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Fler förslag?
Tveka inte
att höra av er

Minsta antal
100 stycken

M O N T E R AW PI Z Z A PA N N A
En stekplatta i gjutjärn med många användningsområden. Fungerar att använda på både grillen,
spisen och i ugnen och är perfekt att tillaga din hemgjorda pizza på. Hetta upp pannan innan du
gräddar den så har du garanterat en frasig och god botten. Gjutjärnet bidrar också med en jämn
värmefördelning över hela pannan och gör att den fungerar på alla typer av hällar inklusive induktion.
STRL: 33X33X2 CM • ARTNR: 3347 • FÖRP: PRESENTKARTONG

KAMPANJPRIS 320 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 399 SEK

M O N T E GJ U TJ Ä R N SG RY TA OVA L 3 , 5 L
En klassisk gjutjärnsgryta i Monte-serien. Tack vare gjutjärnets goda värmeegenskaper är den idealisk
till grytor och långkok. Utöver det har den en tjock botten, vilket gör att innehållet inte bränner fast lika
lätt. Locket är försett med små piggar som gör att vattenångan som kondenseras fördelas jämnt och
fint över innehållet – en självösningsfunktion. Insidan har en svart emaljering med större porer som har
en något ruffare yta. Detta gör att porerna över tid fylls med olja och utvecklar en nonstick patina på
samma sätt som rågjutjärn. Fungerar på alla typer av spishällar inklusive induktionshäll.

Monte

STRL: 3,5 L, 27X21X15 CM • ARTNR: 21990 • FÖRP: PRESENTKARTONG

KAMPANJPRIS 400 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 699 SEK

Baron
COTOMINO SK ÄRBR ÄDA
& SOVA N O FÖ K L Ä D E
Skärbräda i vackert FSC-märkt akaciaträ. Fåror på
kortsidorna för bättre greppvänlighet. Akaciaträ är
ett slitstarkt material som håller i många år. Denna
B A RO N TR A K TÖ R PA N N A
Exklusiv traktörpanna med lock i koppar som är
tillverkad i tre lager. Den har först ett lager kopparplåt
utvändigt, ett lager aluminium och ett lager rostfritt stål
invändigt vilket gör den lätt att hålla ren. Kopparn och
aluminiumplåten leder värmen bra, det blir uppvärmt
snabbt samt att värmen håller sig jämn. Botten har
förstärkts med en tjockare platta av rostfritt stål och
fungerar tack vare den även på induktionshäll. Pannan
har ett rostfritt handtag som håller sig svalt under
matlagningen. Fungerar på alla typer av spisar, inklusive
induktion.

skärbräda är tillverkad av ändträ vilken kräver avsevärt
mycket mer arbete att producera då träbitar måste
limmas och paras ihop på ett sånt sätt att inte brädan
slår sig efter en tid. Resultatet blir en mycket exklusiv
skärbräda, en av de absolut bästa du kan äga. Förkläde
tillverkat av 70% certifierad återvunnen bomull (250
gsm) från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som
vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt
framställningsprocess uppnått önskade egenskaper.
Detta förkläde är extra brett för att ge maximalt skydd.
Två stora fickor framtill samt en ögla där man kan hänga
redskap eller en kökshandduk.

STRL:3,5 L 28X28X6 CM ARTNR: 21200
FÖRP: PRESENTKARTONG

STRL: SKÄRBRÄDA: 34X24X3 CM. FÖRKLÄDE: 95X70 CM
ARTNR: 31905_21560 • FÖRP: PRESENTKARTONG OCH
POLYBAG

KAMPANJPRIS 900 SEK

KAMPANJPRIS 400 SEK

REKOMMENDERAT UTPRIS 1299 SEK

REKOMMENDERAT UTPRIS 599 SEK

WI LLI A M MO R R I S R PE T S H E R PA PL Ä D
Mjuk och fluffig pläd i sherpakvalitet i hela 500 gsm.
Pläden är tillverkad av 70 % återvunnet material från
PET-flaskor. Mönstret på pläden är skapat av den
legendariske konstnären William Morris som levde
och verkade i England på 1800-talet. Vi gillar inte att
transportera luft därför har vi valt att vakuumpacka
denna pläd för att minska klimatavtrycket. OEKO-TEX
Standard 100 innebär att plädens material lever upp till

