både för hand och i maskin.
Förpackas med en receptfolderi en fin
presentkartong.

Forma fina hamburgare med denna
press. Rulla hamburgersmeten
till en boll och pressa sedan
till önskad tjocklek. Förpackas
med en receptfolder i en fin
presentkartong.

Stekpincett av rostfritt stål, pincetten
är smidig att använda för både större
köttbitar och mindre tillbehör. Den
räfflade insidan av pincettens topp
gör att friktionen ökar och ditt grepp
förbättras.

Strl: 34x7,5x2 cm

Strl: 17,5x10,5x10,5 cm

Strl: 35x2,3x2,3 cm

Artnr: 3354

Artnr: 3366

Artnr: 3339

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 159 SEK

Pris: 1–49 st, 129 SEK

Pris: 1–49 st, 109 SEK

Grillset med en stor och praktisk
stekspade som är lätt att få in under allt
från biffar till grönsaker. Båda redskapen
har en gummibeläggning med tryckt
trä-mönster som förblir kalla under
användning. Dessutom finns det hål i
handtagen så att de går att hänga upp,
t.ex. på sidan av grillen.

Pris: >50 st, 149 SEK

Pris: >50 st, 149 SEK

Pris: >50 st, 99 SEK

Pris: >50 st, 119 SEK

Pris: >50 st, 99 SEK

Pris: >50 st, 99 SEK
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SLIDE GRILLSPETT
Funktionella grillspett med glidfunktion
som gör att du enkelt kan skjuta av det
du grillat från spettet. Spettet är dubbelt
så att du kan vända på det utan att de
du grillat snurrar runt. Handtagen har
även en bra yta att gravera på. Kommer
i ett set om två grillspett med en
receptfolder.
Strl: 32,5x3x3 cm
Artnr: 33210
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 85 SEK
Pris: >50 st, 79 SEK

MORENO BBQ SET

FLEX GRILLHALSTER

Ett komplett grillset som innehåller en
grillbricka i rostfritt stål, två stycken
grillspett samt en yttermometer.
Ett heltäckande set som passar alla.
Förpackas med en receptfolder i en fin
presentkartong.

Stort grillhalster i rostfritt stål med
vajrar som kan expanderas. Tack vara de
flexibla vajrarna kan man få plats med
en tjockare fisk eller en välfylld macka.
Handtag av ask. Förpackas med en
receptfolder i en fin presentkartong.

Strl: 40x19x4 cm

Strl: 54,5x34x1 cm

Artnr: 3367

Artnr: 3357

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 209 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 199 SEK
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CAPE SK ALDJURSSET
När det är dags för årets kräftskiva är det
viktigt att vara förberedd. För att festen
ska lyckas måste man se till att man har
alla redskap på plats. Detta set kan hjälpa
dig en bra bit på vägen då det innehåller
en kniv, fyra gafflar och en kloknäckare,
allting packat i en fin bomullspåse. Med
detta set är det inga problem att njuta av
kräftorna till fullo. För att ta god hand om
dina bestick efter kräftskivan kan du olja
in träet med en neutral olja. På så sätt
håller de sig under en lång tid framöver.
Se även till att diska besticken för hand.
Strl: ostronkniv 15,5x2,2 cm, gaffel
17x0,7 cm, kloknäckare 13x5cm
Artnr: 3389
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 249 SEK
Pris: >50 st, 229 SEK
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WA LT H A M K A R A F F

WA LT H A M K A N N A

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

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

Strl: 13x24 cm

Strl: 10,8x24,2 cm

Artnr: 3857
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 649 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK
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Artnr: 3844
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

WA LT H A M T I L L B R I N G A R E

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

B A M B U S U G R Ö R 12 S T

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.

