
	  

	  
	  
	  
	  
	  

SORTIMENTLISTA	  
Nedan	  presenterar	  vi	  ett	  axplock	  som	  förslag	  på	  olika	  produkter	  i	  vårt	  sortiment.	  Prendo	  
samarbetar	  med	  Supékort	  som	  har	  14	  års	  erfarenhet	  av	  att	  leverera	  gåvokort.	  
	  
Supékort	  har	  idag	  över	  1100	  produkter	  vi	  lagerhåller	  och	  är	  det	  enda	  företaget	  på	  den	  
svenska	  marknaden	  som	  sköter	  allt	  från	  kundtjänst	  till	  logistik	  själva	  vilket	  är	  en	  styrka	  när	  
det	  gäller	  snabba	  leveranser	  och	  hantering	  av	  kundtjänst	  ärenden.	  	  
Slutligt	  varu-‐utbud	  utses	  av	  uppdragsgivaren.	  	  
	  
Om	  ni	  saknar	  någon	  särskild	  produkt	  som	  inte	  finns	  med	  i	  nedanstående	  axplock	  så	  är	  vi	  
självklart	  öppna	  för	  förslag,	  allt	  för	  mottagarens	  bästa.	  Vi	  har	  produkter	  från	  välkända	  
leverantörer	  och	  vårt	  måtto	  är	  att	  vi	  alltid	  ska	  erbjuda	  högkvalitativa	  produkter.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

VARUMÄRKEN	  
Supékort	  ska	  stå	  för	  kvalitet	  i	  alla	  led.	  En	  stor	  del	  av	  våra	  produkter	  kommer	  från	  välkända	  
leverantörer	  och	  starka	  varumärken.	  Läs	  om	  några	  av	  dem	  nedan.	  
	  

	  
	  
Silva	  är	  ett	  svenskt	  företag	  som	  grundades	  på	  1930-‐talet.	  Företaget	  tillverkade	  innovativa	  
produkter	  som	  skulle	  passa	  alla	  sorters	  utomhusaktiviteter	  men	  främst	  orientering.	  Idag	  
finns	  Silva	  i	  hela	  världen	  och	  de	  största	  kategorierna	  som	  företaget	  erbjuder	  är:	  sport,	  
outdoor	  och	  professional.	  I	  dessa	  kategorier	  hittar	  du	  allt	  från	  kompasser	  och	  pedometers	  
till	  pannlampor	  och	  glasögon.	  Allt	  du	  behöver	  för	  att	  orientera	  på	  bästa	  sätt	  helt	  enkelt.	  
Även	  om	  mycket	  har	  ändrats	  sedan	  Silva	  startade,	  är	  kompasserna	  det	  första	  valet	  för	  
orienterare	  runt	  om	  i	  världen.	  	  Hela	  Silva	  företaget	  består	  av	  personer	  som	  älskar	  frilutslivet	  
och	  som	  rester	  och	  orienterar	  runt	  om	  i	  världen.	  Tack	  vare	  den	  stora	  passionen	  till	  naturen,	  
är	  de	  anställda	  inspirerade	  av	  att	  utveckla	  och	  prova	  nya	  produkter	  som	  ska	  passa	  alla.	  
Skandinaviens	  kalla	  och	  mörka	  vintrar	  kräver	  extremt	  mycket	  utarbetad	  utomhusutrustning,	  
därför	  är	  alla	  produkter	  testade	  av	  proffs,	  så	  att	  du	  kan	  känna	  dig	  trygg	  med	  att	  du	  köper	  
hållbar	  och	  slitstark	  utrustning.	  Silva	  jobbar	  aktivt	  med	  miljöfrågor	  och	  är	  såklart	  väldigt	  
måna	  om	  naturen,	  därmed	  är	  hela	  produktionsprocessen	  väldigt	  noggrant	  kontrollerad.	  
2010	  vann	  Silva	  priset	  som	  bästa	  utomhusutrustning.	  

	  

	  
	  
Carl-‐August	  Borgström	  grundade	  1921	  AB	  Urfabriken	  (ABU).	  Han	  hade	  tidigare	  arbetat	  som	  
verkmästare	  vid	  Haldafabriken,	  men	  blev	  friställd	  efter	  första	  världskriget	  när	  Halda	  
hamnade	  i	  svårigheter.	  Från	  början	  var	  det	  fickur	  som	  tillverkades	  hos	  ABU.	  I	  början	  av	  1930-‐
talet	  inledde	  grundarens	  son	  Göte	  Borgström	  utvecklingen	  av	  fiskerullar	  och	  sedan	  dess	  har	  
man	  framför	  allt	  producerat	  sportfiskeutrustning.	  1980	  köpte	  ABU	  upp	  sin	  nordamerikanska	  
distributör	  Garcia	  och	  fick	  därmed	  sitt	  nuvarande	  namn.	  Abu	  Garcia	  är	  en	  av	  de	  mest	  
välkända	  tillverkarna	  av	  fisketillbehör	  i	  Sverige.	  

	  
	  
	  
	  



	  
Casall	  är	  ett	  välrenommerat	  svenskt	  företag	  som	  de	  senaste	  30	  åren	  har	  tillverkat	  
träningskläder,	  maskiner	  och	  redskap	  av	  högkvalitet	  för	  den	  aktiva	  människan.	  	  

	  

	  

	  
	  
Hooked	  On	  Natures	  innovativa	  produkter	  vänder	  sig	  till	  friluftsintresserade	  personer	  som	  
tycker	  om	  att	  vistas	  i	  naturen	  och	  som	  tycker	  om	  att	  samla	  in	  det	  som	  skogen	  har	  att	  
erbjuda.	  Produkterna	  är	  särskilt	  tilltalande	  för	  de	  personer	  som	  värdesätter	  Svensk	  design,	  
kvalitet	  och	  god	  funktionalitet.	  Produkternas	  låga	  vikt	  och	  dess	  storlek	  gör	  dem	  lätta	  att	  bära	  
med	  sig	  och	  att	  förvara.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Philips	  kreativa	  tillvägagångssätt	  har	  gjort	  det	  möjligt	  att	  överraska	  människor	  med	  
innovationer	  i	  över	  90	  år,	  med	  allt	  från	  lampor	  och	  radioapparater	  till	  medicinsk	  utrustning,	  
elektriska	  rakapparater,	  TV-‐apparater	  och	  halvledare.	  Philips	  digra	  patentportfölj	  visar	  på	  
företagets	  innovativa	  natur.	  Ett	  varumärke	  som	  borgar	  för	  kvalitet.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Vogel	  Kitchenware	  är	  ett	  varumärke	  under	  vilket	  köksprodukter	  och	  köksattiraljer	  
produceras.	  Vogels	  produkter	  håller	  högsta	  kvalitet	  och	  ska	  hålla	  för	  dagligt	  bruk	  och	  under	  
många	  år,	  vissa	  produkter	  är	  det	  25	  års	  garanti	  på.	  	  
	  
