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CLIFTON KYLVÄSKA HARVEY

CLIFTON KYLVÄSKA WINDSOR

Rymlig kylväska i ett snyggt och stiligt utförande. Utsidan är av stentvättad bomullscanvas med fina detaljer av bomull och konstläder. Väskan är tjockt

Kylväska i ett snyggt och stiligt utförande. En perfekt väska att ta med till stranden. Utsidan är av stentvättad bomullscanvas med fina detaljer av

Artnr. 521011 marinblå • 521015 brun • 521017 grön • 521013 svart • Strl: 37x30x23 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 521101 marinblå • 521103 brun • 521104 grön • 521102 svart • Strl: 30x30x20 cm • Förp: plastpåse

Pris 1-49 st 349 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK

Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

vadderad för att hålla dryck och mat kall under en längre tid. Väskan är även utrustad med ett reglerbart axelband. Väska: 100% bomull, insida: PEVA.
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bomull och konstläder. Väskan är tjockt vadderad för att hålla dryck och mat kall under en längre tid. Väska: 100% bomull, insida: PEVA.
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STRANDVÄSKA CLIFTON
Gedigen strandväska i stentvättad, 450 gsm bomullscanvas. Rymlig nog för både handdukar,
badkläder och strandlektyr. En mindre ficka på framsidan av väskan som passar utmärkt för
solglasögon och andra värdesaker.

Artnr. 5386 marinblå • 5387 brun • 5388 grön • 5389 svart • Strl: 49x39x15 cm •
Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

CLIFTON KYLVÄSKA MINI

SEGLARSÄCK CLIFTON
Seglarsäck i stentvättad, 450 gsm bomullscanvas med smakfulla detaljer i skinnimitation. Passar

En välarbetad kylväska i stentvättad, 450 gsm bomullscanvas med smakfulla detaljer i skinnimitation. Kylväskan är rymlig och ordentligt fodrad

utmärkt till stranden, gymmet eller på stan. Säcken har en reglerbar axelbandsrem.

för att hålla innehållet kylt en längre tid. Perfekt till lunchlådan eller till smörgåsarna på picknicken.

Artnr. 5227 marinblå • 5228 brun • 5229 grön • 5247 svart • Strl: 55x29 cm

Artnr. 3102 marinblå • 3103 brun • 3104 grön • 3101 svart • Strl: 24,5x19x19 cm • Förp: plastpåse

Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK
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CLIFTON DATORVÄSKA

CLIFTON DATORFODRAL

CLIFTON TRAIL BACKPACK

Datorväska i stentvättad canvas med vadderad insida som skyddar din dator från stötar. Den är

Datorfodral i stentvättad canvas med detaljer i skinnimitation. Fodralet är uppdelat i två olika

Ryggsäck i stentvättad canvas med detaljer i skinnimitation. Modellen har ett vadderat fack för datorn och 			

till nästa nivå. Insidan är fördelad i två fack för datorer, surfplattor och dokument upp till 15 tum.

tums bärbar dator. Strl: 40x29x2,5 cm. Förp: plastpåse.

Artnr. 5233 svart • 5234 brun • 5238 navy • 5239 grön • Strl: 30,5x49x10cm • Förp: plastpåse

utrustad med detaljer i konstläder och bringar mer stabilitet i väskan vilket även höjer utseendet

fack: ett vadderat för datorn samt ett som har plats för andra tillhörigheter. Passar upp till 15

Artnr. 5208 brun • 5207 navy • 5209 grön • 5206 svart • Strl: 40x30x5 cm

Artnr. 521010 svart • 521007 navy • 521008 brun • 521009 grön • Strl: 40x29x2,5 cm

Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 459 SEK • Pris vid 50 st 419 SEK

Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK
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fungerar lika bra i skogen som i den urbana djungeln.

Pris 1-49 st 539 SEK • Pris vid 50 st 499 SEK
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CLIFTON NECESSÄR
Necessär i stentvättad canvas med detaljer i skinnimitation. Bärrem på kortsidan. Necessären har en liten ficka försluten med dragkedja på
insidan samt en ficka av mesh.

Artnr. 521110 svart • 521107 navy • 521108 brun • 521109 grön • Strl: 25,5x17x10 cm • Förp: plastpåse
• Pris 1-49 st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

CLIFTON WESTMINISTER

CLIFTON WEEKENDER

Weekendväska i stentvättad canvas med detaljer i skinnimitation. Gott om utrymme för en längre weekend. Praktiskt utrustad med både handtag

Snygg weeekendväska i stentvättad bomullscanvas med fina detaljer i konstläder som bidrar till ett exklusivt intryck. Praktiskt utrustad med både

Artnr. 521002 svart • 521003 brun • 521004 navy • 521005 grön • Strl: 55x35x24 cm • Förp: plastpåse

du önskar ta med dig. Utrustad med en kvalitetsdragkedja.

Pris 1-49 st 649 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK

Artnr. 5221 brun • 5222 navy • 5223 grön • 5224 svart • Strl: 54x30x21 cm • Förp: plastpåse

och axelband vilket är justerbart. Axelremmen är kopplad diagonalt över väskan för en bättre bärkomfort. Väskan har en liten ficka på långsidan.

handtag och axelband vilket är justerbart och anpassas lätt till den som bär. Ett rymligt skofack på ena kortsidan skyddar övrig packning från skor

Pris 1-49 st 649 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK
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BONDI STRANDBADLAKAN
En stor tunn handduk som snabbt absorberar fukt och torkar otroligt fort. Handdukarna är gjorda
av 100 % bomull, och vävs och färgas på traditionellt sätt. Handduken är en fin accessoar till

hemmet, i badrummet eller som pläd. Svep den om dig och knäpp för att använda som poncho.
Passar utmärkt även att ta med på resa, till stranden eller spa då den väger och tar mindre plats
än en vanlig handduk.

Artnr. 40650 vit/blå • 40651 vit/beige • 40652 vit/grå • Strl: 100x180 cm
Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

CLIFTON FLIPFLOP
Bekväma flipflops i EVA med band av bomull och detaljer av konstläder.
Artnr: 4901 marinblå S/M • 4902 marinblå L/XL • 4904 brun S/M • 4905 brun L/XL
Strl: S/M:25,5x9,5 cm L/XL: 29,7x11 cm • Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 109 SEK
Pris vid 50 st 99 SEK
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EZE BADLAKAN
Vävt och högabsorberande velourbadlakan av 100% ekologiskt odlad bomull (450 g/m2). Ett badlakan som med sina härliga färger får dig att
tänka på sommar och semester. Certifierad enligt GOTS. 100 % Bomull.

Artnr. 7193 rosa/turkos • 7197 lime/turkos • 7194 blå • Strl: 80x180 cm • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK
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V I TA M I N S E A B A D L A K A N

OUT OF OFFICE BADLAKAN

Vävt och högabsorberande velourbadlakan av 100% ekologiskt odlad bomull (450 g/m ). Ett

Vävt och högabsorberande velourbadlakan av 100% ekologiskt odlad bomull (450 g/m2). Ett bad-

toppen av handduken gör att den inte blåser av solstolen. Certifierad enligt GOTS.

Artnr. 7199 marin • 100% bomull • Strl: 80x180 cm • Förp: plastpåse

2

badlakan som med ett avslappnat budskap tar dig till lata dagar på stranden. En insydd ficka på

lakan som med ett avslappnat budskap tar dig till lata dagar på stranden. Certifierad enligt GOTS.

Artnr. 7198 blå • 100% bomull • Strl: 80x160 cm • Förp: plastpåse

Pris 1-49  st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

Pris 1-49  st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK
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OFFLINE BADLAKAN

VAC AT I O N M O D E B A D L A K A N

Vävt och högabsorberande velourbadlakan av 100% ekologiskt odlad bomull (450 g/m2). Ett bad-

Vävt och högabsorberande velourbadlakan av 100% ekologiskt odlad bomull (450 g/m2). Ett

Artnr. 7200 lime/vit • 100% bomull • Strl: 80x180 cm • Förp: plastpåse

toppen av handduken gör att den inte blåser av solstolen. Certifierad enligt GOTS.

Pris 1-49  st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

Artnr. 7201 marinblå/vit/lime • 100% bomull • Strl: 80x160 cm

lakan som med ett avslappnat budskap tar dig till lata dagar på stranden. Certifierad enligt GOTS.

badlakan som med ett avslappnat budskap tar dig till lata dagar på stranden. En insydd ficka på

Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK
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SCUBA BAG 25 L
Vattentät strandsäck i slitstark 500D PVC tarpaulin med bärrem i rep samt handtag och andra detaljer. Populär att trycka på.
Artnr. 510709 svart • 510703 navy • 510711 lime • Strl: 25x60 cm, rymmer 25 l • Förp: plastpåse
Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

SCUBA BAG 1 L
Vattentät miniväska i slitstarkt 500D PVC tarpaulin. Bra förvaring för din mobiltelefon och plånbok vid vattnet eller vid dåligt väder.
Artnr. 5139 svart • 510111 lime • 510101 vit • Strl: rymmer 1 l • Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50st 79 SEK

CAP BADTERMOMETER
Flytande badtermometer med snöre i poppiga och härliga färger.
Artnr. 5116 marin • 5118 lime • 5119 rosa • 5117 turkos • Strl: 19,5 cm., Ø 4,5 cm. (botten) • Förp: plastpåse
Pris 1-49  st 40 SEK • Pris vid 50 st 35 SEK
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SORTINO BEACH BAG

BONSALL BADLAKAN

Strandväska i vår nya Sortino-serie. Väskan är gjord av ett melerat material som går ton-i-ton. En

Ett vävt, högabsorberande velourbadlakan av 100% ekologiskt odlad bomull (450 g/m2). Ett

pläd på utsidan av väskan. De långa bärremmarna gör att du kan bära väskan över axeln. Väska:

Strl: 80x180 cm. Förp: plastpåse.

genomtänkt strandväska med många bra fickor och finesser. Du kan även fästa en handduk eller

klassiskt badlakan med ett trendigt geometriskt mönster. Certifierad enligt GOTS. 100% Bomull.

100% polyester Band: 100% bomull.

Artnr. 7163 vit/grå • 100% bomull • Strl: 80x180 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 5440 blå • 5442 beige • 5444 grå • Strl: 45x35x15 cm • Förp: plastpåse

Pris 1-49  st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

Pris 1-49  st 169 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK
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SORTINO KYLKORG

SORTINO KYLVÄSKA

Rymlig kylkorg i vår nya Sortino-serie. Korgen är gjord av ett melerat material som går ton-i-ton.

Kylväska i vår nya Sortino-serie. Väskan är gjord av ett melerat material som går ton-i-ton.

Artnr. 520400 blå • 520402 beige • 520404 grå • Strl: 35x36x26 cm

kyld och fräsch hela dagen.

Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

Artnr. 520600 blå • 520602 beige • 520604 grå • Strl: 23x27x20 cm

En ordentligt stor kylkorg där det mesta till picknicken får plats. Strl: 35x36x26 cm.

Optimerad storlek som passar utmärkt att ta med till stranden för att hålla vattnen, läsk och frukt

Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK
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EXTRA STOR:
150 x 200 CM

FLAMINGO PICKNICKPLÄD

ELLIS PICKNICKPLÄD

Picknickpläd av mjuk fleece med en plastad PEVA baksida som håller vätan borta. Tryckt med ett

En extra stor picknickpläd av mjuk fleece med en plastad PEVA baksida som håller vätan

Artnr. 53002 marinblå/rosa • Strl: 130x170 cm • Förp: plastpåse

konstruktion med axelrem.

Pris 1-49 st 189 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

Artnr. 53003 marinblå/turkos • Strl: 150x200 cm • Förp: plastpåse

härligt mönster. Smidig att vika ihop och bära med sig tack vare en smart konstruktion med axelrem.

borta. Tryckt med ett härligt mönster. Smidig att vika ihop och bära med sig tack vare en smart

Pris 1-49 st 249 SEK • Pris vid 50 st 229 SEK
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PROPELLER PICKNICKPLÄD
Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece med detaljer av bomullscanvas och skinnimitation. Picknickpläden har en plastad PEVA undersida som
stöter bort fukt och smuts. Utrustad med ett handtag som gör den enkel att bära med sig.

Artnr. 5337 marinblå/vit • Strl: 130x170 cm • Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

BONSALL PICKNICKPLÄD

PROPELLER KYLVÄSKA LUNCH

PROPELLER KYLVÄSKA STRAND

Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece med detaljer av bomullscanvas och konstläder. Pläden har

Kylväska i 600D polyester med bomullsremmar och detaljer i skinnimitation. Ficka på framsidan

Ordentligt stor kylväska i 600D polyester med handtag av bomull samt detaljer i skinnimitation.

Artnr. 5384 grå/naturvit • Strl: 130x170 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 5430 marinblå/vit • Strl: 27x21x10 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 5425 marinblå/vit • Strl: 48x33x20 cm • Förp: plastpåse

Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

passar fint till att lägga ett tryck på.

ett trendigt geometriskt mönster.
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Väskan är försedd med en ficka på framsidan som passar utmärkt till förädling.
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PARC PICKNICKPLÄD
Picnickpläd i fleece med plastad PEVA-baksida. Går smidigt att vika ihop och bära med sig tack
vare en axelrem. Perfekt att lägga ett tryck på.

Artnr. 5334 svart • 5390 orange • 5391 lime • 530103 marin • Strl: 120x150 cm Förp:
plastpåse • Pris 1-49  st 149 SEK • Pris vid 50 st 139 SEK

MINI KYLVÄSKA

CANVAS BAG BLANKET

Kylväska av mindre modell där du får plats med det allra viktigaste. Ficka på framsidan som lämpar

Exklusiv picnickpläd och strandväska gjord av robust stentvättad bomullscanvas. Denna pläden/väskan

Artnr. 5008 svart • 520403 marin • 5011 lime • 520415 orange

Canvasen är mycket förmånligt att förädla och de flesta märkningstekniker fungerar för denna produkt.

sig bra till förädling så som tryck och brodyr. Tillverkad av 600D polyester med kylvadderad insida.

är både snygg som väska när den är ihopvikt och blir en praktisk picknickpläd när man viker ut den.
Artnr. 520901 • Strl: 120x150 cm, 50x60 cm. • Förp: plastpåse

Strl: 25,5x17x25,5 cm. • Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50st 79 SEK
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Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK
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YELLOWSTONE KYLKORG

MONTAUK SITTDYNA

Kylväska i 600D polyester med kylfunktion. Väskan har en stålram av aluminium som bidrar till stadga. Modellen är extra hög för att kunna packa i stående

Sittdyna med flera funktioner. Rullar man ihop och underlaget och fäster det med dragkedjan så får man en trevlig och mjuk kudde. Man kan

Artnr. 5241 svart • 5242 orange • 5243 turkos • 5244 lime • 520203 marinblå • Strl: 46x33x29 cm • Förp: plastpåse

av 600D polyester som är något vattenavvisande.

Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 229 SEK

Artnr. 5320 svart • 5321 lime • 5322 marinblå • Strl: 41x44 cm • Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50st 99 SEK

1,5 L PET-flaskor. En tjock konstruktion med insida i slitstarkt aluminuimfolie, håller kylan mycket väl. Ficka på långsidan samt ett hål för bag-in-box.
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även koppla samman flera dynor för en längre madrass. Dynan är försedd med en liten ficka som passar utmärkt till förädling. Dynan är tillverkad
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LEISURE HÄNGMATTA
En klassisk hängmatta för sommarens alla lata dagar. Kortsidorna är utrustade med två tjockare öglor som sedan kan fästas på en krok. Tillverkad
av 65 % bomull och 35 % polyester. Maxvikt 150 kg.

Artnr. 9141 marinblå • Strl: 100x190 cm • Förp: dragskopåse • Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

ROUND VELOURBADLAKAN

ANCHOR SCUBA BAG 25 L

Strandhandduk i en ny och annorlunda form som du lär vara först med. Handduken har ett tryckt

Vattentät sjösäck för den medvetna och aktiva friluftsmänniskan. Tross som axelrem och tryckt

och kära. Kvaliteten är 380 gsm bomullsvelour med fransar runt om.

av tuffa förhållande. Både på land och i sjön.

mönster som andas sommar och hav. Den kommer att bli strandens mittpunkt att dela med nära

motiv av ankare på hela väskan. Tillverkad i slitstarkt 500D tarpaulin gör den anpassad för att klara

Artnr. 7187 marinblå/vit • Strl: 120 cm. i diameter • Förp: plastpåse

Artnr. 510720 marinblå/vit • Strl: 25x60/25 L • Förp: plastpåse

Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

KYLRYGGSÄCK

ANCHOR STRANDVÄSKA

Rymlig ryggsäck med kylfunktion och många fack. Tillverkad i 600D polyester.

Stor strandväska med långa handtag som gör den perfekt att bära på axlen. Denna väska rymmer en

Artnr. 5180 svart • 5192 marinblå • Strl: 33x22x47 cm • Förp: plastpåse

hel dag på stranden och lite till. Tillverkad i tjock bomullscanvas med ett klassiskt tryck av ankare.

Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

Artnr. 5289 marinblå/naturvit • Strl: 54x40x20 • Förp: plastpåse
Pris 1-49  st 149 SEK • Pris vid 50 st 139 SEK
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ANTIQUE BOCCIA

LUFFARSCHACK MINI

FIA MINISPEL

Boccia är ett utomhusspel som liknar Boule. Ett roligt spel som underhåller hela familjen. Set med

Ett kassiskt luffarschack spel i mini-modell. Perfekt att ha med på resan då den tar lite plats. Gjord av trä.

Ett kassiskt Fia-spel i mini-modell. Perfekt att ha med på resan då den tar lite plats. Gjord av trä.

Artnr. 9150 • Strl: 12,2x12,2 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 9149 • Strl: 12x12 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

ANTIQUE STRANDTENNIS

BOULE MINI

KORTLEK GIGANT

Ett snyggt strandtennis set i MDF med tryck på ena sidan och vit baksida. Varje racket har ett lindat

Minibouleset med 6 stycken miniboulekulor samt en träkula, den så kallade ”lillen”. Spelet är

Spela sommarens parti poker utomhus med giganstiska spelkort. Ett roligt sätt att spela på som

Artnr. 9119 grå/vit • Strl: 32,5x18,5 cm • MDF-skiva, Handtag: PU-lindat

Artnr. 9132 • Strl: påse: 10x15 cm • Förp: canvaspåse

de klarar en viss väta.

Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

Pris 1-49  st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

Artnr. 9019 • Strl: 10x15 cm • Förp: presentkartong

sex stycken klot i polyresin samt en liten träboll ”jack”. Spelregler medföljer.
Artnr. 9138 • Strl: 6,5 cm. (kloten) • Förp: presentkartong
Pris 1-49  st 269 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK

handtag i konstläder för extra komfort.

precis som vanlig boule, det handlar om att lägga dina boulekulor så nära ”lillen” som möjligt.

lämpar sig lika bra för användning utomhus och inomhus. Korten är av ytbehandlat papper så att

Pris 1-49  st 79 SEK • Pris vid 50 st 69 SEK

YATZY OUTDOOR

ANTIQUE KROCKET

PLOCKEPINN

KASTA REP

Ett yatzyspel för härliga dagar utomhus. Perfekt som midsommarlek eller som underhållning

Ett klassiskt krocket innehållande 4 klubbor, klot och bågar. Klubborna är lindade med konstläder

Utomhusplockepinn i ett lagom stort format. Ett roligt spel till picknicken eller grillkvällen. Kan

Utomhusspel där alla kan delta oavsett ålder. Spelet går ut på att kasta rep formade till cirklar på

Artnr. 9110 • Strl: 17x11,5x7,5cm • Förp: presentkartong

Artnr. 9115 trä • Strl: Klubba: 78x14.5cm • Förp: tygpåse

Artnr. 9137 • Strl: 50 cm • Förp: canvaspåse

fullständig instruktionsmanual medföljer. Trevligt till midsommar eller grillkvällen.

Pris 1-49  st 169 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK

Pris 1-49  st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

Pris 1-49  st 169 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK

Artnr. 9136 • Förp: tygpåse • Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

medan man väntar på att grillen ska bli klar. Fem tärningar och ett klassiskt yatzy-block.

för extra en komfort. Spelregler medföljer.
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spelas både på bordet eller på gräsmattan. Kommer förpackad i en dragskopåse av bomullscanvas.

en pinne som man fäst i marken. De olika storlekarna på ringarna ger mycket olika poäng. En
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BRATZY
Pimpat yatzy med fem tärningar och penna i ”guld” samt noteringsblock.
Artnr. 9121 • Strl: 18x14x3 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK

YATZY
Traditionellt yatzy med fem tärningar och penna samt noteringsblock.
Artnr. 9122 • Strl: 18x14x3 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

CUBE MIND GAME

GLOBE MIND GAME

Ett tankespel som testar din förmåga att tänka logiskt. Kuben kommer ihopsatt, tar du isär den blir

Ett intellektuellt pussel-spel i trä. Bollen tas isär enkelt men för att bygga ihop den igen krävs det

Artnr. 9147 • Stl: 7,5x7,5x7,5 cm • Pris 1-49 st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

Artnr. 9145 • Stl: ø 7,5 cm • Pris 1-49 st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

den som en lång orm. Utmaningen blir till att pussla tillbaka den till dess ursprungliga form.

lilla extra.

MIND GAME
Rolig tankenöt för gammal som ung. Tre kluringar som garanterat gör dig smått frustrerad men
samtidig hjälper dig att träna upp tankeverksamheten.

