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Magasin friend of brands är idag en ledande grossist för 
designade produkter. Våra produkter säljs bara genom 
noggrant utvalda återförsäljare.

Magasin är kvalitetscertifierad enl. ISO 9001:2000
och miljöcertifierade enl. ISO 14001:2004
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

Ansluten till

MILJÖMÄRKT 341 222

ATT GE 
ÄR ATT FÅ

Alla behöver uppskattning och vi kan berätta för våra kollegor, medarbetare, kunder hur mycket 
vi uppskattar dem och deras arbete så ofta vi bara vill. Men en gåva blir en extra överraskning 
som mottagaren kan få glädje av en lång tid framöver.
Kanske vill du säga tack, kanske vill du säga varsågod. Oavsett anledning är gåvan en viktig sak 
för att förmedla något och det är alltid roligare att ge än att få.

Ariete är ett italienskt varumärke med smarta 
och roliga hushållsprodukter. Förutom ett mycket 
bra pris, så uppfyller Ariete de mest väsentliga 
önskemålen: kvalitet, innovation och mervärde 
för pengarna.

För drygt 30 år sedan fick vi syn på en fin sten-
godsmugg som visade sig komma från svenska 
arméns fältsjukhus, gjorda någon gång på 30- 
talet. Vi gillade den strama avskalade designen  
och bestämde oss för att nytillverka och utöka 
sortimentet av armyserien. Detta är originalet.

För B Away handlar deras kollektion om mode, 
kvalitet och funktion. Deras produkter är något 
utöver det vanliga och som de har det ”lilla  
extra” i form av känsla och hållbarhet - produk-
ter vi gärna själva använder. Alla produkter är 
handgjorda, tillverkade i kraftigt buffelskinn, 
har praktiska fickor, slitstarkt foder och YKK-
dragkedjor i metall. Varje produkt har ett unikt 
tillverkningsnummer.

Bengt Ek Design är ett exklusivt varumärke 
som gör timers, termometrar och köksvågar. 
Företaget grundades i Schweiz av Bengt Ek 
efter avslutad utbildning på Konstfack och kan 
sammafattas  med orden ”Skandinavisk design 
mötte Schweizisk precision”. Idag finns Bengt 
Ek Design över hela världen och säljs i många av 
de främsta designbutikerna.

Bercato är en livsstilskollektion bestående av 
hemtextila samt hårda produkter som är ut-
märkta som såväl gåvor som för profilering. Vårt 
noga utvalda sortiment utökas ständigt med nya 
produkter av oss.

Bialetti är den exklusiva produktlinjen i köket 
och till för dem som är intresserade av att addera 
ett perfekt utseende i vardagen. Helt enkelt för 
dem som älskar att vara omgiven av saker som 
är estetiskt perfekta och exklusiva i sin design. 
Det är mest känt för sin mokabryggare som även 
finns utställt på moderna museet i New York.

DAY HOME lanserades 2005 och har sedan 
dess vuxit till en omfattande kollektion med  
dekorativ design från hela världen. En multi-
kulturell blandning av naturliga material som trä, 
flätverk, horn, sten och keramik, samt textiler 
som lyxig sammet, linne, bomull och ull. Kollek-
tionen är kryddad med fantastiska tryck, mönster 
och detaljer i alla möjliga kombinationer. 

Dualits kända brödrostar kan göra hundratals 
gyllene brödskivor per timme. Brödrostarna är 
glänsande, robusta och tuffa i sin design. Dualit 
brödrostar är erkända som de bästa i världen. Se 
även deras blenders, kaffemaskiner, handmixar 
i samma snygga design och kvalité.

1945 började Duralex producera härdat glas 
för middagsbordet. Dessa glas blev snabbt en 
favorit, då de visade sig hålla en hög kvalitet 
och hållbarhet och varumärket Duralex var fött. 
I dag kan Duralex erbjuda dricksglas, tallrikar, 
fat, kompletta serviser och tillbehör - 250 olika 
produkter i 4 olika färger.

Erik Bagger är designern som arbetat hos både 
Georg Jensen och Royal Copenhagen. Designen 
är karakteristisk med organiska former och en 
skandinavisk elegans. Hans önskan är att göra 
kvalitet som är tillgänglig för alla.

Som specialister på samtida köksartiklar, är  
Joseph Joseph numera internationellt erkänt för 
att producera några av de mest eleganta och  
tekniskt innovativa produkterna. Deras förmåga 
att matcha form och funktion har inbringat många 
designpriser och globalt erkännande. Joseph  
Joseph rekommenderas av Tommy Myllymäki.

Det franska företaget Mastrad har sedan 1994 
specialiserat sig på utformningen av kulinariska 
tillbehör och har revolutionerat världen genom 
att skapa ”l’Art de l’Utile”. Deras produkter 
uppskattas över hela världen och tack vare ett 
sammansvetsat team, ständigt på utkik efter 
innovation, gör Mastrad ditt kök mer funktionellt, 
trevlig och färgglatt!
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VÅRA STARKA 

VARUMÄRKEN

INNEHÅLL

Vår kunskap med att hitta exklusiva och nya varumärken sträcker sig  
över 40 år tillbaka i tiden. Ända sedan vi startade vår verksamhet, 
har vi ständigt arbetat med att hitta och ta fram nya produkter, pro-
ducerade av starka varumärken för att kunna presentera ett brett 
sortiment för dig. Allt tyder på att ett starkt varumärke är viktigt  
både för givaren och mottagaren av produkten. Just nu kan Magasin stolt 
presentera 20 varumärken som med färg, form och funktion skapar rätt 
känsla för dig. Vår förhoppning är att din julgåva finns i denna katalog.  
Vi är inte alltid billigast men vi är stolta över att alltid erbjuda det absolut 
bästa från varumärken vi samarbetar med från Världens alla hörn. 
På de första sidorna hittar du inspirationsbilder med klassika teman till 
hösten och vintern. Vill du ha fler förslag, kontakta din återförsäljare så 
hjälper de dig med andra tips och idéer från vårt sortiment.

Varumärken 2
Inspiration Julbordet 4
Inspiration Kök 6
Inspiration Avkoppling 8
Inspiration Ute 10
Gåvokort 12
Bercato 14
Scandinavian Home 28
Mastrad 34
B Away 36
Royal Touch 40
Joseph Joseph 46
Dualit 51
Ariete 52
Zack 54
Vacuvin 56
Kilner 58
Bialetti 59
Typhoon 59
Bengt Ek 60
Förpackningar 62
Yankee Candle 64

Tänk kvalité som hög absorptionsförmåga, 
lång livslängd, färgbeständighet och en under-
bar känsla även efter många års tvättar. Det är 
kvalité, det är Royal Touch. För att uppnå bästa  
kvalitet, tvättas och torktumlas alla handdukar 
från Royal Touch vid tillverkning. För bästa livs-
längd och känsla använder vi oss av bomull från 
varumärket Cotton USA.

Originalburken från Kilner med den smarta 
banbrytande designen, ursprungligen produ-
cerad med en glaspropp och gummitätningen, 
uppfanns av John Kilner och Co på 1840-talet. 
Det är en unik produkt som har stått sig genom 
tiderna i över 150 år.

Med över 27 års erfarenhet av att utveckla 
konsumentprodukter, är Vacuvin en innovativ 
pionjär. Familjeföretaget, som har sitt ursprung 
från uppfinningen Vacuum Wine Saver, kan  
bäst beskrivas som ett utvecklingsföretag som 
kontrollerar hela distributionskanalen, från idé 
till färdig produkt.

En kollektion av high end produkter i tidlös 
design. Produkterna är rekommenderade av 
den prisbelönta kocken och krögaren Fredrik 
Eriksson, Långbro Värdshus.

Typhoon, från England, är kända som det första 
valet då det gäller stilistiska, uppfinningsrika 
och unika produkter. Deras designteam kreerar  
spännande hushållsprodukter där man får ex-
ceptionellt mycket för pengarna.

