CHRISTMAS EDITION 2022
FIRMAGAVER OG
JULEGAVER TIL ANSATTE
OG KUNDER

Fyll sekken
med omtanke.
Å gi, skape glede og bygge relasjoner er en viktig del av ditt varemerke. Majoriteten av all
virksomhet skapes gjennom menneskelige møter og relasjoner, derfor er det av stor betydning
å pleie, vedlikeholde og styrke disse båndene. Bruk de naturlige høytider til å bygge og styrke
dine relasjoner. Julen er en flott mulighet til å pleie forholdene dine, med en gjennomtenkt gave
gir du en helt ny energi og vekstkraft til varemerket ditt. Det du får tilbake i retur er motiverte
medarbeidere og takknemlige kunder som er klare til å jobbe med bedriften din ytterligere ett år.
Vi har gjort det enkelt for deg!
Vi har samlet våre beste gaver og kategorisert dem fra lavest til høyest pris. Da kan du raskt finne
den rette gaven, som passer din idé og ditt budsjett. Pass på å inkludere logoen deres pent og
diskret på innpakningen når gaven blir overlevert!
Ta gjerne kontakt med oss med dine tanker om julegaver og profilering.

Gjennomtenkte
gaver som styrker
ditt varemerke!

SKATTEREGLER GAVER 2022
JUBILEUMSGAVER

MINNEGAVER

Jubileumsgave er en gave til en ansatt når selskapet feirer
25 år eller antall år delelig med 25. Verdien må ikke overstige
kr 4000, ink mva.

Minnegave kan være en gave gitt til fast ansatte i
forbindelse med når den ansatte gifter seg eller fyller 50, 60,
70, eller 80 år. Gaver til ansatte som går av med pensjon eller
slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften må ikke
overstige kr 4000, ink. mva.
Gave fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 20, 30, 40,
50 eller 60 års tjenestetid må bestå i annet enn pengebeløp,
og ikke utgjøre mer enn kr 8 000.

ÅRLIGE GAVE
Årlige gave fra arbeidsgiver for eksempel julegave eller
sommergave er maksbeløpet på kr 5000 pr. år. Alle gaver er
skattefrie dersom verdien ikke overstiger summene.

60,Eks. mva. og trykk.

THE BOTTLE
Lekker BPA-fri flaske i tritanplast med lokk i rustfritt stål. Snoren på toppen gjør
det enkelt å bære med seg flasken rundt hånden eller henge den på andre steder.
Leveres i transparent plastpose

79,-

Art.nr:41NO0857
Størrelse: Høyde: 23 cm. Ø 6,5 cm. Volum: 0,6 liter.

Eks. mva. og trykk.

SITTEUNDERLAG
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.
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Art.nr: GRØNN 5018188, GRÅ 5018187, SVART 5018189
Størrelse: 50x30cm

87,Eks. mva. og trykk.

BLACK
99

TRANSPARENT
00

YELLOW
12

PINK
23

TO GO BESTIKK 3-PK
Et nyttig og praktisk bestikksett i rustfritt stål 18.0, pakket i et grått plastfutteral.
Perfekt sammen med matboksen når du må spise på farten. Futteralet beskytter
mot flekker fra brukt bestikk.
Art.nr: 5018312
Størrelse: Futteral - 19x5 cm
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VICTORY FROTTÉ

FRA

95,-

Med sitt maritime design er Lord Nelson Victory trendy over tid. En perfekt
gave til de som setter pris på stil og finesse. 100% bomull med 550 g/m²
Art.nr: 410424
Størrelse og pris:
50x70 95,65x135 215,90x150 349,-

Eks. mva. og trykk.
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120,-

99,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

XOOPAR BUDDY CABLE

FØRSTEHJELPSETT
Et fint og velutrustet førstehjelpssett som du alltid kan ha med deg, på arbeidet,
på utflukten, på fiske- eller jakturen. Alt innhold ligger samlet i en pose og kan
enkelt tas ut ved transferpåsetting.
Settet inneholder:
• Saks • Plaster • Kompresser • Plasthansker • Sårteip • Bandasjer
• Antibakteriell rengjøring • Desinfiserende servietter
• Sikkerhetsnåler • Pinsett • Åndedrettsvern for HLR.

Akkurat som en ekte venn, er kompiskabelen her for deg når du trenger den! Koble
til alle de enhetene dine ved hjelp av USB-, USB-C- eller Lightning-kontaktene
Art.nr: 2064-BK, 2064-WH
Størrelse: Høyde 9 mm, Lengde 76 mm, Bredde 66 mm

Art.nr: 5017642
Størrelse: 13x9x7cm

129,-

139,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

SKJÆREBRETT LITEN BAMBUS
Designet av Anton Björsing. Med gjennomtenkte detaljer, inkludert et stort håndtak
for servering. Her er visuell stil kombinert med funksjon.
Art.nr: 5018058
Størrelse: 27x13x2cm

FØRSTEHJELPSETT
Vanntett veske med førstehjelpsutstyr. Topplokket rulles opp og settet blir lite og
enkelt å ta med seg på båten, i skogen, på reisen osv. En morsom og annerledes
gave som også er en god ting å ha!
Settet inneholder:
• Saks • Gasbind • Plaster • Sårvask • Kompress • Fatle • Sårteip
Art.nr: 5018205
Størrelse: 12x5,5x24cm
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149,Eks. mva. og trykk.

VANNFLASKE ALUMINIUM
Lett aluminiumsflaske med plastlokk og karabinkrok for oppheng i ryggsekk eller
bukse. En god friluftsvenn som er enkel å bære med seg.
Art.nr: 411197
Størrelse: 75 cl.
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149,Eks. mva. og trykk.

LORD NELSON TERMOKRUS
Praktisk termokrus som holder veldig godt på varmen. Ved en starttemperatur på
95 grader, holder den 72 grader etter 6 timer, og 61 grader etter 12 timer.
D-ringen gjør at kruset kan henges i en karabinkrok.
Art.nr: 411058
Størrelse: 35 cl.
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169,Eks. mva. og trykk.