	  



	  
	  
Världskända	  Bengt	  Ek	  Design	  -‐	  grundat	  i	  Luzern,	  Schweiz	  1975	  -‐	  formger	  och	  tillverkar	  
snygga,	  tuffa	  vågar,	  termometrar,	  klockor	  och	  annat	  som	  både	  underlättar	  och	  sätter	  
guldkant	  på	  din	  vardag.	  Bengt	  Ek	  är	  en	  innovativ	  och	  kreativ	  designer	  som	  skapar	  nya	  
trender	  och	  produkter	  gjorda	  i	  rostfritt	  stål	  eller	  aluminium.	  Designen	  är	  klassisk	  och	  den	  har	  
en	  härlig	  retrokänsla	  blandat	  med	  nya	  trender	  som	  passar	  alla.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
I	  över	  hundra	  år	  har	  bruksföremålen	  från	  Kullabygden	  och	  Höganäs	  Keramik	  skapat	  en	  
vackrare	  och	  skönare	  vardag.	  Allt	  handlar	  om	  värme.	  Vår	  passion	  för	  det	  vackra	  och	  
användbara.	  Brännugnarnas	  hetta.	  Stengodset	  och	  glasyren	  som	  både	  klarar	  och	  bevarar	  
värme.	  Ännu	  idag	  står	  det	  klassiska	  Höganäs-‐kruset	  förebild	  för	  vårt	  arbete	  –	  keramik	  är	  till	  
för	  att	  användas.	  Så	  använd	  det	  ofta.	  Ät	  på	  det.	  Drick	  ur	  det.	  Bjud	  på	  det.	  Njut	  av	  det.	  Ta	  på	  
det.	  Det	  blir	  vackrast	  så.	  
	  
	  

	  
Rosendahl	  är	  en	  källa	  till	  praktisk	  design	  som	  gör	  det	  dagliga	  livet	  enklare	  och	  mer	  elegant.	  
Från	  hand-‐blåsta	  glas	  och	  unik	  design	  till	  innovativa	  tillbehör	  till	  matbordet	  och	  hemmet,	  
samt	  professionella	  köksredskap.	  Här	  finns	  allt	  från	  den	  populära	  serien	  Grand	  Cru	  till	  den	  
vackra	  träapan	  designad	  av	  Kay	  Bojesen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
130	  år	  av	  tidlös	  och	  funktionell	  design	  av	  hög	  kvalitet!	  Iittala	  är	  ett	  av	  varumärkena	  i	  
Iittalagruppen,	  som	  är	  ett	  världsberömt	  företag	  inom	  skandinavisk	  formgivning	  av	  
bruksföremål	  för	  hemmet.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
951	  startade	  Viljo	  och	  Armi	  Ratia	  det	  finska	  textilföretaget	  Marimekko.	  Marimekko	  är	  
världskänt	  för	  sina	  tryckta	  bomullstyger	  i	  vackra	  mönster	  och	  färger,	  exempelvis	  Hetkiä,	  
Kaiku	  och	  Unikko.	  De	  vackra	  mönstren	  finns	  nu	  även	  bl.a.	  på	  duschdraperier,	  vaxdukar,	  
väskor,	  porslin	  och	  påslakan.	  Företaget	  lanserar	  varje	  år	  nya	  vackra	  mönster	  i	  samarbete	  
med	  unga	  formgivare	  och	  mer	  kända	  finska	  textildesigners	  som	  bl.	  a	  Kristina	  Isola	  och	  Fujiwo	  
Ishimoto.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Newport	  Collection	  driver	  och	  utvecklar	  ett	  livsstilsvarumärke	  som	  producerar	  heminredning	  
med	  en	  tidlös	  och	  klassisk	  design	  i	  genuin	  amerikansk	  New	  England	  stil.	  	  Exklusiva	  
hemtextilier	  som	  andas	  lyx	  och	  en	  avslappnad	  livsstil	  som	  inspirerar	  och	  för	  tankarna	  till	  livet	  
på	  den	  amerikanska	  östkusten	  är	  ett	  kännetecken	  för	  Newport	  Collection.	  Newports	  
produkter	  är	  tillverkade	  av	  allra	  högsta	  kvalitet	  för	  att	  hålla	  en	  lång	  tid	  framöver.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Georg	  Jensens	  varumärke	  står	  för	  kvalitetshantverk	  och	  tidlös	  estetisk	  design,	  med	  en	  
historia	  som	  sträcker	  sig	  mer	  än	  100	  år	  bakåt	  i	  tiden.	  
	  
	  

	  
Dentally	  är	  ett	  internationellt	  företag	  specialiserade	  på	  konsumentprodukter	  inom	  
segmentet	  mun-‐	  och	  tandhygien.	  Deras	  vision	  är	  att	  kunna	  bidra	  till	  en	  bättre	  mun-‐	  och	  
tandhygien	  för	  de	  många	  människorna,	  genom	  produkter	  med	  hög	  kvalitet	  till	  rimliga	  priser.	  
Ledorden	  som	  Dentally	  ständigt	  arbetar	  efter	  är	  enkelhet,	  bekvämlighet	  och	  service.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Naturally	  European	  plockar	  från	  det	  bästa	  Europa	  erbjuder,	  denna	  vackra	  serie	  av	  produkter	  
där	  naturliga	  ingredienser	  används	  och	  eko-‐vänliga	  förpackningar.	  Användning	  av	  lokala	  
ingredienser	  i	  produktionen	  gör	  att	  koldioxidens	  fotspår	  reduceras	  när	  färre	  transporter	  
behövs.	  



	  
	  
Ankel-‐	  och	  handledsvikter	  samt	  ett	  hopprep	  från	  Casall	  
Ankel-‐	  och	  hanledsvikterna	  är	  perfekta	  för	  sen	  som	  vill	  öka	  utmaningen	  på	  promenaden	  eller	  
joggingturen.	  Vikt	  1	  kg	  /st.	  Fästes	  runt	  vristen	  eller	  ankeln	  med	  kardborreknäppning.	  
Hopprepet	  har	  vadderade	  handtag	  för	  ökad	  snabbhet	  och	  bättre	  koordination	  och	  balans.	  
Längd:	  300cm.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Tränings-‐CD	  Max	  förbränning	  och	  en	  stegräknare	  från	  SILVA	  
Ett	  perfekt	  set	  för	  den	  som	  vill	  komma	  i	  form!	  En	  tränings-‐CD	  som	  erbjuder	  perfekt	  
hemmaträning	  som	  ger	  resultat!	  Enkel	  att	  använda!	  Tillsammans	  med	  familjen	  el	  kompisar!	  
Passar	  alla	  nivåer	  nybörjare	  till	  Elit	  samt	  både	  män	  och	  kvinnor!	  Endast	  20	  minuter!	  Du	  
behöver	  inte	  räkna	  antal	  eller	  tänka,	  endast	  fokusera	  på	  dig	  själv!	  Detta	  är	  ett	  träningspass	  
för	  dig	  som	  vill	  höja	  din	  kondition,	  bygga	  muskler	  och	  förbränna	  maximalt	  med	  fett.	  Leila,	  
känd	  från	  Förkväll	  i	  TV4	  och	  du	  är	  vad	  du	  äter,	  har	  tagit	  fram	  ett	  pass	  som	  passar	  alla	  och	  
som	  verkligen	  ger	  resultat.	  
	  
Stegräknaren	  är	  utmärkt	  att	  ha	  med	  på	  promenaden	  eller	  joggingturen.	  Den	  räknar	  antal	  
steg,	  distans,	  förbrukade	  kalorier	  samt	  den	  effektiva	  tiden.	  Utmana	  dig	  själv	  till	  att	  komma	  i	  
bättre	  form	  och	  förbättra	  din	  kondition!	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
Spikmatta	  2	  st	  
Spikmattan	  är	  ett	  mycket	  gammalt	  verktyg	  som	  har	  sina	  rötter	  i	  den	  indiska	  mysticismen.	  
Där	  användes	  den	  av	  yogis	  (utövare	  av	  yoga)	  för	  att	  lösa	  sina	  blockeringar	  såväl	  fysiska,	  
emotionella	  som	  mentala.	  Spikmattan	  var	  inte	  en	  ”macholeksak”	  för	  att	  bevisa	  
smärttålighet,	  vilket	  blev	  allmänhetens	  generella	  bild	  genom	  den	  indiske	  fakiren.	  
Allmänheten	  och	  medierna	  missuppfattade	  det	  sanna	  användningsområdet	  då	  yogis	  
vanligtvis	  inte	  är	  särskilt	  talföra	  och	  isolerar	  sig	  från	  människor.	  De	  kinesiska	  skrifterna	  som	  
är	  drygt	  4	  tusen	  år	  gamla,	  talar	  om	  
behandlingar	  med	  nålar	  för	  att	  balansera	  kroppen	  och	  psyket.	  Ingen	  vet	  med	  säkerhet	  hur	  
länge	  spikmattan	  har	  använts	  för	  att	  hela	  kroppen	  och	  öka	  medvetenheten	  hos	  människor.	  
Uppskattningsvis	  minst	  i	  flera	  tusen	  år.	  	  
	  