Yankee Candle är det mest kända varumärket 
av doftljus på marknaden. Med över 150 olika 
dofter har de ett av världens största sortiment 
av doftljus med högsta kvalitet. Tillverkningen 
sker i USA.

Under årtionden har ZACK, som startades 1985 
stått för innovation och exklusivitet och är de le-
dande i Europa inom rostfritt för hemmet. Den 
kontinuerliga succén de senaste åren visar hur 
de tillgodoser sina kunders önskningar och för-
väntningar när det gäller hög kvalitet och trend-
riktiga rostfria produkter.

Det var i Schweiz 1948 som grundaren Karl 
Zysset lanserade den första Zyliss produkten 
i form av en Vitlökspress, en produkt som  
sedan har sett anmärkningsvärda framgångar 
över hela världen. Idag ståtar Zyliss en tilltalande 
och distinkt portfölj av genomtänkta och nog-
grant konstruerade köksredskap, med många 
Red Dot Award status.

SINCE 1985
®



4 Läs mer om våra varumärken på s idan 3. 

JULBORDET

1.JULDUK RAND Bercato, 150x250 cm. B24011, 149:-
2.SKÅL MED TRÄSLEV Bercato, 2,5 L 24,5 cm. B62190, 279:-
3.TRÄBRÄDA RUND Bercato, i trä, 39,6x25,4x1,5 cm. B62205, 199:-
4.UGNSFORM BLACK BRASS Bercato, i svart/mässing metall, 
37x5,5x20 cm. B62207-1, 199:-

5.SKÅLSET 3IN1 Scandinavian Home, 3 st serveringskålar och en bricka i keramik. 142820, 199:-
6.NÄTKORG MÄSSING Bercato, 21x21x8,5 cm. B62212, 169:-
7.GÅVOSET Erik Bagger, 4 st ölglas 50 cl och 4 st snapsglas 5 cl. EB52211, 650:-
8.NÖTSKÅL MED NÖTKNÄPPARE Bercato, 24,5 x 12 x 6,5 cm, B62145, 120:-
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5Läs mer om våra varumärken på s idan 3. 

JULBORDET

JULGRANSFOT
I svartlackade metall, 47x45 cm. Packad i presentkartong. 
B61002, 349:-

SKINKSET
Skärbräda rund tillsammans med 
dekorativ skinkpinne i furu i form av ett 
äpple för att ha i Julskinkan. Recept på 
griljering ingår. Packas i presentpåse. 
148423, 249:-
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På julbordet serverar vi 
många olika maträtter 
och till detta är det alltid 
kul med någon ny skål, 
form eller skärbräda. 
Här är en inspirationsbild 
med några av julbordets 
läckerheter och givetvis 
produkter från några 
av våra varumärken. Vi 
hjälper er att skapa det 
traditionella julbordet!
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Köket har blivit en samlingsplats i många hem och att laga mat 
tillsammans är en populär aktivitet. Att ha riktiga produkter när 
man ska laga mat underlättar och gör jobbet roligare. Här är för-
slag på populära köksprodukter från några av våra varumärken 
och mycket mer kommer längre fram i katalogen också.
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1.PEPPARKVARN
Pepparkvarn i svartlackat gummiträ 
Keramiskt verk. h 30 cm, från Bercato. 
packad i presentförpackning. 
B62031, 199:-

2.KÖKSHANDDUKAR DOT & STRIPE 
2-pack kökshanddukar i matchande 
mönster, från Bercato. Packas i 
plastpåse. B12008, 99:-

3.HANDMANDOLIN
37 cm, vit/röd plast, från Zyliss. 
E11570, 292:-

4.SKÄRBRÄDA CHOP 2POT
Liten grå, från Joseph Joesph. 
J60100, 188:-

5.SKÄRBRÄDA
I massiv teak med infällda handtag 
30x20x4 cm. Ett nödvändigt behov 
i köket, från Scandinavian Home. 
142850, 599:-

6.KNIV ELEVATE 100-7
Japansk Santoku kniv 18 cm, från 
Joseph Joesph. J95012, 360:-

MIDJEFÖRKLÄDE
Exklusivt midjeförkläde, från B Away i 
vaxat buffelläder.  Rutigt flanellfoder på 
baksidan. Framfickor med nitar i hörnen 
för extra hållbarhet, kockslunga och 
en extra ficka för drickan som släcker 
törsten medan maten lagas. 50x66 cm 
613134, 1.500:-

MORTEL GRANIT
I granit, Ø 13 cm, från Erik Bagger. Erik Baggerkartong. EB60701, 225:-

Ett
hett
set

SET UGNSFORMAR
3-pack ugnsformar i härdat glas, 2,5, 3,75 och 4,8 L, 
från Duralex. 641199, 299:-

6



8 Läs mer om våra varumärken på s idan 3. 

I vår vardag är tempot många gånger högt och då är det viktigt att vi tar oss tid för avkoppling. 
Enklast gör vi detta i våra hem genom att tända ljus och lyktor, krypa ner i sängen och sedan 
bara mysa! Eller att ta fram dagboken och skriva ner några rader om dagen  - ”livet är inte de 
dagar som gått utan de dagar vi minns”

1

3

4

5

2



9Läs mer om våra varumärken på s idan 3. 

AVKOPPLIN
G

1.BÄDDSET SATIN
Bäddset i finaste ÖkoTex-certifierad bomull, 
från Bercato. B30059 vit, B30060 grå, 399:-

2.PLÄD TRASA
Vävd pläd i 100% akryl med mönster som 
en trasmatta, 130x170 cm, från Bercato. 
B28102, 449:-

3.LJUSLYKTA DOME 
Glaskupa med träbotten, Ø 18, H 30 cm. 
Batteridriven ljusslinga med LED-ljus, från 
Bercato. B69045, 360:-

4.LJUSLYKTA GLÖDA
Batteridriven glödlampa med LED-ljusslinga 
med lång hållbarhet, från Bercato. 
B69047, 179:-

5.ANTECKNINGSBOK SKINN
Exklusiv anteckningsbok med blanka sidor. 
Bokomslag i vaxat buffelläde, från B Away. 
613136, 360:-

6.MORGONROCK 
ROYAL TOUCH STEEL GREY
M 70202075, L 70203075, 
XL 70204075, XXL 70205075, 669:-

7.TOFFLOR
one size, öppen tå, från Royal Touch. 
75000001, 35:-

8.NECESSÄR CANVAS
Necessär i vaxad Canvas med skinndetaljer 
i buffelläder, från B Away. 613150 Khaki, 
613151 Navy, 599:-

6

7

8



10 Läs mer om våra varumärken på s idan 3. 

UTE

1.SHOPPINGKORG TWIST™ i aluminiumram och polyester, Scandinavian Home. 
Small 146302 svart, 146305 vit, 105:-. Medium 146301 svart, 146304 vit, 125:-. 
Large 146300 svart, 146303 vit, 160:-
2.HANDSKAR BAWAY i svart getnappa. 
Dam M/L 613125, S/M 61312. Herr L/XL 613123, M/L 613122, 499:-
3.HALSDUK BAWAY i svart akryl. 613126, 169:- 

4.TERMOS SKIN™ i rostfritt stål/PU och utsida i skinnimitation, Scandinavian Home. 
0,5 L 146102 vit, 146202 orange, 146205 svart, 116:-. 
0,75 L 146101 vit, 146201 orange, 146204 svart, 148:-
1 L 146100 vit, 146200 orange, 146203 svart, 162:-. 
5.PICKNICKPLÄD VITAMIN i fleece med plastad baksida. Rullas lätt ihop och fästs med 
kardborreband. Design av Ulrika Elofsson. 130x150cm, från Bercato, B28091 149:-

Passa på att vara ute även när hösten och vintern 
knackar på. Vi har allt du behöver för att ha en trevlig 
höstpicknick och andra utomhusaktiviteter!
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UTE

LJUSLYKTA REKTANGULÄR
I svart metall och glas, h 45,5 cm. Packad i presentkartong. 
B69022, 299:-

