DET DU IKKE FINNER, FINNER VI FOR DEG!
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-

Firmagaver: Kr. 5000,-

-

Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver Kr. 4000,-

-

Gave for lang tjenestetid: Kr. 8000,-

Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gaver i
arbeidsforhold gitt i anledning av at:
-

bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er
delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år)

-

mottakeren gifter seg
mottakeren fyller 50, og deretter hvert tiende år
(60, 70, 80 år osv.) eller

-

mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen
grunn etter minst 10 år i bedriften.

Visse spesielle markeringer åpner for å gi skattefrie gaver
- Ved tjenestetid på 20 år kan man gi gave på inntil 8.000
kroner. Dette gjelder fra 20 års tjenestetid og hvert tiende år
etter det.
Ta kontakt for mer informasjon vedrørende skatteregler
YHGŗUPDJDYHU

Alle priser i katalogen er veiledende og gjeldende t.o.m.
31.12.2022 eller så langt beholdningen rekker. Med forbehold
om valutaendringer eller trykkfeil. Priser på produkter kan
variere etter antall. Alle priser er eks. mva., logo og frakt.

679,-

veil.

Bloom botanica vase 28 cm | Bloom Botanica-vasen fanger
det øyeblikket en blomsterknopp åpner seg for å vise kronbladene, og minner på en vakker måte om at en ny vår er
på vei. Enten du vil ha en enkelt blomst, eller sette flere i
forskjellige størrelser sammen til en bukett, tilfører vasens
skulpturelle kvalitet et sterkt designelement til ethvert interiør.
Denne lille vasen er fagmessig laget i rustfritt stål og har fått
en høyglanspolert finish. Art.nr: 10019598

2 stk

679,- veil.

3 stk

950,-

veil.

COBRA Lysestake, medium, 2 stk. | COBRA Lysestake 3 stk. | Cobra er en klassisk
lysestake med elegant formgivning. Formen er delvis inspirert av smeltende voks og
lysestakens kurver minner om en lysestake som har begynt å smelte. Lys selges separat.
Høyde 200 mm. 3 pakning: Art.nr: 3586624. Størrelser: liten: H 16 cm, medium: H 20 cm,
stor: H 24 cm. 2 pakning: Art.nr: 3586579. 2 stk. medium: H 20 cm.

950,-

veil.

10019106 Cobra Triple Snack Bowl | Den vakre organiske formen til denne snacksskålen
i rustfritt stål uttrykker bevegelse og er et blikkfang på bordet i enhver sosial anledning.
Perfekt for servering av nøtter, dip, godteri eller andre godbiter når du inviterer til en
hyggelig sammenkomst. Mål: H: 75 mm / 2,95 tommer. Ø: 270 mm.

950,- veil.
Cobra Rund Lysestake | Denne skulpturelle lysestaken i rustfritt stål fanger en følelse av flyt og bevegelse og danner et flott midtpunkt på bordet, særlig når levende lys reflekteres tilbake på den
bølgende blanke overflaten. Med plass til fire kubbelys er den perfekt til adventstiden, men den er diskret nok til å brukes hele året. Lysestaken er mesterlig laget i høyglanspolert rustfritt stål og
har plass til 4 kubbelys, opptil Ø60 mm (ikke inkludert). Art.nr: 10019313.
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Medium

495,- veil.

Stor

790,-

veil.

Bernadotte vase, medium | Bernadotte vase, stor | Det elegante rillemønsteret fra Art Deco-perioden gir den perfekte følelsen av letthet til denne tidløse skandinaviske designvasen. Resultatet
er klassisk Georg Jensen: slående, moderne og umiddelbart gjenkjennelig. Bernadotte-vasen løfter enhver borddekking og puster nytt liv i blomsteroppsatsene dine. Bernadotte-vasen er mesterlig
utformet i rustfritt stål. Det er håndpolert for å sikre en perfekt overflate. Velg mellom to størrelser: medium og stor. Art.nr: 10015922 - Bernadotte vase, Large, H: 256 mm. Ø: 120 mm.
Art.nr: 10014923 - Bernadotte vase, Medium, H: 190 mm / 7,48 tommer. Ø: 82 mm.

690,- veil.
Bernadotte Termokanne grå | Bernadotte termokanne fra Georg Jensen er en oppdatert versjon av den klassiske termokannen fra Bernadotte-serien, opprinnelig designet av Sigvard Bernadotte.
Denne håndpolerte termokannen har samme elegante utseende som forgjengeren, men med den funksjonelle forskjellen at den i stedet har et praktisk lokk med push-funksjon og en oppdatert
farge. Du trenger altså ikke skru av lokket ved servering, men kan i stedet enkelt åpne og stenge lokket med et knappetrykk. Bernadotte termokanne kan brukes til både kaffe og te, og holder
innholdet varmt i minimum seks timer. Kombiner gjerne med flere produkter fra Bernadotte-serien for en helhetlig utførelse. Art.nr. 10019430
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Tritanplast

249,- veil.

Rustfritt stål

435,- veil.

Georg Jensen Sky drikkeflaske, 50 cl. | Designet av Aurélien Barbry, her får du en minimalistisk og asymmetrisk vannflaske til hverdags, med et design som er et perfekt møte mellom funksjonalitet og estetikk. Flasken finnes i en variant i stål og en i tritanplast, som fås i flere fine farger. Begge variantene er støtsikre og tåler oppvaskmaskin dersom hetten med håndtaket skrus av på
forhånd. Sky drikkeflaske i stål: Med organisk form i rustfritt stål og håndtak i kalveskinn, for å bære og feste lokket, er denne flasken først og fremst behagelig å holde i. Takket være stålet holder
innholdet seg kaldt lenge, men flasken er mindre egnet til varme drikker, da stålet fort blir varmt å holde på.

790,- veil.

490,-

WINE & BAR vinkjøler | Denne elegante vinkjøleren fra Georg Jensens Wine & Barkolleksjon er framstilt av blankpolert rustfritt stål i to lag, som takket være lagdelingen
har en innebygget isolerende effekt, som holder temperaturen nede i lengre tid enn
tradisjonelle vinkjølere. Vinkjølerens brede design gir dessuten plass til magnum- og
champagneflasker. Art.nr: 3586670.

10019105 COBRA salt - og pepperkvernsett | Utformet som to lekne figurer har dette
salt- og pepperkvernsettet i rustfritt stål en ergonomisk og organisk form som gjør det
fristende å berøre. De utgjør et uvanlig og særegent innslag på bordet, enten det er til en
uformell frokost med familien eller et elegant middagsselskap med venner.
Mål: H: 103 mm / 4,06 tommer. Ø: 45 mm.

veil.
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Håndklær i 100% økologisk bomull | Georg Jensens frotté håndklær er klassisk hverdagsluksus, som passer inn i alle hjem. De flotte og enkle håndklærne er myke mot huden og samtidig laget
i en slitesterk kvalitet, som holder i mange år. Alle håndklær har innvevet GJ Damask logo. Velg mellom fargene Walnut og Light Grey. Leveres i fem forskellige pakker: S, M, L, XL og XXL. Størrelser:
Gjestehåndklær 40x70 cm. Håndklær 50x100 cm. Badehåndklær 70x140 cm. Art.nr: GAVE2. (Badematte str. 70x50 cm som matcher håndklærne kan kjøpes som tillegg. Spør oss om pris).

S

590,- veil.

M

PAKKE S
2 stk. gjestehåndklær 40x70 cm.
2 stk. badehåndklær 70x140 cm.

Pakke A: 1 stk 75 x 150 cm

620,- veil.

PAKKE M
2 stk. håndklær 50x100 cm.
2 stk. badehåndklær 70x140 cm.

249,- veil.

L

749,-

veil.

PAKKE L
2 stk. gjestehåndklær 40x70 cm.
2 stk. håndklær 50x100 cm.
2 stk. badehåndklær 70x140 cm.

Pakke B: 2 stk. 90 x 170 cm.

299,-

XL

890,- veil.

PAKKE XL
2 stk. gjestehåndklær 40x70 cm.
4 stk. håndklær 50x100 cm.
2 stk. badehåndklær 70x140 cm.

XXL

990,-

veil.

PAKKE XXL
4 stk. gjestehåndklær 40x70 cm.
4 stk. håndklær 50x100 cm.
2 stk. badehåndklær 70x140 cm.

veil.

Terra badehåndkle | Stort og lekkert badehåndkle i myk økologisk bomull er et flott alternativ til håndklær i frotté. Terra har klassiske striper i hvit og lysegrå som skaber en herlig spa-stemning
hjemme på baderommet. Badehånkleet er også perfekt til strandturen, der det kan brukes til å sitte på som et tæppe, eller svøpe seg inn i etter en svømmetur i havet. Leveres innpakket i GJ
Damask bærenett. Farge: grey. 100% økologisk bomul. Leveres i 2 størrelser. Art.nr: Gave3A, størrelse 75x150 cm, 1 stk. Art.nr: GAVE3B , størrelse 90x170 cm, 2 stk.
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1 stk

590,- veil.

2 stk

990,- veil.

Waffle pledd | Flott vaffelvevd pledd i 100 % bomull, som egner seg perfekt til å slappe av
på sofaen eller i stolen foran peisen. WAFFLEs vakre tredimensjonale vevning sørger for nok
tyngde og volum til at teppet føles varmt og mykt å krype inn under. Mønsteret innrammes
av elegante frynser, som prikken over i-en. Leveres innpakket i GJ Damask bærenett.
100% bomull. Farge: lys grå. Størrelser: 130x180 cm.

390,- veil.
Gavepakke Kjøkken | Inneholder: 1 stk. Original brødkurv, Flint Grey.
2 stk. Nors tørkehåndklær, Flint Grey. 2 stk. Nors kjøkkenkluter, Grey. Et fint og klassisk sett
bestående av praktiske og lekre tekstiler, som oppgraderer stilen på kjøkkenet og passer
inn i alle hjem. Materiale: 100% bomull. Art.nr: GAVE1.

490,- veil.

140x235 cm

629,-

Land teppe | Dette fine og enkle teppet bringer hygge, varme og personlighet inn til
hjemmet eller hytta, og det passer inn i alle boligens rom. Den klassiske lysegrå fargen
matcher alt og gir liv til gulvet. Teppet er praktisk, da det kan maskinvaskes. Det har fine
frynser i begge ender og har en størrelse, som gjør det anvendelig til mange formål.
Mål: 63x160 cm. 100% bomull. Farge: Light Grey. Art.nr: GAVE 7.

H.C. Andersen damaskduk | En duk full av eventyrlig fortelleglede, som et stilfult innslag
i borddekningen. Den lysegrå fargen passer inn i alle hjem. Eventyrene på duken er disse:
Ole Lukkøye, Keiserens nye klær, Hyrdinnen og skorsteinsfeieren, Prinsessen på erten,
Kloss-Hans, Den stygge andungen, Fyrtøyet, Den standhaftige tinnsoldat, Den lille havfrue og
Svinedrengen. Leveres i gaveeske. Art.nr: Gave 6a – str. 140x235 cm. Gave 6b – str. 140x335 cm.

veil.

140x335 cm

799,-

veil
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Telykt liten

399,- veil.

Lykt medium

660,- veil.

Stormlykt/vase stor

990,-

veil.

Iglo | Vakker og stemningsfull serie vaser/lykter, formgitt av det kjente paret KNUT & KJARTAN. IGLO kommer i størrelsene liten 9 cm, medium 15 cm og stor 22 cm. Serien er munnblåst av erfarne
glassblåsere med lange tradisjoner i håndverket. Håndlaget av gjennomfarget glass i valørene «askesort», «kongeblå» og «varm cognac».
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12 cm

369,- veil.

22 cm

610,-

veil.

Rocks Koks | Elegante og sofistikerte lykter/vaser i lekker røkgrå design. Serien Rocks er formgitt av den kjente interiørdesigneren Halvor Bakke. Inspirasjonen har han hentet helt tilbake til
istiden, fra sine mange turer til Mølen. munnblåst og håndlaget av yrkesstolte glassblåsere. Kommer i to størrelser: H 12 cm. art.nr: 310710. H 22 cm. artnr. 310730. Lyktene Rocks kommer også i
fargene; Green, blue, Topaz (brun), og klar.

14 cm

779,-

veil.

19 cm

1050,-

veil.

24 cm

1900,-

veil.

Savanna | Vidunderlige lykter med stramme stilrene former i lekkert kunstglass, designet av interiørdesigneren Halvor Bakke. Inspirasjonen har han hentet fra sine safariturer til savannen i Afrika
der han har opplevd eksotiske dyr på nært hold. Vasene er i tre fine høyder, 14 cm, 19 cm og 24 cm
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Cape Presskanne

590,-

veil.

Cape Dekorfat

390,-

veil.

Cape Presskanne | Cape Dekorfat | Elegant og luksuriøs presskanne og dekorfat som kommer i to lekre utførelser, matt champagne og matt gunmetal. CapeFormgitt av interiørdesigneren og tvprofilen Halvor Bakke. Inspirasjonen har han hentet fra sine reiser til Cape Town i Sør-Afrika. Dekoren fant han på en stilig smijernsport i gammel hollandsk kolonistil, «Cape Dutch». Det sofistikerte
mønsteret er overført til disse vakre lysfatene og presskannene i metall med eksklusiv matt finish, som gir både en klassisk og en moderne følelse.

7 cm

290,- veil.

12 cm

450,- veil.

16 cm

510,- veil.

Boblen Milk | Vase i klassisk hvitt er lett å bruke fordi den gir blomstene karakter uten å
ta noe. Den bare fremhever og står nydelig med et enkelt, kraftfullt uttrykk. Vasen kommer
i størrelsene mini 7 cm, liten 12 cm og medium 16 cm. Den er gjennomfarget i hvitt opakt
glass, og er munnblåst og håndlagd av erfarne glassblåsere. Hver vase er unik og bærer
Finn Schjølls karakteristiske signatur på kragen.
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18,5 cm

390,- veil.

22 cm

450,-

veil.

26 cm

510,-

veil.

Clifton Krukker Klar | Funksjonelle glasskrukker med lokk, formgitt av interiørdesigneren
Halvor Bakke. Inspirasjonen til formgivningen har Halvor Bakke hentet fra sine reiser til
Sør-Afrika og de nydelige Clifton-strendene. Størrelser: liten 185 mm, medium 220 mm og
stor 260 mm. Farge: klar.

849,-

H 23 cm

679,-

veil.

H 27,5 cm

769,-

veil.

849,- veil.

Villa Collection Høyttaler | Villa Collection Høyttaler med led lys er en lekker skandinavisk
designet lyktehøyttaler som kan brukes både inne og ute. Den er enkel og ta med seg og
skaper den perfekte atmosfæren. 25568 H 23 cm. 25569 27,5 cm.

26302 Aristo Lanternesett | Flott lyktesett til innendørs bruk. Laget av svartmalt jern.
Lyset skinner vakkert mellom rillene. H 30 cm og 40 cm. Begge har håndtak.

599,- veil.

1049,- veil.

Nordic sense kullsyremaskin | Med denne kullsyremaskinen kan du lage perlende mineralvann på få sekunder og deretter tilsette den smaken du ønsker. Maskinen er kompatibel
med vanlige kullsyrepatroner og har en sikkerhetsventil som sørger for at drikken ikke
bruser over. I tillegg leveres den med en gjenbrukbar og BPA -fri flaske på 800 ml som er
enkel og montere. 26696 Hvit. 26699 Svart.

