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Viktigt att veta om gåvor till anställda under 
2021!
 
Höjd skattegräns för personalgåvor
Under hela 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för 
gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas 
för gåvor från arbetsgivare så länge gåvornas 
värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr  
(inkl moms) och att de inte lämnas i pengar. 

Tillfälliga regler om 
gåvor till anställda

Varmt välkommen till

Vi har många transportlösningar som innebär att 
vi fraktar hem er gåva till alla era anställda med 
sms-avisering eller leverans hem till dörren.  
Du behöver bara ge oss en lista på adresser, så 
löser vi all hantering där även en julhälsning från 
er och en egendesignad transportkartong kan 
ingå.

Vi löser leveransen hem 
till dina medarbetare

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar och eventuella slutförsäljningar. Vi ansvarar inte för sortimentsförändringar orsakade av tillverkare eller leverantörer. Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller prisfel i denna katalog.

Peter Ziarkowski
Inköp

070-2255658
peter@segmenta.se

Peter  Zellinger
Grafisk formgivning

070-7755588
zeta@segmenta.se
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Segmentas julkatalog 2021 är ett urval av våra produk-
ter och tjänster samt respektive leverantörs sortiment. 
Sortimentet förändras löpande. 

Saknar du en produkt - kontakta oss!

Med reservation för tryckfel och eventuella slutförsälj-
ningar. 

Samtliga belopp anges exkl. moms och frakt.

Segmenta ansvarar ej för tillverkare eller leverantörers 
sortiment eller lagerstatus.
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Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som 
innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas 
värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar.   
Skattefriheten gäller utöver den skattefria gränsen som idag finns på t ex julgåvor.

I katalogen hittar du ett urval av utmärkta julgåvor. Många fler finns på segmenta.se.

Tillfälliga regler om skattefrihet 
på företagsgåvor
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Tilläggsgåvor  
- det lilla extra
Vid köp av gåvorkort finns 
möjlighet att komplettera med 
"tilläggsgåva".
Frakt tillkommer med 79:- per kort.

Med reservation för slutförsäljning.

Här är några av de varumärken 
mottagaren kan välja mellan:

Årets gåvokort är fullladdat med gåvor från välkända varumärken. 
I år kan du välja bland hela sju valörer från 200 kr till 2 000 kr. 
En stor nyhet i år är även ett diamantsystem där du har möjlighet 
att välja en eller en kombination av gåvor. Detta gör valmöjlig-
heterna nästan oändliga.
Med upp till 300 produkter från välkända varumärken, uppdelade i 
olika kategorier, finns det något för alla.

Joyful Christmas - Den uppskattade gåvan

En enkel lösning där  
mottagaren väljer sin gåva
200 400 600 800 1200 1600 2000
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T I N G S 
G I F T C A R D ®

I gåvokortet har du möjlighet att välja mellan ett 70-tal fina gåvor. Bonusgåvan som 
medföljer, utan kostnad, till varje gåvokort har ett värde upp till 998 kronor.

Med ett generöst gåvokort, där mottagaren själv väljer sin julklapp bland en mängd 
fina artiklar, gör människor glada och ge bort riktigt fina gåvor för en roligare  
matlagning.

Alla gåvor är exklusivt utvalda av TINGS och Markus Aujalay och många bär Markus 
logga.

En fin bonusgåva skickas med helt utan kostnad tillsammans med gåvokortet, se 
vilka bonusgåvor det gäller i denna katalog eller på www.tingsgiftcard.se
Pris per gåvokort, inkl bonusgåva 398:- 
Frakt och hanteringskostnad tillkommer 79:-/gåvokort.

Exclusive

BONUSGÅVA + GÅVOKORT 
+ VALBAR GÅVA

70
H ä r l i g a
g å v o r !

BONUSGÅVA 1  
MARKUS KÖTT- & GRILLBESTICK SIGNATURE 12 DELAR  
+ GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; rejäla kött- och grillbestick för sex personer 
gjorda av högklassigt 18/10-stål med spegelpolish. Kniven är speciellt tandad för bästa skärförmåga. 
Storlek på kniv är 23 cm och gaffel 20 cm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong.  
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.

Bonusgåva 1, grillbestick, pris/st 698:- 
Frakt och hanteringskostnad tillkommer 79:-/gåvokort. 

Exclusive
T I N G S  G I F T C A R D

S P E C I A L  G I F T S

Bonusgåva,
värde upp till

 998:-
på köpet 

BONUSGÅVA 2  
MARKUS RUNDA PIZZA, OST & TAPAS BRÄDA MED TRE BE STICK  
+ GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; trendig träbräda i acaciaträ 
med handtag och tre ostbestick. Brädan passar som uppläggningsbricka av delikatesser, 
pizza, ostbricka eller som en fin prydnad i köket. Storlek: 48x35x1,5 cm. Levereras i en 
exklusiv present/färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.

Bonusgåva 2, bräda med ostbestick, pris/st 698:- 
Frakt och hanteringskostnad tillkommer 79:-/gåvokort. 
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Unlimited Supreme
Mottagaren får välja ur vårt allra finaste sortiment. En bred mix av gåvor 
från välkända varumärken, här finns något för alla. Mottagaren har  
hundratals produkter att välja mellan, här finns något för alla. 

För att se hela utbudet, logga in på www.supekortprofile.se  
med koden UNLIMITED360. 

Nedan presenteras några av produktkategorierna i gåvokortet. 

Unlimited Supreme inkl presentkuvert, pris/st 360:-
Frakt och hanteringskostnad tillkommer 79:-/gåvokort.

Unlimited Delight
Ett lite billigare kort som är fyllt med ett brett utbud av fina produkter från 
mängder av olika varumärken. Mottagaren har hundratals produkter att 
välja mellan, här finns något för alla! 

För att se hela utbudet, logga in på www.supekortprofile.se  
med koden UNLIMITED229. 

Nedan presenteras några av produktkategorierna i gåvokortet. 

Unlimited Delight inkl presentkuvert, pris/st 229:-
Frakt och hanteringskostnad tillkommer 79:-/gåvokort.

Delikatesser Köksprodukter Heminredning Textilier

Elektronik Wellness Fritid Media
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BALTIMORE WEEKENDBAG
Rymlig weekendväska med justerbar axelrem. För att ge bättre 
organisationsmöjligheter har väskan utrustats med en ficka med 
blixtlås på ena sidan och en liten ficka med tryckknapp på den 
andra. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en väska med vatten-
avvisande egenskaper.

Storlek: 55,5x22x43 cm
Weekendväska Baltimore, pris/st 429:-

PRIMLAND HOTEL SATIN
Påslakanset i 100 % satinvävd bomull med en trådtäthet på 200 tc i mjuk 
kvalitet. Subtilt och stilrent mönster med vingar på örngottets kanter för ett 
mer exklusivt intryck. Setet består av två påslakan och två örngott i 100 % 
BCI-bomull. Levereras i presentkartong. 

Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm
Bäddset, pris/set 699:-

ELLERY HANDDUKSSET, 4 DELAR
Vävda av den finaste bomullen till en otroligt kraftig kvalitet på hela 500 gsm. 
Handdukarna i detta set har en makalös mjukhet, uppsugningsförmåga och 
livslängd. Tillverkad av 100 % BCI-bomull, ett initiativ som är till för att hjälpa 
bomullsodlare att omvandla sitt jordbruk från konventionellt jordbruk till en 
mer hållbar odling. Setet består av två duschanddukar och två gästhand-
dukar.

