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MYE MER ENN EN PRODUKTLEVERANDØR

Her har vi samlet årets julegaver for deg.
Vi hos Staples Branding Solutions gjør det enkelt å gi gaver til dine ansatte og kunder.
Velg mellom nøye utvalgte produkter og varemerker i de forskjellige kategoriene.

Foruten å være en ledende totalleverandør av forbruksmateriell er Staples en totalleverandør av
profileringsartikler og firmagaver for ethvert behov. Vi er derfor en attraktiv samarbeidspartner for store
og små bedrifter i private og offentlige virksomheter. Vi har lang erfaring, og strekker oss langt for
å nå dine ønsker og behov.

Vi samarbeider med de beste leverandørene for å kunne tilby våre kunder profilprodukter i alle prisklasser.
Vi tilbyr også spesialproduksjon til våre kunder, etter deres krav og spesifikasjon.

Nordic Big Five
Art. 10541
The nordig big five er sett med pepperkakeformer,
som består av mektige og eksotiske dyr fra nord.
PRIS 159,-

Deluca Sett 3 Stk. Skjærefjøl
Art. PK3183
Skjærefjøl i tre forskjellige størrelser
for optimal brukervennlighet i kjøkkenet. Settet er i bambus og er et
bærekraftig og miljøvennlig alternativ for matlaging og servering.
PRIS 259,-

Deluca Slevsett
Art. PK3180
Et sett med kjøkkenskjeer i bambusved som brukes når du steker
eller serverer. Et bærekraftig og
miljøvennlig alternativ til plast.
PRIS 179,-

Monte Rund Gryte Støpjern
Art. 21886 ( Grønn)
Art. 21882 ( Lilla )
Art. 218808 (Sort)
Art. 21884 (Gul )
En stor, solid støpejerngryte (5l)
i Monte-serien. Støpejernet har
utmerket varmekapasitet og gjør
den ideell for gryteretter og langsom
matlaging. Den har også en tykk
bunn slik at innholdet ikke brenner
seg så lett. Lokket har små pigger
som muliggjør jevn og skånsom fordeling av vanndampen fra kondens
over innholdet. Egnet for alle kokeplatetyper, også induksjon.
PRIS 849,-

Tre på rad
Art. 9162
Klassisk Tre på rad, men et mye morsommere og
stiligere design. Spillet kommer i en fin oppbevaringsboks.
PRIS 179,-

Ludo
Art. 9160
Klassisk Ludo, men et mye morsommere og
stiligere design. Spillet kommer i en fin oppbevaringsboks, som i seg selv er et fint interiør til hjemmet.
PRIS 179,-

Bratzy Salongbordspill
Art. 9152
Her kommer Yatzy i luksusforpakning! Med terninger
i gull og med en like eksklusiv penn, hever vi Yatzy til
Bratzy. Presentert i en stilig eske med trykt gulltekst.
PRIS 139,-

Sjakkbrett Coffe Table
Art. 91500
Klassisk sjakkspill i sort og hvitt. Brikkene består av
lakkert tre. Spillet kommer med i en flott oppbevaringseske.
PRIS 259,-

Memoir of Wine
Art. 38201
Et fint vinsett som inneholder en god klassisk
vinåpner med kniv, korketrekker og hetteåpner alt i
ett. Det følger også med et hefte fullt av kunnskap
og morsomme anekdoter og karakteristiske trekk
ved de vanligste druene og et noteringsark hvor
du kan fylle ut informasjon om vinene du tester og
hva du liker med dem.
PRIS 179,-

Bellagio Ullpledd
Art. 40448 (Taupe)
Art. 40446 (Green)
Eksklusivt pledd laget av ull fra New
Zealand. Mønsteret, kombinert med
materialvalget, gir pleddet et eksklusivt preg. Mulesingfri ull. Ull er et
biologisk, nedbrytbart, bærekraftig,
naturlig selvrensende og temperaturregulerende materiale.
PRIS 549,-

Hunton Weekendbag
Art. 523019 (Brown)
Art. 522019 (Navy)
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. Du kan variere hvordan du bærer
bagen, enten ved å bruke håndtakene eller ved
skulderreimen. ( 48.50 x 25 x 30 cm)
PRIS 649,-