25886 Nordic sense robotstøvsuger | En kraftig liten robotstøvsuger som kan brukes
på alle gulvtyper og som enkelt kommer inn under senger og sofaer, opp på gulvtepper og
passerer gulvlister. 650 ml støvbeholder og HEPA filter filtreringssystem 14,8 V 2600 mAh
batteri. Full oppladning på 4-5 timer og gir opp til 120 minutters drift. Adapter og et ekstra
sett sidebørster inkludert.
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390,-

390,- veil.
Urbania Lyshus City | Det nye Lyshus City har form som en rad bygninger med flere små hus, og minner kanskje mest av alt om en del av et bytorg. Det er plass til et telys inne i bygningen – eller
byen – og du velger selv om du vil bruke LED eller stearin.

Termokanne 1 L

290,-- veil
290
veil.

Krus 2022
20 33 cl

190,- pr. stk. veil.

Hammershøi termokanne | Julekruset 2022 | Hammershøi termokanne er en del av
Hammershøi serien fra Kähler, designet av Hans-Christian Bauer. Fargen olivengrønn passer
fint til Hammershøi Poppy serien og Hammershøi porselenet generelt.
Julekruset 2022 er perfekt til julens varme drikker – fra en god gløgg i desember til
kveldskaffen når roen senker seg etter julemiddagen.
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220,- veil.
Hammershøi Brødkurv | Den elegante brødkurven fra Kählers Hammershøi-serie er
fremstilt i olivengrønn biobasert plast og har samme matte overflate som den grønne
termokannen i serien. Den har en funksjonell sliss som kan brukes til å holde brødkniven på
plass, slik at du alltid har den like ved bollene eller rundstykkene når de skal skjæres. Den
medfølgende hvite stoffservietten presenterer brødet appetittlig og delikat. 29,5x20 cm.

Rødvinsglass 49 cl 2 stk

220,-

veil.

Hvitvinsglass 35 cl 2 stk

220,- veil.

Hammershøi Vinglass | Du fornemmer øyeblikkelig Kählers arv av stolte håndverkstradisjoner når du holder på stetten og drikker av de nye vinglassene i Kählers Hammershøi-serie.
Proporsjonene er balanserte og klassiske, og vinglassenes formspråk i samspill med de ikoniske rillene understreker seriens både klassiske og moderne uttrykk, som er evig aktuelt på bordet.
Rillene nærmest reiser seg opp og bærer den runde bollen på toppen. Legg også merke til detaljene, hvor stetten «knekker inn» både ovenfor og nedenfor, som er en tydelig referanse til
designtradisjonen som kjennetegner formgivningen av en Hammershøi-vase. Glassene kommer i en pakke på to som rødvins- og hvitvinsglass i enten en helt klar variant eller med grønn stett.

Vinopptrekker

320,- veil.

Opptrekker

320,- veil.

Menageri Vinopptrekker | Menageri Opptrekker | I Menageri-serien kommer nå en
flaskeåpner og en korketrekker i eksklusiv mørk valnøtt. Begge deler kommer i en vakker
utførelse og er fine å berøre, noe som gir deg en både estetisk og en taktil opplevelse når
du åpner en flaske. Grepet er lekkert, og både korketrekkeren og flaskeåpneren ligger godt
i hånden.

290,-

veil.

ARC Urtepotte | Med ARC har Sebastian Holmbäck og Holmegaard hatt en visjon om å
skape et stilrent motstykke til den romantiske og svært fargerike trenden vi ser nå. Og
kombinasjonen av en flott designlinje og Holmegaards uovertrufne glasshåndverk betyr at
ARC skiller seg ut som en toppmoderne nyfortolkning av vasen.
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,Årets gave?

790,- veil.
Classic Pledd | Bærekraftig pledd vevd av fantastisk myk og resirkulert alpakka og saue-ull, og så bærekraftig som overhodet muligt. Classic pleddene er vakker enkelhet i en rekke klassiske
farger, som aldri går av moten. Et ukomplisert og minimalistisk pledd - en ekte klassiker i ethvert hjem. Å veve tekstiler av alpakkaull er en tradisjon i Peru, som går helt tilbake til Inka-tiden.
Alpakkafibrene er mykere, mer slitesterke og varmere enn andre naturfibre. Pleddet nupper minimalt og bevarer det flotte uttrykket i mange år fremover Elvang er fair trade sertifisert på høyeste
nivå hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for at pleddet er fremstilt under rette forhold for miljø, mennesker og dyr. Fremstilt av 100% gjenbrukte materialer: 50% alpakkaull,
40% saueull & 10% mikrofiber. Størrelse: 130x200 cm. Leveres i elegant gaveeske.
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790,- veil.
Inca Stones Pledd | Inca stones-kolleksjonen er inspirert av Perus kjente Inkabygninger. Inca Stones er bærekraftig! Den er fremstilt av resirkulert ull. Det skjer ved at tekstilrester fra andre
produksjoner, ull som har blitt til overs mm. gjenbrukes. Trådene fra tekstilrester trekkes fra hverandre så de opprinnelige fibrene gjenskapes. Deretter spinnes trådene på nytt og pleddet veves.
Ved å gjenbruke naturens ressurser, medvirker vi til å minske det samlede avtrykket på jorden som vi mennesker lager. Og det er det bærekraftighet handler om. Inca Stones er en sikker, opplagt
og bærekraftig julegave til gode medarbeidere som takk for innsatsen i årets løp. Komposisjon: resirkulert ull - 50% alpakkaull, 40% ull og 10% mikrofiber. Størrelse: 130x200 cm Emballasje:
leveres i Elvang gaveesker Sertifisering: omfattet av Elvangs sertifisering hos World Fair Trade Organization. Opprinnelse: Fremstilt i Peru.
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490,- veil.
Helsinki Skjerf | Mykt skjerf av baby alpakka-ull. Helsinki skjerf er et elegant ensfarget unisex skjerf vevet i den mykeste baby alpakkaull. Kommer i 10 farger. Størrelse: 30x180 cm.
Leveres i elegant gaveeske.

250,- veil.
Sitteunderlag | Praktisk sitteunderlag som nesten ikke tar plass. Myk alpakkaull. Isolerende Thinsulate. Vannavvisende underside. Sammenleggbar med elastikk. Fair Trade Certified (WFTO).
Kan leveres med logomerking og gaveeske. (Kan leveres i andre farger).
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1550,- veil.

990,- veil.

Luxury pledd av 100% baby alpakka-ull | Luxury pleddene er vevd av fantastisk myk og
bærekraftig baby alpakkaull. Navnet er inspirert av den følelsen av luksus, du opplever, når
den myke baby alpakkaullen møter huden din. Alpakkafibrene er mykere, mer slitesterke og
varmere enn andre naturfibre Luxury kolleksjonen finnes i en rekke skjønne farger.

Daisy bed cover | Daisy sengeteppe er en personlig gave, som tilfører et mildt og hyggelig
preg til soverommet. Daisy er vevet i organisk bomull og lin og produseres ansvarlig i
Portugal på en GOTS sertifisert fabrikk. Materiale: 80% organisk bomull og 20% lin (GOTS
sertifisert). Vekt: ca. 1000 g. Str.: 240x220 cm. Kommer i 2 farger: camel og grey.

2+2

600,- veil.

4+2

725,-

veil.

4+4

1150,- veil.

Elegance håndklær av organisk bomull | Utrolig myke og deilige bærekraftige håndklær i
100% organisk bomull. Gavepakke 2+2 håndklær | 2 stk. 70x140 cm badehåndklær og 2 stk.
50x70 cm alm. Gavepakke 4+2 håndklær | 2 stk. 70x140 cm badehåndklær og 4 stk. 50x70
cm alm. Gavepakke 4+4 håndklær | 4 stk. 70x140 cm badehåndklær og 4 stk. 50x70 cm alm.
Pakkes i en elegant gaveeske. Pakker tilgjengelig i farge: sand og antracit-grå.

590,-

veil.

HIS & HER Skjerf | His & Her skjerf kolleksjon er dobbeltvevd i luksuriøs baby alpakkaull og
fantastisk mykt. Én farge på den ene side og en subtil kontrast på den andre tilføyer en fin
og forfriskende touch til dette klassiske og elegante skjerfet. Farge: Fås i 6 farger. Farger:
Army/Light green, Beige/white, Curry/Beige, Grey/Black, Navy/Grey, Nude/Grey, Rusty Red/
Light grey. Materiale: 100% babyalpakkaull. Mål: 30x200 cm. Leveres i elegant gaveeske.
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370,- veil.

310,- veil.

46181968 Tramontina biffbestikk i 12 deler | Alt du trenger til et vellykket biffmåltid!
Skaftet er laget i brasiliansk Jatoba tre. Vi anbefaler håndvask da overflaten på skaftet kan
falme. Tramontina er et brasiliansk selskap som ble grunnlagt i 1911.

Roterende fat | Ideelt når taco, tapas eller snacks skal deles med familie og venner. Lett
tilgang til hver og ens favoritt. Daily Use produsert av porselen som brennes på 1350 °C.
Det gjør produktene holdbare og motstandsdyktige mot slag og støt. Tåler opptil 280 °C.
Alle deler kan rengjøres i oppvaskmaskin med unntak av trebrettet som tørkes av med
fuktig klut.

399,- veil.

270,- veil.

750128 Daily Use | Daily Use er produsert av porselen som brennes på 1350 °C. Det gjør
produktene holdbare og motstandsdyktige mot slag og støt. Ovn sikker opptil 280 °C.
Roterende tapasfat -perfekt til servering av tapas, taco, frukt og snacks. Fatet kan rengjøres
i oppvaskmaskin. Brettet er laget av MDF, og rengjøres med en fuktig klut.

Aronia - Skjærefjøl | Aronia er en serie i matt heltre. Samspill mellom naturens harmoni
og nordisk røft uttrykk. Treet kan behandles med matolje, for å unngå fett og andre mat
flekker. Vil du beholde den matte lyse overflaten, bør ikke treet behandles. Aronia er
produsert av et treslag fra akasie-slekten. Dyrkes på plantasjer i Asia eller Australia.
L42 B18 H2 cm.

20

490,-

veil.

60200727 TenderFlame Signal Hill | Liten og nett bordpeis som er enkel å plassere.
Passer like godt ute som inne. Flammene skaper en hyggelig stemning. Uten os, sot, røyk og
aske. Brenner i ca 7-8 timer. Watt: 150-200. Drivstoff: TenderFuel. D12 H14 cm. 1 stk.

En vgaarvme er
som

890,- veil.

269,-

60200725 TenderFlame Paarl | En lav dekorativ bordmodell som skaper en hyggelig
stemning. Passer like godt ute som inne. Brenner i ca. 4 timer på en fylling.
Uten os, sot, røyk og lukt. Drivstoff: TenderFuel. D54 H46 cm.

46203236 Moscow Mule - Krus 2 pk - 55 cl | Årets poplære drink skal serveres i
kobberkopper. Kan selvsagt også brukes til annen varm og kald drikke. Koppene inneholder
spor av nikkel. Kan rengjøres i oppvaskmaskin, men vi anbefaler håndvask for å bevare
levetiden.

1100,- veil.

269,-

46200738 Victorinox knivsett i 2 deler i gaveeske | Inneholder brødkniv 21 cm med
bølget egg og kokkekniv 19 cm med glatt egg. Knivene har robust tre håndtak som er polert
for hånd for å gi et komfortabelt grep. Dette settet dekker behovet ved et hvert måltid;
brødkniven deler opp bakervarene dine og kokkekniven skjærer perfekt gjennom frukt,
grønnsaker og kokt eller grillet kjøtt uten å ødelegge kjøttets naturlige fiber.

Skjærefjøl | Flott skjærefjøl i klassisk design med avtagbart smulebrett. Produsert av 100%
bambus. Bambus er bærekraftig, hardfør og ikke minst vakker.
Rengjøres ved å fjerne smuler fra under risten, men kan nytte en fuktig klut om nødvendig.

veil.

veil.
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499,-

499,- veil.
23403 Holm Ostebord | Lag et lekkert ostebord med det flotte serveringsbrettet i akasietre og tre forskjellige ostekniver. Det følger også med 4 ramekiner i sort stentøy.

3 deler

599,- veil.

5 deler

899,-

veil

Lion Sabatier Knivsett Phenix | Knivsett i Lion sabatiers verdenskjente kvalitet med skaft i eksklusivt wenge tre. De superskarpe knivbladene er laget i rustfritt stål og belagt med titanium.
20887 - 3 deler: urtekniv 9 cm, multikniv med luftlomme 13 cm og kokkekniv 20 cm. 23891 - 5 deler: urtekniv 9 cm, multikniv 13 cm, santokukniv 13 cm, brødkniv 20 cm og kokkekniv 20 cm.
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549,- veil.

Blank svart 18 cm

679,-

veil.

Matt sort 22 cm

799,- veil.

18449 Pillivuyt Fat 2 stk. | De ildfaste fatene er perfekte til ovn, grill og servering. Kan
tas fra fryser til ovn til bord. 32 x 17 x 6 cm.

Salt- og Pepperkvernsett | Blank svart 18 cm, art.nr:15924 . Matt sort 22 cm, art.nr: 15926.

799,- veil.

339,- veil.

22531 Røsle Stekepannesett | Stekepannesett med keramisk non-stick belegg.
Bunnen har en aluminiumskjerne som leder varmen raskt og med jevn varmefordeling
over hele stekeflaten. Det keramiske belegget har både non-stick effekt og er robust og
varmebestandig, som sikrer matglede i mange år. Med diameter på 20 cm og 28 cm har du
alltid den riktige størrelse på stekepannen.

24687 Lyngby Glass Moscow Mule sett | Med dette elegante settet kan du skjemme bort
både deg og vennene dine. Settet består av fire krus 0,5l et matchende målebeger samt fire
stålsugerør.
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Keep Cool termoflaske 0,6L.

272,-

To-Go Click Termokopp 0,4L

272,- veil.

To-Go Click termokopp, 0.4 l. - stål | Perfekt i bilen, på gåturer, reiser eller når du ellers
er ”on the go”. Doble stålvegger med vakuum sikrer at termokruset holder drikken varm i 4
timer og kald i 8 timer. Koppen er i stål, rommer 0,4 liter og er 17 cm høy. Art. 685.
Keep Cool termoflaske, 0.6 l. - stål | Med sitt enkle, stilrene design, er Keep Cool den
perfekte termoflasken. Keep Cool termoflaske er produsert i høykvalitets rustfritt stål i
dobbelt lag med vakuum, som sikrer en høy termoeffekt, og holder varm drikke varm i
opptil 12 timer og kald i opptil 24 timer. Art.nr: 355-15.

1105,- veil.

906,- veil.

Pier LED lamp | Pier LED lampe er en superflott nyfortolkning av den klassiske
skipslampen. Pier kan innstilles til tre varierende lysstyrker alt etter behov og den
stemningen man ønsker at skape, om det er ute i tørt vær eller inne. Lampen finnes i
fargene sort og sand og størrelsen er 25 cm høy og 20 cm bred. USB-ledning til lading
medfølger. Farger: Sort 614. Sand 614-1.

Maya 2000 biff/grillkniv 4 stk i gaveeske | Nordmannen Tias Eckhoff sitt design Maya
har i 2022 vært på markedet i 60 år! Det feirer vi med et helt nytt produkt,- den perfekte
grillkniv. Grillkniven har skarpe tenner som lett tar jobben med din perfekte pizza eller biff.
Knivene er 22 cm lange og er laget i 18/8 rustfritt stål. Leveres i gaveeske. Art.nr: 30523.
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1500,-

Den første Global-kniven ble designet i Japan i 1985. Kombinasjonen av slitesterkt stål, unikt design og en ekstremt skarp egg gjorde
at interessen for Global-kniven vokste raskt. I dag er Global ett av verdens mest populære knivmerker, og selskapet fortsetter å levere
nye, innovative modeller av kjøkkenkniver.

