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Gör ett klipp på en klapp.

Innehåll

Du håller i en katalog från D&J. Vi är sedan många år 
en av Sveriges ledande leverantörer av företagsgåvor 
till den svenska profilmarknaden och en del av New 
Wave Group, en koncern med många kända varumär-
ken i portföljen. Om New Wave Groups övergripande 
CSR-strategi kan du läsa på sidan 50. Koncernen har 
varit framgångsrik och hyllad i sitt hållbarhetsarbete.

Under corona-åren 2020/2021 var vi en av de svenska 
leverantörer som hade högst leveransförmåga då vi 

aldrig varit rädda för att ha saker på lager, så länge det 
är bra produkter. Det är numera uppenbart för alla hur 
känslig vårt samhälles logistik är.

I katalogen finner du delar av vårt sortiment, produkter 
i alla prisklasser. Vi har satt ett Julpris baserat på inköp 
av 50 st eller fler då tyngdpunkten av företagens inköp 
ligger där. Vi erbjuder också inslagning eller annan 
packning, vi vet att förpackningen är en viktig del av 
gåvan.   

Alla priser i denna katalog är exklusive moms och märkning om ej annat angivits. 
Erbjudanden gäller så långt lagret räcker, doch längst t o m 31 december 2022



Gör ett klipp på en klapp.

Innehåll



* Det går inte att logga in med sin kod igen om man väljer att inte utnyttja alla diamanter på en gång.  
Däremot kan man logga in och titta på vårt sortiment hur många gånger man vill tills dess att man lagt sin order.

Vårt gåvokort är fullladdat med gåvor från välkända varumärken.  Vi har hela 
sex valörer från 200 kr till 1 600 kr att välja mellan. Tack vare tjänstens unika 
diamantsystem har du möjlighet att välja en eller en kombination av gåvor.  

Detta gör valmöjligheterna nästan oändliga. 

Något för alla. I prisklasser som du styr.

Joyful Giftcard 
-lösningen på julstöket.



Här ser du ett urval representativa varumärken som vi erbjuder:

Många varumärken i ett gåvokort!

I en konkurrensutsatt bransch är det viktigt att stärka en relation. Genom att ge det lilla 
extra kan du dessutom skapa relationer som består. Ett exempel på det extra kan vara 
att uppvakta sina kunder, leverantörer eller anställda med ett gåvokort. När någon utfört 
ett bra arbete eller lagt ner mycket pengar på ett projekt kan du med en enkel gåva skapa 
långvarig relation som gynnar dina affärer över en lång tid framöver. En nöjd kund kommer 
ta varje tillfälle i akt att rekommendera dig och dina tjänster. Du bör därför se gåvokortet 
som en investering för framtida affärer. 

Ett gåvokort tar ingen plats och kan enkelt rymmas i din datorväska eller skrivbordslåda, 
redo att användas när tillfälle ges. Du kan dessutom specialanpassa kortet efter dina öns-
kemål och profil för att göra gåvan mer personlig.

Mer än en julgåva: En relationsbyggare.



Cook

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad



Kosta Linnewäfveri Förkläde 
411215
Slitstarkt förkläde producerad i ren bomull med justerbar 
rem i nacken. Vid midjan finns en ficka för exempelvis an-
teckningsblock, termometer eller kocksläng/kökshandduk. 
Detaljer i PU-läder. 
Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Material: 100% Bomull, detaljer av PU-läder
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 65x100 cm
Styckpris: 369:-

Kosta Linnewäfveri Förkläde 
411218
Slitstarkt förkläde producerad i ren bomull med justerbar rem i nacken. Vid midjan 
finns tre fickor för exempelvis anteckningsblock, termometer eller kocksläng/köks-
handduk. Remmar och detaljer i PU-läder. 
Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Material: 100% Bomull, detaljer av PU-läder
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 65x100 cm
Styckpris: 449:-

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

Julpris

  329:-
(vid 50 st)

julbaket
bra att ha till

Kosta Linnewäfveri Kökshandske 
411219
Grillhandsken från Kosta Linnewäfveri är till-
verkad i ren bomull. Den quilatade handsken 
skyddar handen vid matlagning eller bakning. 
Innehåller en snygg detalj i PU-läder för 
upphängning. 
Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Matrial: 100% Bomull, detaljer av PU-läder.
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 18x31 cm
Styckpris: 119:- .

Kosta Linnewäfveri Grytlapp 2-pack  
411220
Grytlappar i 2-pack med ögla, producerad i ren bomull 
märkt med Oeko-Tex, trygg textil. Grytlapparna är quil-
tade, vadderade och har en snygg detalj i PU-läder för 
upphängning. 
Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Matrial: 100% Bomull, detaljer av PU-läder.
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 20x20 cm
Styckpris: 139:-

Julpris

  99:-
(vid 50 st)

Julpris

 119:-
(vid 50 st)



Julpris

  499:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk 
Grönsakskniv
410961
Stor och bred kökskniv 
som hackar och skär 
grönsakerna lätt och 
smidigt, tillverkad av 
svenskt stål. Design av 
Jon Eliason.
Förpackning: 
Presentkartong
Storlek: Bladet 17 cm
Styckpris: 879:-

Orrefors Jernverk 
Filékniv Fisk
410960
Smidig och praktisk kniv 
av rostfritt svenskt stål  
som filéar fisken lätt, 
Här är knivbladet långt, 
smalt och lätt böjligt för 
att man ska kunna följa 
skinnet på fisken. Design 
av Jon Eliason.
Förpackning: 
Presentkartong
Storlek: Bladet 24 cm
Styckpris: 879:- 

Orrefors Jernverk 
Kökskniv
410959
Mindre och lätthan-
terlig kökskniv av 
rostfritt svenskt stål. 
Hacka grönsaker med 
finess, skala ett äpple, 
eller skär citroner. 
Liten kniv med många 
möjligheter. Design av 
Jon Eliason.
Förpackning: 
Presentkartong
Storlek: Bladet 12 cm
Styckpris: 549:-

Julpris

  799:-
(vid 50 st)

Julpris

  799:-
(vid 50 st)

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk Skärbräda 
410941
En gedigen skärbräda av trä är tveklöst vack-
rast att ha i köket. Denna skärbräda är gjord 
av acaciaträ som ger den en naturligt vacker 
lyster. Akacia är rikt på naturliga oljor och står 
bra emot vattenpåverkan. Skärbrädan är av 
ändträ som ger ett starkt ytskikt. 
Material: Acacia
Förpackning: Presentkartong
Mått: 36x24x2 cm
Styckpris: 449:-

Orrefors Jernverk 
Beredningsbräda metall 

410982
Stilren beredningsbrädan i rostfritt stål, 

fungerar lika bra för vacker servering 
som i köket eller bredvid grillen. Denna 

beredningsbräda i stål är mer hygienisk än 
skärbrädor av plast eller trä, dessutom är 

den lätt att rengöra.
Storlek: 28x39x0,2 cm

Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 659:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

  549:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk Knivställ 
410947 

Praktiskt och snyggt knivställ av 
acaciaträ. Övre halvan är mag-
netisk så knivarna sitter säkert. 

Passar i alla kök!
Förpackning: Presentkartong

Storlek: 26,5x26x12 cm
Styckpris: 549:-

Julpris
  499:-

(vid 50 st)

Julpris

  449:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk 
3-pack knivar 
410899
En utmärkt gåva! En 
komplett trippel av svensk 
design. 

Design: Jon Eliason
Förpackning: Presentkartong
Bladlängd – kockkniv 15 
cm, santokukniv 20 cm och 
tomatkniv 13 cm
Styckpris: 879:-

Orrefors Jernverk 
Knivset 3-pack
410869
Stiligare än så här blir det inte! 
Orrefors Jernverks knivar har en  
unik design med mattsvarta 
knivblad och mörka trähandtag.  
Färg: svart 99
Material: Blad av stål, 
handtag av askträ
Storlek: 
Bladlängd – tomatkniv 12 cm,  
japanskkniv 18 cm och 
kockkniv 20 cm
Styckpris: 799:- 

Julpris
  449:-

(vid 50 st)

Alla priser i denna katalog är exklusive moms och märkning om ej annat angivits.



