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Lyxiga Handdukar i Frotté
En skön och passande handduk är en nödvändig accessoar för badrummet som bidrar till en trevlig hemkänsla.
Vi anser att en handduk skall torka snabbt och samtidigt
vara en snygg detalj i ditt badrum. Därför har Hamptons
tagit fram exklusiva diamantvävda frottéhanddukar, tillverkade i 100 % Öko-Tex certifierad bomull, perfekta för
dig som är ute efter känslan av vardagslyx i ditt hem. Våra
handdukar finns i olika storlekar och färger så att hela
familjen kan torka sig från topp till tå.

Handduksset om 6-pack
2 st. 30 x 30 cm/ 2 st. 40 x 70 cm/ 2 st. 70
x 140 cm
Finns i färgerna:

Weekendväska – Union Jack

Tote Bag

Snygg väska i kraftig canvas med skinndetaljer. Marin, röd, vit. Vitt nylonhandtag. En
innerficka. Axelrem medföljer.

Snygg tote i kraftig kanvas med handtag i canvas.
Marin.

Art nr: HA1070-6p – Vit med en Grön kant

Mått: 74 x 36 x 26 cm.

Mått: 42 x 36 x 16 cm.

Art nr: HA1105

Art nr: HA1110

Pris: 495:-

Pris: 495:-

Pris: 395:-

Art nr: HA1067-6p – Vit med en Marin kant
Art nr: HA1069-6p – Vit med en Sand kant

Handduk Shinnecock - 1-pack
Exklusiv diamantmönstrad handduk i 100%
Öko-Tex certifierad bomullsfrotté, 600g.
Mått: 100 x 150 cm.
Finns i färgerna:

Saltkvarn - Konungens Budbärare
- Ernst Billgren

Art nr: HA1051-XL – Marin

Keramiskt verk.

Art nr: HA1074-XL - Beige

Förpackad i en lyxig presentkartong.
Art nr: HA7008

Pris: 360:Weekendväska- Pebble Beach

Ryggsäck North Fork

Rymlig väska i 100% kraftig bomullscanvas med
rejäl sidoficka, marin/röd/sand. Axelrem ingår.

Svart polyester med läderdetaljer.
Vadderat fack för datorn.

Mått: 70 x 43 x 35 cm.

Mått: 28 x 46 x 16 cm.

Art nr: HA1104

Art nr: HA1111

Pris: 495:-

Pris: 360:-

Art nr: HA1058-XL - Vit

Handduk Shinnecock - 2-p

Pris: 295:-

Exklusiv diamantmönstrad handduk i 100%
Öko-Tex certifierad bomullsfrotté, 600g.
Mått: 50 x 70 cm.
Finns i färgerna:
Art nr: HA1049-2P/M - Marin
Art nr: HA1055-2P/M- Vit
Art nr: HA1074-2P/M – Beige

Pris: 155:Handduk Shinnecock - 2-pack
Exklusiv diamantmönstrad handduk i 100%
Öko-Tex certifierad bomullsfrotté, 600g.
Mått: 70 x 140 cm.
Finns i färgerna:
Art nr: HA1050-2P/L - Marin
Art nr: HA1056-2P/L - Vit
Art nr: HA1074-2P/L - Beige

Pris: 395:-

Necessär - Cambridge

Necessär - Heathrow

En väldigt praktisk necessär avsedd för män och kvinnor, Cambridge necessär av högkvalitativ svart nylon med kalvläderklädsel,
med två fickor med dragkedja, en intern ficka.

En elegant lädernecessär som är avsedd för män och kvinnor med
två blixtlås. Med läderbeklädnad, dragkedja i läder och Edward Hayes-logotyp som framgår av framsidan.

Mått: 11 x 24 x 13 cm

En rymlig necessär med plats för alla dina resebehov.

Art nr: 6010

Tillverkad i högkvalitativt läder.

Pris: 295:-

Mått: 12 x 25 x 11 cm
Art nr: 6009

Pris: 595:-

Datorväska - Liverpool

Weekendväska - Bristol
En väldigt fin weekend-bag avsedd för män och kvinnor. Bristol
weekender tillverkad av högkvalitativ svart nylon med kalvläder,
emaljerad rektangel Edward Hayes logo.

