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VI TAR ANSVAR
Vi på Magasin har en vision om att inte bara leverera en kvalitativ produkt i fin förpackning.
För oss är det även viktigt att säkerställa att denna har producerats efter humana, lagliga och
rättvisa förhållanden, energisnålt och på ett miljövänligt sätt. Därför samarbeter vi med
följande organisationer (se nedan) för att vara säkra på att våra krav efterföljs. Vi tar vårt fulla
ansvar och vi vill att ni ska veta att ni köpt en produkt med rätt förutsättningar.

Johan Jüngling
Marknads- och försäljningschef
Magasin friend of brands AB

FRIEND OF BRANDS

SINCE 1985

®

TM

Magasin friend of brands är idag en ledande grossist för designade produkter.
Våra produkter säljs bara genom noggrant utvalda återförsäljare. Följande varumärken
får ej säljas i Norge: Joseph Joseph, Zyliss, Cole & Mason, Jamie Oliver, Ken Hom och Bialetti.
Danmark: Bialetti, Reisenthel och rivsalt.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning och prisändringar.

Ansluten till

ISO
14001

ISO
9001

MILJÖMÄRKT 341 222

HÅLLBART
Vår tids viktigaste arbete är att värna om våra resurser och miljö.
För att visa vårt engagemang har vi med stor omsorg valt ut ett
antal produkter som vi bedömer säkerställer en hållbar framtid.
Här kan du omsorgsfullt välja en gåva som ligger i tiden.

DUBBELVÄGGFLASKA

VATTENFLASKA GLAS

Återanvändbar. H 23, Ø 6,5 cm, 600 ml klar,
Borosilikatglas. T1401861 blå dekor, 170:-

Designad med världen i åtanke. Läcksäkert lock, bred hals och starkt stål. Kyld
dryck håller ca 24 timmar och varm dryck
ca 12 timmar. H 24,5, Ø 7,5 cm, 500 ml.
T1401856 blå dekor, 255:-

TRAVEL MUG BAMBU

Biologiskt nedbrytbar mugg i vetefiber med
dubbelväggsfunktion. H 14, Ø 9 cm, 380 ml.
T1401858 blå dekor, 119:-

LUNCHLÅDA BAMBU

Återanvändbar, komposterbar, tillverkad av naturliga
hållbara material och med inbyggd tygrem. 5,8x20x10,8 cm,
bambufiber. T1401865 blå dekor, 189:-
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HÅLLBART
Vår tids viktigaste arbete är att värna om våra resurser och miljö.
För att visa vårt engagemang har vi med stor omsorg valt ut ett
antal produkter som vi bedömer säkerställer en hållbar framtid.
Här kan du omsorgsfullt välja en gåva som ligger i tiden.
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KOCKSKED

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP,
30 cm. VR305200 natur, 68:-

HÅLAD SKED

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP,
30 cm. VR305201 natur, 68:-

SKUMMARE

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP.
33,5 cm. VR305205 natur, 68:-

STÖT

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP.
22,5 cm. VR305206 natur, 68:-

VISP

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP.
29,5 cm. VR305207 natur, 68:-

STEKSPADE

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP,
31 cm. VR305202 natur, 68:-

HÅLAD STEKSPADE

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP.
VR305203 natur, 68:-

SOPPSLEV

Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP.
31 cm VR305204 natur, 68:-

KNIVBLOCK SET ORGANIC NATURAL

5 delar, knivblock, knivar, 20x20x20x12,2x9 cm.
Organic collection tillverkad av 35% vetefiber - PP och
återvunnet stål. VR305186 natur, VR305187 grön 765:-
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EN GÅVA
MED OMTANKE
Vill du vara säker på att dina kunder och medarbetare får just den gåvan hon eller han
önskar ska du välja något av våra gåvokort. Mottagaren väljer då själv bland mer än 150
olika gåvor per kort - alla från starka varumärken. Allt du behöver göra är att bestämma
vilken valör du önskar på kortet.
Gåvokorten levereras i presentförpackning. Mottagaren beställer själv sin gåva i lugn
och ro på www.magasincard.se. All information om hur man beställer finns på korten
samt på vår hemsida. Gåvorna skickas till mottagarens närmaste utlämningsställe.
PS. Du vet väl att vi också kan göra unika kort efter dina önskemål, från 100 st.
Kontakta oss för mer information.

GÅVOKORT
HÅLLBART 25

Vårt unika hållbara kort, för den
medvetna och omtänksamma personen.
Välj bland utvalda hållbara produkter eller
skänk till olika välgörande organisationer.
999100-19, Pris 360:-. Frakt 79:Norge 999100-19N.
Pris 360:- Frakt 99:-

Besök www.magasincard.se för att se vilka
produkter som finns för respektive kort.
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GÅVOKORT
HÅLLBART 36

Vårt unika hållbara kort, för den
medvetna och omtänksamma personen.
Välj bland utvalda hållbara produkter eller
skänk till olika välgörande organisationer.
999100-19, Pris 360:-. Frakt 79:Norge 999100-19N.
Pris 360:- Frakt 99:-

GÅVOKORT
DIAMANT

Vårt mest exklusiva kort. Innehåller
gåvor utöver det vanliga.
999204, Pris 1000:-. Frakt 99:Norge 999204N.
Pris 1000:- Frakt 119:-

1 KR / PRODUKT
GÅR TILL
HÅLLBART SKOGSBRUK
I PANAMA*
I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är
undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart
skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska
mångfald och rika ekosystem.
Detta trädplanteringsprojekt sträcker sig över flertalet provinser i Panama
på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 1,9
miljoner träd planterats under projektets tid som inte bara binder koldioxid
men även binder och säkrar vatten, vilket minskar risken för erosion.
Projektet har hittills bidragit till en CO2-minskning på ca 135 100 ton. Utöver
de ekologiska fördelarna, har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar
av områdena används för hållbar kakaoproduktion, vilket bidrar till den lokala
ekonomin. Projektet har även genererat långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningarna. Tropical Mix är certifierat av bland
annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.

KÖK
För att du ska bli en mästare i köket är det viktigt att du har rätt
köksredskap att arbeta med vid tillagning av en mästerlig rätt.
Köket är den centrala platsen och vi har noga och omsorgsfullt valt
ut produkter som vi vet passar som fina och uppskattade gåvor till
dina gåvomottagare, kanske kunder eller medarbetare.

PASTASET

Hemgjord pasta - gör din egen deg, strimla och hängtorka på ställningen. Packa och förvara efter behov. Stället kan
enkelt monteras isär för enkel förvaring. Tillverkat av odlat trä, packat i presentförpackning. H 35,5 cm. B60046, 255:-

KAKFORMAR HJÄRTA
Gör ditt eget knäckebröd med hjälp av
5-dels set formade som ett hjärta i olika
storlekar. Recept medföljer. Förvara formarna
i förpackningen. Packat i bokformat presentförpackning. 5 delar, 16,5 x 16,5 x 2,5. Metall.
B60047, 85:-

GRILLKNIVAR SET/4
Rejäla grill-/stekknivar i rostfritt stål och
handtag i akaciaträ. 25 cm. 4 st packade i
presentförpackning. 25,3 cm. Rostfritt stål,
akaciaträ. B60034, 180:-

KNIVSET
Rustika köksknivar, packade i snygg presentkartong. 3-dels set, 25,5 cm, 30,5 cm, 32,5 cm,
rostfritt stål och akaciaträ, från Bercato.
B60037, 250:-

9

BBQ- AND CLEANING MOPS SET/2

Bercatoserien i bokformat ligger i tiden.
Återvunnen bomull och naturligt trä av gummiträ
gör detta set av två moppar allt från att pensla dina
olika matprodukter för grillen eller att rengöra
flaskor till burkar. Packad i presentförpackning set
om 2 styck. 23 cm, natur, gummiträ/bomull.
B60048, 160:-
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GRILLSPETT

GLASS SET BY BERCATO

Grillspett i stål. Har en smart och praktisk del
på spettet som du kan föra neråt när du ska
äta vilket underlättar när det du tillagat ska
hamna på tallriken. Packad i presentkartong.
B60043, 179:-

Set med glasskopa och rivjärn i rostfritt stål
och handtag i akaciaträ. Perfekt till desserten.
Packad i presentförpackning i bokformat.
Glasskopa 19 cm, rivjärn 7,5x3,5 cm. Rostfritt
stål, akaciaträ. B60042, 135:-

OSTDESSERTSET

SKALDJURSSET

Ett set för alla som älskar ost. Passar både till
mjuka och hårda ostar. 3-dels set i rustik stil,
12,5, 12,5 och 11,5 cm. Rostfritt stål / akaciaträ.
Packad i presentkartong. B60039, 135:-

Perfekt till hummer, krabba eller kräftor. 5
delar i rostfritt / krom, 4 st gafflar och en
kloknäckare. Packat i presentkartong, från
Bercato. B60038, 159:-

OSTSET

TRANCHERSET

Osthyvel och ostkniv i rustik stil med extra
kraftigt handtag, packat i snygg presentkartong. 2-dels set, kniv 26 cm och osthyvel
21,5 cm i matt rostfritt stål och akaciaträ, från
Bercato. B60036, 160:-

Rejält trancherset i rostfritt stål och handtag
i akaciaträ. Filear upp dina grillade biffar på
matbordet eller vid grillen. Kniv: 33 cm, blad
20 cm. Gaffel: 26,5 cm, blad 13,5 cm. Packat i
presentförpackning. B60035, 149:-
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Rivsalt är en gastronomisk upplevelse och ett nytt sätt att
salta maten på. Det rosa himalayasaltet rivs över maten
med ett rivjärn av högsta kvalitet. Saltstenen och rivjärnet
blir matplatsens naturliga mittpunkt då de placeras i det
medföljande bordsstället i obehandlad ek.