Orrefors Jernverk 
Acacia Knivset 6-pack
410988
Den ultimata förpackningen köksknivar!
Totalt komplett paket med högklassiga knivar. Så snyggt att ha som 
inredningsdetalj i köket och perfekt att ge till den som har allt. 
Storlek: Bladlängd – kockkniv 20 cm, 
skalkniv 9cm, santokukniv 18 cm, 
filékniv 20 cm, brödkniv 20 cm och 
filékniv fisk 27 cm
Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 2199:-

Julpris set

  999:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk 
Santokukniv Acacia  
410973
Storlek: Bladet 18 cm
Styckpris: 399:-

Orrefors Jernverk 
Skalkniv Acacia 
410974
Storlek: Bladet 9 cm
Styckpris: 399:-

Orrefors Jernverk 
Filékniv Fisk Acacia 
410975
Storlek: Bladet 27 cm
Styckpris: 399:-

Orrefors Jernverk 
Kockkniv Acacia  
410970
Storlek: Bladet 20 cm
Styckpris: 399:-

Orrefors Jernverk 
Brödkniv Acacia 
410971
Storlek: Bladet 20 cm
Styckpris: 399:-

Orrefors Jernverk 
Filékniv Acacia 
410972
Storlek: Bladet 20 cm
Styckpris: 399:-

Julpris
  299:-

(vid 50 st)

Julpris
  199:-

(vid 50 st)

Julpris
  299:-

(vid 50 st)

Julpris
  299:-

(vid 50 st)

Julpris
  299:-

(vid 50 st)

Julpris
  299:-

(vid 50 st)

snygga,
skarpa
och superkampanjade!



Orrefors Jernverk Gratängform 
410881/410929
I vår designserie från Jon Eliason 
kommer dessa gratängformar, 
kan köpas tvåpack eller styckvis. 
De passar brevid varandra 
i ugnen och är 
stapelbara i skåpet. 
Färg: Svart 99
Material: Stengods, 
emaljerad insida 
Förpackning: 
Presentförpackning
Storlek: 21x28 cm
Styckpris: 1099:-/549:-

Orrefors Jernverk Gratängform Stor
410946
Denna gratängform är utmärkt för den stora 
middagen. 

Färg: Svart 99
Material: Stengods, 
emaljerad insida 
Förpackning: 
Presentförpackning
Storlek: 40x25x7 cm
Styckpris: 719:-

Orrefors Jernverk Minigryta 2-Pack 
410872
I vår designserie från Jon Eliason kommer 
denna minigryta, perfekt för att göra persons-
gratänger i eller en läcker dessert, t ex creme 
brulee. 
Färg: Vit 00, svart 99
Material: Keramik med gjutjärnskänsla och 
glaserad insida
Förpackning: Presentförpackning
Storlek: 6x13 cm
Styckpris: 549:- 

Orrefors Jernverk Gratängform 2-pack 
411224
Den lilla formen som är det perfekta 
komplementet på bordet. 
Snygg för portionsgratänger eller 
det lilla tilltugget. 
Färg: Svart 99
Material: Stengods, 
emaljerad insida 
Förpackning: 
Presentförpackning
Storlek:23x16,8 cm
Styckpris: 549:- 

Julpris

  549:-
(vid 50 st)

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

 2-pack 749:-
 1-pack 379:-

(vid 50 st)

Julpris

  349:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk 
Gjutjärn Fat 
410879
Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn 
Förpackning: 
Presentförpackning 
Storlek: 4,5x30 cm.
Styckpris: 619:-  

Orrefors Jernverk 
Gjutjärn Skål Stor 
410878
Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn 
Förpackning: 
Presentförpackning 
Storlek: 10x25 cm.
Styckpris: 619:- 

Orrefors Jernverk
Gjutjärn Skål Liten 
410877
Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn 
Förpackning: 
Presentförpackning
Storlek: 6,4x15 cm.
Styckpris: 309:- 

Julpris

  449:-
(vid 50 st)

Julpris

  249:-
(vid 50 st)

Julpris

  449:-
(vid 50 st)

Alla priser i denna katalog är exklusive moms och märkning om ej annat angivits.



Orrefors Jernverk 
Gjutjärnsgryta 2,8 L 
410763
Emaljerad gjutjärnsgryta. 
En gedigen gryta perfekt för 
både långkok och vardags-
mat.
Storlek: 2,8 liter, 22x10 cm
Styckpris: 1049:- 

Orrefors Jernverk 
Gjutjärnsgryta 5 L 
410820
En rejäl emaljerad gjutjärnsgry-
ta som rymmer allt du behöver 
för en riktig festmåltid.
Storlek: 5 liter, 18x26 cm
Styckpris: 1549:- 

Orrefors Jernverk 
Gjutjärnsgryta 3,5 L 
410781
En lite större emaljerad 
gjutjärnsgryta, oval form.  
En gedigen gryta perfekt 
för både långkok och 
vardagsmat.
Storlek: 3,5 liter, 
36x22x17 cm 
Styckpris: 1399:- 

Färger: Offwhite 02, röd 35, 
orange 36, mörkgrön 65, 
ljusgrå 92, grå 95, svart 99

Orrefors Jernverk 
Neutral Knopp 
432001
Naturell knopp till gjutjärns-
grytorna med möjlighet att 
förädla för att göra 
produkten unik. 
Färg: Stål 94
Material: Stål
Förpackning: Plastpåse
Styckpris: 79:- 

gravera
egen

knopp

Julpris
  899:-

(vid 50st)

Julpris
  799:-

(vid 50st)

upplagt
tillagat och snyggt

väl

Julpris
  999:-

(vid 50st)

Julpris
  69:-

(vid 50st)



Orrefors Jernverk 
Kastrull Långt Handtag 
410976
Kastrull med tjockbotten och en 
kärna av aluminium med en yta i 
rostfritt stål. 

Material: 100% stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 16 cm, volym 1,5l
Styckpris: 499:- 

Orrefors Jernverk 
Kastrull Kort Handtag 
410976 
Kastrull med tjockbotten och en 
kärna av aluminium med en yta i 
rostfritt stål. 

Material: 100% stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 24 cm, volym 5l
Styckpris: 719:- 

Orrefors Jernverk 
Kastrull Kort Handtag 
410976 
Kastrull med tjockbotten och en 
kärna av aluminium med en yta i 
rostfritt stål. 
Material: 100% stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 20 cm, volym 3l
Styckpris: 549:- 

Julpris

  349:-
(vid 50 st)

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

  449:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk 
Salladsskål Stål
410958
En salladsskål utöver det vanliga, med 
ettt jack i kanten placerar du salladsbe-
sticken snyggt. Design Jon Eliason

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 30 cm  
Styckpris: 829:- 

Orrefors Jernverk 
Salladsbestick 
410963
Salladsbestick av rostfritt stål. Snygga 
att lägga i salladsskålen och lätta att 
hantera. Design av Jon Eliason.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 28x10 cm
Styckpris: 399:- 

Orrefors Jernverk 
Skålar 3-pack 
410983
Skålar med dubbla väggar som gör 
att både värme och kyla 
 isoleras. Passar perfekt att servera 
så väl sås och soppa som skaldjur 
eller glass i. 

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 16 cm, 20 cm, 24 cm
Styckpris: 639:- 

Julpris

 299:-
(vid 50 st)

Julpris

  699:-
(vid 50 st)

Julpris

  449:-
(vid 50 st)



Orrefors Jernverk Stekpanna 
Räfflad 
410978
Det är vid spisen och i ugnen som en stor 
del av magin i ditt kök sker. I stekpan-
norna förvandlas enkla råvaror till delikat 
mat. Rätt stekpanna kan både utföra 
magi vid spisen och användas för att ska-
pa en känsla i köket och vid bordet. Or-
refos Jernverks stekpanna har en botten 
av stål som är lätt räfflad, men helt utan 
beläggning. Detta gör att du kan använda 
stålverktyg i din panna utan att förstöra 
den. Denna panna fungerar att ställa in i 
ugnen samt på alla typer av hällar.