Artnr. 9123 • Strl: 13,6x9,7x3,3 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK
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LEAN VATTENFLASKA
Vattenflaska i BPA-fri tritanplast. Öglan på locket gör den enkel att hänga på väskan samt att den nätta formen gör att den passar i de flesta mugghållare. Flaskan är enkel att rengöra
både för hand och i maskin. Passar bra att lägga ett tryck på.

Artnr. 50847 transparent • 50832 mörkgrå • 50849 blå • 50830 rosa • 50846 orange • 50848 grön • 50831 mörkblå • 50833 röd • Strl: 570 ml • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 65 SEK • Pris vid 50 st 55 SEK
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COOL SPORTHANDDUK
Sporthandduk som håller dig kall under ditt träningspass. Lägg handduken i kallt vatten ta sedan och vrid ur vattne. Kylan håller sig kvar i handduken i över
30-60 minuter beroende på yttre påverkan. Tack vare polyamiden i materialet så kommer den inte att upplevas som blöt. Förpackas i en PET-flaska som du
kan använda till blötläggning, som vattenflaska eller som förvaring av diverse värdesaker.

Artnr. 60010 blå • 60012 röd • 60014 grå • Strl: förpackning: 18x6,5cm, handduk: 30x90 cm • Pris 1-49 st 54 SEK • Pris vid 50st 49 SEK

SPORTHANDDUK SMALL

SPORTHANDDUK LARGE

Mjuk handduk med extremt bra uppsugningsförmåga. Perfekt till gymmet eller till vandringen.

Mjuk handduk med extremt bra uppsugningsförmåga. Perfekt till gymmet eller till vandringen.

Artnr. 6000501 vit • 6001301 grå • 6000301 blå • 6001101 lime • 6001501 orange

Artnr. 6000502 vit • 60 01302 grå • 6000302 blå • 6001102 lime • 6001502 orange •

Strl: 40x80 cm • Pris 1-49 st 69 SEK • Pris vid 50 st 59 SEK

Strl: 70x140 cm • Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

HOT & COLD ELEMENT

MIKROFIBER GOLFHANDDUK

Smart kylklamp fylld med kylgelé, du fryser in den för att sen använda i din kylbag. Går även att

Handduk i mikrofiber som du fäster på golfbagen. Handduken har dessutom en tryckvänlig ficka

lika bra som ett kylelement vid smärta, eller för att värma en stel nacke.

Artnr. 60018 • Strl: 30x50 cm • Förp: plastpåse • Pris 1-49  st 40 SEK • Pris vid 50st 35 SEK

Packat i en smart zipper-bag.

Packat i en smart zipper-bag.

värmas i mikro och använda som en värmekälla till mat som behöver hållas varm. Fungerar minst

som passar bra till förädling.

Artnr. 5111 svart • 5112 vit • Strl: 23x13 cm • Förp: plastpåse
Pris 1-49  st 34 SEK • Pris vid 50 st 29 SEK
43

SCUBA BACKPACK

SCUBA COMPUTER BACKPACK

Ryggsäck i slitstark 500D PVC tarpaulin. Smart modell med bekväma bärremmar. Den är helt

Vattentät ryggsäck i slitstarkt 500D PVC tarpaulin. Välutrustad med vadderat fack för dator eller

Artnr. 51470 black • Strl: 59x34x13,5 cm, rymmer 25 L (ihopvikt) • Förp: plastpåse

Artnr. 510309 black • Strl: 33,5x15,5x63 cm, datorfack: 26x34 cm, rymmer 25 L

Pris 1-49 st 259 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

(ihopvikt) • Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 469 SEK • Pris vid 50 st 429 SEK

SCUBA OFFICE BAG

SCUBA SPORT 50L

Väskan har ett praktiskt bärhandtag och justerbar axelrem. Locket täcker såväl framsidan som

Vattentät sportväska/weekendbag i slitstarkt PVC 500D tarpaulin. Perfekt miniresväska och sportväs-

läsplatta samt mindre fack för visitkort, pennor och mobiltelefon. Väskan är anpassad för datorer

Artnr. 5145 black • Strl: 52x32,5 cm, rymmer 50 liter • Förp: plastpåse

vattentät så du kan förvara mobil, kamera och annat som är känsligt för fukt och smuts.

tablet samt fler bra finesser för en aktiv livsstil.

kortsidan för att förhindra att vatten tränger in. Fodrat fack till datorn, extra fack för dokument eller

ka som tål hårda tag.

upp till 15 tum. Tillverkad i slitstark och vattenavvisande 500D tarpaulin.

Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

Artnr. 51540 black • Strl: 40x31x10 cm • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

SCUBA WEEKEND BAG

SCUBA TROLLEY 100L

Högkvalitativ resväska i vattenavvisande material som rymmer 60 liter. Två bärremmar gör den

Vattenavvisande resväska/trolleybag tillverkad i slitstarkt 500D PVC tarpaulin. Utrustad med remmar

även till en bra ryggsäck. Tillverkad i slitstarkt 500 D PVC tarpaulin.

och spännen för att hålla innehållet på plats. Väskan rymmer hela 100 liter.

Artnr. 5143 black • Strl: 58x36 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 5158 black • Strl: 78x37x37 cm • Förp: plastpåse

Pris 1-49 st 539 SEK • Pris vid 50 st 499 SEK

Pris 1-49 st 1089 SEK • Pris vid 50 st 999 SEK
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BIKE TUBE SCUBA

FIRST AID SCUBA

Mindre cykelväska för det allra viktigaste. Fästs på ramen och/eller styret. Väskan har en större

Förstahjälpen-kit som funkar lika bra under som ovan vattenytan. Förpackat i en vattentät PVC

exempel kan byta låt eller navigera dig till nya platser. Väskan har även ett hål för hörlurssladden.

Artnr. 5141 black • Strl: rymmer 1 l • Förp: plastpåse

förvaringsdel samt en transparent ficka för din smartphone. Fickan är touch-anpassad så att du till

500D bag ligger allt du behöver för den mindre olyckan så som plåster, sax, ett mindre bandage mm.

Tillverkad i slitstark och vattenavvisande 500 tarpaulin.

Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

Artnr. 510810 black • Strl: 20x11,5x7 cm • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK
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ALBA SVAMPSET

ENZO TERMOSMUGG

En perfekt svampkorg i klassisk stil som låter svampen andas och bevaras tack vare dess naturliga

Bilmugg med dubbelvägg samt stål som är vakuumförseglat. Dess smala design är anpassad för

material. Korgen är gjord av bomullscanvas med en botten i flätad rotting. Till setet följer en

att passa mugghållaren i bilen.

praktisk svampkniv i trä och metall som när den inte används förvaras i fickan på sidan av korgen.

Artnr. 5093 stål • 5094 svart • Strl: Ø 7x17,5 cm, rymmer 350 ml • Förp: presentkar-

Artnr. 2102 natur • Strl: kniv: 13,5x3,5 cm korg: 37x20x24 cm

tong • Pris 1-49 st 119 SEK • Pris vid 50 st 109 SEK

Pris 1-49 st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

TWO-IN-ONE TERMOS

VILDMARKSPANNA

Miles termosflaska har en smart vakuumisolering som håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och varma drycker varma i upp till 6 timmar. Vakuumisoleringen

Termos med dubbelvägg i stål som är vakuumförseglat. Denna unika design har en inbyggd

Stekpanna perfekt för stekning under öppen eld eller på grillen.

Termosflaskan är fri från gifter och går att använda livet ut. Det bidrar till färre plastflaskor slängs och vi sparar på hav och miljö.

Artnr. 50865 svart • 50866 stål • Strl: Ø 8x29 cm, mugg Ø 7x12,5 cm, rymmer 500 ml

Artnr. 5042 marinblå • 5044 grön • 5046 vit • 5048 stål • Strl: Rymmer 500 ml • Pris 1-49 st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 169 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK

MILES TERMOSFLASKA
gör att den aldrig kondenserar och blöter ner väskan. Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål vilket innebär att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll.
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bilmugg i botten som man enkelt skruvar ut. Det är alltså en termos och bilmugg i ett.

Artnr. 5510 stål • Strl: 21,5x2,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK
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MENDOZA GRILLKORG
Stor grillkorg i stål som är perfekt till grönsaker. Allt stannar på plats och man slipper tappa ner
mat mellan gallret. Enkel att hålla ren och praktisk att använda.

Artnr. 3377 stål • Strl: 52x14x8 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK

PICO GRILLSPETTKORG

GRIP GRILLSET

Set om två små grillkorgar. På samma sätt som man grillar spett så kan man använda dessa. Lägg

Grillset med en stor och praktisk stekspade som är lätt att få in under allt från biffar till grönsaker. Båda redskapen har en gummibeläggning med

helt enkelt i det du önskar i korgen förslut och grilla. Det fina med detta är att man slipper pilla av

tryckt trä-mönster som förblir kalla under användning. Dessutom finns det hål i handtagen så att de går att hänga upp, t.ex. på sidan av grillen.

bit för bit när man grillat klart. Förpackas med en receptfolderi en fin presentkartong.

Artnr. 3374 stål • Strl: tång: 41 cm, stekspade: 42,5x8,3cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50st 149 SEK

Artnr. 3379 • Strl: 4 9x4 cm. Förp: presentkartong
Pris 1-49  st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK
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GRILLKORG
Grillkorg i rostfritt stål som passar bra att grilla grönsaker och andra mindre råvaror som annars lätt faller genom grillgallret eller fastnar. Den
lämpar sig också bra för varmhållning om man vill ställa det grillade åt sidan. Levereras med en receptfolder i en fin presentkartong.
Artnr. 3346 • Strl: 38x28x5 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

MORENO BBQ SET
Ett komplett grillset som innehåller en grillbricka i rostfritt stål, två stycken grillspett samt en yttermometer. Ett heltäckande set som passar alla.
Förpackas med en receptfolder i en fin presentkartong.

Artnr. 3367 • Strl: Grillfat: 19x40 cm (ink. handtag), grillspett: 32,5x3x3 cm, termometer: 5,5x2 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49  st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

FLEX GRILLHALSTER
Stort grillhalster i rostfritt stål med vajrar som kan expanderas. Tack vara de flexibla vajrarna kan man få plats med en tjockare fisk eller en välfylld
macka. Handtag av ask. Förpackas med en receptfolder i en fin presentkartong.

Artnr. 3357 • Strl: 54,5x34 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK
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BOUGON MARINADSET
Marinadset innehållande en mindre gryta i gjutjärn samt en marinadborste i trä och silikon.