990,- veil.
Global G-9 Brødkniv 22 cm Tagget | Globals mest populære brødkniv som gjør det til en ren fornøyelse å skjære brød. Kombinasjonen perfekte tagger og utmerket skarphet gjør at brødkniven
glir lett og smidig gjennom alle typer brød. Med Globals 22 cm brødkniv slipper du ujevne og skjeve brødskiver!

2490,- veil.

990,-

Global G257 knivssett | Settet med 3 Global kniver gir garantert økt glede i matlagingen
og gjør oppgaven enkel. Leveres i flott gaveeske.

Global salt og pepper kvern | En god salt og pepperkvern er et must på ethvert kjøkken
og ikke minst på det dekkede bord. Kvernmekanismen som fremstilles i en veldig hard
keramikk er produsert av anerkjente CrushGrind. Enkel justering fra pudderfint til grovt
etter eget ønske. Kommer levert i lekre gaveesker.

1500,- veil.

430,-

Global Global G201 knivsett | Settet med 2 Global kniver regnes som de viktigste knivene
på kjøkkenet og er en perfekt start for hobbykokken. Leveres i flott gaveeske.

Minosharp plus 3 | Det er bedre med en rimelig og skarp kniv enn en dyr og sløv kniv!
Med Minosharp plus 3 ligger magien for de fleste av oss i det blå grove hjulet. Det er
nemlig stor forskjell på det å slipe en kniv og holde en kniv skarp. En Minosharp plus 3 gjør
begge deler! Litt vann i kammeret og lette drag over de tre hjulene og dine kniver blir som
nye! Meget enkel bruksanvisning på baksiden av gaveesken.

veil.

veil.
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580,-

veil.

Gin Tonic glass 4 pk | Gode drinker basert på gin er i vinden som aldri før, og preferansene
er mange. Glasset som i utforming er identisk med Riedel sitt Pinot Noir og Nebbiolo glass.
har også vist seg å være ideelt til gin. Her fremheves de spennende urtene samtidig
som glassets form demper både alkoholstikket og bitterheten fra tonic. Kan brukes til til
smoothie, vann eller ferskpresset juice. Kommer i en flott fargerik gaveeske.

450,- veil.
Riedel Vinum Cabernet Sauvignon glass 2 pk. med mikrofiber håndkle | Det mest
populære rødvins glasset fra Riedel gjennom tidene! Glasset er utviklet for druen Cabernet
Sauvignon, men har også vist seg å være et meget godt glass for en rekke andre tanninrike
viner fra hele verden. Leveres med et meget effektivt mikrofiber håndkle fra samme
produsent. Puss glassene dine skinnende rene, lofritt fra dag 1! Leveres i flott gaveeske.

Basic sort

95,95

veil.

Classic i stål- med skinn etui

420,-

veil.

Vinåpner Pulltaps basic sort | Vinåpner pulltaps classic i stål- med skinn etui |
Produktene fra Pulltex er meget anerkjent blant sommelierer og kjennetegnes av smarte
funksjoner og høy kvalitet Det mest kjente produktet fra Pulltex er korketrekkeren Pulltaps.
Korketrekkeren har en flaskestøtte som gjør det enkelt å trekke opp korken. De to trinnene
hindrer bøyd eller knekt kork. Det er ikke tilfeldig at de aller fleste servitører bruker
akkurat denne korketrekkeren. Perfekt med firmalogo.

580,- veil.

240,- veil.

Riedel akevitt glass 4 pk | Et fantastisk glass fremstilt for norsk fatmodnet akevitt.
Glassets form er utviklet hos Riedel i Østerrike og er resultatet av et tett samarbeid mellom
Riedel og noen av de fremste norske ekspertene på akevitt. Klokkens form gir en naturlig
demping av alkoholen og fremhever fat og krydder. Skal man ha ett glass til kvalitets
brennevin fungerer dette glasset meget godt til det meste. Leveres i flott gaveeske.

Antiox Wine Stopper | Antiox er en revolusjonerende stopper som bevarer vinens smak
lenger enn noen annen stopper. Stopperen inneholder et aktivt kullfilter som hindrer vinen
i å oksidere, slik at den beholder sin karakter i opptil ti dager. Denne patenterte løsningen
blir brukt av sommelier-foreninger rundt om i hele Europa. Stopperen har også en
datomarkør slik at du kan ha oversikt over hvor lenge flasken har vært åpen.
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630,- veil.
Florence - Forkle | Hvem vil ikke stå på kjøkkenet og lage mat? Det har aldri vært mer trendy å være kokk enn nå, enten du er en profesjonell eller en glad amatør, vi har produktet for deg.
Læret er unikt og testet av oss for å finne den perfekte balansen i fargene og sjekket i henhold til kravene vi stiller til produsenten. Skinn. Bærekraftig produksjon. Leveres i gaveemballasje.

590,- veil.

750,- veil.

70-120 Vineske | Vinveske i skinn med plass til to vinflasker. Nå har vi et eksklusivt utvalg
med produkter som er like gode for å gi en flaske eller to med fineste årgangsvin. Fin for en
fest og praktisk for piknik. Skinnet er produsert og kontrollert i henhold til kravene som vi
legger på produsenten. 33x18x10,5 cm.

73-120 Ølveske | Ølveske i skinn som er perfekt hvis du vil gi noe til ølentusiasten. Fin for
en fest og praktisk for piknik. Skinnet er produsert og kontrollert i henhold til kravene som
vi legger på produsenten. 28,5x25,5x14 cm.

29

SIDEN 1882

750,- veil.
Smaragd santoku kokkekniv | Smaragd damask santoku kokkekniv passer kokker som setter pris på kvalitet og design i ett. Santoku-kniven har en lett rundet rygg og brukes av japanerne der vi
til nå har brukt den tradisjonelle kokkekniven. Kniven fikk terningkast 6 i Aftenposten sitt magasin Mat fra Norge i 2018. Knivseriene Opal og Smaragd har knivblad i damaskusstål med en kjerne av
VG10 stål samt 66 lag med 431 og 304 stål. De er herdet på 58–62 Rockwell og eggen er slipt til 16 grader. Resultatet er en eksepsjonelt skarp og vakker kniv. Skaftet er i grønnfarget pakkawood
(komprimert tre) som er et svært solid og slitesterkt materiale. Kniven ligger i en grønn skinnslire med hempe slik at kniven både kan henges opp og legges i en skuff uten å ta skade.
Bladlengde: 16,5 cm.

370,veil.

370,- veil.
Kokkefjøla med kniv | Her er den perfekte kombinasjonen av en skarp kniv til tranchering av kjøtt og fisk sammen med en tilpasset skjærefjøl i tre. Fjøla har nedfelte spor for å hindre fiske- eller
kjøttstykket å skli på fjøla når det skal skjæres tynne skiver. Fjøla har også et spor nedfelt til knivskaftet slik at det enkelt kan oppbevares sammen uten å ta stor plass. Knivblad: 8 CR stål. Skaft og
fjøl: akasie tre. Lengde knivblad: 20 cm.
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SIDEN 1882

270,- veil.
Frøya tursett | Turfjøla, Turstekespaden & Turtagrø turbestikk. Frøya er et gavesett
som består av en turfjøl, en turstekespade og turbestikk levert i en flott gaveske med
skogmotiv.

220,220,-- veil
veil.
Venezia knivsett | En santoku kokkekniv, brødkniv og en kjøkkenkniv er for mange det de
trenger i hverdagen. Hver av knivene har et antibakterielt, keramisk belegg, kobberfarget
fingerbeskytter og mykt sort skaft. Santoku kniven har riller som gjør at man unngår
vakuum og maten slipper kniven lett. Knivbladene som er i standard knivstål er enkle å
vedlikeholde og å holde skarpe. Knivene leveres i en gaveeske.

540,-

veil.

Trio tursett | Matgleden er alltid større når man har riktig verktøy. Det gjelder også
når man skal lage mat i naturen. Dette settet inneholder en japansk kokkekniv med hull
i knivbladet slik at for eksempel potetskiver slipper lett, en lett skjærefjøl i tre og en
spadepinsett som både er en praktisk stekespade og en matpinsett i ett. Settet ligger i en
filtmappe som er perfekt for oppbevaring både hjemme og på tur.

730,-

veil.

Gilde bestikk | Gilde bestikk er en vakker klassiker designet av billedkunstner Roy Blom,
som har tålt tidens tann. I forbindelse med Øyos 140 års jubileum re-lanserer de dette
bestikksettet. Rustfritt og sandblåst 18/8 stål. Art.nr 07595.

99,-

veil.

Turkoppen 2 dl. | Om du skal drikke vann fra bekken eller kaffe fra termosen er denne
tradisjonelle turkoppen akkurat det du trenger. Den er laget i et solid materiale som ikke
sprekker. Koppen har en praktisk snor slik at den kan henges lett tilgjengelig på sekken.
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290,- veil.

340- veil.

P459.102 Ukiyo Aware™ Polylana® vevet teppe 130x150cm | Oppgrader hjemmet ditt
med dette Ukiyo Aware™ Polylana® vevet teppe. Dette teppe av høykvalitet er vevet og har
frynser langs kanten. Legg det på sofaen på koselige filmkvelder eller på sengen for å få et
vakkert lag på lag uttrykk. Med AWARE™ tracer sertifiseres bruk av resirkulerte materialer.
Hvert teppe sparer 51,5 liter vann. 2% av fortjenesten av hvert AWARE™ produkt som selges
doneres Water.org. Farge: Grå eller off-white.

P263.071 Ukiyo sushi middagssett til 2 personer | Nyt den deiligste sushien med dette
vakre Ukiyo middagssettet til 2 personer. Settet inneholder 2 tallerkener med et enkelt hvit
design og svarte detaljer langs kanten. Middagssettet innehar også to matchende dipskåler
og to par spisepinner. Kommer i en gaveeske av kraftpapir. Farge: Hvit/sort.

340,- veil.

240,- veil.

P263.091 Ukiyo 24 cm salatbolle med salatbestikk i bambus’ | Denne vakre Ukiyo
salatbollen er ideel for salater eller andre større matretter. Den er laget av keramikk og har
en kant med svarte detaljer som gir et spennende. Farge: Hvit/sort.

P261.039 Ukiyo bambus rektangulært serveringsbrett | Dette Ukiyo bambus
serveringsbrettet er flott for servering av ost, kjøtt og forretter. Den kan også brukes som
skjærebrett, noe som gjør den til en allsidig gjenstand på kjøkkenet ditt! Pakket i luksuriøs
kraft gaveeske. Brettet er ubehandlet og kan behandles med olje om ønskelig. Sett den
aldri i oppvaskmaskinen, kun håndvask. Farge: Brun.
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,Årets gave?

559,- veil.
410869 KNIVSETT 3-PACK Orrefors Jernverk | Knivsett med tre ulike kniver. Mørke skjæreblader av stål og håndtak av asketre. Tomatkniv 12 cm, Japansk kokkekniv 18 cm, Kokkekniv 20 cm.

520,- veil.

650,-

410898 KNIVSETT Orrefors Jernverk | Et svært anvendelig og eksklusivt knivsett med tre
kniver; Japansk kokkekniv, kokkekniv og tomatkniv. Størrelse (blad): Japansk kokkekniv 17,5
cm, Kokkekniv 20 cm, tomatkniv 12,5 cm. Leveres i gaveeske.

410942 PLEDD MÅRTEN Kosta Linnewäfveri | Et behagelig pledd i merinoull til å pakke
seg inn i på en høstdag. Blandingen av materiale gjør pleddet mykt. Størrelse 130x170 cm
Vekt 245 g/m2. 45% superfin merinoull, 30% akryl, 20% polyester og 5% cashmere.

veil.
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Nordic Collection serie i nordiske matchende farger. Termokopp og -flaske er kobber vakuumisolerte som holder ekstra godt på temperaturen. Det finnes flere produkter i serien.

Vinkjøler

399,- veil. v/100stk

Termoflaske

225,-

veil. v/100stk

Termokopp

169,-

veil. v/100stk

S & P kvern

210,-

veil. v/100stk

Nordic Collection | Nordic Collection serie i nordiske matchende farger. Termokopp og -flaske er kobber vakuumisolerte som holder ekstra godt på temperaturen. Det finnes flere produkter i
serien. Art. vinkjøler 113209xx, art. termoflaske 100667xx, art. termokopp 100670xx, art. S&P kvern 113210xx
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650,Traancherss
ett &
Skjæ
ærebrettt

Skjærebrett

379,- veil.

v/100stk

Tranchersett

320,- veil. v/100stk

Skjærebrett i bambus | Skjærebrett i bambus med blodrand. Bambusen er produsert og høstet etter bærekraftig standard. Mål 43 x 33 x 3,5 cm. Leveres i gaveeske. Art. 11327006.
Tranchersett | Tranchersett i rustfritt stål med håndtak i bambus. Bambusen er produsert og høstet etter bærekraftig standard. 40 x 4,5 x 2,5 cm. Leveres i gaveeske. Art. 11315281.
(Kan også leveres også som enkel kokkekniv. Art. 11315181)

395,- veil. v/100stk
Brødfjøl med kniv | Brødfjøl i bambus med tilhørende kniv med bambushåndtak. Bambusen er produsert og høstet etter bærekraftig standard. Mål 38 x 25 x 3 cm. Leveres i gaveeske. Art. 11315306
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249,- veil.

229,-

Montreux Lanterne | Lanterne i industrielt inspirert utforming med rette linjer. Et håndtak
i mykt kunstlær er en fin og praktisk detalj på lykten, som ellers består av enkle stålprofiler
og en glassylinder. Størrelse: 13x13x17,5 cm. Pakket i gaveeske. Art.nr: 81999.

Montreux Lysbrett | Lysbrett laget av jern med veganske skinndetaljer. Denne vakre
lysestaken har et minimalistisk design som vil se fantastisk ut i hjemmet ditt, og som
blander seg sømløst med enhver innredning. Passer for alle slags lys – la fantasien løpe
fritt med alle slags former, farger og dufter, og skap en stemningsfull detalj i hjemmet ditt.
Størrelse: 9x4x20 cm. Art.nr: 81997.

189,- veil.
189

319,- veil.

Retro Ostesett | Den perfekte gaven til osteelskere. Et komplett sett med tre ostekniver
som er designet for å kutte, skjære, høvle, servere og smøre alle slags harde og myke oster.
Dette stilige settet med ostekniver har skaft av asketre og knivblader i rustfritt stål, noe
som gir et snev av eleganse til ostebrettet etter middagen. Strl: Kniver: 19 cm, Høvel: 18 cm.
Artnr: 10223. Forpk: gaveeske.

Buscot Rektangulært Serveringsbrett | Stilig skjære-/ serveringsbrett som vil se bra
ut på alle kjøkken. Den romslige overflaten gjør det enkelt å bruke både til skjæring og
servering. Brettet er laget av FSCsertifisert teak og har en vakker gylden til mellombrun
treflate som mørkner over tid. Det høye oljeinnholdet gir en kraftig beskyttelse mot råte,
og holder det i god stand i lang tid. Strl: 49x24x1,5 cm. Forpk: Gaveeske. Art.nr: 3183.

veil.
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Matgaver

599,-

599,- (949,- veil.)
1427 Pølsesekken med spansk gourmetspekemat m/tilbehør | Spekepølse Taga Spansk Salchichon, 225g. Spekepølse Taga Spansk Fuet, 175g. Spekemorr Taga Spansk Chorizo, 225g. Spekepølse
Serrano m/rødvin, 280g. Belgiske sjokoladetrøfler med salt karamell 120g. Røros hjemmebakt flatbrød, økologisk, 190g. Chef allroundkniv 15 cm knivblad m/rosewood knivskaft, pakket i gaveeske.
northpole allroundsekk, marineblå ca. 11 L.
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Matgaver

599,- (892,- veil.)
1253 Spekemat komplett m/tilbehør | Spekepølse Serrano m/rødvin, 280g. Spekepølse Pariser m/konjakk, 280g. Svinefilet, ekstra modnet, speket og krydret, ca. 400g. Akevittgele fra Romstad
Gård 250g. Røros hjemmebakt flatbrød, økologisk, 190g. Chef allroundfjøl Acasia, mål 40x19,5x1,5 cm. Pakkes i Juletrebag jute sort, 48x40x15cm.