Storlek: 65x135 cm, 40x70 cm
Handduksset 4 delar, pris/set 599:-

SLOANE RPET WEEKENDER
Weekendbag framtagen i en återvunnen polyester som är vävd till att efter-
likna en slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100 % återvunnen polyester från 
PET-flaskor. Exklusiva detaljer av veganskt läder i så kallat waterborne PU, 
ett mer skonsamt veganskt läder där man främst använder vatten som  
ersätter starka lösningsmedel i tillverkningsprocessen. Väskan har en  
reglerbar axelrem. 

Storlek: 52x25x33 cm
Weekendväska Sloane, pris/st 799:-

BALTIMORE TRAVEL BACKPACK
Denna backpack har en minimalistisk och modern design med smarta  
organisationsmöjligheter som ser till att du kan utnyttja väskans totala  
utrymme till fullo. Utrustad med ett vadderat datorfack (upp till 17"),  
samt en dold ficka på baksidan för säker förvaring av värdesakerna. 

Storlek: 28x14,5x43 cm
Ryggsäck, pris/st 529:-
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MONTE GJUTJÄRNSGRYTA
En klassisk gjutjärnsgryta i Monte-serien. Tack vare gjutjärnets goda värme-
egenskaper är den idealisk till grytor och långkok. Locket är försett med små 
piggar som gör att vattenångan som kondenseras fördelas jämnt och fint över 
innehållet – en självösningsfunktion. Fungerar på alla typer av spishällar.

Storlek: 27x21x15 cm, 3,5 liter
Gjutjärnsgryta, pris/st 429:-

MONTGOMERY BÄDDSET PREMIUM COTTON
Påslakanset bestående av två örngott och två påslakan i 100 % BCI-bomull 
som vävts med en trådtäthet på 144 tc. Svanen-certifierat så att du kan 
sova gott med vetskapen om att viktiga kvalitets- och miljömässiga kriterier 
uppnåtts i tillverkningen av ditt bäddset. 

Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm
Bäddset, pris/set 429:-

BELAGGIO ULLPLÄD
Exklusiv pläd i ull. Mönster i kombination med materialval ger pläden en 
exklusiv känsla. Noto ullpläd är gjord av ull från Nya Zeeländska får.  
Mulesing-fri ull. 

Storlek: 130x170 cm
Ullpläd, pris/st 360:-

COTOMINO SKÄRBRÄDA ÄNDTRÄ
Skärbräda i vackert FSC-märkt akaciaträ. Tack vare akaciaträdets vackra 
ådring blir varje skärbräda således unik. Fåror på kortsidorna för bättre 
greppvänlighet. Tillverkad av ändträ, vilket ger en mycket exklusiv skärbräda. 

Storlek: 42x30x3 cm
Skärbräda, pris/st 419:-

BARON ROASTER
Exklusiv ugnsform i koppar som är tillverkad i tre lager - kopparplåt, alumi-
nium och rostfritt stål. Kopparn och aluminiumplåten leder värmen bra, det 
blir uppvärmt snabbt samt värmen håller sig jämn. Formen har handtag av 
rostfritt stål som håller sig svalare under matlagningen. Fungerar på alla  
typer av spisar.

Storlek: 35x25x6 cm, 5,2 liter
Ugnsform, pris/st 419:-

BOUSSAC STEKPANNA LÄTTVIKTSGJUTJÄRN
Stekpanna tillverkad i lättviktsgjutjärn, fri från kemiska högfluorerade ämnen. 
Stekpannan kombinerar de suveräna egenskaperna hos en gjutjärnspanna 
men är 50 % lättare. 

Storlek: 28x28x5,5 cm
Stekpanna, pris/st 429:-
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RIESLING/ZINFANDEL, 6-PACK 265-ÅRSJUBILEUM
Dessa vinglas förhöjer upplevelsen av Riesling och Zinfandel genom att 
balansera syran och lyfta fram vinernas fruktighet. Som en del av 265-års-
firandet har Riedel paketerat om några av sina mest populära produkter i 
festliga förpackningar.

Storlek: 40 cl, 21 cm
Vinglas Riesling/Zinfandel, pris/6-pack 969:-

CABERNET/MERLOT, 4-PACK 265-ÅRSJUBILEUM
Dessa vinglas förhöjer upplevelsen av Cabernet- och Merlotviner genom 
att mildra strävheten och dämpa den mest aggressiva syran. Som en del 
av 265-årsfirandet har Riedel paketerat om några av sina mest populära 
produkter i festliga förpackningar.

Storlek: 62,5 cl, höjd 23,5 cm
Vinglas Cabernet/Merlot, pris/4-pack 969:-

BERLIN SET SALT- OCH PEPPARKVARN 
Ett set med en vit saltkvarn och en svart pepparkvarn i bok, från Zassenhaus 
serie Berlin. Berlinserien har samma nästintill outslitliga malverk som alla 
Zassenhaus kvarnar. 

Storlek: 18 cm
Salt- och pepperkvarn, pris/set 679:-

MORTEL I GJUTJÄRN 
Matt, svart mortel i gjutjärn, modell mindre, från Zassenhaus. Ett set med två 
skålar, varav en har hällpip. 

Storlek: 10x6 cm
Mortel, pris/set 263:-

PASTATÅNG 
En praktisk serveringstång i rostfritt stål som kan användas till såväl pasta 
som nudlar och rotsaker. Försänkningarna i handtaget ger ett extra starkt 
grepp.

Storlek: 23 cm
Pastatång, pris/st 249:-

KOCKPINCETT 
Globals kockpincett i rostfritt stål är en allt-i-allo i köket. Du kan använda den 
till allt ifrån att vända köttet i stekpannan, plocka upp pepperonin ur burken 
eller ta av grönkålschipsen från plåten. 

Storlek: 30 cm
Kockpincett, pris/st 349:-

KNIVSET, 3 DELAR 
Ett vasst knivset som består av en kockkniv (G-9), en brödkniv (G-2) och en 
flexibel allkniv (GS-11). 

Storlek: G-9 20 cm, G-2 22 cm, GS-11 15 cm
Knivset, pris/set 2 490:-
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MAJA FLEECEPLÄD
Maja är en underbart lyxig, mjuk och stor pläd i 100 % polyester, i ett vackert 
mönster som påminner om snö. Inslagen med ett rosettband i en snygg 
presentkartong.

Storlek: 130x170 cm, 280 g
Pläd Maja, pris/st 299:-

AGNES FLEECEPLÄD
En mjuk, varm och lätt fleecepläd att ta med sig vart man än går.  
En lyxig pläd i 100 % polyester, som skapar leenden hos både givaren och 
mottagaren. Inslagen med ett rosettband i en snygg presentkartong. 

Storlek: 130x170 cm, 280 g  
Pläd Agnes, pris/st 299:-  

FRILUFTSLIV MATTERMOS & SITTUNDERLAG
Friluftsliv med stil och funktion från Sagaform. Komplett set med en svart 
mattermos rostfritt stål samt två sittunderlag i grått. Packas i en fin present-
förpackning.

