GÅVOKATALOG

SE

12337 STJÄRNA 65 CM

12339 STJÄRNA 50 CM

12340 STJÄRNA 40 CM

12341 STJÄRNA 15 CM

10803 KORGSET

EN GÅVA SOM GLÄDJER
Julklappen till medarbetare och kunder är glädje, överraskning, värde och
erkännande allt i ett paket. En värdefull symbol, ett tack för och uppskattning
av engagemang och lojalitet under året som har gått.
I Presentkatalogen 2020 finns det något för hela familjen.
Det är exklusiva presentpaket från Morsø, läckerheter från HOLM, en helt ny
multihackare från Blomsterbergs till baktävlingen där hemma, elegant och
hållbar kristall från Lyngby Glas. krämfärgade nyheter från BITZ annars så
färgstarka universum, mycket mer GOTS-certifierad ekologi från Södahl och ett
helt nytt, unikt samarbete mellan BITZ och Södahl kring ekologisk bordsdukning
och kökstextilier, massor av bra köksgeråd, väskor, Coriums moderiktiga
resväskor, Villa Collections småmöbler och stämningsfulla lampor för
både inomhus- och utomhusbruk.
Vi erbjuder en helt ny servis, Nudge, och från Zone Denmark hittar
du bland annat den prisbelönta barserien Rocks och den läckra
spa-serien Inu, som inbjuder till wellness där hemma.
Även i år finns det möjlighet att låta välgörenhet ingå i årets julklapp genom
Kusintha-projektet, Christian Bitz samarbete med danska Röda Korset.
Botanisera i katalogen och hitta de perfekta presenterna
som passar alla företag, personalgrupper och budgetar.
Presentbutiken YourGifts är ett alternativ till den klassiska julklappen.
Det är en online-lösning där du ger ett presentkort till en hel presentbutik med
märkesvaror i ett brett och varierat utbud och där artiklarna aldrig är slutsålda.
Vi erbjuder två priskategorier.
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Vi reserverar oss för slutförsäljning samt tryck-/prisfel.
Värdet på produkterna är inkl. moms – alla övriga priser är exkl. moms.

GE EN HEL GÅVOBUTIK
NU ÄR DET LÄTT ATT GÖRA ALLA NÖJDA …
Den bästa gåva du kan ge dina anställda är den som de allra helst vill
ha – låt dem därför välja själva. På så sätt får de en gåva som de kan
använda och som betyder mer.
Dina anställda får ett gåvokort från YourGifts med en unik kod som de kan
använda på www.yourgifts.se där de kan välja fritt bland en rad gåvor från
kända varumärken som t.ex. BITZ, Södahl, Zone, Villa Collection, HOLM,
Blomsterbergs, Rosti, Morsø, Lyngby Glas m.fl.
Det finns två olika prisklasser, men ditt gåvokort ger endast tillgång till
den prisklass som du har valt. Utbudet är stort och varierat, och det
uppdateras ständigt så att det aldrig blir slutsålt.

TVÅ PRISKLASSER
GÅVOKORT

Välj din gåva själv

YOUR
GIFTS





LOGGA IN

VÄLJ EN
GÅVA





VÄNTA

HÄMTA

Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

DEMO250SE
Nu kan du välja bland flera olika gåvor.
Välj den du helst vill ha och skriv in
ditt namn och din adress.

YOUR
GIFTS

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Gåvokortet är giltigt till och med 2020-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

GÅVOKORT

Välj din gåva själv

YOUR
GIFTS


LOGGA IN



VÄLJ EN
GÅVA





VÄNTA

HÄMTA

Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

DEMO360SE
Nu kan du välja bland flera olika gåvor.
Välj den du helst vill ha och skriv in
ditt namn och din adress.
Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Gåvokortet är giltigt till och med 2020-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

250 kr.
+ frakt

360 kr.
+ frakt

DEMO250SE

DEMO360SE

Använd demokoderna DEMO250SE och DEMO360SE och ta en titt på utbudet för de två prisklasserna på
www.yourgifts.se.
Gåvorna levereras separat till mottagarna inom Sverige, därför tillkommer en fraktkostnad på 75 kr till priset för
gåvokortet. Gåvornas rekommenderade pris ligger på mellan 399 kr. och 749 kr., beroende på vilken prisklass du
väljer. Priserna för gåvokorten är exklusive moms.
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FÖRDELARNA
•
•
•
•
•
•
•
•

Anställda som får välja sina gåvor själva blir nöjdare.
Det är enkelt och du sparar tid om du låter dina anställda själva logga in och välja gåva.
www.yourgifts.se har alltid öppet!
Man får tillgång till en gåvoshop med ett stort och varierat utbud av fantastiska gåvor,
som ständigt uppdateras så att det aldrig blir slutsålt.
Gåvokortet är giltigt i minst 12 månader, dvs. det kan inlösas under innevarande år samt efterföljande kalenderår.
Enkel logistik för dig som vill ge en gåva – vi levererar separat till ett utlämningsställe
som ligger nära mottagaren av gåvan.
Den som beställer får ett kvitto via e-post och den valda gåvan skickas inom 5 arbetsdagar
efter mottagen beställning.
Dina anställda kan alltid få svar på frågor om gåvokort, beställning, leverans och reklamation
på www.yourgifts.se och hos vår kundtjänst, som kan kontaktas på telefon 08-446 33 44 eller
via e-post kundcenter@yourgifts.se, mån-tor 8-16.30 och fre 8-16.

STEG FÖR STEG
•

Välj hur mycket gåvokortet ska kosta och beställ önskat antal.

•

Dela ut gåvokorten till mottagarna.

•

Mottagaren loggar in på www.yourgifts.se med sin kortkod och väljer sin gåva.
Kortkoden ger endast tillgång till den prisklass som du har valt.

•

Gåvan skickas till mottagaren inom Sverige.









LOGGA IN

VÄLJ GÅVA

VÄNTA

HÄMTA

5

GODA VAL
EKOLOGI OCH GOTS. Södahl har utökat sitt sortiment av ekologiska textilier, och många textilier är också GOTS-certifierade. Dessutom har
Södahl producerat tygkassar av överskottet från
produktionen av bäddset i ekologisk bomull.
Dessa kan med fördel användas som bärkasse
till inköp istället för att använda engångskassar.
Tygkassarna finns i 2 storlekar och i färgerna
GOLD och KHAKI.
MILJÖ. Spara energi, men inte på bekostnad av
vår säkerhet. Det danska konsumentrådet Forbrugerrådet rekommenderar tvätt i 60 grader av
textilier som är i kontakt med hud eller livsmedel. Genom att tvätta i 60 grader snarare än på
lägre temperaturer tvättas produkten inte bara
ren från fläckar och smuts, utan även bakterier
tvättas ur. Alla Södahls textilier är tillverkade i
hög kvalitet som både kan och bör tvättas i 60
grader.