Spikmattan	  är	  en	  mycket	  uppskattad	  och	  användbar	  produkt	  som	  kan	  avhjälpa	  ryggbesvär,	  
muskelspänningar,	  stelhet,	  stress,	  sömnlöshet,	  problem	  med	  matsmältningen,	  depressioner,	  
låg	  energi	  och	  många	  andra	  åkommor.	  
•	   Spikmatta	  
•	   Mått	  67	  x	  42	  cm	  
•	   6000	  akupressurpiggar	  
•	   Effektivt	  verktyg	  för	  att	  lösa	  spänningar	  och	  ge	  djupavslappning	  
•	   Träningsinstruktioner	  medföljer	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Pilates-‐DVD	  &	  Yoga-‐DVD	  
Annette	  Lefterow	  går	  pedagogiskt	  igenom	  varje	  övning	  och	  visar	  olika	  svårighetsnivåer,	  så	  
att	  både	  nybörjare	  och	  vana	  utövare	  känner	  sig	  bekväma	  med	  träningen.	  
Power	  yoga	  är	  världens	  just	  nu	  hetaste	  träningsform.	  Och	  den	  har	  fått	  rejält	  fäste	  i	  Sverige.	  
Intresset	  och	  behovet	  har	  ökat	  i	  och	  med	  att	  allt	  fler	  söker	  efter	  en	  träningsform	  som	  stärker	  
fysiken	  likväl	  som	  den	  mentala	  hälsan.	  Därför	  har	  Casall	  producerat	  PowerYoga	  by	  Casall	  
med	  Annette	  Lefterow.	  En	  påkostad	  träningsfilm	  som	  innehåller	  ett	  60	  minuters	  
träningspass.	  Annette	  Lefterow	  är	  i	  grunden	  dansare	  och	  blev	  redan	  vid	  15	  års	  ålder	  lärare	  i	  
dans	  vid	  Balettakademin,	  skolans	  yngsta	  någonsin.	  Idag	  driver	  hon	  en	  träningsanläggning	  i	  
egen	  regi.	  Annette	  har	  utövat	  olika	  former	  av	  yoga	  i	  	  
över	  10	  år.	  I	  PowerYoga	  by	  Casall	  får	  utövaren	  ta	  del	  av	  en	  introduktionskurs,	  ett	  60-‐
minuterspass	  och	  20	  minuter	  morgonmeditation.	  Totalt	  100	  minuter	  power	  yoga	  som	  
bygger	  styrka,	  ökar	  smidighet	  och	  skänker	  inre	  harmoni.	  	  100	  minuter.	  Svettband	  för	  
hanledern	  följer	  med	  i	  paketet.	  
	  
	  

	  
Biobiljetter	  4	  st	  
SF	  Biobiljetter	  är	  det	  perfekta	  alternativet	  för	  filmälskaren.	  Välj	  film,	  biograf	  och	  föreställning	  
helt	  efter	  egen	  smak.	  Ingen	  återlösen	  eller	  returrätt	  för	  mottagaren.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
5	  st	  3-‐pack	  fiskebeten	  från	  Abu	  Garcia	  
Från	  vänster:	  3-‐pack	  gädd-‐beten,	  3-‐pack	  aborre-‐beten,	  3-‐pack	  lax/makrill	  och	  övrigt.	  
Undre	  raden	  från	  vänster:	  spinnpaket	  3	  beten,	  droppen	  3-‐pack.	  
	  
Det	  perfekta	  kitet	  både	  för	  den	  som	  älskar	  fiske	  såväl	  för	  den	  som	  vill	  komma	  igång.	  Riktiga	  
kvalitetsbeten	  från	  Abu	  Garcia.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
Svampväska	  &	  Svampkniv	  Hooked	  on	  nature	  
Hooked	  on	  Nature	  Svampväska	  är	  en	  väska	  att	  ha	  med	  sig	  ut	  när	  svamparna	  växer	  vilt	  om	  
hösten.	  12	  liter	  svamp	  ryms	  och	  tack	  vare	  den	  ventilerade	  bottnen	  hålls	  det	  du	  skördat	  
fräscht	  till	  hemkomsten.	  Hooked	  on	  Nature	  Svampkniv	  är	  en	  liten	  hopfällbar	  kniv	  utvecklad	  
för	  att	  fylla	  svampplockarens	  behov.	  Både	  bladet	  och	  borsten	  kan	  fällas	  in	  i	  handtaget	  så	  att	  
kniven	  lätt	  kan	  stoppas	  undan	  i	  en	  ficka.	  Hooked	  On	  Natures	  innovativa	  produkter	  vänder	  sig	  
till	  friluftsintresserade	  personer	  som	  tycker	  om	  att	  vistas	  i	  naturen	  och	  som	  tycker	  om	  att	  
samla	  in	  det	  som	  skogen	  har	  att	  erbjuda.	  Produkterna	  är	  särskilt	  tilltalande	  för	  de	  personer	  
som	  värdesätter	  Svensk	  design,	  kvalitet	  och	  god	  funktionalitet.	  Produkternas	  låga	  vikt	  och	  
dess	  storlek	  gör	  dem	  lätta	  att	  bära	  med	  sig	  och	  att	  förvara.	  
	  

	  
Sittunderlag	  och	  bärplockare	  Hooked	  on	  nature	  
Hooked	  on	  Nature	  Bärplockare	  är	  perfekt	  att	  ta	  med	  i	  packningen	  på	  fjällvandringen	  eller	  
skogspromenaden.	  Nerpackad	  blir	  den	  liten	  och	  smidig	  och	  kan	  också	  hänga	  utanpå	  
packningen.	  Kommer	  med	  ett	  smidigt	  ihopfällbart	  sittunderlag.	  
	  
	  



	  

	  
Kevlarförstärkta	  sporthörlurar	  från	  Philips	  

Inställd	  för	  sport.	  Med	  justerbara	  öronkrokar	  för	  säker	  passform.	  Med	  den	  lätta	  och	  
svettåliga	  SHQ3217	  med	  den	  patenterade	  justerbara	  öronkroken	  kan	  du	  fokusera	  på	  
träningen	  utan	  att	  tappa	  motivationen.	  Om	  det	  inte	  var	  för	  det	  fantastiska	  ljudet	  som	  håller	  
dig	  igång	  skulle	  du	  knappt	  veta	  att	  de	  var	  där.	  