WILLIAM MORRIS BRICK A
& MUGG 2 DELAR
Rund serveringsbricka med stor yta på hela 37
centimeter i diameter. Mönstret på brickan är det
berömda Willow Bough skapat av den legendariske
konstnären William Morris som levde och verkade i
England på 1800-talet. Tillverkad i pilträ. Fin att ha
framme på bordet både till vardag och fest. Den är enkel
att torka av om olyckan varit framme. Fina kaffekoppar

en rad kriterier gällande produktsäkerhet.

i benporslin. Mönstret på muggarna är det berömda

STRL: 130X170 CM • ARTNR: 194527 MARIGOLD/BLÅ, 194525
WILLOW BOUGH/GRÖN • FÖRP: VAKUUMFÖRPACKAD I
PRESENTKARTONG

William Morris som levde och verkade i England på

KAMPANJPRIS 400 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 549 SEK

Willow Bough skapat av den legendariske konstnären
1800-talet.
STRL: MUGG: 420 ML BRICKA: 37X37X2 CM
ARTNR: 35990_36150 • FÖRP: TVÅ SEPARATA
PRESENTKARTONGER

KAMPANJPRIS 400 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 549 SEK

WILLIAM MORRIS BÄDDSET 4-DELAR
Påslakanset bestående av två örngott och två påslakan
i 100 % BCI-bomull som vävts med en trådtäthet på
144 tc. Svanen-certifierat så att du kan sova gott med
vetskapen om att viktiga kvalitets- och miljömässiga
kriterier uppnåtts i tillverkningen av ditt bäddset. Dessa
klassiska mönster skapades av den berömde William
Morris som levde och verkade i England på 1800-talet.
STRL: 150X210, 50X60 CM • ARTNR: 19147004 WILLOW
BOUGH/GRÖN, 19147204 MARIGOLD/BLÅ • FÖRP:
PRESENTKARTONG

KAMPANJPRIS 400 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 649 SEK

R A L P LJ U S LY K TA
Stämningsfull ljuslykta formad som en hexagon med skuret
glas på sidorna och spegelglas i botten vilket gör att ljuset
sprider sig vackert från alla vinklar. En vacker dekoration i
hemmet.
STRL: 15X15X15 CM • ARTNR: 8180 • FÖRP: PRESENTKARTONG

KAMPANJPRIS 299 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 349 SEK

B E L AG G I O H A N D D U K SS E T, 4 D E L A R
Jacquardvävda av den finaste bomullen till en otroligt
kraftig kvalitet på hela 500 gsm. Handdukarna i detta
set har en makalös mjukhet, uppsugningsförmåga och
AVA LO N FAU X M O H A I R PL Ä D
Mjuk pläd i så kallad faux-mohair, en konstfiber som
efterliknar mohair-ull. En av materialets många fördelar
är att den är lätt och värmande. Pläden har ett invävt
klassiskt mönster i svart och vitt som passar med de flesta
inredningsstilar.

livslängd. Dubbla sömmar ger handdukarna extra lång
livslängd och högre slitstyrka. Tillverkad av BCI-bomull,
ett initiativ som är till för att hjälpa bomullsodlare att
omvandla sitt jordbruk från konventionellt jordbruk till en
mer hållbar odling. Setet består av två duschhanddukar
och två gästhanddukar.

STRL: 127X180 CM • ARTNR: 194550 • FÖRP: PRESENTKARTONG

STRL: 150X210, 50X60 CM • ARTNR: 41630 GRÅ, 41632 GRÖN
FÖRP: PRESENTKARTONG

KAMPANJPRIS 400 SEK

KAMPANJPRIS 400 SEK

REKOMMENDERAT UTPRIS 499 SEK

REKOMMENDERAT UTPRIS 649 SEK

B A LT I M O R E R Y G G S Ä C K
& LAPTOP SLEEVE
Minimalistisk och trendig ryggsäck som passar till alla
tillfällen. Ryggsäcken är tillverkad i vattenavvisande
nubuck-PU och har justerbara remmar för optimal
komfort. Ryggsäcken är även försedd med en ficka med
dragkedja på ena sidan och en dold ficka på baksidan, så
att du kan vända ryggen till med värdesakerna i säkert
förvar. Fungerar på jobbet såväl som på utflykten eller i
skolan.
Ett stilrent laptop fodral som skyddar din dator från
stötar och väta. Tillverkad i ett lätt, vattenavvisande
nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt insida i
lätt syntetväv. Passar datorer upp till och med 15-tum.