Comfort Organic handdukar från Södahl är
certifierade enligt GOTS. Se sida 64.

GRÖN PRODUKTION. Glasserien Zero från
Lyngby Glas på sidan 19 tillverkas i en helt
CO2-neutral process, och uteslutande med
energi från solceller och jordvärme samt geotermisk energi. Det ger ett rent samvete ur alla
aspekter.
HÅLLBARHET är också att tänka på kvalitet istället för kvantitet. Bra produkter av hög
kvalitet håller i många år, även om de är tillverkade av plast. Engångsplast, som hamnar
i världshaven, är ett dåligt val, medan t.ex. en
Margrethe-skål som du använder livet ut är ett
bra val.
ETT STÖRRE PERSPEKTIV. Donationerna från
BITZ Kusintha-gåvosetet på sidan 37 går bl.a.
till arbetet med att etablera brunnar lokalt i de
fattigaste områdena i Malawi, där kortare avstånd till en brunn ger kvinnor och barn möjlighet att arbeta och gå i skolan. 2019 samlade
vi via dessa julklappar in pengar som täcker
kostnaderna för att etablera ytterligare en
brunn. Därför finns Kusintha – gåvan med ett
större perspektiv – med i katalogen även i år.
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GÅVOFÖRSLAG
OCH
GÅVOPAKET

B2B

75,A

VÄ R D E K R . 1 4 9 , -

B2B

260,-

B

B

VÄ R D E K R . 4 9 9 , -

B2B

130,C

VÄ R D E K R . 1 9 9 , -

B2B

200,-

A

D

VÄ R D E K R . 3 8 0 , -

C

D

ZONE ROCKS COCKTAILS Uppgradera hemmabaren med vackra nya former som matchar den nordiska inredningsstilen.
Cocktailsetet består av den läckra Rocks-shakern 0,55 l och måttbägare 3/6 cl i Warm Grey samt strainer och en stilren oval bricka
35 x 16 cm i svart att servera de goda drinkarna på. A 461953 Zone Rocks strainer B 10935 Zone Rocks Shaker, warm grey
C 10938 Zone Rocks Jigger, warm grey D 332040 Zone Rocks Bricka, black

8

B2B

210,FRITT VAL A - F

VÄRD E KR. 299,-

B

A

D

F

C

E

ZONE ROCKS GLAS En god drink är ett stund av njutning som talar till alla sinnen. Whiskyn smakar helt enkelt bättre i ett lowball-glas,
och njutningen att dricka en longdrink förlängs när den serveras i det obligatoriska highball-glaset. Zone Denmarks barkoncept Rocks
omfattar 6 st olika glas av blyfri munblåst kristall. Designen är en enkel konisk form med läckra, sinnliga detaljer som den massiva
botten – skapad för att ta fram det bästa i dina drinkar och whisky. A 10600 Coupe/Cocktail 27 cl, 2 st. 332101 B Copa/GT 27 cl, 2 st.
C 10601 Shooter 5 cl, 3 st. D 332099 Highball 41 cl, 2 st. E 332098 Lowball 22 cl, 2 st. 332100 F Wideball 34 cl, 2 st.

9

B2B

210,VÄ RDE K R . 2 9 9 ,-

10985 ZONE ROCKS ICEMAKER är en genialisk istärningsbricka och kylelement i en och samma produkt från Zone Denmarks barkollektion Rocks. Ett genidrag som gör det möjligt att göra istärningar enkelt, hygieniskt och med gott samvete. 18 stora isbitar per
fyllning. Fyll Icemaker, frys den, tryck ut isbitarna i flaskan genom att dra i remmen på sidan – och häll isbitarna direkt från Icemaker
i din kanna eller drink. Tål maskindisk. Icemaker kan sköljas, fyllas och frysas igen – och igen. Flaskan mäter 21x 11,8 x 5,5 cm och är
100 % fri från BPA och ftalater av hänsyn både till dig och miljön.
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B2B

170,FRITT VAL A - C

VÄRD E KR. 249,-

C
A

B

LYNGBY GLAS ALKEMIST Glasserien Alkemist har en innovativ och unik design speciellt framtagen för barmiljön, både i
hemmabaren och i professionella barer. Glasens fasetter framhäver färgspelet i dina drinkar, oavsett om du föredrar moderna
färgglada cocktails eller klassiska gyllene drinkar.
A

916610 Aperol

B

916612 Ölglas / Konjak / Vatten

C

916611 Cocktail

11

B2B

360,-

B2B

120,-

A

FRITT VAL B - C

VÄ RDE K R . 5 9 9 ,-

VÄR DE K R . 2 4 9 , -

C

A

B

A
B

12

C

916115 LYNGBY GLAS LOUNGE WHISKYSET 3 delar. 2 st. whiskyglas, 31 cl og 1 st. karaff, 75 cl.
916116 LYNGBY GLAS LOUNGE WHISKYGLAS 2 st. 31 cl.
916117 LYNGBY GLAS LOUNGE HIGHBALL 2 st. 35 cl..

B2B

500,A

VÄRD E KR. 799,-

B2B

250,FRITT VAL B - C

VÄRD E KR. 449,-

7

DELAR

A

C
B

A 10508 LYNGBY GLAS MELODIA KARAFFSET Lämplig för vatten, kall saft och iste varma sommardagar,
eller för en elegant och fruktig sangria eller någon annan sval sommardrink. Lyngby kristall är blyfritt.
7 delar. 6 st. vattenglas, 23 cl och 1 st. karaff, 0,1 l.
B 10358 LYNGBY GLAS MELODIA KARAFF 0,1 l.
C 10509 LYNGBY GLAS MELODIA VATTENGLAS 23 cl.
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B2B

180,FRITT VAL A - C

VÄ RD E K R . 2 4 9 ,-

B2B

130,FRITT VAL D - F

VÄ RD E K R . 1 9 9 ,-

B

A

E

14

C

D

F

A 916022 LYNGBY GLAS JUVEL GIN & TONIC GLAS Servera en läcker GT favorit eller andra favoritdrinkar i detta vackra, kristallklara
glas. Juvel Gin & Tonic-glas är vackert och klassiskt enkelt, och denna nya variant på 57 cl är stort och rymligt att det även finns gott
om plats för isbitar och dekorationer 4 st. 57 cl. B 916021 LYNGBY GLAS JUVEL MARTINI 4 st. 28 cl. C 916025 LYNGBY GLAS JUVEL
PORTVIN/GRAPPA 6 st. 9 cl. D 916207 LYNGBY GLAS JUVEL KONJAKSGLAS 6 st. 69 cl. E 916180 LYNGBY GLAS JUVEL CHAMPAGNESKÅL 4 st. 34 cl. F 916182 LYNGBY GLAS JUVEL ROMGLAS 6 st. 29 cl.
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B2B

