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Somera Sento

Somera Sento är en känsla som vi alla längtar till. Vi drömmer oss bort dit fågelkvitter en
tidig morgon är den ljuvligaste sången vi hört. Där dagen i sin enkelhet bär oss ner till
ängen eller till stranden. Den känslan är Somera Sento – Sommarkänslan.
För att skapa just denna känsla vill vi presentera våra färdiga sommarpaket.
Med hopp om att inspirera er…
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Praktiska strandkit

4

Låt detta praktiska och snygga set göra dig

Låt detta praktiska och snygga set göra dig

sällskap en härlig dag på stranden. Den smidiga

sällskap en härlig dag på stranden. Den smidiga

kylväskan i ryggsäcksmodell rymmer mycket och i

kylväskan i ryggsäcksmodell rymmer mycket och i

sidofacken sätter du givetvis termosen som håller

sidofacken sätter du givetvis termosen som håller

din dryck tempererad så väl varm, som kall.

din dryck tempererad så väl varm, som kall.

ART.NR: SMP- 01

ART.NR: SMP- 02

REK UTPRIS 699 SEK

REK UTPRIS 699 SEK

KRB-01+ NTH-03 +TER-04

KRB-02+ NTH-06 + TER-03
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6

Låt detta praktiska och snygga set göra dig

Låt detta praktiska och snygga set göra dig

sällskap en härlig dag på stranden. Den smidiga

sällskap en härlig dag på stranden. Den smidiga

kylväskan i ryggsäcksmodell rymmer mycket och i

kylväskan i ryggsäcksmodell rymmer mycket och i

sidofacken sätter du givetvis termosen som håller

sidofacken sätter du givetvis termosen som håller

din dryck tempererad så väl varm, som kall.

din dryck tempererad så väl varm, som kall.

ART.NR: SMP- 03

ART.NR: SMP- 04

REK UTPRIS 699 SEK

REK UTPRIS 699 SEK

KRB-03+NTH-04 + ter-01

KRB-04+NTH-02+ TER-05
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Härliga sommarkit

8

Matchande kit med kylväska, hamamhandduk och

Matchande kit med kylväska, hamamhandduk och

termos. Detta blir dina trogna följeslagare under

termos. Detta blir dina trogna följeslagare under

vår och sommar.

vår och sommar.

ART.NR: SMP- 05

ART.NR: SMP- 06

REK UTPRIS 699 SEK

REK UTPRIS 699 SEK

LKB-01+NTH-03 + TER- 04

LKB-02+NTH-06 +TER-05
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Trendiga
strandkit
Matchande kit med kylväska, hamamhandduk och

En trendig totebag som också är en praktisk

termos. Detta blir dina trogna följeslagare under

kylväska. Matcha upp kitet med en härlig hamam-

vår och sommar.

handduk och termos så är du redo för en heldag i
solen.

ART.NR: SMP- 07

REK UTPRIS 699 SEK
LKB-03+NTH-04+ TER-01

ART.NR: SMP- 08

REK UTPRIS 699 SEK
TB-01+NTH-03 + TER-05
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En trendig totebag som också är en

En trendig totebag som också är en

praktisk kylväska. Matcha upp kitet med

praktisk kylväska. Matcha upp kitet med

en härlig hamamhandduk och termos så

en härlig hamamhandduk och termos så

är du redo för en heldag i solen.

är du redo för en heldag i solen.

ART.NR: SMP- 09

ART.NR: SMP- 10

REK UTPRIS 699 SEK

REK UTPRIS 699 SEK

TB-02+ NTH-06 TER-02

TB-03+NTH-04 + ter 01
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Musik & Mat
Med detta kit har du vad som behövs
för en härlig utflykt i grönskan. Släng
kylväskan över axeln, spela din favorit-

Med detta kit har du vad som behövs

musik i vår smidiga högtalare och njut.

för en härlig utflykt i grönskan. Släng

ART.NR: SMP- 15

REK UTPRIS 699 SEK
LKB-01+B405 grå

kylväskan över axeln, spela din favoritmusik i vår smidiga högtalare och njut.
ART.NR: SMP- 16