450,- (688,- veil.)

499,- (699,- veil.)

1310 Spekematløsning i Cellofanpose | Spekepølse Pariser m/konjakk, 280g. Svinefilet,
ekstra modnet, speket og krydret, ca. 400g. Olivenkjeks Focaccina, extra Virgin olive oil
200g. Chef allroundfjøl Acasia, mål 40x19,5x1,5 cm. Cellofanpose stor, str. 70x26cm.
Pakes i Jutebag God Jul, lang /stor, 55x26,5x15cm.

4446 Smakfull gave som passer alle | Almond thins, kjeks med mandler, Belgian Butters
100g. Olivenkjeks Focaccine 200g. Pesto alla Genovese 130g - Gran Cucina. Oliven med
Serranoskinke 300g. Mrs.Bridges Marmeladepakke 3. stk. glass assortert á 42 g. Olivenolje,
Extra Virgin, 250ml. Himalayasalt, kvern 100g. Sort pepper, kvern 45g. sjokoladetrøfler med
salt karamell 120g. Gourmet Praliner, ass. sjokolade 200g. Pakkes i Juletrebag jute sort.
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750,- (988,- veil.)
1256 Smakfull kveldskos m/musserende chardonnay | ALT. Sparkling Organic Chardonnay, 750ml. Gourmetpralinere Elit, assorterte sjokolade 200g. Olivenkjeks Focaccina, extra Virgin olive oil 200g.
Spekepølse Salami Italiensk type grov, 280g. Spekepølse Serrano m/rødvin, 280g. Svinefilet, ekstra modnet, speket og krydret, ca. 400g. Akevittgele fra Romstad Gård 250g. Pakkes i Jutebag God Jul,
lang /stor, 55x26,5x15cm.
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Matgaver

699,- (944,- veil.)
1312 Gourmet Skipssekk | Spekepølse Salami Italiensk type grov, 280g. Spekepølse Pariser m/konjakk, 280g. Svinefilet, ekstra modnet, speket og krydret, ca. 400g. Røros hjemmebakt flatbrød,
økologisk, 190g. Røkt seilaks 190g. Julesild 380g. Slazenger Skipssekk/ryggsekk, farge marineblå, str.50x23,5cm.
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229,-

veil.

6301 Cellofanpose 1 | Ingen jul uten julekaffe og marsipankuler! Her får du kvalitetskaffe
fra Cemo, og to ulike marsipankuler du kan nyte i jula. Cellofanpose fra Cemo Gourmet
med bærekraftig kaffe, marsipankuler og snøballer av marsipan og sjokolade. Julekort er
inkludert i prisen ved bestilling av minimum 50 stk.

255,- veil.
6317 Juleboks 3 | Flott gaveeske med julegodt fra Cemo. Perfekt gave til den som er
glad i noe søtt. Julesjokolade med 3 ulike smaker. Melkesjokolade med melkekrem, mørk
sjokolade med hasselnøttpraline` og melkesjokolade med lakris. Gled venner, kollegaer og
familie med denne juleboksen med julegodt fra Cemo. Julekort er inkludert i prisen ved
bestilling av minimum 50 stk.

255a,v-e?
g
Årets

255,- veil.
6315 Juleboks 1 | Finn den ekte julestemningen med Marsipankuler, Julesjokolade med hasselnøttpraliné og en herlig miks av Fudgekarameller. Flott gaveeske med ulike julegodteri.
Nyt marsipankuler, julesjokolade med hasselnøttpraliné og fudgekarameller. Julekort er inkludert i prisen ved bestilling av minimum 50 stk.
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249,- veil.

299,- veil.

6313 Gavepose 3 | Gavepose full av godsaker fra Cemo. Premium julekaffe fra Guatemala
sammen med sjokoladedrasjerte lakriskuler og marsipan. En spennende gavepose som
passer alle. Julekort er inkludert i prisen ved bestilling av minimum 50 stk.

6311 Gavepose 1 | Nyt førjulstiden med denne samlingen av julesjokolader. En miks av søtt,
salt, marsipan og sjokoladetrøfler. Flott gavepose til den som er glad i sjokolade. Et godt
utvalg av Cemo sine sjokoladefavoritter. Julekort er inkludert i prisen ved bestilling av
minimum 50 stk.

229,-

veil.

6306 Cellofanpose 6 | Nyt juletiden med julekaffe fra Cemo og fløyelsmyke juletrøfler som er rullet i kakaopulver. Knallgode julemandler brent på Cemo sitt eget mandel brenneri i Kristiansand.
Julegave til den som har alt. Bærekraftig julekaffe kjøpt direkte fra Guatemala og brent på Cemo sitt eget kaffebrenneri. Server kaffen med favorittene juletrøfler og brente mandler. Julekort er
inkludert i prisen ved bestilling av minimum 50 stk.
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359,- veil.

199,- veil.

Christmas Bucket 1 kg. | Stilig «malespann». 14x19 cm. Trykket etikett med valgfritt motiv.
51279 Borgstena sjokolademiks. 51281 Blandede julekarameller. 51282 Italiensk konfektmiks.
51296 Juleskum, 1 kg

Christmas Tin Can | Praktisk metallboks med skrulokk. Trykket etikett med valgfritt motiv.
51041 Blandede julekarameller, 250 g.
51040 Borgstena sjokolademiks, 250 g.
51084 Juleskum, 250 g.
51042 Italiensk konfektmiks Vergani, 250 g.

359,- veil.

969,- veil.

Christmas Box 1 kg. | 1 kg godteri i en klassisk gaveeske med håndtak. 18x19,5x10 cm.
Trykket etikett med valgfritt motiv. 51602 Borgstena sjokolademiks. 51603 Blandede
julekarameller. 51601 Italiensk konfektmiks. 51604 Juleskum.

4 KG Candy Bomb | Leveres i en pen, naturlig kurv. Velg et av våre julekort med egen
julehilsen (medfølger). Inneholder blandede julekarameller, Borgstena sjokolademiks og
italiensk konfektmiks. B 24 x L 34 x H 18 cm. Art.nr: 40523.
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119,- veil.
Chocolate Bar | Våre gode sjokoladeplater i fin forpakning. 7x15x0,8 cm. 70 g.
Trykket omslag med valgfritt motiv.51623 Dark 70,5 %, 70 g. 51624 Dark 58 %, 70 g.
51625 Milk 35,5 %, 70 g. 51626 Caramel 35 %, 70 g.

Hot Cocoa Kit

299,- veil.
Quatre Gift Box 200 g. | En fin gaveeske med utsøkte Quatres (4x4x18,5 cm
cm).
Trykket omslag med valgfritt motiv. 51640 Quatres Dark 70,5 %. 51641 Quatre
Quatres Dark 58 %.
51642 Quatres Milk 35,5 %. 51643 Quatres Caramel 35 %.

319,- veil.

The Chocolatiere

319,-

veil.

51628 Hot Cocoa Kit | Et herlig gavesett med alt du trenger for å lage ekte varm
sjokolade, inkludert oppskrift. Leveres pakket i Large Flatbox på 31x19x4 cm. Trykket etikett
med valgfritt motiv. Julekort medfølger. INNHOLD: 1 stk. lynlåspose med sjokoladeknapper,
Milk 35,5 %, 200 g. 1 stk. lynlåspose med sjokoladeknapper, Dark 58 %, 200 g. 1 stk. cellobag med mini-marshmallows, 50 g. 1 stk. oppskrift på ekte varm sjokolade. 1 stk. Julekort.
51629 The Chocolatiere | Et artig gavesett for alle som elsker å bake. Leveres pakket i
Large Flatbox på 31x19x4 cm. Trykket etikett med valgfritt motiv. Julekort medfølger.
1 stk. lynlåspose med sjokoladeknapper, Dark 70,5 %, 120 g. 1 stk. lynlåspose med sjokoladeknapper, Dark 58 %, 120 g. 1 stk. lynlåspose med sjokoladeknapper, Milk 35,5 %, 120 g. 1 stk.
lynlåspose med sjokoladeknapper, Caramel 35 %, 120 g. 1 stk. oppskrift på ekte julebakst.
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450,- veil.
HUGO BOSS Gear Luxe Speaker | Denne høytaleren med action chipset leverer en særdeles fin lydopplevelse med sine 10W som fordeles på 2x5W. Høytaleren har en batterikapasitet på 2600mAh
med opp til 15 timers spilletid (alt avhengig av lydstyrke). Din nye HUGO BOSS speaker er IPX4 klassificeret, hvilket gjør høytaleren vannavisende. Høytaleren kan stereopares, og gir deg derfor
mulighet for en enda bedre lydopplevelse ved å koble sammen 2 stk. HUGO BOSS Gear Luxe speakers. Innbygget mikrofon gir mulighet for håndfri telefoni, når du har koblet til din telefon via
bluetooth. Opplades med medfølgende USB-C kabel. Dimensioner: 135 x 61 mm.

590,- veil.
HUGO BOSS Earbuds Matrix | HUGO BOSS bluetooth earbuds med Qi-sertifisert etui som gir mulighet for trådløs oppladning. Opp til 24 timers kombineret avspilling; 4 timers kontinuerlig lytting
på øretelefonene samt opp til 20 timers oppladning fra det unike HUGO BOSS etuiet. Hi-performance chipsett. Medfølgende USB-C kabel til oppladning, alternativt kan oppladning foregå trådløst på
Qi-sertifisert lader. HUGO BOSS earbuds leveres med nye teknologier, bl.a. Smart touch system.

360,- veil.

340,- veil.

HUGO BOSS Illusion Dock Charger | HUGO BOSS Qi-sertifisert dock charger/opplader i et
flott og elegant design tilpasset trådløs lading av alle enheter som understøtter Qisertifiserte produkter LED-indikator viser status for oppladingen. HUGO BOSS laderen
leverer oppladning på absolut fast charge niveau med følgende input: 9V • 1.8A • 5V • 2.0A
og output: 10W • 7,5W • 5W. Leveres med et 1 meter kabel med USB-C kontakt.

HUGO BOSS Storyline Toalettmappe | Nyhet fra HUGO BOSS i 2022. Stilren, enkel og tidløs
HUGO BOSS toalettveske utført i mykt og lekkert PU materiale. Størrelse 210 x 100 x 110 mm.
Vekt 315 gram.
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960,- veil.

695,-

BOOM ANC BY MIIEGO - Trådløse hodetelefoner med aktiv støyreduksjon |
Prisbelønte allsidige hodetelefoner med fantastisk lyd og aktiv støyreduksjon. Øreputene
kan enkelt byttes ut, og du får et ekstra sett med MESH-øreputer som kan vaskes etter en
svett treningsøkt. Tilgjengelig i to farger. Svette og regntett – IPX5-sertifisert.
Batteritid: opp til 36 timer.

BOOM BY MIIEGO - Trådløse hodetelefoner | Prisvinnende lyd i verdensklasse – i elegant
og funksjonelt design. Øreputene kan enkelt byttes ut, og du får et ekstra sett med MESHøreputer som kan vaskes etter en svett treningsøkt. Tilgjengelig i 3 farger: Svart, hvit og
titanium. Svette og regntett – IPX5-sertifisert. Batteritid: opp til 36 timer.

525,- veil.

650,- veil.

BOOM MIINI - Trådløse hodetelefoner | Komfortable, lette og ultrakompakte on-ear
hodetelefoner med prisbelønt dansk lyd, innebygd mikrofon og sammenleggbart design.
Svette og regntett – IPX5-sertifisert. Perfekt for både trening og avslapning. Et ekstra sett
med vaskbare MIIEGO-øreputer inkludert. Batteritid: opp til 21 timer.

MiiBUDS PLAY ANC - trådløse ørepropper med aktiv støyreduksjon | Små, lette og
elegante TrueWireless Earbuds med aktiv støyreduksjon og høykvalitetslyd. Den innebygde
mikrofonen for samtaler har ENC – Environmental Noise Cancellation. IPX5-sertifisert.
Tåler svette og regn – IPX5-sertifiserte. Etui med kabel og trådløs lading. Batteritid totalt 32
timer. Earbuds: opp til 8 timer.
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veil.

650,- veil.
MiiBLASTER GO - Trådløs høyttaler | Ny bærbar og trådløs MiiBLASTER GO fra danske MIIEGO. En allsidig høyttaler i on-the-go design med solid innebygd håndtak. MiiBLASTER GO tåler regn og er
vannavstøtende, og samtidig lett å ta med på seg på farten. Lang trådløs rekkevidde. 2 stk kan stereokobles via TWS. 20 Watt høytaler. Batteritid: 3-4 timer.

295,- veil.

670,-

CHARGE&PLAY MINI RE:DUCE - Kombinert trådløs høyttaler og trådløs lader |
Trådløs minilader med innebygd høyttaler. Perfekt både hjemme, og for å ta med deg på
farten. CHARGE&PLAY MINI er en del av RE:DUCE-serien, der mengden plast er redusert og
delvis erstattet med hvetestrå fibre. Elegant 2-i-1-design, flott lyd og trådløs lading – enkelt!
Farger: sort og hvit.

Årets gave?

670,- veil.

365,-

CHARGE&PLAY RE:DUCE - trådløs ladestasjon + powerbank med innebygd høyttaler |
Et elegant 3-i-1-produkt der du får både trådløs og kablet lading av enhetene dine, powerbank og innebygd trådløs høyttaler. Passer hvor som helst i hjemmet. CHARGE&PLAY er en
del av RE:DUCE-serien, der mengden av plast er redusert og delvis erstattet med hvetestrå
fibre. Farger: sort og hvit.

M1+ RE:DUCE - Trådløs høyttaler | Kompakt trådløs høyttaler i elegant og vanntett onthe-go design – med både kabel- og trådløs lading samt TWS-stereo-parringsalternativ.
Høyttaleren er en del av RE:DUCE-serien, der mengden plast er redusert og
delvis erstattet med hvetestrå fibre. Perfekt for hjemme, terrassen eller strand.

veil.
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650,- veil.

,-

SACKit Go 300 | En mindre men meget kraftfull og lett transportabel Bluetooth høytaler
kombinert med FM/DAB+ radio. Den spiller imponerede høyt og har krystalklar lyd selv når
den står på maks lydstyrke. Med Go 300 får du en gjenoppladelig og ledningsfri høytaler,
som kan spille musikk hvor enn du er. I Go 300 er det tilført en ekstra passiv enhet, som
sikrer en dypere bass enn resten av SACKit Go-serien. Output: 3W.

399,- veil.
SACKit Go 200 Care | Liten lett bluetooth høytaler med stor lyd. SACKit Go 200 er IPX 4
vannavisende og tåler vannsprut, så du kan nyte musikken hvor enn du er. Høytaleren er
trukket med Revive stof fra danske KVADRAT er fremstilt av 100% gjenbruksplastflasker.
To stk. kan kobles sammen for stereolyd. Innbygget mikrofon. Lades med medfølgende
USB-C kabel. Output power: 1x3W

890,- veil.