250,A

VÄ RDE K R . 3 4 9 , -

A

A 10717 LYNGBY GLAS TUMBLER De genomfärgade tumblerglasen i vacker design med en liten fot ger liv
på bordet med sina olika färger, och det är lätt att hitta sitt eget glas. Använd glasen till vatten och saft eller
sätt värmeljus eller blommor i dem och använd som dekoration. Färgerna är grön, koboltblå, smoke, amber,
lila och bläckblå. H12 cm. 6 st. 30 cl

LYNGBY GLAS SNAPSGLAS på fot
B 916208 6 st. olika snapsglas i lila, blå, smoke, amber, grön och gul, 2,5 - 4 cl.
C 12261 6 st. olika snapsglas, blå, 2,5 - 4 cl.
D 12406 6 st. likformade snapsglas, grå, 5 cl.
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B2B

225,FRITT VAL B - D

VÄRDE KR. 379,-

B

C
D

17

B2 B

135,FRITT VAL A - C

VÄ RD E KR . 1 9 9 ,-

A

C

B

B2 B

300,D

VÄ RDE KR. 4 9 9 ,-

D

D

ZONE BIRD VINPROPP Den eleganta figurativa designen hos vinproppen Bird har en genial funktion. Sätt i proppen i den
öppnade vinflaskan, vinkla fågelns näbb åt motsatt håll för att försluta flaskan helt. Du kan till och med förvara flaskan
liggande i kylskåpet tills du blir sugen på ett glas. A 11854 Black B 11856 Warm Grey C 11857 Nude
D 10712 NORDIC SENSE VINÖPPNARE Vinöppnarset med batteridriven vinöppnare, folieskärare, serveringskork och
flaskpropp/-pump. Vinöppnaren avlägsnar korken på mindre än 7 sekunder och passar alla vinflaskor.
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B2B

250,FRITT VAL A - D

VÄ R D E K R . 3 9 9 ,-

A

D

C

B

LYNGBY GLAS ZERO SERIE Glasserien Zero är med sina enastående, eleganta linjer en ren skönhetsupplevelse för både sinnena
och samvetet. Eleganta Zero tillverkas helt koldioxidneutralt. Under tillverkningen används bara de renaste råvaror som bearbetas
uteslutande med energi från solceller och jordvärme samt geotermisk energi, och inga föroreningar släpps ut. Resultatet är
superklart, 100 % återvinningsbart kristallglas som är både hållbart och tål maskindisk.
A 12267 ZERO RÖDVINSGLAS 4 st. 54 cl. B 12266 ZERO VITVINSGLAS 4 st. 43 cl.
C 12268 ZERO CHAMPAGNEGLAS 4 st. 30 cl. D 12269 ZERO CHAMPAGNESKÅL 4 st. 26 cl.
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B2B

230,VÄ R D E K R . 3 6 9 , -

246908 HOLM VINHÅLLARE i akaciaträ med handtag i svartlackerat järn. Hållaren har plats för två vinflaskor och
är lämplig för en picknick eller bara en promenad i trädgården en sommarkväll.

20

B2B

250,VÄRD E KR. 369,-

246904 HOLM NÖTKNÄCKARE SET Nötknäpparset med fyrkantig skål i akaciaträ och nötknäppare i metall med svart
grepp. Nötknäpparens huvud och handtag passar i den lilla fördjupningen på skålens kant, så att den alltid kan ligga
redo att knäcka nötterna. Skålens uppdelning inbjuder till att ha hela nötter i det ena facket och skalen i det andra.
Skålen mäter 17 x 17 x 8 cm.

21

B 2B

230,
360,--

A

A

VÄR
DEE K
K R . 39
VÄ
RD
6 2 99,, --

B2B

400,B

VÄ R D E K R . 6 9 9 , -

B

HOLM ÖLLÅDA med plats för 6 öl eller sodavatten i akaciaträ. Lådan är lämplig till en picknick eller bara en tur i trädgården.
Öppnare på sidan.
A 246929 Öllåda 23 x 15 x 29 cm
B 246918 Öllåda XL 30 x 18 x 30 cm
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B2B

200,VÄRDE KR. 299,-

MOSCOW MULE
2 CL VODKA
2 CL ROSE’S LIME
10 CL GINGER BEER
2 SKIVOR LIME
ISTÄRNINGAR

10419 LYNGBY GLAS MOSCOW MULE MUGG Den vackra muggen med handtag och kopparbelagd, hamrad exteriör är den
klassiska och karakteristiska muggen för den populära cocktailen moscow mule, som har fått en modern comeback.
Moscow mule görs enkelt av ginger beer, vodka, limesaft och rikligt med isbitar så att drycken håller sig iskall. Muggen är
mycket lätt och rymmer 0,5 liter.

23

B2B

B2B

300,-

335,-

A

B

VÄ R D E K R . 4 4 9 , -

VÄRD E KR. 499,-

B

A

B2B

300,C

VÄ R D E K R . 3 9 9 , -

C

12452 HOLM PEPPARKVARN i akaciaträ 25,5 cm B 12570 HOLM SALT- & PEPPAR KVARNSET svart 16 cm
11220 HOLM OSTKNIVAR består av tre olika knivar med handtag i akaciaträ. De är både vackra att titta på och trevliga att ha
i handen. Här har du allt du behöver för servering av både hårda, mjuka och krämiga ostar, och du kan också använda setet för
antipastirätter eller annat pålägg.
A

C

24

B2B

480,VÄRDE KR. 749,-

11573 HOLM PASTAMASKIN är perfekt för hemlagad pasta, från spagetti och nudlar till lasagneplattor med den längd, bredd och
tjocklek du önskar. Du bestämmer också själv om du ska följa klassiska recept eller experimentera med spännande alternativ.
Pastamaskinen är tillverkad i aluminium med svart detalj på sidan och mäter 21 x 16 x 16 cm.

25

B2 B

320,VÄ R D E K R . 4 9 9 ,-

550917 OSTSET innehållande ett modernt marmorfat i vitt 30 x0 15 x 1 cm samt 4 praktiska ostknivar i rostfritt borstat
stål anpassade för olika osttyper.