VANNFLASKE SILIKON
Flaske av silikon som du enkelt kan komprimere og/eller trekke ut for
å justere størrelsen. På toppen er det en karabinkrok slik at flasken for
eksempel kan festes på en sekk. Et perfekt utendørsprodukt som er
enkelt å pakke med seg.
Art.nr: 411196
Størrelse: 50 cl.
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169,Eks. mva. og trykk.

STIG SAMMENLEGGBAR
FLASKE
Stig er en lett og praktisk sammenleggbar
vannflaske som passer til hele familien.
Flasken er laget av BPA-fri plast. Hekt den
enkelt på ryggsekken eller oppbevar
den sammenfoldet i vesken. Foldes lett
ut når den skal fylles med vann.
Tilgjengelig i tre herlige farger
som passer inn uansett hvor du er.
Art.nr:
Green 5018346
Blue 5018347
Black 5018348
Størrelse: 55 cl.

199,Eks. mva. og trykk.

LOKE BILKRUS
Bilkrus nå i egendefinert størrelse for kaffemaskiner! Kruset er
dobbeltvegget, noe som gjør at det kan holde på varmen i 6 timer.
Kruset er lekkasjefritt takket være en smart låsefunksjon.
Art.nr:
• Gull 5018097 • Sølv 5018098 • Svart 5018096 • Grønn 5018208
• Gul 5018209 • Hvit 5018207 • Blå 5018206
Art.nr. gummiert overflate:
• Rød 5018359 • Svart 5018360

179,-

Art.nr. med sprutmønster:
• Svart 5018361 • Hvit 5018362
Størrelse: Ø8x15cm - 24 cl.

Eks. mva. og trykk.

DRYBAG RIPSTOP
Vanntett duffelbag, ideell på stranden, i båten eller for eksempel på
en spasertur gjennom skogen. Fylt med luft, forblir vesken flytende
i nødstilfeller! Med medfølgende ekstra ring og krok kan den også
lett bæres som en crossbody-veske. Vanntett IPX6, beskyttet mot
vannsprut fra alle vinkler.
Art.nr: 959012
Størrelse: 180x180x440mm.
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215,Eks. mva. og trykk.

NILS STÅLFLASKE

Lekker vannflaske i avansert vakuumkonstruksjon av doble stålvegger og kobberbelegg som gir ekstra god isolasjon uten kondens. Flasken holder drikken iskald
opptil 24 timer eller varm i opptil 12 timer.
Vannflaske av kvalitet for miljøets skyld.
Størrelse: Ø7x26cm 50cl

SPLASH PATTERN
BLACK
5018317

MATT LIGHT BLUE
5018320

SPLASH PATTERN
WHITE
5018318

WHITE
5018218

CHROME
5017897

PINK
5017709

BLACK
5017707

GOLD
5017708

MATT YELLOW
5018081

MATT GREEN
5018082

WOOD
5017895

MATT BLUE
5018262

POWDER COATED
MATT BLACK
DARK GREEN
5018321
5018319

220,Eks. mva. og trykk.

XOOPAR MR. BIO ECO-FRIENDLY
LONG CABLE

Ekstra lang ladekabel produsert av 80% nedbrytbar plast og 20% hvete. Dual
input med USB og USB-C. Med lightning, micro-USB og USB-C ladekontakter kan
Mr. Bio Long lade det meste. Leveres i forpakning av FSC materialet.
Art. nr: 2088-WT, 2088-BK
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f

229,Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR CARTER

Fleecevott med flip top og et materiale i håndflaten som gir godt grep. Votten har
lett Thinsulate vattering og en elastisk mansjett.
Art. nr: 6N813

229,239,Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR SUGARLOAF 2.0 MITTS - WOMEN
En ekte sovepose for hendene. Den gir den ultimate komfort med mye isolasjon og mykt fuskepelsfôr.
Holder deg tørr med sitt vann- og vindtette innlegg.
Art. nr: 4G867

229,-

229,-

299,-

Eks. mva. Frakt tilkommer.

Eks. mva. Frakt tilkommer.

Eks. mva. Frakt tilkommer.

CELLOFANPOSE 1

CELLOFANPOSE 6

GAVEPOSE 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.

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.

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.

Art.nr: 6301

Art.nr: 6311
Art.nr: 6306

Minimumsbestilling 24 stk.
Din logo og personlig hilsen
er inkludert i prisen ved
bestilling av minimum 50 stk.

249,Eks. mva. Frakt tilkommer.

GAVEPOSE 3
Gavepose full av godsaker fra Cemo.
Premium julekaffe fra Guatemala
sammen med sjokoladedrasjerte
lakriskuler og marsipan.
En spennende gavepose som passer
alle.
Art.nr: 6313

255,Eks. mva. Frakt tilkommer.

255,Eks. mva. Frakt tilkommer.

JULEBOKS 3

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.

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.

Art.nr: 6315

Art.nr: 6317

JULEBOKS 1

BLACK
5017706

GOLD
5017845

SILVER
5017898

239,-

249,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

STÅLFLASKE STOR

HAND AND BODY WASH
DAGGMOSSA

Lekker vannflaske i avansert vakuumkonstruksjon av doble stålvegger og
kobberbelegg som gir ekstra god isolasjon uten kondens. Flasken holder
drikken iskald opptil 24 timer eller varm i opptil 12 timer.

Mild og skånsom flytende såpe basert på naturlige og økologiske ingredienser.
Parabenfri, silikonfri, PEG-fri. Ingen syntetiske tilsetningsstoffer.

Størrelse: 75 cl.

Art.nr: 540100405
Størrelse: 500 ml.

GREEN
5018294

GREY
5018109

BLACK
5017638

249,-

249,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

SITTEUNDERLAG/PLEDD

SKJÆREBRETT STOR BAMBUS

Nydelig, rektangulært sitteunderlag/pledd med myk overflate, og praktisk,
vannavstøtende bakside. Lett å bære, takket være håndtaket.

Designet av Anton Björsing. Med gjennomtenkte detaljer, inkludert et stort håndtak
for servering. Her er visuell stil kombinert med funksjon.

Størrelse: 150x50 cm

Art.nr: 5018057
Størrelse: 54x20x2 cm
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289,-

269,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

BODY WASH DAGGMOSSA

HOLD LYSLYKT LITEN

En naturlig, skånsom dusjsåpe, basert på naturlige og økologiske ingredienser.
Parabenfri, silisiumfri, PEG-fri. Ingen syntetiske tilsetningsstoffer.

