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För att göra det lite lättare för dig har vi samlat allt  

som hör julen till på ett ställe. Här hittar du allt från  

fin choklad och lyxiga presenter att skämma bort  

kunder och medarbetare med, till omslagspapper  

och snören för att kunna göra årets finaste klappar. 

 

Vi har också ett mycket brett sortiment av julens  

populäraste belysning så att kontoret blir riktigt  

stämningsfullt.

Allt för julen.
Och lite till.

3

Julsäck grön 1520g 
Grön jutesäck som innehåller ett blandat juligt sortiment av choklad och praliner.  
Förpackade i en användbar grön jutesäck.

Bestnr Enhet Pris
2891104 FP 269,00

Kolasäck 1000g 
Svenska kolor med smaker som hallon/lakrits, polka, gräddsmak och chokladkola.  
Förpackade i en jutesäck. 

Bestnr Enhet Pris
2890946 FP 79,90

Julfoliemix 2400g 
Julfoliemix i en trevlig trälåda. En mycket snygg trälåda 
fylld med massa spännande inslagna julfavoriter. Dumle, 
Geisha, Rollo, Marianne, Likörkonfekt, Fox kola med citron 
smak samt en härlig Mjölkcrisp. Den ultimata gåvan!

Bestnr Enhet Pris
8550408 FP 299,00

Julsäck röd 1135g 
Innehåller ett blandat juligt sortiment. Förpackade i en 
användbar jutesäck.

Bestnr Enhet Pris
2890991 FP 189,00

Hexagon Favoritmix 1800g 
Favoritmix med 9 olika produkter Karl Fazer Mjölk-
choklad, Chocolate Eclairs, Dumle Original, Mint/ 
Chocokola, Geisha Original, Rovelli Original Choklad-
kulor, Gräddkola, Riesen Dark, Hallon/Lakritskola.

Bestnr Enhet Pris
8551133 FP 239,00

Julchoklad

Julsäck stor 1994g 
Innehåller 9 kända produkter från Cloetta - Juleskum 
Original, Doppat Juleskum, Bridgeblandning, Romer-
ska Bågar, Rollo Original, Kexchoklad i påse, Allsorts 
lakrits-konfekt, Polly Blå och Kick Bites.

Bestnr Enhet
2830015 FP
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Julchoklad

Tomtens verkstad retro tin 400g 
Klassisk vintageask med julmotiv - Tomtens verkstad. Innehåller 
mjölkchokladkulor med tomtemotiv fyllda med hasselnötskräm 
och krisp.  

Bestnr Enhet Pris
8551137 ASK 139,00

Härliga choklad-
kulor i metallask

Holiday season 400g 
Choklad Holiday Season - Metallask med julmotiv. Innehåller 30 st Fairtrade praliner i 
varierande smaker och fyllningar i mörk, ljus och vit choklad. 

Bestnr Enhet Pris
8552045 AKS 169,00

Hundra härliga praliner 860g 
Trillingnöt, gräddtryffel, mandelnougat, luxus marsipan och mycket mer.

Bestnr Enhet Pris
2891110 ASK 199,00

Femtio härliga praliner 430g 
Denna ask innehåller alla dina favoriter. Välfylld ask med 50 härliga chokladpraliner med 
mörk choklad och mjölkchoklad. Njut av mandelnougat, apelsintryffel, salt karamell och 
många många fler. 

Bestnr Enhet Pris
2891189 ASK 99,00

Champs Elysées 428 g 
Champs Elysées är utsökt utvalda chokladpraliner från Lindt i en otroligt snygg ask.

Bestnr Enhet Pris
2590832 ASK 159,00
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Julchoklad

Sjöfrukter Con Amore 750g 
En härlig ask fylld med klassiska Con Amore Sjöfrukter i 
ljuvlig kvalitetschoklad i finaste Belgisk choklad. 

Bestnr Enhet Pris
8552031 ASK 129,00

Anthon Berg Guld 800g 
Vill du ge bort en lyxig känsla av kvalitet är detta asken 
för dig. Under det guldfärgade locket döljer sig en 
klassisk blandning av Anthon Berg praliner. En mycket 
omtyckt ask som uppskattas av både givare och mot-
tagare och som därför leder till återköp, år efter år.

Bestnr Enhet Pris
2891180 ASK 279,00

Anthon Berg Signatures 460g 
Anthon Bergs Signatures - en 460 gram med ett extra 
generös blandning av både klassiska och nya spännande 
chokladpraliner från Anthon Berg. Perfekt att ge bort. 
Chokladen innehåller inte gluten.

Bestnr Enhet Pris
8552050 ASK 179,00

Anthon Berg Diplomat 1000g 
Anthon Berg Diplomat 1000g. Vill du ge bort en lyxig klassiker är detta asken för dig. 
Diplomat innehåller en  klassisk blandning av Anthon Berg praliner.

Bestnr Enhet Pris
2891181 ASK 349,00

Belgiska praliner 1000g 
Den perfekta choklad blandningen av högkvalitativa handgjorda Belgiska praliner som 
verkligen lever upp till sitt rykte.

Bestnr Enhet Pris
8552032 ASK 199,00

Aveny Chokladpraliner 660g 
I glänsande koppartråg ligger 64 spännande praliner och 
väntar. 

Bestnr Enhet Pris
2830031 ASK 179,00

Chokladkupor Finest Chocolate Cups 335g 
FINEST CHOCOLATE CUPS - Fina franska chokladcups 
med delikata fyllningar. 

Bestnr Enhet Pris
8552034 ASK 129,00

Jullyxburk 675g 
En total eufori av inslagna klassiska lösviktsprodukter som 
bör finnas på alla julbord, 
receptionsdiskar och konferensanläggningar. 8 olika 
produkter som alla samsas i en super praktisk ”tag själv” 
förpackning som är lika simpel som genial. Jullyxmixen 
är garanterat en smaksensation. Innehåller: Rollo, Mjölk-
chokladcrisp, Marianne, Likörkonfekt, Geisha, Fox citron, 
Dumle, Choko Ljus.

Bestnr Enhet Pris
8550409 FP 89,00
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Julchoklad

Tryfflar 200g
Franska kakaopudrade tryfflar. Rättvisemärkt med UTZ.

Bestnr Enhet Pris
2891263 Med smak av karamell & havssalt ASK 39,90
8551145 Med apelsinbitar ASK 39,90

Champagneflaska 280g
Lyxig champagneflaska innehållandes krämiga chokladkulor fyllda med hasselnötskräm 
och krisp. 

Bestnr Enhet Pris
8552042 FP 69,00

Gatsby Röd 125g 
Liten röd ask med guldmönster. Innehåller 10 st klassiska praliner i varierande smaker 
och fyllningar. 

Bestnr Enhet Pris
2830027 ASK 79,00

Lindor gift box mjölkchoklad 287g 
Lindor gift box mjölkchoklad. 287 gram. Inspirerad av ett hemligt recept har Lindts 
choklad mästare skapat ett mästerverk i choklad; Lindor. Det delikata skalet av finaste 
Lindt mjölkchoklad innesluter en len och krämig fyllning. En gåva från Lindor omsluten av 
vackert sidenband. 

Bestnr Enhet Pris
8552051 ASK 129,00

Lindor Mjölkchoklad 2 kg 
Tillverkad av den finaste chokladen.

Bestnr Enhet Pris
8550941 Mjölkchoklad ASK 499,00
8550942 Blandad choklad ASK 499,00

Truffles Collection 850g
Truffles Collection, Chokladtryffel älskarens dröm… 11 olika och totalt 66 stycken, hela 
850g. Bl.a Salted Caramel, Raspberry & Champagne, Creamy Milk, Hazelnut, Orange 
mmmm så gott

Bestnr Enhet Pris
8552036 AKS 299,00
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Julchoklad

Red Croco 250g 
Lackad krokodilimiterad presentask i rött. Innehållande 20 st praliner i varierande  
fyllningar och smaker. 

Bestnr Enhet Pris
8552041 ASK 99,00

Guldask i presentpåse 350g 
Inslagen presentask i guldpapper med exklusivt vitt sidenband med Grand-tryck. 
Kommer i elegant presentpåse med guldhandtag. Innehåller 32 st praliner i varierande 
smaker och former. 

Bestnr Enhet Pris
8551140 FP 169,00

Black Royal 200g 
Liten elegant svart chokladask med magnetlås. Innehåller 16 st praliner i varierande 
smaker och fyllningar.

Bestnr Enhet Pris
8551144 ASK 99,00

Victoria 440g 
Ceriserosa presentask med magnetlås. Innehåller 32 st praliner i varierande smaker och 
fyllningar i mörk, ljus och vit choklad. 

Bestnr Enhet Pris
8552044 ASK 149,00

Miss Bordeaux 500g
Inslagen presentask med vackert bordeauxfärgat papper med silverprickar och vackert 
band. Innehållande 40 st praliner i varierande fyllningar och smaker. 

Bestnr Enhet Pris
8552040 ASK 149,00

Fedora premiumask
En vacker ask med rött mönster och stort sidband med rosett. Innehåller 70 st  
premiumpraliner i varierande smaker och tidigare, utsökt dekorerade. 

Bestnr Enhet Pris
8551142 ASK 299,00
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Julklappar
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Baltimore Ryggsäck 
Minimalistisk och trendig ryggsäck som passar på jobbet 
såväl som i skolan. Ryggsäcken är tillverkad i vatten- 
avvisande nubuck-PU och har justerbara remmar för 
optimal komfort. Ryggsäcken är även försedd med en 
ficka med dragkedja på ena sidan och en dold ficka på 
baksidan, så du kan vända ryggen till med värdesakerna  
i säkert förvar. Storlek: 36x14,5x39cm.

Bestnr Enhet Pris
8552074 ST 360,00

Baltimore Weekendbag 
Denna rymliga weekendväska ger uttryck för stil och 
minimalism på samma gång. Väskan har en justerbar 
axelrem. För att ge bättre organisationsmöjligheter 
har väskan utrustats med en ficka med blixtlås på ena 
sidan och en liten ficka med tryckknapp på den andra. 
Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en väska med  
vattenavvisande egenskaper. Storlek: 55,50x22x43cm.

Bestnr Enhet Pris
8552075 ST 360,00

Baltimore Necessär 
En necessär i minimalistisk och modern stil. Necessären 
är tillverkad i ett vattenresistent material som gör att du 
slipper oroa dig för innehållet. Necessären försluts med 
dragkedja och passar utmärkt när du ska ut och resa. 
Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en necessär med  
vattenavvisande egenskaper. Storlek: 23,5x12,5x18,5cm.

Bestnr Enhet Pris
8552076 ST 159,00

Baltimore Travel Ryggsäck 
Ryggsäcken har en minimalistisk och modern design 
med smarta organisationsmöjligheter. Utrustad med ett 
vadderat datorfack, samt en dold ficka på baksidan för 
säker förvaring av värdesakerna. Detta gör väskan perfekt 
för mindre resor eller när natten ska spenderas borta. 
Storlek: 28x14,5x43cm

Bestnr Enhet Pris
8552077 ST 449,00

Julklappar

Monte Gjutjärnsgryta  
En robust gryta tillverkad i emaljerat gjutjärn. Utsidan i en mattemaljering med dekorativ 
knopp i mässingsfinish. Tack vare materialets egenskaper blir värmefördelningen jämn 
över hela grytan samtidigt som den bibehålls länge. Locket är försett med små piggar 
som gör att vattenångan som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint över hela 
grytans innehåll. Perfekt till långkok och goda grytor. Dess emaljering gör den också 
möjlig att använda om du vill bryna kött eller grönsaker. Klarar de flesta typer av hällar 
inklusive induktion. Strl:27x21x15 cm, rymmer 3,5L. Levereras i presentkartong.