Storlek: Termos 60 cl, sittdyna 50x30 cm
Termos & sittunderlag, pris/set 400:-

VASE CELESTE
En vas från serien Bubbles är keramikkrukor i olika skepnader. Glansiga ytor 
kombineras med matta och svart blandas med vitt. Tillsammans förstärker de 
varandra. Den bubbliga formen är oregelbunden och lever sitt eget liv.

Storlek: 26x26 cm
Vas Celeste, pris/st 400:- 

GINGER JOY CANDLEBOX
Dekorativ diffuser och doftljus i beige förpackning med doften av kanel för en 
julkänsla. 

Storlek: Höjd 7 cm, Ø 5,6 cm, 50 ml doftolja
Doftbox, pris/set 200:-

HOLD LJUSHÅLLARE, 2-PACK
Hold ljuslykta är en liten charmig ljuslykta i munblåst glas designad av Pascal 
Charmolu. Fint metallhölje som glittrar i ljuset från lågan. Framtagen för 
värmeljus. Inslagen i snygg presentkartong.

Storlek: Höjd 12,5 cm, Ø 7 cm 
Ljushållare Hold, pris/2-pack 349:- 

SEGMENTA KATALOG  |  VINTER 2021   |   11Samtliga priser exkl. moms och frakt. 
info@segmenta.se | Tel: 08-751 00 00

Kampanjpriser gäller t o m 31 december 2021.



KASTEHELMI LJUSLYKTA
Det mjuka skenet från Kastehelmi-värmeljuslyktan från Iittala skapar en varm 
atmosfär. Kastehelmi (finska för ”daggdroppe”) är skapad med inspiration 
från naturen och har ringar med upphöjda droppar som efterliknar strängar 
med glittrande daggdroppar i morgonsolen. 

Storlek: Ø 6,4 cm
Ljuslykta Kastehelmi, pris/st 149:-

ESSENCE ÖLGLAS, 4-PACK
Dessa ölglas från Iittala formgavs för att framhäva ölets komplexa smaker, 
färger och dofter och skapa njutning för alla sinnen. Fantastiska att hålla i 
och använda. Perfekt som present.

Storlek: 48 cl, höjd 16,1 cm
Ölglas Essence, pris/4-pack 360:-

MON AMIE SKÅL, 2-PACK 
Denna koboltblå Mon Amie-skål från Rörstrand är det nostalgiska valet för 
frukost och desserter. Motivet med en skvattram som Marianne Westman 
skapade på 1940-talet illustrerar moderna former. Det vackra mönstret 
sprudlar över och utanför skålen och ger illustrationen ett liv i full blomstring. 

Storlek: 30 cl, höjd 4,8 cm
Skål Mon Amie, pris/2-pack 219:-

MON AMIE MUGG, 2-PACK 
Muggar från Rörstrand. Den koboltblåa färgen och det vackra blommotivet 
gör muggarna till ett perfekt inslag när du vill skapa en klassisk dukning med 
romantiska inslag. Serien är formgiven av Marianne Westman år 1952.

Storlek: 34 cl
Mugg Mon Amie, pris/2-pack 269:-

12   |   SEGMENTA KATALOG  |  VINTER 2021 Samtliga priser exkl. moms och frakt. 
info@segmenta.se | Tel: 08-751 00 00

Kampanjpriser gäller t o m 31 december 2021.



BRANDSLÄCKARE 2 KG
Brandsläckare med pulver och mycket hög släckeffekt. Väggfäste ingår. 
Trygghetsgaranti ingår*. 

Storlek: Ø 12,5 cm, höjd 36 cm, 3,5 kg
Brandsläckare pulver, pris/st 716:-

VÄRMELJUSLÅDA
Dekorativ och smart förvaringslåda i plåt för värmeljus med plats för 
100 värmeljus. 

Storlek: 21x21x8,3 cm
Värmeljuslåda, pris/st 159:-

BRANDFILT
Brandfilt i stilfull stållåda med prägling av den klassiska Solstickepojken. 
Brandfilten är tillverkad av glasfiber och klarar temperaturer upp till 500°C.

Storlek: Box 16,2x22,7x3,6 cm, filt 120x120 cm
Brandfilt, pris/st 356:-

* Kräver registrering på www.solstickandesign.se/pages/trygghetsgaranti inom sex månader från inköp.

FLIPP VÄNDBAR LJUSHÅLLARE, 2-PACK  
+ TÄNDSTICKSRÖR
Snygg och smart vändbar ljushållare som passar både kronljus och värme-
ljus. Tillverkad i rejält pulverlackerat stål. I detta set ingår även ett tändsticks-
rör.

Storlek: Ljushållare höjd 6 cm, Ø 5 cm
Ljushållare 2-pack + tändsticksrör, pris/set 340:-

TÄNDSTICKSRÖR, 2-PACK
Stilrent tändsticksrör i plåt med avbildning av den klassiska Solstickepoj-
ken skapad av Einar Nerman 1936. Röret innehåller cirka 100 extra långa, 
svenska tändstickor tillverkade i Tidaholm av asp från svenska skogar. 

Storlek: Höjd 9,8 cm, Ø 5,3 cm
Tändsticksrör, pris/2-pack 206:- 
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KANNA
Klassisk kanna från Le Creuset i stengods med rundad hällpip 
och ordentligt handtag. En karaff perfekt för servering av en 
mängd olika drycker som till exempel vatten och saft. Det slit-
starka och massiva stengodset gör att kannan inte absorberar 
någon smak, fukt, lukt eller färg från drycker. 

Storlek: 1,1 liter
Kanna, pris/st 215:- 

FATSET
Le Creusets rektangulära ugnsform i stengods har en klassisk och funktionell 
design med många användningsområden. 

Storlek: Lilla längd 18 cm, stora längd 26 cm
Fatset, pris/set 359:- 

PEPPARKVARN (finns även som saltkvarn)
En hög och stilren pepparkvarn från Le Creuset med keramisk kvarn som 
effektivt finfördelar pepparkornen. Knopp av rostfritt stål som är designad 
efter knoppen på Le Creusets ikoniska gjutjärnsgrytor. Genom att vrida på 
knoppen kan man justera hur grovt kvarnen ska mala pepparkornen.

Storlek: Höjd 30 cm
Pepparkvarn, pris/st 299:- 

UGNSFORM
Le Creusets rektangulära ugnsform i stengods har många användnings-
områden och tål både ugn, mikrovågsugn och frys. Formen har en  
invändig sandfärgad glasyr som gör att ugnsformen är lätt att diska  
och inte absorberar smak, fukt, lukt och färg från livsmedel.

Storlek: 26 cm (2,4 liter), 32 cm (4 liter)
Ugnsform, pris/st 26 cm 359:-, pris/st 32 cm 449:-

KORKSKRUV 
Le Creusets korkskruv WT-110 i kyparmodell är en populär korkskruv bland 
vinentusiaster och proffs tack vare sitt patenterade tvåstegssystem som 
gör det enkelt att dra korken rakt upp ur flaskan utan att korken skadas. 
Korkskruven är dessutom utrustad med både en utfällbar öppnare och en 
utfällbar kniv på sidan för att avlägsna folien från flaskhalsen. 