Hold telysholder er en sjarmerende liten lysestake i munnblåst glass med en
metallholder som glitrer i lyset fra flammen. Designet for telys.

Art.nr: 540103905
Størrelse: 500 ml.

Art.nr: Gull 5018042, Sølv 5018043
Størrelse: Ø 7 x 12 cm

259,-

259,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

SHAMPOO DAGGMOSSA

BALSAM DAGGMOSSA

En naturlig mild shampoo basert på naturlige og økologiske ingredienser.
Inneholder bjørkeekstrakt og aloe vera for beroligende og helbredende egenskaper.

Balsam uten silikoner eller vedvarende stoff. Solsikkeolje er fuktighetsgivende,
trollhassel beroligende og mykgjørende. Vitamin B håret sterkt, sunt og skinnende.

Art.nr: 540102405
Størrelse: 500 ml.

Art.nr: 540102705
Størrelse: 500 ml.
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263,Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR BLAZE GLOVE

Langrennshanske med som holder deg varm på kaldere dager. Skumvattering og
3M Thinsulate gir denne hansken god beskyttelse med tettsittende passform.
Art. nr: 2L030

263,Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR BLAZE MITT

Langrennshanske med to fingre som holder deg varm på kaldere dager.
Hansken har touch screen-kompatibelt materiale på fingertuppene.
Art. nr: 2L730

295,-

299,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

SKJÆREBRETT RUND BAMBUS

NATURE KARAFFEL M/ EIKEKORK

Designet av Anton Björsing. Med gjennomtenkte detaljer, inkludert et stort håndtak
for servering. Her er visuell stil kombinert med funksjon.

En av våre klassikere. Er tenkt som en hvitvins- eller vannkaraffel, men fungerer for
alle typer drikke. Klassisk design som lever lenge.

Art.nr: 5018056
Størrelse: 42x30x2 cm

Art.nr: 5015336
Størrelse: Ø10x32cm 1,1 L

299,-

299,Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

LORD NELSON TOALETTMAPPE
Fin og praktisk toalettmappe av bomullscanvas. Leveres i gaveeske.
Art.nr: 411079-58
Størrelse: 26x11x19 cm.

POWERBANK ELITE
WIRELESS 8000
Kapasitet på 8 000 mAh. Gummiert design ideell for lading når du er på farten.
Inneholder to USB-A porter og en USB-C port, slik at den kan brukes med flere
kabler.
Art.nr: 58LT95096
Størrelse: 139x68x17 mm.
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349,Pris eks. mva, inkl. gravering.
Ved ordre på minst 10 stk.

QUICKBUTTON PIZZABRETT I EIK
Rustikk og stilig pizzabrett i eik. Brenngravering av varemerke.
Art.nr: 60 6100
Størrelse: 38 cm diameter.

429,Pris eks. mva, inkl. gravering.
Ved ordre på minst 10 stk.

QUICKBUTTON TREESKE MED 4 ROM
En eske i ubehandlet eik som blir finest når den får en stor brenngravering på siden!
Art.nr: 60 5100
Størrelse: 30x20x16 cm.

BRENNGRAVERING PÅ EKTE

MASSIV EIK

425,Pris eks. mva, inkl. gravering.
Ved ordre på minst 10 stk.

QUICKBUTTON SKJÆREBRETT
Rustikk skjærebrett i massiv ubehandlet eik med frest spor.
Art.nr: 60 4100
Størrelse: 400 x 300 x 30 mm

249,Pris eks. mva, inkl. gravering.
Ved ordre på minst 10 stk.

QUICKBUTTON TAPASBRIKKE
Rustikk tapasbrikke i eik
Art.nr: 60 6000
Størrelse: 460 x 140 x 14 mm

319,Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR FROST MITT
Flerbruks alpin softshell vott. Godt isolert med forsterkede fingertupper. Vanntett
og pustende membran og med god komfort på grunn av det myke, børstede
bembergfôret.
Art.nr: 4G960

349,Eks. mva. og trykk.

ORREFORS HUNTING MULTIVERKTØY
Multiverktøy med tang, avbiter, liten øks, kniver, neglfil, meisel og flaskeåpner.
Leveres i en fin canvaspose og gaveeske.
Art.nr: 410854

349,Eks. mva. og trykk.

MATTERMOS
Vakuumisolert mattermos av rustfritt stål med doble vegger der innerveggen er
belagt med kobber for best mulig varmekapasitet. Holder på varmen i over 12 timer.
Art.nr: 411156
Størrelse: 60 CL
Farge: 99 Black, 65 Green

349,Eks. mva. og trykk.

TERMOSFLASKE 75CL
Vakuumisolert termosflaske av rustfritt stål med doble vegger der innerveggen er
belagt med kobber for best mulig varmekapasitet.
Art.nr: 411155
Størrelse: 75 CL
Farge: 99 Black, 65 Green

349,Eks. mva. og trykk.

TRAVELKIT BJÖRKTUVA 4X60 ML
Passer perfekt på din neste reise! Settet inneholder fire små flasker med shampoo,
balsam, såpe og bodylotion . 4x60 ml i lukten av Björktuva.
Art.nr: 540103102
Størrelse: 4x60 ml
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349,Eks. mva. og trykk.

DUFTLYS OG DIFFUSER SETT
Velg mellom to ulike, dekorative duftpinner og duftlys. Pakket i lekre gaveesker.
Ginger Joy eller Luscious Bloom.
Art.nr:
5392451012 (Ginger Joy)
5392451903 (Luscious Bloom)
Størrelse:
Ø 5,6 x 7 cm / 50 ml

379,Eks. mva. og trykk.

AGNES FLEECEPLEDD

349,-

Det perfekte fleeceteppet til bruk både innendørs og utendørs. Mykt, varmt og lett
å ha med deg uansett hvor du går. Agnes er et luksuriøst pledd som passer perfekt
som en gave, og som garantert vil gi et smil om munnen på både giveren og mottakeren. Agnes fleecepledd kommer innpakket med sløyfebånd i en fin gaveeske.

Eks. mva. og trykk.

