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Contigo – Marknadens bästa termosmugg 

Contigo termosmugg är 100% säker mot spill och läckage tack vare den 
patenterade AUTOSEAL® tekniken som stänger locket automatiskt mellan 
varje klunk. Detta gör att du utan oro kan slänga ner den i väskan eller  
ryggsäcken. Den är även utrustad med en smart låsning för extra säkerhet. 

För att dricka trycker du enkelt på knappen på framsidan. Så fort du släpper den, är muggen helt sluten.

Detta är en premium-mugg med vakuumisolering som är försedd med en dubbelväggs konstruktion i 

rostfritt stål. Termosmuggen håller drycken varm i upp till 5 timmar och kall i upp till 12 timmar.

Contigo termosmugg finns i 2 storlekar, 300ml och 470ml, och finns i många läckra färger. Passar till alla 

oavsett kön och ålder. Optimala gåvan till den som arbetar ute såsom hantverkare och yrkeschaufförer, 

men fungerar lika bra i kontorsmiljö då den håller kaffet varmt så att man slipper att slänga halvfulla glas 

med kallt kaffe.
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Exxent Kolstålspanna Ø 28 cm 2,7 L
Med matlagning i stort sett alla tv-kanaler ser vi att man hittar tillbaka till köket, 
gärna med familj och vänner för att laga mat tillsammans. Det senaste inom  
matlagning är att vi går tillbaka till traditionella material och det hetaste just nu  
är kolstålspannor.

• En kolstålspanna blir bättre ju mer man använder den. Hela resan börjar med att man bränner in den för att 
skapa en bra stekyta som sedan blir bättre och bättre för varje gång du använder den. 

• Långsiktigt hållbara ur miljösynpunkt: håller för evigt om du sköter om pannan. Om den en dag hamnar på 
en soptipp så är materialet enkelt att återvinna. 

• Stekpannan har många användningsområden, använd den på grillen eller varför inte över en öppen eld ute i 
naturen. Pannan fungerar på alla typer av värmekällor. 

• Och tar du väl hand om kolstålspannan blir den bara bättre och bättre med åren.
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Xantia Serveringsbricka 30x20 cm FSC Akacia
Xantias Akacia skärbrädor uppfyller FSC:s hårda krav för en hållbar produktion av träprodukter. FSC-märket gör 

att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett 

skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

• En snygg produkt med miljö och hållbar produktion i fokus.

• Med sitt vackra utseende kan den med fördel användas även till dukningen,  

till ostbrickan eller charkuterierna. 

• Akacia är ett mycket hårt träslag som lämpar sig särskilt bra i köksmiljö.



Xantia Serveringsfat 40x15 cm FSC Akacia +  
Skålar Ø 11 cm Fältspatporslin
Fredagstacon är ett inarbetat koncept bland svenska familjer och här kan man verkligen lyfta upplevelsen med 

dessa tidlösa skålar på det vackra fatet i akaciaträ.

Våra akaciafat uppfyller FSC:s hårda krav för en hållbar produktion av träprodukter. FSC-märket gör att konsu-

menter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk 

som tar hänsyn till människor och miljö.

• En snygg produkt med miljö och hållbar produktion i fokus.

• Tre stapelbara skålar i hållbart fältspatporslin ger ett stilrent intryck som passar i alla hem.

• Detta set har många användningsområden: godis, dip, taco, såser etc.
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USB-tändare 

Äntligen har någon vågat tänka nytt på hur man skapar eld! 
Här har du en miljösmart och innovativ tändare som tänder ljus, grillen 
mm genom en gnista istället för en låga.  
Produkten laddas enkelt med den medföljande USB-laddningskabeln.

Fördelarna med en USB-tändare:

• Klimatsmart då den enkelt kan laddas för att användas igen och igen

• Flexibel arm som gör det enkelt att komma åt på svåra ställen, t.ex. ljuslyktan

• Enkel att ladda, du behöver inte bekymra dig för tillgång till gas eller andra drivmedel

• Enkel att använda

• Säkrat med barnsäkring
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Xantia Elektrisk kvarn
Elektrisk multikvarn för bland annat kaffe, nötter, örter och kryddor.