Utmärkt till marinad, glaze, smält smör eller varma såser. Använd grytan direkt på grillen, i ugnen

LIGHT GRILLVERKTYG

STEKPINCETT

att göra rent borsten då du kan ta av silikonbiten och diska direkt i maskin. Gryta i gjutjärn, borste

Grillverktyg i en avskalad och skandinavisk design tillverkade av rostfritt stål. Besticken är enkla

Stekpincett av rostfritt stål, pincetten är smidig att använda för både större köttbitar och mindre

Artnr. 1932 • Strl: 23x13x6 cm • Förp: Presentkartong

Artnr. 3354 • Strl: 34x7,5 • 34x4 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3339 • Strl: 35x2,3 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49  st 189 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

Pris 1-49  st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

eller på spisen. Den fungerar på alla typer av hällar tack vare gjutjärnets egenskaper. Det är enkelt
i silikon och acaciaträ.

att rengöra både för hand och i maskin. Förpackas med en receptfolderi en fin presentkartong.
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tillbehör. Den räfflade insidan av pincettens topp gör att friktionen ökar och ditt grepp förbättras.

53

SLIDE GRILLSPETT
Funktionella grillspett med glidfunktion som gör att du enkelt kan skjuta av det du grillat från spettet. Spettet är dubbelt så att du kan vända på
det utan att de du grillat snurrar runt. Handtagen har även en bra yta att gravera på. Kommer i ett set om två grillspett med en receptfolder.
Artnr. 33210 • Strl: 32,5x3x3 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

VAJER GRILLSPETT
Fyra stycken grillspett i form av en vajer som gör den böjbar och lätt att anpassa på grillen. Ett grillspett i metall ger också en godare smak, särskilt
till kött då köttet också blir uppvärmt inifrån. Det gör att köttsaften stannar i köttet.

Artnr. 3327 • Strl: vajer: 80 cm. lång, påse: 12x12 cm • Förp: papperspåse • Pris 1-49  st 99 SEK • Pris vid 50 st 89 SEK

GRILLKAMSSET
Set om två stycken grillkammar. En grillkam är utmärkt för att grilla grillspett på enklast möjliga vis. Fyll kammen med dina råvaror och placera ut
på grillen, med en grilltång är det enkelt att använda kammen utan att maten snurrar runt på spettet. Enkelt att hålla rent då de går utmärkt att
diska i maskin.

Artnr. 3376 • Rostfritt stål • Strl: 30x4 cm • Förp: presentkartong. Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK
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BBQ YTTERMOMETER

KÖKSTERMOMETER

En grilltermometer som mäter temperaturen på grillens yta. Placeras direkt på grillgallret och

En digital stektermometer med touchfunktion förpackad i en bokbox. Termometern läser av korrekt tempe-

under vilken temperatur man ska grilla vad.

tidtagningsfunktion. I termometern finns förinställda temperaturer för de vanligaste kött, fisk och kyckling-

efter några sekunder visas korrekt temperatur. Levereras med en temperaturfolder med tips på

ratur på fem sekunder eller kontinuerligt om du väljer att ha den fast i det du tillagar. Innehåller också en

varianterna. Exempelvis om du önskar en oxfilé medium, så väljer du det på termometern och den visar att

Artnr. 3407 • Strl: 5,5x2 cm • Förp: presentkartong

du ska ta av köttet vid ca 60 grader och varnar när du nått denna temperatur. Batterier medföljer.

Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

Artnr. 3406 • Strl: 11x21,5x3,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

SIMPLICITY GRILLSET

STICKTERMOMETER

Grillpincett av rostfritt stål, pincetten är smidig att använda för både större köttbitar och mindre

Liten och nätt termometer i rostfrittstål. Mäter temperaturen på 5-7 sekunder vilket gör att du

Setet innehåller även en marinadborste med silikonhuvud samt ett grillspett wire. Det rostfria

är flera, använd den för det perfekta resultatet på kött, fisk, kyckling och bakning.

tillbehör. Den räfflade insidan av pincettens topp gör att friktionen ökar och ditt grepp förbättras.

enkelt och snabbt kan avgöra om din mat är klar till den grad du önskar. Användningsområdena

stålet är ur hygiensk synpunkt ypperligt bra då det är enkelt att göra och hålla rent.

Artnr. 3342 • Strl: 23x1,6 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3337 • Strl: 37x12x2.8 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

Pris 1-49  st 189 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

L E VA L M U LT I S A X
En sax med en rad olika användningsmöjligheter. Förutom att den går att använda som en vanlig sax så är den utmärkt till att fjälla fisk, klippa

i ben, skära grönsaker, öppna kapsyler, öppna kartonger samt klippa i ståltråd. Saxen är delbar vilket gör att du får två knivar i en. Handtaget är

ergonomiskt designat och har en gummerad insida som gör att den håller sig på plats i handen. Ett magnetiskt fodral medföljer som gör att du
till exempel kan förvara saxen på kylskåpet.

Artnr. 15003 svart • Strl: 22,5x9,5 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK
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HAMBURGERPRESS
Med denna hamburgerpress kan du forma fina och jämna hamburgare. En pressad hamburgare
gör köttsaften mer koncentrerad vid tillagningen vilket gör att du uppfattar smakerna mer intensivt. Det blir också enklare att grilla om alla hamburgare är lika stora, då de blir klara samtidigt.
Botten är avtagbar vilket gör det lätt att få ut den pressade hamburgaren.
Artnr. 3348 svart • Strl: 11x7,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

PICHI HAMBURGERPRESS

BRÖSTFÖRKLÄDE

Forma fina hamburgare med denna press. Rulla hamburgersmeten till en boll och pressa sedan

Bröstförkläde med justerbart nackband i 180 gsm 65 % polyester 35 % bomull.

till önskad tjocklek. Förpackas med en receptfolder i en fin presentkartong.

Artnr. 2150 svart • Strl: 70x90 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 3366 svart • Strl: 10,5x17,5 cm • Förp: presentkartong			

Pris 1-49 st 99 SEK • Pris vid 50 st 89 SEK

Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

BISTRO BESTICKSET

BBQ LEATHER GLOVE

Köttbestick i bakelit med ände i rostfritt stål. Sex knivar och sex gafflar packat i en fin

Grillvante tillverkad i exklusivt koläder. Packad i fin kartong under 3 cm. Perfekt att skicka som brev.

presentkartong med receptfolder.

Artnr. 3309 svart • Strl: 34x17 cm • Förp: presentkartong 			

Artnr. 3313 svart/stål • Strl: kartong 39x25x2,5 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK
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GRANT GRYTLAPP
Stor grytlapp i en vit och marinblå rand. Slitstark komposition av 65% bomull och 35% polyester.
Artnr. 2123 blå/vit • Strl: 68,5x17,5 cm • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

GRANT KÖKSHANDDUK
Klassiskt kökshandduk i en vit och marinblå rand. Slitstark komposition av 65% bomull och 35%
polyester.

Artnr. 2119 • Strl: 50x70 cm • Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 55 SEK • Pris vid 50st 49 SEK

GRANT FÖRKLÄDE

BANDERA FÖRKLÄDE

BANDERA GRYTVANTE

Förkläde i bomullscanvas med ett effekttryck som gör att förklädet ser stentvättat ut. Justerbart

Grytvante i bomullscanvas med ett effekttryck som gör att tyget ser stentvättat ut. Vantens design gör

Klassiskt bröstförkläde med reglerbart nackband. Stor ficka mitt på förklädet som är uppdelat i två fack.

att den passar på både höger och vänster hand. Exklusiva detaljer av konstläder. 100% bomull.

Slitstark komposition av 65% bomull och 35% polyester.

Artnr. 2161 marinblå • 2163 brun • Strl: 70x90 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 2175 marinblå • 2177 brun • Förp: plastpåse

Artnr. 2101 blå/vit • Strl: 70x90 cm • Förp: plastpåse

Pris 1-49 st 189 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

Pris 1-49 st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK

nackband i en fin bomullskvalitet. Exklusiva detaljer av konstläder. 100% bomull.
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ASADO FÖRKLÄDE

ASADO KÖKSHANDDUK

ASADO GRYTLAPP

ASADO GRYTVANTE

Robust förkläde i stentvättad canvas 280 gsm med konstläder detaljer. Ett förkläde med lång

Robust kökshandduk i stentvättad canvas 280gsm med konstläder detaljer. Utmärkt till att ta ut

Grytlapp i stentvättad canvas 480 gsm med detalj i konstläder och kontrastsömmar.

Grytvante i stentvättad canvas som blir ett fint inslag i köksinteriören. Detaljer i konstläder

Artnr. 2156 grön • 2155 svart • Strl: 70x90 cm • Förp: plastpåse

Artnr. 2132 svart • 2133 grön • Strl: 50x70 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

Pris 1-49 st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK

livslängd som bara blir finare med tiden.

varma plåtar ur ugnen.

och kontrastsömmar i ett stilfullt rutmönster. En funktionell modell som är anpassad för både

Artnr. 1039 grön • 1038 svart • Strl: 20x20 cm • Förp: plastpåse

höger-och vänsterhänta. Tillverkad av 480 gsm bomullscanvas.

Pris 1-49 st 69 SEK • Pris vid 50 st 59 SEK

Artnr. 2169 grön • 2168 svart • Strl: 33x16 cm • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK
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W A LT H A M K A N N A

YORK KORG

Karaff av glas med skuret mönster. Perfekt till isvatten eller som vacker saftkanna.

Stor korg i skinnimmitation. Perfekt till att förvara tidningar eller plädar.

Artnr. 3844 • Strl: 10,8x24,2 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3275 brun • Strl: 22x20,5 cm, Framsida: 41x31,5 cm (högsta

Pris 1-49 st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

Förp: non-woven bag • Pris 1-49 st 389 SEK • Pris vid 50 st 359 SEK

W A LT H A M H I G H B A L L S E T

YORK LÄSPLATTESTÄLL

YORK NYCKELBRICKA

Sex stycken highballglas av glas med skuret mönster. Fina glas att ha framme på drinkvagnen

Snyggt läsplatteställ i konstläder som kommer väl till hands i köket om man ersatt kokboken med

Unikt utformad bricka i konstläder. Kanterna skapas genom att sätta ihop tryckknapparna som finns i

Artnr. 3801 • Strl: 14x7 cm • Förp: presentkartong

tion som gör att den står säkert och stadigt på sin plats.

Artnr. 3273 brun • Strl: 19x19 utvik • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

Artnr. 3274 brun • Strl: 10x4 cm • Förp: presentkartong

eller i barskåpet.

läsplattan eller mobilen. Passar till de flesta typer av läsplattor och mobiler och har en konstruk-

varje hörn. Perfekt att förvara smågrejer i så som smycken och nycklar som man använder var dag.

Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

Pris 1-49 st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK

W A LT H A M T U M B L E R S E T

YORK COASTERSET

YORK BRICKA

Sex stycken tumblers av glas med skuret mönster. Fina glas att ha framme på drinkvagnen eller

Set med sex stycken underlägg för glas som skyddar bordsskivan mot tråkiga fläckar. Setet

Snygg bricka i konstläder utrustad med två handtag fästa med rejäla nitar som gör den lätt att

Artnr. 3802 • Strl: 8,5x9,5 cm • Förp: presentkartong

och snyggt på en och samma gång.

du bär på brickan på plats.