STRL: RYGGSÄCK: 36X14,5X39 CM, SLEEVE: 38X26,5 CM
ARTNR: 500119_501619

KAMPANJPRIS 530 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 629 SEK

B A LT I M O R E W E E K E N D S E T
Rymlig weekendväska i minimalistik design. För att ge
bättre organisationsmöjligheter har väskan utrustats
med en ficka med blixtlås på ena sidan och en liten ficka
med tryckknapp på den andra. Tillverkad i nubuck-PU
vilket ger dig en väska med vattenavvisande egenskaper.
Matchande necessär som inte bara är praktisk och
smidig, utan även har en minimalistisk och modern stil.

Baltimore

STRL: WEEKENDBAG: 55,5X22X43 CM, NECESSÄR:
23,5X12,5X18,5 CM • ARTNR: 500419_500219

KAMPANJPRIS 530 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 639 SEK

RPET SORTINO TR AIL K YLRYGGSÄCK
& T VÅ S I T T U N D E R L AG
Kylryggsäck och två sittunderlag, passar utmärkt till alla
utflykter, stora som små. Kylryggsäcken är försedd med
två fickor på sidorna samt en större ficka fram. Den är
tillverkad i 50 % återvunnet material från PET-flaskor
med detaljer i konstläder och bomull. Kylryggsäcken
håller kylan bra och du får enkel åtkomst med hjälp av
locköppningen. På insidan av locket finns en nätficka
med plats för en kylklamp så du får kyla i den övre delen
av ryggsäcken som naturligt sprider sig ned i väskan.

RPET SORTINO WEEKENDBAG

Den tjocka PEVA-vadderingen gör att kylryggsäcken

Weekendbag tillverkad av 50 % återvunnet material från

håller kylan länge. Den är dessutom enkel att torka ur

PET-flaskor. Snygga och diskreta detaljer av veganskt

efter att den använts.

läder. En enkel och lätt modell perfekt för den kortare

STRL: RYGGSÄCK: 30,5X15X36CM, SITTUNDERLAG 30X40 CM
• ARTNR: 51103_ 512003X2 SVART, 51101_512001X2 GRÅ, 51102_
512002X2 NAVY

resan över helgen.
STRL:48X23X40 CM • ARTNR: 517001 GRÅ, 517002 BLÅ,
517003 SVART • FÖRP: POLYBAG

KAMPANJPRIS 400 SEK

KAMPANJPRIS 300 SEK

REKOMMENDERAT UTPRIS 657 SEK

REKOMMENDERAT UTPRIS 399 SEK

B R E N DO N B AC K PAC K & M I LE S F L A S K A
Brendon ryggsäck är av bomullscanvas med diskreta
detaljer i veganläder. Väskan har en fodrad insida vilket
ger ett exklusivt intryck samtidigt som den är mycket
skonsam mot sitt innehåll. På insidan av väskan finns
CLIFTON SUITBAG

ett vadderat fack som skyddar din laptop mot stötar, det

Weekendbag med inbyggt kostymfodral där man kan

är en stilren och klassisk väskserie som tilltalar många.

förvara sin kostym och sina skjortor. När man drar ihop

Miles termosflaska har en smart vakuumisolering som

fodralet får den funktionen av en väska. I stentvättad

håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och varma

bomullscanvas med detaljer i konstläder, blir väskan

drycker varma i upp till 6 timmar. Vakuumisoleringen

en tidlös följeslagare, som bara blir vackrare med åren.

gör att den aldrig kondenserar och blöter ner väskan.

Med fina detaljer från dragkedja till foder, kombineras

Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål vilket innebär

här funktion med design på bästa sätt. Väskan har en

att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll.

mindre ficka på långsidan.

Termosflaskan är fri från gifter och går att använda livet

STRL:59X31X27 CM • ARTNR: 521308 GRÖN, 521308 NAVY,
521308 SVART

KAMPANJPRIS 400 SEK

ut. Det bidrar till färre plastflaskor slängs och vi sparar
på hav och miljö.
STRL:RYGGSÄCK: 30,5X13X43 CM, FLASKA: 450 ML
ARTNR: 500202_5046

REKOMMENDERAT UTPRIS 699 SEK
KAMPANJPRIS 400 SEK
REKOMMENDERAT UTPRIS 658 SEK
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