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

Strl: 9,5x9,5x16 cm

Pris: 1–49 st, 259 SEK

Förp: Presentkartong

Gör ett miljövänligt val och skippa
sugrör i plast och skaffa i stället snygga
och unika sugrör i bambu. Med dessa
sugrör kommer du garanterat att sticka
ut, och naturligare sugrör går inte att få
tag i. I paketet får du 12 sugrör och en
diskborste i en fin förvaringspåse av
bomull. Efter användning handdiskar du
i varmt vatten med rengöringsborsten.
Olja sugrören med jämna mellanrum med
en neutral olja för optimal hållbarhet.

Pris: 1–49 st, 149 SEK

Strl: 1x19,5 cm

Artnr: 3849

Pris: >50 st, 139 SEK

Strl: 7x7x14 cm
Artnr: 3801
Förp: Presentkartong
Pris: >50 st, 239 SEK

Artnr: 30601
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK
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CERI LUNCHBOX

L O G A N Z E S TJ Ä R N

GLOBE TERMOS

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.

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.

Rund termos i plast med lock i metall.
Håller värmen bra tack vare innanmäte i
dubbelglas.

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

Strl: 31,5x6,5x2,5 cm

Strl: 18x18x21 cm
Artnr: 5002
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK

Artnr: 30491
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

S C A N D I N AV I A N F I 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. Setet är perfekt som
present, och förhoppningsvis får du själv
ingå i testpanelen när det ska invigas.

WA LL ACE 6 - DE L S
B O R D S TA B L E T T E R

Artnr: 3388

Bordstabletterna har en undersida i
korkmaterial som gör att det ligger
stadigt på bordet. Med 30x40 cm får du
plats med både tallrik, bestick och dryck.
Setet består av sex bordsunderlägg med
vackert och livfullt mönster av blommor
och växter, som sätter både färg och
elegans på din dukning.

Förp: Presentkartong

Strl: 40x30 cm

Pris: 1–49 st, 169 SEK

Artnr: 3591

Strl: 28x13x4 cm (förpackning)

Pris: >50 st, 159 SEK

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

WA LL ACE SE RV E R I N GSB R I CK A
Rund serveringsbricka med ett fint
och dekorativt mönster med blommor.
Tillverkad av pilträ. Den är väldigt fin att
ha framme på bordet både till vardag och
fest. Lätt att rengöra. Tål ej maskindisk.
Strl: 37x37 cm
Artnr: 3590
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 309 SEK
Pris: >50 st, 289 SEK
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UPPL AGT
FÖR
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.

T O S T E S T R A K T Ö R PA N N A
En tre 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, 659 SEK
Pris: >50 st, 699 SEK

T O S T E S S T E K PA N N A
Stolt presenterar vi vår 3lagers
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
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B O U G O N B L I N I PA N N A
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.
Strl: 23x23x2 cm
Artnr: 1952
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 289 SEK
Pris: >50 st, 269 SEK

PAV O 6 C C A R B O N R OA S T E R

PAV O 6 C C A R B O N
S T E K PA N N A

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.

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: 23x23x3 cm

Strl: 30x30x5,2 cm

Strl: 28x28x5,2 cm

Artnr: 1902

Artnr: 2002

Artnr: 2001

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 349 SEK

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: 1–49 st, 390 SEK

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

Pris: >50 st, 319 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK

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).

Pris: >50 st, 360 SEK
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BUSCOT RUND
SERVERINGSBR ÄDA
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: 51x40x1,5 cm
Artnr: 3181
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

B U S C O T R E K TA N G U L Ä R
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.
Strl: 49x24x1,5 cm
Artnr: 3183
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

BUSCOT L ÅNG
SERVERINGSBR ÄDA

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.

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
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B U S C O T M U LT I S K Ä R B R Ä D A
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. Genom att olja in
den med en neutral matolja vårdar du din
skärbräda och får längre hållbarhet.
Strl: 40x30x1,5 cm
Artnr: 3182
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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LUCC A SK ÄRBR ÄDA

CITERNA SK ÄRBR ÄDA

PA DA N O S K Ä R B R Ä DA

Vacker skär- och serveringsbräda
i FSC- märkt 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.

Vacker skär- och serveringsbräda
i FSC-märkt 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.