Material: 100% stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 28 cm
Styckpris: 659:- 

Orrefors Jernverk Wokpanna 
410979
Med sina höga kanter och runda form 
liknar woken knappt någonting annat i 
köket. En traditionell wok har en rund 
botten vilket gör det lättare att slänga 
runt grönsaker och kött i pannan. 
Dock så fungerar inte den rundade for-
men särskilt bra på platta induktionsplat-
tor och man ser ofta därför modeller med 
platt botten. Formen av woken är också 
det som skapar dess unika egenskaper. 
Den smala botten har en hög tempe-
ratur medan det är svalare högre upp i 
kanterna. På så vis tillagas det som ligger 
i botten på pannan med en helt annan 
hastighet och intensitet än det som 
slängs upp mot kanterna.

Material: 100% stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 32 cm diameter
Styckpris: 1349:- 

Orrefors Jernverk 
Stekpanna Non-stick 
410980
Orrefors Jernverks stekpanna har en 
botten med non-stick.  
Denna panna fungerar på alla typer 
av hällar.

Storlek: 28 cm 
Material: 100 % stål
Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 829:- 

Julpris

  599:-
(vid 50 st)

Julpris

  449:-
(vid 50 st)

Julpris

  999:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk Ugnsform 
410977
Form som tål ugnens höga temperaturer. Helst 
ska det göras med stil också. Orrefos Jernverk 
presenterar här den perfekta formen. Lägg i 
ingredienserna, in i ugnen och sen direkt ut på 
bordet! Snyggt, snabbt och enkelt!

Material: 100% stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 38x24,5x5,5 cm
Styckpris: 1149:- 

Julpris

  799:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk 
Tillredningsskålar 2-pack 
410981
Snygga och praktiska tillredningsskålar. 
Skålarnas botten har ett lager av silikon 
som gör att de står stadigt och stabilt 
på bordet. Du har även ett handtag för 
att hålla bra grepp. 
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 16 cm, 24 cm
Styckpris: 719:- 

Julpris

  549:-
(vid 50 st)



Orrefors Jernverk Flaskskål  
411132
I vår serie “Det goda livet” kommer denna 
exklusiva flaskkylare. När du inte kyler flaskor 
är den även snygg som en inredningsdetalj.  
Gott om plats för is och flaskor.

Material: Aluminium. 
Förpackning: Transportförp.
Storlek: 40x27x21 cm
Styckpris: 1899:-

Orrefors Jernverk Ölhink 
411143
Denna stiliga flaskkylande hink får lätt 
plats på buffé bordet. Snygg att fylla med 
is och kanske några pilsner? 
Material: Aluminium  
Förpackning: Transportförp 
Storlek: 24,5x23x21 cm  
Styckpris: 489:-

Orrefors Jernverk Flaskskål  
411193
Högblank vin- och dryckeskylare i aluminium 
från Orrefors Jernverk. Tillverkad i ett stycke, 
har en polerad utsida med en kant upptill och 
håller drycken kyld med hjälp av is. Låt skålen 
stå framme som en detalj i inredningen. Skålen 
passar utmärkt att gravera. 
Material: Aluminium. 
Förpackning: Transportförp
Storlek: 40x40x25cm
Styckpris: 1499:-

Orrefors Jernverk 
Flaskkylare Medium 
411198
Flaskkylare från  Orrefors Jernverk 
i medium storlek med plats för 2-3 
flaskor men fungerar lika bra att 
servera bål i. 
Material: Aluminium. 
Storlek/Volym: 32x23 cm, 7 l
Förpackning: Transportförpackning
Styckpris: 1699:- 

Orrefors Jernverk Ishink 2 l 
411213
Ishink tillverkad i blankpolerat rostfritt stål  
och har dubbla väggar för att hålla isen kall 
länge. Till ishinken kommer tillhörande tång. 
Material: ostfritt stål 
Förpackning: Presentförpackning
Storlek/Volym: 14,5x14 cm, 2 l
Styckpris: 499:- 

Julpris

  1499:-
(vid 50 st)

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

  499:-
(vid 50 st)

Julpris

  1299:-
(vid 50 st)

Julpris
 1299:-

(vid 50 st)

Julpris
  399:-

(vid 50st)

Orrefors Jernverk Sabreringssabel 
410852
Inget är festligare än att sabrera en cham-
pagneflaska när det ska firas. Med denna 
sabel kan du imponera på gästerna.
Förpackning: Trälåda
Storlek: 43 cm
Styckpris: 659:-



Orrefors Jernverk Juicepress 
410895 
Färg: Svart 99  
Material: Gjutjärnsbas
Storlek: 39 (71)x22 cm
Styckpris: 1799:-

Orrefors Jernverk 
Köksredskap Trä
410953
3-delat set med praktiska köksredskap av vitek.

Storlek: 33 cm
Förpackning: Presentkartong
Pris: (1-49 st) 409:- (vid 50 st) 369:-
Styckpris: 409:-

Orrefors Jernverk 
Salt- och Pepparkvarn
410952
Set med en saltkvarn och en pepparkvarn 
tillverkade av vitek och med keramiskt verk.
Storlek: 5,5x23,5 cm 
Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 549:-

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Lord Nelson 3-pack matlådor 
411195
Trepack matlådor i glas. Trälocket är gjort av 
bambu och har en silikonilist som gör att den 
återförsluts med lätthet. Förpackningarna är 
stapelbara, kan användas i micro eller i kylskåp, 
dessutom tål den att maskindiskas. På locket 
finns stor yta för profilering.

Material: Glas, bambu. BPA fri 
Förpackning: Kartong med bild
Storlek: Small 640 ml, Medium 1040 ml, 
Large 1520 ml
Styckpris: 549:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Lord Nelson Flaskväska 
410888
En trevlig väska att transportera eller ge 
bort en flaska i.
Färg: Marin 58 
Material: Bomull 
Storlek: 15x38 cm   
Styckpris: 109:-

Julpris
 1299:-

(vid 50 st)

Julpris

  99:-
(vid 50 st)



Kosta Linnewäfveri Duk Tvättad Lin 
420045
Bordsduk i mjukt naturmaterial, specialtvättad 
för att ge en skrynklig look. Tillverkad i tvättad 
100% lin med fin kvalité som ger en mjuk, 
modern och hemtrevlig känsla.  
Finns i två storlekar och kombineras med för-
del med servetter och kökshandduki samma 
serie.
Färg: Vit 00, natur 02, Vinröd 38, marin 58, 
ljusgrå 92, mörkgrå 97
Matrial: 100% linne
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 
145x250 cm   Styckpris: 1099:-
145x350 cm   Styckpris: 1579:-

Kosta Linnewäfveri Servett 
Tvättad Lin 
420045
Bordservett i tvättad linne. Lyft 
middagen med en snygg dukning, där 
servetterna får huvudrollen. 
Färg: Vit 00, natur 02, Vinröd 38, marin 
58, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Matrial: 100% linne
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 46x46 cm 
Styckpris: 139:-

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk 
420045
En kökshandduk eller kocksläng är användbar vid 
matlagning och bakning men kan även användas 
vid dukning. Kombinera gärna med Grillhandske 
411219 och grytlappar 411220
Färg: Vit 00, natur 02, vinröd 38, marin 58, ljusgrå 92, 
mörkgrå 97
Matrial: 100% Linne
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x70 cm
Styckpris: 189:-

Kosta Linnewäfveri Eliza Kökshandske 
Återvunnen  
411183
Hos oss hittar du snygga och praktiska grytlappar 
och grytvantar i bra kvalitet som hjälper dig att 
undvika brända fingrar innan middagsbjudningen. 
Matcha gärna kökets andra textiler från vår serie 
Eliza av återvunnen bomull.

