


Skinnförkläde
 

Ett förkläde i mjukt bu�elskinn. Halsrem och midjerem i skinn. 
Storlek: 80x54 cm.

Förpackad i presentask.
Märkning tillkommer.

Pris: 360:- 
Vid minst: 25 st

Ord. 679:-



Salladsskål - Ernst 
Stor skål 29,5cm

Godkänd för diskmaskin och mikrovågsugn.

Pris: 360:- 



Morberg 4-pack ölglas/vinglas
Följ med till Morbergs värld av smaker. Nu fulländar han 

cirkeln med glasen som bär drycken och uppmanar folket 
att njuta av livets goda.

Pris: 360:-
Vid minst: 25 st

Ord. 399:-

Salt & Pepparkvarn i trä
32 CM AKACIA
Diameter: 6 cm

Höjd: 32 cm
Vikt : 0,363 kg(s)

Pris: 360:-

Zoom Audio Decibel
Decibel Bluetooth®-högtalare. En högtalare, tre olika 

färgalternativ. Till varje högtalare medföljer 3 olika silikon-
fodral, Blue, Lime och Black

Pris: 349:-
Vid minst: 20 st



Stekhäll + Ka�epanna
Kolarpannan med vikbart handtag i ek är perfekt att ta med 
sig ut i naturen. Stekytan är tillverkad av högklassigt varm-

valsat stål med en unik ytbehandling. Samt en 1,6 liters 
ka�epanna.

Pris: 360:-

Orrefors Hotto Glögg/Ka�e
Hotto är en serie glas för varma drycker. Serien innehåller 

en liten kopp perfekt för espresso och glögg. Designade av 
Lena Bergström, levereras i �n presentkartong tillsammans 

med Kosta glögg

Pris: 360:-



Årets julklapp är den perfekta weekendväskan!
Med modern design och smarta funktioner
är detta väskan du behöver för konferensen eller 
weekend resan.Väskan är tillverkad i marinblå 
bomullscanvas av hög kvalitet i kombination 
med stilrent smalrandigt foder. Ett snyggt 
resesällskap med plats för precis lagom mycket.
Väskan har handtag och avtagbar axelrem
samt skofack.



Frottéset 2+2
Härligt lyxiga frottéhanddukar tillverkad av 100% högab-

sorberande-, ÖKO-TEX certi�erad bomull. Överlägsen 
uppsugningsförmåga tack vare den funktionella vå�elfrot-

tén. 
30 x 50 cm (2 st), 70 x 140 cm (2 st)

Pris: 360:-

PAKETERBJUDANDE
Ka�epanna 1,6 liter, Lemmelka�e mörkrostat eko 450 gram och Braskotten med 9 

kottar, den brinner med mer än dubbelt så hög temperatur än andra braständare. 
Kottarna kommer från de norrländska skogarna och stearinet kommer från svanen-

märkta stearinljus som inte duger till försäljning ute i handeln.

Pris: 360:-
Vid köp av minst 20st

Bilden ovan illustrerar liknande 
frottéset. Vårt paket innehåller 2+2 av 

stor och mellan artikel



Ryggsäck i stentvättad canvas 
med detaljer i skinnimitation. 

Modellen har ett vadderat fack för 
datorn och fungerar lika bra i 

skogen som i den urbana 
djungeln. 

Strl: 30,5x49x10cm. 
Pris: kontakta säljare

Minst antal: 25st
360:- 

Vid köp av minst 25 stycken
Ord pris: 599:-

Rund traktörgryta i gjutjärn med emaljerad insida. 
Utsidan är mattemaljerad och knopp i mässingsfinish. 

Locket är försett med små piggar som gör att 
vattenångan som kondenseras fördelas jämnt och fint 

över innehållet – en självösningsfunktion. Grytans 
utformning ger den ett brett användningsomårde i köket 

som till exempel långkok, ungstillagning och bryning. 
Strl: 27x8,5 cm.

Bjud fiskevännerna på färsk, rökt fisk. Eller briljera 
i hemmet med nyrökta delikatesser. I snart 50 år 
har ABU-röken varit en snabb och enkel väg till 
goda fiskrätter. Emaljerad plåt, med dropplåt, 

rökgaller och tändvätskebehållare. Denna modell 
är den större varianten i rostfritt stål, med dubbla 

brännare och tvåvåningssystem.

Kontakta säljare för pris
360:- 

Fällkniv + termos 0,7 liter
Vid köp av minst 25 set

Ståltermosflaska. God värmehållningsförmåga.
Vridproppssystem
Vikt: 300 g/420 g

Fällkniv med handtag i aluminium.
Tufft unikt WildTech blaze motiv. 

Blad i rostfritt 440 stål. 
Bladlängd: 90 mm. 

Bladlås. 
Fodral i svart oxfordväv medföljer.



360:- 
Vid köp av minst 25 stycken

Ord pris: 539:-

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU 
Ecolabel. Konstruktionen är 76x68 / 30x30. 

Strl: 120x210 cm, 50x60 cm.

Bäddset Chester