DUFTLYS OG DIFFUSER SETT
Velg mellom to ulike, dekorative duftpinner og duftlys. Pakket i lekre gaveesker.
Ginger Joy eller Luscious Bloom.
Art.nr:
5392451012 (Ginger Joy)
5392451903 (Luscious Bloom)

369,Eks. mva. og trykk.

MAJA FLEECEPLEDD
Et fantastisk luksuriøs og mykt pledd. Fleecepleddet har store ruter dandert i et
vakkert mønster som minner om blader. Innpakket med sløyfebånd i en fin gaveeske.
Art.nr: 5018220 Hvit, 5018219 Grønn
Størrelse: 130x170cm

Art.nr:
Art.nr: 5018254 Beige, 5018255 Mørkegrå
Størrelse: 130x170cm

969,-

/pr.stk.

Eks. mva. Minste antall: 20 stk.
Julekort inngår.

119,-

/pr.stk.

Eks. mva. Minste antall: 20 stk.
Digitalt trykk med 4 farger inngår.

299,-

/pr.stk.

Eks. mva. Minste antall: 20 stk.
Julekort inngår.

CANDY BOX

CHOCOLATE BARS

QUATRE GIFTBOX

Leveres i stilig boks.
Velg et av våre julekort med din egen julehilsen.
Inkluderer en blanding av Vergani Assorted,
Borgstena Chocolate Mix og
blandet julekaramell.

Våre deilige sjokoladeplater i en fin
enkelpakning. Trykket omslag med valgfritt
motiv. Velg mellom Dark, Milk og Caramel
sjokolade.

En fin boks med deilige Quatre sjokolader.
Trykket omslag med valgfritt motiv.
Velg mellom Dark, Milk og Caramel sjokolade.
Størrelse: 4x4x18,5 cm.

Størrelse: 7x15x0,8 cm.
Størrelse: B24xL34xH18 cm.

STARTKOSTNAD TILKOMMER

BORGSTENA
SJOKOLADEMIKS

JULESKUM

ITALIENSK
PRALINMIX

JULEKARAMELL

309,-

/pr.stk.

Eks. mva. Minste antall: 20 stk.
Digitalt trykk med 4 farger inngår.

THE CHOCOLATIERE
Et morsomt gavesett for alle som elsker å bake. Leveres
pakket i Large Flatbox. Trykket belte med valgfritt motiv.
Inneholder:
1 zip-pose Mørk sjokoladeknapper 71,5 %, 120 g
1 zip-pose Mørk sjokoladeknapper 58%, 120 g,
1 zip-pose Melkesjokolade-knapper 35,5%, 120 g,
1 zip-pose Karamellsjokolades-knapper Karamell 35%, 120 g,
Oppskrift på ekte julebakst.
Størrelse: 31x19x4 cm

359,-

359,-

Eks. mva. Minste antall: 20 stk.
Digitalt trykk med 4 farger inngår.

Eks. mva. Minste antall: 20 stk.
Digitalt trykk med 4 farger inngår.

/pr.stk.

/pr.stk.

CHRISTMAS BOX

CHRISTMAS BUCKET

Klassisk gaveeske med håndtak.
Trykt etikett med valgfritt motiv.

Stilig vri på et malespann.
Trykt etikett med valgfritt motiv.

Fyll med favorittgodteriet:
Borgstena Chokladmix, 1 kg
Blandet julekaramell, 1 kg
Italiensk Pralinmix, 1 kg
Juleskum, 1 kg

Fyll med favorittgoditeriet:
Borgstena Chokladmix, 1 kg
Blandet julekaramell, 1 kg
Italiensk Pralinmix, 1 kg
Juleskum, 1 kg

Størrelse: 18x19,5x10 cm.

Størrelse:14X19 cm.

309,-

/pr.stk.

Eks. mva. Minste antall: 20 stk.
Digitalt trykk med 4 farger inngår.

HOT COCOA KIT
Et nydelig gavesett med alt du trenger for å lage ekte
varm sjokolade. inkludert oppskrifter. Leveres pakket i
Large Flatbox med trykket belte med valgfritt motiv.
Innhold:
1 zip-pose melkesjokolade-knapper 35,5 %, 200 g
1 zip-pose mørk sjokoladeknapper 58 %, 200 g
1 Zip-pose Mini-marshmallows 50 g
Oppskrift på ekte varm sjokolade
Størrelse: 31x19x4 cm

STARTKOSTNAD TILKOMMER

399,-

439,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

HENGEKØYE LITEN

HENGEKØYE STOR

Hengekøye med egen oppbevaringspose. Laget av 210T nylon taffeta, kommer
med 2 x 2 meter sterke nylontau og 2 stk. 8# karabinkroker.

Hengekøye med egen oppbevaringspose. Laget av 210T nylon taffeta, kommer
med 2 x 2 meter sterke nylontau og 2 stk. 8# karabinkroker.

Art.nr: 952003
Størrelse: 270 x 140 cm

Art.nr: 952001
Størrelse: 320 x 200 cm

399,-

400,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

NATURE KARAFFEL MED KORKKULE

POWERPLUS USB-C FAST CHARGE

Vinkaraffel med korkkule kombinerer holdbarhet, bølgende former og mystikk. Kulen
leder tankene til havets flaskeposter som har med små vakre budskap.

Førsteklasses dobbeltflettet nylon og fleksgummiskjøter i hver ende for å vare. Kommer med
et merkebart, vegansk lærbind for å holde kabelen ryddig og logoen din synlig.

Art.nr: 5018326
Størrelse: ø11,5x32,5cm 1,5l

Art.nr: 2069
Størrelse: 139x68x17 mm.
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& BE YOUR BRAND / 26

399,Eks. mva. og trykk.

VESKE MED SOPPKNIV
Et must for alle som begir seg ut på sopptur. Praktisk, enkel og
sammenleggbar soppveske med soppkniv. En kurv og veske i ett.
Art.nr: 5018342
Størrelse: 40x19x22 cm

399,Eks. mva. og trykk.