RIVSALT™ RIVJÄRN
GINGER & TURMERIC
Ingefära & gurkmeja är sedan länge bästa
vänner och kompletterar varandra extremt
bra. Dessa torkade rötter tillhör familjen
Zingiberaceae och sägs ha anmärkningsvärda
hälsoeffekter. Kommer tillsammans med en
sked med rivfunktion samt ställ i trä.
140810, 269:-

RIVSALT™ LIQUORICE
En gastronomisk upplevelse och ett nytt sätt
att krydda maten. Den svarta lakritsroten rivs
över anrättningen med ett rivjärn i ett stål
av högsta kvalitet. Lakrits och rivjärnet blir
matplatsens självklarhet då de placeras på det
medföljande bordsstället. 9 cm,
Ø 6,5 cm. 141100, 268:-

RIVSALT™
En gastronomisk upplevelse och ett nytt sätt
att salta maten. Det vit/rosa himalayasaltet
rivs över anrättningen med ett rivjärn i japanskt
stål av högsta kvalitet. Saltstenen och rivjärnet
blir matplatsens självklarhet då de placeras på
det medföljande bordsstället. 9 cm, Ø 6,5 cm.
141400, 268:-

RIVSALT™ PASTA SALT
Det är lätt att få det perfekt saltade pastavattnet. Lägg bara i en Halit saltsten per liter
vatten och du får en läcker pasta varje gång.
Saltet är framtaget av den svensk-italienske
mästerkocken Dante Zia för att du ska vara
säker på att din pasta blir en äkta gastronomisk
upplevelse. Detta gör det till den ultimata
gåvan till dina nära och kära. 350 gr. 141408, 124:-
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BBQ SALTSTEN BY RIVSALT™

En gastronomisk upplevelse från rivsalt™ och ett nytt sätt att grilla kött eller fisk.
Placera saltblocket direkt på grillen, placera köttet på stenen och du får smaken in i köttet.
20x15x5 cm. 141200, 255:-

TOOTHPICK RIVSALT™

Extravaganta tandpetare i form av ett
kluster av torkade blommor från växten
Ammi visnaga. Kommer tillsammans
med ställ i ek. 140900, 170:-

PEPPER RIVSALT™

En naturlig följeslagare till det ursprunglinga saltet.
Pepparn kommer från Java och har smak av lakrits,
anis och kanel. Kommer tillsammans med ett rivjärn
i rostfritt stål och ett ställ i ek. 141000, 268:-
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I mitt kök är det bullrigt, högt i tak och långt ifrån perfekt.
Precis som det ska vara när man lagar mat. Med min mat vill
jag ge dig ett större självförtroende i köket. Jag vill helt enkelt
hjälpa dig att utmana konventioner, och att strunta i allt som
anses vara rätt eller fel. I mitt kök är det allt annat än flådigt
eller perfekt. Här finns varken induktionshäll, stora rostfria
köksmaskiner eller ens diskmaskin. Här står en gammal elspis
och en trött degblandare. Det är ett helt vanligt kök, precis
som de allra flesta helt vanliga, trånga och ibland skruttiga kök
i detta land. Och det är ju trots allt hela poängen!

MUGG VEGETABLE

Uppföljare till designen vegetableserien, nu med kopp för varma drycker.
4-pack, 20 cl, vit/ grön stengods.
232006, 210:-

SERVERINGSFAT VEGETABLE
Uppläggningsfat med grön dekor och mattglaserat stengods. Design Linda Svensson.
Packad i presentförpackning. Mikro/diskmaskinsäker, mått: 34 x 17,5 x 3,3 cm. 231300, 289:-

BRICKA VEGETABLE

Uppföljare till designen vegetable-serien. Brickan kan användas både till servering
eller som en snygg inredningsdetalj i köket. Tillverkad av FSC®-certifierad björkfanér.
Tål maskindisk. Tillverkad i Sverige. 32x32 cm. 237201, 320:-

SERVERINGSFAT RYE
Uppläggningsfat med blå dekor och mattglaserat stengods. Design Linda Svensson.
Packad i presentförpackning. Mikro/diskmaskinsäker, mått: 34 x 17,5 x 3,3 cm. 231300, 289:-

KAMPANJ

299:-

SERVERINGSFAT BLUE
Ett vackert uppläggningsfat i 3 nyanser
blåmattglaserat stengods. Design Linda
Svensson. Packad i presentförpackning.
Mikro/diskmaskinsäker, mått: 38 x 27 x 3,5 cm.
230800, 360:-
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KANNA DROP

En vacker kanna i vit/grå färg med droppdetaljer. Funkar lika bra till
både saftkanna som såskanna. Har ett stadigt handtag och är gjord av
stengods. Är mikro- och diskmaskinsäker. 1,3 L kanna i vit/grå relief
stengods. Mått: Ø 13,7, h 18 cm. 232003, 288:-

SERVERINGSFAT DROP

Ett vackert uppläggningsfat med reliefkänsla och vit/grå glaserat
stengods. Design Linda Svensson. Packad i presentförpackning.
Mikro-/diskmaskinsäker, Large: 38 x 28 x 3,5 cm. 231000, 489:Medium: 33 x 22 x 3 cm. 230900, 330:-

MUGG DROP

4-pack muggar i glaserat stengods, 40 cl. Packad i presentkartong.
Design Linda Svensson. 232004, 199:-
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PEPPARKVARN ALLMOGE
I furu med keramiskt verk. H 37 cm. 233799, 500:-

KNIVLIST
Magnetisk knivlist i ek, för dina finaste knivar.
30 x 5 cm. 233400, 255:-

KAMPANJ

179:-

BRICKA
En vacker och praktisk liten bricka i akaciaträ.
Design Linda Svensson. Packad i presentförpackning. Mått: 37 x 26 x 2,8 cm. 233600, 275:-

HANDDUKSHÄNGARE
Med hjälp av två magneter håller den
handduken på plats. Passar lika bra i köket
som i badrummet. 8,5x2 cm i brunt läder.
237000, 170:-
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TRÄREDSKAP
Träredskap i köket är mer
regel än undantag. Tinas
träredskap är tillverkade
av odlat akaciaträ, finns
i flera olika utförande.
Setet innehåller; stekspade,
stekspade med hål samt en
träsked. 233100-1, 319:-

TRÄSKED
Tillverkad av odlat akaciaträ.
233300, 109:-

STEKSPADE HÅL
Tillverkad av odlat akaciaträ.
233200, 109:-

STEKSPADE
Tillverkad av odlat akaciaträ.
233100, 109:-

BRICKA DROP
Rund bricka Ø 38 cm, med
mönster i svart/vitt. Björkfanér/melamin, tillverkad
i Sverige. Design Linda
Svensson. 237100, 360:-
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STEKTERMOMETER
SMOKE
Håller koll på 2 olika rätter
samtidigt, så som stek, fisk
eller fågel i ugnen. Via trådlös signal ser du tempen och
den varnar dig när inställd
temp är uppnådd. 6 st olika
inställningar, inkl. 2 st temp.
nålar. 4st AAA batterier
(ingår ej). Räckvidd ca 30 m.
16x62x32,5 mm. Svart, ABS /
rostfritt stål. 144310, 510:-

GRYTLAPP
Grovstickad grytlapp med
hängare i skinn. Tillverkad
i 100% återvunnen bomull.
Snygg design som passar
att hänga framme. 18x18 cm,
beige. 148490, 76:-

SKÄRBRÄDA
VEGETABLE
Uppföljare till designen
vegetable-serien. Tillverkad
av FSC®-certifierad MDF
och har en mattare yta.
Torkas av med en fuktig trasa
och kan även användas som
grytunderlägg. Tillverkad i
Sverige. 34x20 cm. 237200,
255:-

TRANCHERSET
Rejält trancherset i rostfritt
stål och handtag i acaciaträ.
Filear upp dina grillade
biffar på matbordet eller vid
grillen. Kniv: 33 cm, blad
20 cm. Gaffel: 26,5cm, blad
13,5 cm. Packat i presentförpackning. B60035, 149:-
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GRILLGALLERRENGÖRARE MAGIC

Magic är ett helt naturligt
BBQ-rengöringsverktyg för
din grill. För att slippa använda
din gamla metallborste och
skada ditt galler så anpassar
du själv spåren efter ditt eget
grillgaller. Det är tillverkat
av hårt premiumträ och är
designat för år av grillarglädje.
Detta gör det till ett perfekt
grilltillbehör eller BBQpresent. Viktiga fördelar:
anpassar sig efter grillgallret,
lätt att rengöra, säker grillrengöring, lång livslängd och inga
mer metalltrådar från stålborstar. 50x12x2 cm, Rödek.
146001, 320:-
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GRILLVANTE HOME

Exklusiv vadderad grillvante i buffelläder. Rutigt foder på insidan och ögla för
upphängning. 27 cm BSCI godkänt vaxat
skinn. Endast för privat bruk, risk - kategori
II enligt EU-förordningen 2016/425.
Endast lämplig för att lyfta bort heta
föremål från hällen, Håll bort från öppen
låga och eld. L 27 cm. 142892, 595:-
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MIDJEFÖRKLÄDE

Exklusivt midjeförkläde från Baway i
vaxat buffelläder. Rutigt flanellfoder på
baksidan. Framfickor med nitar i hörnen
för extra hållbarhet, hållare till kockslänga
och en extra ficka för drickan som släcker
törsten medan maten lagas. 50x66 cm
613134, 2.205:-

KRÖGARFÖRKLÄDE TINA DENIM
Bröstförkläde med justerbart nackband.
65x100 cm, denim i 100% bomull.
238200, 249:Barnstorlek 45x60 cm, denim i 100%
bomull. 238201, 169:-

SKINNFÖRKLÄDE HOME

Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder,
från Scandinavian Home. Rutigt foder på
baksidan. Framfickor med nitar i hörnen
för extra hållbarhet och hängare för kockslänga. L 78, b 66 cm. 613133, 1.485:-

KRÖGARFÖRKLÄDE

FÖRKLÄDE DENIM

MIDJEFÖRKLÄDE

MIDJEFÖRKLÄDE DENIM

Bröstförkläde med justerbart nackband. I
100% bomull, 200 g/m2, 65x100 cm.
B20023 khaki, B20015 Marin, B20012
Svart, B20014 röd, 110:-

Enkelt midjeförkläde med ficka. 100%
bomull, 250 g/m2, 80 cm. B20001, 110:-

Snyggt krögarförkläde i klassisk design jeans. Har ett mjukt material som skyddar
dina kläder vid matlagning med stil. 100 %
bomull 210 gsm, 65x100 cm. B20011, 249:-

Snyggt höftförkläde i klassisk design jeans. Har ett mjukt material som skyddar
dina kläder vid matlagning med stil. 100%
bomull 210 gsm, 65x90 cm. B20010, 179:-
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FÖRKLÄDE SKINN VINTAGE