Pris 1-49 st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

Artnr. 3272 brun • Strl: 10 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3271 brun • Strl: 37x5 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

Pris 1-49 st 359 SEK • Pris vid 50 st 329 SEK

i barskåpet.
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kommer förpackat i en snygg förvaringslåda som bara den är dekorativ att ha framme. Praktiskt

lyfta och bära. Känns rejäl tack vare sin stabila botten och höga kanter som gör att den håller det
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LUKAS SERVERINGSSKÅL
Skål i keramik med en fin kontrastkant i vackert blommönster. Skålen är handmålad och har en tonad effekt i kanterna. Perfekt för en härlig sallad,
potatis eller något annat gott. Handdisk rekommenderas. Levereras med receptfolder.

Artnr. 3586 ljusgrå • 3582 blå • 3545 naturvit • 3549 svart • 3585 pastellgrön • 3584 rosa • Strl: Ø 35x7,5 cm • Förp: presentkartong
• Pris 1-49 st 289 SEK • Pris vid 50 st 269 SEK

LUKAS SERVERINGSFAT
Serveringsfat i keramik ur vår omtyckta Lukas-serie. Perfekt till att servera snittar, tilltugg eller en sallad på. Fatet är handmålat och har en vacker
dekorkant. Handdisk rekommenderas.

Artnr. 3533 ljusgrå • 3540 naturvit • 3588 blå • 3544 svart • 3531 rosa • 3532 pastellgrön • Strl: 46x34,5x3,5 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 289 SEK • Pris vid 50 st 269 SEK
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NOMIMONO TALLRIKSSET

NOMIMONO SKÅLSET

Set om två stengodstallrikar i rak design. Naturligtvis diskmaskinssäkra.

Två skålar av stengods i mindre modell. Utmärkt till frukost eller som förrättstallrikar. Naturligtvis

Artnr. 3553 • Strl: 26,5x1,5 cm • Förp: presentkartong

diskmaskinssäkra.

Pris 1-49 st 259 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

Artnr. 3557 • Strl: 17,5x5,5 m • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 149 SEK • Pris vid 50 st 139 SEK

NOMIMONO SERVERINGSSET

NOMIMONO UPPLÄGGNINGSSET

Fat av stengods med tre små skålar. Obegränsat med användningsområden – tapas, dipp, snacks

Två mindre serveringsfat ur Nomimono-familjen. Använd som assietter eller som mindre upp-

eller sallad. Naturligtvis diskmaskinssäkra.

Artnr. 3554 • Strl: 24x10,5 cm • Förp: presentkartong

eller varför inte med var sitt värmeljus i. Fatet i sig kan till exempel användas till uppläggning

läggningsfat åt tillbehör. Naturligtvis diskmaskinssäkra.

Artnr. 3559 • Strl: fat: 35,5x14,2 skål: 8,5x4 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

Pris 1-49 st 279 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK

NOMIMONO MUGGSET

NOMIMONO SERVERINGSSKÅL

Fyra stycken muggar utan öra. Använd som te-och kaffekopp eller varför inte duka som vattenglas

Härlig serveringsskål i stengods. Perfekt till en underbar sallad eller som fruktfat. Naturligtvis

Artnr. 3558 • Strl: 8x9,5 cm / 240 ml • Förp: presentkartong

Artnr. 3551 • Strl: 31x5,5 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 179 SEK • Pris vid 50st 169 SEK

Pris 1-49 st 369 SEK • Pris vid 50 st 339 SEK

tillsammans med resten av Nomimono-familjen. Naturligtvis diskmaskinssäkra.
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diskmaskinssäker.
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PORTO SKÅLSET
Set med två vackra skålar i keramik. Tillverkade i ett fint krackelerat mönster som har hämtat sin inspiration från klassiska portugisiska former och färger.
Perfekta att ha vid servering av sallad, potatis eller som godisskål. Vacker och praktisk på en och samma gång.

Artnr. 3610 svart • 3611 ljusgrå • 3612 turkos • Strl: 18x6 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 189 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

PORTO MUGGSET
Set med fyra vackra muggar i keramik. Utrustade med ett greppvänligt öra och tillverkade med ett fint krackelerat mönster som hämtat sin inspiration från
klassiska portugisiska former och färger.

Artnr. 3615 svart • 3616 ljusgrå • 3617 turkos • Strl: 10x9,5 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

PORTO UPPLÄGGNINGSFAT
Vackert uppläggningsfat i keramik. Tillverkade i ett fint mönster som har hämtat sin inspiration från klassiska portugisiska former och färger. Fint att ha som
serveringsfat vid middagen eller att ha framme med frukt på hela tiden.

Artnr. 3600 svart • 3601 ljusgrå • 3602 turkos • Strl: 36x22,5x4 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 269 SEK • Pris vid 50st 249 SEK
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PORTO KARAFF

ARABICA MUGGSET

ARABICA UGNSFORM

Fin karaff i keramik tillverkade med ett vackert krackelerat mönster som hämtat sin inspiration från klassiska portugisiska former och färger. Vacker att

Mugg utan öra i handmålad keramik med det populära Arabicamönstret. Kommer som ett set om

Ugnsform i keramik med Arabicadekor samt en borstad finish. Formen passar bra till det mesta för

Artnr. 3620 svart • 3621 ljusgrå • 3622 turkos • Strl: 30x10,5 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 349 SEK • Pris vid 50st 319 SEK

Artnr. 6044 svart • 6049 röd • Strl: 8x9x7,5 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3517 • Strl: 26x26x6 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 169 SEK • Pris vid 50 st 159 SEK

Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

servera dryck i men fungerar också mycket bra att ha som vas om man önskar.

fyra muggar.

tillagning i ugnen.

PORTO SKÅL

ARABICA SERVERINGSFAT

Vacker skål av keramik i ett fint mönster som har hämtat sin inspiration från klassiska portugisiska former och färger. En ojämn kant gör att skålen får en

Rymligt serveringsfat i keramik med vårt dekorativa Arabicamönster. Servera snittar, sallad, charkuterier eller ha den som dekoration i hemmet.

härlig karaktär och blir fin att servera salladen i eller att ha framme på bordet med frukter i.

Artnr. 6037 naturvit • 6038 blå • 6039 svart • Strl: 36x3 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 289 SEK • Pris vid 50st 269 SEK

Artnr. 3605 svart • 3606 ljusgrå • 3607 turkos • Strl: 30x7 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 349 SEK • Pris vid 50st 319 SEK
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KOMORO SKÄRBRÄDA
En skär- och serveringsbräda i odlad teak. Perfekt som brödbricka eller till frukosten.
Artnr. 3191 • Strl: 17x47 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

TOMI SKÄRBRÄDA
En skär- och serveringsbräda i odlad teak. Handtaget gör den enkel att greppa. Servera charkuterier eller annat smått och gott.

Artnr. 3192 • Strl: 25,5x41 cm inkl. handtag • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

BUTCHER SKÄRBRÄDA
Robust och rejäl skärbräda i oljat acasiaträ (FSC Certifierad). Stavlimmad. Skärbrädan har praktiska

SAKU SKÄRBRÄDA

handtag på varje kortsida.

Stor och gedigen skär- och serveringsbräda i odlad teak.

Artnr. 3054 • Strl: 39x29x4cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3193 • Strl: 30,5x38 cm • Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

Pris 1-49 st 759 SEK • Pris vid 50 st 699 SEK
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CESANO SÅSKASTRULL

RIVJÄRNSSET

SAVOIE TRANCHERSET

Såskastrull i rostfritt stål med botten i koppar. Perfekt till såser och bakning. Locket av rostfritt stål

Setet består av ett effektivt rivjärn samt en slitstark skyddshandske att använda till. Passar mycket

Trancherset med kniv och gaffel i typisk franskinspirerad bistrostil.

över hela ytan. Kastrullen fungerar på alla typer av hällar, även induktion.

Artnr. 3049 • Strl: 35,5x12x4 cm • Förp: presentkartong

används som stänkskydd och värmehållning. Kopparbotten bidrar till en jämn värmefördelning
Artnr. 1958 • Strl: 16x9,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 390 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

CESANO TRAKTÖRPANNA
Traktörpanna i rostfritt stål med botten i koppar. Utmärkt till stekning och såsigare rätter så som
en härlig bolognese. Kopparbotten bidrar till en jämn värmefördelning över hela ytan. Pannan
fungerar på alla typer av hällar, även induktion.

bra att riva ost, citrus, vitlök mm.

Artnr. 3380 • Strl: 30,5x8,5x2,8 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

Pris 1-49 st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

RETRO SALLADSBESTICK

SAVOIE OSTSET

Snygga salladsbestick i rostfritt stål och med handtag i ek. En klassisk design. Recept på insidan av locket.

Set med tre delar av praktiska redskap i franskinspirerad bistrostil. Använd till ostar och annat gott.

Artnr. 1022 • Strl: 5,5x28,5 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3071 • Strl: 26,8x13,6x2,5 cm • Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 179 SEK •

Pris 1-49 st 189 SEK • Pris vid 50 st 179 SEK

Pris vid 50 st 169 SEK

MARBLE KRYDDSET

SAVOIE KÖTTKNIVAR

Två skålar av marmor på ett träfat. Perfekta att ha salt och peppar i.

Köttknivar i typisk franskinspirerad bistrostil av hög kvalitet. Ett set om fyra knivar, där du enkelt

Artnr. 1953 • Strl: 25x6,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 649 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK

CESANO GRYTA
Gryta i rostfritt stål med botten i koppar. Lagom storlek för pastakok och soppa. Locket av rostfritt
stål används som stänkskydd och värmehållning. Kopparbotten bidrar till en jämn värmefördelning över hela ytan. Grytan fungerar på alla typer av hällar, även induktion.
Artnr. 1954 • Strl: 22x10,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 649 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK
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Artnr. 1983 • Strl: skål: 7,5x6 cm, bricka: 20x10 cm • Förp: presentkartong

matchar med den gaffel du själv har hemma.

Pris 1-49 st 279 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK

Artnr. 1691 • Strl: 14x26,5x2,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK
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BOUGON GRILLPANNA

G J U TJ Ä R N S S T E K P L AT TA

Rejäl stekpanna i gjutjärn med handtag av trä. Stekpannans botten har grillräfflor som ger tydliga och

Denna platta av gjutjärn läggs på grillgallret, i ugnen eller direkt på hällen. Fungerar även ut-

genom gjutjärnet, samtidigt som den blir behagligare att hålla i. Gjutjärnets egenskaper ger en god

gallret på grillen. Fungerar på de flesta typer av hällar inklusive induktion.

fina grillränder på det du steker. Handtaget i trä skyddar från värmen som annars lätt och snabbt sprids

märkt till att tillaga bröd, pizza, grönsaker, heta räkor eller andra små ting som lätt trillar igenom

värmefördelningsförmåga över hela pannan, fin stekyta och blir med rätt skötsel långlivad i köket.