MARSHALLHÅLLARE
2-pack, i svartlackerat stål, h 85cm 
inkl 2 st marschaller. Packad i 
presentkartong. B69032, 199:-

ELDKORG MED GRILLGALLER
I svartlackat stål, inkl gnistskydd/uppsamlare. 
H 62 cm Ø 36 cm. B69031, 360:-

5
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GÅVOKORT 
EKO & OMTANKE 
Vårt nya ekologiska kort som 
hjälper till att rädda världen. 
Du har flera olika gåvor/
välgärningar att välja mellan. 
Pris 250:- Frakt 79:-

GÅVOKORT 
GULD
Ett kort som erbjuder det 
mesta för de flesta. 
Du har 50 st olika gåvor 
att välja mellan. 
Pris 250:- Frakt 79:-

GÅVOKORT 
DIAMANT
Vårt mest exklusiva kort 
som innehåller gåvor 
utöver det vanliga 
- ett gåvokort med prestige. 
Pris 1000:-. Frakt 99:-

GÅVOKORT 
PLATINA
Vårt finaste kort med ett 
brett utbud. Du har 50 st 
olika gåvor att välja mellan. 
Pris 360:- Frakt 79:-

HÄR VISAR VI ETT URVAL AV VAD SOM FINNS ATT VÄLJA MELLAN

VID KÖP AV 

DETTA KORT GÅR

10 kr
DIREKT TILL 

RÄDDA BARNEN

magasincard
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en gåva 
med omtanke
Vi erbjuder er gåvokort med produkter från våra starka varumärken. Vi kan även 
erbjuda er ett unikt kort som tar stor hänsyn till människor och miljö. Alla våra kort 
levereras i presentpåse och för att öka mervärdet, så finns det möjlighet att addera 
till en mindre gåva i presentpåsen. Vi kan också göra unika kort enligt era önskemål, 
från 100 st.

Våra kort innehåller produkter som är noga utvalda av oss och har en bredd för att 
tilltala alla. Du behöver alltså inte göra något mer än bestämma vilken valör du vill 
ha på kortet.

Mottagaren kan sedan på ett enkelt sätt i lugn och ro beställa från vårt stora utbud 
med upp till 50 olika gåvor/kort på vår hemsida, www.magasincard.se. All information 
om hur du beställer finns på korten samt på hemsidan. Gåvorna skickas ut med paket 
till mottagarens närmaste utlämningsställe.

STARKA SÄLJARGUMENTEN
• Urval av produkter från starka varumärken som också står för en hög kvalité
• Eget sortiment om kunden har speciella önskemål
• Flertal olika pack- och leveransmöjligheter
• Leverans till gåvomottagare med DHL:s tjänst servicepoint där gåvomottagaren 
 kan välja utlämningsställe
• Hög service från vår back-office vid frågor från gåvomottagare
 
Företagets samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility)
innebär att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett 
ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Ansvar utanför vad lagen säger.

SÅ HÄR JOBBAR MAGASIN:
• En  värdegrund vi ser som en nödvändighet och självklarhet än ett ”måste”.
• Vi är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001Miljö
• Vi gör löpande leverantörsutvärdering
• Vi gör löpande leverantörsbesök

Vid köp av gåvokort 
Eko & Omtanke, går 10:- 

till Rädda Barnen

VÅRA GÅVOKORT INNEHÅLLER PRODUKTER FRÅN KÄNDA OCH STARKA VARUMÄRKEN SÅ SOM:

Öka 
mervärdet!
Addera till en 
mindre gåva i 
presentpåsen. 

SINCE 1985
®
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BÄDDSET SJÖHOLMA
100% ÖkoTex-certifierad bomull, 115 gsm.

2-delsset i 100% bomull. B30057 grå, 275:-
4-delsset i 100% bomull. B30057-1 grå, 499:-

BÄDDSET STAR
2-delset i 100% bomull. B30054 röd, 275:-

4-delset i 100% bomull. B30054-1 röd, 499:-

BÄDDSET SJÖHOLMA
100% ÖkoTex-certifierad bomull, 115 gsm.

2-delsset i 100% bomull. B30056 blå, 275:-
4-delsset i 100% bomull. B30056-1 blå, 499:-

BÄDDSET STAR
2-delset i 100% bomull. B30053 blå, 275:-

4-delset i 100% bomull. B30053-1 blå, 499:-
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BÄDDSET SATIN
Bäddset i finaste bomullssatin. Konstruktion är 40x40 130/70. 
ÖkoTex-certifierad bomull. Hotellrand på ca 25-27mm bredd. 
Påslakan har mått 150x210 cm och örngott 60x50 cm.
Förpackning med stödskiva, insert och plastpåse. 
B30059 vit, B30060 grå, 399:-

Bercato är en livsstilskollektion bestående av hemtextila 
samt hårda produkter som är utmärkta som såväl gåvor 
som för profilering. Vårt noga utvalda sortiment utökas 
ständigt med nya produkter av oss.



16 Läs mer om våra varumärken på s idan 3. 

SHERPAPLÄD ZICK ZACK
Supermjuk sherpapläd av polyester, håller dig varm om kvällarna 130x170 cm från Bercato. Packad i presentkartong. B28044, 279:-
LJUSLYKTA REKTANGULÄR
I svart metall och glas, h 45,5 cm. Packad i presentkartong. B69022, 299:-

SHERPAPLÄD HIGHLAND PEAK
Supermjuk sherpapläd av polyester, håller dig varm om kvällarna 130x170 cm från Bercato. Fototryck, design Ulrika Elofsson. 
Packad i presentkartong. B28101, 279:-
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PLÄD TRASA
Vävd pläd i 100% akryl med mönster som en trasmatta. 
Fransar på båda kortsidor. Storlek 130x170 cm. Packad 
i plastpåse. B28102, 449:-

Fav��
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1.SHERPAPLÄD ÄLG Supermjuk pläd 100% Polyester, 130x170 cm, design Ulrika Elofsson. Packad i presentkartong. B28034, 279:-
2.SHERPAPLÄD LJUNG Supermjuk pläd 100% Polyester, 130x170 cm, design BJÖRK-FORTH. Packad i presentkartong. B28036, 279:-
3.SHERPAPLÄD ENFÄRGAD Supermjuk pläd 100% Polyester, 130x170 cm. Packad i presentkartong. B28025 svart, B28020 dark grey, 249:-
4.LJUSLYKTA BAMBU Snygg designad ljuslykta i bambu som ger ett vackert sken. Glascylinder som sitter i en metalställning för blockljus. B69046, 289:-
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TIDNINGSSTÄLL
I björk och korg av lin. 49x26x22 cm, tillverkad i Sverige. B69040, 249:-

RULLANDE KULA
Roligt precisionsspel för hela familjen. Rulla kulan så långt du kan för 
högsta poäng. 47x19x5 cm. Packad i presentkartong. B79047, 249:-

SHERPAPLÄD WORLD
Supermjuk sherpapläd av polyester, håller dig varm om kvällarna 
130x170 cm från Bercato. Packad i presentkartong. B28100, 279:-

PÄLSPLÄD
Supermjuk pläd i fuskpäls och baksida i svart  plysh, 120x150 cm. 
Packad i presentkartong. B28048, 360:-
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1.LJUSLYKTA DOME Glaskupa med träbotten, Ø 18, H 30 cm. Batteridriven ljusslinga med LED-ljus. Kan även 
användas utan ljusslingan att ha dekorationer i. 3 st AA batterier (ingår ej). B69045, 360:-
2.LAMPA GLÖDA Batteridriven glödlampa med LED-ljusslinga med lång hållbarhet, 12x12x20 cm. Ramen är i 
svartlackad metall. Packas i presentförpackning. 3 st AA batterier (ingår ej). B69047, 179:-