Allmänt:	  Rekommenderad	  användning	  Bärbart	  ljudsystem,	  mobiltelefon	  Typ	  av	  produkt:	  
Headset	  Vikt:	  22	  g	  Ytterligare	  funktioner:	  Guldpläterade	  kontakter,	  fjärrkontroll,	  vattentät,	  
CCAW-‐röstspole,	  svettresistent,	  Kevlarförstärkt	  kabel	  

	  

	  
Verktygssats	  för	  finmekanik	  
Innehåller	  det	  mesta	  du	  behöver	  inom	  finmekanik!	  
Tänger,	  mejslar,	  bits,	  bitshandtag	  och	  hylsor.	  
41	  delar.	  Sidavbitare,	  radiotång	  och	  fyra	  instrumentmejslar	  med	  roterande	  topp,	  spår/PH.	  20	  
bits	  för	  PH/PZ/sexkant/Torx/spår	  och	  handtag	  med	  spärrfunktion	  för	  bits.	  Bitshållare	  med	  
magnet,	  adapter	  för	  1/4"	  hylsor	  och	  12	  sexkantshylsor	  5-‐10	  mm	  och	  1/4-‐	  1/2".	  Levereras	  i	  
praktisk	  förvaingslåda	  av	  plast	  
	  



	  
Gryta	  med	  lock	  3,5	  liter	  Vogel	  Kitchenware	  
Att	  verktygen	  i	  köket	  påverkar	  resultatet	  är	  ingen	  hemlighet.	  Med	  den	  här	  grytan	  har	  du	  den	  
bästa	  förutsättningen	  för	  att	  lyckas	  med	  matlagningen.	  Grytan	  tillverkas	  av	  blankpolerat	  
rostfritt	  stål	  18/10	  och	  rymmer	  ca	  3,5	  liter.	  Grytans	  väggar	  har	  en	  tjocklek	  om	  0,8	  mm.	  samt	  
en	  sandwichbotten	  som	  är	  6	  mm.	  av	  aluminium.	  Grytan	  passar	  utmärkt	  att	  koka	  potatis,	  
pasta	  och	  göra	  såser	  i.	  Inom	  restaurangbranschen	  används	  uteslutande	  rostfria	  redskap	  av	  
kockarna	  pga.	  materialets	  slitstarka	  egenskap	  och	  långa	  livslängd.	  Grytan	  passar	  alla	  sorters	  
spisar.	  
	  

	  
Stekpanna	  28	  cm	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  stekpanna	  av	  borstat	  stål	  18/10	  med	  6	  mm	  sandwichbotten.	  Passar	  utmärkt	  för	  
flambering	  ,	  stekning	  och	  såser.	  
	  
	  

	  
Wokpanna	  Nonstick	  Vogel	  Kitchenware	  
30	  cm	  i	  diameter	  och	  höga	  kanter	  (8,5	  cm).	  En	  riktigt	  bra	  och	  användbar	  wok	  av	  gjuten	  
aluminium	  med	  nonstickbeläggning.	  Fungerar	  på	  alla	  spisar.	  



	  
Sauteuse	  20cm	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  nonstickbelagd	  sauteuse	  som	  är	  ett	  oumbärligt	  redskap	  i	  köket	  när	  du	  ska	  tillaga	  en	  god	  
sås.	  Med	  sina	  rena	  linjer	  och	  tidlösa	  elegans	  har	  Sauteusen	  sin	  naturliga	  plats	  i	  ett	  modernt	  
kök.	  Belagd	  med	  3	  lager	  slitstark	  non-‐stick	  beläggning	  som	  lämpar	  sig	  för	  ett	  intensivt	  bruk,	  
ergonomiskt	  handtag	  i	  softgrip	  för	  ett	  stadigt	  grepp.	  Fungerar	  på	  alla	  sorters	  spisar.	  
	  

	  
Brödskärbräda	  Vogel	  Kitchenware	  
Med	  en	  bra	  skärbräda	  kommer	  man	  hur	  långt	  som	  helst.	  Denna	  gedigna	  skärbräda	  är	  
tillverkad	  av	  akacia	  och	  är	  dubbelsidig	  där	  ena	  sidan	  är	  anpassad	  för	  bröd	  med	  frästa	  spår,	  
andra	  sidan	  är	  slät	  och	  lämpar	  sig	  väl	  för	  grönsaker.	  
	  
	  

	  
	  
Slät	  Akacia	  bräda	  Vogel	  Kitchenware	  
Med	  en	  bra	  skärbräda	  kommer	  man	  hur	  långt	  som	  helst.	  Denna	  gedigna	  skärbräda	  är	  
tillverkad	  av	  akacia	  och	  pryder	  verkligen	  sin	  plats	  i	  köket.	  
	  
	  



	  

	  
2	  salladskålar	  Vogel	  Kitchenware	  
Två	  fyrkantformade	  skålar	  av	  slag-‐	  och	  reptålig	  plast.	  Blir	  snabbt	  en	  favorit	  i	  köket	  med	  sin	  
design	  och	  mjuka	  form,	  många	  användningsområden	  och	  enkelhet	  att	  sköta.	  Går	  att	  diska	  i	  
diskmaskin	  och	  tål	  micro.	  Skålarnas	  diameter	  är	  260	  mm.	  respektive	  195	  mm.	  
	  
	  

	  
Bakskålar	  3st	  Vogel	  Kitcheware	  
Tre	  praktiska	  skålar	  av	  vit	  slag-‐	  och	  reptålig	  plast	  med	  en	  gummiring	  i	  botten	  som	  håller	  
skålen	  på	  plats.	  Skålarnas	  volym:	  1,5	  liter	  –	  2	  liter	  –	  3	  liter.	  
	  

	  
Bakformar	  3st	  Vogel	  Kitchenware	  
Fina	  bakformar	  i	  nonstick,	  tre	  olika	  storlekar.	  
	  
	  



	  

	  
Vinöppnare	  Vogel	  Kitchenware	  
Det	  är	  inte	  kul	  när	  korken	  till	  det	  fina	  vinet	  går	  av.	  Med	  denna	  exklusiva	  korkskruv	  slipper	  du	  
sådana	  bekymmer.	  Med	  sin	  moderna	  design	  pryder	  den	  dessutom	  sin	  plats	  i	  köket.	  
	  

	  	  	   	  
Hushållsvåg	  från	  Bengt	  Ek	  Design	  och	  bakmatta	  i	  silikon	  från	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  hushållsvåg	  är	  oumbärlig	  för	  den	  som	  vill	  laga	  mat	  eller	  baka	  med	  exakta	  gramvikter	  eller	  
för	  den	  som	  vill	  äta	  nyttigt	  och	  hålla	  kolla	  på	  hur	  mycket	  man	  äter.	  Bengt	  Ek	  är	  själv	  designer	  
samt	  innovatör	  till	  de	  flesta	  av	  företagets	  produkter.	  Företaget	  har	  varit	  verksamt	  inom	  
området	  över	  30	  år	  och	  deras	  produkter	  borgar	  för	  en	  kvalitet	  utöver	  det	  vanliga.	  Kommer	  
ned	  en	  bakmatta	  i	  silikon	  som	  är	  enkel	  att	  förvara	  och	  smidig	  att	  lägga	  ut	  på	  bordet	  innan	  
bakningen.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
Vattenkaraff	  med	  8	  vattenglas	  från	  Rosendahl	  
Ett	  vackert	  set	  med	  en	  designad	  karaff	  som	  rymmer	  0,9l	  med	  två	  tillhörande	  vattenglas.	  
Karaffen	  har	  en	  detalj	  i	  rostfritt	  stål	  och	  hela	  setet	  tål	  maskindisk.	  Från	  danska	  Rosendahl.	  
	  