Bestnr Enhet Pris
2813433 Röd ST 360,00
2813434 Grön ST 360,00
2813435 Blå ST 360,00
2813436 Svart ST 360,00
8552078 Gul ST 360,00

Knivset trä
Klassiskt, välarbetat knivset med handtag i wengeträ. En kockkniv och en grönsaks-
kniv snyggt packat tillsammans i en läcker presentkartong med formskuren bädd.  
Perfekt gåva! 

Bestnr Enhet Pris
8552079 ST 360,00
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Ett snyggt förkläde i mjukt buffelskinn 
Förpackad i en presentförpackning. Skinnförklädet kan med fördel märkas med en prägling 
på halsremmen eller en  prägling längst ner i högra hörnet på förklädet. Det går även 
utmärkt att brodera eller lasergravera på förklädet. Storlek:  80x54 cm

Bestnr Enhet Pris
8552080   Brun ST 360,00
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Julklappar
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Ge bort ett gåvokort
En av våra mest uppskattade gåvor är vårt gåvokort. Här ger du mottagaren möjlighet att 
själv välja något som han eller hon verkligen vill ha. Vårt sortiment är brett med produkter 
från en rad olika välkända varumärken. Vi garanterar att alla hittar något som de blir riktigt 
nöjda med. Som 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 7 dagar så finns den antingen i brevlådan eller hos närmaste 
ombud.  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. 
Fraktkostnad tillkommer med 75 kr per kort.

Bestnr Pris/Värde
2813457 Gåvokort Classic 249,00

2813458 Gåvokort Regal 360,00
2813459 Gåvokort Extravagans 500,00

Se gåvor på 
www.getmygift.se

Logga in med TEST  
följt av valör för kort.

Gåvokortskod:  
TEST360
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Asado Brandfilt 
EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett 
fodral i snygg design samt ett fodral märkt med säker-
hetsföreskrifter. Det designade fodralet har en enfärgad 
baksida och är perfekt att lägga ett tryck på. Brandfilten 
godkänd enligt EN: 1869:1997.

Bestnr Enhet Pris
2813481 Grön ST 249,00
2813482 Svart ST 249,00
8552087 Beige ST 249,00

Asado Grytvante
Grytvante i stentvättad canvas som blir ett fint inslag i köksinteriören. Detaljer i konstläder 
och kontrastsömmar i ett stilfullt rutmönster. En funktionell modell som är anpassad för både 
höger-och vänsterhänta. Tillverkad av 480 gsm bomullscanvas.

Bestnr Enhet Pris
8552084 Grön ST 199,00
8552085 Svart ST 199,00
8552086 Beige ST 199,00

Asado Förkläde
Robust förkläde i stentvättad canvas 280 gsm med konstläder detaljer. Ett förkläde med  
lång livslängd som bara blir finare med tiden.

Bestnr Enhet Pris
8552081 Grön ST 199,00
8552082 Svart ST 199,00
8552083 Beige ST 199,00
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Gör din julgåva mer 
personlig. Vi hjälper dig  
gärna med unikt tryck!

Julklappar

Pläd ziggy  
Ziggy är en pläd av hög kvalitet i 100% merionoull. Kontrastfärgat och trendigt  
zick-zack mönster och med fransar på kortsidorna. Mått: 130 x 190 cm.  
Levereras i presentkartong. 

Bestnr Enhet Pris
2813472  ST 360,00

Russel Pläd 
Exklusiv pläd i 620g plush. Underbart mjuk och fin. En pläd som alltid värmer. 
Strl.130x170 cm. Levereras i presentkartong.

Bestnr Enhet Pris
2813428 Grå ST 360,00
8552092 Brun ST 360,00
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Hold ljuslyckta Guld  
Hold lanterna består av 
munblåst glas och guldfärgad 
metall. Framtagen för kronljus 
och lika fin med glasdelen 
som utan.

Bestnr Enhet Pris
2813474   Guld ST 225,00

Hold ljuslyckta och 
vas Guld/Silver  
Hold är en unik glasvas 
designad av Pascal 
Charmolu. Vasens höjd går 
att justera genom att flytta 
upp eller ner metallhållaren 
för att med stil kunna stötta 
upp höga snittblommor.  
H 200/330 mm Ø 115 mm.

Bestnr Enhet Pris
8552090   Guld ST 299,00

8552091   Silver ST 299,00

Top vas Guld  
Top vas är av munblåst glas och metall. 
En enkel men dekorativ inredningsdetalj 
som fungerar lika väl som vas för enkla 
snittblommor och som ljusstake med ett 
kronljus. Metalldelen är avtagbar.

Bestnr Enhet Pris
8552088   Guld ST 229,00
8552089   Silver ST 229,00

Använd som  
ljuslykta eller

som vas 
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Monte Gjutjärnsgryta  
En robust gryta tillverkad i emaljerat gjutjärn. Utsidan i en mattemaljering med dekorativ 
knopp i mässingsfinish. Tack vare materialets egenskaper blir värmefördelningen jämn 
över hela grytan samtidigt som den bibehålls länge. Locket är försett med små piggar 
som gör att vattenångan som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint över hela 
grytans innehåll. Perfekt till långkok och goda grytor. Dess emaljering gör den också 
möjlig att använda om du vill bryna kött eller grönsaker. Klarar de flesta typer av hällar 
inklusive induktion. Strl:27x21x15 cm, rymmer 3,5L. Levereras i presentkartong.

Bestnr Enhet Pris
2813433 Röd ST 360,00
2813434 Grön ST 360,00
2813435 Blå ST 360,00
2813436 Svart ST 360,00
8552078 Gul ST 360,00

Knivset trä
Klassiskt, välarbetat knivset med handtag i wengeträ. En kockkniv och en grönsaks-
kniv snyggt packat tillsammans i en läcker presentkartong med formskuren bädd.  
Perfekt gåva! 

Bestnr Enhet Pris
8552079 ST 360,00
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2813434 Grön ST 360,00
2813435 Blå ST 360,00
2813436 Svart ST 360,00
8552078 Gul ST 360,00

Knivset trä
Klassiskt, välarbetat knivset med handtag i wengeträ. En kockkniv och en grönsaks-
kniv snyggt packat tillsammans i en läcker presentkartong med formskuren bädd.  
Perfekt gåva! 

Bestnr Enhet Pris
8552079 ST 360,00

10

Ett snyggt förkläde i mjukt buffelskinn 
Förpackad i en presentförpackning. Skinnförklädet kan med fördel märkas med en prägling 
på halsremmen eller en  prägling längst ner i högra hörnet på förklädet. Det går även 
utmärkt att brodera eller lasergravera på förklädet. Storlek:  80x54 cm

Bestnr Enhet Pris
8552080   Brun ST 360,00

JulklapparJulklappar

Asado Brandfilt 
EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett 
fodral i snygg design samt ett fodral märkt med säker-
hetsföreskrifter. Det designade fodralet har en enfärgad 
baksida och är perfekt att lägga ett tryck på. Brandfilten 
godkänd enligt EN: 1869:1997.

Bestnr Enhet Pris
2813481 Grön ST 249,00
2813482 Svart ST 249,00
8552087 Beige ST 249,00

Asado Grytvante
Grytvante i stentvättad canvas som blir ett fint inslag i köksinteriören. Detaljer i konstläder 
och kontrastsömmar i ett stilfullt rutmönster. En funktionell modell som är anpassad för både 
höger-och vänsterhänta. Tillverkad av 480 gsm bomullscanvas.

Bestnr Enhet Pris
8552084 Grön ST 199,00
8552085 Svart ST 199,00
8552086 Beige ST 199,00

Asado Förkläde
Robust förkläde i stentvättad canvas 280 gsm med konstläder detaljer. Ett förkläde med  
lång livslängd som bara blir finare med tiden.

Bestnr Enhet Pris
8552081 Grön ST 199,00
8552082 Svart ST 199,00
8552083 Beige ST 199,00

11

Gör din julgåva mer 
personlig. Vi hjälper dig  
gärna med unikt tryck!
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Ett starkt varumärkeskort - låt mottagaren välja fritt

Så här beställer du ett gåvokort
Korten levereras inom tre arbetsdagar från att vi fått din beställning. På kortet finner 
man information och inloggningsuppgifter med personlig kod till www.mittgåvokort.
se Väl på hemsidan väljer man själv ut gåvan/gåvorna och fyller i sina uppgifter.

250-kronors kortet levereras tillsammans med ett presentkuvert. 360-kronors  
kortet levereras i en lyxig presentask tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i elegant sammetspåse eller Sagaforms kombinerade pastaslev/
rivjärn i rostfritt. 750-kronors kortet levereras snyggt förpackad i en papperspåse 
med silkespapper tillsammans med en vackert inslagen stålflaska i guld som 
förgåva. Mottagaren får, efter sitt val av gåva, möjlighet att köpa produkter till 20% 
rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa till fler produkter till en viss 
serie. Detta skickas separat för att särskilja gåvan från det privata köpet. 

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle. Ta del av vårt stora utbud på hemsidan med start 
1 september. Sortimentet uppdateras efter säsong eller när produkterna tar slut. Vid 
beställning av minst 50 kort finns det möjlighet att få eget tryck med text, bild och 
logotype (tillägg 18 kr/kort). När du köper minst 100 kort bjuder vi på en personlig 
hälsning och logo/bild på hemsidan (värde 995kr). Kontakta oss för hjälp med 
detta.  
 
Den valda gåvan skickas inom sju dagar efter gjord beställning. Under högsä-
song kan leveranstiden bli längre. Beställaren får ett meddelande via e-post med 
försändelsens kollinummer när gåvan lämnar vårt lager. Om beställaren uppgett 
sitt mobilnummer skickas ett sms när paketet finns för avhämtning. För leverans till 
enskild mottagare tillkommer 70 kronor per gåvokort. Samtransport till företaget 
kostar 20 kronor per kort.

Se gåvor på www.mittgåvokort.se
Logga in med TEST följt av valör för kort
Ex: Kortnr: TEST360, Lösen: TEST360

Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop sin gåva 
och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som överstiger kortets värde. 
Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. Beställer man till ex-
empel fyra glas på gåvokortet så kan enkelt köpa till ytterligare 8 glas i webshopen 
– rabatten är ett mervärde till den redan fina gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter från Stelton, 
Pillivuyt, Face, Bud to Rose, Finsmakeriet, Callaway, Kosta Boda, Orrefors och 
Sagaform såväl som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, 
elektroniska verktyg och produkter från ett flertal andra starka varumärken. I vårt 
sortiment finns något för alla och utbudet varierar över tid.

Gåvokort 250kr 
Detta kort levereras tillsammans med ett 
presentkuvert.

Bestnr Enhet Pris
2813465 ST 250,00

Gåvokort 360kr 
Detta kort levereras i en lyxig presentask 
tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i en elegant sammetspåse 
eller Sagaforms kombinerade
pastaslev/rivjärn i rostfritt.

Bestnr Enhet Pris
2813466 Förgåva Champangekork ST 360,00
8552094 Förgåva Pastaslev/rivjärn ST 360,00

Gåvokort 750kr 
Detta kort levereras snyggt förpackat i en  
presentpåse med silkespapper tillsammans 
med en vackert inslagen förgåva.

Bestnr Enhet Pris
2813467 Förgåva Stålflaska, guld ST 750,00

Joyful Giftcard - Något för alla
En av våra gåvokorts många styrkor är den bredd av starka internationella varumärken som 
utgör basen i vårt produktutbud. Med ett unikt samarbete med Stadsmissionen och Human 
Bridge förstärker vi utbudet ytterligare och resultatet blir ett fantas- tiskt gåvokort som gör 
mottagaren glad och nöjd. Vår skickliga kundtjänst borgar för trygg och säker leverans och 
finns också tillhands för att hjälpa alla kortmottagare med eventuella frågor och problem.