MATTERMOS
Stilig design i rustfritt stål med en liten sammenleggbar skje inkludert
i lokket. Termosen har en stor åpning som gjør den enkel å rengjøre, og
til å putte inn det du måtte ønske til pikniken!
Art.nr: Black 5018182, Gold 5018183, Green 5018363
Størrelse: Ø9x20cm 60cl

499,-

449,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

NATURE KARAFFEL MED KORKKULE

HOLD LYSLYKT & VASE

Vinkaraffel med korkkule kombinerer holdbarhet, bølgende former og mystikk. Kulen gir
leder tankene til havets flaskeposter som har med små vakre budskap.

Hold er en unik glassvase designet av Pascal Charmolu. Vasens lengde kan justeres ved å
flytte metallholderen opp eller ned. Perfekt for høye snittblomster.

Art.nr: 5018325
Størrelse: Ø14,5x35cm 2l

Art.nr: Sølv 5018036, Gull 5017869
Størrelse: Ø11x20cm

MERRY CHRISTMAS

& BE YOUR BRAND / 28

479,Eks. mva. og trykk.

KNIV MED SKJÆREBRETT SETT
Brødkniven Erik i rustfritt stål med sitt klassiske, vakre håndtak av wenge-tre,
er en av høstens mest ettertraktede nyheter til kjøkkenet. Sammen med
skjærebrettet fra Nature-serien i bambus, er dette en gave som skaper glede i
alle hjemme. Pent pakket i gaveeske!
Art.nr: 5003570

SMAKFULLE
MATGAVER

349,-

269,-

Eks. mva. og trykk. Frakt tilkommer.

Eks. mva. og trykk. Frakt tilkommer.

FJØL MED KNIV

PØLSETRIPPEL

En flott og praktisk skjærefjøl med nedfelt kniv. Pakket med vår beste salamipølse,
Rødvinspølse 260g og vår beste viltpølse, Elgpølse 260g.
Fjølen leveres pakket i cellofan. Kan leveres innpakket julesekk mot tillegg.

Pølsetrippel er vår bestselgerpakke. Her får dere tre av våre beste salamipølser pakket i
gaveeske. Pakken inneholder Rødvinspølse 260g, Baconpølse 260g og
Hvitløkspølse 260g.
Alle pølsene er produserte i norge av norske råvarer.

479,-

799,-

Eks. mva. og trykk. Frakt tilkommer.

Eks. mva. og trykk. Frakt tilkommer.

JULESEKKEN

NORGESSEKKEN

Er får dere en liten julesekk med mye godt. Pakket med rødvinspølse 260g, baconpølse
260g, elgpølse 260g, flatbrød 210g, akevittgele 212ml og myke karameller 100g.
Prøv spekepølse på flatbrød med en dæsj akevittgele.
Du kommer til å bli overrasket.

Vår meget stilige retro Norgessekk. Fylt med mye godt. rødvinspølse 260g,
elgpølse 260g, flatbrød 210g, akevittgele 212ml, Julesennep 200g,
myke karameller 100g og sjokoladehjerter med karamell 100g.
Sekken inneholder også en praktisk liten skjærefjøl og spekekniv.
Her er det bare å ta sekken på ryggen og legge ut på tur.

479,Eks. mva. og trykk.

349,-

UTENDØRS-SETT
To bilkrus i praktisk størrelse. Rommer 24 cl drikke. Pakket sammen med et
langt og smalt sitteunderlag med myk overside i sherpastil, og vannavstøtende
underside. Pakket i vår Perfect gift-gaveeske i størrelse Medium.

Eks. mva. og trykk.

DUFTLYS OG DIFFUSER SETT
Velg mellom to ulike, dekorative duftpinner og duftlys. Pakket i lekre gaveesker.
Ginger Joy eller Luscious Bloom.
Art.nr:
5392451012 (Ginger Joy)
5392451903 (Luscious Bloom)

Art.nr: 5003578

479,Eks. mva. og trykk.

VARMENDE UTENDØRS-SETT
En gullfarget mattermos og to grønne sitteunderlag. Et perfekt sett for
skogsturen, stranden eller på campingferie. Pent pakket i gaveeske!
Art.nr: 5003577

479,Eks. mva. og trykk.

LUKSURIØST DUSJ-SETT
Sett med hand and body wash og bodylotion fra Vakinme’s
Åkermynta-serie. Pakket i vår Perfect gift-gaveeske
i størrelse Small.
Art.nr: 5003583

479,Eks. mva. og trykk.

LUKSURIØST SPA-SETT
Luksuriøst spa-sett med et nydelig hamam håndkle sammen med
håndkrem og flytende såpe fra Vakinme’s Åkermynta-serie.
Pakket i vår Perfect gift-gaveeske i størrelse Small.
Art.nr: 5003582

499,Eks. mva. og trykk.

PLEDD GÅSØYE
Mykt og herlig pledd vevet i det klassiske og trendy
mønsteret “gåsøye”. Pleddet har frynser på kortsidene.
Art.nr: Beige 5018124, Blå 5018123
Størrelse: 130x190 cm

499,Eks. mva. og trykk.

ESTHER FLEECEPLEDD
Et tykt fleecepledd i et klassisk og luksuriøst uttrykk.
Myk, varm og lett å ta med seg uansett hvor du går – både
innendørs og utendørs. Pakket i en fin gaveeske.
Art.nr: Beige 5018357, Mørkegrå 5018358
Størrelse: 130x170 cm

639,Eks. mva. og trykk.

HENGEKØYE MED MYGGNETT
Hengekøye med egen oppbevaringspose og myggnett. Laget av 210T nylon taffeta, kommer
med 2 x 2 meter sterke nylontau og 2 stk. 8# karabinkroker.
Art.nr: 952002
Størrelse: 320 x 200 cm

540,-

549,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

POWERPLUS USB-C LIGHTNING

REISEGARDEROBE

Førsteklasses dobbeltflettet nylon og fleksgummiskjøter i hver ende for å vare. Kommer med
et merkebart, vegansk lærbind for å holde kabelen ryddig og logoen din synlig.

Stilfull reisegarderobe i romslig størrelse. Leveres i non woven pose.
Art.nr: 411080
Størrelse: 51 x 91 cm

Art.nr: 2068
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Sviggum Design | Foto: iStock

transfermerker
til tekstil
Premium

SPORT // ARBEID // PROFIL

Kontakt din forhandler
ntp.no

479,Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR MAMA GOOSE MITT
En ekte sovepose for hendene! Votten har vattering av varm,
RDS-sertifisert gåsedun, fuskepelsfôr, og vind- og vanntett innsats som
holder deg tørr.
Art. nr: 3F819

639,Eks. mva. og trykk.