	  

	  	  	   	  
Gasbrännare	  från	  Bengt	  Ek	  Design	  samt	  fyra	  brûleeformar	  Vogel	  Kitchenware	  
Cool	  designad	  gasbrännare	  som	  används	  för	  att	  bränna	  en	  yta	  på	  maträtter,	  t	  ex	  crème	  
brûlée.	  Kommer	  med	  fyra	  brûleeformar	  från	  Vogel	  Kitchenware	  
	  
	  

	  	  	   	  
Vit	  timer	  från	  Bengt	  Ek	  Design	  och	  elektronisk	  grillgaffel	  Vogel	  Kitchenware	  
Om	  man	  ska	  lyckas	  i	  köket,	  gäller	  det	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden.	  Denna	  återhållsamt	  formgivna	  
och	  enkla	  timer	  med	  högblank	  vit	  yta.	  Grillgaffeln	  är	  perfekt	  för	  att	  få	  rätt	  temperatur	  på	  
köttet.	  Välj	  program	  från	  den	  förprogrammerade	  stekmenyn	  för	  Ox-‐,	  kalv-‐,	  skinka-‐,	  kyckling-‐	  
och	  kalkonkött.	  Välj	  även	  om	  köttet	  ska	  vara	  genomstekt,	  medium/rött	  eller	  rött.	  Levereras	  
med	  tillhörande	  batterier.	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Keramikkanna	  och	  en	  vit	  skål	  med	  handtag	  från	  Höganäs	  
Klassisk	  kanna	  som	  passar	  perfekt	  till	  mjölk,	  vatten,	  sås	  mm.	  Rymmer	  0,5	  L.	  Färg,	  vit	  blank.	  
En	  skål	  från	  Höganäs	  keramik.	  Skålen	  passar	  perfekt	  till	  snacks,röror	  och	  annan	  plockmat.	  
Går	  utmärkt	  att	  använda	  som	  en	  liten	  gratängform,	  soppskål	  eller	  salladsskål.	  Rymmer	  3,5	  dl.	  
	  



	  

	  
	  
Marimekkoskål	  155	  mm	  och	  läcker	  chokladtryffel	  
Klassisk	  skål	  för	  dessert,	  godis	  eller	  bara	  som	  dekoration	  Marimekkoskålen	  har	  varit	  i	  
produktion	  sedan	  60-‐talet.	  Det	  var	  först	  efter	  att	  Marimekkos	  grundare	  Armi	  Ratia	  använde	  
den	  i	  sin	  trädgård	  som	  kunderna	  fick	  upp	  ögonen	  för	  den,	  och	  skålen	  blev	  en	  succé.	  Kommer	  
med	  250	  gram	  läcker	  chokladtryffel	  från	  Chocmod.	  
	  

	  
4	  vitvinsglas	  	  33cl	  Iittala	  Essence	  
Många	  olika	  typer	  av	  glas	  synades	  för	  att	  slutligen	  komma	  fram	  till	  denna	  väsentliga,	  
minimala	  glasserie.	  Det	  som	  blev	  kvar	  är	  fyra	  glas	  som	  i	  både	  form	  och	  funktion	  motsvarar	  
våra	  moderna	  behov.	  	  Alla	  Essenceglasen	  har	  hög	  fot,	  oberoende	  glasets	  volym.	  Detta	  ger	  ett	  
unikt,	  balanserat	  utseende	  vid	  dukning	  med	  flera	  olika	  Essenceglas.	  	  Vitvinsglaset	  fungerar	  
lika	  bra	  som	  champagneglas.	  
Kapacitet:	  	   35	  cl	  
	  

´ 	  
4	  dessertglas	  Iittala	  Essence	  
Detta	  Essence	  efterrätts-‐glas	  är	  ett	  elegant	  glas	  som	  uttrycker	  en	  känsla	  av	  balans,	  sensuell	  
glädje.	  Fina	  att	  servera	  såväl	  dessert	  som	  champagne	  i.	  



	  
	  

	  
Muggar	  6	  st	  från	  Newport	  
Sex	  fina	  keramikmuggar	  i	  greppvänlig	  design.	  Muggarna	  levereras	  i	  presentask	  och	  tål	  
maskindisk.	  
	  
	  

	  
Japansk	  Kockkniv	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  riktigt	  bra	  kvalitetskniv	  och	  vän	  i	  köket.	  Tyskt	  kvalitetsstål,	  1.4116-‐X	  50	  Gr	  Mo	  V15,	  från	  
Solingen.	  Blad	  18cm	  
	  
	  

	  
Tysk	  kockkniv	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  riktigt	  bra	  klssisk	  kockkniv	  är	  värd	  betydligt	  mer	  än	  fyra	  halvbra.	  Kvalitetskniv	  av	  tyskt	  stål.	  
1.4116-‐X50	  Cr	  Mo	  V15	  från	  Solingen	  med	  glasfiberförstärkt	  handtag.	  
	  



	  
Bestick	  24-‐delar	  Newport	  Collection	  
Eleganta	  bestick	  i	  tidlös	  design	  .	  Tillverkade	  av	  tålig	  benvit	  plast	  och	  rostfritt	  stål.	  6	  knivar,	  6	  
gafflar,	  6	  teskedar	  och	  6	  matskedar.	  Tål	  maskindisk.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Grillbestick	  6	  par	  Newport	  
Kvalitetsbestick	  från	  Newport	  Collection	  av	  rostfritt	  stål	  och	  handtag	  av	  FSC-‐märkt	  rosenträ.	  
Tål	  maskindisk.	  
	  
	  

	  
Termos	  1	  liter	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  snygg	  termos	  som	  sätter	  guldkant	  på	  fikastunden.	  Den	  mattsvarta	  finishen	  och	  de	  raka	  
formerna	  andas	  design.	  Med	  greppvänligt	  handtag,	  volym	  1	  l.	  
	  
	  



	  
Grillpanna	  Teflon	  Vogel	  Kitchenware	  
Denna	  fyrkantiga	  grillpanna	  är	  både	  praktisk	  och	  ett	  vackert	  inslag	  i	  ditt	  kök.	  Den	  fyrkantiga	  
formen	  gör	  att	  du	  har	  bättre	  plats	  för	  fler	  biffar,	  stekar	  m.m.	  Grillpannan	  är	  tillverkad	  av	  
gjuten	  aluminium	  med	  5	  mm.	  tjock	  botten	  och	  extra	  slitstark	  beläggning.	  28	  cm	  i	  diameter.	  
	  

	  
Salt	  &	  peppermill	  elektriskt	  –	  2st	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  snygg	  kvarn	  med	  genomskinlig	  behållare	  som	  visar	  innehållet	  samt	  en	  lampa	  som	  lyser	  
vid	  malning.	  Genom	  att	  hålla	  ner	  knappen	  på	  kvarnens	  ovansida	  maler	  den	  kornen;	  en	  
perfekt	  liten	  hjälpreda	  till	  matlagningen!	  En	  till	  salt	  +	  en	  till	  peppar!	  
	  

	  
Vinöppnare	  corkpull	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  bra	  vinöppnare	  är	  ett	  måste	  i	  köket.	  Cork	  Pull	  är	  dessutom	  designad	  och	  smidig	  att	  
använda	  och	  förvara.	  Använd	  en	  proffsig	  vinöppnare	  så	  riskerar	  du	  inte	  att	  det	  fina	  vinet	  
förstörs	  av	  kork!	  
	  
	  



	  
Vinöppnare	  Vogel	  Kitchenware	  
Det	  är	  inte	  kul	  när	  korken	  till	  det	  fina	  vinet	  går	  av.	  Med	  denna	  exklusiva	  korkskruv	  slipper	  du	  
sådana	  bekymmer.	  Med	  sin	  moderna	  design	  pryder	  den	  dessutom	  sin	  plats	  i	  köket.	  
	  

	  	  	  	  	  	  
Georg	  Jensen	  Glow	  med	  blockljus	  
En	  klassiker	  från	  Georg	  Jensen,	  ljuslyktan	  Glow.	  Med	  plats	  för	  stora	  blockljus,	  av	  rostfritt	  stål.	  
Blockljus	  av	  stearin	  medföljer.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Georg	  Jensen	  skål	  Leaf	  	  &	  2	  serveringsgafflar	  Vogel	  Kitchenware	  
Höjd:	  90	  mm.	  
Bredd:	  165	  mm.	  
Längd:	  110	  mm.	  