Exklusivt förkläde i vintage buffelläder. Justerbar nackrem. Packad i förpackning.
Tillverkad av SMETA-certifierat skinn. 76x62 cm. Buffelläder. 613139, 975:-

GRILLVANTE VINTAGE LÄDER

Exklusiv grytvante i vintage buffelskin. Tillverkad av SMETA-certifierat skinn som
följer enligt EU:s ”Reach-”normer. Endast för privat bruk, risk - kategori II enligt
EU-förordningen 2016/425. 33,5 x 16 cm. Brun, vintage skinn. 142891, 425:-
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SET GRILLGAFFEL PENSEL

GRILLSTÄMPEL HOME

Digital grillgaffel med inbyggd termometer.
Program för olika kött- eller fiskrätter. Passar
lika bra vid BBQ grillen som i köket. 2 st AA
batterier ingår. Samt grillpensel i silikon med
rostfritt handtag. 2-del, 38 cm, vit. ABS /
Rostfritt stål / silikon. B60020-2, 199:-

Nu kan du märka ditt eget kött vid grillningen.
Lägg stämplen i grillen och hetta upp. Ingår
i paketet: 1 styck stång med texthållare i
aluminium, handtag i trä med hängrem i läder,
längd: ca 44 cm. 1 set bokstavstyper om 55
bokstäver och 8 mellanslag (3 långa och 5
korta) i aluminium. 2 styck hållarbyglar för
bokstavstyperna i rostfritt stål. 44 cm (9x4cm).
Aluminium/ trä. 148440, 199:-

KÖKSSAX RUSTIK HOME

KRYDDSAX RUSTIK HOME

Klassisk japansk sax. Ett smidigt verktyg att
klippa med. I smidesjärn. Packas i Scandinavian Home förpackning. 17,5 cm, svart, stål.
141850, 84:-

Kryddsax. Klipper tre bitar i ett klipp. Ett
smidigt verktyg för att snabbt klippa gräslök
och de flesta örtkryddor, 17,5 cm i svart stål.
141860, 109:-

KAMPANJ

39:-

GRILLSLÄNGA HOME

GRILLVANTE HOME

Ett måste vid grillen. Används som underlägg,
kockslänga eller bara för den är snygg. 100%
bomull med coolt tryck och bandkanter.
50x70 cm. Grå med tryck, 100 % bomull.
145700, 59:-

Exklusiv vadderad grillvante i buffelläder.
Rutigt foder på insidan och ögla för upphängning. Tillverkad Av SMETA-certificerat
skinn som följer enligt EU:s ”Reach-”normer.
Endast för privat bruk, risk - kategori II enligt
EU-förordningen 2016/425. 27 cm lång, brun,
vaxat buffelläder. 142892, 635:25

HÅLLBART
Vår tids viktigaste arbete är att värna om våra resurser och miljö.
För att visa vårt engagemang har vi med stor omsorg valt ut ett
antal produkter som vi bedömer säkerställer en hållbar framtid.
Här kan du omsorgsfullt välja en gåva som ligger i tiden.

TRAVEL MUG DUBBELVÄGG VETE
Biologiskt nedbrytbar mugg i vetefiber med
dubbelväggsfunktion. H 14, Ø 9 cm, 380 ml.
T1401869 grön dekor, 119:-

FLASKA DUBBELVÄGG

Designad med världen i åtanke. Läcksäkert
lock, bred hals, starkt stål. Kyld dryck håller
ca 24 timmar och varm dryck i 12 timmar.
H 24,5, Ø 7,5 cm, 500 ml rostfritt.
T1401855 grön dekor, 255:-

VATTENFLASKA GLAS

Återanvändbar. H 23, Ø 6,5 cm, 600 ml klar,
Borosilikat glas. T1401860 grön dekor, 170:-

LUNCHLÅDA BAMBU

Återanvändbar, komposterbar, tillverkad av
naturliga hållbara material och med inbyggd
tygrem. 5,8x20x10,8cm, bambu fiber.
T1401866 grön dekor, 189:-

VATTENFLASKA ENKEL VÄGG

Designad med världen i åtanke. Läcksäkert
lock, bred hals, starkt stål. H 24,5, Ø 7,5
cm, 650 ml, rostfritt stål. T1401851 vit,
T1401853 gul, 149:-

LUNCHLÅDA BAMBU

Återanvändbar, komposterbar, tillverkad av naturliga hållbara material
och inbyggd tygrem. 5,8x20x10,8 cm, bambufiber. T1401864 svart, 189:-
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VATTENFLASKA DUBBEL VÄGG

Designad med världen i åtanke. Läcksäkert
lock, bred hals, starkt stål. H 24,5, Ø 7,5
cm, 650 ml, rostfritt stål. T1401852 rosa,
T1401854 blå, 235:-

GLASSKÅL HOME

Fin stilren vas på fot av optiskt glas, passar
även som skål för frukter eller kakor.
Packad i Scandinavian Homekartong i
naturligt papper. H 26 cm, Ø 15 cm, klarglas.
149001, 199:-
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KÖKSBRICKA
OLJEKANNA

Vacker och praktisk kanna som passar
både på matbordet och vid spisen.
Tillverkad av matgodkänt borosilikatglas
med tätslutande trälock, kork till pipen
och måttmarkering 100-500 ml. H 23.5,
Ø 10 cm. 142841, 170:-

SALTKAR

Praktisk behållare med
magnetiskt vridbart lock.
Perfekt för salt, torra kryddor
eller andra saker som t.ex.
smycken. 6x8x8 cm, odlat trä.
142830, 185:-
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Förvaringsbricka för tex olja, vinäger,
kryddkvarnar, redskapsbehållare m.m.
Tillverkad av odlat trä, 1,9x16x22 cm.
142893, 170:-

TERMOMETER FLEX
Med sin justerbara display, så ser du lätt
temperaturen, hur du än sätter i nålen i maten.
Temperatur 0 till +200C Response 6-7
sekunder. Avvikelse 0. 1 °. Batteri ingår, LR44.
Scandinavian Homekartong. 143600, 170:-

STEKTERMOMETER
BLUETOOTH
Via bluetooth håller den koll på köttet, fisken
eller fågeln i ugnen. Räckvidd upp till 45 meter,
8 inställningar och kompatibel med ipad mini,
iPad 3 och nyare. iphones 4s och nyare. iPod
Touch 5:e gen och nyare. 1 st CR2032 batteri
ingår. Från Scandinavian Home i svart ABS.
144360, 360:-

KAMPANJ

STEKTERMOMETER 2.0
HOME TRÅDLÖS

299:-

Håller koll på din stek, fisk eller fågel i
ugnen. Via trådlös signal ser du tempen och
den varnar dig när inställd temp är uppnådd.
8 köttinställningar 2st AAA + 2 st AA ingår
ej. Ca 30m räckvidd, kan minska något
beroende på väggar osv. 77x45x23 mm, vit
ABS / rostfritt stål. 144350, 360:-

KRYDDSAX MINI
Smidig kryddsax som ”hackar” dina kryddor
eller örter på ett snabbt sätt. Klipper tre
bitar i ett klipp. Från Scandinavian Home.
141810, 55:-

KÖKSTIMER MULTI
Kökstimer med touch screen, 7,6 x 7,6 x 2,5 cm.
Timer max 99 min, temperatur 0-50°C, luftfuktighet (% RH) 20-95%. Från Scandinavian
Home. Packas i presentkartong. 144210, 150:-

KÖTTBANKARE
Utbankare tillika köttpress vid stekning. Med
sin enkla design gör man utbankningen enkel
för alla. Smart köttbankare som gör dig till
kung i köket eller vid grillen. Du kan hantera
alla sorter av kött. I gjutjärn, vikt: 2 kg, Ø 10 x
12x2,5 cm. 147000. 299:-
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VINGLASUNDERLÄGG
Underlägg för vinglas i
snygg design med 6 olika
historietexter som berättar
om de olika druvsorterna:
Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Riesling, Cabernet
Sauvignon, Pinot Noir,
Merlot. Packad i en miljövänlig bokformatskartong.
Ø 10x5 mm, natur, kork.
146700, 119:-
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MUDDLER

KOCKSLÄNGA RUTA

Smula sönder alla ingredienser till din favoritcocktail för att riktigt få fram alla smaker.
19,5 cm, natur, bokträ. 140780, 69:-

Invävd rutig kockslänga som matchar skinnförklädet HOME. Används som underlägg,
kockslänga eller bara för att den är snygg.
100% bomull. 50x70 cm, invävd ruta, 100 %
bomull. 145710, 85:-

DRINKGLASUNDERLÄGG

ÖLGLASUNDERLÄGG

I kork med tryck och förklarande text på
baksidan. Från Scandinavian Home.
Ø 10 mm, h 5mm. 146600, 119:-

Ölunderlägg i snygg korkdesign med 6 olika
historietexter som berättar om de olika ölsorterna: Lager - Pilsner - Ale - Bitter - Stout
- IPA. 146400, 119:-

JUICEPRESS
Klassisk juicepress, Gör din egen morgonjuice
av apelsin. Funkar också till alla citrusfrukter,
saften kommer i den rostfria behållaren
18x13,5x37 cm, alu - rostfritt stål. 148436, 360:-
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129:-

WHISKEY ON THE ROCKS
TÄLJSTENAR
8 st täljstenstärningar som med sin unika
förmåga att hålla kyla, är perfekta att kyla ner
t ex whiskey utan att späda ut smaken. Förvaras i frysen. Tillverkad i Sverige, 8-p, kartong
16x7,5 cm, täljsten. 560608, 125:-

WINE AERATOR/DECANTER
Luftar vinet genom att hälla den i en karaff
eller direkt i glaset! Levereras med en hållare
i silikon och en förvaringspåse, 14,8 cm,
Ø 6 cm. Från Scandinavian Home, packas i
presentkartong. 142840, 259:-

KAMPANJ

159:-

VATTENKARAFF
2 liter/dag. Snygg designad vattenkaraff med
korklock, från Bercato. Tidsschema för ditt
dagliga rekommenderade vattenintag. Packad i
presentkartong. B62172, 215:-
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MOJITOGLAS
RAVENHEAD®
Dagens Ravenhead har, tack
vare grunden, byggt upp ett
avundsvärt internationellt
rykte för högkvalitativt
glas som kombinerar
styrka och hållbarhet. Vi har
exceptionella glasvaror från
hela vårt sortiment, medium
och premium kollektioner,
vilket hjälper till att tillgodose
alla tillfällen. Oavsett om du
underhåller vänner hemma
eller behöver glas för en
formell händelse, har vi
ett sortiment som passar
dina behov. 52 cl - 2-pack,
klarglas. KR41637, 85:-