Fav��
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1.LJUSLYKTA BAMBU Snygg designad ljuslykta i bambu som ger ett vackert sken. Glascylinder som sitter i en 
metalställning för blockljus. Ø 21, H 31 cm. B69046, 289:-
2.LJUSLYKTA CIRCLES i metall med stansat mönste, för block ljus, svart/guld, Ø 12,5 cm, h 19,5 cm. 
Packad i presentkartong. B69043, 99:-
3.LJUSSTAKAR I TRÄ Svarvade vitlakerade ljusstakar i trä, 3-pack, h 30, 21,5, 17 cm. 
Packad i presentkartong. B69041, 249:-
4.TRÄSTJÄRNA STELLA Vitlackerad stjärna i trä och 2 st glaskoppar i guld/kopparfärg för värmeljus, 
30x7,5 cm. Packad i presentkartong. B69042, 249:-
5.LJUSLYKTA REKTANGULÄR I svart metall och glas, h 45,5 cm. Packad i presentkartong. B69022, 299:-
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NÄTKORGAR
Snygg förvaringskorg i metall till vardagsrummet, köket, 
badrummet, etc bara fantasin sätter gränserna.
Svartlackad metall 26x26x11 cm. B62210, 179:-
Kopparfärgad metall 23x23x9,5 cm. B62211, 169:-
Mässingsfärgad metall 21x21x8,5 cm. B62212, 159:-

SET NÄTKORGAR
Med svart och mässingsfärgade nätkorgar, 
26x26x11 cm, 21x21x8,5 cm. Packas i 
presentpåse. 148421, 299:-

Ett
smart
set
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FÖRKLÄDE SOMMARTID
I 100% bomull, 200 g/m2, 65x100 cm, design By Alex. 
B20016, 155:-

FÖRKLÄDE 50TH
I 100% bomull, 200 g/m2, 65x100 cm, design By Alex. 
B20019, 155:-

SHERPAPLÄD ZICK ZACK
Supermjuk sherpapläd av polyester, håller dig 
varm om kvällarna 130x170 cm från Bercato. 
Packad i presentkartong. B28044, 279:-

Fav��
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GRYTLAPP DENIM 
I kraftig vadderad bomullsdenim, 22x22 cm. B20021, 49:-
BRÖDDUK/SERVETT DENIM 
100% bomull 200g/m2, 43x43 cm. B20022, 39:-
B20022-1, 4-pack, 149:-
GRILLVANTE DENIM 
I kraftig vadderad bomullsdenim, 18x33 cm. B20020, 89:-

UGNSFORM BLACK BRASS 2,5 L
Ugnsform i glas från Duralex packad tillsammans 
med en metallställning i svart och mässing som du 
ställer på bordet. 37x5,5x20 cm. B62207-1, 239:-

SET JANSSON
Ugnsform Black Brass packas tillsammans med 
ingredienser till Janssons frestelse, lök, potatis, anjovis 
och grädde tillsammans med recept. 148422, 299:-

Ett
ugnssäkert

set

KÖKSHANDDUKAR DOT & STRIPE
2-pack kökshanddukar i matchande mönster. 
Packas i plastpåse. B12008, 99:-
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1.TRÄBRÄDA RUND Skärbräda/uppläggningsfat i trä. Handtag med hål och läderband, 39,6x25,4x1,5 cm. B62205, 199:-
2.SKINKSET Skärbräda rund tillsammans med dekorativ skinkpinne i furu. 148423, 249:-
3.SKÅL RUSTIK BLÅ RAND Rustik skål i stengods. Passar utmärkt till frukt, sallad eller potatisen. 
Tål maskindisk, micro och ugn upp till 200°C, Bercato. B62195, 129:-
4.FORM RUSTIK BLÅ RAND Rustik form i stengods och med öron. Passar utmärkt till pajen, gratängen eller lasagnen. 
Tål maskindisk, micro och ugn upp till 200°C, Bercato. B62196, 129:-
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MUGGSET RUSTIK
Muggar med rustik känsla. 4 olika mönster i blått emaljerat stengods. Packad i presentförpackning. B62198, 199:-
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PEPPARKVARN
Svartlackerad 30 cm. B62031, 199:-

SKÅL MED TRÄSLEV 
Stor gråmelerad skål i stengods med strukturmönster. Perfekt till 
gröten, salladen mm.  2,5 L 24,5 cm. Packas i presentförpackning 
tillsammans med 2 st träskedar. B62190, 279:-

KÖKSHANDDUK ÄLG OCH DALAHÄST 
2-pack, 50x70 cm. Packad i brevförpackning. B12009, 99:-

VATTENKARAFF 2 LITER/DAG
Snygg designad vattenkaraff med korklock. Tidsschema för ditt 
dagliga rekommenderade vattenintag. Packad i presentkartong. 
B62172, 199:-
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WHISKEY ON ROCKS
8-pack täljsten. 560608, 125:-

GLÖGGSET
Bricka Oval tillsammans med 4 st 
Armymuggar 9 cl med handtag.
Packas i presentförpackning. 
148425, 360:-

SKÄRBRÄDA
Ett nödvändigt behov i köket. Gjord i massiv teak 
med infällda handtag, 30x20x4 cm. 142850, 599:-

BRÖDKORG TWIST™
I svart polyetser och aluminiumram 22x22x8cm. 146315, 65:-

Ett
värmande

set

En kollektion av high end produkter i tidlös design. 
Produkterna är rekommenderade av den prisbelönta kocken 
och krögaren Fredrik Eriksson, Långbro Värdshus.
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BRICKA
Oval serveringbricka i snygg design, 45x28 cm. 142865 vitlackerat trä, 142870 videträ, 299:-
Rektangulär serveringbricka i snygg design 44,5x31 cm. 142875 vitlackad trä, 142880 videträ, 299:-
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1.RIVSALT
Rosa bergsalt från himalayas urberg, 
japanskt rivjärn och bordsställ i obe-
handlad ek. 141400, 235:-

2.GJUTJÄRNSGRYTA
2 L i emaljerat gjutjärn och med glaslock, 
för alla typer av spisar. Scandinavian 
Homekartong. 144902, 399:-

3.TRÅDLÖS STEKTERMOMETER
Håller koll på din stek, fisk eller fågel. 
Via trådlös signal ser du tempen och 
den ”varnar” din när inställd temp 
är uppnådd. 8 st köttinställningar, 
77x45x23 mm, 2 st AAA + 2 st AA 
ingår ej. Scandinavian Homekartong. 
144350, 360:-

4.MARMORPLATTA
Skärbräda i ljusgrå marmor som även 
passar fint att dekorera med på bordet. 
Storleken är 30x20x1,3 cm, rundade 
hörn och gummifötter. Scandinavian 
Homesleave. 142860, 239:-

GRILLPANNA
Ø 25 cm, i emaljerat gjutjärn. Scandina-
vian Homekartong. 145000, 329:-

UGNSFORM
Ø 24 cm med teflon. Scandinavian 
Homekartong. 142701, 349:-

SET KÖKSVÅG + KÖTT TERMOMETER
Köksvåg 2.0  Väger upp till 5 kg,  
24x12x1,65 cm samt digital termometer 
0-150°C. 144601, 360:-

KRYDDSAX
Klipper fyra bitar i ett klipp. Scandinavian 
Homekartong. 141800, 110:-
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KÖKSTIMER 2.0
LCD-display. 8,5x8,5x4 cm. Scandinavian Homekartong.
144110, 89:-

TERMOMETER IN/UT
Håller koll på temeraturen både ute och inne, mäter -50 - +70°C,  
Med minne. 1 st CR2025 batteri ingår. 10x1,1x8 cm. Scandinavian 
Homekartong. 143300, 135:-

STEKTERMOMETER UTE
Håll rätt temperatur vid grillen. Mäter 0-250° C på 6-8 
sek. Vattensäkert batteri ingår, storlek 235x28x12mm.
143500, 99:-

STEKTERMOMETER BLUETOOTH
Håller koll på din stek, fisk, eller fågel i ugen, via bluetooth upp till 45 meter. 
8 inställningar. 1 st CR2032 batteri ingår. Scandinavian Homekartong. 
144360, 360:-

Fav��

Fav��
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SKÅLSET 3IN1
3 st serveringskålar och en bricka i keramik, för snacks, tapas, sushi, sill, blockljus mm. 
Skålar i grå handmålad glasyr, bricka i vitt. Scandinavian Homekartong. 142820, 199:-
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BRULÉ GÅVOSET SET 
Allt du behöver för att göra din egna Cream Brulé. Brännare, 
4 terrakottaformar och original receptet, snygga packat i 
presentförpackning. MF46064, 491:-. 