Snygg i kvarn i modern design som hanterar de flesta uppgifter. Att byta från färdigmaltet kaffe till kaffebönor 

man maler själv är det enklaste sättet att ta sitt kaffedrickande till nästa nivå och då finns det ett obligatoriskt 

inköp: en kaffekvarn. Idag finns det ett enormt utbud utav hela kaffebönor med en mängd olika smaker och 

aromer. Hela bönor håller kvar aromer bättre och doften av nymalet kaffe är ju något som höjer hela upplevelsen.  

Detsamma gäller nötter och kryddor för att använda i matlagning, smaken blir mer naturlig med en färsk råvara 

som höjer det färdiga resultatet.
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Presentbox med nackkudde och ljus 

Den perfekta produkten för återhämtning i en aktiv vardag! En vetekudde 
är en oslagbart skön värmekälla, men visste du att den också kan kylas 
ned? Vete innehåller vatten och har därför en bra värmelagrande förmåga.  
 
Men en vetekudde kan vara så mycket mer än bara en värmekälla när man 
känner sig frusen. Den jämna, behagliga värmen och tyngden från vetekor-
nen hjälper kroppen att slappna av i en stressig tillvaro.

• Mycket tid framför datorn? En varm vetekudde över axlarna hjälper till med att släppa  

spänningar och tyngden motverkar tendensen att dra upp axlarna till ett spänt statiskt läge.

• Frusna fötter.

• Efter träningspasset är det skönt att lägga vetekudden på de ansträngda musklerna.

• En kyld, svalkande vetekudde kan också vara skön att lägga över huvudet vid behov.

• Bränt dig i solen? Lägg din vetekudde i frysen och låt den sedan kyla ned de drabbade, solsvedda 

områdena.
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Xantia Mix2Go
Gör din favorit smoothie när du är på språng 

Mix2Go är en smart och enkel blender som hjälper dig med att göra din vardag sundare.  

Fyll den medföljande take-away flaskan med dina favoritingredienser, sätt på bladet och mixa.  

Med ett kort tryck mixar du smoothies och krossar is med perfekt resultat. Mixer-enheten blandar alla  

ingredienser direkt i din flaska genom en knapptryckning.

 

Perfekt när du har bråttom, men ändå vill få dig ett nyttigt mellanmål eller lunch. 

• 2st 60cl flaskor i BPA fritt Tritan material  

som inte absorberar lukt eller smak.

• 350W motor med iskross funktion. 

Den är även perfekt för soppor och när du ska hacka  

ingredienser till matlagningen.
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Xantia Kaffebryggare 0,6 L
Unna dig själv ett kaffe med rikare arom och fylligare karaktär. 

För många människor ger doften av kaffe eller te en upplevelse av välmående och hemkänsla. Med denna unika 

kaffebryggare blir själva bryggandet en liten extra upplevelse och som ger ett gott resultat varje gång. 

• Kaffet som droppar genom det återanvändbara  

stålfiltret behåller mer av kaffebönans olja vilket ger  

en rikare arom och fylligare karaktär till ditt kaffe. 

• Filtret i rostfritt stål är hållbart och kan användas  

om och om igen.

• Smarta detaljer i silikon för att skydda mot värmen.

• Brygger upp till 4 koppar eller 600ml.

• Kan även användas för att brygga te.
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Sensorlampa LED

Sensorlampan en smart lampa med många användningsområden  

Sensorlampan ansluts till ett eluttag och är utrustad med en rörelsesensor som automatiskt tänder lam-

pan när man går förbi den i mörkret. Perfekt för förrådet, hallen, sovrummet eller andra utrymmen där du 

inte alltid vill tända taklampan eller där du inte har tillgång till bra belysning. Utöver sensorfunktionen så 

känner lampan av om strömmen skulle gå och då tänds den automatiskt så att du hittar fram i mörkret.  

Då den hela tiden laddas sladdlöst kan man ta upp den från hållaren och använda den som en  

ficklampa. En riktigt snygg och smart produkt som blir en diskret del av inredningen.

Hur länge kan sensorlampan lysa på en uppladdning när det t ex. blir strömavbrott? 

• Ficklampfunktionen ca 1,5 tim. Själva sensorlampan ca 2 tim. 

• Laddningstid 6-7 timmar.

• Båda sensorlampan och laddaren är självklart CE- märkta.

• Enbart för inomhus bruk. 

• Perfekta kundgrupper är bostadsbolag, försäkringsbolag,  

elbolag, IT-bolag mm
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