COMPUTER BACKPACK
ADV ENTITY
Pendleryggsekk laget i resirkulert materiale som er perfekt for hverdagsreiser.
Ryggsekken har en polstret laptop-lomme, som du kan nå fra sidelommen så vel
som fra hovedåpningen. I tillegg har ryggsekken en praktisk lomme for oppbevaring
av regnjakke eller vannflaske under reisen. Vanntette glidelåser.
Art.nr: 1912508
Størrelse: 48x27x14 cm. 25 liter

Chestnut
580000

Granite
985000

Green
65

Navy
58

649,-

649,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

Grey
95

ANTI-THEFT BACKPACK

KJØLERYGGSEKK

Moderne og stilren business-sekk i vannavisende R-PET materiale. Sider, topp og
bunn er trukket i ripstop materiale som gir et moderne design.
Tre reflekslinjer som dekor.

Kjøleryggsekk i kraftig canvas. Stort hovedrom og tre mindre lommer. Ryggsekken
har regulerbare remmer. Detaljer i PU-lær.
Art.nr: 410847
Størrelse: 23 liter.

Art.nr: 4189999
Størrelse: 18 liter.
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660,Eks. mva. og trykk.

BLAUPUNKT 5W OUTDOOR
SPEAKER BLUETOOTH

GREY
180

Lytt til favorittmusikken din via Bluetooth. Lett å bære takket være den lille
størrelsen og hengetråden.
Art.nr: BLP3120

BLUE
182

ORANGE
156

RED
141

649,-

679,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

BLACK
133

KNIVSETT 3-PK

HOLD VASE STOR

Knivsett med tre ulike kniver. Mørke skjæreblader av stål og håndtak av asketre.
Tomatkniv 12 cm, japansk kokkekniv 18 cm og kokkekniv 20 cm.

Hold er en unik, prisvinnende glassvase designet av Pascal Charmolu. Vasen er
laget av munnblåst glass i en høydejusterbar metallholder.

Art.nr: 410869

Art.nr: Gull 5018039, Sølv 5018040
Størrelse: Ø15x28cm
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699,Eks. mva. og trykk.

KNIVSETT PREMIUM 3-PK
Det komplette knivsettet fra Orrefors Jernverk. Kokkekniv, en japansk kokkekniv og
en tomatkniv av høyeste kvalitet. De kommer i en fin gaveeske.
Art.nr: 410899

699,Eks. mva. og trykk.

LORD NELSON VESKE
Praktisk veske med lang bærereim. Vesken har en innvendig lomme til laptop, noe
som gjør den svært egnet som arbeidsveske. Leveres i en non woven pose.
Art.nr: 411082
Størrelse: 38x12x29 cm
NAVY
58

GREY
95

749,Eks. mva. og trykk.

LORD NELSON DUFFELBAG
Duffelbag i slitesterkt materiale. Kommer med både bærehåndtak og
avtagbar bærereim. Volum ca. 40 liter.
NAVY
58

Art.nr: 411153
Størrelse: 55x35x25 cm
GREY
95
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749,Eks. mva. og trykk.

PLEDD MÅRTEN
Et behagelig pledd i merinoull til å pakke seg inn i på en høstdag. Blandingen av
materiale gjør pleddet mykt.
Art.nr: 410942
Størrelse: 130x170 cm
Farge: grey 95, sand 02, blue 58, green 65

749,Eks. mva. og trykk.

BADEKÅPE VICTORY
Rutete badekåpe i frotté fra Lord Nelson Victory, som
med sitt maritime design er trendy over tid. En perfekt
gave til de som setter pris på stil og finesse. Match gjerne
med håndklærne 410424 Victory Frotté.
Art.nr: 410443
Størrelser: S/M, L/XL og XXL
WHITE
00

NAVY
58

LIGHT GREY
95

DARK GREY
97

dsss

749,Eks. mva. og trykk.

HIKING BACKPACK
Solid, lett og vannavvisende sekk som er perfekt for turer
i skog og mark, men som også fungerer utmerket som
hverdagssekk.
BLACK
99

ORANGE
175

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 .
Art.nr: 951001
Størrelse: 33 liter

RED
35

SAPPHIRE BLUE
5180
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667
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Chestnut
580000

799,-

799,-

Granite
985000

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

RAW ROLL BACKPACK

ADV ENTITY TRAVEL BACKPACK

Vanntett ryggsekk med vanntette glidelåser i moderne design. Sekken har roll
funksjon slik at du kan komprimere den etter behov. Glidelås i siden for smidig
tilgang til hovedrommet.

Ryggsekk i resirkulert materiale for dagsturer eller reiser. Leveres med både
hofte- og brystjustering som sikrer en ergonomisk passform, regnbeskyttende
topplokk og praktiske lommer. Vanntette glidelåser. Sidelommer i mesh. Justerbare
stropper. Reflekterende detaljer. Polstret laptop-lomme

Art.nr: 1905750
Størrelse: 25 L

Art.nr: 1912509
Størrelse: 48x29x18 cm 25 L

799,-

849,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

NON-STICK STEKEPANNE
ORREFORS
En stekepanne kan utføre magi ved komfyren. Orrefors Jernverks panne har en
bunn med non-stick behandling. Fungerer på alle kokeplater.
Art.nr: 410980
Størrelse: 28 cm omkrets

MERRY CHRISTMAS

PIZZA KIT
Lag en perfekt pizza med dette kittet fra Orrefors Hunting. Pizzasten og sammenleggbar pizzaspade. Leveres i en pizzakartong!
Art.nr: 410850
Størrelse: Diameter pizzasten 33 cm, spade 63 cm
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Soft Pink
322

899,Eks. mva. og trykk.