METALLSUGRÖR
SET
4-dels set av rostfria sugrör,
inkl rengöringsborste.
21,4 cm / 4-pack. T1401867
Metall, 59:-

SUGRÖR I GLAS
HOME
Set/6, 20 cm, Ø 0,7cm, klar,
Borosilikatglas. 149005, 85:Set/6, 20 cm, Ø 0,7cm, blandade färger, Borosilikatglas.
149006, 125:-
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CLEANTECH™ SET/2
Avancerad borstteknik:
Snabbtorkning, förbättrar
hygien, minskar lukt. Hållbar
och flexibel, hårdgjord borst,
effektiv rengöring. Lätt att
rengöra, med brett åtskilda
borst, lätt sköljbar. Säker
på non-stick kokkärl. 100%
återvinningsbar. Disk-Skrubb
borste, 10x7x2 cm: J85155 blå/
grå, J85156 grön, 100:-/set
Diskborste med reservborste,
29x6,5x5,1 cm: J85157 blå,
J85158 grön, 129:-

ISTÄRNARE
QUICKSNAP™
Gör enkelt 14 stora istärningar
som enkelt knäpps ut, likaså
enkel fyllning. 13x32x3,5 cm.
PP-TPR-PE. J20018 grön,
J20020 blå, 170:-

SPIROGO™
HAND SPIRALIZER
Förbättrat grepp med långt
handtag. Inkluderar säkerhetsfingerskydd för att få ut sista
biten av grönsaken. Skydd för
knivarna vid förvaring. 18 x
Ø 8 cm, grön, PP - ABS -SS.
J20133, 170:-
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360:-

KING PEPPAR
71 cm, Ø 5,6 cm, natur, bokträ. H441240, 785:-

SKÅL MED LOCK LYS
Skålen är perfekt för att lägga matrester i eller
som matlåda till jobbet. Skålarna klarar dessutom temperaturer från - 20 grader upp till +
70 grader så de är säkra för både diskmaskin,
frys och mikrovågsugn. Tillverkad i slitstarkt
och härdat glas och har ett tättslutande lock i
BPA- fri plast. Frostat lock, tempererat glas.
11 cm 643002, 50:-. 14x14x5,8 cm 643003, 64:-.
17x17x 6,8 cm 643004, 80:-. 20 cm 643005, 92:-
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MAJONNÄS MAKER
SET
Att göra hemlagad majonnäs
kunde inte vara lättare med
Kilner® majonnäs och såsburk.
Fyll bara burkbasen med ägggula, citronsaft, senap, salt och
peppar. Placera nätkolven och
oljeskålen inuti burken och
dra åt med skruvbandet. Mata
in olja i oljeskålen medan du
flyttar kolven upp och ner.
Efter ungefär 3 till 4 minuter
är majonnäsen redo att
servera. Andra såser som Aioli
och salladsdressing kan också
skapas med hjälp av detta
praktiska köksredskap. Satsen
innehåller ett 2-packs lock
för att lagra dina hemlagade
skapelser. 15x13x25 cm, glas
- rostfritt. KI25003, 299:-

TAPPKRAN BURK
Från juice till smaksatt vatten
och cocktails är Kilner® Drinks
tappkran det perfekta sättet
att servera dina drycker. Den
lättanvända kranen håller
dryckerna flödande medan
glasdispensern och det lufttäta topplocket är det färskaste
sättet att lagra och servera
flytande förfriskningar. Perfekt
för fester och grill. Förpackad
i presentförpackning. 3 liter,
31,2 Ø 30,5 cm, klarglas.
KI25008, 255:-

FERMENTATION SET/2
Tack vare framgången med
vår 3-liters Fermentation Set,
utvecklar vi en med mindre
kapacitet set om 2, som
kommer att vara perfekt för
jäsning av mindre matsatser.
En ny silikonventil i en 1-liters
behållares lock, som lockar ut
gasen som byggs upp i burken under fermenteringsprocessen. Emellertid kommer
den atmosfäriska luften inte
att komma in i burken vilket
kan få maten att mögla. 2x1
liter, 10-del, 18,5x24x10 cm,
klarglas - metall- silkon.
KI25010, 360:-

SOPPBURKSET
0,35 liter soppburkuppsättning är ett unikt sätt att lagra,
bära och konsumera soppor,
hemma eller under resan.
Set innehåller: 1 x 0,35 liter
Kilner® bred munskål, 1 x silikonskedhållare, 1 x rostfritt stål
Viners märkessked, 1 x Kilner®
silikonskydd för luftutsläpp,
1 x rostfritt stållock. 0,35 l,
20x14x11 cm, klar - grå, glas silikon - RF. KI25011, 170:-
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HANDMANDOLIN VEG
Jamie Oliver, 35x6,2x13 cm,
vit/grå, TPS, ABS, SS, POM.
JB1250, 296:-

SALLAD DRESSING
SHAKER VEG
Gör din egen dressing eller
marinad, mätning från 50 upp
till 300 ml. Med sin inbyggda
sil blandar den alla ingredienser på ett smart Jamie Oliver
sätt. Ø 8,3 cm, h 16 cm, grå/
silver, glas - rostfritt stål - ABS.
JB1280, 245:-

MORTEL MED STÖT
Ø 14,5 cm, grå, obehandlad
granitsten. JB5100, 360:-

SKÄRBRÄDA SMALL
En liten skärbräda i modern
design, idealisk för att hacka
mindre ingredienser. 45x34x3 cm,
brun, ek, med hål för
upphängning. JB1900, 330:-
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PREMIUM / KONTOR
Exklusivt utvalda produkter som passar perfekt till kontoret eller allmänna ytor. Du kan också hitta bra
produkter till minnesgåvor, gåvor till ledningsgrupp eller styrelse eller varför inte visa extra uppskattning
till medarbetare eller kunder.

TM

SOUS VIDE SANSAIRE
Sous vide är en matlagningsmetod från
Sansaire, som använder exakt temperaturkontroll för att uppnå perfekt resultat,
varje gång. Lägg ner det du ska tillaga i
försluten plastpåse, ställ in temperaturen
på din sous vide och placera båda i en
kastrull med vatten. Sous vide ser nu till
att innertemperaturen inte överstiger det
du valt. För ytterligare smak och yta kan
du efter tillagning kort steka till din mat.
1100W, H390xW128xD136 mm.
510000, 1.870:-
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ROCKHÄNGARE TEROS
Snygg och rejäl hängare för hallen eller kontoret.
4 höga och 4 låga krokar. Ø 54 cm h, 175 cm.
850688, 3.825:-

VATTENKOKARE MINI

BRÖDROST CLASSIC

Denna kompakta vattenkokare med sin enkla
upprätta design gör det enkelt att hälla.
Med sitt mätfönster gör det enkelt att fylla
den mängd man önskar. Klarar upp till 15 liter
per timme. 0,92 l, 2,1 kW, plast / rostfritt stål
svart. 595500, 1.150:-

Dualit, med 70 års erfarenhet av brödrostning. Denna klassiska brödrost monteras för hand
i England och alla delar finns som reservdel och kan bytas ut vid behov. Den har de unika
patenterade PROHEAT elementen. Denna brödrostens Rolls Royce finns i fler storlekar
och färger. 2-skiv, rostfritt stål. 595000, 3.400:-. 4-skiv rostfritt stål, 595100. 4.250:-

STAVMIXER MED TILLBEHÖR
Med detta praktiska set klarar du enkelt
av att mixa, vispa och hacka din mat.
Alla delar förvaras praktiskt utan att
ta för mycket plats. I setet ingår även,
en skål med hackare, ballongvisp och
mixerkanna. 700w, 4-delar, krom/plast.
597500, 2.040:-

ELVISP
Elvispen från Dualit är en riktig flerfunktionsmaskin. Med sina olika hastighetslägen
fungerar den bra till degen, äggen, grädden.
och mycket mer. Degkrokar och ballongvisp
ingår. 400 w, Krom/Plast. 597410, 1.425:-
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TITAN - TRASH COMPACTOR

Från Joseph Joseph. 39x33x68 cm. J30030
rostfritt stål, 3.187:-. J30036 stone 2.930:-

INFORMATIONSSKYLT
MAN/KVINNA
Skyltar med självhäftande tejp, finns i flera
olika utförande. Tillverkad av högsta rostfria
kvalité 18/10, 8x8 cm. 18/10 matt. 850712, 149:-

SKOHORN CALZO
Praktiskt skohorn från Zack med magnetupphängning i rostfritt stål. 55 cm, 18/10 matt.
850654, 468:-

TOALETTBETJÄNT CARVO
Black line 18/10 rostfritt stål. Pulverlackad,
mattsvart, designad av ZACK. Svart matt,
71,8x18x15 cm, 18/10, SS. 840508, 2.125:Reservborste 940255B

NYCKELSKÅP MED
SPEGEL NOLMA
Förvara flera nycklar samt spegla dig, allt på
en gång. Alla krokar kan flyttas runt för att
passa dina nycklar. ZACK Design. 18/10 matt.
850603 Ø 28 cm, 1.000:-. 850604 Ø 35 cm,
9 krokar, 1.175:-

VÄGGKLOCKA VIDA
En tidlös väggklocka från Zack i matt rostfritt
stål av 18/10 kvalité. Ø 30 cm. För klockans
funktion krävs AA LR6 1,5 V batterier.
Satellitstyrd. Vit insida, Ø 30 cm, 18/10 matt.
860066, 1.295:-
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TOTEM MAX

Starkt konstruerat stativ, lättillgängliga
behållare, utan att behöva lyfta av
locken. Robusta, lätt att rengöra, yttre
stålfack samt inre plastbehållare. Lätt
att fylla och tömma. Två storlekar 40
och 60 liter, i tre olika färger. Med
säker luktkontroll. J30060, 2.760:J30061 Stone, J30062 Graphite, 2.550:-