Färg: Vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 32 cm
Styckpris: 69:-.

Julpris

 49:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri Brandfilt 
411180
Dessa brandfiltar kommer i ett snyggt fodral 
av mockaimitation så de blir en snygg del 
av din inredning samtidigt som du har den 
lättåtkomlig. 
Färg: Vit 00, brun 08, marin 58, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 120x120 cm 
Styckpris: 399:-

Julpris

  99:-
(vid 50 st)

Julpris

  149:-
(vid 50 st)

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

dukat
    bord

Julpris

 145x250 999:-
 145x350 1399:-

(vid 50 st)

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad



Kosta Linnewäfveri 
Eliza Servett 
Återvunnen 
6-pack 
411181
Färg: Vit 00, vinröd 38, ljusgrå 92, 
mörkgrå 97 
Storlek: 46x46 cm. 
Styckpris: 159:-

Julpris

  139:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri Eliza 
Dukset 1+12 
416164
Färg: Vit 00, vinröd 38, ljusgrå 
92, mörkgrå 97 
Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bordsduk 150x350 cm, 
12-pack servetter
Styckpris: 719:- 

Kosta Linnewäfveri Eliza 
Dukset 1+6 
416157
Färg: Vit, vnröd 38, ljusgrå 92, 
mörkgrå 97 
Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bordsduk 150x250 cm, 
6-pack servetter
Styckpris: 549:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

  579:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri 
Eliza Grytlapp 
Återvunnen 
2-pack  
411182
Färg: Vinröd 38, ljusgrå 92, 
mörkgrå 97
Storlek: 20x20 cm.
Styckpris: 79:-

Julpris

  59:-
(vid 50 st)

välkommen till

dukat
    bord

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Kosta Linnewäfveri 
Kökshandduk Solid 
Återvunnen
410955
Enfärgade kökshanddukar tillverkade av 70% 
återvunnen bomull.
Färg: Vinröd 38, marin 58, grå 95, grön 65
Storlek: 40x60 cm
Styckpris: 39:-

Kosta Linnewäfveri 
Kökshandduk 
Rand Återvunnen
410954
Randiga kökshanddukar tillverkade av 
70% återvunnen bomull.
Färg: Vinröd 38, marin 58, grå 95, grön 65
Storlek: 40x60 cm
Styckpris: 39:-

Kosta Linnewäfveri 
Kökshandduk 
Rutig Återvunnen
410956
Rutiga kökshanddukar tillverkade av 
70% återvunnen bomull.
Färg: Vinröd 38, marin 58, grå 95, grön 65
Storlek: 40x60 cm
Styckpris: 39:--

Kosta Linnewäfveri 
Kökshanddukar Halvlinne 
2-pack 
410950
2-pack kökshanddukar i halvlinne med 
vävda ränder, två olika typer av ränder 
och kommer med ett snöre lindat om 
handdukarna.
Färg: Marin 58, grå 95
Storlek: 40x60 cm
Styckpris: 149:-

Julpris

  25:-
(vid 50 st)

Julpris

  99:-
(vid 50 st)

Julpris

  33:-
(vid 50 st)

Julpris

  25:-
(vid 50 st)

Julpris

  33:-
(vid 50 st)

Julpris

  25:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri 
Eliza Återvunnen Kökshandduk Liten Ruta 
411186
Kökshanddukar kan användas till så mycket mer än 
att bara torka händerna i. Dessa kökshanddukar är 
gjorda av 70% återvunnen bomull. 
Färg: vinröd 38, grå 95
Storlek: 40x60 cm
Styckpris: 39:-

Kosta Linnewäfveri 
Eliza Återvunnen Kökshandduk Stor Ruta 
411187
Kökshanddukar kan användas till så mycket mer än 
att bara torka händerna i. Dessa kökshanddukar är 
gjorda av 70% återvunnen bomull. 
Färg: vinröd 38, grå 95
Storlek: 40x60 cm
Styckpris: 39:-



kökshandduken
en del av matlagningen

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad
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Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Cozy

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad



Kosta Linnewäfveri 
Pläd Mia
410897
En mjuk pläd som ger en härlig värme. Det 
självklara valet i soffan 245g/m²

Färg: Vit 01, marin 58, grön 65, grå 95
Material: 45% ull, 30% akryl, 
20% polyester, 5% kashmir
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 699:-

Julpris

  499:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk Ljusstake 
Flaska
411146
Denna charmiga ljusstake i porslin är 
formad som tre flaskor som sitter ihop. 
Ger ett fint ljussken då ljusen hamnar i 
olika höjd.
Färg: Vit 00, grå 95
Förpackning: Kartong
Storlek: 17, 21 resp 30 cm
Styckpris: 659:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Lord Nelson Stallykta 
Medium & Stor 
410731
Lord Nelsons stallykta av stål med 
sioor av glas, en klar stämnings-
höjare som lyser upp både inne 
och ute.
 
Färg: Stål 94 
Förpackning: Kartong med bild
Storlek: 42 cm  
Styckpris: 659:-

Orrefors Jernverk 
Sängkammarljusstake 
2-pack
410866
I vår designserie från Jon Eliason 
kommer dessa ljusstakar. Snygga 
precis som de är eller fyll dem med 
läckerheter eller pynt som följer årsti-
der/säsongen 
Färg: Svart 99
Material: Keramik, emaljerad insida
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 3,5x11,5 cm
Styckpris: 299:-

Julpris

  249:-
(vid 50 st)

Orrefors Jernverk Ljuslykta
410870
Detta är en gedigen pjäs med skön tyngd. Fo-
ten är helt i gjutjärn och kåpan i glas. Snygg 
som den är eller lägga lite dekoration runt 
ljuset på botten för att förhöja stämningen. 
Kan även användas som skål. 

Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn
Storlek: Botten 16 cm Ø höjd, 10 cm, glas 
12,5 cm Ø höjd 18 cm
Förpackning: Prestentkartong
Styckpris: 499:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris
  449:-

(vid 50 st)

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Kosta Linnewäfveri 
Pläd Mosshed

410992
Våra mjuka plädar kan du 

svepa om dig en kylig höst/
vinter kväll eller kombinera 

med bädsetet Mosshed 
421063

Färg: Sand 03, grå 95
Material: 20% merinoull, 

50% akryl, 30% polyester
Förpackning: Plastpåse

Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 589:-

Kosta Linnewäfveri Pläd Agadir
410991
Mjuk och fjäderlätt pläd. Lägg över armstödet på 
soffan tillsammans med några kuddar så får du en 
ombonad känsla. 
Färg: Ljusgrå 95, 
Material: 20% merinoull, 50% akryl, 30% polyester
Vikt: 200g/m2

Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 549:-

Julpris
  399:-

(vid 50 st)

Julpris
  399:-

(vid 50 st)

känslan av att varainsvept
i en härlig mjuk pläd

Kosta Linnewäfveri Pläd Tanger
410993
Mjuk pläd imed ränder passar både som 
inredningsdetalj och att svepa om sig en 
ruggig kväll. 
Färg: Blå 50
Storlek: 130x170 cm
Material: 20% merinoull, 50% akryl, 30% 
polyester
Förpackning: Plastpåse
Styckpris: 589:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad



Kosta Linnewäfveri Ullpläd 
Auckland
410984
Pläd i Nya Zeeländsk ull. 
Ullen skördas 2ggr/år och mulesing-
metoden används ej. 
Pläden är tjockare och rejälare och 
gör den till ett mer hållbart val.
Färg: Natur 02, grå 95
Material: 100% ull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 659:-

Julpris

  449:-
(vid 50 st)

Julpris
  449:-

(vid 50 st)

Julpris
  449:-

(vid 50 st)