Navy
585

Grey
962

TERMO SEQUAL JAQUARD ROUND NECK LS
Undertrøye for dame med rund hals med god fukttransport i tettsittende passform. Naturlig antibakteriell.
Perfekt for alle typer utendørsaktiviteter – fra langrenn med høy intensitet, til rolige fotturer. Kvaliteten er
fantastisk behagelig takket være en to-lags konstruksjon som kombinerer mykhet og innovativ fukttransport.
100% Resirkulert polyester fra havet.
Art.nr: 903530

Soft Pink
322

999,Eks. mva. og trykk.

Navy
585

Grey
962

TERMO SEQUAL JAQUARD
ROUND NECK BUTTON LS
Undertrøye for dame med rund hals med knappestolpe i tettsittende passform. Naturlig antibakteriell. Perfekt
for alle typer utendørsaktiviteter – fra langrenn med høy intensitet, til rolige fotturer. Kvaliteten er fantastisk
behagelig takket være en to-lags konstruksjon som kombinerer mykhet og innovativ fukttransport.
100% Resirkulert polyester fra havet.
Art.nr: 903510

Soft Pink
322

Navy
585

Grey
962

TERMO SEQUAL JAQUARD
TURTLE NECK W. ZIP LS

999,-

Undertrøye for dame med litt høyere hals og glidelås med god fukttransport i tettsittende passform. Naturlig
antibakteriell. Perfekt for alle typer utendørsaktiviteter – fra langrenn med høy intensitet, til rolige fotturer.
Kvaliteten er fantastisk behagelig takket være en to-lags konstruksjon som kombinerer mykhet og innovativ
fukttransport. 100% Resirkulert polyester fra havet.

Eks. mva. og trykk.

Art.nr: 903520

Soft Pink
322

999,Eks. mva. og trykk.

Navy
585

Grey
962

TERMO SEQUAL JAQUARD LONG JOHNS
Longs for dame i tettsittende passform. Naturlig antibakteriell. Perfekt for alle typer utendørsaktiviteter – fra
langrenn med høy intensitet, til rolige fotturer. Kvaliteten er fantastisk behagelig takket være en to-lags
konstruksjon som kombinerer mykhet og innovativ fukttransport. 100% Resirkulert polyester fra havet.
Art.nr: 920090

1000,Eks. mva. og trykk.

MOYOO SMOKEY DOME
Denne festlige trådløse høyttaleren er dagens må-ha-dings.
Med denne røykfylte gjennomsiktige 10W høyttaleren kan
du nyte et lysshow hvor som helst.
Art.nr: SP101

1039,Eks. mva. og trykk.

ADV ENTITY TRAVEL BACKPACK
Ryggsekk i resirkulert materiale for dagsturer eller reiser. Leveres med både
hofte- og brystjustering som sikrer en ergonomisk passform, regnbeskyttende
topplokk og praktiske lommer. Vanntette glidelåser. Sidelommer i mesh.
Justerbare stropper. Reflekterende detaljer. Polstret laptop-lomme
Art.nr: 1912510
Størrelse: 54x35x22 cm 35 L
Chestnut
580000

Granite
985000

1039,-

1039,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR ALPHA BETA MITT

AUCLAIR ALPHA BETA GLOVES

Den ultimate backcountry vott! 2-i-1 vott med skall av skinn og laminert
nylon, og med en svært funksjonell, avtagbar fleecevott på innsiden.

Den ultimate backcountry hanske! 2-i-1 hanske med skall av skinn og laminert nylon, og med en svært funksjonell, avtagbar fleecehanske på innsiden.

Art.nr: Herre 2J927, Dame 3J927

Art.nr: Herre 2J127, Dame 3J127

DEN DEILIGE
FØLELSEN AV NATURLIG LÆR
1799,Eks. mva. og trykk.

FLORENS WEEKENDBAG
Weekendbag i oljet skinn med
tidløst design og smarte lagringsløsninger.
Art.nr: 772910 Svart, 7772926 Brun
Kvalitet: Skinn
Størrelse:55x32x30 cm

FLORENS PC VESKE
15” PC Veske i oljet skinn med
tidløst design og smarte
lagringsløsninger.
Art.nr: 7776310 Svart,
7776326 Brun.
Kvalitet: Skinn
Størrelse:40x28x6 cm		
			
		

FLORENS WASH BAG
Toalettmappe i oljet skinn med
tidløst design og
smarte lagringsløsninger.
Art.nr: 7776710 Svart, 7776726 Brun
Kvalitet: Skinn
Størrelse: 26*15*15 cm

1330,-

1330,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

FLORENS PC VESKE DAME
15” PC Veske i oljet skinn med
tidløst design og smarte
lagringsløsninger for
forretningskvinnen.
Art.nr: 7776510 Svart,
7776526 Brun
Kvalitet:Skinn
Størrelse: 42x27x13 cm		
			
		

1330,Eks. mva. og trykk.
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SÅ , HVOR LANGT
CAB KØBENHAVN TROLLEY
Hard, men lett koffert i polykarbonat. Kan utvides med
25%. Kofferten har fire store doble hjul som gjør det
enkelt å rulle på de fleste underlag. Har fast og godkjent
kombinasjonslås med TSA-funksjon for sikker reise
til og fra USA.
Godt interiør med lommer, skiller og stropper som lar deg
pakke og organisere tingene dine. Teleskopisk håndtak
for å trekke kofferten, bærehåndtak øverst og på siden.
3 års garanti mot produksjonsfeil.
Tilgjengelig i både enkel koffert og som et sett med
50 + 60 + 70 cm kofferter. Perfekt for profilering.
Art.nr: 50 cm 504830, 60 cm 60830, 70 cm 70830
3010

3011

3048
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3030

3050
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3040

3071

TENKER DU Å REISE?

999,-

1099,-

1199,-

Trolley 50 cm
Eks. mva og trykk.

Trolley 60 cm
Eks. mva og trykk.

Trolley 70 cm
Eks. mva og trykk.

KOMPLETT SETT I ALLE STØRRELSER

2898,Sett 50+60+70 cm
Eks. mva og trykk.
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1100,Eks. mva. og trykk.