SKÄRBRÄDA FOLIO™ STEEL

Sats med 4 skärbrädor med rostfritt stållhölje. Färgkodade skärbrädor
med anti-glidande fötter. Knivvänliga, texturerade skärytor. Rostfritt
stålfodral för organiserad förvaring, vilket gör att luft cirkulerar för
hygienisk torkning. Rostfria stålstänger för enkla val av skärbräda.
25,5x35,5x7 cm, rostfri - PP. J60170 rostfri,
J60171 carbon black, J60172 rose gold, 1.275:-

SERVERINGSVAGN MECOR

HAA 3RD GEM SLOW JUICE

KNIVFODRAL

Serveringsvagn med låsbara hjul i rostfritt matt
stål samt glashyllor. 41,2 x h 74 d 65 cm, 18/10
matt. 850727, 4.250:-

Originalet från koreanska HUROM, Denna
3:e generations premium slow juicer. Slow
juicern maler frukt och grönt på ett optimalt
sätt, vilket gör att juicen behåller alla naturliga
smaker, färger och näringsämnen - Närmare
naturen kan man inte komma. Tillverkad av
rostfritt stål, 500 ml. 491102 rose gold, 491103
silver, 6.760:-

Exklusivt knivfodral i buffelläder med kardborrelåsning. Slitstarkt och vattenavvisande foder
i coatad polyester. Plats för 4 st knivar, 42,5x30
cm, från Scandinavian Home (Knivar ingår ej).
142896, 1.355:-
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PICKNICKPLÄD
LANTLIG
Picknickpläd i återvunnen
bomull. Rullas lätt ihop och
fästs med kardborreband
/sele. Design Bercato,
130x180 cm, blå/vit, bomull
- nylon. B28099, 229:-

SELE FÖR HANDDUK
/ PICKNICKPLÄD
One size, natur, bomull nylon. B28112, 30:-

LUNCHBAG ECO
Häng med i EKO-trenden.
Packa din lunchmat i denna
pappersbag med kylfunktion
av EPE-film samt karborre
låsning. H 30, L 30,
W 10 cm, brun, Tyvek/
EPE-film, B30038, 99:-

UTELIV
Vårt utvalda sortiment av produkter till sommarens strandhäng
och andra utomhusaktiviteter. Vi har samlat väskor, picknickplädar, solstolar, lek och spel samt många andra smarta give
aways, så vi hoppas ni finner något som kan passa just er.
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BEACHBAG JUTE

Strandväska i juteväv, insida i polyester,
försluts upptill med dragkedja. Axelrem 23 cm
lång. Ett måste till stranden eller varför inte till
shopping, Följ det hållbara. H:40, L:35, W:17,
Handtag: 23 cm, jute/polyester. B40113, 175:-

COOLER SMIDIG

COOLER LUNCHBAG JUTE

COOLER BASKET JUTE

Smidig kylväska från Bercato som du bär
på axeln med kylfunktion tillverkad i juteväv.
PET-flaska får plats på höjden. 35x25x19 cm.
B40101, 149:-

Smidig kylväska med kylfunktion, för take
away i bilen eller till jobbet tillverkad i jute.
22x10x15 cm. B40102, 85:-

Smidig picknickkorg med kylfunktion tillverkad
i juteväv och handtag i aluminium. 36x25x25 cm.
B40100, 249:-
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BADLAKAN
ANANAS
Badlakan med tryck av en
ananas i knalliga sommarfärger. Velourfrotté i 100%
bomull, 360gr/m2. ÖKOTEX standard 100. Packas
i plastpåse. 76x152 cm, gul,
bomull. B16062, 240:-

BADLAKAN
CITRON
Badlakan med tryck av en
citron i knalliga sommarfärger. Velourfrotté i 100%
bomull, 360gr/m2. ÖKOTEX standard 100. Packas i
plastpåse. 76x152 cm, turkos,
bomull. B16063, 240:-

BADLAKAN
SURFERS PARADISE
Badlakan med tryck i knalliga
sommarfärger. Velourfrotté
i 100% bomull, 360gr/m2.
ÖKO-TEX standard 100.
Packas i plastpåse. 76x152
cm, grön/gul, bomull.
B16064, 240:-
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179:-

LUFTMADRASS SOFT CHAIR

LUFTMADRASS SOFT CHAIR

Soft chair är enkel att blåsa upp och lätt att bära
med sig. Förvaras i en påse. Max vikt 200 kg.
110x50x58 cm (31x14cm), polyester.
B40095 navy, 229:-

Soft chair är enkel att blåsa upp och lätt att bära
med sig. Förvaras i en påse. Max vikt 200 kg.
110x50x58 cm (31x14cm), polyester.
B40094 svart, 229:-
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FLYTRING TUCAN BIRD

SOLFJÄDER

BADLAKAN MAROCKO

Sommarens bästa poolhäng firar du givetvis
med en stor uppblåsbar tropisk fågel. Max 100
kg. 197 x 191 x 106 cm (uppblåst). 30x10x28 cm
nerpackad. B99100, 599:-

Ni kommer ihåg värmen som var i somras?
Med denna fjäder blir det enklare och behagligare att vistas både inne och ute. 20 cm, svart,
papper - bambu. B40112, 95:-

Härligt badlakan i snyggt marockanskt mönster.
Hängare på kortsidan. Är gjord i velourfrotté i
100% bomull. 360gr/m2. ÖKO-TEX standard
100. Packas i plastpåse. 76x152 cm, marinblå/
vit, bomull. B16065, 240:-
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HÄNGMATTA I BAG

BEACHMATTA

BEACHKASSE ZIG ZAG

Trevlig hängmatta som förpackas i smidig
påse. (ställning ingår inte). 200x80 cm,
maxvikt 120 kg, 100% bomull
B74032 lime, B74040 svart, 195:-

Liggunderlag i bambu och kantband i svart.
Lätt att rulla ihop och ha med sig. 90x180 cm,
svart, bambu. B40085, 66:-

Rymlig bag i vattentåligt material. Fodrad
insida, tjocka rep som handtag. Perfekt för
stranden eller shoppingrundan. Litet fack
på insidan. 59x35 cm, vävt papper. B40083
grön/vit, 112:-
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SOLSTOL NÄT
Luta dig tillbaka i solstolen.
Denna smidiga solstol är
hopfällbar med stadiga stålben och har även en kudde
som gör det bekvämare
för dig. Textiline/ 600 D
polyester / stål.
Maxvikt 120 kg. 82x48x72 cm.
B74016 svart, B74092 grå,
B74093 blå 299:-

SOLSTOL
FJÄDER TURKOS
Luta dig tillbaka i solstolen.
Denna smidiga solstol är
hopfällbar med stadiga stålben och har även en kudde
som gör det bekvämare
för dig. Textiline/ 600 D
polyester / stål, 82x48x72 cm,
maxvikt 120 kg, turkos.
B40109, 299:-
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STRANDBAG
Strandväska i 600D polyester. Ytterfack i nät, försluts upptill med dragkedja. 39x33x17 cm, svart/vit, polyester/PEVA. B40075, 99:-

BEACHKASSE ZIG ZAG MED SOLMATTA
Rymlig bag i vattentåligt material. Fodrad insida, handtag i samma tyg och inkluderar en liggmatta som enkelt fästs på utsidan.
Perfekt för stranden. Storlek på mattan 70x150 cm, väska 59x35 cm, svart/vit, vävt papper. B40084, 160:-

BEACHKASSE LIFE
Rymlig bag i vattentåligt material. Fodrad insida, tjocka rep som handtag. Perfekt för stranden eller shoppingrundan.
Litet fack på insidan. 55x40x10 cm, turkos/silver, vävt papper. B40096, 149:-

BEACHKASSE
Rymlig bag i vattentåligt material. Fodrad insida, tjocka rep som handtag. Perfekt för stranden eller shoppingrundan.
Litet fack på insidan samt dragkedja upptill. 57x38x25 cm, blå/vit, natur, vävt papper. B40097, 149:-
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PLÅTBURKSPEL
Kul spel med 10 st plåtburkar
som man ställer upp som
en pyramid. Det gäller att få
ner alla på 3 kast. Packad i
presentförpackning. Regler
medföljer. Plåt. B79050, 169:-

KAMPANJ

159:-

SPEL
RULLANDE KULA
Roligt precisionsspel för hela
familjen. Rulla kulan så långt
du kan för högsta poäng.
Packad i presentkartong.
47x19x5,3 cm, vit, trä/stål.
B79047, 276:-

KASTA RING
Kasta ring är ett klassiskt
ringkastningsspel i trä. Kasta
ringarna på pinnarna och
samla poäng. En rolig utomhuslek som aldrig blir tråkig!
Innehåller 1 st kors med 5
målpinnar och 5 st kastringar
Ø 13 cm. 36x36x13 cm, trä.
B79053, 139:-

KAMPANJ

99:-

STRANDTENNIS
FIA MED KNUFF
I naturträ från Bercato,
Ø 24 cm. B74007, 99:-

KAMPANJ

99:-

JÄTTEPLOCKEPINN
25 st. färggranna träpinnar,
längd: 95 cm, Ø 12 mm.
Jättekul för gamla och unga.
Kan spelas på gräs med de
vanliga plockepinnreglerna.
Spelinstruktioner medföljer.
95 x 1,2cm, trä. B79051, 266:-

KAMPANJ

59:-

KAMPANJ

189:-
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KAMPANJ

199:PICKNICKPLÄD ÄLG
Quiltad picknickpläd i fleece med plastad
undersida. Rullas lätt ihop med kardborreband
och handtag som gör den lätt att ta med.
Extra stor storlek 130x180cm. Design Ulrika
Elofsson. 130x180 cm, svart/vit, fleece + PEVA
botten. B28090, 299:-

PICKNICKPLÄD SVART
Picknickpläd i fleece med plastad baksida.
Rullas lätt ihop och fästs med kardborreband.
Enfärgad svart. 130x150 cm, svart, fleece +
PEVA botten. B28094, 169:-

BOMULLSPLÄD TINA
Vävd pläd i 100% återvunnen bomull. Fransar
på båda kortsidor. Storlek 130x170cm. Packad i
presentkartong. 235101, 225:-

PICKNICKPLÄD HAGA
Picknickpläd i fleece med plastad baksida.
Rullas lätt ihop och fästs med kardborreband.
Mönster av fjärilar designat av Ulrika Elofsson.
130x150 cm, 130x150 cm, turkos, fleece +
PEVA botten. B28092, 169:-

