
VÅRA BÄSTA  
JULKLAPPSTIPS

Allt inslaget och klart! 



Profilpris 
över 48 styck - 165,00
1-48 styck - 179,00

PRISVINNANDE  
LJUSLYKTA OCH  

VAS I ETT! 

LJUSLYKTA  
I SKIMRANDE  

KRISTALL

Profilpris 
över 48 styck - 275,00
1-48 styck - 299,00

Swing ljuslykta  
Metall/kristallglas. Swing ljuslykta av kristall 
för värmeljus. Superläcker och välarbetad 
värmeljushållare med metallock som skapar 
härliga reflexer från ljuslågan. Locket släcker 
även lågan när det är dags att stänga. Glas-
delen är av kristall och locket av guldfärgat 
rostfritt stål.  
Designer: Pascal Charmolu  
Art.nr: 5017630  
Mått: 77 x 63 x 35 mm  

5018036, silver 

Hold ljuslykta & vas
Metall/munblåst glas. Hold är en 
unik, prisbelönad glasvas design- 
ad av Pascal Charmolu. Vasen 
består av munblåst glas och ett 
silverfärgat metallhölje som går 
att justera i höjdled. Genom att 
enkelt flytta upp eller ner metall-
hållaren anpassar man höjden till 
allt från mindre buketter till höga 
arangemang. Vasen är dessutom 
lika tjusig som ljuslykta.   
Designer: Pascal Charmolu   
Mått: H 200 mm Ø 115 mm  



Profilpris 
över 48 styck - 331,00 
1-48 styck - 360,00

Profilpris
över 48 styck - 275,00 
1-48 styck - 299,00

Profilpris 
över 48 styck - 275,00 
1-48 styck - 299,00

LJUVLIGA 
FLEECE
PLÄDAR!

PLÄD I 100%  
MERINOULL

Blad pläd, vit  
Polyester. Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i en 
läcker skimrande vit färg som passar i alla hem. Med 
ett mönster som påminner om blad och gör att pläden 
skiftar vackert i färgen. Packad med ett rosettband i en 
snygg presentkartong. Perfekt gåva!  
Art.nr: 5018107  
Mått: 130 x 170 mm  

Blad pläd grå  
Polyester. Underbart lyxig, mjuk och stor 
pläd i en läcker skimrande grå färg som 
passar i alla hem. Med ett mönster som 
påminner om blad och gör att pläden skiftar 
vackert i färgen. Packad med ett rosettband 
i en snygg presentkartong. Perfekt gåva!  
Art.nr: 5018108  
Mått: 130 x 170 mm  
 

Pläd ziggy  
100 % merinoull. Ziggy är en pläd av hög kvalitét i 
100% ull. Kontrastfärgat och trendigt zick-zack möns-
ter och med fransar på kortsidorna. Denna produkt är 
Oeko-Tex® Standard 100 certifierad.   
Art.nr: 5003635  
Mått: 130 x 190 cm  
 



Profilpris 
över 48 styck - 331,00
1-48 styck - 360,00

Profilpris 
över 48 styck - 183,00 
1-48 styck - 199,00

Nature tapas set   
Stengods. Ett tapas-inspirerat gåvoset 
med två skålar i olika storlekar, en 
assiett och en burk med Zeta ekologisk 
olivmix. Alltihop snyggt packat i en 
presentkartong. Perfekt gåva!  
Art.nr: 5003638  
Mått: Ø 140 mm/Ø 110 mm/Ø 220 mm  

Profilpris 
över 48 styck - 331,00
1-48 styck - 360,00

VACKER  
UGNSFORM MED 

SERVERINGS- 
BESTICK I BAMBU, 

RECEPT  
MEDFÖLJER 

Profilpris 
över 48 styck - 331,00 
1-48 styck - 360,00

KNIVSET  
I WENGEDEKORATIVT 

SERVERINGSSET 
OCH GODA  

OLIVER

LYXIG  
SKÄRBRÄDA  

I BAMBU

Fyrkantig ugnssäker form med serverings-
sked och recept, svart  
Stengods/bambu. Trendig, mattsvart, och 
stor ugnsform i ett kit tillsammans med en 
matchande serveringssked i bambu. Dessutom 
med medföljande recept och inspirationsbilder. 
Alltihop tillsammans i en läcker presentkartong. 
Perfekt gåva!   
Designer: Ann-carin Wiktorsson  
Art.nr: 5003485  
Mått: 385 x 270 x 68 mm 2,5 L  
 

Knivset trä  
Rostfritt stål/wenge trä. Klassiskt, välarbetat 
knivset med handtag i wengeträ. En kockkniv 
och en grönsakskniv snyggt packat tillsammans i 
en läcker presentkartong med formskuren bädd. 
Perfekt gåva!   
Art.nr: 5003481  
Mått: 395 x 375 x 305 mm   

Skärbräda i bambu
Generös skärbräda i bambu. Med väl genomtänkta 
detaljer. Ett gediget handtag för servering som ligger 
bra i handen. Skåror som är en kombination av både 
en visuell detalj och en funktion, de fungerar för att 
lägga verktyg på så att de inte glider av.
Art nr: 5018057
Mått: 540 x 200 x 17 mm



BLUETOOTH 
-HÖGTALARE  

I KORKEN!

Profilpris 
över 48 styck - 155,00
1-48 styck - 169,00

Profilpris 
över 48 styck - 331,00
1-48 styck - 360,00

GE BORT 2-PACK  
STÅLFLASKOR: 
299 KR

5017709, rosa

5100088, svart  
2-pack

5100089, silver 
2-pack

5100090, guld 
2-pack

5017707, svart 5017708, guld 5017897, silver 5017895, trä 5017350, pearl

Stålflaska
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Stålflaska i stilren, 
läcker design av rostfritt stål. Flaskan är dubbel- 
väggig med kopparhölje så den håller dryck 
iskall i 24 timmar och varm i 12 timmar. Satsa 
på en vattenflaska av hållbar kvalité både för  
dig och miljön! Flaskan rymmer 50 cl.  
Mått: 50 cl, Ø 70 mm H 255 mm  

5018061, svart 5018062, guld 5018063, silver 

Stålflaska med högtalare
Rostfritt stål. En flaska för varm och kall 
dryck. Håller garanterat vätskan sval i 24 
timmar och varm i 12 timmar.. Nu med 
bluetooth högtalare i korken! 30 cm mikro 
USB laddningskabel medföljer.   
Mått: 50 cl Ø 70 mm H 255 mm  

5018081, gul 5018082, grön 



www.sagaform.com

ETT GÅVOKORT FYLLT MED PRODUKTER FRÅN FINA VARUMÄRKEN  
På köpet får du Sagaforms snygga och praktiska pastaslev!

Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop sin 
gåva och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som överstiger kortets 
värde. Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. Beställer 
man till exempel fyra glas på gåvokortet så kan enkelt köpa till ytterligare 8 glas  
i webshopen – rabatten är ett mervärde till den redan fina gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter från Stelton, 
Pillivuyt, Face, Bud to rose, Callaway, Kosta Boda, Orrefors och Sagaform såväl 
som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, elektroniska verk- 
tyg och produkter från ett flertal andra starka varumärken. I vårt sortiment finns 
något för alla och utbudet varierar över tid. Se mer på www.mittgåvokort.se