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.

Strl: 36x26x1,5 cm

Strl: 36x26x1,5 cm

Strl: 27x19,5x1,5 cm

Artnr: 3188

Artnr: 3194

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 239 SEK

Pris: 1–49 st, 199 SEK

Artnr: 3187
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

Pris: >50 st, 219 SEK

Pris: >50 st, 189 SEK
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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 A I SE R KO C K SE T
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 inte
heller ställer höga krav på skötsel mer
än bryning då och då. Strl: 33 cm (bladet
20cm) och 19,5 cm (bladet: 8 cm).
Strl: 33x3x1 cm
Artnr: 1655
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 459 SEK
Pris: >50 st, 419 SEK

KAISER FILÉSET
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. Strl: 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 knivarna både blir
fläckbeständiga och ställer inte heller
höga krav på skötsel mer än slipning.
Dess skärpa håller sig länge och när man
väl behöver slipa dem så är det en enkel
uppgift.

Strl: 33x3x1 cm

Strl: 33x3x1 cm

Artnr: 1601

Artnr: 1651

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 349 SEK

Pris: 1–49 st, 319 SEK

KAISER NAKIRIKNIV

K AISER SANTOKUKNIV

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 knivarna
både blir fläckbeständiga och ställer
inte heller höga krav på skötsel mer än
slipning. Dess skärpa håller sig länge och
när man väl behöver slipa dem så är det
en enkel uppgift.

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 knivarna
både blir fläckbeständiga och ställer
inte heller höga krav på skötsel mer än
slipning. Dess skärpa håller sig länge och
när man väl behöver slipa dem så är det
en enkel uppgift.

Pris: >50 st, 319 SEK

K A I SE R KO C K K N I V

KAISER BRÖDKNIV

Pris: >50 st, 299 SEK

Exklusivt set med fem stycken Kaiserknivar, en brödkniv, en kockkkniv,
en skalkniv, en nakirikniv samt en
santokukniv. Setet kommer packat i en
exklusiv canvaspouch.

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 ställer inte heller
höga krav på skötsel mer än slipning.
Dess skärpa håller sig länge och när man
väl behöver slipa dem så är det en enkel
uppgift.

Strl: 33x3x1 cm

Strl: 30x3x1 cm

Strl: 30x3x1 cm

Strl: 25,5x3x1 cm

Artnr: 1660

Artnr: 1650

Artnr: 1652

Artnr: 1653

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 1539 SEK

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 279 SEK

K A I SE R K N I VSE T KO M PLE T T

Pris: >50 st, 1399 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 259 SEK
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K AISER ALLROUNDSET
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. Strl: santoku: 25,5 cm
(bladet: 14 cm) sax: 25,5 cm.
Strl: 25,5x3x1 cm
Artnr: 3371
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

K A I S E R B R Y N S TÅ L S S E T
Kockkniv och brynstål ur Kaiserserien. 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 inte heller ställer
höga krav på skötsel mer än bryning då
och då. Strl: kockkniv:33 cm (bladet: 20
cm) brynstål: 33 cm.

M O N T E P E P PA R K VA R N
Exklusiv pepparkvarn i trä med
mässingdetaljer. 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: 33x3x1 cm

Strl: 5,5x5,5x22 cm

Artnr: 3373

Artnr: 316210

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 539 SEK

Pris: 1–49 st, 390 SEK

Pris: >50 st, 499 SEK

Pris: >50 st, 360 SEK
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M AT E R A S A L L A D S B E S T I C K

LARINO OSTSET

RETRO SALLADSBESTICK

Stilrena salladsbestick i akacia. Det smala
handtaget ger besticket ett elegant
utseende som passar de flesta serviser.

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.

Snygga salladsbestick i rostfritt stål och
med handtag i ek. En klassisk design.
Recept på insidan av locket.