Auckland

Wellington

Kosta Linnewäfveri Pläd Mårten
410942
En underbar ullpläd att svepa om sig. Material-
blandningen gör den mjuk, lätt och ändå värman-
de. Kommer i det klassiska mönstret ”gåsöga”, ett 
mönster som står sig genom tiden. 245g/m²
Färg: Sand 02, marin 58, grön 65, grå 95
Material: 45% ull, 30% akryl, 
20% polyester, 5% kashmir
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 699:-

Julpris

  499:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri 
Fleecepläd Jaquard
411148
Underbara jaquardpläden från 
Kosta LInnewäfveri är tillverkad i 
mjuk fleece. Plädens framsida har 
ett mönster av små rektanglar 
medan baksidan är slät. Pläden 
är lika mjuk och mysig som den 
är dekorativ och passar både 
att svepa om sig som att förhöja 
inredningen.
Färg: Nougat 04, grå 95
Material: 100% Polyester
Förpackning: Plastpåse med 
banderoll
Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 329:-

Julpris
  299:-

(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri Pläd Ull/
akryl
410776
Härligt varm pläd med färgval som 
passar in i varje hem.
Färg: Natur 02, vinröd 38, grön 60,
ljusgrå 95, mörkgrå 97
Material: 30% ull, 70% akryl
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm 
Styckpris: 699:-

Kosta Linnewäfveri Ullpläd 
Wellington
410987
Pläd i Nya Zeeländsk ull. 
Färg: mörkgrå 97
Material: 100% ull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 659:-

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Bath



Lord Nelson Victory Frottérock
410443
Rutig badrock i frotté från Lord Nelson Victory som 
med sin maritima design är trendig över tiden. En 
perfekt gåva för den som uppskattar stil och finess. 
Matcha gärna med handdukarna 410424.

Färg: Vit 00, marin 58, ljusgrå 95, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 450 g/m²
Storlek: S/M, L/XL , XXL
Styckpris: 889:- Julpris

  699:-
(vid 50 st)

Lord Nelson Victory 
Frottéset Smögen 2+2  
410426
Badset i mjuk bomullsfrotté. Består av 
två duschbad lakan  
och två handdukar.

Färg: Vit 00, röd 35, marin 58, grå 95, 
mörkgrå 97, svart 99
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 550 g/m²
Storlek: 50x70 cm, 65x130 cm
Styckpris: 719:- 

Julpris

  549:-
(vid 50 st)

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Kosta Linnewäfveri 
Badrock College 
420642 
Underbar morgonrock/badrock i collegetyg. 
Att ha på sig denna är som att gå runt i en 
jättestor myströja. Två fickor med mudd i 
ärmarna. Huvband och skärp i midjan. Välj 
mellan fem olika färger.

Färg: Sand 02, vinröd 38, denim 59 grå 95, 
grafitgrå 97
Material: c:a 55% bomull, 45% polyester
Förpackning: Plastpåse
Storlek: S/M, L/XL, XXL 
Styckpris: 589:-

härliga 
     badrockar

Julpris
  449:-

(vid 50 st)

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Kosta Linnewäfveri Sparock  
420641
Denna sparock från Kosta Linnewäfveri i stentvättad bomull ger 
en lätt och sval känsla mot kroppen. Den torkar snabbt och tar 
liten plats om du vill ha med den på resan.
Färg: Vit 00, marin 58, mörkgrå 97
Material: 100% stentvättad bomull
Förpackning: Plastpåse 
Vikt: 150g /m2

Storlek: S/M, L/XL
Styckpris: 479:-

Queen Anne Badrock  
410003
Prisvärda badrockar i öglefrotté. Rocken är stickad, mjuk och tålig.
Färg: Vit 00, marin 58, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 360 g/m² 
Storlek: S/M, L/XL.
Styckpris: 899:- 

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

  549:-
(vid 50 st)

Julpris

  499:-
(vid 50 st)

Julpris

  699:-
(vid 50 st)

Julpris

  799:-
(vid 50 st)

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Lord Nelson Badrock  
420604
Skön frottérock i 100% bomull. 
Klassiskt enfärgad. Skön att göm-
ma kroppen i efter ett avkopp-
lande bad.
 Färg: Vit 00, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 445 g/m²
Storlek: S/M‚ L/XL‚ XXL 
Styckpris: 999:-

Lord Nelson Victory Velourrock 
420638
Maritim rock av bomullsvelour, 400 g/m². 
Broderad logo på bröstfickan.
Färg: Vit 00, marin 58
Förpackning: Plastpåse
Storlek: S/M, L/XL
Styckpris: 719:-

Queen Anne Sparock  
410906
Lyxigt designad våfflad sparock i 
65% polyester och 35% bomull. 
Snygg och stilren piping på krage, 
fickor och ärm.
Färg: Vit 00, grå 95  
Förpackning: Plastpåse 
Vikt: 220 g/m² 
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Styckpris: 659:-  

Lord Nelson Victory Korallrock 
420600
Mjuk och len rock av mikrofleece
som ger den perfekta mysfaktorn.

Färg: Vit 00, röd 35, marin 58, grå 95, 
svart 99
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 290 g/m²
Storlek: S/M, L/XL
Styckpris: 549:-

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.
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Lord Nelson Frottéset 
Kungshamn 2+2
416148
Fairtradecertifierat gåvoset med 2 
st handdukar 50x70 cm och 2 st 
duschbadlakan 70x130 cm.
 Färg: Se Lord Nelson Frotté 410004
Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 669:-

Julpris

  499:-
(vid 50 st)

ett medvetet val förhöjer känslan
fairtradefrotté

Queen Anne Frottéset Askersund 2+2 
416044
Ett set innehållande 2 st handdukar 50x70 cm och  
2 st duschbadlakan 65x130 cm. 

Färg: Vit 00, klarröd 35, orange 37, lila 46, turkos 54, 
royalblå 55, dalablå 56, marin 58, äpplegrön 63, grå 95, 
mörkgrå 97, svart 99
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 420 g/m²
Styckpris: 499:-

Julpris

  399:-
(vid 50st)



fairtradefrotté

Kosta Linnewäfveri Bomull/Lin set Linda 2+2
416153
Set med 2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 70x130 cm. 

Färg: Se Kosta Linnewäfveri Linda Frotté 410059
Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 879:-

Julpris

  799:-
(vid 50st)

Kosta Linnewäfveri Frottéset set Jasmine 2+2 
416151
2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 65x135 cm.
Färg: Se Kosta Linnewäfveri Frotté 410934 
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 600 g/m²
Styckpris: 879:-

Lord Nelson Victory Cabana 
420644
Badlakanet Cabana har en sida i velour som ger en mjukt och härlig känsla 
när man sveper det kring sig, andra sidan är öglefrotté för bra uppsugnings-
förmåga. Cabana kommer i tre olika färgsättningar. 
Färg: Marin/sand 5803, marin/gul 5812, marin/röd 5835
Material: 100% bomull
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 400 g/m2
Storlek: 80x160 cm 
Styckpris: 399:-

Julpris

  329:-
(vid 50 st)

Julpris

  799:-
(vid 50st)

Lord Nelson Victory Vändbar 
420640
Detta badlakan har en unik vävmetod som gör att den har ”dubbelfärg”, ena 
sidan med en färg och andra sidan med en annan.
Färg: Rosa/ljusblå 5023, turkos/cerise 5430, sand/marin 5803,  
marin/röd 5835, grön/grå 6546, grå/svart 9995 
Material: 100% bomull, 
Vikt: 400 g/m2
Storlek: 90x160 cm
Förpackning: Plastpåse 
Styckpris: 399:-

Julpris

  329:-
(vid 50 st)



Orrefors Hunting är en serie produkter med hög 
outdoorfaktor, anpassad för människor som gillar 
att vara ute och äta ute i naturen. Produkterna 
kommer i en läcker förpackning av wellpapp i 
snygg och genomtänkt design och är 
perfekta att ge bort som julklapp 
eller present.