CHOKLADFONDUE
I keramik och rostfritt stål, för 4 personer. 
MF47510, 269:-.

MACARONS SET MED RECEPTBOK 
Bakduk till 52 styck macarons 24 st återvinningsbara 
pinnar, spritspåse för dekoreration och receptbok. 
MF45360, 333:-

POPCORN MAKER 
Poppa popcornkärnor i mikrovågsugnen på några minuter 
- snabbt, gott och utan tillsatser. MF70310 245:-

Fav��

Det franska företaget Mastrad har sedan 1994 specialiserat sig på utformningen av 
kulinariska tillbehör och har revolutionerat världen genom att skapa ”l’Art de l’Utile”. 
Deras produkter uppskattas över hela världen och tackvare ett sammansvetsat 
team, ständigt på utkik efter innovation, gör Mastrad ditt kök mer funktionellt, trevlig 
och färgglatt!

Får endast  sä l jas i  Sver ige.
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VEGGI DECO SLICER 3 BLAD
Gör spiraler eller spagetti av morötter, gurkor 
eller din favoritgrönsak. Inkl. rengöringsborste. 
MF21718, 245:-

CUPCAKE POPS SET 
Form till 24 styck små cupcakes, 24 st återvinnings-
bara pinnar, spritspåse för dekoration och receptbok. 
MF44960, 360:-. 
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DATORVÄSKA CANVAS
Datorväska i vaxad Canvas med skinndetaljer 
och handtag i buffelläder. YKK dragkedjor 
i metall och flera fack på insidan. Passar 
för 15” dator vadderad utsida som skyddar 
datorn. Avtagbar axelrem. Unik numrering 
på insidan. Packas i plastpåse, 40x30x9 cm. 
613153 Navy, 1.495:-

NECESSÄR CANVAS
Necessär i vaxad Canvas med skinndetaljer 
i buffelläder. YKK dragkedjor och fack på 
insidan. Numrering på insidan. Packas i plast-
påse. 29x12x17 cm. 613151 Navy, 599:-

BAG CANVAS
Weekendbag vaxad Canvas med skinndetaljer 
och handtag i buffelläder. Adresstag i skinn 
medföljer YKK dragkedjor i metall och flera fack 
på insidan. Avtagbar axelrem. Unik numrering 
på insidan. Packas i plastpåse, 48x38x21 cm. 
613155 Navy, 1.990:-

Fav��

Vår kollektion av skinn har blivit mycket populär 
och uppskattad, så därför har vi nu tagit fram en 
serie av canvasprodukter - allt för att kunna erbjuda 
er ett brett utbud med trendiga produkter som 
aldrig går ur tiden.

Våra väskorna är gjorda av kraftig vaxad canvas i 
100% bomull, 400 g/m2 och med snygga skinn-
detaljer. Skinnet är samma högkvalitativa buffelskinn 
som i våra andra väskor. Hela kollektionen har kraf-
tiga YKK dragkedjor i metall, smarta fickor och finns 
i två snygga klassiska färger, Khaki och Navy. Till en 
början kan vi erbjuda er tre modeller, en necessär, 
en axelväska/datorväska samt en weekendbag för 
resan. Varje väska har unik numrering.

VI ÄR STOLTA ATT PRESENTERA

ETT NYTT 
SORTIMENT 
FRÅN BAWAY.



37

- A unique blend of luxury 
and fashion.

DATORVÄSKA CANVAS
Datorväska i vaxad Canvas med skinndetaljer 
och handtag i buffelläder. YKK dragkedjor 
i metall och flera fack på insidan. Passar 
för 15” dator vadderad utsida som skyddar 
datorn. Avtagbar axelrem. Unik numrering 
på insidan. Packas i plastpåse, 40x30x9 cm. 
613152 Khaki, 1.495:-

NECESSÄR CANVAS
Necessär i vaxad Canvas med skinndetaljer 
i buffelläder. YKK dragkedjor och fack på 
insidan. Numrering på insidan. Packas i plast-
påse. 29x12x17 cm. 613150 Khaki, 599:-

BAG CANVAS
Weekendbag vaxad Canvas med skinndetaljer 
och handtag i buffelläder. Adresstag i skinn 
medföljer YKK dragkedjor i metall och flera fack 
på insidan. Avtagbar axelrem. Unik numrering 
på insidan. Packas i plastpåse, 48x38x21 cm. 
613154 Khaki, 1.990:-

Fav��
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MIDJEFÖRKLÄDE
Exklusivt midjeförkläde i vaxat buffelläder.  
Rutigt flanellfoder på baksidan. Framfickor 
med nitar i hörnen för extra hållbarhet, 
kockslunga och en extra ficka för drickan 
som släcker törsten medan maten lagas. 
50x66 cm 613134, 1.500:-

RYGGSÄCK
Exklusiv cityryggsäck i vaxat buffelläder, 
ytterfack med plats för Ipad och fack försluts 
med YKKdragkedja.Justerbara axelband 
Packad i tygpåse. 613131, 2.265:-

MESSENGER BAG
Exklusiv väska i vaxat buffelläder och 
magnetförslutning. Flera smarta fack 
för bl.a ipad samt en säkerhetsficka. 
Packad i tygpåse. 32x27x9 cm. 
613119, 1.790:-

WEEKENDVÄSKA
Exklusiv rymlig weekendväska i vaxat 
buffelläder med vadderat ytterfack med 
plats för 13,3” laptop/Ipad. Flera fickor 
med varierande storlekar för t ex pass, 
mobil samt pennhållare. 45x32 cm, 
bälg 13 cm 613120, 3.370:-

PORTFÖLJ
Exklusiv vadderad klassisk herrportfölj 
i vaxat buffelläder med datorfack för 
15,6” dator med foder i bomull. Ficka 
med YKK-dragkedja på insidan för 
pass, mobilficka och pennhållare i 
läder. Försluts med metallspänne. 
Handtag och en avtagbar axelrem. 
packad i tygpåse. 42x30x13 cm. 
613115, 2.725:-

AXELVÄSKA MINI
Exklusiv väska i vaxat buffelläder. 
Flera smarta fack för bl.a ipad mini, 
nycklar, pass m.m. Packad i tygpåse. 
613138, 1.100:-

AXELVÄSKA
Exklusiv vadderad väska i vaxat buf-
felläder med datorfack för 13,3” dator 
och foder i bomull. Flera fickor i varie-
rande storlekar för t ex pass och mobil 
samt även pennhållare. Två långa 
handtag, en avtagbar axelrem och för-
sluts upptill med YKK-metalldragkedja. 
Packad i tygpåse. 37x29x7 cm. 
613114, 2.470:-
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GRILLVANTE
Mjuk vadderad grillvante i vaxat buffelläder 
och med exklusiv kvalitet. Fodrad insida,  
packad i tygpåse. 613132, 504:-

RESEPLÅNBOK
Exklusiv plånbok i vaxat buffelläder 
och YKK-metalldragkedja. Plats för 
boardingcard, pass, kontokort och 
pengar. Packad i tygpåse. 23x14 cm. 
613117, 675:-

IPADVÄSKA
Exklusiv mjuk vadderad väska i vaxat 
buffelläder. Foder i bomull, ficka för 
visitkort och YKK-metalldragkedja. 
Packad i tygpåse. 30x23 cm. 
613111, 810:-

ANTECKNINGSBOK SKINN
Exklusiv anteckningsbok med blanka sidor. 
Bokomslag i vaxat buffelläder. Boken går att 
byta ut när den är fullskriven. Numrering på 
insidan. 22,5x16 cm. 613136, 360:-

10-ÅRSBOK SKINN
Exklusiv 10-års dagbok med plats för 
anteckningar. Bokomslag i vaxat 
buffelläder. Boken går att byta ut 
när den är fullskriven. Numrering på 
insidan. 22,5x16 cm. 613137, 360:-

SKINNFÖRKLÄDE
Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder. 
Rutigt flanellfoder på baksidan. Fram-
fickor med nitar i hörnen för extra håll-
barhet, kockslunga och en extra ficka 
för drickan som släcker törsten under 
tiden maten lagas. L 78, b 66 cm. 
613127, 2.100:-

NECESSÄR
Exklusiv necessär i vaxat buffelläder, foder 
i bomull, 6 st fack och med YKK-metall-
dragkedja. Packad i tygpåse. 29x12x17 cm. 
613116, 852:-

STYLE WITH PERFECTION
An exclusive collection of leather 
goods, hand made to the highest 

quality and stylish in design. Each 
item is individually numbered to 

heighten the feeling of exclusivity.