Strl: 29x6x1 cm
Artnr: 10301
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

Strl: 19x4x1 cm
Artnr: 3073
Förp: Presentkartong

Strl: 28,5x5,5x2 cm
Artnr: 1022
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK

Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

FOREST MARMORBR ÄDA

CHOP SK ÄRBR ÄDA

N O VA R A O S T S E T

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

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.

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

Strl: 38x26x3 cm

Pris: 1–49 st, 129 SEK

Strl: 33x18x1 cm
Artnr: 3280 Grön, 3285 Brun
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 299 SEK
Pris: >50 st, 279 SEK

Artnr: 3031
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

Strl: 21,5x15,5x1,8 cm
Artnr: 3072
Förp: Presentkartong
Pris: >50 st, 119 SEK
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ALBE 2-DELS ASSIETTSET

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

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.

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: 21x21x2 cm

Strl: 18x18x5 cm

Artnr: 352119
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

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

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

Strl: 35x21x4 cm
Artnr: 352319
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 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
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 249 SEK
Pris: >50 st, 229 SEK

Artnr: 352419
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 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.

NOMIMONO KANNA
En rustik kanna med öra 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: 11x11x18 cm
Artnr: 3578
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 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.
OBS! Denna produkt är 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
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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.
OBS! Denna produkt är 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.
OBS! Denna produkt är 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
SERVERINGSSKÅL
Härlig serveringsskål i stengods. Perfekt
till en underbar sallad eller som fruktfat.
Naturligtvis diskmaskinssäker.
OBS! Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga ingen
är den andra lik.
Strl: 31x31x5,5 cm
Artnr: 3551
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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NOMIMONO SKÅLSET
Två skålar av stengods i mindre
modell. Utmärkt till frukost eller
som förrättstallrikar. Naturligtvis
diskmaskinssäkra. OBS! Denna produkt
är handgjord och glaseras tre gånger för
att få till rätt finish. Varje del är unik, det
vill säga ingen är den andra lik.
Strl: 17,5x17,5x5,5 cm
Artnr: 3557
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK

NOMIMONO
SERVERINGSSKÅL DJUP

NOMIMONO MUGGSET

NOMIMONO SKÅL

Härlig serveringsskål i stengods med
en högre, handgjord, kant som därför
blir elegant ojämn. Perfekt till en
underbar nudelsallad eller som varför
inte servera en pastarätt. Naturligtvis
diskmaskinssäker. OBS! Denna produkt
är handgjord och glaseras tre gånger för
att få till rätt finish. Varje del är unik, det
vill säga ingen är den andra lik.

Fyra stycken muggar utan öra. Använd
som te-och kaffekopp eller varför
inte duka som vattenglas tillsammans
med resten av Nomimono-familjen.
Naturligtvis diskmaskinssäkra. OBS!
Denna produkt är 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.
OBS! Denna produkt är 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

Strl: 8x8x9,5 cm

Strl: 21x21x12 cm

Strl: 24x10,5x1,5 cm

Artnr: 3564

Artnr: 3558

Artnr: 3569

Artnr: 3554

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 319 SEK

Pris: 1–49 st, 189 SEK

Pris: 1–49 st, 279 SEK

Pris: 1–49 st, 159 SEK

Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 179 SEK

Pris: >50 st, 259 SEK

NOMIMONO
UPPL ÄGGNINGSSET
Två mindre serveringsfat ur Nomimonofamiljen. Använd som assietter eller som
mindre uppläggningsfat åt tillbehör.
Naturligtvis diskmaskinssäkra. OBS!
Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga ingen
är den andra lik.

Pris: >50 st, 149 SEK
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B E L L VA S

OBIORI VEGANLJUS

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.

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: 14x14x19,5 cm
Artnr: 8103
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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Strl: 7,5x7,5x8 cm
Artnr: 1158
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

C U B E L J U S S TA K E

M I N O T L J U S LY K T A

L U N A L J U S LY K T A

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.
Ljusstaken 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.

Multifunktionell och snygg design som
passar bra till användning som lykta
eller vas. 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.