REK UTPRIS 699 SEK
LKB-03+B405 svart
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Allt du behöver för en dag
under den blå himlen
Med detta kit har du vad som behövs för en
härlig utflykt i grönskan. Släng kylväskan över
axeln, spela din favoritmusik i vår smidiga högtalare och njut.
ART.NR: SMP- 17

REK UTPRIS 699 SEK
LKB02+B405 grå
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Allt du behöver för en dag under den
blå himlen. På den generösa picknickpläden ryms hela familjen och med
kylväskan får du med dig något för alla.
ART.NR: SMP- 18

REK UTPRIS 760 SEK
PPL-02+TB-01
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Allt du behöver för en dag under den blå himlen.

Allt du behöver för en dag under den blå

På den generösa picknickpläden ryms hela familjen

himlen. På den generösa picknickpläden ryms

och med kylväskan får du med dig något för alla.

hela familjen och med kylväskan får du med
dig något för alla.

ART.NR: SMP- 19

REK UTPRIS 760 SEK
PPL-01+TB-03

ART.NR: SMP- 20

REK UTPRIS 760 SEK
PPL-01+TB-02
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Avkoppling
i det blå
För en stunds avkoppling på vår härliga

För en stunds avkoppling på vår härliga

picknickpläd. Tillsammans med vår smidiga

picknickpläd. Tillsammans med vår smi-

högtalare och du har det perfekta kitet för en
stunds återhämtning.
ART.NR: SMP- 21

REK UTPRIS 760 SEK
PPL-01+B405-Black

20

diga högtalare och du har det perfekta
kitet för en stunds återhämtning.
ART.NR: SMP- 22

REK UTPRIS 760 SEK
PPL-02+B405-Black
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Musik
& Mat
För en stunds avkoppling på vår

Allt som behövs för att klara sig en stund där

härliga picknickpläd. Tillsam-

ute, lite god mat och en stunds avkoppling ur

mans med vår smidiga högtalare

en högtalare, förtär och njut.

och du har det perfekta kitet för
en stunds återhämtning.

ART.NR: SMP- 24

ART.NR: SMP- 23

REK UTPRIS 760 SEK

REK UTPRIS 760 SEK

KRB-01+B405 grå

PPL-03+B405-Grey
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Allt som behövs för att klara sig en stund där

Allt som behövs för att klara sig en stund där

ute, lite god mat och en stunds avkoppling

ute, lite god mat och en stunds avkoppling

ur en högtalare - förtär och njut.

ur en högtalare - förtär och njut.

ART.NR: SMP- 25

ART.NR: SMP- 26

REK UTPRIS 760 SEK

REK UTPRIS 760 SEK

KRB-02+B405 grå

KRB-03+B405 grå
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Under bar
himmel

Allt du behöver för en dag under den blå himlen.
På den generösa picknickpläden ryms hela familjen och
med kylväskan får du med dig något för alla.
ART.NR: SMP- 28

REK UTPRIS 760 SEK
LKB-01+PPL-02

Allt som behövs för att klara sig en stund där
ute, lite god mat och en stunds avkoppling ur
en högtalare - förtär och njut.
ART.NR: SMP- 27

REK UTPRIS 760 SEK
KRB-04 + B405 grå
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27
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Allt du behöver för en dag under den blå

Allt du behöver för en dag under den blå

himlen. På den generösa picknickpläden

himlen. På den generösa picknickpläden

ryms hela familjen och med kylväskan får

ryms hela familjen och med kylväskan får

du med dig något för alla.

du med dig något för alla.

ART.NR: SMP- 29

ART.NR: SMP- 30

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK

LKB-02+PPL-03

LKB-03+ PPL-01
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Musik & Mat

30

Allt som behövs för att klara sig en stund där

Allt som behövs för att klara sig en stund där

ute, lite god mat och en stunds avkoppling

ute, lite god mat och en stunds avkoppling

ur en högtalare - förtär och njut.

ur en högtalare - förtär och njut.