När du köper 50 st kort eller fler kan vi hjälpa dig att göra ditt kort mer personligt med 
hjälp av bilder, hälsningar och/eller logotyper. Vi behöver dina bilder i jpg-format och 
logotyper i vektoriserat eps-format. Pris för personligt kort i 4-färg är 16 kr/kort.
För att göra Joyful Giftcard extra speciellt ingår det på 360 kr kortet en medgåva till 
varje kort. Man kan välja mellan flera produkter.

VÅRA GÅVOKORT

Joyful giftcard 

Joyful giftcardt är ett av Sveriges mest 
populära gåvokort. Med upp emot 200 
val, i 8 kategorier så finns det verkligen 
något för alla. Med Joyful giftcard 
bjuder vi ett brett utbud med många valmöjligheter. 
Gåvokortet finns även i två valörer, 220 och 360, där 
det ingår en medgåva om man väljer 360-kortet. 

Lyxkortet 

Vill du premiera med något extra, så är 
Lyxkortet ett utmärkt val. Här fokuserar vi 
på att ha riktigt attraktiva val. Ja, en lyxig 
känsla helt enkelt. Vi fokuserar på urvalet, 
men det finns ändå minst 70 produkter att välja mellan. 

Räddabarnenkortet 

Räddabarnenkortet är precis som de lå 
ter ett samarbete med Rädda Barnen. 
Produktsortimentet innehåller ca 200 
produkter. För varje kort går 50 kr oavkortat 
till Rädda Barnen. Ett perfekt kort om man 
vill göra något välgörande och samtidigt 
kunna premiera anställda och kunder med en julklapp.

En enkel lösning där 
mottagaren själv väljer sin gåva

Svårt att välja rätt julklapp?
Genom att välja joyful giftcard kan
mottagaren av kortet själv välja mellan
minst 200 olika produkter från
kända varumärken.

Medgåvor till valör 360
Vi bjuder på en medgåva som förgyller julklappsutdelningen. En fysisk gåva uppskattas av mottagaren vid över- lämningen, inte bara med tanke på produkten utan av själva 
handlingen i sig.

Valör 360 & 220
Joyful Giftcard 360 och 220 omfattar ett sortiment med produkter med ett värde kring 360:- och 220:- exklusive moms. Här hittar du riktiga godbitar från många olika varumär-
ken och inom flera olika produktkategorier. 

BADRUM 
& KÖK

BÄDD &
INREDNING

VÄLGÖRENHET SPORT 
&

FRITID

SMYCKEN

MEDIA &
ELEKTRONIK
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Ett starkt varumärkeskort - låt mottagaren välja fritt

Så här beställer du ett gåvokort
Korten levereras inom tre arbetsdagar från att vi fått din beställning. På kortet finner 
man information och inloggningsuppgifter med personlig kod till www.mittgåvokort.
se Väl på hemsidan väljer man själv ut gåvan/gåvorna och fyller i sina uppgifter.

250-kronors kortet levereras tillsammans med ett presentkuvert. 360-kronors  
kortet levereras i en lyxig presentask tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i elegant sammetspåse eller Sagaforms kombinerade pastaslev/
rivjärn i rostfritt. 750-kronors kortet levereras snyggt förpackad i en papperspåse 
med silkespapper tillsammans med en vackert inslagen stålflaska i guld som 
förgåva. Mottagaren får, efter sitt val av gåva, möjlighet att köpa produkter till 20% 
rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa till fler produkter till en viss 
serie. Detta skickas separat för att särskilja gåvan från det privata köpet. 

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle. Ta del av vårt stora utbud på hemsidan med start 
1 september. Sortimentet uppdateras efter säsong eller när produkterna tar slut. Vid 
beställning av minst 50 kort finns det möjlighet att få eget tryck med text, bild och 
logotype (tillägg 18 kr/kort). När du köper minst 100 kort bjuder vi på en personlig 
hälsning och logo/bild på hemsidan (värde 995kr). Kontakta oss för hjälp med 
detta.  
 
Den valda gåvan skickas inom sju dagar efter gjord beställning. Under högsä-
song kan leveranstiden bli längre. Beställaren får ett meddelande via e-post med 
försändelsens kollinummer när gåvan lämnar vårt lager. Om beställaren uppgett 
sitt mobilnummer skickas ett sms när paketet finns för avhämtning. För leverans till 
enskild mottagare tillkommer 70 kronor per gåvokort. Samtransport till företaget 
kostar 20 kronor per kort.

Se gåvor på www.mittgåvokort.se
Logga in med TEST följt av valör för kort
Ex: Kortnr: TEST360, Lösen: TEST360

Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop sin gåva 
och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som överstiger kortets värde. 
Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. Beställer man till ex-
empel fyra glas på gåvokortet så kan enkelt köpa till ytterligare 8 glas i webshopen 
– rabatten är ett mervärde till den redan fina gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter från Stelton, 
Pillivuyt, Face, Bud to Rose, Finsmakeriet, Callaway, Kosta Boda, Orrefors och 
Sagaform såväl som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, 
elektroniska verktyg och produkter från ett flertal andra starka varumärken. I vårt 
sortiment finns något för alla och utbudet varierar över tid.

Gåvokort 250kr 
Detta kort levereras tillsammans med ett 
presentkuvert.

Bestnr Enhet Pris
2813465 ST 250,00

Gåvokort 360kr 
Detta kort levereras i en lyxig presentask 
tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i en elegant sammetspåse 
eller Sagaforms kombinerade
pastaslev/rivjärn i rostfritt.

Bestnr Enhet Pris
2813466 Förgåva Champangekork ST 360,00
8552094 Förgåva Pastaslev/rivjärn ST 360,00

Gåvokort 750kr 
Detta kort levereras snyggt förpackat i en  
presentpåse med silkespapper tillsammans 
med en vackert inslagen förgåva.

Bestnr Enhet Pris
2813467 Förgåva Stålflaska, guld ST 750,00
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Julklappar

Pläd ziggy  
Ziggy är en pläd av hög kvalitet i 100% merionoull. Kontrastfärgat och trendigt  
zick-zack mönster och med fransar på kortsidorna. Mått: 130 x 190 cm.  
Levereras i presentkartong. 

Bestnr Enhet Pris
2813472  ST 360,00

Russel Pläd 
Exklusiv pläd i 620g plush. Underbart mjuk och fin. En pläd som alltid värmer. 
Strl.130x170 cm. Levereras i presentkartong.

Bestnr Enhet Pris
2813428 Grå ST 360,00
8552092 Brun ST 360,00

12

Hold ljuslyckta Guld  
Hold lanterna består av 
munblåst glas och guldfärgad 
metall. Framtagen för kronljus 
och lika fin med glasdelen 
som utan.

Bestnr Enhet Pris
2813474   Guld ST 225,00

Hold ljuslyckta och 
vas Guld/Silver  
Hold är en unik glasvas 
designad av Pascal 
Charmolu. Vasens höjd går 
att justera genom att flytta 
upp eller ner metallhållaren 
för att med stil kunna stötta 
upp höga snittblommor.  
H 200/330 mm Ø 115 mm.

Bestnr Enhet Pris
8552090   Guld ST 299,00

8552091   Silver ST 299,00

Top vas Guld  
Top vas är av munblåst glas och metall. 
En enkel men dekorativ inredningsdetalj 
som fungerar lika väl som vas för enkla 
snittblommor och som ljusstake med ett 
kronljus. Metalldelen är avtagbar.

Bestnr Enhet Pris
8552088   Guld ST 229,00
8552089   Silver ST 229,00

Använd som  
ljuslykta eller

som vas 
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Ett starkt varumärkeskort - låt mottagaren välja fritt

Så här beställer du ett gåvokort
Korten levereras inom tre arbetsdagar från att vi fått din beställning. På kortet finner 
man information och inloggningsuppgifter med personlig kod till www.mittgåvokort.
se Väl på hemsidan väljer man själv ut gåvan/gåvorna och fyller i sina uppgifter.

250-kronors kortet levereras tillsammans med ett presentkuvert. 360-kronors  
kortet levereras i en lyxig presentask tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i elegant sammetspåse eller Sagaforms kombinerade pastaslev/
rivjärn i rostfritt. 750-kronors kortet levereras snyggt förpackad i en papperspåse 
med silkespapper tillsammans med en vackert inslagen stålflaska i guld som 
förgåva. Mottagaren får, efter sitt val av gåva, möjlighet att köpa produkter till 20% 
rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa till fler produkter till en viss 
serie. Detta skickas separat för att särskilja gåvan från det privata köpet. 

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle. Ta del av vårt stora utbud på hemsidan med start 
1 september. Sortimentet uppdateras efter säsong eller när produkterna tar slut. Vid 
beställning av minst 50 kort finns det möjlighet att få eget tryck med text, bild och 
logotype (tillägg 18 kr/kort). När du köper minst 100 kort bjuder vi på en personlig 
hälsning och logo/bild på hemsidan (värde 995kr). Kontakta oss för hjälp med 
detta.  
 
Den valda gåvan skickas inom sju dagar efter gjord beställning. Under högsä-
song kan leveranstiden bli längre. Beställaren får ett meddelande via e-post med 
försändelsens kollinummer när gåvan lämnar vårt lager. Om beställaren uppgett 
sitt mobilnummer skickas ett sms när paketet finns för avhämtning. För leverans till 
enskild mottagare tillkommer 70 kronor per gåvokort. Samtransport till företaget 
kostar 20 kronor per kort.

Se gåvor på www.mittgåvokort.se
Logga in med TEST följt av valör för kort
Ex: Kortnr: TEST360, Lösen: TEST360

Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop sin gåva 
och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som överstiger kortets värde. 
Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. Beställer man till ex-
empel fyra glas på gåvokortet så kan enkelt köpa till ytterligare 8 glas i webshopen 
– rabatten är ett mervärde till den redan fina gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter från Stelton, 
Pillivuyt, Face, Bud to Rose, Finsmakeriet, Callaway, Kosta Boda, Orrefors och 
Sagaform såväl som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, 
elektroniska verktyg och produkter från ett flertal andra starka varumärken. I vårt 
sortiment finns något för alla och utbudet varierar över tid.

Gåvokort 250kr 
Detta kort levereras tillsammans med ett 
presentkuvert.

Bestnr Enhet Pris
2813465 ST 250,00

Gåvokort 360kr 
Detta kort levereras i en lyxig presentask 
tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i en elegant sammetspåse 
eller Sagaforms kombinerade
pastaslev/rivjärn i rostfritt.

Bestnr Enhet Pris
2813466 Förgåva Champangekork ST 360,00
8552094 Förgåva Pastaslev/rivjärn ST 360,00

Gåvokort 750kr 
Detta kort levereras snyggt förpackat i en  
presentpåse med silkespapper tillsammans 
med en vackert inslagen förgåva.

Bestnr Enhet Pris
2813467 Förgåva Stålflaska, guld ST 750,00

3

Lord Nelson 
Necessär
411147-95-0

Orrefors Jernverk 
Sängkammarljusstake 2-pack
410866-99-0 Orrefors Jernverk 

Gratängform
410882-00-0 Vit
410882-99-0 Svart 

Kosta Linnewäfveri 
Fleecepläd Triangle
410945-95-0 

Orrefors Jernverk 
Gjutjärnsskål
410877-99-0 
 

Lord Nelson 
Knivslip
411150-99-0

Orrefors 
Jernverk 
Santoku
kniv
410868-94-0 

Orrefors 
Jernverk 
Kökskniv
410867-94-0

Kosta 
Linnewäfveri 
Brandfilt
Paradise
410756-00-0

Årets
fina medgåvor

Varför skall det
vara lätt att välja?

Medgåvan följer gåvokortet
med 360-valören.

Den är i sig själv en trevlig 
och fin gåva men mottagaren

kan dessutom välja
sin egen klapp online 

som levereras till hemmet.