Plaid Gooseeye 130x190cm
Art. 5018123 (blå)
Art. 5018124 (beige)
Mykt og herlig pledd vevet i det klassiske og trendy
mønsteret «gåsøye». Pleddet har frynser på kortsidene.100% bomull.
PRIS 499,-

Oh Pizza Kit
Art. 410850-02-0
Lag en perfekt pizza med dette kittet fra Orrefors
Hunting. Kittet inneholder en Pizzasten på 33 cm
i diameter og sammenleggbar pizzaspade 63 cm,
som leveres i en pizzakartong
PRIS 599,-

Nature
Klassisk skandinavisk design med nøye utvalgte deltajer
utskåret i en stilren enkelhet. Funksjonelle kvalitetsprodukter som er laget for å brukes og som er verdsatt i
mange familiers hjem.
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Nature Osteklokke
Art. 5026044

Ovaloak Serveringsskål
Art. 5017604

Ost-/serveringsbrikke med lokk av munnblåst
glass. En moderne klassiker.

Serveringsskål i et lekkert design med en bunnplate i massiv eik. Bunnplaten er avtagbar og
beskytter underlaget. Perfekt for salat eller frukt.

PRIS 399,-

PRIS 499,-

Oval Oak Ostehøvel
Art. 5017204

Oval Oak Osteknivsett, 3 Deler
Art. 5017198

En stilren ostehøvel til å bruke ved hyggelige
frokoster. God kvalitet på stålet som gir fine
osteskiver og håndtak av massiv eik.

Ostedesserten blir mer populær og da passer
dette osteknivsettet godt. Det er massiv eik for
god kvalitet.

PRIS 149,-

PRIS 229,-

Oval Oak Karafell
Art. 5015336

Oval Oak Karafell
Art. 5010116

Karaffelen (1l ) er tenkt som en hvitvins- eller
vannkaraffel, men fungerer for alle typer drikke.
Klassisk design som lever lenge.

Karaffelen ( 2l ) er tenkt som en rødvins-karaffel,
men fungerer til alle typer drikke. Populær som
gave og har et design som lever lenge.

PRIS 249,-

PRIS 299,-

Oval Oak Salt og peppersett
Art. 5017178

Nature Lantern Small
Art. 5017329

Lekker strøsett til salt og pepper.

Elegant lanterne i en blanding av «Nature» seriens
detaljer av bambus, kombinert med glass og rustfritt stål. Gjør seg like bra som lanterne, vase og
vinkjøler!

PRIS 199,-

PRIS 599,-

Art. 5018081 (gul matt) / 5018082 (grønn matt)

Stålflaske
Art. 5018081 (gul matt)
Art. 5018082 (grønn matt)
Art. 5017897 (sølv)
Art. 5017707 (sort)
Art. 5017708 (gull)
Sagaforms utrolig populære stålflaske ( 50 cl)
kommer nå med en trendig matt overflate. Flasken
er utstyrt med dobbeltvegg noe som betyr at den
vil holde drikken kald i 24 timer eller varm i 12 timer.
Invester i en vannflaske av kvalitet for din og for
miljøets skyld.
PRIS 215,-

Knife Set 3-pack
Art. 410869-99-0
Knivsett med tre ulike kniver. Mørke skjæreblader
av stål og håndtak av asketre.
Tomatkniv 12 cm, Japansk kokkekniv 18 cm,
Kokkekniv 20 cm.
PRIS 719,-

Knivsett Premium, 3-PK
Art. 410899
Knivsett med tre ulike kniver fra Orrefors Jernverk
og designet av Jon Eliason. Leveres i en lekker
gaveeske. Kokkekniv 15cm, Santokukniv 20cm,
Tomatkniv 13cm.
PRIS 699,-

Lord Nelson Termokrus
Art. 411058
Praktisk termokopp (35 cl) 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-ring på siden gjør at koppen kan henges i en
karabinkrok. Koppem er 65cm diamater og 18 cm
høy uten lokk.
Termokoppen finnes i 16 flotte farger.