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: 19x19x21 cm

Artnr: 8175 Grå, 8176 Vit, 8177 Grön

Strl: 6x6x6 cm
Artnr: 382120
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

Artnr: 8104
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

Strl: 9x9x10 cm
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 189 SEK
Pris: >50 st, 179 SEK
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B R AT Z Y C O F F E E TA B L E
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: 9152
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK

P L AY I N G C A R D S C O F F E E T A B L E
Spela din hand i stil. Dessa spelkort har ett
grafiskt mönster tryckt på baksidan. Detta
kortkort 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: 16x11,5x2,5 cm
Artnr: 9156
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

B I LT O N P L Ä D

YA T Z Y C O F F E E T A B L E
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.
Strl: 12x16,5x3 cm
Artnr: 9154
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK

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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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.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40019Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

HARROW PLÄD
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.
Strl: 130x200 cm
Artnr: 40016
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK

RUSSEL PLÄD
Exklusiv pläd i 620 gsm plush. Underbart
mjuk och fin. En pläd som alltid värmer.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40035 Brun, 40040 Grå
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 499 SEK
Pris: >50 st, 459 SEK
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WA L L AC E S H E R PA P L 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 O X S H E R PA P L Ä D
Pläd i fleece med sherpa-baksida.
Framsidan är tryckt i ett grafiskt mönster,
med rävar i matchande kulörer.
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 P L 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.
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.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 40042
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK
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ABERDEEN HANDDUKSSET
RE-USED COT TON
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: 135x65x0,5 cm

TOTOS VETEKUDDE
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: 44x13x2,5cm.

Artnr: 194116 Beige, 194104 Grå,
194118 Grön

Strl: 44x13x2,5 cm

Förp: Presentkartong

Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 489 SEK

Pris: 1–49 st, 149 SEK

Pris: >50 st, 449 SEK

Artnr: 15030050 Vit, 5214 Grå

Pris: >50 st, 139 SEK

144

F Ö R PAC K N I N G A R

F Ö R PAC K N I N G A R

DJUNGEL PRESENTK ARTONG

FLOR A PRESENTK ARTONG

Presentkartong som förhöjer upplevelsen
för mottagaren.

Presentkartong som förhöjer upplevelsen
för mottagaren.

Strl: 39x29x8 cm

Strl: 49x35x11 cm

Artnr: 1321

Artnr: 1325

Strl: 39x29x8 cm

Strl: 49x35x11 cm

Artnr: 1421

Artnr: 1425

Pris: 1–49 st, 39 SEK Pris: 1–49 st, 55 SEK
Pris: >50 st, 35 SEK

G O T S C A N VA S K A S S E
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Pris: >50 st, 49 SEK

Pris: 1–49 st, 39 SEK Pris: 1–49 st, 55 SEK
Pris: >50 st, 35 SEK

Pris: >50 st, 49 SEK

Bomullskasse av extra fin ekologiskt
odlad bomullscanvas med GOTScertifierng. Tillverkad av 350 gsm 100
% ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX
standard 100.

T H A N K YO U P R E S E N T PÅ S E

THANK YOU PR E SE NTK AR TONG

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

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

Strl: 40x38x7 cm

Strl: 16x9x20 cm

Strl: 30x10x37 cm

Strl: 40x11x49 cm

Strl: 39x7x29 cm

Strl: 49x11x33 cm

Artnr: 408

Artnr: 409

Artnr: 410

Artnr: 921

Artnr: 925

Pris: 1–49 st, 29 SEK

Pris: 1–49 st, 25 SEK

Pris: 1–49 st, 35 SEK

Pris: 1–49 st, 39 SEK

Pris: 1–49 st, 55 SEK

Artnr: 2306 Off-White, 2307 Grå, 2309 Svart
Pris: 1–49 st, 45 SEK
Pris: >50 st, 39 SEK

Pris: >50 st, 25 SEK

Pris: >50 st, 19 SEK

Pris: >50 st, 29 SEK

Pris: >50 st, 35 SEK

Pris: >50 st, 49 SEK
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