Serien	  	  av	  LEAF	  skålar	  som	  är	  designade	  för	  Georg	  Jensen	  LIVING,	  tar	  sin	  inspiration	  från	  de	  
symmetriska,	  djupa	  och	  böjda	  kronbladen	  på	  magnolian.	  Av	  rostfritt	  stål.	  Kommer	  med	  två	  
serveringsgafflar	  av	  rostfritt	  stål.	  



	  

	  
Eltandborste	  	  
Dentally	  WIZ	  är	  en	  svenskdesignad	  eltandborste.	  Vår	  utgångspunkt	  har	  varit	  att	  göra	  en	  
tandborste	  som	  tar	  fasta	  på	  att	  design	  är	  en	  viktig	  del	  av	  totalupplevelsen.	  Därför	  
kombinerar	  Wiz	  prestanda	  och	  tillförlitlighet	  med	  en	  funktionell	  och	  stilren	  utformning	  av	  
alla	  delar.	  Eltandborste	  med	  såväl	  stickkontakt	  som	  laddare,	  som	  vi	  valt	  att	  utforma	  som	  en	  
kopp,	  har	  alla	  formgivits	  för	  att	  vara	  lätta	  att	  använda	  och	  vackra	  att	  titta	  på.	  Vi	  tror	  att	  vi	  
därigenom	  gjort	  en	  eltandborste	  som	  kommer	  att	  användas	  och	  på	  så	  sätt	  bidra	  till	  friskare	  
tänder	  och	  tandkött,	  samtidigt	  som	  den	  förtjänar	  sin	  plats	  i	  ditt	  hem.	  
	  
Dentally's	  eltandborste	  ger	  dig:	  

• En	  skonsam	  rengöring	  av	  tändernas	  samtliga	  tuggytor	  	  
• Rengöring	  av	  ytorna	  mellan	  tänderna	  och	  tändernas	  baksidor	  	  
• Ett	  enkelt	  sätt	  att	  sköta	  tänderna	  som	  ger	  ett	  bra	  resultat	  	  
• Vitalisering	  av	  tandköttet	  genom	  massage	  av	  detta	  

	  
Vi	  hoppas	  du	  väljer	  Dentally	  Wiz,	  så	  snygg	  att	  den	  skall	  stå	  framme!	  
En	  uppladdningsbar	  eltandborste	  -‐	  Dentally	  WIZ	  
	  
Produktegenskaper:	  	  

-‐ Ny	  svensk	  eltandborste	  med	  svensk	  design	  
-‐ Borsthuvud	  
-‐ Laddningskopp	  
-‐ Strömsladd	  med	  	  dockningsfunktion	  
-‐ Quick	  Guide,	  5	  olika	  språk	  
-‐ 7.000	  oscilleringar/Rotationer	  per	  minut.	  	  
-‐ Batteritid	  	  upp	  till	  14	  dagar	  vid	  borstning	  2	  ggr	  i	  2	  min	  dagligen.	  
-‐ En	  oscillerande-‐roterande	  eltandborste	  minskar	  risken	  för	  karies	  med	  upp	  till	  20%.	  

	  



	  

	  	  	  	   	  

	  
	  
Colorado	  Lodge	  bäddset	  4	  delar	  
Rutiga	  bäddset	  i	  rött,	  blått,	  beige	  och	  gult	  med	  gummiknappar	  från	  Newport	  Collection.	  
Baksidan	  av	  bäddset	  och	  kuddar	  är	  enfärgad	  beige.	  
Tillverkade	  av	  100%	  premium	  cotton	  och	  är	  kvalitetskontrollerade.	  	  
Tvättas	  i	  60	  grader.	  
2	  påslakan	  150	  cm	  x	  210	  cm	  +	  2	  örngott	  50	  cm	  x	  60	  cm.	  
	  



	  

	  
South	  Hampton	  Stripe	  bäddset	  4	  delar	  
Fräscha	  bäddset	  i	  vitt	  med	  klassiska	  marinblå	  ränder	  på	  framsidan,	  baksidan	  är	  vit	  med	  en	  
dekorativ	  stjärnbård.	  	  Bäddseten	  från	  Newport	  Collection	  är	  tillverkade	  av	  100%	  premium	  
cotton	  och	  är	  kvalitetskontrollerade.	  
Tvättas	  i	  60	  grader.	  
2	  påslakan	  150	  cm	  x	  210	  cm	  +	  2	  örngott	  50	  cm	  x	  60	  cm.	  
	  
	  



	  

	  	  	   	  	   	  

	  
	  
Bäddset	  Davenport	  4-‐del	  
Bäddset	  i	  en	  populär	  design	  som	  passar	  i	  alla	  hem.	  Med	  marinblå	  bas	  och	  tunna	  vita	  ränder,	  
en	  dekorativ	  vit	  piping	  och	  vita	  knappar.	  Bäddseten	  är	  tillverkade	  av	  100%	  premium	  cotton	  
och	  är	  kvalitetskontrollerade.	  Tvättas	  i	  60	  grader.	  	  
2	  påslakan	  150	  cm	  x	  210	  cm	  +	  2	  örngott	  50	  cm	  x	  60	  cm	  



	  
	  

	  
Aspen	  Booties	  1	  par	  
Lyxiga	  tofflor	  av	  mockaimitation	  med	  matchande	  konstpäls	  på	  skaften.	  
Finns	  i	  färgerna	  brown	  bear	  och	  beige.	  Storlek	  S/M	  (35-‐39)	  och	  L/XL	  (40-‐45)	  
	  
	  

	  

	  
Aspen	  Throw	  Faux	  Fur	  
En	  mjuk	  och	  lyxig	  pläd	  av	  pälsimitation	  i	  färgen	  brown	  bear.	  Storlek	  110x150	  cm.	  
100%	  acrylic.	  	  
Kemtvätt.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Hurricane	  Lamp	  
Exklusiv	  stormlykta	  med	  en	  glascylinder	  klädd	  med	  arbetade	  läderdetaljer	  runt	  om	  samt	  
läderhandtag.	  
18	  cm	  i	  diameter,	  höjd	  30	  cm.	  
	  

	  

	  
Morgonrock	  Newport	  Collection	  
Färg	  blå	  eller	  vit	  storlek	  S/M	  eller	  L/XL	  
	  
En	  mjuk	  och	  skön	  morgonrock	  av	  tjock	  microfleece	  från	  Newport	  Collection	  med	  logo	  
broderad	  på	  bröstet.	  Fickor	  fram.	  

	  

	  

	  



	  

	  
Key	  Largo	  pläd	  
125	  cm	  x	  180	  cm	  
	  
En	  mjuk	  och	  varm	  pläd	  från	  Newport	  Collection.	  Av	  marinblå	  microfleece	  med	  vita	  stjärnor	  
på	  ena	  sidan	  och	  ett	  vitt	  mjukt	  teddyfoder	  av	  sherpakvalitet	  på	  andra	  sidan.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Lakewood	  pläd	  
160	  cm	  x	  180	  cm	  färg	  blå,	  vit	  eller	  röd	  
	  
En	  mjuk	  och	  varm	  pläd	  av	  tjock	  microfleece.	  Med	  vit	  langetterad	  söm	  och	  präglad	  logo.	  Har	  
en	  dekorativ	  silkesetikett	  på	  sidan.	  

	  

	  

	  



	  

	  
	  
Fleeceponcho	  Newport	  Collection	  
One	  size	  marinblå	  
	  
En	  härligt	  varm	  microfleeceponcho	  med	  vit	  langetterad	  söm	  och	  en	  dekorativ	  präglad	  logo	  
framtill.	  Mysig	  att	  svepa	  om	  sig	  framför	  TVn	  eller	  när	  man	  sitter	  utomhus	  en	  
sensommarkväll.	  Smidigare	  än	  en	  filt	  då	  den	  blir	  kortare	  vid	  armarna	  så	  man	  kan	  ha	  den	  om	  
sig	  och	  samtidigt	  äta	  utan	  att	  den	  hänger	  ned	  i	  maten.	  
	  