2019

Kokbok 
Per Morberg
430902-00-0

MEDGÅVOR TILL GÅVOKORT 2019
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Ett starkt varumärkeskort - låt mottagaren välja fritt

Så här beställer du ett gåvokort
Korten levereras inom tre arbetsdagar från att vi fått din beställning. På kortet finner 
man information och inloggningsuppgifter med personlig kod till www.mittgåvokort.
se Väl på hemsidan väljer man själv ut gåvan/gåvorna och fyller i sina uppgifter.

250-kronors kortet levereras tillsammans med ett presentkuvert. 360-kronors  
kortet levereras i en lyxig presentask tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i elegant sammetspåse eller Sagaforms kombinerade pastaslev/
rivjärn i rostfritt. 750-kronors kortet levereras snyggt förpackad i en papperspåse 
med silkespapper tillsammans med en vackert inslagen stålflaska i guld som 
förgåva. Mottagaren får, efter sitt val av gåva, möjlighet att köpa produkter till 20% 
rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa till fler produkter till en viss 
serie. Detta skickas separat för att särskilja gåvan från det privata köpet. 

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle. Ta del av vårt stora utbud på hemsidan med start 
1 september. Sortimentet uppdateras efter säsong eller när produkterna tar slut. Vid 
beställning av minst 50 kort finns det möjlighet att få eget tryck med text, bild och 
logotype (tillägg 18 kr/kort). När du köper minst 100 kort bjuder vi på en personlig 
hälsning och logo/bild på hemsidan (värde 995kr). Kontakta oss för hjälp med 
detta.  
 
Den valda gåvan skickas inom sju dagar efter gjord beställning. Under högsä-
song kan leveranstiden bli längre. Beställaren får ett meddelande via e-post med 
försändelsens kollinummer när gåvan lämnar vårt lager. Om beställaren uppgett 
sitt mobilnummer skickas ett sms när paketet finns för avhämtning. För leverans till 
enskild mottagare tillkommer 70 kronor per gåvokort. Samtransport till företaget 
kostar 20 kronor per kort.

Se gåvor på www.mittgåvokort.se
Logga in med TEST följt av valör för kort
Ex: Kortnr: TEST360, Lösen: TEST360

Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop sin gåva 
och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som överstiger kortets värde. 
Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. Beställer man till ex-
empel fyra glas på gåvokortet så kan enkelt köpa till ytterligare 8 glas i webshopen 
– rabatten är ett mervärde till den redan fina gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter från Stelton, 
Pillivuyt, Face, Bud to Rose, Finsmakeriet, Callaway, Kosta Boda, Orrefors och 
Sagaform såväl som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, 
elektroniska verktyg och produkter från ett flertal andra starka varumärken. I vårt 
sortiment finns något för alla och utbudet varierar över tid.

Gåvokort 250kr 
Detta kort levereras tillsammans med ett 
presentkuvert.

Bestnr Enhet Pris
2813465 ST 250,00

Gåvokort 360kr 
Detta kort levereras i en lyxig presentask 
tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i en elegant sammetspåse 
eller Sagaforms kombinerade
pastaslev/rivjärn i rostfritt.

Bestnr Enhet Pris
2813466 Förgåva Champangekork ST 360,00
8552094 Förgåva Pastaslev/rivjärn ST 360,00

Gåvokort 750kr 
Detta kort levereras snyggt förpackat i en  
presentpåse med silkespapper tillsammans 
med en vackert inslagen förgåva.

Bestnr Enhet Pris
2813467 Förgåva Stålflaska, guld ST 750,00

Joyful Giftcard - Något för alla
En av våra gåvokorts många styrkor är den bredd av starka internationella varumärken som 
utgör basen i vårt produktutbud. Med ett unikt samarbete med Stadsmissionen och Human 
Bridge förstärker vi utbudet ytterligare och resultatet blir ett fantas- tiskt gåvokort som gör 
mottagaren glad och nöjd. Vår skickliga kundtjänst borgar för trygg och säker leverans och 
finns också tillhands för att hjälpa alla kortmottagare med eventuella frågor och problem.

När du köper 50 st kort eller fler kan vi hjälpa dig att göra ditt kort mer personligt med 
hjälp av bilder, hälsningar och/eller logotyper. Vi behöver dina bilder i jpg-format och 
logotyper i vektoriserat eps-format. Pris för personligt kort i 4-färg är 16 kr/kort.
För att göra Joyful Giftcard extra speciellt ingår det på 360 kr kortet en medgåva till 
varje kort. Man kan välja mellan flera produkter.

VÅRA GÅVOKORT

Joyful giftcard 

Joyful giftcardt är ett av Sveriges mest 
populära gåvokort. Med upp emot 200 
val, i 8 kategorier så finns det verkligen 
något för alla. Med Joyful giftcard 
bjuder vi ett brett utbud med många valmöjligheter. 
Gåvokortet finns även i två valörer, 220 och 360, där 
det ingår en medgåva om man väljer 360-kortet. 

Lyxkortet 

Vill du premiera med något extra, så är 
Lyxkortet ett utmärkt val. Här fokuserar vi 
på att ha riktigt attraktiva val. Ja, en lyxig 
känsla helt enkelt. Vi fokuserar på urvalet, 
men det finns ändå minst 70 produkter att välja mellan. 

Räddabarnenkortet 

Räddabarnenkortet är precis som de lå 
ter ett samarbete med Rädda Barnen. 
Produktsortimentet innehåller ca 200 
produkter. För varje kort går 50 kr oavkortat 
till Rädda Barnen. Ett perfekt kort om man 
vill göra något välgörande och samtidigt 
kunna premiera anställda och kunder med en julklapp.

En enkel lösning där 
mottagaren själv väljer sin gåva

Svårt att välja rätt julklapp?
Genom att välja joyful giftcard kan
mottagaren av kortet själv välja mellan
minst 200 olika produkter från
kända varumärken.

Medgåvor till valör 360
Vi bjuder på en medgåva som förgyller julklappsutdelningen. En fysisk gåva uppskattas av mottagaren vid över- lämningen, inte bara med tanke på produkten utan av själva 
handlingen i sig.

Valör 360 & 220
Joyful Giftcard 360 och 220 omfattar ett sortiment med produkter med ett värde kring 360:- och 220:- exklusive moms. Här hittar du riktiga godbitar från många olika varumär-
ken och inom flera olika produktkategorier. 

BADRUM 
& KÖK

BÄDD &
INREDNING

VÄLGÖRENHET SPORT 
&

FRITID

SMYCKEN

MEDIA &
ELEKTRONIK

Julklappar
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250:-

360:-

750:-

Ett starkt varumärkeskort - låt mottagaren välja fritt

Så här beställer du ett gåvokort
Korten levereras inom tre arbetsdagar från att vi fått din beställning. På kortet finner 
man information och inloggningsuppgifter med personlig kod till www.mittgåvokort.
se Väl på hemsidan väljer man själv ut gåvan/gåvorna och fyller i sina uppgifter.

250-kronors kortet levereras tillsammans med ett presentkuvert. 360-kronors  
kortet levereras i en lyxig presentask tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i elegant sammetspåse eller Sagaforms kombinerade pastaslev/
rivjärn i rostfritt. 750-kronors kortet levereras snyggt förpackad i en papperspåse 
med silkespapper tillsammans med en vackert inslagen stålflaska i guld som 
förgåva. Mottagaren får, efter sitt val av gåva, möjlighet att köpa produkter till 20% 
rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa till fler produkter till en viss 
serie. Detta skickas separat för att särskilja gåvan från det privata köpet. 

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle. Ta del av vårt stora utbud på hemsidan med start 
1 september. Sortimentet uppdateras efter säsong eller när produkterna tar slut. Vid 
beställning av minst 50 kort finns det möjlighet att få eget tryck med text, bild och 
logotype (tillägg 18 kr/kort). När du köper minst 100 kort bjuder vi på en personlig 
hälsning och logo/bild på hemsidan (värde 995kr). Kontakta oss för hjälp med 
detta.  
 
Den valda gåvan skickas inom sju dagar efter gjord beställning. Under högsä-
song kan leveranstiden bli längre. Beställaren får ett meddelande via e-post med 
försändelsens kollinummer när gåvan lämnar vårt lager. Om beställaren uppgett 
sitt mobilnummer skickas ett sms när paketet finns för avhämtning. För leverans till 
enskild mottagare tillkommer 70 kronor per gåvokort. Samtransport till företaget 
kostar 20 kronor per kort.

Se gåvor på www.mittgåvokort.se
Logga in med TEST följt av valör för kort
Ex: Kortnr: TEST360, Lösen: TEST360

Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop sin gåva 
och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som överstiger kortets värde. 
Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. Beställer man till ex-
empel fyra glas på gåvokortet så kan enkelt köpa till ytterligare 8 glas i webshopen 
– rabatten är ett mervärde till den redan fina gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter från Stelton, 
Pillivuyt, Face, Bud to Rose, Finsmakeriet, Callaway, Kosta Boda, Orrefors och 
Sagaform såväl som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, 
elektroniska verktyg och produkter från ett flertal andra starka varumärken. I vårt 
sortiment finns något för alla och utbudet varierar över tid.

Gåvokort 250kr 
Detta kort levereras tillsammans med ett 
presentkuvert.

Bestnr Enhet Pris
2813465 ST 250,00

Gåvokort 360kr 
Detta kort levereras i en lyxig presentask 
tillsammans med en förgåva. Välj mellan en 
champagnekork i en elegant sammetspåse 
eller Sagaforms kombinerade
pastaslev/rivjärn i rostfritt.

Bestnr Enhet Pris
2813466 Förgåva Champangekork ST 360,00
8552094 Förgåva Pastaslev/rivjärn ST 360,00

Gåvokort 750kr 
Detta kort levereras snyggt förpackat i en  
presentpåse med silkespapper tillsammans 
med en vackert inslagen förgåva.

Bestnr Enhet Pris
2813467 Förgåva Stålflaska, guld ST 750,00
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Julklappar

Winter julklappsspel  
Julklappsspel i ABS plast/trä. Tärning, tidtagarur och regler för ett lyckat julspel med  
släkten eller vännerna. Levereras inslagen.

Bestnr Enhet Pris
2813471  ST 99,00

Stålflaska med högtalare
En flaska för varm och kall dryck. Håller garanterat vätskan sval i 24 timmar och varm i 12 
timmar.. Nu med bluetooth högtalare i korken! 30 cm mikro USB laddningskabel medföljer.

Bestnr Enhet Pris
8552095 ST 360,00

Bratzy
Här kommer Yatzy i lyxförpackning! Med tärningar i guld och med en lika exklusiv penna, 
höjer vi Yatzy till Bratzy. Allt liggande i en stilig ask tryckt med guldtext, är detta spel 
både rolig att ge bort och att ha liggande framme på soffbordet.

Bestnr Enhet Pris
8552093 SET 139,00

Kulpenna Pilot Frixon Lyx  
Denna penna är en lyxigare version av succépennan Frixion Clicker med raderbart bläck. 
Pennkroppen är av metall. Skruva av hatten för att nå sudden och klicka på klipset för att få 
fram pennspetsen. Blått bläck med medium 0,7 kula. Pennan levereras i en presentask.    

Bestnr Enhet Pris
2204631 Blå ST 199,00
2204634 Svart ST 199,00
2204635 Guld ST 199,00
2204638 Silver ST 199,00

MIG – Frågespelet du tar med dig  
MIG (Mobile Intelligence Games) är lätt att ta med sig överallt. Kartongen är inte större än 
en pocketbok och tack vare att man kan spela i locket är MIG perfekt att ha med sig i bilen, 
på flyget, på tåget eller på stranden. 

Bestnr Enhet Pris
8550271 MIG blå ST 239,00
8550273 MIG 1-100 (där svaret alltid är mellan 0-100) ST 239,00

Ge bort en 
raderbar 

kulpenna!