629,-

Speak 200 | Med Speak 200 får du en fantastisk god lyd ved streaming samt Hybrid ANC,
som fjerner bakgrunnsstøyen. Du kan derfor nyte den uovertruffne lyden uten sjenerende
støy fra dine omgivelser. Med de høyteknologiske funksjonene, Bone sensor og AI ENC samt
de 6 innebygd mikrofonene får du med Speak 200 de ultimative in-ear høretelefoner til tale.
Opp til 32 timers streaming på en enkelt oppladning av eske og høretelefoner.

SACKit Active 200 | De ultimate hodetelefonene til sport. Med Active 200 for du
komfortabel og sikker passform,
passform og ekstra sikkerhet med ørekrokene.
ørekrokene To forskjellige
størrelser med ørekroker og tre forskjellige størelse med øretupper medfølger.
Hodetelefonene er IPX7 vanntette, og tåler derfor regn og svette. SACKit Active 200 har
Bassmodus, som du kan aktivere med en enkel berøring når du trenger å skru opp bassen.
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veil.

290,- veil.
SACKit CHARGE 50 Care | Trådløs lader, som har premium fast charge og Qi sertifisering.
Produktet er trukket med Revive stoff fra danske KVADRAT, som er fremstilt i 100%
gjenbruksplastflasker.

990,- veil
veil.
SACKit Touch 400 | Premium over-ear ANC høretelefoner. SACKit Touch 400 er en stor
oppgradering av de prisvinnende SACKit høretelefonene, TOUCHit. Som den første i serien
kommer SACKit Touch 400 med IPX4 vandresistans, trådløs oppladning og Hybrid ANC, som
sikrer en av de beste reduksjon av bakgrunnsstøy på markedet. Med rotérbare earcups,
justerbar bøyle av titanium og bekledde over-ear puter vil høretelefonene perfekt tilpasse
seg enhver hodeform. Opp
pp til 50 timers konstant streamningg ppå én enkelt oppladning.
pp

890,- veil.

690,-

SACKit BioLamp | Med SACKit Bio Lamp - Ø14 vil du oppleve den hyggelige stemningen,
som åpne flammer skaper. Sett flammelukkeren på når du ikke bruker biolampen, så du
unngår at det kommer vann i bioethanolen og det kan brukes igen neste gang. Biolampen
er sot og luktfri og kan brukes innen- og udendørs.

SACKit Light 100 | Forleng de sene timer med SACKit Light - både inne og ute. Lampen er
laget av hardføre materialer, er IP67 vann- og støvtett og har opp til 24 timers batteritid.
Finnes i 3 størrelser.

veil.

OUTDOOR COLLECTION
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Nye COLOR LAB22 Limited Collection

198,- veil.
198
Colour LAB22 Riff trådløse hodetelefoner med mikrofon | Trådløse hodetelefoner i god kvalitet med myk bøyle for optimal komfort. Hodetelefonene har mikrofon for å kunne svare samtaler, og
øreklokkens design gir en perfekt lydopplevelse. Innebygget 200 mAh Litium-batteri som gir en avspillingstid på opptil 4 timer. Hodetelefonene kan lades fullstendig på 2 timer. Bluetooth® 5.0 med
opptil 10-meters rekkevidde. ABS plast. Art. 124155xx

599,-

r
foner,
Hodetele er og
p
øreproop ske
termoflaa

280,- veil.

160,- veil.

Colour LAB22 Ørepropper | Braavos Bluetooth 5.1 ørepropper med ny teknolog som
automatisk paring, innebygd musikkontroll og doble mikrofoner. Matchende farger med
hodetelefoner og drikkeflaske. Art. 124160xx.

Colour LAB22 Termoflaske | Spring 500 ml. kobber vakuumisolert termoflaske.
Pulverspray finish med matchende farger til hodetelefoner og ørepropper. Art. 100712xx.
(Kommer også i 1 liter. Art. 100685xx)

850,- veil.

950,- veil.

THULE Lithos sekk 16 L | THULE Lithos PC sekk i 16 liter. Stilig moderne design med
polstret bakstykke og skulderstropper. Med plass til både PC og nettbrett samt lommer for
oppbevaring av mindre gjenstander. Art. 12063190/12063290

THULE Lithos sekk 20L | THULE Lithos PC sekk i 20 liter. Stilig moderne design med
polstret bakstykke og skulderstropper. Med plass til både PC og nettbrett samt lommer for
oppbevaring av mindre gjenstander. Art. 12063190/12063290
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690,Årets gave?

850,-

veil.

Pocfit mini massasjepistol | Trådløs og lett massasjepistol med 4 forskjellige hoder.
Motoreffekt på 3200 o/min og 3 hastighetsinnstillinger. 5000 mAh batteri gir 3 timers bruk.
Pose for oppbevaring følger med. Leveres i bærekraftig gaveeske. Art. 12421490

690,- veil.

790,0,-

Hybrid stemningshøyttaler | Kraftig Bluetooth® høyttaler med 5W utgang og et attraktiv
design. Innebygd lysdimmer for å gi en romantisk stemning. Elementet kan også brukes
separat som et lys, med lysstyrke som enkelt kan styres ved å rotere kroppen. 1000 mAh
oppladbart batteri sørger for 2,5 til 5 timers avspillingstid ved maks volum (avhenger av
om dimmeren er av eller på). Levers i bærekraftig gaveeske. Art.nr: 12428002.

Rugged vanntett høyttaler | Rugged IPX6 vanntett Bluetooth høyttaler med 2 x 5W
høyttalere. 10 meter rekkevidde og 4 timer spilletid. Leveres i gaveeske. Art. 12400000

630,- veil.

750,- veil.

Anton ANC hodetelefoner | Støyreduserende (ANC) hodetelefoner med integrert mikrofon
og god passform samt knappesystem for enkel tilgang til alle funksjoner. Sammenleggbare
og plass i medfølgende velurpose. Leveres i gaveeske. Art. 12415890

Anton ANC øreropper | Trådløse stereo (TWS) ørepropper med støyreduserende (ANC)
effekt. Reduserer opptil 20 dB støy. Multifunksjonsknapper. Leveres i gaveeske. Art. 12417701

veil.
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690,- veil.
P329.901 Urban Vitamin Berkeley IPX7 trådløs høyttaler | Ta med høyttaleren din overalt. Henge på stranden? Perfekt! Poolparty? Check! Plutselig regn? Ingen fare! Høyttaleren din er IPX7
vanntett opp til 1 meters dybde i max 30 min! Etter en dag på sandstranden kan sanden lett vaskes av i dusjen. Høyttaleren på 10 W har en kraftig bass med to subwoofere på hver ende. Den
kraftige lyden er mer enn nok til å holde en god fest i gang til solen går opp. Med et såpass slitesterkt stoff og solid deksel tåler den et lite trøkk. Nyt opp til 15 timer spilletid! Når du får en telefon
er det bare å svare med den innebygde micen med klar lydkvalitet. Urban Vitamin produkter er laget uten PVC og er pakket i redusert plast emballasje.

425,-

425,- veil.

990,-

P329.911 Urban Vitamin Hayward IPX7 trådløs høyttaler | Ta med høyttaleren din
overalt. Henge på stranden? Perfekt! Poolparty? Check! Plutselig regn? Ingen fare!
Høyttaleren er IPX7 vanntett opp til 1 meters dybde i max 30 min! Det suverene batteriet
varer opptil 24 timer så gjør deg klar for en helkveld. Når du får en telefon er det bare å
svare med den innebygde micen av god lydkvalitet.

Urban Vitamin Freemond trådløs ANC hodetelefon | Suveren ANC teknologi blokkerer
uønsket støy og lyd fra omgivelsene slik at du kan nyte musikken fullt ut. Den dype og
klare lyden gjør at du aldri vil slutte å høre på favoritt musikken, podkasten eller filmen.
Ekstramyke og komfortable puter. Batteriet med opptil 20 timer spilletid. Premiumkvalitet
MIC som besvarer samtaler. ANC nivå: opptil 25 DB. Hvit P329.743. Sort P329.741.
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veil.

275,- veil.

295,-

P513.851 Gear X USB oppladbar lommelykt | Funksjonalitet, prestasjon og design
forenes i denne oppladbare lommelykten. Hylsteret er laget av aluminiumslegering.
Premiumfokus slik at du kan utvide lyset opp til 2000 ganger. IP4 beskyttelsen gjør den
værsikkert og lett kan brukes ute. Den kraftige lyspæren lyser opp til 1000 lumen og har en
lysstråle som rekker opptil 500 m. Lommelykten lades opp via USB utgangen, og 2000 mAh
batteriet gir en brukstid på 4 timer på hver lading. 5 innstillinger inkludert SOS-funksjon.

P221.251 Gear X tang multiverktøy | Dette multiverktøyet overgår alt! Det er allsidig
og slitesterkt og kan brukes til alle mulige dagligegjøremål både inne og ute. Aluminium
ramme og verktøyet som er laget av 420 helsort rustfrittstål. Dette verktøyet vil vare
lenge. 13 funksjoner inkluderer: kniv (med lås), fil, sag, stor flat skrutrekker (med lås),
Philips skrujern, flat skrutrekker, tang, standard tang, avbiter tang, flaske åpner, skrujern,
belteskjærer, emballasjekniv. Innpakket i eksklusiv gaveeske.

veil.

Sykle
til jobben?

225,- veil.

690,-

P221.241 Gear X sykkelverktøy | Sykkelverktøyet av toppkvalitet som innehar
alt du trenger for å fikse sykkelen på null komma niks. Rammen i aluminium, med
durabelt og slitesterkt verktøy som er laget av 420 helsort rustfrittstål. 16 funksjoner
inkludererInnpakket i eksklusiv gaveeske. Hardhetsnivå på bit 60-62 HRC. Hardhetsnivå på
verktøy 40-45 HRC.

P113.211 Gear X 5M målebånd med 30 M laser | Denne førsteklasses lasermålebånd
kombinerer funksjon, styrke og prestasjon. Gummietuiet er støtfri og har en integrert
laser på 30 m (Klasse 2). Karbonbåndet er 5 m langt og slitesterk. Båndet er sort og tosidig
med en integrert LCD skjerm som gjør det lett å avlese. Den har integrert ladbar batteri.
Innpakket i eksklusiv gaveeske.

veil.
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30x50 cm

44,- veil.

50x70 cm

95,- veil.

65x130 cm

219,- veil.

90x150 cm

325,- veil.

410004 FROTTÉ 550 G FAIRTRADE Lord Nelson | Vår storselger Lord Nelson kommer nå med både Oeko-tex og Fairtrade sertifisering. Serien finnes i 20 farger og 4 ulike størrelser.
For oss som leverandør er det viktig å kunne tilby produkter der vi har kontroll på produksjonen, noe som vi kontinuerlig jobber med å bli bedre på. Velger du Fairtrade merkede produkter er du
med på å gjøre en forskjell. Du bidrer til at alle som er en del av produksjonsprosessen har mulighet til å forbedre sine arbeids- og levekår. Fairtrade er en uavhengig sertifisering som har som mål
å motvirke fattigdom og forsterke menneskers innflytelse og handlingskraft med mål om å skape en forandring og utvikling. Håndklene er av kjemmet bomull, den er kraftig og god å tørke seg
med. Størrelser: 30x50 cm, 50x70 cm, 65x130 cm, 90x150 cm. 100% Bomull. Vekt: 550 g/m2.
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Håndklepakke
2. stk lekre håndklær fra Lexington i en flott gavepose fra Westford mill.

Trykk
DITT EGET
JULEMOTIV

Pakkepris

799,Broder

DIN FIRMALOGO

799,-

veil.

LXPK002 Gavepakke Lexington Håndklær | Lekker gavepakke bestående av 2 stk.
LX10002OT Original Towels fra Lexington i størrelsen: 70 x 130 cm. Inkludert 1 stk. BBW115
Cotton Stuff bag fra Westford Mill. På lager ultimo november 2022. Håndklesettet leveres
kun i fargen hvit eller koks. NB: Gjelder kun lagerførte pakker, begrenset antall.
Kan også leveres i gavepakke med 1 stk 50 x 70 cm og 1 stk. 70 x 130 cm. Kr. 590,Pris på trykk og brodering kommer i tillegg .
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LX10002OT LEXINGTON Original Towel | Øko-Tex sertfisert mykt, tykt og absorberende Lexington frottéhåndkle i kjemmet bomull. Det klassiske håndkle som blir mykere med tiden og føles
luksuriøst mot kroppen. 600 g/m2. 100% bomullsfrottè. Serien kommer i 6 størrelser. Størrelser: 30x30 cm (kun i utvalgte farger), 30x50 cm, 50x70 cm, 50x100 cm, 70x130 cm, 100x150 cm.
Håndklærne kommer i 36 forskjellige farger, og avbildet er bare et lite utvalg. Kontakt oss for å se alle farger. (Enkelte farger/størrelser selges kun som 4-pakk, oppgitt pris er gjeldene for 1 stk.
Lagerført utvalg kan kjøpes singel).
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30x50 cm.

110,-
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230,-
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390,-
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499,499

100x150 cm.

670,6

veil.

LX10082100 LEXINGTON Hotel Towel | Dette håndkleet med Lexington-merke er et must for SPA-dager eller avslapning ved bassenget. Serien kommer i 5 størrelser.
600 g/m2. 100% bomull. Størrelser: 30x50 cm(kun i utvalgte farger), 50x70 cm, 50x100 cm, 70x130 cm, 100x150 cm. Farger: WGM White/Beige, WGN Grey/Dark Gray (Xtra), WGA Sage Green (Xtra),
WGO Beige/Beige (Xtra), WGG Dark Blue (Xtra), WFZ Sky Blue (Xtra). Alle Xtra størrelser selges kun som 4-pakk, oppgitt pris er gjeldene for 1 stk. Lagerført utvalg kan kjøpes singel.
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veil.

LX10002OTS LEXINGTON Original Striped Towel | Mykt, tykt og absorberende Lexington frottéhåndkle i kjemmet bomull. Det klassiske håndkle blir bare mykere med tiden, og føles luksuriøst
mot kroppen. 600 g/m2. 100% kjemmet bomull Serien kommer i 5 størrelser. Størrelser: 30x50 cm, 50x70 cm, 50x100 cm, 70x130 cm, 100x150 cm. Farger: WFO White/Grey, WFN White/Blue (LX), WJI
Tan/Dark Gray (LX) (Xtra), WJJ Steel Blue/Dark Gray (LX) (Xtra), WKA Vintage Green/White (Xtra), WKB Petunia Pink/White (Xtra). Alle Xtra størrelser selges kun som 4-pakk, oppgitt pris er gjeldene for
1 stk. Lagerført utvalg kan kjøpes singel.
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1490,- veil.
LX10081203 LEXINGTON Hotel Wool Throw | Dette pleddet er laget av den mykeste ulla i flere av sesongens farger, og blir et sjarmerende tillegg til lintøysamlingen din. Draper det løst så
frynsene vises. 100% ull. Størrelse: 130x170 cm.
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1250,- veil.
1250
LX10004011 LEXINGTON Recycled Cotton Logo Throw | Dette pleddet i resirkulert bomull er utrolig mykt og har en lett børstet struktur. Det ØKO-TEX®-sertifiserte pleddet har utsøkte,
jacquardvevde blokkstriper på tvers, og delikate frynser langs kanten. Størrelse: 130x170 cm. 100% resirkulert bomull.
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380,- veil.
SR40 Nautilus 25L | Vannett backpack/skipssekk med slitesterk, forsterket PVC tarpaulin og sveisede sømmer. Denne sekken er like velegnet for nedbør, som sommersol. Roll-top lukking gjør at
ryggsekken kan tilpasse seg innholdet ditt. De justerbare skulderstroppene gir perfekt passform og komfort. 100% vanntett stoff. Ultralydssveisede vanntette sømmer. Roll-Top-lukking. Bærehåndtak
med to sider og justerbare skulderstropper. Ca. 46 x 23 x 23 cm (rullet). Ca. 65 x 23 x 23 cm (utrullet). 25L. 100% PVC Tarpaulin. Farger: 155 Granitt/Sort, 250 Rød/Sort, 319 Ocean Blue/Sort.