ORREFORS HUNTING

Outdoor



Orrefors Hunting Ihopfällbar Stekpanna  
410855
Med denna hopfällbara stekpanna kan du laga mat 
till hela familjen runt lägerelden. Pannan är tillverkad 
i rostfritt stål och har ett ihåligt handtag i vilket du 
kan sticka in en pinne som förlängning om det börjar 
brännas om händerna.

Storlek: Diameter 28 cm
Förpackning: Kartong och canvaspåse
Styckpris: 499:-

Orrefors Hunting Pizza Kit 
410850
Få till den perfekta pizzan med detta kit från Orrefors 
Hunting. Pizzastenen ser till så att du får en knaprig 
botten och den medföljande, hopfällbara, pizzaspa-
den gör hanteringen av pizzorna enkel.
Mått: Diameter pizzasten 33 cm, spade 63 cm utfälld.
Förpackning: Pizzakartong
Styckpris: 999:-

Orrefors Hunting Grillvantar
411131
Spara håret på underarmarna med dessa ordentliga  
grillhandskar i skinn från Orrefors Hunting.

Storlek: Onesize
Förpackning: Kartong
Styckpris: 389:-

Orrefors Hunting Köttvändare 2-pack 
411137
En kanonbra ”flipper” för grillen. De långa handtagen 
gör att du inte bränner dig men ändå når långt in på 
grillen på ett smidigt sätt. Går utmärkt att flippa kött, 
kyckling och grönsaker. Kommer i 2-pack med olika 
längd på skaften.

Material: Skaft i stål, handtag i gummiträ
Storlek: 32 cm, 55 cm
Förpackning: Kartong
Styckpris: 219:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

  349:-
(vid 50 st)

Julpris

  799 :-
(vid 50 st)

Julpris

  179:-
(vid 50 st)

Lord Nelson Corn Hole Game 
411189 
Corn Hole är ett kul spel där alla kan vara med. Perfekt för 
fikarummet, familjen eller utmana vänner och bekanta. 
Material: Furu
Storlek: 30x50x4 cm, ben 11 cm
Förpackning: Väska av non-wovenmed blixtlås
Styckpris: 549:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Levereras i 
canvasfodral
som kan tryckas

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Orrefors Hunting 
Termos  
410856
Stor termos för både kall och varm 
dryck i retrodesign från Orrefors 
Hunting, finns i två storlekar.

Förpackning: Kartong
Storlek/pris: 
1L Styckpris: 449:-
2L Styckpris: 499:-- 

Orrefors Hunting 
Sågkedja 
410851
En minimalistisk men otroligt effektiv 
såg att ha med sig ut i skogen. 
Motorsågskedjan med täta tänder 
skär åt båda hållen och avverkar 
snabbt stockar och mindre träd. 
Storlek: Kedja 65 cm, totalt 100 cm
Förpackning: Kartong och nylonfodral
Styckpris: 369:-

Orrefors Hunting 
Glaze 
410849
Liten gryta i gjutjärn att ställa på 
grillen för att hålla glazen varm, 
levereras med snygg pensel – perfekt 
kit för den ihärdige grillaren. 
Volym: 0,4 liter
Förpackning: Kartong
Styckpris: 329:-

Orrefors Hunting 
Grillverktyg 3-pack 
410859
Stadiga grillverktyg för den 
kräsne grillaren. Handtag i trä 
som isolerar väl från värmen 
i övrigt i tjockt rostfritt stål 
för en robust känsla och 
stadighet. 
Längd: 46 cm
Förpackning: Kartong
Styckpris: 589:-

Orrefors Hunting Köttknivar  
410853
Fyra ordentliga grillknivar från Orrefors 
Hunting. Med dessa vassa 
knivar tar du dig igenom vilken köttbit 
som helst, mör som seg, 
medium som rare.
Storlek: 25 cm
Förpackning: Bok-kartong
Styckpris: 659:-

Orrefors Hunting 
Multiverktyg 
410854
Laga bilen, hugg ved eller spika i en 
spik. Vad du än ska fixa med så 
är detta multiverktyg en bra följesla-
gare. Här finns; tång och avbitare, 
hammare, liten yxa, knivar, nagelfil, 
plattmejsel x2, kryssmejsel samt 
burköppnare.
Storlek: 15 cm
Förpackning: Kartong och canvaspåse
Styckpris: 329:-

Julpris

  499:-
(vid 50 st)

Julpris

  549:-
(vid 50 st)

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

Julpris

  279:-
(vid 50 st)

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

Julpris

 1 L 349:-
 2 L 399:-

(vid 50 st)



Orrefors Hunting Kylryggsäck  
410847
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, 
stort huvudfack och tre mindre fickor 
för tillbehör. Ryggsäcken har reglerbara 
remmar och håller picnicen välkyld under 
hela dagen. Detaljer i PU-läder.

Färg: Sand 03, marin 58, grön 65, grå 95
Volym: ca 23 liter
Förpackning: Plastpåse
Styckpris: 659:-

Orrefors Hunting Kylväska 
410846
Kylbag i grov canvas med justerbar och 
ordentliga handtag. Med rejäl isolering 
håller den matsäcken kall under hela  
utflykten. Detaljer i PU-läder.

Färg: Sand 03, marin 58, grön 65, grå 95
Volym: Ca 27 liter
Förpackning: Plastpåse
Styckpris: 659:-

Julpris

  499:-
(vid 50st)

Julpris

 499:-
(vid 50st)

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Morberg Orrefors Hunting 
Teleskopgrillpinne 
411170 
Grillpinne av rostfritt stål och handtag av ek.

Storlek: 19-80 cm
Förpackning: Påse av nylon
Styckpris: 279

Morberg Orrefors Hunting 
Termosmugg 
411157 
Färg: Grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl
Förpackning: Displaykartong
Styckpris: 369:-

Morberg Orrefors Hunting 
Termosflaska 
411155 
Färg: Grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl
Förpackning: Displaykartong
Styckpris: 399:-

Morberg Orrefors Hunting 
Mattermos 
411156 
Innehåller en ihopfällbar sked av rostfritt stål.

Färg: Grön 65, svart 99
Storlek: 60 cl
Förpackning: Displaykartong 
Styckpris: 399:-

Morberg Orrefors Hunting 
Termosmugg 
411158 
Färg: Grön 65, svart 99
Storlek: 60 cl
Förpackning: Displaykartong
Styckpris: 399:-

I denna kollektion har 
Per Morberg designat 
stilrena och tåliga 
utomhusprodukter att 
ha med ut på tur. 
Det goda livet skall 
åtnjutas på bästa sätt 
– mat med dryck och 
naturen tätt inpå.

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

Julpris

  249:-
(vid 50 st)

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

Julpris

  299:-
(vid 50 st)



Morberg Orrefors Hunting 
Plunta 
411171 
Fickplunta av rostfritt stål som kommer 
med ett fodral av äkta läder.

Storlek: 9x2,5x12 cm, 25 cl
Förpackning: Displaykartong
Styckpris: 619:-

Morberg Orrefors Hunting 
Stålmugg 
411159  
Vakuumisolerad mugg av rostfritt stål med 
dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för 
bästa värmehållningsförmåga. Handtaget har 
även en karbinhake.
Storlek: 35 cl
Förpackning: Displaykartong
Styckpris: 219:-

Morberg Orrefors Hunting 
Emaljerad Metallmugg 
411160 
Porslinsemaljerad metallmugg som är 
stöttålig och perfekt för skogsturen.