En praktisk och stilren Laptop väska avsedd för män och kvinnor.
Liverpool Laptop väska av högkvalitativ svart nylon och kalvläder,
emaljerad rektangel Edward Hayes logo. Nylon och metallteknisk
flikförslutning, inuti uppdelad i fack.

Mått: 48 x 62 x 30 cm

Mått: 29 x 41 x 17 cm

Art nr: 6006

Axelrem: 30-60 cm

Pris: 595:-

Art nr: 6004

Pris: 495:-

Ryggsäck - Sunningdale
En högmodig backpack avsedd för män och kvinnor, Sunningdale
är gjord av svart nylon av hög kvalitet med kalvläder, metallrektangel Edward Hayes-logotypen. 5 ytterfickor och 1 innerficka.
Mått: 40 x 30 x 17 cm
Art nr: 6005

Pris: 595:-

Resegarderob - London
En resegarderob för både män och kvinnor.
Material: Svart nylon med kalvläder, emaljerad rektangel Edwards
Hayes logo. Avtagbar och justerbar axelrem.

Plånbok - Scott		
En vikningsplånbok med sex kredit- eller visitkortspår. Har även två
dolda fack som kan användas för kvitton eller anteckningar.
Kommer i en presentlåda.
Art nr: 6015

Pris: 195:-

Plånbok - Harry
En nätt plånbok med två kredit- eller visitkortspår, ett tydligt
ID-fönster, två dolda fack som kan användas för kvitton eller
anteckningar.
Kommer i en presentlåda.

Art nr: 6011

Art nr: 6017

Pris: 495:-

Pris: 195:-

Philip Parson – Laptopfodral – Rye
Vadderad 1680D nylon med detaljer i
konstläder.
Svart med guldfärgade dragkedjor.
Mått: 40 x 27,5 cm. Passar 15” laptop.
Art nr: 5010

Pris: 360:-

Väska - Westminister
En klassisk stor brevväska avsedd för män och
kvinnor, Westminister har en trippel klassisk
låsförslutning och ett justerbart axelband som kan
bäras över axeln eller över kroppen. Inuti finns två
utrymmen för förvaring, liksom en pennhållare, alla
färdiga i mjukt borstat skinn.
Tillverkad i högkvalitativt läder.
Mått: 31 x 38 x 10 cm
Axelrem: 30 - 60 cm
Art nr: 6002

Pris: 1295:Visitkortsfodral - Earl
En klassisk bit av Edward Hayes
läderhantverk, denna Earl kreditkortsinnehavare, har fem kort för kreditoch visitkort. En dold tunn mellanficka
som är idealisk för kvitton eller biljetter.
Kommer i en presentlåda.
Art nr: 6016

Pris: 125:-

Reseplånbok - Baldvin
Håll allt du behöver för din resa i Baldvin travel
plånbok.
Den långa plånboken innehåller gott om kreditkortspår, fack för biljetter, pengar och pass.
Kommer i en presentlåda
Art nr: 6012

Totebag - Chelsea

Pris: 275:-

Chelsea vintage unisex totebag tillverkad av högkvalitativt läder.
Mått: 49 x 36 x12 cm

Bagagevåg

Art nr: 6007

Praktisk liten bagagevåg – perfekt till alla resor.

Pris: 1495:-

Art nr: 6022

Pris: 195:Adapter
Adapter med 2 USB ingångar - fungerar över hela
världen
Art nr: 6023

Pris: 195:Reseset
Set med bagagevåg och en reseadapter
Art nr: 6021

Pris: 360:-

Portfölj - Trafalgar
En portfölj avsedd för män och kvinnor som är perfekt
för laptop och dokument. Det fodrade interiören har
två huvudfack, en sektion vadderad för laptop och
ytterligare sektioner för dokument. Det finns tre pennfickor och ett blixtlås.
Levereras med avtagbar justerbar axelrem.
Tillverkad i högkvalitativt läder.
Mått: 31 x 40 x 9 cm

Manikyrset - Boston

Handtag: 11 cm

Exklusiv rostfritt manikyr i läderväska

Art nr: 6013

Art nr. 6020

Pris: 1895:-

Pris: 295:-
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