PRIS 139,-

Farger: White, Champagne, Yellow, Cersie, Red,
Orange, Wine Red, Purple, Turquoise, Royal Blue,
Navy, Green, Chrome, Grey, Graphite, Black

Sitteunderlag
Art. 5018187
Lite og praktisk sitteunderlag med vannavvisende underside.
Tar minimalt med plass ved at den enkelt rulles opp og igjen med
festet borrelås. Toppen er varm og myk ettersom den er laget av
sherpastoff, en imitasjon av saueull.
Finnes i farger: Sort, grå og grønn
PRIS 79,-

Førstehjelpsett
Art. 5017642
Et fint og velutrustet førstehjelpssett som du alltid kan ha med deg,
på arbeidet, på utflukten, på fiske- eller jakturen.
Settet inneholder: Saks, Plaster, Kompresser, Plasthansker, Sårteip,
Bandasjer, Antibakteriell rengjøring, Desinfiserende servietter, Sikkerhetsnåler, Pinsett, Åndedrettsvern for HLR.
PRIS 99,-

Core Six Dots Knit Hat
Art. 1909903
Core Six Dots Knit hat er en jaquardstrikket treningslue med mykt
fleecefôr for optimal varme og komfort. Jacquardstrikk i akryl og
normal passform. Finnes i farger: Sort, hvit, blå og vin-rød
PRIS 159,-

Sky Backpack
Art. 1582112-990-0
Vattert 16 liter PC-sekk med borrelås og «roll top»
åpning som festes med en spenne. Bærehåndtak
på toppen. Vattert ryggparti og vatterte justerbareskulderreimer. Sekken består av et hovedrom og har
en frontlomme med glidelås. 28x13x57cm (utfoldet)

PRIS 129,‑

Hurricane
Art. 496 (Liten)
Art. 497 (Stor)
Med sin velkjente sans for enkelhet har
Maria Berntsen designet disse stilrene hurricanes,
som kan brukes året rundt som lyskilde i hjemme.
Kan brukes både inne og ute.

PRIS

LIten 469,‑

Stor 569,‑

Collar termoflaske
Art. 430
Collar termoflasken er en eksklusiv og elegant
termoflaske som rommer 0,75 l.
Termoflaskens er matt sort og toppen er belagt med
en messingoverflate, som gir flasken et moderne og
eksklusivt utrykk. Flaksen er perfekt til te eller kaffe
på farten.

PRIS 679,‑

To Go Click 0,2 l.
Art. 675
To Go Click er smart design og funktionalitet i ét
krus. Termokoppen holder drikken varm i to timer
og kald i fire timer. Praktisk dobbeltvegget krus
med termoeffekt til kald eller varm drikke.
Unik åpne-lukke-funktion; Ved et lett trykk på toppen,
er kruset drikkeklar.
Finnes i ulike fargevarianter.

PRIS 330,‑

EM77
Art. 930
EM77 ( 1L) ble designet av Erik Magnussen i 1977,
derav navnet. EM77 har siden det blitt produsert i
Danmark i mer enn 90 forskjellige farger. Kannen er
et ekte dansk designikon, som står hos arkitekter
og i private hjem over hele verden.
Alle delene i EM77 kannen fås som reservedel, det
gjør det enkelt å bytte ut deler og reparere kannen.
Til stor fordel for både pengeboken og miljøet.
Finnes i ulike fargevarianter.

PRIS 799,‑

Glacier karaffel med ett drikkeglass
Art. 641
Glacier, består av en karaffel 1l med tilhørende glass
0,25l. Bak designet står Peter Svarrer, som i mange
år var tilknyttet Holmegaard GlassWorks og som
regnes som en av Danmarks beste glasskunstnere.

PRIS 519,‑
Drikkeglass 6 pk selges separat.

CORE EXPLORE ISOLATE JACKET
Art. 1910390 ( Herrer)
Art. 1910391 ( Dame)
Varm og god jakke med vattering av resirkulert
polyester. Perfekt valg for utendørsaktiviteter i
kalde vinterdager. Finnes i ulike farger for både
herre og dame.

PRIS 879,‑

www.staplesprofilshop.no
B e s t i l l s e l v e nke lt p å v år pro fils ho p,
e l l e r v e d å k o ntakte d in ko n taktp e rs o n .

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift og frakt. Eventuelle kostnader
for trykk tilkommer,Prisene gjeller t.o.m. 31.12.2021. Vi tar forbehold
om trykkfeil, prisjusteringer og utsolgte varer.

Fremsidefoto er av Алсу Вершинина , fotografiet på side 2 er av Annie Spratt,
fotografiet på side 26 er av Chris Biron og fotografiet på side 27 er av Luke Hodde ved Unsplash.