Snapsglas
6 st munblåsta snapsglas i förvaringslåda. Glasen är vändbara och ger därmed  
möjlighet till två olika storlekar på snapsen. Trevligt att ta fram när man har gäster,  
en perfekt julklapp. 2-4 cl, H 120 mm. Levereras i presentkartong.

Bestnr Enhet Pris
2813464    SET 360,00

Högtalare  
i korken!
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Julbelysning

Ljusstake Ada
Vår klassiska ljusstake i trä. Höjd 30 cm, bredd 37,5 cm.  
Sladdlängd 180 cm.

Bestnr Enhet Pris
2590746 Röd ST 47,00
2590747 Vit ST 47,00

Ljusstake Emma 
Klassisk ljusstake i trä. Höjd 45 cm, bredd 45 cm.

Bestnr Enhet Pris
8551891 Elephant ST 239,00
2590815 Röd ST 239,00
2590816 Vit ST 239,00

Ljusstake Zack 7-armad 
Matchande hylsor som dekoration på ljuspiporna. Ger ett 
frächt intryck och en härlig julstämmning inomhus. Längd 
anslutningskabel: 180 cm.

Bestnr Enhet Pris
8551895 Elephant ST 279,00
8551896 Röd ST 279,00
8551897 Grå ST 279,00

Ljusstake Stellan 
Klassisk träljusstake modell större i snyggt country vit. 
11ljus. Sladd 175cm, 230V AC, med strömbrytare.  
Höjd 69 cm x bredd 75 cm.

Bestnr Enhet Pris
2590759 Vit ST 399,00

Ljusstake Bea 7-armad 
Bea träljusstake i bågform med 7-ljuskällor. En vacker ljusstake med härligt sken. Placera 
ljusstaken exempelvis i fönstret för att skapa en härlig adventstämning i hemmet.  Finns 
i flera färger. Anslutningskabel färg: Vit. För inomhusbruk. Medellivslängd ca (h): 1000. 
Längd anslutningskabel: 180 cm. IP-Klass: IP20.

Bestnr Enhet Pris
8551901 Röd ST 119,00
8551902 Vit ST 119,00

Ljusstake Stary 
LED Ljusstake på batteri med dew drop ljusslinga. Svart. 
Mått: 13 x 40 x 5,5 cm. För Inomhusbruk. Timer: 6h på, 
18h av. Medellivslängd: 7000h. 3 batterier AA ingår ej, 
livslängd ca: 80h. IP20.

Bestnr Enhet Pris
8551071 ST 105,00

Ljusstake LED Halla 7-armad
Ljusstaken är dekorerad med mässingbelagda ljus-
hållare. Ger ett vackert sken och skapar en hemtrevlig 
känsla i rummet. Sockel: E10. Medellivslängd ca (h): 
10000. Längd anslutningskabel: 180 cm. IP-Klass: IP20.

Bestnr Enhet Pris
8551899 Grå ST 519,00
8551900 Vit ST 519,00

Ljusstake LED Halla 7-armad
Halla 7-armad träljusstake med dekorativa ljushållare. Höjd 53 cm x bredd 53 cm. LED. 
Medellivslängd: ca: 10000 h. 230V. Sladdlängd 180 cm. 

Bestnr Enhet Pris
8550313 Vit ST 375,00
8550312 Grå ST 375,00

Bäst-
säljaren!
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Julbelysning och dekoration

Lampa Agora med fot, skärm och stjärna 
Lampa på fot med en stjärna och en lampskärm. Enkelt och smidigt byter du utseende 
på lampfoten efter jul från stjärnan till skärmen. För inomhusbruk. Bredd 44cm x Höjd 
67cm. Sockel E10. Sladdlängd 180 cm.

Bestnr Enhet Pris
8550309 ST 223,00

Julstjärna Decorus papper 
Julstjärna Decorus i papper med hålmönster och struktur. Stämningsfull och dekorativ 
stjärna att hänga upp i fönstret för att skapa julkänsla. Papper av återvunnen bomull. 

Bestnr Enhet Pris
8551907 Vit ST 47,00
8551908 Röd ST 47,00
Tillbehör
8551890 Batteridriven ljussslinga med 12 ljuskällor ST 39,00

Bordsstjärna Lysekil vit 
Vit bordsstjärna av trä med metallsockel för ljuskällan. Höjd 29 cm, djup 6 cm.

Bestnr Enhet Pris
8550311 Vit ST 255,00
8551898 Röd ST 255,00
8550314 Tillbehör dekorations LED-lampa ST38 Soft Glow E14 ST 63,00

Julstjärna
Dekorativa hängande julstjärna i elipsform som sprider en härlig julstämning, då den 
hänger fritt och lyser upp i fönstret eller som en inredningsdetalj i rummet. Anslutningska-
belns färg: Svart textil. Inomhusbruk. Sockel: E14. Ljuskälla ingår ej.

Bestnr Enhet Pris
8551892 Ozen ST 219,00
8551893 Frozen ST 219,00
8551894 Rozen ST 219,00

Blockljus LED M-Twinkle trådlös 
Glashållare med LED-vaxljus inuti, Twinkle flamman lyser med ett naturligt varmt gult 
sken. Timerfunktion gör det enkelt att ställa in när ljuset ska lysa. Finns i flera storlekar. 
Inomhusbruk.

Bestnr Enhet Pris
8551886 Small ST 39,00
8551887 Medium ST 47,00
8551888 Large ST 55,00

Glaskula Jul Glow rökfärgad 
Dekorativa Glow rökfärgad glaskula med dew-dropsslinga. Julslingan har LED ljuskällor 
för inomhusbruk. En mycket fin glasdekoration som ger ett vackert varmvitt sken. Längd 
anslutningskabel: 300 cm.

Bestnr Enhet Pris
8551905 Liten ST 129,00
8551906 Stor ST 225,00
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Dekorationsträd Tobby Tree Björk 150cm 
Dekorativt träd med 60 Ledlampor. IP 44. Höjd 150cm. 
Bredd 50 cm. (ledlampor ej utbytbara). Kabel 5M 24V DC 
transformator.

Bestnr Enhet Pris
2590828 ST 479,00

Julgransbelysning LED Flamme trådlös 
Trådlös julgransbelysning med 10 LED-lampor för inom-
husbruk. Ljusen med 3D låga ser verklighetstrogna ut, 
med rinnande vax. Timer. Fjärrkontroll.

Bestnr Antal Enhet Pris
8551885 10 FP 199,00

Dekorations julgran Decorage 45 cm 
Dekorationsgran med varmvitt sken och röda  
dekorationer. Granen är batteridriven och har en höjd  
på 45cm.

Bestnr Enhet Pris
8551909 ST 63,00

Julbelysning och dekoration

Julgran New Quebec 150 cm 
Grön julgran New Quebec för inomhus eller utomhus-
bruk. Formen är som en naturlig gran där grenarna har 
olika djup, så kallad layer tree. Fasta grenar, 2 sektioner.

Bestnr Enhet Pris
8551910 ST 479,00

Vaxljus Våg LED  
Ledljus i vax med ett fint sken och timer. 
Timerfunktion: 6 h lyser 18 h släckt. Ljuset är 12,5 cm 
högt och batteridrivet. 3 st AAA (ingår ej). Vit. Inomhus. 

Bestnr Enhet Pris
8551061 ST 31,00

Antikljus Twinkle 
LED 2-pack 
Verklighetstrogna  
antikljus i vax med  
vickande låga. Ljusen 
är batteridrivna med 
inbyggd timer. Timer-
funktion: 6 h lyser 18 h 
släckt. Medellivslängd: 
10000h. 4 st AA batterier 
(ingår ej). Inomhus.  
Höjd 24 cm.

Bestnr Enhet Pris
8551060 ST 79,00

Julgran Larvik LED 180cm 
Paraply gran i 3 sektioner för inomhus eller utomhusbruk. 
270 LED ljus i varmvitt sken. Medellivslängd ca 5000h. 
Granen är IP44 märkt. Anslutningskabel 500 cm.

Bestnr Enhet Pris
8551119 ST 1 279,00

Julgran Ottawa LED 210cm 
Konstgran Ottawa grön 210cm. 260 LED ljus i varmvitt 
sken. Antal tips 833 stycken. Sladden innan första  
lampan är 5 meter. Granen är IP44 märkt. Fot medföljer.

Bestnr Enhet Pris
2590773 ST 988,00

Block vaxljus LED timer 
Ljus med synlig låga/ljus och timer, vit. Timerfunktion:  
6 h lyser 18 h släckt. 2 st AA-batterier (ingår ej).

Bestnr Enhet Pris
2590777 10cm ST 55,00
2590778 15cm ST 63,00
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Digitaltimer klocka 24h
Idealisk för energispar och säkerhet i  
hemmet eller på kontoret. Enkel inställning av program. 48 
ON/OFF per dygn. Manuell ON/OFF-knapp. Batteribackup. 
230V. 50Hz. IP20. Vit, petskyddad. Max 1800W. Jordad.

Bestnr Enhet Pris
2840313 ST 119,00

LED-lampa E14 P45 3-step Click
LED-lampa med 3-stegs klickdimring! Ljusstyrkan ändras enkelt genom 
slå av och på strömbrytaren. Välj mellan 40lm, 200lm eller 400lm. 
Ljusfärgen är 2100K och den har E14-sockel. Startar alltid på lägsta 
ljusstyrka. IP44. Energiklass: A++.

Bestnr Enhet Pris
8551904 ST 47,00

Sladdvinda och grenuttag

Bestnr Enhet Pris
2840361 4-vägs sladdvinda ST 159,00
2840342 6-vägs grenuttag ST 95,00

LED-Lampa päron E14 
Mjölkvit LED lampa, motsvarar 15W glöd-
lampa. Mått Bredd 2.65cm x Höjd 5.95cm. 
Ljusflöde 136lm. Ej dimbar. Genomsnittlig 
livslängd 15000tim.

Bestnr Enhet Pris
2590768 ST 36,00

Topplampa E10 3-pack
Bestnr Enhet Pris
2590769 23V FP 15,00
2590602 34V FP 15,00
2590668 LED 10-55V FP 31,00

Sladdställ 500 cm 
Längd 500cm, 230V, med strömbrytare.  
För inomhusbruk. E14 sockel.

Bestnr Enhet Pris
2590811 ST 47,00

Julbelysning och tillbehör

Ljusslinga Serie LED för utomhusbruk 
Ljusslinga med svart kabel och varmvitt LED ljus 1,76W. 
Förutom angivna mått på kabel med LED ljus tilkommer 
det 10 m kabel för enkelt nå närmsta uttag. Övrig info: 
24V, 2,4VA & IP44, godkänd för utomhusbruk.

Bestnr Enhet Pris
2590752 80 ljus ST 119,00
2590753 160 ljus ST 167,00

Julgranskulor Röda 20-pack 
Att pynta julgranen är ett roligt nöje inför varje juletid.  
Nu kan du dekorera med traditionella julgranskulor i plast. 
Diameter: 6 cm. Röd harmoni.  20 st/fp.

Bestnr Enhet Pris
8550429 FP 55,00

LED Ljusslinga med vita bollar 
Vacker ljusslinga dekorerad med bollar. Ljusslingan har 
15 varmvita LED-lampor. Slingan är batteridriven och har 
en smidig timerfunktion. Tranparent/silver. Längd: 140 cm. 
För Inomhusbruk. 3 batterier AA, ingår ej. Livlängd ca: 
80h. Timer: 6h på, 18h av. Medellivslängd: 5000h. IP20. 

Bestnr Enhet Pris
8551072 ST 65,00

3-stegs  
klick-

dimring

Postanpassat emballage
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Stansad brevpack med Peel & Seal  
Stansad låda anpassad för PostNords regelverk för varubrev och för distribution till brev-
inkast. Måtten är innermått. Tillverkat av returpapper.