490,- veil.
SR07 Cascade Backpack | 100% vanntett backpack i et innovativt design. Tapede sømmer og glidelåser. Ultralett PVC med rulle-lukning og stor utvendig glidelåslomme. Bærehåndtak og polstrede
justerbare bærestropper. 32 x 20 x 66 cm. / 35L. 100% PVC belagt polyester 250D. 32 x 20 x 66 cm. / 35L. 199 Sort, 253 Bold Red, 319 Ocean Blue, 650 Gul, 690 Orange.
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,ave?
Årets g

990,- veil.
SR33 Madagascar Duffle | Vanntett duffelbag designet for å være tilpasningsdyktig og spontan på alle eventyr. Romslig plass til alle viktige ting. Bytt til en ryggsekk ved å justere de ergonomiske
skulderstroppene. To lommer med glidelås for rask lagring og kompresjonsstropper for å forhindre at innholdet flytter seg under transport. Vanntett stoff. Polstret bakpanel. Skjulte skulderstropper.
Store glidelåslommer. 2 innvendige glidelåslommer. Kompresjonsstropper. Stor åpning med glidelås. ID-lomme. Bærehåndtak på begge sider. Størrelse: ca. 58 x 33 x 18, ca. 40L.
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1590,- veil.
Y134657 Airconic Koffert 4 Hjul 55 cm Frontlomme | Møt Airconic, American Touristers letteste koffert hittil! Ny Frontloader-modell med dedikert laptop- og nettbrettrom som gjør det lett å få
tak i det mest nødvendige når du er ute på reise. American Tourister viser igjen sin styrke for innovative og lette kofferter sammen med et moderne design. Et 360 ° -linjedesign gir et moderne og
dynamisk preg på kofferten, mens de doble hjulene, ergonomiske håndtak og innfelt TSA-lås sørger for at du kan reise i all komfort. Laget av resistent polypropylen. Vannavvisende belagt glidelås.
Innfelt 3-sifret TSA-lås. 55 cm: 40 x 55 x 20 cm / 33,5L / Kun 2 kg. Farger: A51 Midnight Navy og C33 Onyx Black.

64

Weekendpakke som inneholder bag, skobag og toalettveske.
ske.

1200,-

Pakkepris

1200,- veil.

X143268 SAMSONITE Roader Duffelbag S | Roader er perfekt både for pendling og utenlandsopplevelser. Det stilige og praktiske designet hjelper deg til å utforske verden med stil og holder
orden på alle tingene dine under reisen. Roader er laget av resirkulert materiale og er din bærekraftige følgesvenn når du pendler eller reiser til utlandet. Mål: 53 x 32 x 34 / 55.5 L / 0,6 kg.
BBG540 BAGBASE Athleisure Sports Shoe/ Accessory Bag | Praktisk og trendy skobag i friske og lekne farger. Vannavvisende overflate og ventilasjonsåpning med malje.
Mesh-lomme på baksiden, bærehåndtak og wipe clean interør. Tear Away label. 19 x 35 x 12 cm / 8L. 600D / 420D polyester.
X085222 SAMSONITE Cosmix Hengende Toalettveske L | En unisex linje med toalettmapper som er rettet mot alle reisende, fra unge eventyrere til modne globetrottere. Tidløst design,
slitesterkt materiale og mange praktiske detaljer gjør denne linjen til et selvskrevent reisefølge. Polyester laget av 3 tråder som gjør stoffet mindre utsatt for slitasje. Ytre materiale med
vannavvisende belegg. Blanke glidelås av nikkelmetall. Mål: 26,5 x 18 x 11,5 cm.

Nå er vi klar for å reise!

55 cm

3200,- veil.

69 cm

3300,- veil.

75 cm

3600,-

veil.

81 cm

3800,-

veil.

X126035 Proxis Utvidbar koffert med 4 hjul 55 cm | X126041 Proxis 69 cm, X126042 Proxis 75 cm, X126043 Proxis 81 cm | Koffert med 4 hjul. Oppdag en ny verden av kofferter med Proxis. Nytt
og særegent design, solid og fullt utstyrt. Ta Proxis med på din neste reise. Laget av Roxkin ™, et meget lett og slitesterkt flerlagsmateriale som umiddelbart spretter tilbake i form. (utviklet av Samsonite).
Laget i Europa. Inkluderer Samsonite wecare, en ny og unik forsikring som følger hele produktets levetid. Størrelser: 55 cm, 69 cm, 75 cm, 81 cm. Farger: A13 Sort, A60 Petrol Blue, A65 Silver, C31 Honey Gold.
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Vanntett sekk med polstret pc-lomme

Small 16 L

790,- veil.

Medium 19 L

940,-

veil.

Large 26 L

1050,-

veil.

Ecodiver Laptop Backpack | Ecodiver setter en ny standard i vårt utvalg av sportsvesker. Denne kolleksjonen kombinerer funksjonalitet med elegant design og er utviklet med fokus på sikkerhet
og komfort. Ecodiver er laget av resirkulerte materialer og passer perfekt inn i vår bærekraftstrategi “Vår ansvarsfulle reise”. Det vannavstøtende belegget gjør denne serien til det perfekte valget
for alle dine eventyr, enten de er i naturen eller i en by. Alle størrelsene kan leveres i fargene: A13 Black, F12 Blue Nights, A80 Yellow. Small X140809: 33 x 44 x 16 / 16L / 0,7 kg.
Medium X140871: 32 x 45 x 20 / 19L / 0,9 kg. Large X140872: 35 x 48 x 23 / 26L / 1,0 kg. Ecodiver ryggsekken kan også leveres i travel versjon på 38 L og 55 L. Be om pris.
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890,- veil.
X128822 SECURIPAK Anti-Theft PC-Ryggsekk | SECURIPAK er den nye tyverisikre kolleksjonen som blander komforten i en urban ryggsekk med et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner.
Hovedåpning med kun tilgang bakfra og RFID-lomme på siden. Ryggsekken er produsert i solid kutt- og riftbestandig øko-material. Refleksdetaljer og USB-port fullfører de siste detaljerte
egenskapene. 100% resirkulert polyester (laget av 11 RPET-flasker). Innvendig organisasjonssystem med glidelås. Skjulte sidelommer, en av dem med RFID-beskyttelse, og quick access pocket. 180
grader åpning. USB-port. Refleksdetaljer. 30 x 44 x 16 cm / 17L / 0,7kg.
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590,-

590,- veil.

499,-

Sandhamn Weekendbag | Vår weekendbag gjorde en stor suksess som nyhet i fjor.
Perfekt til å gi bort som gave. Weekendbagen har tre indre rom og to utvendige.
Justerbar skulderrem følger med bagen. Canvas og kunstlær.

Sandhamn Ryggsekk | Sandhamn ryggsekk er utstyrt med polstret skulderstropper
for å oppnå maksimal komfort. Sekken er laget av slitesterkt lerret og tilgjengelig i fire
forskjellige farger. Sekken er også utstyrt med laptop-lomme for datamaskiner opptil 15 “.
Canvas og kunstlær.

veil.

220,- veil.
Sandhamn Toalettveske | En nyhet i vår samling Sandhamn, en praktisk og funksjonell toalettveske som gjør det enkelt å holde styr på. Laget av slitesterkt canvas og er tilgjengelig i tre forskjellige farger.
Perfekt for å matche vår weekend bag. Canvas og kunstlær.
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Ryggsekk

370,- veil.

Sportbag 52x26x22 cm

420,-

veil.

Sportbag 62x32x32 cm

450,-

veil.

CAB OSLO Ryggsekk | Ryggsekk i moderne design, laget av RPET-materiale. Stor åpning foran, skrånende lomme foran og krok for oppheng av vannflaske. Polstrede skulderstropper og polstret
rygg. Inne i en polstret datamaskinlomme i størrelse 30x36 cm, ender lommen 2 cm fra bunnen for å forhindre at datamaskinen går i stykker når du legger fra deg sekken. 43x28x15 cm. 18 liter.
Farge: svart. CAB OSLO Sportbag | Sportsbag i moderne design, laget av RPET-materiale. På kortsiden har vesken et skoboks for å forhindre at skoene tilsmusses andre plagg i vesken.
På langsiden er det to lommer med glidelås, en stor og en mindre. Inne er det en liten lomme for nøkler og mobiltelefon. Justerbar skulderrem og to bærehåndtak. Mål: 52x26x22 cm. 30 liter, farge:
Marineblå. Mål: 62x32x32 cm. 63 liter, farge: svart.

330,- veil.

850,-

CAB BERGEN Citysekk | Cab Bergen bysekk, fleksibel og som inneholder de viktigste
tingene dine, uansett om du er på vei til jobb eller for en dagstur på stranden. Produktet er
laget av det slitesterke og vannavvisende materialet Polyester PU belagt 600D. Størrelse:
45x33x15 cm. 23 liter. Farge: Svart

CAB BERGEN Fritidstrolley | En praktisk vogn i moderne design, laget av vannavvisende
materialet Polyester PU belagt 600D. Utstyrt med en praktisk blonderlås og utvendige rom
med glidelåser og et polstret datarom på innsiden. I tillegg til en stabil overflate å pakke i,
har fritidsvogna muligheten til å kobles fra vognen og brukes som en egen ryggsekk, noe
som betyr at du kan ta den med overalt. Størrelse: 100x43x40 cm, Størrelse på ryggsekk:
55x30x25 cm. 42 liter. Farge: Svart

530,- veil.

430,-

CAB BERGEN Ryggsekk | Cab Bergen-ryggsekk med polstret lomme for datamaskin 16‘,
fleksibel og som inneholder de viktigste tingene dine, uansett om du er på vei til jobb
eller for en dagstur på stranden. Produktet er laget av det slitesterke og vannavvisende
materialet Polyester PU belagt 600D. Størrelse: 45x34x16 cm. 25 liter. Farge: Svart

CAB BERGEN Bag | Cab Bergen-bag med avtakbar skulderstropp og to bærehåndtak,
fleksible og som inneholder de viktigste artiklene dine, uansett om du er på vei til jobb
eller for en dagstur på stranden. Produktet er laget av det slitesterke og vannavvisende
materialet Polyester PU belagt 600D. Størrelse: 50x34x27 cm. 46 liter. Farge: Svart

veil.

veil.
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50 cm

899,-

60 cm

995,-

70 cm

1100,-

Sett 50 + 60 + 70 cm

2800,-

veil.

Cab Köpenhamn | Cab Copenhagen fra Carlobolaget er en hard, men lett polykarbonat koffert. Det kan utvides med 25%. Kofferten har fire store dobbelthjul som gjør det enkelt å rulle på de fleste
flater. Har fast og godkjent kombinasjonslås med TSA-funksjonen for trygg reise til og fra USA. God innredning med lommer, oppdelinger og stropper som lar deg pakke og organisere dine ting.
Teleskophåndtak for å trekke kofferten, bærehåndtak på toppen og på siden. 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil.
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Cab Secure 8 kort

350,- veil.

Cab Secure 7 kort

450,-

veil.

Cab Secure | Kortholderen Cab Secure er en av de smidigste oppbevarings- mulighetene som finnes. Den har plass til alle de viktigste kortene, som med ett klikk blir lett tilgjengelige Cab Secure
har et tidløst design og fargepalett som gjør at den holder i mange sesonger framover. Den er produsert i et spesielt alumniumetui som holder fast og beskytter dine kreditkorts RFID-chip mot
skimmning.

1790,prisen!
1790,- veil.

680,- veil.

77729 Cab Florens - Weekendbag | Vi er stolte over å kunne presentere en av våre
store nyheter, kolleksjonen Florens - en serie skinnprodukter med tidløst design og smarte
oppbevaringsløsninger. Kolleksjonen består av datavesker, weekendbag og en matchende
toalettveske. Mål: 55 x 32 x 30 cm. Farger: Svart – 10, Cognac – 26.

77767 Cab Florens Toalettveske | Vi er stolte over å kunne presentere en av våre store
nyheter, kolleksjonen Florens - en serie skinnprodukter med tidløst design og smarte
oppbevaringsløsninger. Kolleksjonen består av datavesker, weekendbag og en matchende
toalettveske. Mål: 26x15x15 cm. Farger: Svart – 10, Cognac – 26.

13”

1200,- veil.

15”

1300,- veil.

Cab Florence Dataveske | Flott dataveske i skinn. Velg mellom 15” eller 13” tommer. Vi
er stolte av å presentere en av de store nyhetene våre, Florence Collection - en serie
skinnprodukter med tidløs design og smarte lagringsløsninger. Kolleksjonen består av
datasekker i tre forskjellige modeller, en weekendpose og en matchende toalettmappe.
Farge: Cognac, svart.

1300,- veil.
77765 Cab Florens - Dataveske 15” | Vi er stolte over å kunne presentere en av våre
store nyheter, kolleksjonen Florens - en serie skinnprodukter med tidløst design og smarte
oppbevaringsløsninger. Kolleksjonen består av datavesker, weekendbag og en matchende
toalettveske. Mål: 42x27x13/2 cm. Farger: Svart – 10, Cognac – 26.
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450,prisen!

450,- veil.
11024 Flåm 25L Ryggsekk | Sporty sekk i ribstop materiale med utenpåliggende stretchlomme. Den har gode justeringsmuligheter med hoftebelte og bryststropp. Netting i rygg for god
ventilering. Rom til drikkeflaske og åpning til drikkeslange.Lommer på hoftebeltet for rask tilgang til små gjenstander som energibar og nøkler. Regntrekk i bunnlomme. God tursekk til både korte
og lengre turer! Farger: Blekkblå og sort.

750,- veil.

479,- veil.

11360 Finse 50L Ryggsekk | God tursekk til både korte og lange turer.
turer Sekken er romslig
og produsert i slitesterkt polyester/bomull materiale. Den har justerbart bæresystem,
brystbelte med fløyte og magebelte med mobillomme. Sekken har regntrekk i bunnlomme,
ytterlomme med lang glidelås og ekstra lomme i topplokk. Farge Blekkblå. Behandlet med
PFC-fri impregnering.

1222 Sett med Duffle Bag og Toalettveske | En romslig og lett duffelbag i et slitesterkt
bomulls canvas materiale med detaljer i cord. Bagen har korte bæreremmer og lang
skulderrem. Ekstra rom med glidelås i front og begge sider, samt praktisk innerlomme med
glidelås. Toalettmappe i samme materialer. Stoffet er i 100% bomull med kontrastmateriale
97%bomull og 3% spandex. Farger: Mørk Marine & Mosegrønn.
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520,5

veil.

9
9084
Original Alpine Pack | Allsidig tursekk med stort hovedrom og innvendig
nnettinglomme til verdisaker. Nettingdekket ryggplate i skum gir utmerket luftgjennomsstrømning og økt bærekomfort. Justerbar bryststropp og hoftebelte med glidelåslommer.
EEget rom for oppheng av drikkepose. Elastisk front lomme til diverse utstyr med reflektterende detaljer i front. Utvendige flaskelommer. Fargeelementer kan kjøpes separat. 25 L.