PICKNICKPLÄD OVAL FEATHER
Perfekt till sommarens picknicks, har plastad
undersida så det står emot fukt. Rullas lätt
ihop och fästs med kardborreband. 130x150 cm,
turkos, fleece + PEVA botten. B28098, 299:-
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KAMPANJ

149:-

COOLER BASKET
Smidig picknickkorg med kylfunktion tillverkad
i 600D polyester och handtag i aluminium.
36x25x25 cm. B40022 navy blå, B40033
turkos, B40034 lime, B40057 grå, B40107
fjäder, 199:-

KAMPANJ

169:-

COOLER ICE MARIN
Praktisk kylbag med handtag och axelrem.
Har ett rymligt fack med cooler funktion och
en innerficka. 30x15x28 cm, marin, polyester/
PEVA. B40006, 200:-

KAMPANJ

179:-

COOLER BIG SVART
En större kylväska med många praktiska fack,
med axelrem och handtag. 34x20x28 cm,
svart, PP - Nylon, B40009, 249:-

KAMPANJ

99:-

COOLER FUN
En rymlig kylväska med 2 st separata delar. I
mittdelen finns plats för en termos eller flaska.
47x21x23 cm, PP - Nylon, B40020 turkos,
B40021 lime, 175:-

KAMPANJ

99:-

COOLER DUO
En liten smidig kylväska som kan delas i 2
väskor. Många fickor och fack. 28x15x23 cm,
lime, PP. B40036, 175:-

KAMPANJ

129:-

COOLER PLAY
Kylväska och spel i ett. I sitt ytterfack innehållande ett strandtennisspel och insida med
coolerfunktion. 40x28x12 cm, lime, PP - Trä.
B40043, 199:-

KAMPANJ

99:-

COOLER BEACH
Rymlig kylväska med rejäla handtag.
30x40x20 cm, PP. B40045 lime,
B40046 turkos, 175:-

SUPER ICE PACK
Smart mjuk kylklamp från Bercato Lägg i
frysen och den håller i timmar, finns i flera
färger. 195x125 mm, polymer. B40027 Marin,
B40028 röd, B40029 vit, B40055 svart. 29:-
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GADGETVÄSKA TAN
Äntligen ordning på sladdar
och laddare! Baway Gadget
Purse, förenklar och får
ordning inför resan eller
hemma. Tillverkad i fint skinn
och har bra och praktiska
fack på insidan. Tillverkad
av BSCI-certifierat skinn
som följer enligt EU:s
”Reach-”normer.
28x20x2 cm, tan, buffaloskinn. 613178, 975:-

PORTFÖLJ TAN
Slimmad datorväska i Real
Leather, för dator upp till 13”.
På framsidan en stor ficka
stängbar med magnet. Ficka
med dragkedja på baksidan.
Helt vadderad inuti och en
vadderad ficka. Avtagbar
och justerbar axelrem.
Tillverkad i fint skinn och har
bra och praktiska fack på
insidan. Tillverkad av
BSCI-certifierat skinn
som följer enligt EU:s
”Reach-”normer.
38x30x6 cm, tan, buffaloskinn, 613194, 2.115:-

HÄNGNECESSÄR TAN
Smidig och platt att packa
ihop. Krok för upphängning
och 4 fack för dina toalettartiklar. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer enligt
EU:s ”Reach-”normer, och
med nylonfoder på insida.
23x24 cm / 58 cm/
24 cm, tan, buffaloskinn,
613177, 1.450:-

BAGAGETAG TAN
Praktisk och fin adresstag i
skinn med kortplats för namn
och adress. Tillverkad av
BSCI-certifierat skinn
som följer enligt EU:s
”Reach-”normer. 12x7 cm,
tan, buffaloskinn.
613174, 210:-
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RESA
Alla vill väl resa! Oavsett om du vill resa långt eller bara en
bit så vill man resa i stil. En resa kittlar sinnena, väcker
nyfikenheten och skapar minnen. I denna kategori hittar du
allt för att göra din resa extra bra. Smarta funktionella
produkter blandas med exklusiva produkter i skinn.
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PORTFÖLJ
Exklusiv vadderad klassisk
herrportfölj i vaxat buffelläder.
Datorfack för 15,6””dator,
fickor på insidan för pass,
mobil och pennhållare. Försluts med YKK metalldragkedja och med metallspänne,
ett handtag och en avtagbar
axelrem. Packad i tygpåse.
Tillverkad av BSCI-certifierat
skinn som följer enligt EU:s
”Reach-”normer. H 30 cm,
B 42 cm, 13 cm, brun, vaxat
buffelläder.
613115, 3.400:-

WEEKENDBAG
Exklusiv rymlig weekendväska i vaxat buffelläder
med vadderat ytterfack med
plats för 13,3” laptop/ Ipad.
Fler fickor med varierande
storlek för tex pass, mobil
samt pennhållare. 45 x 32
cm, bälg 11-22 cm. Tillverkad
av BSCI-certifierat skinn
som följer enligt EU:s
”Reach-”normer. 45x32
cm, brun, vaxat buffelläder.
613120, 4.035:-

NECESSÄR
Exklusiv necessär i vaxat
buffelläder, fodrad insida
med 6 st fack. Försluts
med YKK metalldragkedja.
Packad i tygpåse. Varje väska
har ett unikt tillverkningsnummer, det finns bara 1
exemplar av varje väska.
Tillverkad av BSCI-certifierat
skinn som följer enligt EU:s
”Reach-”normer. 29x12x17
cm, brun, vaxat buffelläder.
613116, 1.065:-

GLASÖGONFODRAL
Exklusivt glasögonfodral i
vaxat buffelläder där du kan
förvara dina glasögon med
stil. Med sin hårda design
plattas inte fodralet utan
skyddar dina glasögon.
Tillverkad av BSCI-certifierat
skinn som följer enligt
EU:s ”Reach-”normer.
17,5x10x4 cm, brun, vaxat
buffelläder. 613165, 420:-
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AXELVÄSKA
Exklusiv vadderad väska i vaxat buffelläder
med datorfack för 13,3”dator. Flera fickor
för tex pass, mobil och pennhållare. Försluts
upptill med YKK metalldragkedja. Djup
säkerhetsficka på baksidan med metall
dragkedja. 2 långa handtag och en avtagbar
axelrem. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn
som följer enligt EU:s ”Reach-”normer. H 37
cm, B 29 cm, 7 cm, brun, vaxat buffelläder.
613114, 2.125:-

AXELVÄSKA MINI
Exklusiv mindre axelväska i vaxat buffelläder,
perfekt för boardingcard, plånbok, nycklar etc.
som du behöver när du är på språng. Det finns
även plats för en iPad mini. Ytterficka och
säkerhetsficka. Varje Bawayprodukt har ett
unikt tillverkningsnummer, det finns bara 1
exemplar av varje. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer enligt EU:s ”Reach-”normer. 26x21x7 cm, brun, vaxat buffelläder.
613138, 1.595:-

MESSENGERBAG
Exklusiv väska i vaxat buffelläder med
magnetförslutning. Passar för en 13” dator.
Flera småfack på insidan samt fickor med YKK
dragkedja både på fram och baksidan. Justerbar axelrem. 36x29x9 cm. Packad i tygpåse.
Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer
enligt EU:s ”Reach-”normer. 36x29x9 cm,
brun, vaxat buffelläder. 613192, 2.800:-

DATORFODRAL QUILTED, 13”
Exklusivt datorfodral i vaxat buffelläder. Passar
för en 13” dator. Quiltat fack på yttersidan.
YKK dragkedja. Packad i tygpåse.Tillverkad
av BSCI-certifierat skinn som följer enligt
EU:s ”Reach-”normer. 32x24x1 cm, brun, vaxat
buffelläder. 613195, 1.125:-

DOKUMENTVÄSKA BAWAY
En slimmad portfölj som är lagom för en 13”
bärbar dator, flera småfickor och plats för några magasin eller en pärm med smal rygg. Båda
utsidorna pryds av en ficka den ena sidan med
längsgående dragkedja. Justerbar axelrem.
Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer
enligt EU:s ”Reach-”normer. 38x28x6 cm,
brun, vaxat buffelläder. 613140, 2.545:-

RYGGSÄCK CITY
Exklusiv cityryggsäck i vaxat buffelläder,
ytterfack med plats för Ipad och fack försluts
med YKKdragkedja. Justerbara axelband
Packad i tygpåse. Varje Bawayprodukt har ett
unikt tillverkningsnummer, det finns bara 1 exemplar av varje. Tillverkad av BSCI-certifierat
skinn som följer enligt EU:s ”Reach-”normer.
35x26x15 cm, 613131, 3.310:-
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PORTFÖLJ BAWAY 13”
Exklusiv vadderad klassisk herrportfölj i vaxat buffeläder. Datorfack för 13”dator, fickor på insidan för
pass, mobil och pennhållare Försluts med YKK metalldragkedja och med metallspänne, ett handtag
och en avtagbar axelrem. 27x30x9cm. Packad i tygpåse. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer
enligt EU:s ”Reach-”normer. 37x30x9 cm, brun, vaxat buffelläder. 613191, 2.800:-
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IPAD MINI SLEEVE

IPAD SLEEVE

RESEPLÅNBOK

Mjuk vadderad sleeve till iPad Mini i vaxat
buffelläder i exklusiv kvalitet. Fodrad insida,
ficka för visitkort. YKK metalldragkedja.
packad i tygpåse. Varje väska har ett unikt
tillverkningsnummer, det finns bara 1 exemplar
av varje väska. Tillverkad av BSCI-certifierat
skinn som följer enligt EU:s ”Reach-”normer.
B 15 cm, h 20 cm, brun, vaxat buffelläder.
613108, 680:-

Mjuk vadderad väska i vaxat buffelläder i exklusiv kvalitet. Fodrad insida, ficka för visitkort.
YKK metalldragkedja. packad i tygpåse. Varje
väska har ett unikt tillverkningsnummer, det
finns bara 1 exemplar av varje väska. Tillverkad
av BSCI-certifierat skinn som följer enligt
EU:s ”Reach-”normer. B 30 cm, h 23 cm, brun,
vaxat buffelläder. 613111, 979:-

Exklusiv i vaxat buffelläder med YKK-metalldragkedja, plats för boardingcard, pass,
kontokort och pengar packad i tygpåse. Mått
23x14 cm. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn
som följer enligt EU:s ”Reach-”normer. 23x14 cm,
brun, vaxat buffelläder. 613117, 850:-