Bestnr Mått Enhet Pris
8551031 186x186x24mm RL 6,90
8551032 234x234x27mm RL 7,90
8551033 334x234x27mm RL 9,90

Postanpassad slitslåda i well  
Postanpassade slitslådor i well för leverans direkt till konsument enligt PostNords 
regelverk för varubrev. Måtten är innermått. Tillverkat av returpapper.

Bestnr Mått Enhet Pris
8551025 186x186x58mm RL 7,90
8551026 234x234x58mm RL 9,90
8551027 334x234x58mm RL 10,90

Stansad låda i brun well med Peel & Seal  
Stansad låda anpassad för PostNords regelverk för varubrev. Måtten är innermått.  
Tillverkat av returpapper.

Bestnr Mått Enhet Pris
8551028 186x186x58mm RL 10,90
8551029 234x234x58mm RL 13,90
8551030 334x234x58mm RL 17,90

När du inte kan överlämna 
julklapparna själv...
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Presentpapper
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Presentpapper Dubbelsidigt  
Dubbelsidigt presentpapper. Bredd 50cm. 80g.   

Bestnr Längd Enhet Pris
2341802 Ruta 5m RL 29,90

Presentpapper Enfärgat Blankt 57cmx154m  
Enfärgat presentpapper 80g.   

Bestnr Enhet Pris
2341642 Röd RL 599,00
2341648 Silver RL 599,00
2341649 Guld RL 599,00

Kristallklar tejp Scotch  
Helt kristallklar tejp. Åldersbeständig, gulnar ej. Bra till försegling av dokument,  
presentinslagning mm. 12mm x 10m.

Bestnr Enhet Pris
2349191 12mm x 10m RL 15,00
2349192 19mm x 33m RL 29,00

Presentband Metallic  
10mmx250m.

Bestnr Färg Enhet Pris
2341402 Röd RL 59,90
2341403 Grön RL 59,90
2341405 Guld RL 59,90
2341408 Silver RL 59,90

Silkespapper  
Tunt, halvtransparent silkespapper  
i många fina färger. Format: 50x70cm. 25/fp.    

Bestnr Enhet Pris
8300217 Violett FP 19,00
8300219 Svart FP 19,00
8300222 Blå FP 19,00
8300223 Röd FP 19,00
8300224 Ljusgrön FP 19,00
8300225 Vit FP 19,00
8300226 Grön FP 19,00
8300220 Orange FP 19,00
8300227 Rosa FP 19,00
8300237 Gul FP 19,00
8300310 2 ark x 15 färger FP 39,00

Blir osynlig 
på de flesta 

papper!

Presentband
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Presentpåse Vit Blank  
Glöm krångliga och dyra presentkartonger och inslags-
papper. Med Presenta blir produkten en present på ett 
par sekunder. Lägg i presenten dra bort remsan och 
förslut påsen.

Bestnr Format Enhet Pris
2581600 140x220mm ST 7,90
2581601 200x330mm ST 8,90
2581602 320x430mm ST 13,90

Bärkasse Röd  
Sober bärkasse med handtag av tvinnat papper och en 
extra förstärkt botten. Tillverkas av kraftpapper. 

Bestnr Format Enhet Pris
2581502 190x80x210 mm FP 4,90
2581512 240x110x310 mm FP 8,90
2581522 320x140x420 mm FP 9,90
2581532 400x160x450 mm FP 12,90

Vinpåse  
Presentförpackning för vin eller champangeflaskan.
Den smarta enfärgade presentpåsen för flaskor med 
matchande handtag. Lägg i flaskan - och det är klart!

Bestnr Format Enhet Pris
8550430 Röd ST 14,90
8550431 Silver ST 14,90
8550432 Guld ST 14,90
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Julpyssel
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Märkpenna Pintor
Du kan skapa allt ifrån pyssel, en färgglad scrapbook eller till att utforma dina egna mönster 
på tyger. Passar perfekt till att rita, färglägga, skriva och markera. Pennan fungerar på vanligt 
papper, på mörkt papper, keramik, glas, metall, trä och tyg. Vatten och ljuståliga färger. 
Bläcket blir permanent om du stryker på tyget. Keramik placeras i ugn. Spets 1mm.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2218460 Classic 6 SET 148,00
2218461 Metall 6 SET 148,00
2218462 Pastell 6 SET 148,00
2218463 Svart 1 ST 26,00
2218465 Vit 1 ST 26,00
2218467 Guld/silver 2 SET 52,00

Glanspapper och silkespapper mixade färger 

Bestnr Antal ark Enhet Pris
8300204 Glanspapper 35x50 cm 5 ark x 10 färger FP 99,00
8300310 Silkespapper 50x70 cm 2 ark x 15 färger FP 39,00

Pyssellåda Stor
Här hittar du den perfekta aktiviteten inför julen. Pyssellåda för olika juldekorationer. Förvar-
ingslåda av plast med ett handtag på locket. Innehåller: Rhinestones, rullögon, pompomer, 
satinband, palljettmix, mossgummifiguren självhäftande, schabloner, stickers, piprensare, filt, 
glitter, paljettfolie, kort, tuschpennor, sax, kartong, girlangstrimlor, deko kulor, lim , Silk Clay 
lera. Storlek på lådan: 34 x 34 x 20 cm. 

Bestnr Enhet Pris

8550483 SET 249,00

Pysselkit Tomtar
Här hittar du den perfekta aktiviteten. Skapa era egna tomtefigurer av materialet. Komlett set 
med allt du behöver.

Bestnr Enhet Pris

8550485 Skogsnissar, 3 st SET 39,00
8550486 Trådrullenissar, 2 st SET 39,00

Pysselkit Pompom
Pysseltit till en figur med garnpompom som kropp, armar och ben av piprensare med 
träpärlor och huvud formad av Silk Clay lera. Innehåller: Silk Clay lera, frigolitägg, piprensare, 
träpärlor, garn och pompomverktyg. 

Bestnr Enhet Pris

8400172 Ängel pompom SET 39,00
8400173 Tomte pompom SET 39,00
8400174 Ren pompom SET 39,00

Se mera pyssel  
på vår hemsida

Julpyssel - måla och dekorera!
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Julpynt olika motiv 174 st
Handgjorda dekorationer i papier- 
maché för dekoration med upp-
hängningssnöre. 5 olika designer. 
37x37x10 cm.

Bestnr Pris/fp

8400176 499,00

Julpynt olika motiv 80 st
Handgjorda dekorationer i papier- 
maché för dekoration med upp-
hängningssnöre. 4 olika designer. 
Ø 8 cm.

Bestnr Pris/fp

8400177 359,00

Julkulor sorterade 105 st
Handgjorda kulor i papiermaché 
för dekoration med snöre. 3 olika 
storlekar med Ø 4+5+6 cm.

Bestnr Pris/fp

8400178 389,00

Julpynt plywood 72 st
Juldekorationer i ljust trä i 9 olika 
designer med upphängningss-
nöre. Stl. 7-8 cm, tjocklek 3 mm.  

Bestnr Pris/fp

8400179 99,00

Julpynt plywood 90 st
Juldekorationer i ljust trä i 6 olika 
designer med upphängningss-
nöre. Stl. 9-11 cm, tjocklek 4 mm.

Bestnr Pris/fp

8400180 399,00

Bokmärken Julmix 
Julbokmärken 16,5x23,5 cm. Sortiment med utstansade,  
klassiska motiv på glansigt papper. 30 ark/fp.

Bestnr Pris/fp

8400190 159,00

Paljetter Julmix
Julpaljetter i olika former och starka färger.  
Storlek: 8 - 50 mm. 35g.

Bestnr Pris/fp

8400185 15,00

Klippförpackning Jul
Klippförpackning/dekorationsset med kreativt material och 
schabloner till populära julfigurer. Innehåller: 8 ark enfärgade 
A4 kartong, 4 ark mönstrad A4 kartong, 1 ark guldkartong,  
18 rullögon, 5 m guldsnöre, självhäftande rhinestones, 
schablonark.

Bestnr Pris/fp

8400175 45,00

Papper Jul 
Avrivningsblock med 36 kvadratiska ark i 18 olika designer 
från Vivi Gade. Består av papper med ensidigt tryck med 
mönster, med och utan detaljer av metallfolie. Därutöver  
papper med tryck på båda sidor i lack och glitter.  
120-128g. 30,5x30,5 cm, 36 ark/fp.

Bestnr Pris/fp

8400181 95,00

Stickers Julmotiv 
Stickershäfte med julmotiv. Alla med framhävda detaljer i 
antingen metallfolie eller glitter. Innehåller diverse julmotiv. 
15x16,5 cm, 12 mixade ark. Ca 580 etiketter.

Bestnr Pris/fp

8400195 79,00

Se mera pyssel 
på vår hemsida

Akrylfärg A-Color 
Sortiment av vattenbaserad akrylfärg som kan blandas inbördes. Är bra till  
papper, trä, papp mm. Penslar rengöres med ljummet vatten. Frp. med 6  
mixade färger à 20ml.   

Bestnr Antal Enhet Pris
8300433 Blank 6 FP 59,00
8300430 Matt 6 FP 59,00
8300431 Metal 6 FP 59,00
8300432 Glitter 6 FP 59,00

Bestnr Antal Enhet Pris
8200641 Fyrkantiga 3 FP 23,00
8200642 Hjärta 3 FP 23,00
8200643 Runda 3 FP 23,00

Pappersaskar 3-pack
Papier machéaskar för dekoration och målning. Fyrkantig: 10x10cm, 
12,5x6cm, 15x7,5cm. Hjärta: 10x5cm, 12,5x6cm, 15x7cm. Rund: 
10x5cm, 13x6,5cm, 16x7,5cm.
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Kaffe ARVID NORDQUIST 
UTZ-märkt och ekologiskt (KRAV-märkt) 
kaffe. Ett kaffe som bjuder på en ren 
doft av nöt och mandel. Smaken är rund 
med fruktigt behaglig syrlighet, balanse-
rad beska med en påtaglig sötma. Är 
kryddig i eftersmaken med en ton av 
lakrits. 450g.  

Bestnr Ant/fp Enhet Pris
2829510 Fairtrade 12 PKT 49,00
2829501 Classic 12 ST 49,00

Kaffe Zoega Automat malet
Zoégas startade som ett lokalt kafferosteri 
1886 och blev 100 år senare en del av 
Nestlékoncernen. Vi är specialister på 
mörkrostat kaffe och är marknadsledare 
inom mörkrostsegmentet med över 60%. 
Detta tack vare ett konsekvent arbete med 
högsta kvalitet i fokus. 80g/påse.

Bestnr Antal/kt Enhet Pris
2829615 60 påsar KT 699,00

Kaffe Löfbergs Lila brygg 
Bryggmalet. Ekologiskt mellanmörk, ett 
fylligt och välbalanserat kaffe som gör gott 
för både smaklökar och miljö. KRAV-mär-
ket visar att kaffebönorna har fått växa och 
mogna utan konstgödning och kemiska 
bekämpningsmedel. 500g. 

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2829620 12 PKT 39,00

Kaffe Brygg Gevalia 
Ecologico Mellanrost 
Kaffe Ecologico är Gevalias ekologiska 
malda mellanrostade bryggkaffe och är 
miljömärkt med UTZ och KRAV.  
425 gram.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2829581 12 PKT 49,00

Kaffe Brygg Zoégas Mezzo  
Certifierat kaffe –Rainforest Alliance. 
Förmalt kaffe för konsumentbryggare. 
Mellanrost. 100% Arabica. Förvaras i 
normal rumstemperatur. Färre gram per 
kopp. Rostat i Helsingborg. Kan frysas 
för längre hållbarhet. 450g.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
8551756 12 PKT 49,00

Zoégas traditionsenliga julkaffe 
Årets exklusiva och limiterade julblandning 
innehåller bönor från Shangri-La Yunnan 
provinsen i Kina. Coffee by Woman: Årets 
signaturböna härrors från Kaffefarmen 
Qiao, som drivs av totalt 78 odlare. Övriga 
ursprung är Östafrika och Etiopien. Julkaf-
fet bjuder på toner av mandelmassa och 
päron. 