390,- veil.
390
9082 Original Active Pack | Sporty aktivitetssekk som passer til både sport og hverdag.
Nettingdekket ryggplate i skum gir utmerket luftgjennomstrømming og økt bærekomfort.
Justerbar bryststropp, samt hoftebelte Størrelse: 21 L. Farger: 06 Rød, 10 Mørk grå,
17 Oransje, 28 Turkis.

480,0,- veil.

540,-

9015 Notebook Backpack | Urban og stilren PC-Sekk med ekstra stor åpning for
enkel tilgang. Stort og romslig hovedrom med lomme til verdisaker, samt to praktiske
organiseringslommer som gjør det lettere å finne mindre gjenstander. Polstret laptop
lomme, samt egen lomme med mykt fôr til nettbrettet. Sekken har også justerbar
bryststropp (avtakbar). 20 L.

9017 City Backpack | Urban og stilren PC-Sekk med justerbar bryststropp (avtagbar) slik
at sekken sitter mer stabilt og behagelig på ryggen. Størrelse: 22 L. Farge: 10 Sortmelert.

veil.
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650,- veil.
650
951001 Hiking Backpack | Solid, lett og vannavvisende sekk som er perfekt for turer i skog og mark, men som også fungerer utmerket som hverdagssekk. Sekken har to rom med glidelås i
lokket - en på utsiden og en innvendig. Den har utvendige sidelommer med plass til drikkeflaske eller lignende. Sekken har også en lett tilgjengelig utvendig lomme på baksiden - noe som er
svært hendig når du er på farten. Det følger også med praktiske stropper og hemper der man kan feste utstyr som f.eks hengekøye eller liggeunderlag. Hiking Backpack gir god støtte i ryggen, har
høydejustering på bæreselene og har et behagelig hoftebelte. Rommer 33 liter. Vekt: 0,84 kg.

65,- veil.
951002 Rain Cover Large | Regntrekk til ryggsekk. Passer til sekker fra 25 liter til 40 liter. Størrelse 75 x 95 cm. God elastisk strikk 112 cm omkrets før det strekkes. Kan strekkes til omkrets 190 cm.
Passer perfekt til artikkel 951001 Hiking Backpack. Farger: Flumino (185, Black (99).
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Pakkepris

890,-

690,- veil.

249,-

CERRUTI Buzz weekend/travelbag | Super lekker og sporty Cerruti Weekendbag. Stilren
bag, som er perfekt til både sport & fitnessbruk i hverdagen, men også som reiseveske
med dens romslighet og mange fine detaljer. Produseret i lekkert, mykt lettvekts PU Techmateriale, som gjør bagen vannavisende. Bagen har i tillegg til det store hovedrommet en
stor nettinglomme med glidelås, samt mindre lommer. Størrelse 510 x 220 x 320 mm.

CERRUTI Buzz Toiletbag | Cerruti toalettvekse model Buzz. Produsert i lekkert mykt
lettvekts PU Tech-materiale. Enkel og praktisk med et stort rom. Cerruti 1881 logoen er
elegant og naturlig integrert på den ene siden av toalettvesken. Størrelse: 250 x 110 x 130 mm.

740,- veil.

970,- veil.

CERRUTI Buzz Backpack | Smart og sporty Cerruti ryggsekk i Buzz kolleksjonen.
Enkelt og stilfullt utseende, og produseret i lekkert, mykt og vannavisende PU Tech kvalitet.
Ryggsekken har innbygget USB port på ytterside og innvendig lomme til din powerbank
(medfølger ikke). Så kan du praktisk og lett lade din telefon på farten!
Størrelse 490x330x140 mm.

FESTINA Dokument Bag | Festina dokumentveske i lekkert og særdeles slitesterkt PU
materiale. Stor og romslig veske som er innrettet med 2 separate glidelås rom, så det er
god plass til både PC samt andre elementer. Leveres med avtagbar skulderreim, ogvesken
har dessuten innvendig glidelåslomme til dine nøgler mm. Størrelse 410 x 140 x 290 mm.
Vekt 1460 g.

veil.
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479,- veil.

209,-

Baltimore weekendbag | Du vil ikke gå ubemerket hen med denne romslige weekendbagen
over skulderen din, da den både er stilfull og minimalistisk. Bagen har en justerbar stropp,
slik at du kan reise med komfort uansett om det er en arbeidsreise eller ferie. Den er laget
av nubuck PU-skinn, som gir bagen sine vannavstøtende egenskaper. 55,5x22x43 cm.

Baltimore Toalettveske | Her har du en toalettveske som ikke bare er praktisk, men som
også kommer i et minimalistisk og moderne design. Vesken er laget av et vannavvisende
materiale, slik at du ikke trenger å bekymre deg for innholdet. Vesken lukkes med glidelås
og er ideell for reiser. Laget av nubuck skinn (60% polyuretan og 40% polyester).
23,5x12,5x18,5 cm.
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veil.

249,- veil.

729,- veil.

Hunton Toalettmappe | Klassisk men samtidig moderne toalettmappe i imitert semsket
skinn med detaljer i PU-skinn. Vesken gjør det enkelt for deg å oppbevare dine hygieneprodukter med stil, både hjemme og under reiser. Strl: 26x5x20 cm. Artnr: 526019 brun.
527019 marineblå.

Hunton Weekendbag | Romslig weekendbag som er perfekt for kortere turer eller utflukter.
Bagen kommer i et tidløs og klassisk design i imitert semsket skinn og er dekorert med
messingdetaljer. Kan bæres ved å bruke håndtakene, eller over skulderen med skulderreimen. Strl: 48,5x25x30 cm. Artnr: 522019 marineblå, 523019 brun.

419,- veil.
Versoteppe | Vakkert teppe med et subtilt geometrisk mønster som vil se nydelig ut i hjemmet ditt og blande seg sømløst med enhver dekorasjon. Laget av et syntetisk materiale som er lett å
holde rent uten at det går på bekostning av kvalitetsfølelsen, og stoffet er designet for å etterligne ullfiber for ekstra komfort. Produsert i henhold til Oeko-tex standard 100. Strl: 130x170 cm. Artnr:
102017 Ljusbeige, 102016 Grå. Forpk: Gaveeske.
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I år fyller Øyo 140 år
Norsk kvalitet og design siden 1882
Øyo er en familiebedrift fra Geilo, hvor kvalitet alltid har stått i fokus.
Siden 1882 har vi produsert solide redskaper, for kjøkken, friluftsliv og håndverk.
Øks er en viktig del av historien vår, og vi var lenge den største og eneste økseprodusenteten i Norge.
Vi er opptatt av at gode redskaper skal være lett tilgjengelige i livene til folk.

Norsk kvalitet
siden 1882

299,-

veil.

411158 MORBERG by Orrefors Hunting - Termoskopp 60cl | Vakuumisolert termoskopp
av rustfrittstål med doble vegger der innerveggen er belagt med kobber for å gi best mulig
varmekapasitet.

299,- veil.
411156 Mattermos 60 cl. | Vakuumisolert mattermos av rustfritt stål med dobble vegger
der innerveggen er belagt med kobber for best mulig varmekapasitet.
Farge: grønn 65, svart 99. Størrelse: 60 cl.

299,- veil.

79,-

411155 OHM Thermos 75 cl | Vakuumisolert termosflaske av rustfritt stål med dobble
vegger der innerveggen er belagt med kobber for best mulig varmekapasitet.
Farger: grønn 65, svart 99. Størrelse: 75 cl.

5018187 Pledd/Sitteunderlag liten, grå | 5018188 Pledd/Sitteunderlag liten,
grønn | 5018189 Pledd/Sitteunderlag liten, svart | Lite og praktisk sitteunderlag med
vannavvisende underside. Rulles enkelt opp og igjen med borrelås. Tar minimalt med plass
når den er rullet sammen. Toppen er varm og myk ettersom den er laget av sherpastoff, en
imitasjon av saueull. Størrelse: 50 x 30 cm.

veil.
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250,-

veil. v/100 stk.

Kaffebrygger Perfect-Brew | Passer like bra hjemme på kjøkkenbenken, som på tur i
skog og mark. Mål opp favorittkaffen din, tilsett varmt vann og vent i 2-3 min for et nydelig
rykende resultat. Med sine 4 innvendig målemerker 0,25ml - 0,35ml - 0,47ml - 0,6ml, får du
riktig mengde ved hver eneste kopp. Den har et Easy-clean rustfritt stålfilter, så du trenger
ikke å tenke på ekstra filter eller vanskelig rengjøring etter bruk. Rengjøres ved skylling
eller i oppvaskmaskinen. Naturlig helt uten BPA. Art. nr: ST1009383002.

429,Gavetips
429,- veil. v/100 stk.
Termos Classic Vacuum Bottle 1L | En solid, klassisk termos, som holder innholdet
varmt og kaldt i hele 24 timer. Termosen rommer 1 liter, og passer fint både på tur, skole
og arbeid. Korken er lett å skru på, og er garantert lekkasjefri slik at du trygt kan ha den
i sekken. Dobbeltisolert kopp. Hendig håndtak gjør det lett å helle. Tåler oppvaskmaskin.
Laget i kraftig rustfritt stål, og er naturlig BPA- fri. Volum: 1 liter. Farger: Hammertone Green
ST1008266001, Matt Black v ST1008266002, Nightfall ST1008266017.

360,- veil. v/100 stk.
Mattermos med Skje 0.4L | Holder seg varm og kald i hele 7 timer. Den har også et
isolerende lokk som også kan brukes som skål. Med sin innovativ intrigering av stål spork
på siden trenger du ikke å tenke på bestikk.

0,35L

290,- veil. v/100 stk.

Termokopp Trigger Action Mug 0,35L | Stanley Termokopp Trigger Action Mug er en solid,
klassisk termokopp. Holder innholdet varmt i 5 timer og kaldt i 6 timer. Volum: 0,35 liter.
Farger: Hammertone Green, Matt Black, Pola White, Nightfall, Wine Red.

80

0,35L

290,-

veil. v/100 stk.

Stanley NeverLeak Mug 0,35L | Termokoppen Neverleakmug er en solid, isolert
termokopp, laget av kraftig rustfritt stål. Den holder innholdet varmt i syv timer, eller kald
i ti timer. Denne kompakte NeverLeak™-termokoppen har et unikt lokk i 3 posisjoner som
roterer åpent for enkel nipping, og deretter låses godt når det er lukket. Ta den med deg
hvor som helst uten å bekymre deg for at tingene dine blir våte.

450,- veil. v/100 stk.

379,- veil. v/100 stk.

Ledlenser NEO1R | Hodelykten veier kun 39 gram inkludert batterier, og den har en
maksimal lysstyrke på 250 lumen boost/150 lumen power. Funksjoner som reflekterende
hodebånd og det ekstra røde lyset i lykthodet øker sikkerheten i trafikken. Vippbart
lampehode for individuell justering. Rask og enkel ladning av det oppladbart batteri, via
magnetisk lader/LED. Lykten har varsel for lavt batteri. Lykten har 3 lysprogram; Boost- 250
lumen – 80 meter/Power-150 lumen – 50meter/Low power 20 lumen-15meter

Ledlenser NEO3 | Vektfordelingen mellom lampehode og batteri sikrer perfekt balanse og
komfort. Lykten veier kun 97 gram inkludert batterier, og den har en maksimal lysstyrke
på 400 lumen boost/200 lumen power. Funksjoner som reflekterende hodebånd og rødt
blinkende baklys øker sikkerheten i trafikken. Lykten har et vippbart lampehode for
individuell justering.Bruker 3 x AAA 1,5V – batterier. Lykten har varsel for lavt batteri.

190,- veil. v/100 stk.

850,-

LL502597 – Ledlenser - Lykt P3 Core 90 lm | P3 Core, Dette er en meget lett mini
lommelykt med 90 lumen. Maksimal lysstyrke 90 lumen med en vekt 42 gram inkludert
batteri.

Leatherman Sidekick med taske | Dette er et hendig multiverktøy med alle de viktige
funksjonene for å jobben gjort. Knivbladet kan enkelt foldes ut med én hånd, og det kan
låses i åpen posisjon. Sidekick har også en fjærbelastet tang med avbiter. Sidekick har en
utskiftbar lommeklips, og den slanke designen gjør at den passer like godt i bukselommen
som i verktøykassen hjemme. Leveres med taske.

399,- veil. v/100 stk.

229,- veil. v/100 stk.

BO10102 Kniv Bruslettokniven | Dette er en allroundkniv for jegere og friluftsfolk. Siden
knivbladet er bredt og rettslipt, gir dette kniven en god tyngde. Fasongen på kniven gjør
at kniven egner seg godt som en tradisjonell, norsk brukskniv. Knivbladet er ikke for langt
- som gjør at kniven er god å bruke. 144116N stål i knivbladet som er holdbart og enkelt å
slipe opp. Vanlig oljet bjørk i skaftet. Kniven leveres med lærslire i en flott gave eske.

BO10152 Sitteunderlag Marka | Sammenleggbart sitteunderlag som er perfekt å ta med
seg på tur. På undersiden av sitteunderlaget er det et lag med vannavvisende polyester
som gjør at sitteunderlaget ikke blir vått, selv om underlaget er vått. Marka sitteunderlaget
er laget i 100% tovet ull. Dersom du får flekker anbefaler vi at du bruker en våt klut for å
fjerne dem.

veil. v/100 stk.
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190,- veil. v/100 stk.
Drikkeflaske Eddy+ 0.75 L | Den nye og oppgradert Eddy+. Produsert i Tritan Renew med 50% resirkulert materiale. Eddy+ fra Camelbak, er en sølesikker drikkeflaske som passer like godt til
trening som til arbeid. Flasken er enkel å drikke av - du vipper opp drikketuten, biter og drikker. Den kan enkelt fylles ved hjelp av den store åpningen. Flasken kan vaskes i oppvaskmaskin.

275,- veil. v/100 stk.

340,-

Termokopp Forge Flow 0.35L | Trykk, drikk og gå! Lekkasjesikker ventil og selvforseglende enhånds ventilknapp fungerer sammen med den vakuumisolerte rustfrie
stålbeholderen sikrer optimal temperatur i flere timer. Koppen sitter på en stødig
silikonbase, som holder den stabil og trygg på de fleste underlag. Enkel å vaske, bare løsne
alle deler og sett de i oppvaskmaskinen. Fri for BPA, BPS og BPF .

Drikkeflaske Chute Mag Insulated 0.6L | Isolert, sølesikker drikkeflaske som passer
like godt i alle situasjoner, enten du er på tur, på jobb eller trening. Den isolerte flasken
sørger for varm drikke i opptil 6 timer, og kald drikke i opptil 24 timer. Tilsetter du is holder
den seg kald enda lenger. De doble veggene i drikkeflasken sørger for at det ikke dannes
kondens på utsiden av flasken.

82

veil. v/100 stk.

339,- veil.
Thermos termokrus JMY | Genial hybrid av en termos og et termokrus. 100% tett. Passer i skolesekken, bilen eller på skogsturen. Holder drikken varm i 12 timer og kald i 24 timer.
350 ml. 23596 svart, 23598 gull, 23600 hvit, 23594 army green.

299,-

449,- veil.

299,- veil.

Thermos Work | Ekstra robust, testvinnende termos. Meget høy kvalitetstermoflaske med
skrukork og kopp. Stål innvendig og utvendig med lakkering. 1,2 liter.
14976 Mørk Rød, 13122 Matt Grå, 249647 Svart.

