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Det är inte bara tanken som räknas....
Med en gåva visar du din uppskattning, och med
rätt gåva blir du ihågkommen och stärker din
relation med mottagaren. Vi jobbar bara med
varumärken och produkter som du kan vara säker
på håller måttet både när det gäller design och
funktion. Visst är det tanken som räknas men en
gåva som är noga utvald att passa mottagaren
och om den dessutom överlämnas fint inslagen
eller i fin gåvobox säger den mer än tusen ord om
hur mycket uppmärksamhet du vill ge mottagaren.
Vi har bredden, kunskapen och många års erfarenhet när det gäller julklappsinslagning och julklappsdistribution. Vi har många idéer och förslag
på julklappstips till dig, hur du bäst ska stärka
ditt varumärke och dina relationer. Önskas gravyr,
tryck, brodyr eller annan profilering på gåvan eller
förpackningen fixar vi detta. Vi ser till att dina
önskningar blir uppfyllda!
Här presenterar vi några fina, funktionella och
unika gåvor som vi hoppas kommer tilltala dig.
De flesta levereras i fina gåvoboxar. Om inte
tillkommer inslagning med 25 kr/paket. Moms
och frakt tillkommer.
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Aspen Bear Throw
Exklusiv pälspläd av vit eller mörkbrun pälsimitation från Newport.
Levereras i fin gåvobox.

Ullpläd
Härligt varm ullpläd i färger som passar in i varje hem. 30% ull 55% akryl
15% nylon. Storlek 130x170 cm, beige eller grå färg. Levereras i fin gåvobox.

Oxford Bedding
Lyxigt dubbelbäddset i sobert utförande i 100% bomull. Öko-Tex.
2 påslakan 150x210 cm + 2 örngott 50x60 cm i vitt och grått eller
vitt och marin. Levereras i fin gåvobox.
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Frottéset Balthazar med tvål från Meraki

360:-

360:-

Lyxig frotté i milda dova pastellfärger. 550g/m2 kammad öglefrotté i 100%
ekologiskt odlad bomull. Handdukarna är certifierade med både GOTS och
Öko-Tex Standard 100. 2 st 50x70 + 2 st 65x135 cm. Förpackade tillsammans med en härlig pumptvål 500 ml cotton haze från Meraki. Välj mellan
pastellfärgerna light pink, taupe, grey och mint. Levereras i fin gåvobox.

Necessär

Frottéset British India
Lyxigt frottéset i fint paisleymönster framtagna i 100% ekologiskt
odlad bomull 500g/m2. Handdukarna är certifierade med både GOTS
och Öko-Tex Standard 100. 2 st 65x135 cm + 2 st 40x70 cm i färgerna
blå eller grå. Levereras i fin gåvobox.

Exklusiv necessär i vaxad canvas med skinndetaljer i buffelläder
med foder i bomull. Fyra fack och YKK dragkedja. Numrering på
insidan 29x12x17 cm.
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Frottérock
CAB Secure plånbok
Weekendväska
Perfekt resesällskap på den kortare resan! Rymlig väska av canvas.
Strl 53x15x41 cm.

Ny modern plånbok i elegant italienskt skinn som har ett aluminiumfodral
för att skydda dina kreditkort. 5 kort får plats och med ett klick kommer
alla kort sakta ut. Den skyddar även dina kreditkort så att ditt RFID-chips
inte kan läsas av utomstående. Finns i färgerna svart, brun och cognac.
10x7x2 cm.

Satinbäddset
Dubbelbäddset i mjukaste satin från Kosta Linnewäfveri. Stilren design av
breda ränder i vitt och grått eller vitt och marin. 2 påslakan 150x210 cm
+ 2 örngott 50x60 cm. Levereras i fin gåvobox.

Lyxig frottérock i 450 g/m2 utrustad
med luva för maximal komfort.
Välj mellan färgerna vit och mörkgrå
och storlekarna S/M och L/XL.
Vid antal över 10 st ingår din egen
logo broderad (max 5000 stygn)!
Kostnad för brodyrkort tillkommer.
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Traktörpanna light

Cheese box

Traktörpanna i lättviktsgjutjärn med lock. Samma material som vanlig
sandgjuten gjutjärn men tunnare och lättare pga ny gjutningsteknik.
Insidan har ILAG-coating, nonstick och fri från PFOA. Klarar alla hällar
inklusive induktion. Strl 28x8 cm. Levereras i fin gåvobox.

I den här snygga ostbox får du allt som hör till en perfekt ostbricka, en skifferplatta, ett ostskärset, confit med fikon och valnötter, svarta kalamonoliver,
appetizer med rödlök och svarta vinbär, honung med valnötter, grissini med
solroskärnor och crispy snack med potatis och pepparrot.