Artnr. 3347 • Strl: 33 cm i diameter inkl. handtagen • Förp: presentkartong

Artnr. 1902 • Strl: 23x3 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 369 SEK • Pris vid 50 st 339 SEK

Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

DEMETER STEKPANNA

DEMETER TRAKTÖRPANNA

BOUGON STEKPANNA

BOUGON BLINIPANNA

Stekpanna i kolstål. Pannan väger i regel mindre än en av gjutjärn och är alltså i det avseendet

Traktörpanna i kolstål. Pannan väger i regel mindre än en av gjutjärn och är alltså i det avseendet

Stekpanna i gjutjärn med handtag av trä. Tack vare gjutjärnets egenskaper får stekpannan god

Stekpanna i gjutjärn med sju mindre formar avsedda för att göra perfekt runda blinis eller plättar.

helt överlägsen jämfört med en belagd panna. I och med att kolstålspannor i regel har ganska

helt överlägsen jämfört med en belagd panna. I och med att kolstålspannor i regel har ganska

bibehålls längre och på så sätt används optimalt. Stekpannan fungerar att användas på alla olika

genom handtaget. Gjutjärnets egenskaper ger en god värmefördelningsförmåga över hela

lite mer lätthanterlig i jämförelse. Hållbarheten är minst lika bra som en gjutjärnspanna, och

lite mer lätthanterlig i jämförelse. Hållbarheten är minst lika bra som en gjutjärnspanna, och

tunn botten ska man vara försiktig med att värma upp kärlet för fort på spisen – med en för snabb

tunn botten ska man vara försiktig med att värma upp kärlet för fort på spisen – med en för snabb

uppvärmning riskerar kärlet nämligen att slå sig. Var noga med skötselråden för pannan och se

uppvärmning riskerar kärlet nämligen att slå sig. Var noga med skötselråden för pannan och se

till att inte diska den med diskmedel då det förstör dess naturliga non-stickfunktion.

till att inte diska den med diskmedel då det förstör dess naturliga non-stickfuntion.

Artnr. 1971 • Strl: 28 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 1951 • Strl: 30x7,7 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

Pris 1-49 st 359 SEK • Pris vid 50 st 329 SEK
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värmefördelningsförmåga över hela dess bottenyta och kanter samtidigt som värmen också

Handtaget av trä bidrar till ett bekvämare grepp samtidigt som det skyddar från att värmen sprids

typer av värmekällor och kommer med rätt skötsel bli din bästa vän i köket i många år.

pannan, fin stekyta och blir med rätt skötsel långlivad i köket.

Artnr. 1901 • Strl: 28,5x6 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 1952 • Strl: 23 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 390 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

Pris 1-49 st 289 SEK • Pris vid 50 st 269 SEK
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NAGAWA SALLADSBESTICK

PASTAMASKIN

Trendiga salladsbestick i stål. Passar fint ihop med Bestickset Nagawa.

Tack vare rullsystemets sju justerbara positioner fås pastablad mellan ca. 0,3 mm och 2 mm

Artnr. 1086 svart • 1087 vit • Strl: 27,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

tjocka. Tillverkad av kromstål. Lätt att använda. Inget behov av kablar eller el. Perfekt för att göra
lasagne, cannelloni och spagetti.

Artnr. 1091 • Strl: 20x20x15 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 379 SEK • Pris vid 50 st 349 SEK

NAGAWA BESTICKSET

TRIO GRYTUNDERLÄGG

Trendigt tolv-delars bestickset i stål. Handtaget är målat i svart.

Tredelat grytunderlägg av acacia. Trevlig att kombinera med någon av våra stekpannor eller

Artnr. 3385 • Strl: 22,5 cm • Förp: presentkartong

gjutjärnsgrytor.

Pris 1-49 st 539 SEK • Pris vid 50 st 499 SEK

Artnr. 3195 • Strl: största: 28 cm • Förp: presentkarton
Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK
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NAGAWA BESTICKSET

GUBBIO SERVERINGSBESTICK

NOVARA OSTSET

Trendigt tolv-delars bestickset i stål. Handtaget är målat i vitt.

Serveringsbestik i odlad teak. Använd som salladsbestick eller varför inte för att röra om i höstgry-

Mindre skär- och serveringbräda i odlad teak. Med skärbrädan följer en ostkniv. Utmärkt till

Artnr. 3386 • Strl: 22,5 cm • Förp: presentkartong

tan. Prydd med en skinnögla som gör att du kan förvara dem hängande på en krok i köket.

Pris 1-49 st 649 SEK • Pris vid 50 st 599 SEK

Artnr. 1024 • Strl: 25x8,2 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3072 • Strl: 21,5x15,5x1,8 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

parmesan eller andra godbitar.
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KAISER KOCKKNIV

KAISER NAKIRIKNIV

KAISER KOCKSET

KAISER ALLROUNDSET

Strl: 30 cm (bladet: 17 cm). Förp: presentkartong.

Strl: 30 cm (bladet: 17 cm). Förp: presentkartong.

Exklusivt set med två stycken knivar ur vår Kaiser-serie. En kockkniv samt en skalkniv. Handtaget

Fågelsax och Santokukniv fint förpackat i en magnetbox. Saxen är byggd för att enkelt skära

Artnr. 1650 • Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

Artnr. 1652 • Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

skönare och lättare att arbeta med. Det tyska stålets goda egenskaper gör att kniven både blir

att knivarna hålls låsta och stängda när de inte används. Strl: santoku: 25,5 cm (bladet: 14 cm)

är greppvänligt vilket tillsammans med den välbalanserade kroppen från ände till egg gör den

genom fjäderfän, revben, krabba och annat hårt motstånd.. En säkerhetsspärr på handtagen gör

fläckbeständig och inte heller ställer höga krav på skötsel mer än bryning då och då. Strl: 33 cm

sax: 25,5 cm. Förp: presentkartong.

(bladet 20cm) och 19,5 cm (bladet: 8 cm). Förp: presentkartong.

Artnr. 3371 • Pris 1-49 st 390 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

Artnr. 1655 • Pris 1-49 st 459 SEK • Pris vid 50 st 419 SEK

KAISER FILÉSET

KAISER BRÖDKNIV

KAISER SANTOKUKNIV

KAISER BRYNSTÅLSSET

Strl: 33 cm (bladet:20 cm). Förp: presentkartong.

Strl: 25,5 cm (bladet:14 cm). Förp: presentkartong

Kockkniv och brynstål ur Kaiser-serien. Kniven är tillverkad av tyskt stål, X50CrMoV15, och

Setet består av en filékniv, stålvävd handske samt en metalltvål. Handsken förbättrar ditt grepp

Artnr. 1651 • Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

Artnr. 1653 • Pris 1-49 st 279 SEK • Pris vid 50 st 259 SEK

kroppen från ände till egg gör den skönare och lättare att arbeta med. Det tyska stålets goda

bort de odörer från fisk och lök som vanlig tvål inte klarar av. Kniven är tillverkad av tyskt stål

än bryning då och då. Strl: kockkniv:33 cm (bladet: 20 cm) brynstål: 33 cm. Förp: presentkartong.

dess välbalanserade kropp från ände till egg gör den skönare och lättare att arbeta med. Strl:

handtaget är av pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans med den välbalanserade

om den hala fisken samtidigt som den skyddar dig mot eventuella missöden. Metalltvålen tar

egenskaper gör att kniven både blir fläckbeständig och inte heller ställer höga krav på skötsel mer

X50CrMoV15 och handtaget är av Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans med
filékniv: 33 cm (bladet: 21 cm). Förp: presentkartong.

Artnr. 3373 • Pris 1-49 st 539 SEK • Pris vid 50 st 499 SEK

Artnr. 1601 • Pris 1-49 st 349 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK

Denna knivserie har tagit flera år att utveckla. Stålet,
X50CrMoV15, är noga utvalt från Tyskland och handtaget
är av Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans med den välbalanserade kroppen från ände till
egg gör den skönare och lättare att arbeta med. Det tyska
stålets goda egenskaper gör att knivarna både blir fläckbeständiga och inte heller ställer höga krav på skötsel
mer än bryning. Dess skärpa håller sig länge och när man
väl behöver slipa dem så är det en enkel uppgift.

NUMAZO NAKIRISET

NUMAZO KOCKSET

Knivset i keramik bestående av en skalkniv och en nakirikniv. Keramiska knivar har fördelen av

Knivset i keramik bestående av kockkniv och en santokukniv. Keramiska knivar har fördelen av

samt en santokukniv. Setet kommer packat i en exklusiv canvaspouch. Förp: presentkartong.

skalkkniv: 18 cm (bladet: 8 cm). Förp: presentkartong.

santokukniv: 24 cm (bladet: 12 cm). Förp: presentkartong.

Artnr. 1660 • Pris 1-49 st 1529 SEK • Pris vid 50 st 1399 SEK

Artnr. 1697 • Pris 1-49 st 489 SEK • Pris vid 50 st 449 SEK

KAISER KOMPLETT KNIVSET
Exklusivt set med fem stycken Kaiser-knivar, en brödkniv, en kockkkniv, en skalkniv, en nakirikniv
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att behålla skärpan längre samt att vara antibakteriella. Strl: nakiri: 27,5 cm (bladet: 15,5 cm)

att behålla skärpan längre samt att vara antibakteriella. Strl: kockkniv: 27 cm (bladet:15,5 cm)
Artnr. 1696 • Pris 1-49 st 390 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK
83

RIVSKÅL

BAKSET

CHOP SKÄRBRÄDA

Stor skål av aluminium med silikonbelagd undersida som ger stabilitet. Till skålen medföljer ett

Bakset bestående av två stycken mått, en visp samt en bakpensel. Setet är packat i en bokbox med

Skärbrädan har två sidor, en i plast och en i trä. Plastsidan används för bakteriella produkter som t.ex

Artnr. 4125 • Strl: 26x15 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 3067 • Strl: visp: 27 cm, pensel: 11x4,5 cm, mått: 13 cm, box: 30x13x4,5 cm

frånlut, vilket ger en bra skärvinkel för användaren samtidigt som den samlar all vätska på ett ställe.

Pris 1-49 st 259 SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

Artnr. 3031 • Strl: 38x26x3 cm • Förp: presentkartong

lock med tre olika rivjärn.

en omvandligstabell på insidan.

kyckling medan träsidan passar bättre till grönsaker, bröd mm. Brädan har dessutom ett naturligt

Pris 1-49 st 179 SEK • Pris vid 50 st 169 SEK

GLOBE TERMOS

CERI LUNCHBOX

M E TA L LT VÅ L

Rund termos i plast med lock i metall. Håller värmen bra tack vare innanmäte i dubbelglas.