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
8550428 12 ST 49,00

Kaffe Hela Bönor 
Classic Ethic Harvest Fairtrade 
Smaken är rund med behaglig syrlighet, 
balanserad beska med en påtaglig sötma. 
Eftersmaken är kryddig med en ton av 
lakrits. 6x1000g.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2829492 6 FP 899,00

Kaffe Automat Classic 
Malet Fairtrade 
Ethic Harvest rostas mörkt och bjuder på 
en ren doft av nöt och mandel. Smaken 
är rund med behaglig syrlighet, bal-
anserad beska med en påtaglig sötma. 
Eftersmaken är kryddig med en ton av 
lakrits. 60x100g. 

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2829488 60 FP 899,00

Te ARVID NORDQUIST Premium tea Box 6 mixade sorter
Smakrikt svart, nyttigt grönt, koffeinfritt rött och välgörande örter - erbjud olika sorter för 
alla kräsna tegommar! 6 mixade smaker. 80 st/box. á 2 gram.

Bestnr Enhet Pris
8550534 FP 399,00

Till julfikat

Nygårda Julmust 33cl
Nygårdas Julmust baserar sig på ett originalrecept från 1910 och smakar som en must 
ska smaka. Med en perfekt balans mellan sötma, juliga kryddor och härligt skum är vår 
must älskad av både stora och små.
Säljs endast i 12-pack. Inklusive pant.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2830048 12 ST 9,90
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Till julfikat

Chokladstenar i tub 450g 
Chokladstenar - Sockerglaserad mjölk-
choklad. Fantastiskt naturtrogna stenar. 
Kommer i en läcker tub.

Bestnr Enhet Pris
8551134 ASK 99,00
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Kakor
Bestnr Vikt Enhet Pris
2829713 Nyåkers Pepparkakor 900 g BRK  79,00
2829707 Butter Cookies 908 g BRK  139,00

Julskum
Klassiska juleskum och hjärtan.

Bestnr Enh Pris
2891233 Julskum burk 720g ST 59,00
2891234 Julskum påse 120g ST 14,90

2830050 Chokladdoppat julskum burk 720g ST 59,00

Marc De Champagne 350g 
Ett måste detta årsslut är en Marc de 
Champagne att ta med på festen. Krämiga 
praliner med en vuxen smak förpackade i 
en lyxig champagneförpackning!

Bestnr Enhet Pris
2891223 ASK 99,00

Bailey’s orginal truffles 320g
Underbar tryffel - mjölkchokladkulor med 
krämig tryffelfyllning, smaksatt med äkta 
Baileys® Original Cream Likör. 320 gram.

Bestnr Enhet Pris
2891227 FP 99,00

Baileys Chocolate Collection 260g 
En utmärkt gåva att både ge och få. God kvalité och 
ljuvliga praliner i vacker ask.

Bestnr Enhet Pris
8552037 ASK 129,00

Anthon Bergs Dragéer sötlakrits/choklad 150g 
Anthon Bergs goda dragéer av söt lakrits överdragen 
med mjölkchoklad innehållande lakrits och ytterst ett skal 
av sockerdragé. Förpackade i en genomskinlig plastburk. 

Bestnr Enhet Pris
8552048 ST 39,00

Anthon Bergs Dragé saltlakrits/choklad 150g 
Goda dragéer av saltlakrits-kärna överdragen med 
mjölkchoklad (72%) och ytterst ett täcke av lakritspulver. 
En härlig kombination av choklad och lakrits. 

Bestnr Enhet Pris
8552049 ST 39,00

Canasta Godisblandning 600g 
En vinnande giv… Klassiska dragéer med 
choklad, nötter, frukt, mint, lakrits, krisp & 
mandel.

Bestnr Enhet Pris
8552038 ASK 129,90

Pepparkakor smörbakade 300g 
Pepparkakor bakade med riktigt smör - och annat 
naturligt gott !

Bestnr Enhet Pris
8552035 FP 29,90

After Eight Choklad 
De klassiska tunna  
mintplattorna som är  
täckta med en rik och fyllig  
mörkchoklad. Ett självklart val året runt!

Bestnr Enhet Pris
8550000 200g FP 34,90
8550001 800g FP 89,00

After Eight Chokladbitar 
Mörka chockladdroppar med en  
kärna av mintkräm. Styckförpackade och inslagna i papper.

Bestnr Enhet Pris
8551856 FP 499,00
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Engångsartiklar
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Champagneglas Celebrations 15cl 
Transparent

Bestnr Antal/fp Enhet
2831304 12 FP

Vinglas Celebrations 18,5cl 
Transparent

Bestnr Antal/fp Enhet
2831305 12 FP

Glöggbägare med öra 11cl 
Pappbägare med öra.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2991157 80 FP 39,00

Papperstallrik Jul 
18cm.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2991158 50 FP 39,00

Snaps/Shotglas 4 cl 
Transparenta engångsglas i klar plast.

Bestnr Antal/fp Enhet
8551124 40 FP

Bestick i trä 100 st/fp 
Komposterbara träbestick. Tål temperatur upp till 40 
grader under obestämd tid och upp till 100 grader i max 
2 timmar. Livsmedelsgodkänd enl EU-Direktiv 1935/2004/
EU och 2023/2006/EU.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
8551825 Kniv 100 FP 79,00
8551826 Gaffel 100 FP 79,00
8551827 Sked 100 FP 79,00

Skål Glasklar Gastromax 
Rymlig och lätt skål i flera olika storlekar. Passar till sallad, 
bål, oliver eller godis. Lämplig för picnic, camping eller 
måltider utomhus. Hållbar, lätt att bära.

Bestnr Enhet Pris
8550042 3,5 liter ST 49,00
8550043 7 liter ST 59,00

Engångsartiklar
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Braständare Megalighter 
Flerfunktionständare i mordern design 
med tryckknapp. Synlig gasnivå och 
räcker till ca: 750 tändningar. Kan 
användas både inom- och utomhus. 
Sorterade färger, grönt och svart.

Bestnr Enhet Pris
2813188 ST 39,90

Tändare elektriskt via USB
Uppladdningsbar tändare som laddas 
med medföljande USB-laddningskabel. 
Den flexibla armen gör det enkelt att 
tända även på svåråtkomliga ställen. 

Bestnr Enhet Pris
8552046 ST 149,00

Ljushållare Bliss metall silver 
Ljushållare Bliss i metall. 140 x 75 mm. 
Silver.

Bestnr Enhet Pris
8551249 ST 99,00

Tändstickor hushållsask 
240 stickor/ask. 

Bestnr Enhet Pris
2813189 ASK 19,90

Kronljus 25cm 
Svanenmärkta ljus i 100% stearin. Brinntid 9h.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2813155 30 FP 129,00

Värmeljus 50-pack 
Brinntid: 4h. Paraffinmix.  

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2813140 50 FP 29,90

8550504 100 FP 56,90

Marschaller
Marschall. Brinntid 8h, jumbo.  

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2813149 2 FP 29,90

Servett 
Svanenmärkta servetter.

Bestnr Antal/fp Enhet
2502532 Röd 33x33, 3-lager 125 FP
2502634 Vit 40x40, 12-pack 12 FP

Bordsduk Dunicell 
I ett tygliknande pappersmaterial med samma tyngd och 
fall som linne. I rulle om 1,25 m bredd och 10 m längd. 
6 rl/krt.

Bestnr Antal/fp Enhet  
2504310 Vit 6 RL
2990092 Röd 6 RL

Julservetter
Julservetter i 3-lager. Mått: 33 x 33 cm. 

Bestnr Antal/fp Enhet
8552120 Stjärnor 50 FP
8552121 Snö 50 FP
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Teknik

Fotoskrivare i fickformat - Upplev det. Älska det. Skriv ut det. Skriv ut  
foton från din smarttelefon eller platta lika enkelt som du lägger upp dem.  
Gör tiden med dina vänner mer minnesvärd med direkt delbara ögonblicks- 
bilder av varje rolig stund. Mått: 11,5 x 7,5 x 2,4 cm. Väger endast 170 gram.

Bestnr Enhet Pris
8551633 Skrivare HP Sprocket 200 Vit ST 999,00    

8551634 Skrivare HP Sprocket 200 Svart ST 999,00    

8550505 20-pack Fotopapper 5 x 7,6 cm ST 95,00    

8551632 50-pack Fotopapper 5 x 7,6 cm ST 239,00    

Streetz Bluetooth On-Ear hörlurar  
STREETZ vikbara bluetooth on-ear hörlurar med mikrofon, 
v4.1 +EDR.

Bestnr Enhet Pris
5804077 Svart ST  199,00    

5804078 Blå ST 199,00    

5804080 Rosa ST 199,00    

Högtalare Streetz CM 
Vattentålig Bluetooth-högtalare. Smidig och kraftfull, bärbar och cool. Den kan även 
fungera som högtalartelefon. Smidigt att kunna svara och prata utan att plocka upp 
telefonen. Uppspelningstid för musik upp till 18 timmar. 

Bestnr Mått (BxDxH) Enhet Pris
8551100 Cylinder Svart 118x118x46 mm ST 199,00    

8551101 Cylinder Blå 118x118x46 mm ST 199,00    

8551102 Svart 84,5x84,5x109 mm ST 239,00    
8551103 Blå 84,5x84,5x109 mm ST 239,00    

Skrivaren som  
är lika liten som  
din telefon! 

Hörlurar Streetz HL430 Travel  
Bekväma vikbara Bluetooth-hörlurar med mikrofon och  
bra ljud! Kan anslutas till 2 enheter samtidigt trådlöst via 
Bluetooth. Hörlurarna har en räckvidd på upp till 10 m. 
Resefdral medföljer. Speltid: Upp till 15 timmar.

Bestnr Enhet Pris
8551106 ST 279,00    

Qi-laddare Deltaco 5V 1A 5W  
Qi-laddare för enheter med möjlighet att ta emot trådlös 
laddning via Qi-tekniken. Praktiskt när man inte behöver 
ha en massa sladdar vid laddningen. För att din enhet ska 
kunna laddas via denna laddare krävs det att din smart-
phone har antingen Qi inbyggd eller att du har en add-on  
i form av skal eller fodral som i sig har Qi inbyggt. 

Bestnr Enhet Pris
8551107 ST  79,00    

QI-laddare Deltaco 10W
Perfekt för att hålla telefonen snabbt tillgänglig när en ny 
händelse kommer in. Fungerar med alla QI-certifierade 
iPhones, Android-enheter och add-ons. Ladda din 
iPhone eller Android-enhet dubbelt så snabbt! Snabb-
laddning fungerar med kompatibla enheter. Telefoner 
och adaptrar som inte stöder snabb laddning laddas 
med standardhastighet (5W).

Bestnr Enhet Pris
5993091 ST 159,00    

Hörlurar DeFunc Earbud PLUS Music
DeFunc BT Earbud PLUS Music, Bluetooth 4.1. Den  
bästa trådlösa hörluren för dig som lyssnar på musik.  
Högteknologisk BT funktion med enastående ljud, perfekt 
passform i örat. Batteritid: 7 timmar. 

Bestnr Enhet Pris
5804089 Svart ST  239,00    
5804090 Vit ST 239,00    

Hörlur Defunc TRUE BT
En bekväm hörlur med bra ljudkvalitet som är helt trådlös. Den snygga designen  
kombinerad med högkvalitativt ljud samt en Power Bank som fungerar som en laddnings- 
och förvaringsväska ger dig 60 timmars speltid.

Bestnr Enhet Pris
5804091 Svart ST 479,00    
5804092 Guld ST 479,00    

QI-laddare/ställ
Deltaco 10W
Denna trådlösa laddare har tre vinklade ben som låter 
dig ladda upprätt på ett skrivbord i liggande eller stående 
läge. Perfekt för att titta på filmer, ta anteckningar eller hålla 
telefonen snabbt tillgänglig. 