Storlek: Längd 12,2 cm
Korkskruv, pris/st 239:- 
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CHROMA TYPE 301 KNIVSET 
I detta knivset ingår en japansk kockkniv, en tranchérkniv och en skalkniv. 
Knivarna kommer samlat i en snygg MDF-box. 

Storlek: P5 19 cm, P2 18 cm, P9 8 cm
Knivset, pris/set 2 690:-

VULKANUS VG2 PROFESSIONAL KNIVSLIP
Nya Vulkanus anpassar slipvinkeln automatiskt mellan 11 - 21 grader.  
Den ger ett förbättrat slipresultat, bättre grepp för öppning av de vinklade 
slipstålen, kraftigare fjädring och kraftigare slipstavar. Tillverkad i rostfritt 
stål.

Storlek: 15,5x11x9 cm
Knivslip, pris/st 1 799:-

STEKPANNA I LÄTTVIKTSGJUTJÄRN
Satakes serie stekpannor har fantastiska egenskaper. Stekpannorna är tillverkade i 
lättviktsgjutjärn med Honeycomb Whitford Xylan-beläggning. Den knottriga ytan gör att 
råvaran inte fastnar i pannan och ger utmärkt stekyta.

Storlek: 28 cm (Finns i flera storlekar)
Stekpanna, pris/st 699:-

SALTSTEN FRÅN HIMALAYA
Himalayasalt är ett 100 % organiskt salt på jorden som innehåller hela  
84 mineraler och element som harmoniserar med människokroppen. 
Himalayansaltet är i grunden en typ av havssalt som aldrig förorenats  
och aldrig bearbetats för att avlägsna dess vitala komponenter. 

Storlek: 30x20x3 cm
Saltsten, pris/st 495:-
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LJUSLYKTA GJUTJÄRN
Detta är en gedigen pjäs med skön tyngd. Foten är helt i gjutjärn och kåpan i 
glas. Snygg som den är eller lägga lite dekoration runt ljuset på botten för att 
förhöja stämningen.  

Storlek: Fot höjd 10 cm, Ø 16 cm, glas höjd 18 cm, Ø 12,5 cm
Ljuslykta, pris/st 359:-

STEKPANNA RÄFFLAD
Orrefos Jernverks stekpanna har en botten av stål som är lätt räfflad, men 
helt utan beläggning. Detta gör att du kan anvädna stålverktyg i din panna 
utan att förstöra den. Denna panna fungerar att ställa in i ugnen samt på alla 
typer av hällar.

Storlek: Ø 28 cm
Stekpanna, pris/st 399:-

BADROCK COLLEGE
Detta är en underbar hybridrock i collegetyg från Kosta Linnewäfveri. Den 
passar lika bra att bära efter träning som efter bad eller bara till att mysa i. 
Den har två fickor och mudd i ärmarna samt huvband och skärp i midjan.

Storlek: S/M, L/XL eller XXL
Badrock, pris/st 449:-

FROTTÉROCK 
Skön frottérock från Lord Nelson att krypa in i och värma sig efter ett  
avkopplande dopp. En klassisk design i 445 gram 100 % bomull. 

Storlek: S/M, L/XL eller XXL
Frottébadrock, pris/st 359:-

JANNIKE BÄDDSET. 4 DELAR
Ett supertrendigt bäddset i fyra delar med fiskbensmönster, gjort av finaste 
bomull. 

Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm
Bäddset 4 delar, pris/set 449:-

SKÄRBRÄDA I AKACIATRÄ
En gedigen skärbräda av akaciaträ som ger den en naturligt vacker lyster. 
Akacia är rikt på naturliga oljor och står bra emot vattenpåverkan.

Storlek: 36x24x2 cm
Skärbräda, pris/st 359:-

FROTTÉSET ASKERSUND, 4 DELAR
En mjuk och skön frotté från Queen Anne som torkar lätt och som blir bättre 
ju mer du använder den. Setet levereras i presentkartong. 

Storlek: 65x130 cm, 50x70 cm
Frottéset 4 delar, pris/set 399:-
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BUTTERFLY MÄSSINGSLJUSSTAKE
Elegant och tidlös ljusstake i mässing. Levereras i exklusiv presentkartong.

Storlek: Höjd 23 cm eller 33 cm
Ljusstake, pris/st 23 cm 495:-, pris/st 33 cm 549:-

BUTTERFLY SKÅL
Handgjord skål järn med guldfärgad pulverlackering.

Storlek: Ø 30 cm, höjd 12 cm
Skål, pris/st 319:-

PIECE OF ME BÄDDSET
Bäddset med påslakan och örngott med motivet Piece Of Me 
i 100 % bomull.

Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm
Bäddset, pris/set 759:-

PIECE OF ME SKÄRBRÄDA GULD
Skärbrädan har en skyddande matt  
melaminyta och tillverkas av FSC-märkt 
MDF. Torkas av med fuktig trasa.  
Värmetålig upp till ca 130°C. 

Storlek: 20x40 cm
Skärbräda, pris/st 239:-

SLICE OF LIFE STRANDHANDDUK
Handduk i motivet Slice of life i 100 % bomull med guldbrodyr. Levereras i 
svart påse med guldtryck. Passar till badrummet och på stranden. 

Storlek: 90x150 cm
Strandhandduk, pris/st 459:-

PIECE OF ME 
DUSCHDRAPERI GULD
Duschdraperi med motivet 
Piece Of Me. Tolv guldfärgade 
upphängningskrokar ingår.  
100 % polyester. 

Storlek: 180x200 cm
Duschdraperi, pris/st 449:-
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A TASTE OF SWEDEN - PRESENTKARTONG MED SENAP
En presentkartong med svenska flaggan-motiv. Innehåller senap i tre olika 
smaker; BBQ-senap, senap med tryffel och senap med pepparrot. 

Storlek: 3x150 g
Senap 3-pack, pris/set 169:-

DESIGNLINE BRONSKVARNAR, 2-PACK
Två exklusiva gourmetkvarnar i en stilren trälåda från Designline.

Designline Gourmetkvarn 30 i brons med svartpeppar och Himalayasalt. 

Storlek: Höjd 30 cm
Gourmetkvarnar, pris/set 599:-

PASTASET
Climatlåda S inklusive träull, pasta bucatini, mutti röd pesto, ekologisk svart-
peppar i kvarn, smokey chipotle ketchup, ekologisk pastakrydda. 

Storlek: Box 34x7x24 cm
Pastaset, pris/set 349:-

EXPERIENCE BOX 2,0 MPK 3
Organic Alantejo, Aziete & red vinegar. Presentbox bestående av två oljor, en 
mild och en lite pepprigare i smaken samt en rödvinsvinäger. Perfekt set för 
att lyckas i köket. 

Storlek: 3x250 ml
Oljor och balsamvinäger, pris/set 379:-

MIX AND MATCH
Climatlåda L inklusive träull, ekologiskt kaffe malet Dagg, olivolja aziete, Fazer 
choklad, mousserande äpplecider, Berry Boost Rene Voltaire, ekologiskt te 
English breakfast, rödvinsvinäger, äppleglögg, Gårdschips Tryffel, Gränna 
knäcke, knärullad senap och lakritssnittar. 