26

B2B

360,VÄRDE KR. 639,-

551344 A SIMPLE MESS LJUSSTAKE OCH VAS Den ikoniska Pirna ljusstaken med sina vackra kronblad blir till en liten skulptur
när du sätter ett blockljus i den. Skapa en söt oas på middagsbordet med ljusstaken och blommor i den dekorativa glasvasen Sula.

27

B2B

475,VÄ R D E K R . 7 9 9 , -

103399 SABATIER TRANCHERSET bestående av tranchergaffel och -kniv samt brynstål.

28

B2B

320,VÄRD E KR. 539,-

12711 BITZ SÖDAHL KÖKSTEXTILIER ORGANIC Den nya serien ORGANIC by BITZ/Södahl är textilier i den välkänt höga kvaliteten
från Södahl i 100 % ekologiska material, som matchar färgerna i BITZ-servisen. Produkterna ger köket och bordet ett helt nytt liv,
och dessutom i bästa tänkbara och mest hållbara kvalitet. BITZ/Södahl kökstextilier består av 2 st stickade disktrasor, 30 x 30 cm,
2 st kökshanddukar samt ett förkläde, 70 x 108 cm i olive/rose.
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B2B

475,FRITT VAL A - C
A

VÄ R D E K R . 6 9 9 ,-

B

C

BITZ FAT SET God mat blir ännu bättre när den serveras på vackra rektangulära fat som inbjuder till läckra ugnsrätter och
har de perfekta proportionerna för t.ex. lasagneplattor. Tillverkat i matt, svart stengods med blank färgad glasyr på insidan.
Set bestående av 1 st. 33 x 21 x 8 cm och 1 st. 19 x 14 x 6 cm
A 821460 Svart/amber B 821461 Svart/mörkblå C 821462 Svart/grön

B2B

500,FRITT VAL D - H

VÄ R D E K R . 7 9 9 ,-

D

E

F

G

H

BITZ SALT & PEPPAR Salt- och pepparset i matt eller blankglaserat stengods med ovandel i ek. Kvarnarna är utrustade med
keramisk kvarnverk med 5 års garanti. 16,7 cm.
D 11347 Matt cremefärgad E 821504 Amber F 821503 Blå G 821501 Grön H 821500 Matt svart

B2B

360,FRITT VAL I - L

VÄ R D E K R . 5 9 9 ,-

I

J

K

L

BITZ SALLADSKÅL Stor salladsskål i stengods med en blank glasyr på insidan. Perfekt för stora sallader och anrättningar.
Dia. 30 cm. I 11287 Matt creme/ cremefärgad J 821378 Svart/amber K 821381 Svart/mörkblå L 821382 Svart/grön

B2B

B2B

200,MM

360,-

M

FRITT VAL N - O

VÄ R D E K R . 2 9 9 ,-

N

O

VÄR D E KR. 579,-

BITZ SALLADSET & SALLADSBESTICK
Salladsskål svart/mörkblå eller matt creme/creme färgad 24 cm, med salladsbestick i ek, 24 cm. BITZ vackra salladsskål med matt
utsida och insida med glänsande glasyr är vacker i alla sammanhang. Salladsbesticken i ek med den stilrena och enkla nordiska
designen kompletterar serveringen.
M 224415 BITZ SALLADSBESTICK i ek, 32 cm. N 12532 Matt crème/creme färgad O 551376 Svart/mörkblå

B2B

475,FRITT VAL P - S

VÄ R D E K R . 6 9 9 ,-

P

Q

BITZ MULTIFAT, 28 CM, MED SALLADSBESTICK I EK, 27 CM
P 821493 Svart/creme Q 821492 Svart/amber R 821490 Svart/mörkblå 821491

30

R

S

S

Svart/grön

J

Q

E

A

31

Priser på sida 30

P

D

N

M

I

32

N

33

O

34

Priser på sida 30

F

R

B

H

K

O

Se priserne på side 30
35

Priser på sida 30

G

L

C

S

36

B2B

360,VÄRD E KR. 6 49,-

FRÅN BELOPPET
DONERAS 70 KR TILL
KUSINTHA-PROJEKTET.

551366 BITZ KUSINTHA VATTEN SET 1,2 l vattenflaska med patenterad kork i glaserad keramik och 6 rustika vattenglas, 30 cl, av
återvunnet glas där det råa glaset framstår som grönt. Kusintha-glasen är sköna att hålla i, skapar härligt liv på bordet - och allra
viktigast: 70 kronor går oavkortat till Christian Bitz stödprojekt via danska Röda Korset. I gåvopaketet ligger ett TACK från Bitz för
stödet till projektet. Kusintha betyder förändring på Chichewa, som talas i Malawi, och det är just förändring som Christian Bitz
i samarbete med danska Röda Korset önskar att skapa i Malawi. Särskilt bristen på mat och vatten är en utmaning i landet, där
endast 1/3 av befolkningen har rent vatten. Därför arbetas det via Kusintha-projektet på att skaffa rent dricksvatten i Malawi. Ditt
bidrag till Kusintha går bl.a. till arbetet med att etablera lokala brunnar i de fattigaste områdena. Kortare avstånd till en brunn ger
kvinnor och barn möjlighet att arbeta och att gå i skolan.
Läs mer om projektet och möjligheten för att stödja Kusintha på www.kusintha.dk.
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C

B2B

140,FRITT VAL A - E

VÄRD E KR. 229,-

B2B

280,FRITT VAL F - K

VÄRD E KR. 429,-

B2B

360,FRITT VAL L - P

VÄRD E KR. 599,-

F

L
A

BITZ VAS i stengods är vacker både med en enstaka blomma, en hel bukett eller som en dekoration i sig. Den vackra färgen drar
blicken till sig och framhäver vasens klassiska form. Finns i 3 olika storlekar 12,5, 20 eller 25 cm, välj mellan svart, matt krämvit
och blank färgad glasyr på utsidan. A 11148 12,5 cm Matt creme B 872900 12,5 cm Mörkblå C 872901 12,5 cm Grön
D 872902 12,5 cm Creme E 872903 12,5 cm Amber F 11151 20 cm Matt creme G 872910 20 cm Mörkblå H 872911 20 cm
Grön I 872912 20 cm Creme J 872913 20 cm Amber K 872916 20 cm Matt svart L 11152 25 cm Matt creme M 872920 25 cm
Mörkblå N 872921 25 cm Grön O 872922 25 cm Creme P 872923 25 cm Amber
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B2B