Thermos Termoflaske | Termoflaske i rustfritt stål, 470ml. Flasken er velegnet til både
varm og kald drikke. 13118 Mørk Rød, 13376 Mørk blå, 23579 Army.
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0,3 l. (sort og hvit)

75,-

veil.

0,5 l.

89,- veil.

0,75 l. (sort og hvit)

109,-

veil.

12 timer

24 timer

5294 Eindhoven | Lekker drikkeflaske i rustfritt stål. Dobbelisolert for ekstra lang bevaring av kald og varm drikke. Tidløst design med stålfarget skrukork. Leveres i gaveeske. Flasken holder
drikke kald opp til 24 timer eller varm opp til 12 timer. Hvit og sort er pulverlakkert matt. Anbefalt håndvask, ikke maskinvask grunnet bearbeiding og unødig slitasje. Bidra til å redusere bruk av
plast. Bruk stål som et varig og miljøvennlig alternativ. Størrelsene 0,3 og 0,75 kun i sort og hvit. Farger 0,5 liter: 000 Hvit, 130 Stålgrå, 199 Sort, 230 Raspberry, 250 Rød, 380 Marine, 650 Gul, 685
Gull, 156 Mørk Grå, 316 Horisont blå (YB).

84

Aktiv fritidspakke som inneholder ryggsekk, drikkeflaske og refleksbelte. Produktene kommer i en
rekke forskjellige farger. Sett sammen din fargekominasjon som passer din profil.

349,-

Pakkepris

349,- veil.

AKTIV FRITIDSPAKKE | 8926 K2 Ryggsekk | Backpack med smart design og utbyttbare stropper for variasjon. 47 x 29 x 21 cm. / 25L. 600D polyester. Tillegg for modell med refleks, kr. 21.
9053 Justerbart Refleksbelte Motala | Justerbar reflekssele. EN 13356:2001. Refleksbredde: 30 mmlux. 5300 Luxembourg Drikkeflaske | Flasken holder drikke kald opptil 24 timer.
Volum: ca 0,6L. Høyde: ca 24 cm.
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,-

699,- veil.
1222 Thermal Jakke | En fantastisk isolasjonsjakke med tynn og lett BamCoalTex vattering som er et nyutviklet yttermateriale som oppleves svært lett og soft. En myk, lett og allsidig jakke som
kan brukes hele året til både mellomlag og ytterste lag. Lett vind- og vannavstøtende. behandlet med PFC-fri impregnering. Fast hette med justering. Sidelommer med glidelås.
Farger: Sort og Mørk Denim. Str 34-48 og S-4XL.
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999,- veil

390,- veil.

Isbre Thermo Jakke | Allsidig og lett jakke laget i et pustende, vann- og vindavstøtende
materiale. Isolerer godt og passer perfekt som mellomlag. Jakken kan komprimeres
og pakkes sammen. Den er laget i 100% nylon med matt overflate. SBS glidelåser og
sidelommer. Main fabric: 100% nylon Main fabric 2: 95% polyester/5% elastan. Padding:
100% polyester PFC Free DWR. Farger: Marine og Sort dame og unisex. 34-46 og S-3XL.

Finse LZ Fleece | Lett og myk microfleece i helmønstret materiale. Den har sidelommer
med glidelås og justering nede. Passer som mellomlag eller som ytterjakke på varmere
dager. Materialegenskape: Stoffet er i 100% resirkulert polyester. Tykkelse: 170 gsm.
Sidelommer med glidelås. SBS glidelåser. Justering nede. Farger: Blekkblå og Skyggesort.
Størrelser dame & herre: 34-54 og S-5XL.

87

En garvmeer
som va

990,- veil.
NIBBA Man | NIBBA Woman | Devold Nibba er mellomplagg med utmerket varme-til-vekt-verdi, laget i 100% merinoull. Ull er pustende, transporterer fuktighet bort fra kroppen og er naturlig
lukthemmende. Nibba jakken har en fleksibel passform som gir en avslappet stil, og den børstede innsiden gjør dette til et superbehagelig plagg med både lav vekt og god isoleringsevne.
Perfekt til fritidsbruk. Farger herre: sort og grå. Farger dame: grå og sort. Størrelser: Nibba man: S – XXL. Nibba woman: XS – XL.
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1050,- veil.

1150,-

THERMO Jacket Herre sort/oransje | THERMO Jacket Dame sort/lysblå |
Komfortabel mellomlagsjakke med svært gode varmeisolerende egenskaper. Jakken
har kilefasong i siden for maksimal bevegelighet, og pulsvarmere med tommelhull.
Brystlommen har kabelåpning. Devold® Thermo jacket består av 100% ren, ny ull. Den er
godt egnet som isolerende mellomplagg, men passer også utmerket som ytterplagg på
kalde og tørre dager. Størrelser herre: S-XXL. Størrelser dame: XS-XL.

SVALBARD Sweater Zip Neck | Klassisk genser til dame og herre.
Devold® ORIGINALS er varme, tradisjonelle gensere i 100 % ren, ny ull fra norske sauer.
Opprinnelig ble disse genserne laget for fiskere og andre arbeidere som ble utsatt for det
barske klimaet langs norskekysten. I dag har de blitt populære mellom- eller ytterplagg i
kaldt vær. For å gi genserne mykhet og fasong er de forvasket.
Str: XS - XXL. Farge: Offwhite/ Anthracite og Forest/Woods.

479,-

479,- veil.

veil.

Devold® Breeze Man Shirt | Devold® Breeze er myke og lette ullplagg spesielt utviklet
for dager med behov for ultralett bekledning som puster og regulerer kroppstemperaturen.
Plaggene er laget i 100 % merinoull av vår fineste ullkvalitet, som er svært myk og
garantert kløfri mot huden. Merinoull har en svalende effekt når det er varmt, og føles lun
mot huden dersom temperaturen synker. Størrelser: S-XXL.

veil.

Devold® Breeze Woman Shirt | Devold® Breeze er myke og lette ullplagg spesielt utviklet
for dager med behov for ultralett bekledning som puster og regulerer kroppstemperaturen.
Plaggene er laget i 100 % merinoull av vår fineste ullkvalitet, som er svært myk og
garantert kløfri mot huden. Merinoull har en svalende effekt når det er varmt, og føles lun
mot huden dersom temperaturen synker. Størrelser: XS-XL.
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1200,- veil.
7074 Stretch Down Jacket | Myk og behagelig dunjakke med matt stretch-materiale.
RDS-Sertifisert og impregnert med Bionic-Finish® Eco. Avtakbar hette. Foret med 90% dun
og 10% fjær. Farge: 10 Koksgrå. Størrelser: XS – 4XL. Dame: S – XXL.

890,- veil.

890,- veil.

7073 Hybrid Down Stretch Jacket | Sporty hybridjakke til både menn og damer! Den
perfekte kombinasjonen av bevegelighet, lav vekt og isolerende områder av 90/10 dun.
Farge: 10 Koksgrå. Størrelser herre: S - 4XL. Størrelser dame: S - 2XL.

7079 Superlight Down West | Superlett og allsidig dunvest til tur, trening og fritid, som
kan brukes året rundt. Vesten er svært komprimerbar, og er dermed ypperlig å ta med seg
på tur. RDS-Sertifisert og impregnert med Bionic-Finish® Eco. Foret med 90% dun og 10%
fjær. Ytterstoff: 100% Nylon. Farge: 10 Koksgrå. Størrelser: XS – 4XL. (Egen Lady L).
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150,-

veil.

Turn Up Reflective Hat | God og varm ribbestrikket reflekslue! Luen har innstrikket
refleksgarn som gjør den godt synlig i mørke omgivelser. Fleecefôr på innsiden. 97% Akryl,
3% Polyester. För: 100% Polyester. One-size. Farger: sort og lys grå. Art nr: sort: 6405.
Art.nr: lys grå: 6400.

280,-

veil.

6800 Original Down Mittens | Lette og behagelige dunvotter som holder deg god og
varm på hendene på kalde vinterdager. RDS Sertifisert. Impregnert med Bionich Finish Eco.
Lav vekt. Klips for å henge de sammen. Fyll: 90% Dun og 10% Fjær. Ytterstoff: 100% Nylon.
Innerstoff: 100% Polyester Tricot. Farge: 04 Sort. Størrelser: S/M, L/XL .

460,- veil.

499,- veil.

4040 Original Knitted Fleece | 4042 Lady Knitted Fleece | Strikkefleece jakke med
børstet innside. Behagelig mellomlagsplagg. Sidelommer med glidelås. 100% Polyester.
Farger: 02 Lys Gråmelert, 10 Antrasitt, 25 Blåmelert Størrelse: XS-4XL. Størrelse dame: XS-XL.

6850 Original Ski Down Mittens | Lette og behagelige dunvotter med ekte geiteskinn
som holder deg god og varm på hendene i skibakken. Ytterstoff: 100% Nylon. Ekte
geiteskinn. Innerstoff: 100% Polyester. Farge: Sort/hvit. Størrelser: M/L, L/XL.
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Herre/dame

879,-

veil.

Junior

799,-

By New

veil.

NOR Core Explore Isolate Jacket | Allsidig jakke med en god og varm vattering av
resirkulert polyester, og et bredt og slett felt som gir god plass til logo. Jakken er et perfekt
valg for de fleste typer utendørsaktiviteter i kalde forhold. To sidelommer med glidelås.
Normal passform. Farge: 396430 Blaze/Bright Red Størrelse: Herre S - 4XL. Dame XS - 3XL.
Junior 122/128 - 158/164.
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719,- veil.
NOR Core Light Padded Vest | Allsidig vest med tynn vattering av resirkulert materiale.
Vesten har en myk, ribbestrikket krage, to sidelommer og rett passform.
Farge: 396900 Blaze/White. Størrelse: Herre: S - 4XL. Dame: XS - 3XL.

1039,- veil.

1039,- veil.

NOR Highland Jacket | Skalljakke i vind- og vanntett materiale. 3-lags softshell med
børstet innside.WP 5000/MVP 5000. 3-lags vind- og vanntett softshell materiale. Myk,
børstet innside for optimal komfort. Justerbar hette med elastisk snøring. Elastisk snøring
i midjen. Brystlommer med glidelås. To varme håndlommer med glidelås. Materiale: 100 %
Polyester. Farge: 396900 Blaze/ White. Størrelse: Herre: S - 4XL.Dame: XS - 3XL.

NOR ADV Explore Pile Fleece Jacket | Varm og allsidig pile-fleecejakke med kontrastdetaljer, designet for hverdagsbruk. Jakken er laget av resirkulert polyester og har en
brystlomme og to sidelommer med glidelås. Brystlomme og deler av krage har slett stoff
som muliggjør effektiv merkevarebygging. Størrelse: Herre: S - 4XL. Dame: XS - 3XL.

1599,- veil.

143,- veil.

NOR ADV Entity Roll Bag 140 L | Stor og allsidig reiseveske som tilbyr en flott
kombinasjon av en stor duffel og en rullebag. Slitesterke hjul og et stroppsystem som
holder klærne og utstyret på plass gjør denne til den perfekte reisevesken for både
helgeturer ogg lengre reiser. 140 Liter.

NOR Zone Thermal Headband | Lett og elastisk pannebånd av resirkulert, børstet og
varmende materiale. NOR Zone Thermal Headband gir optimal varmekapasitet og komfort.
Farge: 900000 White. Størrelse: S / M - L / XL.

1039,- veil
veil.

70 l.

1039,-

NOR ADV Entity Travel Backpack 35 L | Ryggsekk for dagsturer eller reiser. Leveres med
både hofte- og brystjustering som sikrer en ergonomisk passform, regnbeskyttende
topplokk og praktiske lommer for oppbevaring av for eksempel regnjakke eller vannflaske.
35 Liter. Resirkulert materiale. Vanntette glidelåser. Polstret laptop-lomme. 54x35x22 cm.

NOR ADV Entity Duffel | Slitesterk universal 70 L og 95 L duffelbag med vanntette
glidelåser og to store sidelommer. Leveres med justerbare skulderstropper som du kan
legge i sidelommen når de ikke er i bruk..Nor Adv Entity Duffel 70L: 60x34x34 cm.
Nor Adv Entity Duffel 95L: 71x36x36 cm. Farge: 396900 Blaze/White.

veil.

95 l.

1199,- veil.

93

Vi dekker alle dine behov
LQQHQJDYHURJSURŗOHULQJ
DET DU IKKE FINNER, FINNER VI FOR DEG!

I denne katalogen ønsker vi å presentere et utvalg av våre
produkter og varemerker. Vi har samlet både bestselgere
og nyheter vi håper og tror kan gi deg som kunde både ny
inspirasjon og gode ideer. Er du på jakt etter produkter som
GXLNNHŗQQHULNDWDORJHQVŗQQHUYLGHPIRUGHJ
PRO:NORGE TAR KVALITET OG MILJØHENSYN PÅ ALVOR
Medlemmene i PRO:NORGE var blant de første i vår sektor
VRP EOH VHUWLŗVHUW JMHQQRP ,62  RJ ,62 
6HUWLŗVHULQJHQH JDUDQWHUHU IRU V\VWHPDWLVN NYDOLWHWVNRQWUROO
og fokus på miljø og bærekraft.

Harstad:

,62  VHWWHU VWDQGDUGHQ L YUW NRPSOHWWH V\VWHP IRU
kvalitet i alle ledd. Systemet tar utgangspunkt i de høye
forventningene våre kunder skal ha til kvalitet og etterlevelse
av lover og forskrifter på alle nivåer og overalt hvor vi opererer.
Kvalitetssystemet består naturligvis også av prosesser for
kontinuerlig forbedring.

Narvik:
Molde:
Ulsteinvik:

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for
miljøstyring, og bidrar i praksis til et sterkt fokus på reduksjon
av miljø- og klimabelastning i hele vår virksomhet. Alle
SURVHG\UHU RJ UXWLQHU GRNXPHQWHUHV RJ EGH VHUWLŗV¯UHU
og våre kunder kan når som helst kreve innsyn i relevant
dokumentasjon.

Bergen:
Hamar og Oslo
Oslo:

En viktig del av våre kvalitetsrutiner er at det ved produksjon
av større varepartier utføres direkte kontroll gjennom
varslede og ikke-varslede besøk på fabrikker vi samarbeider
med. Dette gjør vi selv med egne ansatte, eller i samarbeid
med erfarne partnere på stedet. Slike kontroller har fokus
på alt fra kvalitet, materialbruk og etterlevelse av avtalte
miljøstandarder, til ansattes vilkår og at det ikke benyttes
barnearbeid.

Tønsberg:
Stavanger:
Kristiansand og Kongsberg:

Vi tror på åpenhet som en forutsetning for langsiktig og
troverdig drift. På forespørsel oppgir vi derfor alltid også
navn og adresse til våre underleverandører og produsenter.
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Alle priser er veiledende og gjeldende t.o.m. 31.12.2022 eller så langt beholdningen rekker. Med forbehold om valutaendringer eller trykkfeil.
Priser på produkter kan variere etter antall. Alle priser er eks. mva., logo og frakt.

Jøran Berggraf - PRO:MELINGS AS - 2022.

),50$*$9(5
-8/(1

+RYHGNRQWRU+DPDU%U\JJHULJDWD+DPDU
7OI
$YGHOLQJ2VOR.DUYHVYLQJHQ.2VOR
7OI
(SRVWSRVW @ EULVNHE\PHGLDQR
EULVNHE\PHGLDQR

Alle priser er veiledende og gjeldende t.o.m. 31.12.2022 eller så langt beholdningen rekker.
Med forbehold om valutaendringer eller trykkfeil. Priser på produkter kan variere etter antall.
Alle priser er eks. mva., logo og frakt.