- A unique blend of luxury 
and fashion.
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ENFÄRGAT ANTHRACITE GREY
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103076, 99:-
70x140, 70104076, 209:-
100x150, 70105076, 299:-

ENFÄRGAT BLUE VELVET
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103060, 99:-
70x140, 70104060, 209:-
100x150, 70105060, 299:-

CONTRAST BLUE
100% bomull, 500 g/m2.
70X140, 70154056, 260:-

ENFÄRGAT STEEL GREY
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103075, 99:-
70x140, 70104075, 209:-
100x150, 70105075, 299:-

ENFÄRGAT BRIGHT RED
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103035, 99:-
70x140, 70104035, 209:-
100x150, 70105035, 299:-

CONTRAST BLACK
100% bomull, 500 g/m2.
70X140, 70154019, 260:-

ENFÄRGAT WHITE
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103001, 99:-
70x140, 70104001, 209:-
100x150, 70105001, 299:-

ENFÄRGAT LIME
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103021, 99:-
70x140, 70104021, 209:-
100x150, 70105021, 299:-

NEW STRIPES VELVET BLUE/WHITE
100% bomull, 550 g/m2.
70x140, 70164060, 260:-

NEW STRIPES VELVET RED/RED
100% bomull, 550 g/m2.
70x140, 70164035, 260:-

ENFÄRGAT DUSTY BLUE
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103050, 99:-
70x140, 70104050, 209:-
100x150, 70105050, 299:-

ENFÄRGAT BLACK
100% bomull, 550 g/m2.
50x70, 70103099, 99:-
70x140, 70104099, 209:-
100x150, 70105099, 299:-

SINCE 1985
®

För bästa livslängd och känsla använder vi oss av bomull från varumärket Cotton USA.
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SQUARE GREY
100% bomull, 550 g/m2.
70x140, 70124075, 260:-

SQUARE BLACK
100% bomull, 550 g/m2.
70x140, 70124099, 260:-

SQUARE RED
100% bomull, 550 g/m2.
70x140, 70124036, 260:-

SQUARE WHITE
100% bomull, 550 g/m2.
70x140, 70124001, 260:-

SQUARE BLUE VELVET
100% bomull, 550 g/m2.
70x140, 70124060, 260:-

Tänk kvalité som hög absorptionsförmåga, lång 
livslängd, färgbeständighet och en underbar känsla 
även efter många års tvättar. Det är kvalité, det är 
Royal Touch. För att uppnå bästa kvalitet, tvättas 

och torktumlas alla handdukar från Royal Touch vid 
tillverkning. För bästa livslängd och känsla använder 

vi oss av bomull från varumärket Cotton USA.

Håll kolla på de här märkningarna, så du 
vet att du får bra kvalitet och produkter som 
tillverkats under hållbara och trygga vilkor.
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ENFÄRGAT LILAC
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203025, 59:-
70x130, 72203525, 139:-

ENFÄRGAT LIGHT GREY
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203074, 59:-
70x130, 72203574, 139:-
90x150, 72204574, 199:-

ENFÄRGAT TURQUOISE
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203053, 59:-
70x130, 72203553, 139:-
90x150, 72204553, 199:-

ENFÄRGAT BLUE VELVET
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203060, 59:-
70x130, 72203560, 139:-
90x150, 72204560, 199:-

ENFÄRGAT WHITE
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203001, 59:-
70x130, 72203501, 139:-
90x150, 72204501, 199:-

ENFÄRGAT DARK GREY
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203077, 59:-
70x130, 72203577, 139:-
90x150, 72204577, 199:-

ENFÄRGAT CREAM
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203002, 59:-
70x130, 72203502, 139:-
90x150, 72204502, 199:-

ENFÄRGAT BORDEAUX
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203034, 59:-
70x130, 72203534, 139:-
90x150, 72204534, 199:-

ENFÄRGAT BLACK
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203099, 59:-
70x130, 72203599, 139:-

CHESS WHITE/BLUE
100% bomull, 400 g/m2.
70x130, 72193000, 140:-

CHESS WHITE/GREY
100% bomull, 400 g/m2.
70x130, 72183000, 140:-
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DAMANA PUMPTVÅL
Hair & Body Gel, 300 ml, Eco friendly. 
75300015, 75:-
Liquid soap, 300 ml, Eco friendly. 
75300016, 75:-

SCANDINAVIAN WHITE 
PUMPTVÅL

Hair & Body Gel, 
300 ml, Eco friendly. 

75300014, 75:-
Liquid soap, 300 ml, 

Eco friendly. 
75300013, 75:-

Addera produkter 
och gör ett eget set!

TOFFLOR, 
one size, öppen tå
75000001, 35:-

DAMANA 
Damana tvål, 30gr, 75300017 8:-
Hair & Body Gel, 40ml, 75300019 10:-
Body lotion, 40ml, 75300020 12:-
Schampo, 40ml, 75300018 11:-
Badsalt, 30gr, 75300021 7:-

DAMANA OLIVTVÅL, 80 G
75300023, 18:-

SPASET, 
badbomb, shower gel, body lotion, 
skrubbsvamp. B72016, 85:-
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ROYAL TOUCH SELECTED COLLECTION
Första produkten i Royal Touch nya collektion.

En kraftig och mjuk rock i 500 g/m2 med färgen soft grey.
Packas i en transparent bag med handtag och blixtlås.

S/M 73222075, L/XL 73224075, 599:-

E X C L U S I V E

SELECTED
C O L L E C T I O N
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ROYAL TOUCH STEEL GREY
M 70202075, L 70203075, 
XL 70204075, XXL 70205075, 
669:-

ROYAL TOUCH WHITE
M 70202001, L 70203001,
XL 70204001, XXL 70205001, 
669:-

ROYAL TOUCH DUSTY BLUE
M 70202050, L 70203050, 
XL 70204050, XXL 70205050 
669:-

ROYAL TOUCH VELVET BLUE
M 70202060, L 70203060,
XL 70204060, XXL 70205060, 
749:-

ROYAL TOUCH BRIGHT RED
M 70202035, L 70203035,
XL 70204035, XXL 70205035, 
749:-

FAIR TOUCH 330G/M2

S/M 74002001, L/XL 
74004001, 399:- 

Fairtrade-märket är din obero-
ende garanti för att bomullen 
i denna produkt är certifierad 
i enlighet med internationella 
Fairtrade-kriterier. När du köper 
Fairtrade-märkt bidrar du till 
förbättrade arbets- och levnads-
villkor för bomullsodlare i utveck-
lingsländer. Samtidigt medverkar 
du till ökad miljöhänsyn. 
www.info.fairtrade.net

PREMIUM TOUCH ROBE 330G/M2

White S/M 72222001, L/XL 72224001
Steel grey S/M 72222075, L/XL 72224075
Lime S/M 72222021, L/XL 72224021, 399:-
Vid köp av 100 st, 360:-/st