360,FRITT VAL A - D

VÄ RDE K R . 4 9 9,-

D

B

A

C

BITZ SKÅLSET MED LOCK Praktiskt och användbart set med tre vackra BITZ-skålar i matt svart stengods med lock i ek.
Skålarna är 10, 12 och 14 cm i diameter och trälocken, som passar alla skålar med samma diameter.
A 12485 Matt svart B 12484 Matt creme C 12486 Mörkblå D 12487 Grön

40

B2B

B2B

250,-

320,-

A

B

VÄRD E KR. 399,-

VÄRD E KR. 499,-

B

A

B2B

B2B

230,-

380,-

C

D

VÄRD E KR. 399,-

VÄRD E KR. 599,-

C

D

BITZ CABARETSET Cabaretseten från BITZ består av en träbricka i ek och tre skålar med en vacker glansig glasyr på insidan i olika
färger. A 821245 10 cm SKÅL med matt svart utsida och mörkblå, amber och grön insida. B 821098 12 CM SKÅL med matt svart
utsida och mörkblå, ljusblå och grön insida. C 821489 BITZ SKÅLSET 4 st. vackra BITZ skålar, 12 cm, i matt svart stengods med
blank glasyr i mörkblå, grön, amber og grå på insidan. D 821338 BITZ TERMOMUGG 4 st. med matt svart utsida och insida i amber,
lila, mörkblå och grön.
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B2B

170,A

VÄ R D E K R . 3 2 9 , -

A

VILLA COLLECTION BORDSLAMPOR
A 12310 BORDSLAMPA i svart järn med skärm som kan vinklas till önskad position. H28,5 cm.
B 11008 BORDSLAMPA i läcker, grå marmor. Marmorn har huggits för hand i ett enda stycke till lampans
slutliga form. Därefter skär man ut hål för sockeln och sladden (exkl. glödlampa).
C 12297 BORDSLAMPA med marmorfot och matt vit glaskupa, dia. 12,5 cm, H24,5 cm.
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B2B

190,B

VÄRDE KR. 449,-

B2B

360,C

VÄRDE KR. 599,-

B

C

43

B2B

200,-

B2B

300,-

A

B

VÄ RDE K R . 4 4 9 ,-

VÄR DE K R . 6 4 9 , -

B

A

44

B2B

300,C

VÄRD E KR. 5 99,-

C

A
B

340189 VILLA COLLECTION LANTERNA i rostfritt stål och glas 40 x 14 x 14 cm
340190 VILLA COLLECTION LANTERNA i rostfritt stål och glas 52 x 18 x 18 cm

11073 VILLA COLLECTION LOUNGELAMPA Vit, uppladdningsbar LED-lampa i PE med 4 ljusinställningar av varmvitt ljus
som styrs med fjärrkontroll. Vattentät och lämplig för utomhusbruk. Uppladdningsbar med USB-kontakt. 6 timmars laddning
ger ljus i 8 timmar. Dia. 15 cm. H22 cm.
C

45

since 1853

BY LENE PURKÆR STEFANSEN

MORSØ SKULPTURER
Skulpturer i gjutjärn med individuellt budskap är den perfekta presenten till den som budskapet stämmer
in på. Ord är viktiga, men svåra att säga. Ord glöms också snabbt bort. Morsø-skulpturen är ett statement,
en slags symbios med de uttalade, fina orden. Skulpturen stannar kvar hos dig. Du ser den och vet vem som
gav dig den. Orden som sades eller skrevs, associerar du med skulpturen. Den är budbäraren som säger det
som är svårt att säga med ord och att sätta ord på. Skulpturen är ord som inte försvinner med tiden.
Skulpturerna har designats av skulptören och bildhuggaren Lene Purkær Stefansen. Den är handgjord i lera,
gjuten i järn och handslipad från hjärtat och beskrivs med konstnärens egna ord.
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B2B

185,-

SPECIAL EDITION

A

VÄ RDE KR. 2 9 9 ,-

B2B

A

360,FRITT VAL B - G

VÄ RDE KR. 5 4 9 ,-

A
B
C
D
E
F
G

B

C

D

E

F

G

11560 En kram från mig till dig
11558 Du är omtänksam, en kärleksfull och unik människa
11559 Du fixade det! Passa nu på att verkligen njuta! Det är starkt!
11561 Fånga stjärnorna och njut av din stjärnstund!
11562 Följ alltid ditt hjärta i livets alla val
11563 Jag är redo att ta språnget ut i mitt livs äventyr
11564 Känn efter! Känns det rätt så är det vägen
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B2B

360,VÄ R D E K R . 6 1 9 ,-

10150 ROSTI MARGRETHE SKÅLSET från Rosti i 2 av de mest använda storlekarna - inkl lock. Den fläckiga svarta Pebble ger
den ikoniska Margrethe-skålen ett spännande uttryck med en matt exteriör som kontrasterar mot den glänsande interiören.
Skålen är idealisk för matlagning och servering. Med lock blir skålen en praktisk förvaringsskål. Margrethe-skålen skapades
1954 av Acton Bjørns och Sigvard Bernadottes designkontor i Köpenhamn, och uppkallades efter den danska prinsessan
Margrethe. Margrethe-skålen är tillverkad av 100 % melamin, vilket har den goda egenskapen i förhållande till plast, att den
behåller formen, även om den blir varm. Melamin går bra i diskmaskin, men kan inte användas i mikrovågsugn eller frys.
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B2B

400,VÄRD E KR. 5 99,-

12364 NORDIC SENSE STAVMIXER i svart/silver med DC-motor, turbofunktion och steglös hastighetsinställning,
700 ml måttbägare, minihackare och visp. 800 watt.
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B2B

300,A

VÄ RDE K R . 4 4 9 ,-

A

50

B2B

475,B

VÄRD E KR. 7 49,-

B

NORDIC SENSE VÅFFELJÄRN med fasta järn för hjärtformade våfflor. Justerbar gräddningstemperatur och indikatorlampa
som lyser grönt när önskad temperatur har uppnåtts.
A
B

12342 NORDIC SENSE VÅFFELJÄRN 1000 W.
12349 NORDIC SENSE DUBBELT VÅFFELJÄRN 1200 W.

51

B2B

360,VÄ RDE K R . 5 9 9 ,-

12354 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med en grillyta på 18 x 28 cm. Perfekt för bröd och för att värma stora bitar grönsaker
eller en läcker smörgås. Grilljärnet har non-stickbeläggning och locket har gångjärn som gör att det ligger vågrätt även på höga
livsmedel. 1000 watt.