Storlek: Box 34x9,6x23 cm
Mix and Match, pris/set 699:-

ACETO IGP PLATINUM/BALSAMVINÄGER
Denna platinum-modell är lagrad på ekfat i över tio år. God till ost, efterrätter 
och frukt. 

Storlek: 250 ml
Balsamvinäger, pris/st 589:-
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WERNERSSONS BRÄNNVINSKUBBE
En svartvaxad cylinderformad speciellt utvald 
svensk lantost som har lagrats i minst tio månader. 
Brännvinskubben är förädlad med finaste akvavit. 
Smaken är rund och aromatisk med tydligt inslag av 
akvavit. Osten är även svagt nötig med lagom syrlighet 
och sälta.

Storlek: 1 kg, 2 kg

Brännvinskubbe, pris/st 1 kg 265:-, pris/ 2 kg 450:-

WERNERSSONS WHISKYKUBBE
En mörkröd vaxad cylinderformad speciellt 
utvald svensk lantost som har lagrats i minst tio 
månader. Whiskykubben är förädlad med äkta 
skotsk whisky. Smaken är rund och aromatisk med 
tydligt inslag av whisky. Osten är även svagt nötig 
med lagom syrlighet och sälta.

Storlek: 1 kg, 2 kg

Whiskykubbe, pris/st 1 kg 265:-, pris/st 2 kg 450:-

ILCHESTER
Ilchester Whiskycheddar – genuin Somerset Cheddar blandad med smakrik 
whisky. Ilchester Portvinscheddar – klassisk Somerset cheddar i kombination 
med portvin. Ilchester Somerset Gold – en premium Cheddar med mängder 
av smak. Ilchester Stiltonkrus – blåmögelost, även kallad ”King of Cheeses”. 
Smaken är rik, fyllig med en pikant eftersmak.

Storlek: 1 150 g

Ilchester Julkartong, pris/box 480:-

WERNERSSONS KLASSISKA JULKARTONG
Fem utvalda ostar. Wernerssons Gräddost – mild och len, Kolibrie Brie –  
vitmögelost, Bavaria blu Rich & Creamy – mild vitmögel och blåmögel,  
St Clemens Danablu Grädd – gräddig, krämig och pikant samt  
Wernerssons lagrade Julost – ett litet guldkorn till julskinkan.

Storlek: 1 200 g

Klassisk julkartong, pris/box 299:-
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JULSÄCK MED GODIS
Säck med blandat inslaget  
varumärkesgodis!

Storlek: 150 g, 500 g, 900 g eller 1 800 g 
Julsäck med godis, pris/st 150 g 59:-, 
pris/st 500 g 119:-, pris/st 900 g 189:-,  
pris/st 1 800 g 329:-

FÅ DIN JULSÄCK MED EGET TRYCK
Förstärk ditt varumärke och ge bort en profilerad 
säck med både budskap och logotyp. Säckarna 
trycks med 4-färgstryck.

Säck med eget tryck, fr 24:-/st 
Schablon 600:-/design

TRÄLÅDA MED GODIS
Trälåda med blandat inslaget varumärkesgodis!

Storlek: 800 g, 1 500 g eller 2 500 g 
Trälåda med godis, pris/st 800 g 219:-, pris/st 1 500 g 319:-, pris/st 2 500 g 449:-

Minsta volym för bränning 50 lådor.

JULSÄCK MED WALKER'S KOLA
Säck med mixad Walker´s kola! 

Storlek: 1 000 g 
Walkers kola, pris/st 189:- 
Startkostnad tillkommer med 600:-

PLÅTBURK GODIS
Plåtburk med blandat inslaget varumärkesgodis! Standard-design 
ingår. Vid egen design tillkommer kliché 900:-

Storlek: 1 000 g 
Plåtburk med godis, pris/st 249:- 
Minsta volym 25 burkar.

GODISKORG
Godiskorg fylld med kvalitetsgodis som passar perfekt att ge bort till anställda 
och kunder. Korgen kommer inslagen i cellofan och i priset ingår även ett kort att 
skriva en personlig hälsning på. 

Storlek: 1 500 g, 2 500 g, 3 500 g, 5 000 g 
Godiskorg, pris/st 1 500 g 319:-, 2 500 g 435:-, 3 500 g 599:-, 5 000 g 779:-
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MORBERG ÖLGLAS, 12-PACK
Orrefors Per Morberg ölglas är en modern tolkning av skandinavisk design 
med rena linjer och fokus på funktion som förstärker aromerna i ölet och 
smaken på maten.

Storlek: 61 cl, höjd 21 cm
Morberg ölglas, pris/12-pack 799:- 

FYRA MORBERG COLLECTION BEER & EN SKÄRBRÄDA
Ett sett med fyra Morberg Collection Beer glas och en Orrefors Jernverk 
skärbräda i akaciaträ. 

Storlek: Ölglas 61 cl, höjd 21 cm, skärbräda 36x24 cm
Morberg ölglas och skärbräda, pris/set 699:-  

TVÅ CITY DOUBLE OLD FASHIONED, MIXERGLAS & 
DRINKBOK
Två City Double Old Fashioned-glas från Orrefors, mixerglas & drinkbok. 

Storlek: Glas 34 cl, mixerglas 65 cl
Glas, mixer & bok, pris/set 399:-

SEX CITY DOUBLE OLD FASHIONED, FYRA ISKUBER, 
MIXERGLAS & DRINKBOK
Sex City Double Old Fashioned-glas från Orrefors, mixerglas & drinkbok.

Storlek: Glas 34 cl, mixerglas 65 cl
Glas, mixer, iskuber & bok, pris/set 799:-
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IHOPVIKBAR STEKPANNA
Med denna hopfällbara stekpanna kan du laga mat till hela familjen runt 
lägerelden. Tillverkad i rostfritt och med ihåligt handtag i vilket du kan sticka 
in en pinne och förlängninga om det börjar brännas om händerna. Levereras 
med snygg canvaspåse för förvaring samt presentförpackning. 

Storlek: Ø 28 cm
Vikbar stekpanna, pris/st 399:-

KEDJESÅG
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. Levereras i ett smidigt nylonfodral samt presentförpackning. 

Storlek: Längd kedja 65 cm
Kedjesåg, pris/st 299:-

ORREFORS HUNTING KNIVSET
Ett komplett knivset, perfekt att ha med sig i skogen. Setet består av en rejäl 
kniv med stålblad och en separat knivslip. Knivens blad har en svart titan-
plätering. Knivslipen består av stark aluminium, två rejäla skåror för slipning 
som har liksidiga triangelslipblad som kan tas loss och vändas så att alla tre 
sidorna kan användas. 

Storlek: Knivbladets längd 9,5 cm
Knivset, pris/st 499:-

GRILLVANTAR
Spara håret på underarmarna med dessa ordentliga grillhandskar i skinn från 
Orrefors Hunting. Levereras i par i snygg förpackning. 

Storlek: One size
Grillvantar, pris/st 299:-

MORBERGS BY ORREFORS HUNTING MATTERMOS
Vakuumisolerad mattermos av rostfritt stål med dubbla väggar där inner-
väggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga.  
Innehåller även en ihopfällbar sked av rostfritt stål.