ART.NR: SMP- 31

ART.NR: SMP- 32

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK

TB-01+ B405 grå

TB-02 + B405 grå
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Allt som behövs för att klara sig en stund där
ute, lite god mat och en stunds avkoppling
ur en högtalare - förtär och njut.

Praktiskt
strandkit
Lika stiligt på stranden som på

stan. Härligt kit med juteväska
ART.NR: SMP- 33

och termos.

REK UTPRIS 799 SEK

ART.NR: SMP- 34

TB-03+B405 grå

REK UTPRIS 300 SEK
NJB-01+TER-05
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33

Lika stiligt på stranden som
på stan. Härligt kit med
juteväska och termos.
ART.NR: SMP- 35

REK UTPRIS 300 SEK
NJB-02+TER-04

Grilla
med stil
Ett härligt grillkit med förkläde i tvättad canvas och stilrena bestickset.
ART.NR: SMP- 41

REK UTPRIS 799 SEK
D6254+ bruna stekknivar
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35

Ett härligt grillkit med skinnförkläde

Praktiskt men också snyggt förkläde i skinn som är

och stilrena stekknivar.

mjukt och följsamt. Duka upp bordet med grillbesticken som passar perfekt till den grillade maten.

ART.NR: SMP- 42

REK UTPRIS 799 SEK
FE-01+ bruna stekknivar

ART.NR: SMP- 43

REK UTPRIS 799 SEK
FE-01+ KS12612
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Picknick
med grill

38

Duka upp för middag tillsammans på vår

Duka upp för middag tillsammans på vår rymliga picknickpläd. Med

rymliga picknickpläd. Med vår smidiga

vår smidiga bärbara grill har du vad som behövs för den perfekta

bärbara grill har du vad som behövs för den

middagsstunden ute i friska luften.

perfekta middagsstunden ute i friska luften.
ART.NR: SMP- 45
ART.NR: SMP- 44

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK
PPL-02+ BBG-02

PPL-01+BBG-01

39

40

Duka upp för middag tillsammans på vår

Duka upp för middag tillsammans på vår ry-

rymliga picknickpläd. Med vår smidiga bärbara

mliga picknickpläd. Med vår smidiga bärbara

grill har du vad som behövs för den perfekta

grill har du vad som behövs för den perfekta

middagsstunden ute i friska luften.

middagsstunden ute i friska luften.

ART.NR: SMP- 46

ART.NR: SMP- 47

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK

PPL-03+BBG-01

PPL-04+ BBG-02
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Snygg kylväska med
bärbar grill
Duka upp för middag tillsammans med vår rymliga

Duka upp för middag tillsammans med vår rymliga kylväska. Med vår smidiga bärbara grill har du vad som behövs
för den perfekta middagsstunden ute i friska luften.
ART.NR: SMP- 49

REK UTPRIS 799 SEK
KRB-02+BBG-01

kylväska. Med vår smidiga bärbara grill har du vad
som behövs för den perfekta middagsstunden ute i
friska luften.
ART.NR: SMP- 48

REK UTPRIS 799 SEK
KRB-01+ BBG-02
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43

44

Duka upp för middag tillsammans med vår rymliga

Duka upp för middag tillsammans med vår rymliga

kylväska. Med vår smidiga bärbara grill har du vad

kylväska. Med vår smidiga bärbara grill har du vad

som behövs för den perfekta middagsstunden ute i

som behövs för den perfekta middagsstunden ute i

friska luften.

friska luften.