52

B2B

400,A

VÄRD E KR. 899,-

12226 NORDIC SENSE RACLETTE till 8 personer - en elektrisk bordsgrill med samma egenskaper som en ”riktig” grill. Måltiden
tillagas vid bordet för varje enskild deltagare, och du kan använda nästan vilken mat som helst på den. Kött, fisk, skaldjur,
grönsaker, frukt, ägg och ost och liknande tillagas antingen på grillplattan eller i de små pannorna under grillplattan. 1000 watt.
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B2B

360,A

VÄ R D E K R . 7 4 9 , -

A

A 12229 NORDIC SENSE SLADDLÖST ÅNGSTRYKJÄRN med 2200 watts effekt och keramisk non-stick-stryksula, perfekt för ångstrykning och torrstrykning. Vattenbehållarens volym ca 320 ml, spray- och ångfunktion och justerbar termostatstyrning. Basen kan
vridas 360 grader.
B 10185 NORDIC SENSE HANDSTEAMER 1500 watt handsteamer med 3 ångnivåer och 6 st tillbehör: metallplatta, noppborttagare,
borste, byxpress, förvaringspåse och måttbägare. C 12201 NORDIC SENSE HANDSTEAMER DE LUXE med lättfylld vattentank på
150 ml för ca 8 minuters konstant ångbehandling. Steamern är klar på 50 sekunder och kan med dubbelt ångsystem föras både
lodrätt och vågrätt över materialet som ångbehandlas. Kan även användas för torrstrykning. 1300 watt.
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B2B

360,B

VÄRDE KR. 849,-

B

B2B

500,C

VÄRDE KR. 1.099,-

C

C
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B2B

90,FRITT VAL A - C

VÄ R D E K R . 1 4 9 , -

B2B

229,FRITT VAL D - F

VÄ R D E K R . 1 5 0 , -

A

B

C

D

E

F

ZONE SKOHORN 25 eller 45 cm. VE2 står bakom den enkla designen, som är försedd med en silikonrem så att skohornen kan
hängas upp på en krok. Det lilla skohornet passar perfekt i väskor och resväskor, medan det långa kan hänga framme i entrén.
Så skonar du både knä, ryggen och hälen på skorna innan du ger dig ut. Skohornen är tillverkade i pulverlackerad metall och finns
i flera färger.
A
D

56

12346 25 cm Black
12350 45 cm Black

B
E

12347 25 cm White
12351 45 cm White

C
F

12348 25 cm Soft grey
12352 45 cm Soft grey

B2B

430,A

VÄRD E KR. 750,-

B2B

150,B

VÄRD E KR. 200,-

A

B

A ZONE TERMOSKANNA MED KAFFEFILTER Singles termoskanna gör det som de flesta termoskannor gör – håller varma drycker varma.
Den gör det bara lite elegantare med sina ultrarena linjer designade av danska VE2 och med inbjudande färger som höjer stilnivån på ditt kaffe.
Kannan rymmer 1 liter och är 22 cm hög. I skön förening med Zone kaffefiltret blir de din nya slow coffee-bryggare, som ger dig en riktigt god
kopp kaffe!
551348 Mud – Finns också i 551349 Soft Grey och 51346 Black
B

331268 ZONE SINGLES TERMOSKOPP Dia. 9 x 7,5 cm 0,2 liter 2 st Mud
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B2B

150,-

B

FRITT VAL A - D

VÄ R D E K R . 2 1 7 ,-

A

coffee & sweets
SET MED TALLRIK, SKÅL OCH MUGG UTAN ÖRA

A

B

C

D

NUDGE Vardagligt välbefinnande och hälsosamma måltider. Extra hygge. Nudge är namnet på servisen som puffar till dig lite och
ger dig lite till. Den danske designern Rasmus Falkenberg och matskribenten Anne Larsen står bakom servisen, som börjar i det
lilla och växer med livet.

58

NUDGE COFFEE & SWEETS i porslin med 7 cm miniskål och 33 cl mugg samlat på ett vackert, organiskt format tefat. Unna dig
själv och familjen en läcker latte eller rykande varmt te med snacks eller choklad till.
A 820060 Roseberry/Creme B 820061 Creme/Roseberry C 820062 Kale/Liquorice D 820063 Liquorice/Kale

B2B

200,FRITT VAL A - D

VÄRD E KR. 299,-

D

soup & salad
SET MED TALLRIK OCH SKÅLAR

A

B

C

D

NUDGE SOUP & SALAD Et snyggt set i porslin med två skålar på 10 och 14 cm samlat på en vacker, organiskt formad tallrik. Med till
exempel soppa i den ena skålen och topping i den andra, eller med pasta och sallad har du allt du behöver för en angenäm måltid.
A 820064 Roseberry/Creme B 820065 Creme/Roseberry C 820066 Kale/Liquorice D 820067 Liquorice/Kale
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B2 B

360,A

VÄ RDE K R . 9 2 9 ,-

A

60

B 2B

250,B

VÄRD E KR. 559,-

B

A

551342 VILLA COLLECTION VASER Shades of grey. Två vackra, grå glasvaser, 20 och 30 cm.

B 551345 A SIMPLE MESS LJUSSTAKAR Orgon, Ortona och Otta – tre vackra, enkla stengodsljusstakar
glaserade i fina pasteller, 9, 9 och 12 cm.

61

Zone Denmarks spa-serie Inu avspeglar närvaro och njutningslystnad inspirerad av den skandinaviska bad- och bastukulturens
lugn, balans och sinnlighet. Inu är läcker design, mjuka textiler och underbara, delikata dofter för en välförtjänt paus från
vardagens jäkt och stress – en viskande inbjudan att skämma bort sinnena och njuta av nuet.
ZONE INU KORG Fina metallkorgar för handdukar eller smutstvätten i badrummet, kuddar, mattor och tidskrifter i vardagsrummet
– eller för stora gröna växter överallt i hemmet. Korgarna finns i två storlekar och de kan staplas på varandra. Det som ger ögat
lugn är utsökt interiör. 10554 30x30,5 cm Black 10569 30x30,5 cm Soft grey 10570 30x30,5 cm Taupe
FRITT VAL Värde kr. 599,- B2B kr. 340,-

62

ZONE INU KORGENS luftighet och de mjuka linjerna får karaktär av de praktiska handtagen som uppstår i speglingen av två
identiska bågar. 40,6 x 41,1 cm 10550 Black 10551 Soft grey 10552 Taupe FRITT VAL Värde kr. 699,- B2B kr. 430,332141 ZONE INU LJUSPAKET 5 doftljus i dofterna Calm Moment, Pure Presence, Fresh Spirit, Relaxing Break och Focused Mind.
6 timmars brinntid. Höjd 2,3 cm, diameter 4,5 cm. Värde kr. 249,- B2B kr. 175,ZONE INU HANDDUKAR en kollektion av ultramjuka handdukar i fin dubbeldesign med rutor på ena sidan och ränder på den andra.
Kvaliteten är 100 % återvunnet ekologiskt bomullsgarn som känns skönt mot huden och har hög torkförmåga.
50x100 cm 12360 White 12361 Taupe 12362 Soft Grey 12363 Sand Värde 149,- B2B kr. 100,70x140 cm 12356 White 12357 Taupe 12358 Soft Grey 12359 Sand Värde 329,- B2B kr. 215,-
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A