Storlek: 60 cl
Mattermos, pris/st 359:-

KÖTTKNIVAR, 4-PACK
Fyra ordentliga grillknivar från Orrefors Hunting. Med dessa vassa knivar 
tar du dig igenom vilken köttbit som helst, mör som seg, medium som rare. 
Levereras i en snygg bok-kartong. 

Storlek: Längd 25 cm
Köttknivar, pris/4-pack 499:-
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KEEP WARM
Keep Warm termosflaska ,75 liter från danska Stelton har en elegant design 
och är tillverkad i pulverlackerat rostfritt stål, silikon och BPA- och ftalatfri 
plast. Locket på flaskan är avtagbart och kan fungera som en mugg. Termos-
flaskan kan användas både till varma och kalla drycker och passar utmärkt 
att ta med på en picknick eller en semesterresa.

Storlek: 75 cl, höjd 26 cm, Ø 8,1 cm

Keep Warm termos, pris/st 398:-   

EM OLJELAMPA
Oljelampan som skapar en stämningsfull och värmande känsla i hemmet. När lampan är fylld med lampolja 
brinner veken upp till 40 timmar. Kombinationen av rostritt stål och glas gör den enkel att fylla på samt att 
hålla ren. Oljelampan är designad av Erik Magnussen och passar lika bra att använda inomhus som utomhus.

Storlek: Höjd 26 cm, Ø 8,5 cm

Oljelampa, pris/st 529:-  

MUGG TO-GO CLICK, 2-PACK
Rostfritt stål både på in- och utsidan som håller drycken varm eller kall i flera 
timmar. Den tål maskindisk och har ett vackert spegelblankt lock. Genom ett 
enkelt tryck på locket öppnas muggen och du kan sedan dricka ur den hela 
vägen runt om. För att stänga den trycker du bara på locket en gång till. 

Finns även i ett antal säsongsfärger.

Mått: 20 cl, höjd 14 cm, Ø 7,2 cm

Mugg To-Go Click, pris/2-pack 335:- 

TERMOSKANNA EM77
Steltons klassika termos – den världsberömda designikonen EM77 termoskanna med det unika vipplocket skapa-
des av Erik Magnussen 1977. Förutom vipplocket ingår också ett skruvlock, så att termosen även kan tas med på 
picknicken.

Mått kanna: 1 liter, H 30 cm, Ø 10,5 cm
EM77 termoskanna, pris/st 360:-

Stelton Foodie Smoothieblender
Med smoothieblendern Foodie blandar man enkelt sin favoritsmoothie på 
några sekunder. Smoothieblendern är framställd i plasttypen tritan som har 
den speciella egenskapen att den inte drar åt sig lukt, samt är BPA- och 
ftalatfri.

Mått: 50 cl, H 29,5 cm, Ø 10,3 cm
Blender, pris/st 360:-
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UGNSFASTA FORMAR, 3 DELAR
Ugnsfasta formar med Legio Nova-servisens karakteristiska räfflor, pryder 
bordet och kan användas till från ugns- och grillrätter till frukt och sallad. 
Formen kan tas från frysen och ställas i ugnen eller direkt på grillen.  
Tål ugn, mikrovågsugn, frys och maskindisk. 

Storlek: 24x17x5,5 cm, 30x24x6 cm & 36x29x6,5 cm
Ugnsformar i tre delar, pris/set 600:-

BACKPACK DRICKSFLASKA
Dricksflaska tillverkad i BPA-fri plast.

Storlek: 50 cl, höjd 26 cm
Dricksflaska, pris/st 170:-

WOK
Wok i rostfrtitt stål med stor yta och höga sidor. Bra värmefördelning tack 
vare tjock botten. Levereras med lock och ställ. Fungerar på alla värmekällor 
och tål måskindisk. 

Storlek: 5 liter, Ø 32 cm
Wok, pris/set 800:-

KARAFF OCH DRESSINGSHAKER
Set med karaff för olja, vinäger eller annan dressing samt en shaker med lock 
för dressing. Båda kärlen har propp med droppfri pip. Tillverkad i Borosilikat-
glas med rostfritt sål och silicon. Tål maskindisk.

Storlek: Karaff 50 cl, shaker 25 cl
Karaff och shaker, pris/set 360:-

TO GO CUP, 35 cl
Termosmuggen To Go Cup i rostfritt stål. Locket av silicon är lätt att öppna 
och stänga i farten tack vare klickfunktionen som enkelt kan hanteras med 
en hand. Fungerar lika bra till varma som kalla drycker tack vare dubbla 
väggar och vakuumeffekt. Praktisk bärrem i silikon. 

Mått: 35 cl
To Go Cup, pris/st 185:-
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PLÄD MORRIS
Ekoull betyder att avel och hantering av ull måste uppfylla specifika krav. 
Inga spår av bekämpningsmedel finns tillåtet i ullen. Djuren måste vara 
uppfödda endast på naturlig mat och användning av antibiotika är strikt 
reglerat.

Storlek: 130x180 cm
Pläd Morris, pris/st 360:-

PLÄD TUVA
Pläd av återvunnen ull. 

Storlek: 130x180 cm
Pläd Tuva, pris/st 360:-
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BLOCKLAMP MINI
Harri Koskinens frostade glödlampa är en modern klassiker. Den 
lanserades redan 1995, har vunnit många designpriser genom åren 
och blivit en del av MoMa´s permanenta kollektion. Sedan 2014 har 
Blocklamp uppgraderats med LED-lampa. Ljuskälla ingår. 

Storlek: 12x7,5x7 cm
Blocklampa, pris/st 1 132:-

KUDDE KNOT
En härlig kudde från Design House Stockholm. Kudden är tillverkad av flera 
meter långa stickade rör, vilka sedan knyts ihop för att skapa en kompakt 
knut. 

Storlek: 30x30x15 cm, 650 g
Kudde Knot, pris/st 879:-

NORDIC LIGHT LJUSSTAKE
En vacker ljusstake med fyra armar som kan vridas för att uppnå önskad 
form. De rena inslagen av trä ger ljusstaken en naturlig karaktär.

Storlek: 20,5x13,5 cm
Ljusstake, pris/st 399:- 

PLEECE PLÄD
Pleece från Design House Stockhom är en plisserad fleeceepläd formgiven av 
Marianne Abelsson. Plisseringen ger pläden volym och mjukhet. Tillverkad av en 
unik blandning av 75 % polyester och 25 % viskos skiljer materialet från många 
andra fleeceplädar. Behåller sin veckning efter tvätt. 

Storlek: 140x170 cm
Pläd, pris/st 399:-

FIA KARAFF
Stilren karaff av munblåst glas med tillhörande 
konstslipad glaskula som kan användas som ett 
lock men även gömmas under karaffen. 

Storlek: Höjd 25 cm, Ø 12 cm
Karaff, pris/st 419:-

LOTUS LANTERN
Lotus lyktan passar både med vanliga stearin- 
och blockljus. Det värmehärdiga glaset skyddar 
ljuskällan mot vind och brännbara material.

Storlek: Höjd 44 cm, Ø 12 cm
Ljuslykta, pris/st 668:- 

ODLINGSKUPA GROW
Kupan är tillverkad i glas och kommer i två delar. 
Bottendelen håller jorden och plantan medan 
toppdelen fungerar som ett lock utrustat med 
en pip vilket gör det möjligt att använda som en 
vattenkanna.  