Färg: Grön 65, svart 99
Storlek: 45 cl
Förpackning: Displaykartong
Styckpris: 169:-

Julpris

  149:-
(vid 50st)

Julpris

  499:-
(vid 50st)

Julpris

  149:-
(vid 50st)

Morberg

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Pack

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Morberg Orrefors Hunting 
Ryggsäck 
411161 
Ryggsäck med användbara fack och 
fickor inklusive en datorficka.
Färg: Svart 99
Material: Yttertyg av 60% polyester och 
40% bomull.
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x31x14 cm 
Styckpris: 1099:-

Morberg Orrefors Hunting 
Kurirväska 
411163 
Kurirväska med flera praktiska fack och 
fickor inklusive en datorficka.
Färg: Svart 99
Material: Yttertyg av 60% polyester och 
40% bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 47x30x17 cm
Styckpris: 899:-

Morberg Orrefors Hunting 
Necessär 
411164 
Smidig och lätt necessär att packa 
ned till resan.
Färg: Svart 99
Material: Yttertyg av 60% polyester 
och 40% bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 27x14x15 cm 
Styckpris: 399:--

Julpris

  899:-
(vid 50 st)

Julpris

  799:-
(vid 50 st)

Julpris

  299:-
(vid 50 st)

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Washed cotton canvas 
PU leather trimmings 

Metal zipper & details 

canvas
     touch

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Lord Nelson Duffelväska 
411153
Duffelväskan är lätt att packa och dess 
olika bärremmar ger flera bra sätt att bära 
väskan.
 
Färg: Marin 58, grå 95
Material: Bomullscanvas
Förpackning: Non woven-påse
Storlek: 55x35x25 cm, volym: ca 40 liter
Styckpris: 779:-

Lord Nelson Kurirväska  
411082
Praktisk väska med lång bärrem. 
Datorfack inuti som gör den ypperlig 
som arbetsväska.

Färg: Marin 58, grå 95
Material: Bomullscanvas
Förpackning: Non woven-påse
Storlek: 38x12x29 cm
Styckpris: 719:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Julpris

  599:-
(vid 50 st)

Lord Nelson 
Resenecessär Canvas
411147
Resenecessär av bomullscanvas med 
upphängningskrok med ett stort fack 
tillsammans med flera mindre praktiska  
förvaringsmöjligheter.

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 17x9x23 cm
Styckpris: 189:-

Julpris

  169:-
(vid 50 st)

Queen Anne Resenecessär  
410089
Praktisk resenecessär med många 
fack och upphängnings krok. Fung-
erar utmärkt till affärsresorna och 
lillsemestern.

Förpackning: Plastpåse
Storlek: 17,5x9x23 cm
Styckpris: 149:-

Julpris

  129:-
(vid 50 st)

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Bed

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad



Kosta Linnewäfveri 
Nottingham Satin Lyocell 4-delsset
426047
Bäddset av Lyocell vilket tillverkas av cellulosa 
från snabbväxande träd. Lyocell bearbetas i ett 
slutet system där man återanvänder 99% av de 
biologiskt nedbrytbara kemikalierna, även tyget 
är 100% biologiskt nedbrytbart. Tyg av lyocell 
transporterar fukt, andas och känns mjukt mot 
huden.
Förpackning: Presentpåse
Storlek: Påslakan: 2 st 150x210 cm
Örngott: 2 st 50x60 cm
Styckpris: 1449:-

Julpris

  999:-
(vid 50 st)

Julpris

  1799:-
(vid 50 st)

Julpris

  799:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri 
Manchester Satin 4-delsset
426036
Vårt finaste bäddset i satin är Manchester. Tyget 
ger en ljuvligt mjuk känsla och känns svalt mot 
huden eftersom det är gjort av bomullssatin, dvs 
tätvävt tyg av fint garn.
Förpackning: Presentpåse
Storlek: Påslakan: 2 st 150x210 cm
Örngott: 2 st 50x60 cm
Styckpris: 1699:-

Julpris

  1299:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri 
Fjällbacka Satin 4-delsset
416052
Dubbla bäddset i mjukaste satin med 
stilren design av breda ränder.
Färg: marin 58, grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Presentpåse 
Storlek:Påslakan: 2 st 150x210 cm
Örngott: 2 st 50x60 cm
Styckpris: 1099:-

Kosta Linnewäfveri  Linnea 
Tvättad linne
420944
Extra örngott i mjukt naturmaterial. Tillverkad 
i tvättad 100% linne med fin kvalité som ger 
en mjuk och hemtrevlig känsla. 

Färg: Vit 00, natur 02, marin 58, ljusgrå 92, 
mörkgrå 97
Matrial: 100% lin, trådtäthet 82
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
50x60 cm, 150x210 cm 
Styckpris: 1999:-

Extra örngott: 50x60 cm 
Styckpris: 279:- (vid 50 st 249:-) Alla priser i denna katalog är exklusive moms 

och märkning om ej annat angivits.



Lord Nelson Julkula 2-delsset
421075
Skapa en murrig julstämning med detta 
bäddset där vackra julkulor hänger på 
grangrenar.

Färg: Grå 95
Matrial: 100% Bomull, trådtäthet 144
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Styckpris: 499:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Lord Nelson Nisse 2-delsset
421074
Ge sovrummet en julig känsla med detta mysiga 
bäddset med tomtar, granar och hjärtan. 

Färg: Marin 58
Matrial: 100% Bomull, trådtäthet 144
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Styckpris: 499:-

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

presentkartong +50:-
inkl packkostnad

presentpåse         +35:-
inkl packkostnad



Kosta Linnewäfveri Vikttäcke Enkel
Tyngre täcke som ger en omslutande effekt på kroppen och 
bidrar till en  bättre sömnkvalitet, täcket formar sig efter 
kroppen och gör att användaren känner ett lugn och mindre 
stress. Rekommendationen är att välja ett täcke som motsva-
rar 7–12% av kroppsvikten. Fyllning av polyesterfiber  
och glaspärlor.

Vikttäcke 7 kg
410964 
Storlek: 150x210 cm
Styckpris: 1449:- 

Vikttäcke 11 kg
410969
Storlek: 150x210 cm 
Styckpris: 1899:- 

Vikttäcke 9 kg
410965 
Storlek: 150x210 cm 
Styckpris: 1499:- 

Kosta Linnewäfveri Jannike
4-delsset 
416155
Ett supertrendigt bäddsett i fiskbens-
mönster, gjort i finaste bomull. 
Färg: Marin 58
Material: 100% bomull, trådtäthet 
144
Förpackning: Presentpåse
Storlek: Påslakan: 2 st 150x210 cm
Örngott: 2 st 50x60 cm
Styckpris: 899:-

Julpris

  599:-
(vid 50 st)

Kosta Linnewäfveri 
Mosshed Flanell 4-delsset
426063
I vårt mjuka flanellbäddset Mosshed sover 
du mjukt och varmt. Ett underbart bäddset 
att krypa ner i.
Färg: Sand 03, grå 95
Matrial: 100% Bomull, trådtäthet 76
Förpackning: Presentpåse
Storlek: Påslakan: 2 st 150x210 cm
Örngott: 2 st 50x60 cm
Styckpris: 899:-

Julpris

  699:-
(vid 50 st)

känn
  pressen

på dochj.se hittar du 
allt som behövs för en 
komplett bäddning

Julpris
  999:-

(vid 50 st)

Julpris
 1299:-

(vid 50 st)

Julpris
 1499:-

(vid 50 st)

vikttäcken 
för bättre sömn

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.
Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Tech
            & Stuff



Jays x-Seven
Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad 
design från det svenska varumärket 
Jays. Fantastiskt ljud, bra mikrofon 
för telefonsamtal och 24 timmars 
batteritid. Bluetooth 5.0 och USB-C 
laddningskabel. Kommer levererade i 
snygg originalkartong från Jays.
Art. nr: JAY0247

Jays s-Go Three 2.0
Snygg högtalare från Jays med rejält ljud 
men samtidigt djup i ljudet. IPX4-klassad så 
den står emot vatten, sand etc. vilket gör 
den perfekt att ta med till stranden. Upp 
till 12 timmars batteritid och mikrofon för 
konferenssamtal. Storlek: Ø130x60 mm.
Art. nr: JAY0503