64

B

551303 SÖDAHL COMFORT ORGANIC – 100% EKOLOGISK – och ultralätt. Södahls mest populära handduksserie Comfort i en
helt ny version, men ändå i lyxig kvalitet som gör dig lycklig varje dag. Handdukarna är certifierade enligt GOTS (Global Organic
Textile Standard), vilket garanterar att handdukarna uppfyller de strängaste kraven för organiska material och att hela tillverkningsprocessen har utförts med hänsyn till miljön. 2 st. 50 x 100 cm og 2 st. 70 x 140 cm i grey.
Värde kr. 639,- B2B kr. 360,A

12192 SÖDAHL MOSAIC PLÄD Många små prickar bildar tillsammans ett ornamentmotiv i stor skala. Delikat och feminint i fin
bomull, så att pläden nästan fungerar som en sjal när du sitter i soffan. 100% bomull jacquardvävd Khaki
Värde kr. 499,- B2B kr. 340,B

65

A

66

B

C

SÖDAHL CLEAR BÄDDSET Trenden bjuder återigen på rutor i både mode och inredning. Clear är
Södahls tolkning av den enkla rutan, som aldrig går ur modet, vi har förfinat mönstret och skapat
rutorna med fina, tunna dubbla linjer. OEKO-TEX® standard 100 certificerad 100% bomull
jacquardvävd med praktiskt blixtlås i örngott och påslakan.
A 12596 White 150 x 210 cm B 12598 Grey 150 x 210 cm C 12599 Khaki 150 x 210 cm
FRITT VAL Värde kr. 699,- B2B kr. 360,-

67

961124 SCANDINAVIA ATLE SIDOBORD Elegant och stilsäkert sidobord med svart glasskiva och
svart metall ram, 35 x 35 x 65 cm.
Värde kr. 999,- B2B kr. 480,-

68

190190 ASTA WEEKENDVÄSKA i gråbrun PU med en läcker ’sliten’ look och extra långt blixtlås, som ger en bra och stor öppning
när den rymliga väskan ska packas. Väskan har kraftiga handtag och axelrem i kanvas, ljusbrunt bomullsfoder och en liten, praktisk
ficka med blixtlås på insidan av väskan till förvaring av nycklar, glasögon och andra småsaker. 70 x 26 x 40 cm.
Värde kr. 799,- B2B kr. 300,-

69

B2B

480,A

VÄ R D E K R . 6 9 9 , -

B2B

A

39,B

VÄ R D E K R . 4 9 , -

B

A 157990 SOEHNLE FITNESS TRACKER Connect100 Ambandet, som visar datum och tid, antal steg, distans
och kaloriförbränning, kan hjälpa dig att få ett mera aktivt liv och även analysera, hur du sover om natten.
Data överförs automatiskt via bluetooth till en app på din smartphone.

990090 Blockbuster FILM Värdekort till Blockbuster för en valfri film. Välj bland mer än 10.000 titlar
inkl. alla premiärfilmer.
B

70

11532 SCANDINAVIA PERSONVÅG i svart glas med max. vikt på 180 kg. Möjlighet att välja mellan kg/lb/st. 28 x 29 x 2,1 cm.
Värde kr. 249,- B2B kr. 150,-

71

A

72

B

960956 COOLER & DRY BAG Praktisk kylväska som också är en smart drybag i grå PVC för vattentät förvaring med tejpade
sömmar. Öppningen viks och stängs med ett spänne, och sedan är väskan klar för segling, paddling eller festival, storlek
35 x 27,5 x 62,5 cm. Värde kr. 399,- B2B kr. 250,A

B 12196 NORDIC SENSE KYL- /VÄRMEBOX med kapacitet på ca 20 liter, tillverkad i PU-skum med god kylförmåga. Boxen kan
värmas upp till 60 grader, medan den maximala kylförmågan är cirka 17 grader under den omgivande temperaturen. Ansluts till
12-voltsuttag eller 100–240 V strömförsörjning. Värde kr. 1099,- B2B kr. 690,-

73

B2B

480,VÄ R D E K R . 8 4 9 , -

961047 ELDFAT Klassiskt och enkelt eldfat i stål med 3 svarta pulverlackerade ben. Diam. 56 cm. H26 cm.

74

B2B

330,VÄRD E KR. 469,-

961122 STEGE-GOLF Ett mysigt och underhållande trädgårdsspel för unga och gamla. Kan spelas individuellt eller som lag.
Lackad tall, storlek 60 x 62 x höjd 100 cm. Levereras i en väska med monteringsanvisningar och spelinstruktioner.

75

B2B

325,VÄ R D E K R . 5 9 9 ,-

12755 LJUSTRÄD med 200 LED-lampor. Sätt trädet framför ytterdörren eller på balkongen och låt 200 små LED-lampor lysa upp
under den mörka årstiden. Höjd 180 cm.

76

12164 NORDIC SENSE HANDDAMMSUGARE Liten och kompakt handdammsugare för bilen, kontoret eller
hemmet. Sladdlös och uppladdningsbar, 30 x 7 x 7 cm, enkel att förvara i handskfacket, bildörren eller bilens
mugghållare. Så att du alltid har den nära till hands. Inkl. 240V AC nätadapter och extra munstycke som gör
att du enkelt kommer åt mellan sätena. 80 watt. Värde kr. 999,- B2B kr. 575,-

A

B

A 341357 VILLA COLLECTION STOL i svart metall med vackra, minimalistiska linjer. Tunn och stark på samma gång.
59 x 44 x 83 cm. Värde kr. 1.699,- B2B kr. 780,-

341358 VILLA COLLECTION PALL enkel pall i svart metall med vackert, minimalistiskt formspråk. Tunn och stark på samma gång.
45 x 35 x H41 cm. Värde kr. 899,- B2B kr. 500,B

78

12065 SÖDAHL INTERLACE PLAID Med ett spännande färgspel och en modern tolkning av den klassiska rutan lägger
Interlace-pläden upp till en vacker mixa-och-matcha med kuddar i olika färger. Ett bra tillfälle att uppgradera mysfaktorn i soffan. 100 % bomull i stickad kvalitet, 130 x 170 cm i grått. Värde kr. 749,- B2B kr. 500,-