	  
	  



	  
	  
Förklädesset	  Newport	  Collection	  
Förkläde,	  grytlapp	  och	  grytvante	  
	  
Ett	  klassiskt	  förklädesset	  som	  passar	  in	  i	  de	  flestas	  kök.	  I	  beige/vit	  Pin	  Stripe	  (smala	  ränder).	  
Förklädet	  har	  reglerbara	  band.	  
	  
	  

	   	  
	  
Pebble	  Beach	  från	  Newport	  Collection	  
En	  snygg	  handduk	  som	  fungerar	  lika	  bra	  på	  stranden	  som	  i	  bastuavdelningen	  hemma.	  
Storlek	  100	  x	  180	  cm.	  
	  

	  



	  
	  
Yacht	  Club	  Förkläde	  Newport	  Collection	  &	  Grillredskap	  3	  delar	  Vogel	  Kitchenware	  
Vitt	  kanvasförkläde	  med	  snyggt	  broderat	  yachtemblem.	  Praktisk	  stor	  ficka	  fram	  och	  
justerbara	  band.	  One	  size.	  	  Grillredskap	  i	  tre	  delar	  av	  rostfritt	  stål	  och	  handtag	  av	  rosenträ.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	   	   	  
	  
	  
	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  
Frottéset	  4-‐delar	  Newport	  Collection	  
2	  st	  badlakan	  70	  cm	  x	  140	  cm	  +	  2	  st	  handdukar	  50	  cm	  x	  70	  cm	  
	  
Frottéset	  från	  Newport	  Collection.	  Dessa	  handdukar	  vann	  Ica-‐kurirens	  bäst	  i	  test	  över	  såväl	  
Lexington	  som	  Pelle	  Vävare.	  Ett	  av	  omdömena	  var	  snyggast	  efter	  tvätt.	  	  
Välj	  mellan	  beige,	  grå,	  aquablå,	  röd,	  marinblå	  eller	  vit.	  

	  

	  



	  	  	  	  
	  
Beach	  Bag	  från	  Newport	  Collection	   	  
Läcker	  Beach	  Bag	  i	  generös	  modell	  som	  rymmer	  hela	  familjens	  packning	  för	  stranden.	  	  
Av	  kraftig	  bomullskanvas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Väska	  Cypress	  Point	  Newport	  Collection	  
Ca	  40	  liter	  blå	  eller	  vit	  
	  
En	  weekendbag	  av	  tjock	  bomullscanvas	  med	  klassiskt	  tryck	  och	  fina	  läderdetaljer.	  Perfekt	  att	  
ha	  med	  på	  den	  korta	  utflykten	  eller	  till	  träningen.	  

	  

	  

	  



	  
Tidningsprenumeration	  

Välj	  mellan	  hundratals	  tidningar	  –	  allt	  från	  de	  mest	  välkända	  titlarna	  till	  de	  som	  är	  mer	  
nischade	  inom	  olika	  specialintressen.	  Här	  finns	  något	  för	  alla!	  

Prenumerationen	  har	  alltid	  minst	  ett	  värde	  om	  360	  kr	  ex	  moms.	  Mottagaren	  ser	  vilka	  
prenumerationer	  man	  kan	  välja	  bland	  samt	  antal	  nummer	  när	  beställningen	  görs	  och	  kan	  
även	  läsa	  mer	  om	  tidningarnas	  olika	  inriktningar.	  
	  
	  

.	  

Pocketböcker	  6	  st	  

Tack	  vare	  att	  vi	  samarbetar	  med	  Bonnier	  Pocket	  och	  Månpocket	  kan	  vi	  erbjuda	  fler	  än	  1000	  
titlar	  att	  välja	  mellan.	  Här	  finns	  garanterat	  något	  för	  alla,	  mottagaren	  väljer	  från	  det	  allra	  
senaste	  på	  topplistorna	  till	  klassiker.	  När	  beställningen	  görs	  kan	  mottagaren	  botanisera	  
bland	  alla	  boktitlar,	  författare	  och	  genrer	  och	  även	  läsa	  mer	  om	  varje	  bok.	  Böckerna	  har	  ett	  
marknadsvärde	  om	  360	  kr	  ex	  moms.	  

	  

	  



	  

E-‐böcker	  2	  st	  

Välj	  mellan	  100-‐tals	  E-‐böcker.	  E-‐böcker	  är	  böcker	  som	  du	  kan	  läsa	  elektroniskt	  i	  din	  dator,	  
läsplatta,	  surfplatta	  och	  mobil.	  Du	  läser	  vad	  du	  vill,	  när	  du	  vill	  och	  var	  du	  vill.	  Du	  kan	  också	  
ändra	  texten	  så	  att	  storleken	  passar	  dig	  och	  höja	  eller	  dämpa	  ljuset	  så	  att	  du	  alltid	  ser	  
perfekt.	  Böckerna	  har	  ett	  marknadsvärde	  om	  360	  kr	  ex	  moms.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ljudböcker	  2	  st	  

Välj	  mellan	  1000-‐tals	  ljudböcker.	  En	  ljudbok	  är	  det	  perfekta	  alternativet	  när	  man	  inte	  har	  
händerna	  fria	  eller	  befinner	  sig	  i	  rörelse:	  i	  bilen,	  på	  promenaden,	  vid	  matlagningen.	  Hos	  
MediaCard	  hittar	  du	  de	  senaste	  och	  bästa	  ljudböckerna,	  från	  såväl	  topplistor	  som	  riktiga	  
klassiker.	  Mottagaren	  får	  2	  st	  ljudböcker	  med	  ett	  marknadsvärde	  om	  360	  kr	  ex	  moms	  som	  
han	  eller	  hon	  kan	  lyssna	  på	  genom	  dator,	  mobil,	  IPod	  eller	  MP3-‐spelare.	  	  

	  

	  

	  



	  

Film	  12	  st	  

Hyr	  film	  på	  nätet!	  Film2Home	  är	  Nordens	  ledande	  tjänst	  för	  att	  hyra	  film	  på	  nätet.	  Välj	  
mellan	  tusentals	  filmer	  -‐	  här	  finns	  de	  allra	  nyaste	  filmerna	  och	  gamla	  klassiker.	  När	  
mottagaren	  har	  gjort	  sin	  beställning	  får	  han	  eller	  hon	  sina	  filmkoder	  mailade	  till	  sig.	  Varje	  
kod	  motsvarar	  en	  film	  som	  sedan	  kan	  streamas	  direkt	  hem	  till	  dator	  eller	  TV.	  Filmerna	  har	  
ett	  marknadsvärde	  om	  360	  kr	  ex	  moms.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
Lennarts	  Heta	  Korvar,	  1200g	  och	  4	  grillspett	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  het	  grillkorv	  som	  Lennart,	  ägare	  av	  Lennart	  &	  Brittas	  kött	  i	  Norsholm,	  själv	  har	  smaksatt.	  
Lennart	  &	  Brittas	  har	  prisbelönats	  flera	  gånger	  för	  sina	  närproducerade	  produkter.	  Korven	  är	  
gluten	  och	  laktosfri	  med	  en	  hög	  kötthalt	  och	  har	  en	  het	  och	  pepprig	  smak.	  Går	  att	  äta	  rå	  som	  
tilltugg	  eller	  passar	  utmärkt	  att	  grilla	  eller	  ha	  i	  en	  gryta.	  	  Kommer	  med	  4	  grillspett	  från	  Vogel	  
Kitchenware.	  
	  