Jays t-Seven
In ear-lurar från Jays med brusreducering 
och touch-kontroll. Fantastisk mikrofon 
tack vare dubbel mikrofonuppsättning. 
Batteritid på fem timmar och kan sedan 
placeras i asken för laddning och ytter-
ligare 15 timmars batteritid. Finns i vitt 
och svart.
Art. nr: JAY0242

Julpris

  909:-
(vid 50 st)

Julpris

  829:-
(vid 50 st)

Julpris

  479:-
(vid 50 st)

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



Blaupunkt BT Speaker
Rejäl 10-watts bluetooth högtalare som med sin storlek (31 cm hög) är en rejäl eye-catcher! 
Tack vare bra batteritid på 10 h så kan den spela hela kvällen utan att behöva laddas. Lyser upp 
i olika LED-ljus vid användning och går att märka med hjälp av fullfärgstryckt logotop. 
Art. nr: BLP3925

Julpris

  369:-
(vid 50 st)

Xoopar Trafold 3
Kraftfull och smidig laddningsplatta för trådlös laddning. - Ladda upp 
till 4 enheter samtidigt. - Ihopfällbar design med magnet gör den 
smidig att ta med på resan. - MagSafe-kompatibel. - Höljet är tillverkat 
av biologiskt nedbrytbar plast.
Art. nr: 3188

Julpris

  379:-
(vid 50 st)



Swing set
Detta set innehåller en 750ml swing-flaska och två muggar. Drycken 
håller rätt temperatur i flaskan eller i de dubbelväggiga kopparna. 
Perfekt under en picknick eller varför inte en resa.
Art. nr: 98802

Julpris

  399:-
(vid 50 st)

Kit med termosflaska samt ryggsäck
Termosflaskan håller drycken varm i upp till 12 timmar eller sval i upp till 24 
timmar. - Stor och rejäl vattenresisten ryggsäck.
Art. nr: 95129/98882

Julpris

  369:-
(vid 50 st)

Xoopar MR Bio Powerpack
Kit med multikabel och powerbank, perfekt för 
resan. - Powerbank på 5000 mAh. - Multikabel 
med kontakter för alla av dagens elektronik-
produkter. - Tillverkad av biologiskt nedbrytbar 
plast samt vete.
Art. nr:  3186

Julpris

  319:-
(vid 50 st)

Alla priser i denna katalog är exklusive moms 
och märkning om ej annat angivits.



linnepåsar med/utan tryck

jutesäckar med/utan tryck

jutebag med tryck



inslagning av originalförpackningen
När en produkt kommer i ett lite finare emballage (det anges i regel i 

produkttexterna i denna katalog)  så kanske man bara vill slå in 
produkten i ett säsongsanpassat omslagspapper.

Det kan vi naturligtvis också ombesörja. 

stort urval gåvoförpackningar

Giftbox

 50:-
inklusive

packkostnad

Vi har färdiga gåvoboxar i många olika format, 
neutrala eller med säsongsanpassade tryck på lager.

Utifrån dina önskemål kan vi ta fram en passande 
standardbox eller gåvopåse  eller rentav ta fram en 

box med ditt eget tryck på box eller sleeve.
Notera att en adderad förpackning 

inte blir en del av gåvans pris 
utan redovisas separat på faktura. 

Förpackningen påverkar då inte 
det avdragsgilla gåvobeloppet.

Giftbag

 35:-
inklusive

packkostnad

Inslagning
från

 35:-
inklusive

packkostnad

Inslagningspapper på bilden 
är endast för inspiration,

kontakta oss för tillgängliga val

   lägg lite 
   extra 
   omsorg på
 förpackningen



Det vi gör idag påverkar vår morgondag och hela vår framtid. Därför är vi noga med att 
alltid ta ansvar för vår verksamhet. Både vad gäller  miljö-tänkande och arbetsvillkor. 
På så vis hoppas vi att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss och våra produkter.

UPPFÖRANDEKODEN
Medlemsskapet i Fair Labour Association innebär att man stödjer en Code of Conduct, 
en uppförandekod, som omfattar krav inom en stor mängd olika områden så som: 
Förbud mot barnarbete • Förbud mot tvångsarbete •  Förbud mot diskriminering 
• Skäliga löner och arbetstider • God arbetsmiljö och säkerhet • Organisationsrätt 
och rätt till kollektiv förhandling • Lagar och förordningar, t ex intyg att mutor ej 
förekommer • Miljöfrågor

ARBETE FÖR MILJÖN
Vi producerar med miljön i tanken och försöker ta ansvar från början till slut. 
Detta innebär bland annat att vi ställer krav på: Kemikalierestriktioner • Minskade 
utsläpp av jungfruligt råmaterial, icke-naturligt avfall samt luftutsläpp • Minskad 
energiförbrukning och förbrukning av färskvatten • Minskat vatten-, elektricitets- 
och pappersförbrukning • Tillvaratagande av miljöfarligt avfall.

CLEAN SHIPPING  
– RENARE OCH HÄLSOSAMMARE TRANSPORT
Inom industrin har stora insatser gjorts för att minska utsläppen i luft och vatten 
– inom sjötransporten har utvecklingen snarare gått åt motsatt håll med stora, 
miljöfarliga utsläpp som följd. För att motverka detta bildades Clean Shipping 
Project som är ett västsvenskt samarbete mellan kommun, landsting och Business 
Region Sweden. Projektet går ut på att transportköpare skapar tryck på rederierna 
om renare skepp. Rederierna måste lämna utförlig miljöinformation som samlas i 
Clean Shipping Index. Utifrån detta kan rederierna sedan miljöbedömas vid trans-
portupphandlingar och man kan sätta press på bättre miljöanpassning. Eftersom vi 
redan i dagsläget arbetar med att minska våra flygtransporter och samordna våra 
sjötransporter var det ett självklart val att bli aktiv medlem i Clean Shipping Projekt.

TRYGG TEXTIL
Öko-Tex Standard 100 togs fram i början av 1990-talet då flertalet textilier fort-
farande kunde innehålla negativa och hälsovådliga kemikalier. Idag är det världens 
ledande humanekologiska märke för textilier som testas för skadliga ämnen. Varor 
som certifierats har producerats med tanke på humanekologi samt testats och 
godkänts av internationellt erkända textilinstitut. Textilier som bär symbolen är bra 
för människans välbefinnande. Flera av våra produkter är märkta med just Öko-Tex 
och målet är att samtliga textilprodukter så småningom ska bära denna symbol.

KONTROLLER 
Vårt mål är att alla leverantörer skall inspekteras fyra gånger per år. In spektionerna 
sker de flesta gånger oanmälda för att man på detta sätt ska kunna komma åt dem 
som eventuellt bryter mot kontraktet.

ANSVAR I PRODUKTIONEN
Vi samarbetar med flera olika leverantörer och sysselsätter ett mycket stort antal 
människor. Arbete är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men samtidigt är 
lagar och regler inte så utvecklade i produktionsländerna som i västvärlden. Därför 
måste vi se till att reglera detta. Våra leverantörer får därför skriva under ett avtal 
som ger dem som arbetar mer humana villkor.

BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren 
i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas 
leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete 
och diskriminering.

DEN GRÖNA PUNKTEN
Vi är stolta över att alla våra produkter omfattas av Den Gröna Punkten. Denna symbol 
är ett bevis på att produktens förpackning ingår i ett godkänt återvinningssystem. 
Kontinuerligt rapporterar vi också siffror på vår förbrukning till Naturvårdsverket.



New Wave Group 

Code of 
Conduct



top 100 julen 2022 Ja, det blev nog kanske 100++. Vi har ju så mycket julanpassade 
gåvoprodukter och så svårt att välja. Vi låter dig göra det istället. Samtidigt påminner vi om att lägga
 lite extra omsorg på inslagningen. Eller låta oss göra det åt dig.Allt för en lyckad jul 2022. 


