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Alle viste priser er vejledende udsalgspriser ekskl. moms





Nye farver Beige og 
Bordeaux



Lækker Bomuldsplaid, gåseøje vævet

100% Bomuld, 275 gsm.

Blå 5018123

Sand 5018124

Blødt og luksiøst tæppe i en klassisk 

gåse-øjenvævning og med frynser på 

de korte sider 

Vejl. kr. 320,- pr. stk. 



Plaid, blade, grå

Vidunderligt luksuriøs, blød og stor plaid i en 
changerende farvenuance, der passer til ethvert 
hjem. Mønsteret, der minder om blade, skaber 
smukke farveskift. Pakket ind med bånd og sløjfe i en 
stilfuld gaveæske. Den perfekte gave! 
Size: 130 x 170 cm
Polyester kvalitet
5018108, grey / 5018107, white

Vejl. kr. 320,- pr. stk. 



Toilettaske 411079

26x11x19 cm
Vejl pris kr. 199,-

Arbejdstaske 411082

38x12x29 cm
Vejl pris kr. 479,-

Dufflebag 411153

55x35x25 cm
Vejl pris kr. 479,-

Dragttaske 411080

51x91 cm
Vejl pris kr. 399,-

Priser ekskl. moms

Findes i farve Navy 58 & Grå 95





Termoflasker, der holder på varmen, er et velkendt fænomen. Her har vi en flaske  med omvendt funktion, der holder din 

drik kold. Flasken har en aftagelig bund, så du kan fylde den med is for optimal nedkøling i mange timer frem. Flasken er 

fremstillet af stål, der vil holde i mange år fremover. Med løkke oppe ved proppen

Lord Nelson Stålflaske

411145
En smart stålflaske, hvor bunden kan 
skrues af, så du kan fylde
flasken med is eller frugt. Flot prop i 
stål med detaljer og gummibånd,
der gør det nemt at fastgøre flasken, 
når du er på tur.
Farve: Hvid 00, navy 58, spejl 94, sort 
99, rød 35
Størrelse: 45 cl
Emballage: Gaveæske



Sagaform termo flasker og kopper fås i mange farver

1. 5018144 - 50 cl. 8 timer varm /16 time kold 

2. 5018096 – 24 cl. 

3. 5017712 – 40 cl. 

4. 5018225 – 26 cl. 12 timer varm /24 time kold 

5. 5017707 - 50 cl. 12 timer varm /24 time kold 

6. 5018061 – med højtaler - 50 cl. 12 timer varm /24 time kold 

7. 5017706 - 75 cl. 12 timer varm /24 time kold 
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Orrefors Jernverk

Knivsæt 3-pak

410869
Smukkere bliver det ikke! 
Orrefors knive har et unikt design med
mørke knivblade og lette træhåndtag. 
Pakken indeholder en tomatkniv, en japansk 
kokkekniv samt en kokkekniv. 
Med den rette pleje, holder de i mange år 
fremover!
Farve: Sort 99
Materiale: Stålklinge, håndtag af asketræ
Størrelse: Bladlængde – tomatkniv 12 cm,
japansk kniv 18 cm og kokkekniv 20 cm

Vejl. kr. 460,- ekskl. moms



Orrefors Jernverk 3-pak knive Premium

410899
En fantastisk gave med tre knive i svensk design.
Leveres i en fin gaveæske.
Design: Jon Eliason
Størrelse: Køkkenkniv 15 cm, Santokukniv 20 cm,
Tomatkniv 13 cm (bladets længde)

Vejl. kr. 439,- ekskl. moms







Orrefors Jernverk Champagnesabel

410852
Intet er mere festligt end at åbne champagneflasken med en 
champagnesabel. Brug denne sabel til at imponere dine gæster. 
Leveres i en flot trækasse. Længde: 43 cm.

Vejl. kr. 383,- ekskl. moms





Vejl. pris kr. 560,00 ekskl. moms



Vejl. pris kr. 400,00 pr. stk. ekskl. moms



2020801
Vejl. kr. 105,- ekskl. moms     

2020701
Vejl. kr. 80,- ekskl. moms

RPET taske .. Evt. sælg som 
sæt eller brug som 
pakning af sampak.

FÅS I 4 FARVER
SORT
NAVY
GRØN
GRÅ



Vejl. kr. 1039,- ekskl. moms



BESTSELLER

4 glas 

Vejl. kr. 399,-

ekskl. moms