ANTECKNINGSBOK BAWAY

10-ÅRSBOK BAWAY

FÖRKLÄDE BAWAY

Exklusiv anteckningsbok ”Burde” med blanka
sidor, och med löpande månads datum att
ringa in. Bokomslag i vaxat buffelläder som
går att byta ut boken när den är fullskriven.
Numrering på insidan av skinnet för exklusivitet. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som
följer enligt EU:s ”Reach-”normer. H 22,5 cm,
B 34 cm (16x22,5cm), brun, vaxat buffelläder.
613136, 590:-

Exklusiv 10-års dagbok med plats för
anteckningar. Bokomslag i vaxat buffelläder som går att byta ut boken när den är
fullskriven Numrering på insidan. Tillverkad av
BSCI-certifierat skinn som följer enligt EU:s
”Reach-”normer. H 22,5 cm, B 34 cm, brun,
vaxat buffelläder. 613137, 745:-

Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder. Rutigt
flanellfoder på baksidan. Framfickor med
nitar i hörnen för extra hållbarhet, kockslänga
och en extra ficka för drickan som släcker
törsten medan maten lagas. Tillverkad av
BSCI-certifierat skinn som följer enligt EU:s
”Reach-”normer. L 78 cm, B 66 cm, brun, vaxat
buffelläder. 613127, 2.765:-

NYCKELBAND BAWAY

KORTPLÅNBOK BAWAY

FÖRKLÄDE CANVAS BAWAY

Exklusiv nyckelhållare. 8x2,5 cm, brun,
buffelläder. 613141, 119:-

Exklusiv plånbok i vaxat buffelläder med 6 st
fack för kort samt en ficka för sedlar. Tillverkad
av BSCI-certifierat skinn som följer enligt
EU:s ”Reach-”normer. 9,5x8 cm, brun, vaxat
buffelläder. 613118, 255:-

Förkläde i kraftig canvas med rutigt foder.
Ficka och midjeband i buffelläder. Handtvätt
30grader. L 78 cm, B 66 cm L78xB66 cm, khaki,
canvas - vaxat buffelläder. 613166, 1.015:-
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FOODBOX ISO S
22,5 x 20 x 10,5 cm, polyester.
ROW3004 röd, ROW4005 navy, ROW7003
svart, ROW7009 dots, 170:-

MULTICASE
Färgrikt och oändligt användbart för skola,
kontor och skönhetsvård. Dragkedja på
huvudfack. 1 platt innerficka med dragkedja 2
i fickorna. Material: Polyester av hög kvalitet,
vattenavvisande. 21 x 10 x 7 cm, polyester.
RWJ3004 röd, RWJ3058 artist stripes,
RWJ3067 paisley ruby, RWJ3068 glencheck
red, RWJ4044 Spots navy, RWJ4064 leaves
blue, RWJ5039 spots green, RWJ6038 millefleurs, RWJ6039 ldiamonds mocha, RWJ7003
svart, RWJ7009 dots, RWJ7027 baroque
taupe, RWJ7028 fifties black, RWJ7048
happy flowers, RWJ7051 mixed dots, 143:-

BELTBAG S
Klassisk midjeväska med dragkedja samt clips
lås. Kan även bäras snett över axeln. Finns
i flera färger och storlekar. 28x13,5x5 cm,
polyester. RWX3035 dark ruby, RWX3068
glencheck red, RWX4059 dark blue,
RWX7003 svart, RWX7009 dots, RWX7051
mixed dots 170:-

BOTTLEBAG
24 x 28 x 24 cm. RZJ3004 red, RZJ3068 glencheck red, RZJ4044 Spots navy, RZJ4067
floral 1, RZJ6039 diamonds mocha, RZJ7003
svart, RZJ7009 dots, RZJ7051 mixed dots,
144:-

SHOPPER XS
Mångsidig favorit: Shopparen XS från
Reisenthel är den exakta kopian av shopparen
M i extra liten storlek och är en söt liten väska
för små eller stora tjejer att bära eller hänga på
axlarna. 31 x 21 x 16 cm, polyester. RZR3067
paisley ruby, RZR3068 glencheck red,
RZR4044 Spots navy, RZR4064 leaves blue,
RZR5039 spots green, RZR6038 millefleurs,
RZR6039 diamonds mocha, RZR7003 black,
RZR7009 dots, RZR7027 Baroque taupe,
RZR7048 happy flowers, RZR7051 mixed
dots, 161:-
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HAMAM BADHANDDUK

Hamam är ett turkiskt bad med
tusenårig tradition. De klassiska
hamamhanddukarna är mycket
effektiva trots sin tunna struktur.
De är alltid enfärgade eller med
dekorativa mönster och har alltid
tvinnade fransar. Du kan använda
handduken som tex. picknickfilt
ute i det gröna, strandfilt eller
som pläd att värma sig med i
soffan. Eller varför inte som
sarong eller duk till matbordet.
100x180cm blå, 100 % bomull,
packad i presentförpackning,
från Royal Touch. 70107003,
275:-

BAD & SPA
Vad är bättre än mjuka gåvor? Med vår fantastiska bomullskvalitet
kan vi erbjuda en livslång produkt som ger dig en nöjd och glad
mottagare. All vår bomull är certifierad med Cotton USA och all
frotté är Öko Tex-certifierad så du kan känna dig trygg i ditt val.
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SINCE 1985

®

HAMAM BADROCK
Grey/white, 100 % bomull, packad i presentförpackning,
från Royal Touch. S/M 70206001, 360:Black/white, 100 % bomull, packad i presentförpackning,
från Royal Touch. S/M 70206002, 360:-

HAMAM BADHANDDUK
100x180cm grå, 100 % bomull, packad i
presentförpackning,
från Royal Touch. 70107001, 275:100x180cm svart, 100 % bomull, packad i
presentförpackning,
från Royal Touch. 70107002, 275:100x180cm blå, 100 % bomull, packad i
presentförpackning,
från Royal Touch. 70107003, 275:-

HAMAM HANDDUK
50x90cm grå 100 % bomull, packad i påse,
från Royal Touch. 70106001, 99:50x90cm svart 100 % bomull, packad i påse,
från Royal Touch. 70106002, 99:-
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Tänk kvalité som hög absorptionsförmåga, lång
livslängd, färgbeständighet och en underbar känsla
även efter många års tvättar. Det är kvalité, det är
Royal Touch. För att uppnå bästa kvalité, tvättas
och torktumlas alla handdukar från Royal Touch vid
tillverkning. För bästa livslängd och känsla använder
vi oss av bomull från varumärket Cotton USA.
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SINCE 1985

®

HANDDUK
STEEL GREY
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103075, 99:70x140, 70104075, 209:-

HANDDUK
BLUE VELVET
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103060, 99:70x140, 70104060, 209:-

HANDDUK
WHITE
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103001, 99:70x140, 70104001, 209:-

HANDDUK
ANTHRACITE GREY
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103076, 99:70x140, 70104076, 209:-

ROCK
ROYAL TOUCH
WHITE
M 70202001,
L 70203001,
XL 70204001,
XXL 70205001,
675:-

ROCK
ROYAL TOUCH
STEEL GREY
M 70202075,
L 70203075,
XL 70204075,
XXL 70205075,
675:-

ROCK
ROYAL TOUCH
VELVET BLUE
M 70202060,
L 70203060,
XL 70204060,
XXL 70205060,
675:-
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PREMIUM TOUCH
ROBE
330g/m2 Steel grey
S/M 72222075,
L/XL 72224075, 420:Vid köp av 100 st, 360:-/st

PREMIUM TOUCH
ROBE
330g/m2 White
S/M 72222001,
L/XL 72224001, 420:Vid köp av 100 st, 360:-/st

Tänk kvalité som hög
absorptionsförmåga, lång livslängd, färgbeständighet och
en underbar känsla även efter
många års tvättar. Det är kvalité,
det är Premium Touch. För att
uppnå bästa kvalitet, tvättas
och torktumlas alla rockar från
Premium Touch vid tillverkning.
För bästa livslängd och känsla.
OEKO-TEX® samt Cotton USA™
Bomull. Tillverkad i Turkiet.
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ENFÄRGAD
CREAM

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203002, 61:70x130, 72203502, 145:90x150, 72204502, 199:-

ENFÄRGAD
DARK GREY

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203077, 61:70x130, 72203577, 145:90x150, 72204577, 199:-

ENFÄRGAD
LIGHT GREY

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203074, 61:70x130, 72203574, 145:90x150, 72204574, 199:-

ENFÄRGAD
LILAC

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203025, 61:70x130, 72203525, 145:-

ENFÄRGAD
WHITE

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203001, 61:70x130, 72203501, 145:90x150, 72204501, 199:-

ENFÄRGAD
BLUE VELVET

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203060, 61:70x130, 72203560, 145:90x150, 72204560, 199:-

ENFÄRGAD
BLACK

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203099, 61:70x130, 72203599, 145:-

ENFÄRGAD
BORDEAUX

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203034, 61:70x130, 72203534, 145:90x150, 72204534, 199:-

ENFÄRGAD
TURQUOISE

100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203053, 61:70x130, 72203553, 145:90x150, 72204553, 199:-
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PROFILERA
Som företagare är det viktigt att synas! Att profilera en produkt med din logo är ett
stort ansvar för oss som vi tar på största allvar. Alla produkterna i denna kategori är
anpassade för att märkas och sprida ditt budskap och skapa nya relationer.
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42 mm

30 mm

35 mm

Tryckbar yta
20 mm

Tryckbar yta

MUGG ARMY

MUGG ARMY

Originalet - Denna serie har anor från svenska armen, 1930-tal. Lanserades på
80-talet och har en rustik och robusta design. Finns i flera färger och modeller.
27 cl. 465100 vit, 465600 svart, 42:-

9 cl. 463100 vit, 463600 svart, 33:-

XX mm

XX mm
XX mm

Tryckbar yta
XX mm

Tryckbar yta

DRICKSGLAS PICARDIE
1954 kom Duralexglaset Picardie, som blev en succé från första dagen.
Det är formgivet för att vara bekvämt att hålla och med facetter som reflekterar
ljuset och förskönar drycken. Tillverkat i härdat och stöttåligt glas.
50 cl 645200, 38:-/st. 36 cl 645100, 33:-/st. 31 cl 645500, 29:-/st. 9 cl 645300, 16:-/st.
Levereras om 6 st/förpackning.
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42 mm