79

A

80

B

C

MORSØ ROOTS De vackra ljusstakarna i svart pulverlackerad metall, höjd 16,5 cm, skapar stämning med sina små oaser av ljus.
Välj mellan 3 eller 4 armar, där den sistnämnde är det givna valet som årets adventsljusstake.
A 963987 4 armar. Värde kr. 899,- B2B kr. 680,B 963537 3 armar. Värde kr. 749,- B2B kr. 490,10899 MORSØ FLAME VAS 19 cm lång, i porslin med vacker matt svart glasyr. Vasens organiska mönster leder tankarna till eld
och flammor. Formen på vasen och skuggspelet i mönstrets fördjupningar, som stiger uppåt på samma sätt som eld, gör att den
är vacker och skulptural – både med blommor och utan, som ett dekorativ inredningselement i hemmet. Finns även i 15 och 23 cm.
Värde kr. 549,- B2B kr. 360,C

81

A

B

MORSØ STEKPANNA Aluminium är ett av de material som leder värme bäst. Stekpannan fördelar värmen jämnt och energieffektivt
över både botten och sidor, och samtidigt är materialet lätt. Tillverkad av gjuten aluminium med handtag i bakelit. Pannan har invändigt en 3-lager non-stickbeläggning som minskar risken för att maten bränner fast och en skyddande utvändig beläggning som
underlättar rengöring. kan användas på alla värmekällor. Välj mellan stekpannor med en diameter på 20 resp. 28 cm.
A 201222 Stekpanna 28 cm. Värde kr. 999,- B2B 480,- B 201220 Stekpanna 20 cm. Värde kr. 499,- B2B 360,-

82

12211 NORDIC SENSE RISKOKARE med 1,8 liters kapacitet till ris, 700 W effekt och yta av högkvalitativt borstad stål. Avtagbar
behållare med non-stick-beläggning. Ånginsats medföljer för ångkokning av grönsaker, fisk, kött, potatis m.m. Avtagbar elsladd
ger lättare förvaring. Varmhållningsfunktion efter färdig tillagning.
Värde kr. 699,- B2B kr. 420,-

83

13338 HOLM MORGONSET För familjens stora frukostbord är det perfekt med den stora HOLM brödkorg i svart metall
40 x 25 x 10 cm med påse i 100 % bomull, HOLM serveringsbricka i akaciaträ 46 x 15 x 1 cm för läckra ostar, pålägg
m.m. samt en Södahl Chambray brödpåse 28 x 44 cm i 100 % ekologisk GOTS-certifierad bomull.
Värde kr. 679,- B2B kr. 480,-

84

12543 HOLM WOK Laga en läcker wokmiddag med HOLMs rustika köksutrustning. Med wokpanna i aluminium, 28 cm, vitlökspress,
serveringsbricka, 46 x 15 cm, och stekspade i akaciaträ samt 2 ramekiner i svart stengods, diam. 10 cm, är du på god väg mot en
mycket speciell matupplevelse. Värde kr. 1.175,- B2B kr. 680,-
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10726 NORDIC SENSE AIRFRYER 5 liter. 1650 watt. Maten tillagas med cirkulerande varmluft istället för olja, vilket gör att du helt
eller delvis slipper använda matfett och på så sätt får ett hälsosammare alternativ men med samma sprödhet. Luftfritösen kan användas till både kött, fisk och grönsaker Löstagbar låda med non-stickbeläggning och löstagbar stekkorg. Digital LED-touchdisplay,
7 förinställda program, överhettningsskydd, automatisk avstängning när tillagningen är klar eller korgen tas bort.
Värde kr. 1.699,- B2B kr. 990,-
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12154 NORDIC SENSE ROBOTDAMMSUGARE Effektiv dammsugare för daglig rengöring av hemmet. En kraftfull liten robotdammsugare som kan användas på alla golvtyper och som lätt kommer åt under sängar och soffor, på mattor och passerar golvlister.
650 ml dammbehållare och HEPA-filtreringssystem. 14,8 V 2600 mAh batteri. Full laddning tar 4-5 timmar och ger upp till 120
minuters drifttid. Välj mellan spot-clean och automatisk rengöring, som kör igenom fyra program. Adapter och en extra
uppsättning sidoborstar ingår. Värde kr. 2.499,- B2B kr. 1.100,-
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B

DUUX SPHERE LUFTRENSARE är perfekt för mindre områden och är lätt att ta med sig när du förflyttar dig till ett annat rum i
huset. Luftrenaren har dubbla filter. Den inbyggda joniseraren frigör negativa joner i luften, fångar små partiklar och suger in dem
i HEPA-filtret för att rena luften. Det aktiva kolet avlägsnar även skadliga gaser och obehagliga lukter som tobaksrök. Dia. 20 cm.
A 11771 Svart B 11772 Vit Värde kr. 1.199,- B2B 780,-
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B

DUUX GLOBE BORDSFLÄKT täcker ett brett område och ger optimal komfort i hela rummet. Den har en räckvidd på 7 meter och
kan pendla 90 grader vågrätt och 80 grader lodrätt. Bordsfläkten har en elegant, enkel look och användarvänlig touch-kontroll
panel. Globe bordsfläkt har tre manuella hastighetsinställningar och har en förbrukning på endast 2W på den lägsta hastigheten.
A 11785 Svart B 11786 Vit Värde kr. 999,- B2B 750,-
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12590 BLOMSTERBERGS MULTIHACKARE Supereffektiv multihackare på 300 watt med en stor 500 ml behållare av klar plast som gör
att du enkelt kan följa hackningen och sluta när du är nöjd med konsistensen. Du kan hacka och blanda med två hastighetsinställningar.
Knivarna roterar och rör sig uppåt och nedåt samtidigt, och om du använder mixerfunktionen kan du fylla på vätska genom locket under
användning. Både knivar, lock och skål tål maskindisk. Recepthäfte från Mette Blomsterberg medföljer.
Värde kr. 899,- B2B kr. 480,-
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10645 NORDIC SENSE VINKYLSKÅP för 8 flaskor. Med en storlek på 25 x 50 x 45 cm är det enkelt att placera vinkylskåpet i
alla interiörer. Elegant design med 3 stålhyllor och glasdörr så att du enkelt kan se innehållet. Temperaturen kan justeras
mellan 8–18 grader. Ljudnivå på endast 32 dB. Värde kr. 1.799,- B2B kr. 1.150,-
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FÖRBEHÅLL FÖR TEXT- OCH TRYCKFEL SAMT UTSÅLDA VAROR.