Storlek: Höjd 24 cm, Ø 12 cm
Ljuslykta, pris/st 659:-
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ASTRID LINDGREN-MUGG, 2-PACK
De vackra stengodsmuggarna har ett citat lasergraverat genom glasyren på sidan av muggen. Citaten  
kommer från Astrid Lindgren och hennes älskade karaktärer, bland annat från Pippi Långstrump, Emil i  
Lönneberga och Karlsson på taket. I botten av muggen finns en illustration av karaktären som myntade 
citatet. Citat och färg på mugg hör samman, ett specifikt citat per färg.

Storlek: 35 cl
Mugg, pris/2-pack 399:-
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Produkter rakt ner i brevlådan!
Även om mycket börjar återgå till den tillvaro vi var vana vid innan pandemin, fortsätter många arbeta från hemmet.  
Visa uppskattning och omtänksamhet till kunder och anställda som fortfarande arbetar hemifrån med produkter som 
passar utmätkt att skicka direkt hem i brevlådan. Här presenterar vi några utmärkta alternativ, men det är endast 
fantasin som sätter gränserna. Kontakta oss för mer information.

Bild från www.bygghemma.se

DELICATOBOLLAR MINI
Skicka en låda med energi till kunder eller kollegor med fyra Delicatobollar mini. 

Storlek: 72 gram
Delicatobollar mini, pris/st 91:-

GLASSLÅDAN
En ask i perfekt storlek för att skickas. Innehåller åtta godisbitar samt en GB-glasscheck (värde 25:-).

Storlek: 80 gram
Glasslådan, pris/st 156:-
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FÖRSTAHJÄLPEN KUDDE
24 delar, innehållande bandage, undersökningshandskar, sax, plåster och tejp i nylonfodral. 

Storlek: 10x15x5 cm
Första hjälpen, pris/st 127:-

DELICATOBOLLAR MINI
Skicka en låda med energi till kunder eller kollegor med fyra Delicatobollar mini. 

Storlek: 72 gram
Delicatobollar mini, pris/st 91:-

GLASSLÅDAN
En ask i perfekt storlek för att skickas. Innehåller åtta godisbitar samt en GB-glasscheck (värde 25:-).

Storlek: 80 gram
Glasslådan, pris/st 156:-

HEMMABIOPAKETET
Innehåller ett paket med micropopcorn samt en SF Anytime värdekod (för valfri hyrfilm upp till 49:-).

Storlek: 80 gram
Film online, pris/st 156:-
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HAGLÖFS CORKER RYGGSÄCK MEDIUM
Haglöfs Corker Medium är en flexibel ryggsäck med smart sidoöppning som 
hjälper dig att enkelt och smidigt komma åt dina tillhörigheter under dina 
aktiviteter. 

Storlek: 18 liter, 30x50x18 cm
Medium ryggsäck Corker, pris/st 800:-

THULE SUBTERRA CARRY-ON
En flexibel kabinväska som kan bäras som ryggsäck eller över axeln. Separat 
fodral för laptop/surfplatta ingår. Stort huvudfack med många mindre fack 
och praktisk lösning för att hålla skor avskilda.

Storlek: 40 liter, 55x35x21 cm
Kabinväska, pris/st 1 680:-

THULE ENROUTE DATORRYGGSÄCK
Ryggsäck som passar bärbar dator i 13" och surfplatta 10". Den U-formade 
öppningen gör det lätt att komma åt huvudfacket i väskan. Många små  
praktiska fack samt smidig förvaring av vattenflaska på sidan.

Storlek: 14 liter, 27x44x20 cm
Ryggsäck EnRoute, pris/st 640:-

HELLY HANSEN CLASSIC DUFFEL BAG S
En uppdaterad version Classic Duffel Bag. Med vattentätt och stryktåligt 
yttermaterial, axelband och en stor lucka som gör det enkelt att stuva ned 
saker i huvudfacket.

Storlek: 50 liter, 
Duffel bag S, pris/st 880:-

THULE ACCENT LAPTOP BAG
Hybridväska som kan användas som en laptopväska eller ryggsäck. Huvud-
fack med dragkedja, ett vadderat 15,6" laptopfodral och en dedikerad ficka 
för en 10" surfplatta. Levereras med ett SafeZone fack. Innehåller vagn-
tunnel, vadderad ryggpanel och avtagbar vadderad axelrem. 

Storlek: 15,6", 30x40x13 cm
Lap-topväska, pris/st 1 220:-

HAGLÖFS RYGGSÄCK CORKER LARGE
Haglöfs Corker Large är en praktisk ryggsäck för dagsturer med smart sido-
öppning. Perfekt pendlingsryggsäck att använda till vardags med vadderat 
15” datafack i huvudfacket. 

Storlek: 20 liter, 30x50x19 cm  
Stor ryggsäck Corker, pris/st 880:-
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UKIYO BAMBUSKÄRBRÄDA
Skärbrädan har en praktisk ränna för att samla upp eventuell vätska och 
undvika spill. Brädan är obehandlad men det går bra att olja in den om så 
önskas. Levereras i en lyxig presentförpackning. 

Storlek: 40x30x1,5 cm
Skärbräda av bambu, pris/st 235:-

UKIYO RUND SERVERINGSBRÄDA AV BAMBU
Njut av fräsch plockmat serverad på bräda av bambu. Brädan är obehandlad 
men det går bra att olja in den om så önskas. Levereras i en lyxig presentför-
packning.  

Storlek: Ø 40 cm

Serveringsbräda av bambu, pris/st 346:-

BAMBOO X DUBBEL HÖGTALARE
Denna hållbara högtalare med 10 W kombinerar en grym ljudupplevelse med 
en stilren design tillverkad av hållbara och ansvarsfulla material. Batteriet på 
2 200 mAh ger en speltid på upp till 6 timmar. BT 4.2 för en smidig anslut-
ning och med en räckvidd på upp till 10 meter. 

Storlek: 18,5x8,5x5,5 cm
Högtalare Bamboo, pris/st 703:-

SWISS PEAK 5W TRÅDLÖS BASHÖGTALARE
Kraftfull 5 W högtalare i högvärdigt rostfritt stål med förvånansvärt tydligt 
och heltäckande ljud och extra basförstärkning. Batteriet på 650 mAh ger 
en speltid på upp till 5 timmar. BT 5.0 för smidig anslutning och en räckvidd 
på upp till 10 meter. PVC-fri TPE micro USB kabel för laddning av högtalaren 
medföljer. 

Storlek: Höjd 4,9, Ø 6,7 cm

Trådlös högtalare Swiss Peak, pris/st 378:-

BOROSILIKATGLAS MED BAMBULOCK, 2-PACK
Glas i borosilikatglas med stilren design i 2 lager. Servera varm dryck och 
det dubbla glaset  gör att glasets utsida alltid är sval och du bränner inte 
fingrarna. Bambulock medföljer. Levereras i presentkartong.