FRESH ‘N REBEL
ROCKBOX BOLD XS
På grunn av den lille størrelsen kan du enkelt bære Rockbox Bold XS
med deg hvor som helst. De runde hjørnene gjør at høyttaleren føles
ekstra liten og fordi den er så flat kan den til og med passe i lommen.
Bold XS er sprutvanntett (IPX5) som betyr at den tåler litt vann. Ikke
vær redd for å ta den med til stranden eller rengjøre den når den blir
skitten. Høyttaleren har et slitesterkt og beskyttende “sandwich”-stoff
som også er sprutvanntett. Dette “sprettende” stoffet og gummistøtfangeren beskytter høyttaleren i alle situasjoner.
Med Double Fun Mode kan du trådløst koble til to høyttalere.
Skru opp volumet og sett i gang festen! Du kan lytte til favorittlåtene
dine fra skumring til daggry, fordi Bold XS har 20 timers spilletid. Hvis
høyttaleren er tom, kan du lade den innen 4 timer.
Med den medfølgende karabinkroken kan du tamed deg msikken og
hekte den hvor du vil. Vil du invitere flere venner til festen? Da kan du
bruke høyttalertelefon med den innebygde mikrofonen og ringe en
håndfri telefonsamtale.

SVART
1RB5100SG

BLÅ
1RB5100PB

RØD
1RB5100RR
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GRÅ
1RB5100IG

MINT
1RB5100MM
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ROSA
1RB5100DP

Granite
985000

Chestnut
580000

Rift
664000

DUFFEL ADV ENTITY 70 L

1119,-

Slitesterk universal 70 L duffelbag i resirkulert materiale med vanntette glidelåser og to store sidelommer.
D-formet åpning med værbeskyttende lokk med meshlomme med glidelås på innsiden.
Leveres med justerbare skulderstropper som du kan legge i sidelommen når de ikke er i bruk.
Art.nr: 1912511
Størrelse: 60x34x34 cm 70 L

Eks. mva. og trykk.

Granite
985000

Chestnut
580000

Rift
664000

ADV ENTITY DUFFEL 95 L

1199,Eks. mva. og trykk.

Slitesterk universal 95L duffelbag i resirkulert materiale med vanntette glidelåser og to store sidelommer.
D-formet åpning med værbeskyttende lokk med meshlomme med glidelås på innsiden.
Leveres med justerbare skulderstropper som du kan legge i sidelommen når de ikke er i bruk.
Art.nr: 1912512
Størrelse: 71x36x36 cm 95 L

1039,Eks. mva. og trykk.

AUCLAIR
TRAVERSE MITT
Vott med hybridkonstruksjon av skinn og softshell, som
gir god beskyttelse uansett vær. Traverse er en vott som
passer til alle forhold og alle typer bruk.
Art.nr: 2J883

1299,Eks. mva. og trykk.

TERMO WOOL SET
Laget av ull og polyester. Termo ullsett er slitesterkt
og mykt. Den er designet for kjøligere temperaturer og
holder deg varm, tørr og frisk.
Art.nr: Herre 965370, Dame 965380

MERRY CHRISTMAS
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1400,Eks. mva. og trykk.

TROLLEY 18 INCH
Trolley i kabinstørrelse med helfôret hovedrom og elastiske stropper for å holde
innholdet på plass. Kofferten har fire spinnerhjul. Individuelt pakket
i en luksuriøs gaveeske
Art.nr: 95194
Størrelse: 35x20x50 cm.

GOLD
10

BLACK
99

GREY
91

ORANGE
18

RED
35

1599,-

1999,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

ROLL BAG ADV ENTITY
Reiseveske i resirkulert materiale som kan både bæres og trilles. Vesken
har et slitesterkt og vannavstøtende ytterstoff med vanntette glidelåser.
Perfekt for kortere turer.
Art.nr: 1912513
Størrelse: 55x40x20 cm 45L

MERRY CHRISTMAS

DARK BLUE
58

ADV ENTITY ROLL BAG
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
og lengre reiser.
Art.nr: 1912514
Størrelse: 78x40x38 cm 140 L
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SILVER
94

WHITE
00

BLACK
99

BLUE
56

GREEN
66

1700,-

2399,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

TROLLEY 18 INCH

LEATHER SHOULDER BAG

Trolley med helfôret hovedrom og elastiske stropper for å holde innholdet på plass.
Kofferten har fire spinnerhjul. Individuelt pakket i en boks.

Skulderveske i vegetabilsk lær med stort hovedrom og vattert lomme til laptop. Innerlomme
med glidelås. En stor lomme på baksiden med glidelås. Lokket låses med en trykknapp.
Justerbar skulderreim.

Art.nr: 95135
Størrelse: 53x33x20 cm

Art.nr: 158952
Størrelse: 37x7x27 cm

2399,-

2999,-

Eks. mva. og trykk.

Eks. mva. og trykk.

LEATHER BRIEFCASE

LEATHER TRAVEL BAG

Klassisk pc-veske i vegetabilsk lær. Hovedrom med vattert
lomme til laptop. Innerlomme med glidelås. Detaljer i metall i
antikk finish. Justerbar og avtagbar skulderreim.

Stilren weekendbag i vegetabilsk lær med et stort hovedrom.
Innerlomme med glidelås. Lomme på utsiden med glidelås.
Justerbar og avtagbar skulderreim.

Art.nr: 158951
Størrelse: 38x6x28 cm

Art.nr: 158954
Størrelse: 49x24x24 cm
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64,Large. Eks. mva. og trykk.

40,Medium. Eks. mva. og trykk.

30,Small. Eks. mva. og trykk.

PERFECT GIFT ESKE
Gaveeske i tre ulike størrelser.
Laget av FSC-sertifisert papp.
Velg mellom small, medium og large.
Art.nr. og størrelse:
Small: 5100125 - 170 x 125 x 60 mm.
Medium: 5100116 - 300 x 270 x 95 mm.
Large: 5100117 - 420 x 320 x 150 mm.

60,Large. Eks. mva. og trykk.

50,Medium. Eks. mva. og trykk.

40,Small. Eks. mva. og trykk.

PERFECT GIFT POSER
Gavepose i tre ulike størrelser.
Enklere blir det ikke å gi bort en allerede bra gave.
Velg mellom small, medium og large.
Art.nr. og størrelse:
Small: 5100119 - 240 x 110 x 320 mm.
Medium: 5100120 - 320 x 120 x 400 mm.
Large: 5100121 - 450 x 160 x 460 mm.
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