Bestnr Enhet Pris
5993092 ST  199,00    
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Teknik

Batteriladdare GP Charge AnyWay 
Charge AnyWay 2-i-1, är en avancerad snabbladdare från 
GP. Är samtidigt utrustad med flera säkerhetsfunktioner. 
Laddar AA- och AAA-batterier samt USB-enheter som t.ex. 
smartphone, GPS, bärbar högtalare och trådlösa hörlurar

Bestnr Enhet Pris
2840435 ST 239,00    
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Ativa Alkaline batterier 
Alkaliska standardbatterier.

Bestnr Antal Enhet Pris
2840972 AA/LR6 Storpack! 28 FP 79,00
2840979 AAA/LR03 Storpack! 28 FP 79,00

Batteri laddbart GP  
Laddningsbara batterier GP ReCyko är ett laddnings- 
bart batteri med extra hög kapacitet. Ersätter engångs-
batteriet fullt ut. Laddade och och klara att använda 
vid köp. Ett klimatsmart och ekonomiskt alternativ till 
alkaliska batterier, Smart miljöval!

Bestnr Antal Enhet Pris
2840422 AA 4 FP 119,00
2840433 AAA 4 FP 119,00

Ficklampa
Små, robusta och greppvänliga ficklampor med tåligt anodiserat aluminiumhus. Batterier 
ingår. 

Bestnr Batteri (ingår) Lumen Enhet Pris
2841012 GP C31 80LM 1xAA 85 ST 79,00
2841013 GP C32 250LM 3xAAA 300 ST 119,00
2841014 GP C33 110LM 2xAA 20 ST 159,00

Pannlampa
Pannlampa GP Xplor Lynx PH14 - är en multifunktionell pannlampa med tre ljusstyrkor 
samt röd LED som ger förbättrat mörkerseende och blinkande SOS-ljus. Lynx levererar 
upp till 200 lumen med endast tre AAA-batterier. Lamphuvudet är flexibelt och kan vink-
las uppåt och nedåt. 3 ljusstyrkor.

Bestnr Enhet Pris
2841016 Pannlampa GP PH14 200LM 3xAAA ST 199,00

Datorväskor Samsonite GuardIT 2.0  
Samsonite GuardIT 2.0 datorväska tillverkad i tålig och lätt polyester. Anpassad 
för bärbara datorer upp till 17,3 tum och med separat ficka för tablet 9,7 tum. 2 
års garanti. Svart. 

Bestnr Yttermått Datorfack Vikt Pris
2781050 Axelväska 34,5 x 24,5 x 8,5 cm 13,3” 0,4 kg 319,00
2781051 Axelväska 40 x 30 x 9 cm 15,6” 0,5 kg 359,00
2781052 Axelväska 43 x 32 x 10 cm 17,3” 0,6 kg 399,00
2781054 Ryggsäck 30x44x20cm 15,6” 0,7 kg 439,00
2781055 Ryggsäck 32x48x20,5cm 17,3” 0,8 kg 479,00

Datorväskor Samsonite Zalia  
Samsonite Zalia är en exklusiv och elegant datorväska tillverkad av tålig och lätt 
nylon. Anpassad för bärbara datorer upp till 15,6 tum med separat ficka för tablet 
10,1 tum. Utrustad med Smart sleeve. 2 års garanti. Beige.

Bestnr Yttermått Datorfack Vikt Pris
2781061 Axelväska 31x42.5x17cm 15,6” 1,2 kg 1 199,00
2781063 Axelväska 42x30x17,5cm 14,1” 1 kg 1 239,00
2781066 Ryggsäck 44x31x18cm 14,1” 0,9 kg 1 079,00

Datorväskor Samsonite Nefti  
Datorväskor Samsonite Nefti i modern design, tillverkad av tålig och lätt nylon. 
Anpassad för bärbara datorer upp till 15,6 tum och med separat ficka för tablet 
10,1 tum. Utrustad med Smart sleeve.

Bestnr Yttermått Datorfack Vikt Pris
2781057 Axelväska 24x35x10cm 13,3” 0,4 kg 599,00
2781058 Axelväska 27x40,5x10,5cm 15,6” 0,5 kg 679,00
2781059 Ryggsäck 41x30x18 cm 14,1” 0,5 kg 759,00

Laddbart 
batteri
4-pack
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Brandskydd

Brandvarnare Housegard Origo trådlös 2-pack 
Housegard Origo trådlös brandvarnare, SA422WS, 
2-pack. Housegard Origo™ är den nya generationens 
smarta brandvarnare. Origo™ är en trådlös, seriekop-
plingsbar kombinerad rök- och värmevarnare. Housegard 
Origo™ använder den allra senaste energibesparande 
teknologin vilket ger upp till 18 månaders batteritid med 
endast 2 st AA-batterier.

Inbyggd lokaliseringsfunktion. Kan anslutas i serie med 
upp till 30 st Kombinerad rök- och värmevarnare.

Bestnr Antal/fp Enhet Pris
2840617 2 FP 499,00

Pulversläckare HouseGuard  
Innehåller ABC pulver och kan 
användas vid alla typer av bränder. 
Släcker bränder i alla material. Brand-
skyddsföreningen rekommenderar 
hushåll att ha en 6 kg pulverbrand-
släckare med effektivitets-klassen 43A 
233B C. Släckaren skall också vara 
certifierad av DNV eller annat Swedac 
Ackrediterat organ. Brandklass: A B C. 
Licensnummer: 1060. Godkänningar: 
CE, SS-EN3, DNV, Wheel-Mark. 

2840601:
• Effektivitetsklass: 13A 89B C
• Totalvikt: 4,5 kg. 

2840602:  
• Effektivitetsklass: 55A 233B C  
• Totalvikt: 10,3 kg. 

Bestnr Brandskydd Pris
2840601 2 kg 13A 89B C 299,00

2840602 6 kg 55A 233B C 599,00

Brandfilt  
Brandfilten är det perfekta komplementet till en 6 kg pulverbrandsläckare. Att kväva 
elden är väldigt effektivt. Utöver att brandfilten är enkel och effektiv till att kväva mindre 
bränder så orsakar den inget extra saneringsbehov. Användningsområde: kök, industri, 
offentlig sektor. 180×120cm.  

Bestnr Enhet Pris
2840606 House Gard ST 219,00

2840607 Housegard Design Edition svart ST 219,00

2840608 Housegard Design Edition vit ST 219,00

Brandsläckare House-
gard FirePhant Vit 2 kg  
Firephant är en unik svensk-
designad brandsläckare som 
bl.a tilldelats den interna-
tionella designutmärkelsen 
reddot design awards, best 
of  the best 2012. Firephants 
form och storlek tilltalar 
estetiskt och den placeras likt 
en inredningsdetalj gärna på 
en väl synlig plats, vilket säk-
erställer en livsavgörande till-
gänglighet. Passar perfekt för 
köket men även bilen, båten 
eller husvagnen. Släckeffekten 
är den högsta för sin klass 
på marknaden och fungerar 
som komplement till en 6 kg 
pulversläckare. Marknadens 
högsta effektivitetsklass 13A 
89B C och väggfäste med-
följer. Mått: Diameter 114 mm 
x Höjd 374 mm.  

Bestnr Enhet Pris
2840603 ST 499,00

Optisk brandvarnare Housegard 
När en brand uppstår är varje sekund viktig. Brand-
varnaren ger dig första varningen vid brand. Housegard 
optisk brandvarnare reagerar snabbt och med stark 
signal. Detektionsprincip: Optisk detektionskammare. 
Batteri detektion: 9V batteri. Larmsignal: Minst 85 dB/3 
meter. Godkänning: CE, EN14604. Övrigt: Testfunktion och 
leddiod som blinkar  vid normal funktion. Batteriskydd, 
brandvarnaren kan ej monteras utan batterier. Automa-
tisk indikering för batteribyte. 1-års batteri ingår. Optiska 
brandvarnare är den vanligaste typen av brandvarnare 
och reagerar snabbt vid glödbränder.

Bestnr Enhet Pris
2840618 ST 99,00

Asado Brandfilt 
EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett 
fodral i snygg design samt ett fodral märkt med säker-
hetsföreskrifter. Det designade fodralet har en enfärgad 
baksida och är perfekt att lägga ett tryck på. Brandfilten 
godkänd enligt EN: 1869:1997.

Bestnr Enhet Pris
2813481 Grön ST 249,00
2813482 Svart ST 249,00
8552087 Beige ST 249,00

Brandfilt i snyggt 
designat fodral
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Projektkalendern – Alla projektledares hjälpreda
I denna kalender får du hjälp med verktyg och uppföljning 
för att ta en idé från start till mål. Här finns en översiktlig 
beskrivning av projektets faser, tips till dig som projektledare 
och uppföljning av projektledning och resultat. Omslag i 
svart konstläder, gummiband. Veckouppslag med timindeln-
ing 8-18. Årsplaner. Plastfickor och flyttbar linjal. Spiralbun-
den. Format: 148x210 mm (A5)

Bestnr Enhet Pris
6081046 ST 149,00

Business
En vecka per uppslag, timindelad 8-18. Årsplaner  
för innevarande och följande år. Markeringar för  
internationella helgdagar. Tryckt konstläder Leopard,  
med flärp som kan användas som bokmärke. Format: 
148x210 mm (A5).

Bestnr Enhet Pris
6085581 ST 139,00

Stor Veckokalender 
Kalender med en vecka per uppslag. Hela vänster 
sida på alla uppslag är linjerade. Timindelad 8-17. 
Markeringar för internationella helgdagar. Årsplaner för 
innevarande och följande år samt löst telefonblad.
Spiralbunden med löst omslag. Blått konstläder Mirano 
med slejf. Fyra kreditkortsfickor samt en större ficka, pen-
nhållare. Format: 148x210 mm (A5).

Bestnr Enhet Pris
6085308 ST 229,00

Business
En vecka per uppslag, timindelad 8-18. Årsplaner för innevarande och följande år. 
Markeringar för internationella helgdagar. Tryckt konstläder Leopard, med flärp som kan 
användas som bokmärke. Format: 148x210 mm (A5).

Bestnr Enhet Pris
6085887 Tryckt omslag Paradis, linnetextil, med gummiband ST 229,00
6085570 Rosa konstläder Ariane, med gummiband, FSC® ST 139,00

Beautiful Sweden 
Kalender med bilder från Sverige och svensk natur. En månad per blad. Spiralbunden,  
trespråkig kalender. FSC®. Format: 330x455 mm. 

Bestnr Enhet Pris
6081725 ST 127,00

En kalender för den som vill ha med sig sitt liv överallt. Extra 
planeringsmöjligheter; planera och reflektera i kalendern, 
skriv ner dina att göra-saker och skapa listor. Bli inspirerad av 
positiva citat. Kartongomslag med struktur och gummiband. 
Månadsuppslag samt veckouppslag. Planeringslistor.  
Årsplaner. Plastficka och flyttbara markörer. Spiralbunden. 
FSC®. Format: 148x210 mm (A5).

Bestnr Enhet Pris
6081227 ST 199,00

Life Planner –   
Att planera har 
blivit en livsstil
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 För priser se vår hemsida www.kontorsgruppen.se eller begär offert
 Reservation för ev. tryckfel.

Glöm inte köpa
extra lampor
Päronlampa LED E14 sockel.3,5 m. E14 sockel Best nr 2590768    
Topplampa LED E10 10-55V klar 3-pack 
Topplampa E10 34V klar 3-pack  
Topplampa E10 23V klar 3-pack 

Best nr 2590668    
Best nr 2590602    
Best nr 2590769   

Vintervägen 1, 192 70 Sollentuna
Order & Kundtjänst: 08-594 95 790

info@kontorsgruppen.se