Storlek: 35 cl
Glas med dubbla väggar, pris/2-pack 232:-

POWERBANK I ÅTERVUNNEN PLAST
Powerbanken har ett långvarigt A-graderat 10 000 mAh högdensitet lithium 
polymer-batteri 10 000 mAh där höljet är tillverkat av RCS certifierad åter-
vunnen ABS. Strömindikatorn visar energinivån så att du vet när det är dags 
att ladda på nytt. Micro USB Input 5V/2A; Type-C Input 5V/2A; USB output 
5V/2A. PVC-fri laddningskabel i återvunnen TPE medföljer.

Storlek: 9,9x6,5x2,4 cm, 210 g
Powerbank, pris/st 245:-

SEGMENTA KATALOG  |  VINTER 2021   |   31Samtliga priser exkl. moms och frakt. 
info@segmenta.se | Tel: 08-751 00 00

Kampanjpriser gäller t o m 31 december 2021.



TUBE ROLL BAMBOO
Minska risken för skador och öka rörligheten genom att rulla Tube Roll längs 
varje enskild muskelgrupp. Ägna lite extra tid åt särskilt ömma punkter. 
Producerad med 25 % Bamboo fiber och risskal. Vid tillverkningen är också 
energin från 50 % återvinningsbara energikällor. 

Storlek: Längd 32,5 cm, Ø 13,0 cm
Massagerulle, pris/st 499:-

TRAINING BAG
En träningsväska med både stil och funktion! Gjord i ett vädertåligt och slit-
starkt material, har fickor och en extra väska för t ex skor. Gör enkelt väskan 
större genom att knäppa upp den i sidorna, och justera axelremmen så att 
den passar just dig. 

Storlek: 37x54x19 cm
Träningsväska, pris/st 999:-

KETTLEBELL SOFT
En klassisk kettlebell med överdrag i nylon som ger en mjuk känsla trots att 
den är tung, stabil och har en perfekt balans. Handtag i förkromat stål.

Storlek: 6, 8, 12 eller 16 kg
Kettlebell, pris/st från 499:-

RUBBER BANDS, 3-PACK
Gummiband är ett enkelt träningsredskap för motståndsträning men med 
oädnliga träningsmöjligheter. Gummibanden är perfekta för muskeltoning, 
stretch och eventuell rehabträning. 

Storlek: 27,5x5 cm, motstånd lätt 4 kg, medium 7 kg och hård 10 kg
Gummiband 3-pack, pris/set 299:-

BACK PACK
Ryggsäcken är gjord i ett vädertåligt och slitstarkt material med flera fickor 
och en kraftigare botten som skyddar mot smuts och vatten. Den passar 
såväl dina träningkläder som din 15-tums dator.

Storlek: 43x28x15 cm
Ryggsäck, pris/st 699:-
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PRO CONTROL HAT
Varm mössa i funktionellt material med effektiv 
fukttransport och bra värmeförmåga i kalla  
förhållanden. 

Storlek: One size
Mössa, pris/st 96:-

CORE UNIFY TRAINING TEE
Designad för aktiva människor som värdesätter hög komfort och hög kvalité. 
Tränings-t-shirten är gjord av återvunnen, mjuk och funktionell polyester. 

Storlek: Dam XS-XXL, herr XS-4XL
Tränings-T-shirt, pris/st 185:-

BATH TOWEL
Stor badhandduk i ett mjukt och skönt bomullsmaterial. 

Storlek: 140x70 cm
Badhandduk, pris/st 240:-

WATER BOTTLE
Vattenflaska med avtagbart och tvättbart lock. 

Storlek: 70 cl
Vattenflaska, pris/st 48:-

TRANSIT BAG
Praktisk väska med många fickor som passar perfekt för weekendresor. 
Utrustad med axelremmar och bärhandtag, praktiska sidfickor, varav en 
för skoförvaring och en rymlig ytterficka. 

Storlek: 65x30x27 cm, 45 liter
Weekendbag, pris/st 480:-

TRANSIT BACKPACK
Praktisk ryggsäck för vardagsbruk utrustad 
med två huvudfack, ytterfickor och mobil-
telefonficka.

Storlek: 30x20x49 cm, 35 liter
Ryggsäck, pris/st 480:-

TEAM GLOVE
Funktionell handske med bra ventilation, effektiv 
fukttransport, ergonomisk passform och hög 
komfort. Touchscreen-kompatibel. 

Storlek: 6 (XXS) - 12 (XXL)
Handske, pris/par 160:-
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Vi fixar dina profilprodukter
I vårt breda sortiment av profilprodukter finns något för alla tillfällen och i alla prisklasser. Allt från smarta små  
give-aways att dela ut på mässor och events, till finare företagsgåvor. Några klassiska produkter som aldrig går ur  
tiden och är populära året om, är reklampennor, nyckelband, nyckelringar, vattenflaskor samt kassar i olika material 
och utföranden. Populära säsongsprodukter under vinterhalvåret kan vara till exempel mössor och isskrapor.  
Under vår och sommar kan det istället vara kepsar och badlakan. Några produktkategorier som blivit extra populära  
på senare år är tekniska prylar och mobiltillbehör. Powerbanks, laddningsplattor, hörlurar och högtalare är mycket 
användbara och brukar uppskattas av de flesta.

Alla produkter går självklart att märka med företagets logo eller budskap. I många fall kan vi erbjuda specialdesign  
på produkterna. Det innebär att du kan få produkten eller plagget i egen färg, form eller med särskild märkning.  
Med andra ord en helt unik och egendesignad profilprodukt! Vi hjälper dig gärna med förslag och skisser.

Vår bredd av produkter gör att du, oavsett bransch och användningstillfälle, kan hitta många innovativa förslag på 
profilprodukter som kan göra reklam för ert företag i många år framöver.

Se aktuellt sortiment på vår hemsida 
På vår hemsida www.segmenta.se hittar du alltid ett aktuellt sortiment. Vi fyller ständigt på med nya produkter,  
kategorier och varumärken. Söker du efter en särskild profilprodukt som du inte hittar på hemsidan?  
Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna att hitta den rätta produkten för just er. 

Kontakta oss på telefon 08-751 00 00 eller e-post info@segmenta.se.
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Helhetslösningar  
på nätet
Vi kan hjälpa dig att hantera kundaktiviteter och profil- 
produkter via webben. Med smarta verktyg erbjuder vi 
snabba, proffsiga och användarvänliga webbshopar,  
säljtävlingar med mera.

Webbutik 
Slipp krånglet med beställning och lager.  
Vi sätter upp en webbutik där dina medarbetare kan  
beställa presenter och profilkläder ur ett sortiment som  
vi tillsammans kommer överens om. Vi åtar oss även  
hantering och administration av lagret. Butiken ramas  
in av en grafisk form som speglar företagets profil. 

Säljtävlingar 
Motivera dina säljare, medarbetare och organisationen genom att skapa en kampanjwebb där prestationer kan bytas 
mot produkter. Varje deltagare får en personlig inloggning och kan löpande följa sin utveckling genom tilltalande  
diagram och statistik. Samtidigt får varje deltagare en uppdaterad poäng vid varje veckosynk.  
Poängen fungerar som valuta i systemet och kan användas för att köpa premier i olika poängnivåer.  
Administration, lagerhållning och distribution hanteras av oss.

Har du frågor, vill beställa eller önskar du offert?
Tveka inte – kontakta oss för en skräddarsydd lösning för ditt företag!  
Du kan också läsa mer på segmenta.se/webbtjanster.
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