ART.NR: SMP- 50

ART.NR: SMP- 51

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK

KRB-03+BBG-01

KRB-04+BBG-02
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Snygg kylväska
med bärbar grill

Duka upp för middag tillsammans med vår rymliga

Duka upp för middag tillsammans med vår rymliga kylväska. Med

kylväska. Med vår smidiga bärbara grill har du vad

vår smidiga bärbara grill har du vad som behövs för den perfekta

som behövs för den perfekta middagsstunden ute i

middagsstunden ute i friska luften.

friska luften.
ART.NR: SMP- 53
ART.NR: SMP- 52

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK
LKB-03+ BBG-01

LKB-02+ BBG-01
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Det perfekta
träningskitet

48

Denna snygga duffelbag rymmer allt du

Denna snygga duffelbag rymmer allt du

behöver för träningen och matchas med vår

behöver för träningen och matchas med vår

praktiska och snygga termos.

praktiska och snygga termos.

ART.NR: SMP- 54

ART.NR: SMP- 55

REK UTPRIS 549 SEK

REK UTPRIS 549 SEK

NDF-01+TER-01

NDF-02+TER-05
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Till stranden, till träningen - denna kombi-

Denna snygga duffelbag rymmer allt du behöver för träningen eller

nation är lika trevlig oberoende.

stranden. Kombinerad med vår härliga hamamhandduk.

ART.NR: SMP- 56

ART.NR: SMP- 57

REK UTPRIS 549 SEK

REK UTPRIS 549 SEK

NDF-01+NTH-04

NDF-02+NTH-04
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Ta med dig
grillfesten ut

52

Ta med dig middagen ut. Bär din dryck med stil med denna snygga

Ta med dig middagen ut. Bär din dryck med stil med denna snygga

dryckeslåda och tillsammans med den bärbara grillen så har du alla

dryckeslåda och tillsammans med den bärbara grillen så har du alla

förutsättningar för tillagning och förtäring ute.

förutsättningar för tillagning och förtäring ute.

ART.NR: SMP- 58

ART.NR: SMP- 59

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK

DL-02+ BBG-01

DL-02+ BBG-02
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Sommarfest i det
gröna

Varför inte packa ner lite härlig dryck i denna

Varför inte packa ner lite härlig dryck i denna praktiska

praktiska och snygga dryckeslåda i trä och

och snygga dryckeslåda i trä och tillsammans med

tillsammans med denna rymliga picknickpläd

denna rymliga picknickpläd ryms även hela sällskapet.

ryms även hela sällskapet.
ART.NR: SMP- 61

ART.NR: SMP- 60

REK UTPRIS 799 SEK

REK UTPRIS 799 SEK
DL-02+PPL-04

DL-02+PPL-03
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Ett kit
för den
aktiva

Snygg och rymlig ryggsäck där du får med dig
vad du behöver för en dag på utflykt. Matcha
din ryggsäck med en termos som håller din
dryck antingen varm eller kall.
ART.NR: SMP- 63

REK UTPRIS 549 SEK
D1173black+ ter-01

Snygg och rymlig ryggsäck där du får med
dig vad du behöver för en dag på utflykt.
Matcha din ryggsäck med en termos som
håller din dryck antingen varm eller kall.
ART.NR: SMP- 62

REK UTPRIS 549 SEK
D1173grey+ TER+05
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Snygg och rymlig ryggsäck där du får med dig

Snygg och rymlig ryggsäck där du

vad du behöver för en dag på utflykt. Matcha

får med dig vad du behöver för en

din ryggsäck med en termos som håller din

dag på utflykt. Matcha din ryggsäck

dryck antingen varm eller kall.

med en termos som håller din dryck
antingen varm eller kall.

ART.NR: SMP- 64

REK UTPRIS 549 SEK
D1173green+TER-05

ART.NR: SMP- 65

REK UTPRIS 549 SEK
D1173blue+TER-02
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Praktiskt
strandkit

60

Snyggt kit med trendig strandväska och härlig hamamhandduk.
ART.NR: SMP- 66

REK UTPRIS 299 SEK
NJB-02+NTH-02

Grilla
med stil

Ett härligt grillkit med skinnförkläde
och snygga grillbestick.
ART.NR: SMP- 67

REK UTPRIS 799 SEK
FE-01+KS48612
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House of Regalo
Box 992, 50110, Borås
info@houseofregalo.se
033-15 71 73