En smart lunchlåda i plast med tillhörande lock med silikonkant och slutligen ett elastiskt band

Metalltvålen tar bort de odörer från fisk och lök som vanlig tvål inte klarar av. Perfekt att skicka som brev.

Artnr. 5002 svart • 5003 vit • Strl: rymmer 1 L • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 249 SEK • Pris vid 50 st 229 SEK

som man försluter lådan med. Lådan är försedd med en löstagbar extravägg som gör det möjligt

Artnr. 1005 • Strl: 5,5x2x11 cm • Förp: presentkartong

att dela upp innehållet i lådan om man önskar.

Pris 1-49 st 59 SEK • Pris vid 50 st 59 SEK

Artnr. 3106 • Strl: 19x12x6,5 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

JAVA TERMOS
Fin kaffetermos i klassisk skandinavisk design med raka och rena linjer.
Artnr. 50700 stål • 50709 svart • Strl: Rymmer 1L, 30x10,5 cm • Förp: presentkartong

SKALSET

LÖKBRILLOR

Skalset innehållande en skalkniv i keramik, en skalare i keramik samt en vitlöksskalare i silikon.

Aldrig mer tårar i ögonen när du skär lök. Dessa glasögon i ergonomisk design har en smart kant

Artnr. 1693 • Strl: Skalkniv 10 cm, vitlöksskalare 13x3 cm, skalare 12 cm

tår över lök hemma i köket.

Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK

Artnr. 3044 • Strl: One size • Förp: presentkartong

Dessa verktyg underlättar och gör det vardagliga arbetet i köket roligt.

av skumgummi som gör att glasögonen sitter tätt kring ansiktet. Aldrig mer behöver du fälla en

Pris 1-49 st 299 SEK • Pris vid 50 st 279 SEK
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Pris 1-49 st 89 SEK • Pris vid 50 st 79 SEK
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HARROW PONCHO

HARROW PLÄD

Melerad fleeceponcho i 280 gsm crystalfleece. Tack vare den fina fibern i fleecen så upplevs

Melerad fleecepläd i 280 gsm crystalfleece. Tack vare den fina fibern i fleecen så upplevs denna

Artnr. 4179 grå • Strl: 120x150 mc • Förp: presentkartong

Artnr. 40016 grå • Strl: 130x200 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK

GARONNE PLÄD

BRITISH INDIA PLÄD

Pläd i 350 gsm crystalfleece. Materialets egenskaper bidrar till en extra skön och mjuk känsla då

Pläd i 350 gsm crystalfleece. Materialets egenskaper bidrar till en extra skön och mjuk känsla då

att den blir en fin detalj i hemmet.

att den blir en fin detalj i hemmet.

denna poncho extra mjuk och varm i jämförelse med vanlig fleece.

pläd extra mjuk och varm i jämförelse med vanlig fleece.

fibern i tyget är finare än i vanlig fleece. Pläden värmer också gott och dess mönster och färg gör

fibern i tyget är finare än i vanlig fleece. Pläden värmer också gott och dess mönster och färg gör

Artnr. 40042 • Strl: 130x170 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 40043 • Strl: 130x170 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 269 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK

Pris 1-49 st 269 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK

M I LTO N P L Ä D

SHEEP PLÄD
Pläd i 350 gsm crystalfleece. Materialets egenskaper bidrar till en extra skön och mjuk känsla då

Fluffig pläd i 300 gsm teddy, baksida i 180 gsm velvet. Ser ut och känns som fårfäll.
Artnr. 40018 grå • 40019 naturvit • Strl.130x170 cm

fibern i tyget är finare än i vanlig fleece. Tryckt med fårmönster designat av Björkforth Rotor.

Förp: presentkartong • Pris 1-49 st 379 SEK • Pris vid 50 st 349 SEK

Artnr. 40041 • Strl: 130x170 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 269 SEK • Pris vid 50 st 249 SEK
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vit 55001

ljusgrå 55004

beige 55016

rosa 55017

ljusblå 55018

turkos 55008

navy 55003

mörkgrå 55013

svart 55009

röd 55006

lime 55011

B A LT H A Z A R F R OT T É 5 5 0
En lyxig frottéhandduk i 550 gsm kammad öglefrotté i 100 % ekologiskt odlad bomull. En handduk som känns mjuk och skön mot kroppen samt är framtagen
med medvetenhet från odlad bomullsplanta till färdigställd produkt. Tack vare detta är handduken certifierad med både OEKO-TEX Standard 100 och GOTS.
50x70 cm

Pris 1-49 st 69 SEK • Pris vid 50 st 59 SEK

65x135 cm Pris 1-49 st 139 SEK • Pris vid 50 st 129 SEK
90x150 cm Pris 1-49 st 199 SEK • Pris vid 50 st 189 SEK

KINGSLEY & BALTHAZAR
GOTS – 100 % ORGANIC COTTON

På Vinga jobbar vi ständigt mot förbättring i vår produktion och val av material. Många av våra produkter i ekologisk bomull är certifierade enligt Global
Organic Textile Standard – GOTS. Det är en standard som säkerställer textiliers ekologiska status och innefattar sociala krav genom hela leverantörs-

vit 40001

navy 40003

mörkgrå 40013

kedjan. GOTS utvecklades genom samarbete mellan ledande normgivare. Målsättningen är att definiera krav för internationellt erkännande gällande
miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning och inkluderar hela produktionsprocessen: från odling till vävning och färgning. En textilprodukt som
bär GOTS-märkning måste innehålla minst 70 % certifierad ekologiska fibrer. För märkning ”organic” måste plagget innehålla minst 95 % certifierad

ekologiska fibrer. Alla kemikalier, som färgämnen och processkomponenter, måste uppnå standardens särskilda miljömässiga och toxikologiska krite-

rier. Enheter för våtprocesser måste föra fullständiga register över användandet av kemikalier, energi, vattenförbrukning och rening av avloppsvatten,
inklusive bortskaffandet av slam. Standardens sociala kriterier baserad på centrala normer från International Labour Organisation (ILO) och måste
uppfyllas av alla enheter i tillverkningen. Bomull som är certifierade av GOTS kan spåras ända till gården där den har odlats. Genom GOTS-märkning ges
kunden en trovärdig försäkran om att det ekologiska plagget verkligen är ekologiskt och att det är ansvarsfullt producerat.

KINGSLEY FROTTÉ 400
En lyxig frottéhandduk i 400 gsm kammad öglefrotté i 100 % ekologiskt odlad bomull. En handduk som känns mjuk och skön mot kroppen samt är framtagen
med medvetenhet från odlad bomullsplanta till färdigställd produkt. Tack vare detta är handduken certifierad med både OEKO-TEX Standard 100 och GOTS.
50x70 cm

Pris 1-49 st 44 SEK • Pris vid 50 st 39 SEK

65x135 cm Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK
90x150 cm Pris 1-49 st 149 SEK • Pris vid 50 st 139 SEK
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svart 40009

MILLBROOK ROBE

ASCOT MORGONROCK

Sparock i BCI-bomull certifierad med EU Ecolabel. Rocken är av 200 TC tvättad percale. Rocken ger

Exklusiv morgonrock i 280 gsm crystalfleece. Passar utmärkt att avnjuta helgens första kopp kaffe

Strl: one size. Förp: plastpåse.

Artnr. 4966 navy S/M • 4967 navy L/XL • 4968 grå S/M • 4969 grå L/XL

en lätt och sval känsla mot kroppen, och den stentvättade finishen ger en ännu mjukare känsla.
Artnr. 4991 navy • 4992 grå

i. Rocken har en bred sjalkrage som ger ett maffigt intryck, knytskärp och två fickor.
Förp: plastpåse • Pris 1-49 st 349 SEK • Pris vid 50 st 319 SEK

Pris 1-49 st 390 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

TERAI TVÅL

EXCELSIOR SPATOFFLOR

Fast handtvål från Terai. Tillverkade av kokosolja som är skonsam mot huden – du kan tvätta dig

Härliga spatofflor med mjuk sula och stilrent dekorband runt om.

flera gånger om dagen utan att den torkar ut. Självklart är tvålen fri från parabener, färgämnen
och hormonpåverkande ämnen.

Artnr. 491001 • Strl: one size • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 34 SEK • Pris vid 50st 29 SEK

Artnr. 4242 • Strl: 6x7,5x2,5 cm • Förpackad i en bomullspåse
Pris 1-49 st 79 SEK • Pris vid 50 st 69 SEK

HAYDEN HANDDUKSSET

ASCOT HANDDUKSSET

Exklusivt frottéset bestående av två duschhanddukar och två mindre handdukar framtagna i

Ett lyxigt frottéset i fint mönster med två duschhanddukar och två mindre handdukar framtagna

vilket gör att de blir extra mjuka. Tack vare de korta bomullsfibrerna känns handduken mjukare

odlad planta till färdigställd produkt vilket har gjort att handdukarna är certifierade med både

100 % ekologiskt odlad bomull. Handdukarna är tillverkade med hjälp av en zero-twist-metod

samtidigt som den håller en högre kvalitet. Vid tillverkningen har man lagt stor fokus på hela pro-

duktionsledet från odlad planta till färdigställd produkt vilket gjort att handdukarna är certifierade
med både GOTS och OEKO-Tex Standard 100. 550 gsm.

Artnr. 4108 grå • Strl: 50x70 cm, 65x135 cm • Förp: presentkartong

i 100 % ekologiskt odlad bomull. Vid tillverkningen har man lagt stor fokus på god kvalitet från

GOTS och OEKO-Tex Standard 100. Bomullens egenskaper bidrar till en skön känsla mot kroppen
och dess fina mönster gör att de även blir fina på badrumshyllan. 500 gsm.

Artnr. 4113 grå • Strl: 40x70 cm, 65x135 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 539 SEK • Pris vid 50 st 499 SEK

Pris 1-49 st 539 SEK • Pris vid 50 st 499 SEK
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ASTON SLIPPERS

ANTIQAUE DOFTLJUS

CORK DOFTLJUS

Gosiga slip-in tofflor i en klassisk design.

Doftljus i glas. Färgen ligger på insidan av glaset för att ge ett extra vackert skimmer då ljuset är
tänt. Brinntid 40 h.