Muggar Bruk

999:-

Ny kollektion inspirerad av naturen, skapad för att användas varje dag,
”att brukas”. Designad i symbios mellan form och funktion av Kosta
Boda. Porslinsmuggarna är stapelbara och tål maskindisk. Levereras i
4-pack med ekfat, höjd 100 mm bred 84 mm, 35 cl.
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Masterchef box
Gläd ett äkta gourmetfan som uppskattar goda kvalitetsprodukter. Masterchefboxen innehåller salt & peppar – Everyday mix, ketchup med svarta oliver och rosmarin, olivolja med chili, appetizer med rödlök och svarta vinbär,
senap med hallon och ingefära, Aceto Balsamico de Modena, pesto med
basilika och parmesan, majonäs med bearnaise, glaze med tryffel, kryddor
för kyckling, grissini med solroskärnor och kakaotäckta marängdroppar.

ord pris 479:-

Popcornmaskin Partytime
Perfekt för hemmafesten eller fredagsmyset. Maskinen med varmluftfunktion
gör doftande varma popcorn på några minuter. Strl 14x17x29 cm.
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Roaster Grosseto
Ugnsform i aluminium med insida av keramisk beläggning som gör
att ugnsformen klarar höga temperaturer. Ordentliga handtag som
gör formen enkel att greppa. Strl 36x26x13 cm.
Levereras i fin gåvobox.

Hamburgermaker
Gör dina egna perfekta hamburgare enkelt och snabbt med hamburgerpressen från Ariete. Med två plattor i en produkt kan du värma brödet och
laga hamburgare på samma gång.

Per Morberg glas
Ny glasserie designad av Per Morberg i samarbete med Orrefors.
Modern form och funktion som förstärker smakupplevelsen av
drycken.Alla glas kan maskindiskas och levereras i 4-pack.
Välj mellan vinglas för rött eller vitt vin, ölglas eller tumblerglas.

Glaskaraff med 4 dricksglas
Stilfull och klassisk karaff med 4 tillhörande dricksglas. Karaffen är 22x9 cm
90 cl, och glasen är 9x8 cm 30 cl. Levereras i fin gåvobox.

360:ord pris 719:-

Julklappskortet
För er som tycker det är svårt att välja rätt julklapp erbjuder vi julklappskortet. Mottagaren
får själv välja sin gåva mellan 100 olika produkter från kända varumärken som levereras direkt
hem till mottagaren. Välj mellan två prisklasser 220 kr eller 360 kr + frakt 75 kr/kort.
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Naked Ljusstake
Ljusstake designad av Sören Refsgaard som inspirerats av vinterns nakna
träd. Ljusstaken kastar vackra skuggor på bordet när den är tänd. Bredd
19,5 cm, höjd 20 cm.

1 499:-

Basket
Designad skål av Anna Ehrner. Välj mellan färgerna silver, guld, koppar,
svart och vitt. Mått 306 mm diameter och höjd 84 mm.

1 599:ord pris 2 718 :-

ord pris 2 239 :-

Få en medgåva till 360-kortet
Välj mellan följande 11 medgåvor. Julklappskortet kan ni även få personligt anpassade med egen
logo och egen hälsning.

Stekpanna mini
Orrefors Jernverk

Japansk kockkniv
Lord Nelson

Japansk kockkniv
Orrefors Jernverk

Kockkniv
Orrefors Jernverk

Muggar 2-pack Paradise
Orrefors
Necessär av canvas
Lord Nelson

Scanpanset
Knivset
Set med tre storsäljare från Global,
kockkniven G-2, grönsakshackan GS-5
och skalkniven GS-38.

Set bestående av kastrull 1,3 l i rostfritt stål som lämpar sig mycket bra
som såskastrull. Gryta 3,7 l i rostfritt stål som är en perfekt basgryta till ditt
kök. Dessa ingår i Fusion 5-serien som är designad för att tåla maximal
värme och har en högblank finish. Stekpanna 28 cm i rostfritt stål med
non-stickbeläggning är helt fri från skadliga och miljöfarliga PFOA-ämnen
och har en rostfri utsida som ger en mycket exklusiv känsla.
Brandfilt Paradise
Kosta Linnewäfveri

Brödkniv
Orrefors Jernverk

Powerbank
2200 mAh

Dricksglas 4-pack
Lord Nelson

Vattenglas 2-pack
Per Morberg, Orrefors

Design och funktion
3 delar

360:Ord pris 897:Paketinslagning
25:-/paket

PUCK
Ljuslykta M/L/XL. H 36 mm ø 97 mm.
H 57 mm. ø 97 mm. H 76 mm ø 97 mm.
Design Lena Bergström.

2 delar

360:Ord pris 648:Paketinslagning
25:-/paket

Skål, Bruk eklock
Skål stor 175 cl. H 195 mm ø 140 mm.
Bruk eklock. H 12 mm ø 246 mm.
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