42 mm

75 mm

Tryckbar yta

75 mm

Tryckbar yta

MUGG HAPPY

MUGG SIESTA

25 cl. B62149 lime, B62147 blå, B62148 röd, B62146 svart, 33:-

20 cl. B62127 off-white, B62125 svart, B62126 marin, 33:-

42 mm
42 mm

65 mm

Tryckbar yta

75 mm

Tryckbar yta

MUGG JAVA

MUGG PAUS

20 cl. B62047 off-white, B62045 svart, B62046 marin,
B62055 grå, 33:-

25 cl. B62044 off-white, B62042 svart, B62043 marin,
B62052 grå, 33:-

165 mm
XX mm

XX mm

Tryckbar yta
70 mm

MUGG DE WILLE

MUGG NEW YORK

Vit stapelbar mugg, 34 cl. B62158, 33:-

30 cl. B62002 vit, B62003 svart, 29:-

PRESENTFÖRPACKNING MUGGAR
1-mugg, B90051, 20:- • 2-muggar, B90052, 26:- • 4-muggar B90053, 35:Prisexempel på 1-färgstryck 96 st muggar: 11:-/st. Kliché och ev packning tillkommer.
Kontakta oss för ytterligare tryckpriser
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Tryckbar yta

42 mm

42 mm

75 mm

Tryckbar yta

75 mm

MUGG RIO GLOSS 2-FÄRGS
30 cl. B62006 röd, B62013 lime, B62007 svart, B62008 marin, 33:-

Tryckbar yta

MUGG RIO 2-FÄRGS
30 cl. B62049 svart/ljusgrå, B62050 marin/ljusblå,
B62054 grå/antracit, 33:-

42 mm

75 mm

Tryckbar yta

MUGG RIO
30 cl. B62041 off-white, B62039 svart, B62040 marin,
B62053 grå, 33:-

42 mm

75 mm

Tryckbar yta

MUGG RIO GLOSSY
30 cl. B62011 vit, B62012 svart, B62016 marin, 33:-

PRESENTFÖRPACKNING MUGGAR
1-mugg, B90051, 20:- • 2-muggar, B90052, 26:- • 4-muggar B90053, 35:Prisexempel på 1-färgstryck 96 st muggar: 11:-/st. Kliché och ev packning tillkommer.
Kontakta oss för ytterligare tryckpriser
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Kontakta din
återförsäljare
för skiss- och
prisförslag

FRÅN IDÉ
TILL VERKLIGHET
– ett koncept som stärker ert varumärke

Vår affärsidé är att jobba för och med våra kunder och tillsammans stärka ert varumärke. Här presenterar vi ett koncept
som är noga framtaget av oss för att passa just er och få er att synas mer.
Så här går det till
Efter överenskommelse med kunden och det ni vill förverkliga med ert varumärke, tar vi kontakt med
vår designbyrå. Vi låter dom ta fram designförslag på er handduk. Skisserna skickar vi sedan ut till er, för att få eventuella
synpunkter och vi justerar efter era önskemål. Därefter skickar vi skisserna till fabriken, där er handduk produceras.

HANDDUK MED
INVÄVD BÅRD
Här väver vi in din logotype eller det mönster ni vill ha på handdukens bård.
Du kan välja att jobba med upp till 4 pms-färger (inkl. handduksfärg) på
logotypen eller mönstret.
Upplaga
Minsta antal 200 st. Mönstret godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.
Leveranstider
8-9 veckor

HANDDUK
MED TRYCK
Vill du skapa en helt unik handduk med många färger är denna metoden
kanske det bästa alternativet då även tryck av fotografier är möjligt. Vi trycker
på hela handdukens yta.
Upplaga
Minsta antal 100 st. Trycket godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.
Leveranstider
6 veckor
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HANDDUK
MED BRODYR
Med denna metod kan ni brodera in er logotype eller det mönster ni
önskar. Placering av brodyren är valfri och max 10 000 stygn är möjligt.
Givetvis får du välja din egen PMS-färg på logotypen eller mönstret.
Upplaga
Minsta antal 200 st. Brodyren godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.
Leveranstider
8-9 veckor

RELIEFVÄVD
HANDDUK
Relieftekniken innebär att man ”skär ut” trycket i handduken. Trycket
går ton i ton med handdukens färg, vilket gör att man får ett mjukt men
framtonande motiv och en diskret och stilren märkning.
Upplaga
Minsta antal 200 st. Reliefen godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.
Leveranstider
8-9 veckor

INVÄVD
HANDDUK
Denna teknik innebär att man väver in mönstret/färgerna i handduken.
Vanligtvis eller rent tekniskt så är det enklast att använda sig av två färger;
en bottenfärg och en färg på loggan. Blandar man en ljus och en mörk
färg rekommenderar vi en tjockare gramvikt för att undvika att färgerna
lyser igenom. Bra att veta är att handduken får en positiv och en negativ
sida. En uppskattad och lyxig kvalitet.
Upplaga
Minsta antal 500 st. Mönstret godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.
Leveranstider
8-9 veckor
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REFLEXVÄST CE MÄRKT

Att synas i trafiken när man går är ett
måste, med denna rejält tilltagna väst
syns du på långt håll. Nylon. B79035 S/M,
B79036 L/XL, 45:-
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GRILLPINNE

Grillpinne med teleskoprör. Förvaras i
medföljande nylonpåse. Teleskop 80 cm,
gummiträ - rostfritt stål. B60013, 170:-
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RESEADAPTER

Universal reseadapter, Europa, USA, Storbritannien,
Kina, Japan, Australien.
7,5x5x4 cm, vit, plast.
B79110, 69:-

PENNFICKLAMPA

Praktisk liten ficklampa, enkel att ha med i
sin väska eller liggande i bilen. Ligger i svart
presentförpackning. Batteri ingår, 13 cm,
svart, aluminium. B79135, 59:-

BAGAGEVÅG

Mini maxi ryggsäck med karisma. Trendig
gymnastikväska utformad av reflekterande material. Dra ihop axelremmarna
för att stänga påsen. 2 extra bärremmar.
Yttre dragkedja. Material: Premium
polyesterväv, vattenavvisande med mycket
reflekterande glaspärlbeläggning. 36x45x5
cm, silver, polyester. ROZ1030, 212:-
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Digital resevåg håller koll åt dig vad ditt
bagage väger upp till 50 kg. Diff i vikt max
0,1 kg, välj mellan gram eller Lb CR2032
batteri ingår. 150x80x30 mm, svart, plast.
560700, 139:-

BIL / TERMOSMUGG INSERT

Mugg takeaway med dubbelvägg och
tätslutande lock, med enkelt isärskruvande
kan man profilera mellanväggen med
papperslapp med eget tryck. 350 ml,
ABS-plast. B62076, 39:71

NYCKELRING LEDLAMPA

REFLEX MAGNET

Praktisk att ha med dina nycklar.
Bra ljus för att vara så liten. Plast.
B79120 vit, B79121 svart, 10:-

Magnetisk reflex som du kan fästa
på jackan, väskan, mössan m.m.
Har en stark magnet som gör
att den sitter hårt. 5x11 cm, gul.
B79039, 45:-

KAMPANJ

10:-

på

p
IVE s up ar
CT an vika remm
E
L
e
K
r
sF

l.
E
ng polye s
R R ateria . 2 lä
la
PPEande m islinga remium ande g :O
r
5
P
r
m
H
e
3
:
e
t
l
S
2
t
m
I
ek
ria
ek
0,
gu

03
AX efl
ate
refl
en
I M ag av r s med ska. M ycket . RAT1
N
I
b
P
ä
m
a
r
v
P
M ktisk säk axel med er,
v
h
Pra id oc till en sande m, sil
c
i
lt
nol andlas enavv x60x7
t
förv äv, vat g. 43,5
terv äggnin
l
-be

72

FL
N YT
FL YCK AN
N IP
E DE
m yck FL LR
va ini fl elrin OP ING
til tten ipfl g i
l

pl 55 m op for
B7 ast. gra ed toff m a
40 9x m bä el. v e
06 4,5 M rig Fl n
, 2 cm ate he yte
t
0:
- , lim rial upp r i
eg EVA
rö n.

WATERPROOF
FÖR LÄSPLATTA

Vattentätt fodral till
läsplattor. Perfekt skydd
om du planerar att ha
med dig läsplattan på
båten eller till stranden på
solsemestern. 21,5x30 cm,
vit, PVC. B74027, 99:-

BASTUKILT DAM

Skippa handduken och gör det smidigare i
bastun med bastukilt i tjock ribbad frotté
med ficka på framsida. Längd 80 cm, svart
Fleece. B29033, 179:-

BASTUKILT HERR

Skippa handduken och gör det smidigare i
bastun med bastukilt i tjock ribbad frotté
med ficka på framsida. Längd 55 cm, svart,
fleece. B29034, 179:-
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BOMULLSBAG
MED LÅNGA HANDTAG 200 G/M2
I 100% bomull, 40x40x9 cm. B30011 vit,
B30013 svart, B30017 natur, 39:1-färgs screentryck 17:-

BOMULLSBAG ORGANIC
I 100% bomull, 40x40x9 cm. B30020 natur, 50:1-färgs screentryck 17:-

PLATS FÖR
DIN LOGOTYP ELLER
ANNAT BUDSKAP
BAG NON WOVEN
40x40x9 cm. B30022 marin, B30021 svart, B30023 röd, 15:1-färgs transfer (max 25 cm2) 35:-

BOMULLSBAGAR 150 G/M2
I 100% bomull, 40x40x9 cm. B30008 natur, B30007 svart,
B30016 marin, B30014 Röd, B30015 lime, B30019 turkos, 30:1-färgs screentryck 17:-

BOMULLSBAGAR 250 G/M2
I 100% bomull, 43x43x14 cm. B30012 marin,
B30004 svart, B30003 natur, 49:1-färgs screentryck 17:-
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Hedenstorpsvägen 9
555 93 Jönköping, Sverige
Box 3184, 550 03 Jönköping, Sverige
Tel +46 (0)36-36 90 70
www.magasin.nu
info@magasin.nu
Instagram:
magasinfriendofbrands
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