ROYAL TOUCH BLACK
M 70202099, L 70203099, 
XL 70204099, XXL 70205099, 
749:-

ROYAL TOUCH CLUB VELVET BLUE/WHITE
S/M 70252055, L/XL 70254055, 669:- 

SINCE 1985
®
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SKÅL & MÅTT NEST PLUS 7
7-delar, 2 skålar och 5 st mått, i plast, 
från Joseph Joseph. J40033, 336:-

12-DELAR BAKSET ”THE BRILLIANT BAKER”
Innehåller: Måttset 8-delar samt skålset 4 delar med 
äggavskilljare och äggknäckar kant på varje skål, 
packad snyggt i presentkartong. J98195, 360:-

REDSKAPSSET GADGET
3 del, vitlökscross Rocker, 
Citrus catcher och Rotary 

peeler. J98156, 359:-

REDSKAP SET NEST™
5 st köksredskap i smart ställ, 

33 cm. J10124, 388:-

SKÄRBRÄDA SLICE & SHARPEN
Smart skärbräda med knivslip, svart 

30x22x10 cm. J60060, 172:-

KNIVSET ELEVATE
3 del knivset med skyddshylsor 

och nonstickblad. Skalkniv 9 cm, 
tandad kniv 11 cm och kockkniv 

15 cm. J10086, 339:-

46

Ett
färglatt

set

Får endast  sä l jas i  Sver ige.
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INDEX™ MINI
4 st mindre skärbrädor 21x15 cm, perfekt för mindre bestyr eller servering. 
Förvars i smart, lättåtkomligt ställ. J60097 silver, J60098 graphite 360:-

INDEX CHOPPING BOARD
4 st skärbrädor 33x23,5x8,5 cm, förvars i smart, lättåtkomligt ställ. 

J60026 silver, 694:-

Fav��

Som specialister på samtida köksartiklar, är Joseph Joseph numera 
internationellt erkänt för att producera några av de mest eleganta och 
tekniskt innovativa produkterna. Deras förmåga att matcha form och 
funktion har inbringat många designpriser och globalt erkännande. 

Joseph Joseph rekommenderas av Tommy Myllymäki.
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1. M-CUISINE MICRO RISKOKARE Stone/Orange. J45002, 316:-. 
2. M-CUISINE MICRO OMLETTSKÅL Stone/Orange. J45007, 138:- 
3. M-CUISINE TILLAGNINGSSET FÖR MICRO 4-pack Stone/Orange. J45001, 437:- 
4. SOAPY SPONGE 3-pack. J85072 Green. J85073 Orange, 138:- 

5. GOEAT COMPACT 2-IN-1 LUNCHLÅDA J81031 Green, J81032 Grey, 230:- 
6. GOEAT COMPACT 2-IN-1 SOPPSKÅL J81027 Green, J81028 Grey, 172:- 
7. GOEAT COMPACT 3-IN-1 SALADSLÅDA J81029 Green, J81030 Grey, 230:- 
8. GOEAT COMPACT ROSTFRIA BESTICK J81033 Green, J81034 Grey, 230:-

1

4

2

5

3

Får endast  sä l jas i  Sver ige.
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SKÄRBRÄDA CHOP2POT™ PLUS MINI™
31,5x17 cm. J60051 grön, J60052 vit, 
J60053 röd, J60054 svart, 128:-

DISKBORSTE PALM
Med diskmedelsbehållare 
9x9,5x13,5 cm. J85004, 172:-

THERMOBASTE 
Både öser du och håller koll på tempen i köttet. 
J10123, 264:-

FLAVORRISER 
Banka, släta ut kött, krossa kryddor eller 
pressa ut citrussaften. J20019, 176:-

ROCKER VITLÖSKROSS
18,5x4,3 cm, zink. J20065, 210:-

CITRUS CATCHER 
Fångar upp kärnorna på ett enkelt sätt. 
16,5x8,5x7 cm. Jreag0100as, 110:-

6

8

7
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HANDVISP NEW krom. 597410, 1.203:- 
BRÖDROST LITE 2-skivor, svart. 598305, 1.263:- 
BLENDER i krom. 597700, 2.866:-

BRÖDROST CLASSIC Original New Gen 2-skivor. 595000, 3.090:- 
STAVMIXER NEW med tillbehör, krom. 597500, 1.500:- 
VATTENKOKARE 1,5 L i rostfritt. 595600, 1.443:-

Får endast  sä l jas i  Sver ige.
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STAVMIXER DUALIT
Exklusiv satvmixer med 3 st tillbehör. Stark 700W motor 
och stilren design i krom. Ord.pris 1.500:-. JUST NU 999:-
Först till kvarn! Finns endast i begränsat antal.

Dualits kända brödrostar kan göra hundratals 
gyllene brödskivor per timme. Brödrostarna är 
glänsande, robusta och tuffa i sin design. 
Dualit brödrostar är erkända som de bästa i 
världen. Se även deras blenders, kaffemaskiner, 
handmixar i samma snygga design och kvalité.
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POPCORN MASKIN ”PARTY TIME”
I retro design med varmluftfunktion som gör doftande popcorn på några minuter. 
Perfekt för hemmafesten eller fredagsmyset. 146x178x298 mm. 503000, 449:-
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Ariete är ett tyskt varumärke med smarta 
och roliga hushållsprodukter. Förutom 
ett mycket bra pris, så uppfyller Ariete 
de mest väsentliga önskemålen: kvalitet, 
innovation och mervärde för pengarna.
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WAFFLE AMERICAN ”PARTY TIME”
I retro design, för både belgisk och klassisk våfflor. 
Plattor med Non stickbeläggning. 503200, 360:-

CUPCAKE MAKER ”PARTY TIME”
I retro design och plattor med 
Non stick-beläggning. 503300, 360:-

DRINK’N GO ARIETE
Drink ’n Go är den nya blandaren med take-way cup. Praktiskt 
och lätt att använda. Förbered din favorit smoothie, och du tar 
den vart du ska: till gymmet, till skolan, till kontoret eller när du 
utövar sport. 502810, 399:-

HOTDOG MASKIN ”PARTY TIME”
Snabbt och enkelt, på några minuter gör du 2 
hotdogs - perfekt för en amerikansk fest hemma 
hos dig! 260x140x200mm. 503100, 360:-
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BRÖD-/FRUKTKORG TOSTO
Ø 21,5, H 14 cm, 18/10 rostfritt. 1 Zackkartong. 
830672, 934:-

KRYDDKVARN CUVO 
För alla typer av torkade kryddor, 
h 15,5 cm, Ø 5,2 cm, 18/10 Hög 
blank, Inkl servetter från Day. 
820862-1, 360:- Ett

snyggt
set

BRICKA OVAL COLLO
27,56x15,5x1,1 cm, rostfritt stål. 820847, 360:-

LJUSSTAKE ALOMA 
Ljusstake i högblankpolerad rostfritt stål, för 3 st ljus, 
h 4,5, Ø 24 cm, 18/10 Hög blank. 840632, 650:-
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LJUSLYKTA PERA 
H20 Ø 16 cm. Högblankpolerad rostfritt stål med handblåst glas, med lufthål för perfekt låga. 
Kan isär plockas för rengöring. 840704, 800:-

Under årtionden har ZACK, som startades 1985 stått för 
innovation och exklusivitet och är de ledande i Europa inom rostfritt 
för hemmet. Den kontinuerliga succén de senaste åren visar hur de 
tillgodoser sina kunders önskningar och förväntningar när det gäller 

hög kvalitet och trendriktiga rostfria produkter.
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ACTIVE COOLER CAN
Kylare för 33 cl burk. Bara att 
ta ut från frysen och sätta i 
flaskan, så blir den kall på ett 
par minuter. 22x18x13 cm
V3883660, 53:-

ACTIVE COOLER  BEER
Kylare för 50 cl ölflaska. Bara att ta 
ut från frysen och sätta i flaskan, 
så blir den kall på ett par minuter. 
28x19,5x13,5 cm
V3854960, 70:-

ACTIVE COOLER 
WATER & BEER

Kylare för 50 cl 
vatten, läsk eller öl,

28x19,5x13,5 cm
V3854860, 70:-

ACTIVE COOLER WINE
Kylare för 75 cl vin- eller spritflaska. 
Bara att ta ut från frysen och sätta i 
flaskan, så blir den kall på ett par
minuter. 37x20x16 cm. 
V3882160, 122:-