Doftljus i glas med lock i kork. Brinntid 14 h. När ljuset har brunnit ned är burken fin att spara till

Artnr. 4918 S/M • 4919 L/XL • Finns i två storlekar • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 149 SEK • Pris vid 50 st 139 SEK

Artnr. 1116 vit • 1117 grå • 1118 grön • Strl: 8x9,3 cm • Förp: presentkartong

Artnr. 1101 grön • 1102 transparant • Strl: 5,5x7,2 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 109 SEK • Pris vid 50 st 99 SEK

Pris 1-49 st 54 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK

ALWIN DUNTOFFLOR

LU N A LY K TA

APOTHECARY DOFTLJUS

Duntofflor med en utsida av bomull och en lurvigt varm och mjuk insida i fuskpäls. Tack vare

Handblåst ljuslykta av glas. Färgen ligger på insidan av glaset för att ge ett extra vackert skimmer

Väldoftande ljus i en glasflaska med lock inspirerad av gamla apoteksflaskor. Dess generösa

Artnr. 4917 • Strl: One size • Förp: presentkartong

glaset. Alla lyktor är således unika.

Artnr. 1122 • Strl: 6,5x13,5 cm • Förp: presentkartong

Pris 1-49 st 209 SEK • Pris vid 50 st 199 SEK

Artnr. 8175 grå • 8176 vit • Strl: 10x9 cm • Förp: presentkartong

förvaring av småprylar.

CLASSIC PONCHO
Klassisk poncho i 250 gsm fleece.
Artnr. 4034 navy • 4035 grå • Strl: 120x150 cm • Förp: plastpåse
Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

dragskoreglaget så kan storleken justeras något. Utrustad med fina detaljer av skinnimitaion.

då lyktan är tänd. Vid tillverkningen har man låtit tillsätta kolsyra för att få fram bubblor inuti

brinntid gör att det sprider en behaglig doft av vildvuxna fikon i många timmar.
Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK

Pris 1-49 st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

ARCTIC PONCHO

VETEKUDDE

M OTO LY K TA

AEGO VAS

En lyxig poncho i konstpäls som förmedlar känslan av att vara äkta. Dess baksida i mjuk velour

Vetekudde för värme eller kyla, sydd med tre kanaler för en jämn temperaturåtergivning. Kudden

Ljuslykta i rillat glas med en botten i mässing. Går även utmärkt att använda som vas. Strl.15x19

Glasvas med sandad utsida för en mattborstad effekt. Metallock med små hål gör att blommorna

Artnr. 4128 brun • 4129 grå • Strl: 120x150 cm • Förp: presentkartong

gör att den är lätt att fästa till exempel runt nacken.

Artnr. 8170 grå • 8172 grön • Pris 1-49 st 319 SEK • Pris vid 50 st 299 SEK

utmärkt att använda som ljuslykta. Strl: 14,8x10,3 cm. Förp: presentkartong.

Pris 1-49 st 390 SEK • Pris vid 50 st 360 SEK

Artnr. 5214 • Strl: 44x13x2,5cm • Förp: presentkartong

gör den extra härlig att svepa in sig i.

värmer du enkelt i mikron eller kyler i frysen. Den är också utrustad med ett praktiskt band som

cm. Förp: presentkartong.

hålls på plats. Finns i vitt med guldigt metallock och grått med silvrigt metallock. Går även
Artnr. 4190 grå • 4192 vit • Pris 1-49 st 159 SEK • Pris vid 50 st 149 SEK

Pris 1-49 st 129 SEK • Pris vid 50 st 119 SEK
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A S A D O B R A N D F I LT

S E A S O N S B R A N D F I LT 1 2 0 X 1 8 0

EU-godkänd brandfilt i ett lager med fodral i canvas. Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997.

EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett fodral i snygg design samt ett fodral märkt

Artnr. 4821 grön • 4823 svart • Strl: 120x120 cm • Förp: presentkartong

med säkerhetsföreskrifter. Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997.

Pris 1-49 st 259SEK • Pris vid 50 st 239 SEK

Artnr. 4845 • Strl: 120x180 cm • Förp: presentkartong
Pris 1-49 st 289 SEK • Pris vid 50 st 269 SEK

4820 season

4840 marble

4847 anchor

4833 butch

4807 Bonsall

4842 pioner

B R A N D F I LT 1 2 0 X 1 2 0
EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett fodral i snygg design samt ett fodral märkt med säkerhetsföreskrifter. Det designade
fodralet har en enfärgad baksida och är perfekt att lägga ett tryck på. Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997.

Artnr. 4938 new york • 4820 season • 4847 ankare • 4807 Bonsall • 4840 marble • 4833 butch • 4842 pioner • 4803 flamingo •
Strl: 120x120 cm • Förp: presentkartong. • Pris 1-49 st 239 SEK • Pris vid 50 st 219 SEK
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4803 flamingo

BOMULLSKASSE SEASIDE
Smart dragskopåse i bomull med tryck. Passar bra som enklare strandväska eller som ett finare förpackningsalternativ.
Artnr. 531301 • Strl: 30x50 cm. Förp: plastpåse. Pris 1-49  st 44 SEK • Pris vid 50 st 39 SEK

OUT OF OFFICE PRESENTPÅSE

PALM PRESENTKARTONG

Artnr. 307 • Strl: 26x33x10 cm • Pris 1-49 st 25 SEK • Pris vid 50 st 19 SEK

Artnr. 0132 medium, strl: 39x29x8 cm • 0133 stor, strl: 49x35x11 cm
Pris medium 1-49 st 45 SEK • Pris medium vid 50 st 39 SEK
Pris stor 1-49 st 55 SEK • Pris stor vid 50 st 49 SEK

BOMULLSKASSE
Bomullskassar i 170 gsm bomull med långa handtag.
Artnr. 2330 natur • 2331 svart • Strl: 43x43x15 cm • Pris 1-49 st 40 SEK • Pris vid 50 st 35 SEK

GOTS CANVASKASSE
Bomullskasse av extra fin ekologiskt odlad bomullscanvas med GOTS-certifierng. Tillverkad av 350 gsm 100 % ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX standard 100.

PROPELLER PRESENTKARTONG

MAP PRESENTKARTONG

Artnr. 0180 • Strl: 39x29x7 cm • Pris 1-49 st 35 SEK • Pris vid 50 st 29 SEK

Artnr. 0155 • Strl: 39x29x7 cm • Pris 1-49 st 35 SEK • Pris vid 50 st 29 SEK

Artnr. 2306 natur • Pris 1-49 st 44 SEK • Pris vid 50 st 39 SEK
Artnr. 2307 grå • 2308 navy • 2309 svart • Strl: 38x40x7 cm • Pris 1-49 st 54 SEK • Pris vid 50 st 49 SEK
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VINGAS GÅVOKORT
Det här är gåvan där mottagaren själv får välja från ett stort urval av produkter från flera välkända varumärken.
Vi kan utforma kortet och beställningssidan speciellt efter ert önskemål, från 50 st, vilket gör hela upplevelsen mer
personlig och budskapet tydligare. Vi arbetar med ett levande sortiment, det vill säga att det ständigt förändras och
att vi endast visar de artiklar som vi har på lager. På så sätt kan vi garantera att du alltid får det du väljer.

VÅRT ANSVAR

och färgning.

Hos oss på Vinga är kvalitet mer än bara en bra produkt i en
fin förpackning. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om
att säkerställa att de anställda i fabrikerna som tillverkar våra
produkter arbetar under säkra, rättvisa, lagliga och humana
förhållanden. Om att hela tiden leta efter nya miljövänligare
material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom vårt dagliga arbete. Vi samarbetar och är
certifierade enligt följande organisationer:

GÅVOKORT REGAL

En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv

En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv

olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som

olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som

välja något som han eller hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad

välja något som han eller hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad

mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika uppgifter. Väl inloggad

mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika uppgifter. Väl inloggad

presenteras 100 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter

presenteras 100 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter

7 dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

7 dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

Artnr. PK240 Pris 240 SEK

Artnr. PK360 Pris 360 SEK

ISO 14001

Ett miljöledningssystem hjälper oss att på ett systematiskt sätt
arbeta med vår organisations påverkan på miljön och hitta
kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir vår verksamhet både
miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp av den internationella
standarden för miljöledningssystem ISO 14001, kan organisationen identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt
på området, exempelvis för att minska användningen av energi
och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

GOTS

GÅVOKORT EXTRAVAGANS

GÅVOKORT IMPERIAL

En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv

En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att själv

olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som

olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla hittar något som de blir riktigt nöjda med. Som

välja något som han eller hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad

välja något som han eller hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter från en rad

mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika uppgifter. Väl inloggad

mottagare av kortet loggar man in på vår gåvokortssajt med sina unika uppgifter. Väl inloggad

presenteras 50 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter 7

presenteras 30 olika gåvor. Man klickar helt enkelt bara hem den som man själv vill ha och efter 7

dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste ombud. Enkelt och uppskattat!

Artnr. PK500 Pris 500 SEK

På Vinga jobbar vi ständigt mot förbättring i vår produktion och
val av material. Många av våra produkter i ekologisk bomull är
certifierade enligt Global Organic Textile Standard – GOTS. Det
är en standard som säkerställer textiliers ekologiska status och
innefattar sociala krav genom hela leverantörskedjan. GOTS
utvecklades genom samarbete mellan ledande normgivare.
Målsättningen är att definiera krav för internationellt erkännande gällande miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning och
inkluderar hela produktionsprocessen; från odling till vävning

Artnr. PK1000 Pris 1000 SEK
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EU Ecolabel är den europeiska motsvarigheten till Svanen märkning. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkterna
granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall.
Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och
kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

BCI

BCI – Better Cotton Initiative är ett helhetssyn för hållbar
bomullsproduktion som täcker alla tre pelarna i hållbarhet:
BSCI (Business Social Compliance Initiative), är ett europeiskt
miljö, social samt den ekonomiska aspekten. Var och en av
företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren elementen – från produktionsprinciperna och kriterierna
i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar över 1300 företag till övervakningsmekanismerna som visar resultat och
kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet
konsekvenser – arbetar tillsammans för att stödja systemet
mot en etisk leverantörskedja genom ett utvecklingsorienterat och trovärdigheten hos Better Cotton och BCI. Systemet är
system. Grunden för systemet är den gemensamma uppföutformat för att säkerställa utbyte av god praxis och för att
randekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att imple- uppmuntra uppskalning av kollektiva åtgärder för att skapa
mentera i sin leverantörskedja. Genom externa revisionsföretag bättre bomull som en hållbar huvudprodukt.
och egna revisioner så utvärderas fabrikerna och vi kan se hur
OEKO TEX
väl de möter kraven i den gemensamma uppförandekoden.
OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och
Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga
rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organi- certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter
i alla produktionsled. Exempel på produkter som kan certisations, ILOs kärnkonventioner.
fieras är råa och färgade/förädlade garner, råa och färgade/
ISO 9001
förädlade tyger och stickvaror, konfektionerade artiklar
Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008, är ett verktyg för före- (kläder av alla slag, hem- och hustextilier, sängkläder,
tag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. frottévaror, textila leksaker och mycket mer).
De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla företag oavsett
storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för
att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

BSCI

GÅVOKORT CLASSIC

EU Ecolabel
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