MULTIJIGGER
Transparant mätbägare med 
4 olika mått i en och samma 
bägare. Efter valt önskad 
volum hällar man upp till 
kanten i resp. behållare.
V7830060, 68:-

RECIPIE STICKS
Drinkpinnar med 6 st olika 
färgmarkering och recept. 
V7860060, 110:-

SNAP THERMOMETER
Mörkgrå vintermomter i gummi 
som du med ett ”snap” enkelt 

fäster på flaskan, 27x8,5x9,7 cm. 
V3630360, 122:-
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BREAD & DIP
Brödkorg och dippskålar i ett smart set, från Vauvin, 34x26x26 cm. 
V2710660, 346:-

LUNCH LOCKER
Lunchlåda med hållare för att fixera 
maten i låden. V2720260, 174:-

SLICE & CATCH
skivar enkelt din plockade svamp, från Vauvin V4651660, 174:-

WINE SAVER
Presentbox, svart, 42x14x18,5 cm. V0981460, 174:-

Med över 27 års erfarenhet av att utveckla 
konsumentprodukter, är Vacuvin en innovativ 

pionjär. Familjeföretaget, som har sitt ursprung 
från uppfinningen Vacuum Wine Saver, kan 

bäst beskrivas som ett utvecklingsföretag som 
kontrollerar hela distributionskanalen, från idé 

till färdig produkt.
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TAPPKRANSBEHÅLLARE
5 L, H 30 cm, Ø 16,5 cm. KI25405, 499:-

1.SMÖRKÄRNARE 
Gör ditt eget hemmalagat smör, vispa upp grädden på 
10-15 minuter till smör. 300 ml grädde blir ca. 115 gr 
smör, salt eller krydda i örter efter behov, tillbehör finns. 
I glas/metal/trä 300 ml, från Kilner. KI25348, 360:-

2.SMÖRSPADAR
Spadar för att enkelt forma ditt smör, Inkl recept för 
kryddat smör. 2-del set i trä/läder. KI25349, 150:-

3.KNÄCKEBRÖDSET
Baka ditt egna fröknäcke med färdigt mix från Risenta, 
förvara sedan de färdiga knäcket i en fin glasburk med 
lock från Kilner. Glasburk och mix packas i presentpåse 
Multirand. 148424, 229:-

Ett
nyttigt

set
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Originalburken från Kilner med den 
smarta banbrytande designen, ursprungligen 
producerad med en glaspropp och gummi-
tätningen, uppfanns av John Kilner och Co 
på 1840-talet. Det är en unik produkt som har 
stått sig genom tiderna i över 150 år.
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KRYDDBEHÅLLARE MED SAX FRÅN TYPHOON
Självbevattnande porslinskruka med filter som håller 
dina kryddor fräscha längre. Kommer med kryddsax. 
T1401367, 280:-

STEKPANNA IMPACT PLUS
I non stick/aluminium. 364003 Ø 20 cm, 318:-

KOKARE MOKA
Alu 3 kopp. Originalet  från Bialetti sedan 80 år, en riktig 
trotjänare. finns i flera storlekar för passa just ditt behov 
Passar både el- och gasspisar. 370300, 390:-

FRENCH-PRESS SIMPLICITY 
1 L. 375200, 430:-

Bialetti är den exklusiva produktlinjen i köket och till för dem som är 
intresserade av att addera ett perfekt utseende i vardagen. Helt enkelt 
för dem som älskar att vara omgiven av saker som är estetiskt perfekta 
och exklusiva i sin design. Det är mest känt för sin mokabryggare som 
även finns utställt på moderna museet i New York.

Typhoon, från England, är kända 
som det första valet då det gäller 

stilistiska, uppfinningsrika och unika 
produkter. Deras designteam kreerar  

spännande hushållsprodukter där man 
får exceptionellt mycket för pengarna.
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VÄDERSTATION
Visar väderprognos och är trådlös upp till 30 m. Sensor som 
mäter; inomhus-/utomhustemperatur och luftfuktighet samt 
visar tid, datum, månfas, tidvatten m.m. EK82, 360:-

TIMER
Roliga kökstimers, från Bengt EK. EK607 Köksassistent, EK608 Timer 
Espresso, EK609 Timer Mixer, 129:-

BRASTÄNDARE 
För den stilmedvetne. EK99, 122:-.

SET
Universell köttermomteter och 
braständare, packad i fin present-
kartong. EKNO5, 360:-

Ett
praktiskt

set

Bengt Ek Design är ett exklusivt varumärke som gör timers, termometrar 
och köksvågar. Företaget grundades i Schweiz av Bengt Ek efter avslutad 
utbildning på Konstfack och kan sammafattas  med orden ”Skandinavisk 
design mötte Schweizisk precision”. Idag finns Bengt Ek Design över hela 
världen och säljs i många av de främsta designbutikerna.

Får endast  sä l jas i  Sver ige.
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Ett
gott
set

TRÄKORGAR
Förvaringskorg av spån, Bengt Ek design. 
Perfekt för frukt, ved, tidningar m.m. 
Stor korg EKBA01, 360:-
Mellankorg EKBA02, 280:-
Set med mellankorg och äpplen 148420, 299:-
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FÖRPACKNINGAR
Här är ett urval av våra gåvoförpackningar för julen. 
Vi löser alla era önskemål vad gäller bipackning 
eller sampacking av era produkter. Kontakta oss för 
en egen skräddarsydd lösning.

PRESENTFÖRPACKNING MUGGAR
1-mugg, B90051, 20:-
2-muggar, B90052, 26:-
4-muggar B90053, 35:-
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JULBOX
Snygg box som även går att 
använda som förvarings eller 
dekoration, Finns 2 st olika storlekar, 
32x21x15 cm och 36x25x16 cm 
Pris från 39:-

JULSTRUMPA
Perfekt till alla småklappar och för 
morgongklappen till barnen, h 43 cm.
Pris 39:-

CELLONFANPÅSAR
Finns i flera färger och 3 st olika storlekar, 
S, M och L, Pris från 10:-

JULKLAPP
Inslagen gåva i julpapper. Finns i olika färger samt 
snören. Kontakta oss för eget val. Pris från 25:-

PRESENTKARTONGER
Finns i 3 st olika storlekar:
37x30x9 cm, 42x33x9 cm, 46x33x12 cm 
Pris från 28:-

MULTIRAND
Presentpåse, 350 gr, 42x32x11 cm. 76060040, 20:-
Presentpåse mini, 250 gr, 28x18x3 cm. 76060041, 15:-
Presentkartong Nr 3. 76053040, 35:-



CHRISTMAS ADVENT CALENDER
24 st mixade tealight i form av en 
adventskalender. YC-1289550, 269:-

CHRISTMAS EVE
Glasburk 411 gr, brinntid 65-90 timmar. YC-14117, 239:-. Glasburk liten 104 gr, brinntid 25-40 timmar. 
YC-14116, 135:-. Votivljus 49 gr, brinntid upp till 15 timmar. YC-14111, 32:-

SNOW IN LOVE
Glasburk 411 gr, brinntid 65-90 timmar. YC-20657, 239:-. Glasburk liten 104 gr, brinntid 25-40 timmar. 
YC-20656, 135:-. Votivljus 49 gr, brinntid upp till 15 timmar. YC-20651, 32:-

CLEAN COTTON 
Glasburk 411 gr, brinntid 65-90 timmar. YC1010729E, 239:-. Glasburk liten 104 gr, brinntid 25-40 timmar. 
YC-20486, 135:-. Votivljus 49 gr, brinntid upp till 15 timmar. YC1016719E, 32:-

Yankee Candle är det mest kända varumärket 
av doftljus på marknaden. Med över 150 olika 
dofter har de ett av världens största sortiment 
av doftljus med högsta kvalitet. Tillverkningen 
sker i USA.