	  
Sex	  sorters	  sill	  1620g	  samt	  sex	  sillgafflar	  Vogel	  Kitchenware	  
Svensk	  klassiker	  -‐	  sex	  olika	  sorters	  sill	  från	  välrenommerade	  Klädesholmen	  i	  Bohuslän.	  
Klädesholmen	  är	  ett	  gammalt	  fiskeläge	  med	  anor	  från	  1400-‐talet	  där	  det	  tidigt	  fanns	  
sillsalterier	  och	  konservfabriker.	  Familjeföretaget	  drivs	  idag	  av	  tredje	  generationen,	  som	  
lyckats	  väl	  med	  att	  förvalta	  de	  gamla	  traditionerna	  och	  recepten.	  Kommer	  med	  sex	  sillgafflar	  
från	  Vogel	  Kitchenware.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
Enrisrökt	  renstek	  700g	  och	  en	  tranchergaffel	  Vogel	  Kitchenware	  
En	  riktig	  kulinarisk	  smaksensation!	  Saftig	  och	  välsmakande	  renstek	  från	  Tärnavilts	  rökeri	  som	  
diplomerats	  av	  Gastronomiska	  Akademin	  för	  sin	  förädling	  enligt	  gamla	  hantverksmässiga	  
principer.	  Enrisrökt	  renstek	  är	  ett	  magert	  kött	  som	  är	  lätt	  att	  skiva	  och	  servera,	  passar	  
utmärkt	  på	  buffébordet	  eller	  med	  varma	  tillbehör.	  Njut	  den	  gärna	  som	  en	  härlig	  förrätt	  med	  
färsk	  riven	  pepparrot	  En	  tranchergaffel	  från	  Vogel	  Kitchenware	  medföljer.	  
.	  
	  

	  
Kräftlax	  900g	  och	  elektrisk	  pepparkvarn	  Vogel	  Kitchenware	  
Den	  här	  laxen	  provar	  man	  inte,	  den	  upplever	  man!	  Kräftlaxen	  är	  ugnsmarinerad	  med	  krondill	  
och	  ger	  gästens	  smaklökar	  en	  riktig	  upplevelse.	  En	  utsökt	  lax	  med	  sin	  karaktäristiska	  
kräftsmak	  som	  verkligen	  förtjusar	  de	  flesta.	  Levereras	  klar	  för	  servering	  bara	  att	  njuta	  
tillsammans	  med	  romsås	  och	  färskpotatis.	  Elektrisk	  pepparkvarn	  medföljer.	  
	  
	  
	  
	  



	  
Rökt	  Kalkon	  1200g	  samt	  en	  tranchergaffel	  Vogel	  Kitchenware	  
Saftigt	  och	  smakrikt	  kalkonbröst	  från	  Ingelsta	  Kalkon	  i	  Skåne,	  ljuvligt	  gott	  med	  hemmagjord	  
potatissallad.	  En	  tranchergaffel	  från	  Vogel	  Kitchenware	  medföljer.	  
	  

	  
Två	  kokta	  humrar	  á	  350g	  samt	  fyra	  skaldjursgafflar	  från	  Vogel	  Kitchenware	  
Hummer	  från	  Kanada,	  kokt	  och	  fryst.	  Lyxig	  som	  förrätt	  till	  fyra	  eller	  varmrätt	  till	  två.	  
Kommer	  med	  fyra	  skaldjursbestick	  från	  Vogel	  Kitchenware.	  

	  
Hjortstek	  900g	  samt	  en	  tranchergaffel	  Vogel	  Kitchenware	  
Benfri	  rå	  hjortstek,	  serveras	  gärna	  med	  smörfrästa	  kantareller	  och	  en	  klassisk	  potatisgratäng.	  
Kommer	  med	  en	  rejäl	  tranchergaffel	  från	  Vogel	  Kitchenware	   	  
	  

	  



	  

	  
Lammytterfilé	  700g	  samt	  en	  tranchergaffel	  Vogel	  Kitchenware	  
Rå	  lammytterfilé	  med	  härligt	  saftigt	  kött;	  ett	  självklart	  val	  för	  alla	  finsmakare.	  Kommer	  med	  
en	  rejäl	  tranchergaffel	  från	  Vogel	  Kitchenware	  
	  
	  

	  

	  
Löjrom	  från	  Kalix	  200g	  
Löjrommen	  kommer	  från	  siklöjan	  som	  trivs	  bäst	  i	  Bottenviken	  eftersom	  salthalten	  där	  är	  låg.	  
Fisket	  efter	  löja	  pågår	  endast	  i	  5	  veckor	  per	  år	  och	  efter	  fisket	  sker	  rensningen	  och	  
utsållandet	  av	  den	  utsökta	  löjrommen.	  Passa	  på	  att	  lyxa	  till	  middagen	  med	  en	  riktigt	  delikat	  
förrätt.	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  
Parmesanost	  700g	  och	  rivjärn	  Vogel	  Kitchenware	  
Parmigiano	  Reggiano	  DOP,	  äkta	  parmesanost	  lagrad	  i	  18	  månader.	  En	  förförisk	  parmesanost	  
tillverkad	  i	  Italien	  mellan	  Parma	  &	  Reggio	  Emilia.	  Hela	  produktionen	  sker	  efter	  gamla	  
metoder	  på	  ett	  hantverksmässigt	  sätt.	  Efter	  12	  månaders	  lagring	  och	  hantering	  besiktigas	  
osten,	  och	  får	  bara	  säljas	  som	  Parmesan	  om	  den	  är	  100%	  perfekt	  och	  fått	  sin	  karaktäristiska	  
brännstämpel.	  Kommer	  med	  ett	  rivjärn	  från	  Vogel	  Kitchenware.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Vattenkokare	  Philips	  och	  återanvändningsbar	  tesil	  Vogel	  Kitchenware	  

Sladdlös	  minivattenkokare	  från	  Philips	  –	  spara	  upp	  till	  50%	  energi!	  Med	  den	  här	  
vattenkokaren	  sparar	  du	  upp	  till	  50%	  energi.	  Du	  behöver	  inte	  koka	  mer	  vatten	  än	  du	  vill	  ha	  
och	  den	  tar	  lite	  plats	  i	  köket.	  Den	  har	  en	  inikator	  per	  kopp	  så	  du	  endast	  kokar	  så	  mycket	  
vatten	  du	  behöver.	  Rymmel	  0,8	  liter.	  	  

	  

Handcreme,	  duschtvål,	  bodylotion	  och	  handtvål	  från	  Naturally	  European.	  

Naturally	  European	  plockar	  från	  det	  bästa	  Europa	  erbjuder,	  denna	  vackra	  serie	  av	  produkter	  
där	  naturliga	  ingredienser	  används	  och	  eko-‐vänliga	  förpackningar.	  Användning	  av	  lokala	  
ingredienser	  i	  produktionen	  gör	  att	  koldioxidens	  fotspår	  reduceras	  när	  färre	  transporter	  
behövs.	  



Speciallösning med 1st kylskåpskara� och 4st färgade glas!

• Kylskåpskaraffen är till 100% droppfri, har ett självöppnande lock och klarar varma som
  kalla drycker.
• Volym 1 liter.
• Glasen finns i färgerna lime, laguna blue eller smokey grey, rymmer 25cl och är stapelbara.
• Glasen kan tas från frys till ugn och kan därför även användas vid
  dessert.

En till 100% droppfri termoskanna på 1 liter samt 4 lungomuggar!

• Kannan är tillverkad i plast, metall och en glasinsats.
• Volym 1 liter.
• Tillsammans med termokannan så levereras 4st lungomuggar tillverkade i porslin
  med grå silikon.
• Muggarna är stapelbara och rymmer 23cl.



Per Morberg: Morberg lagar Husmanskost
Den traditionella söndagssteken tar plats igen på middagsbordet i Per Morbergs nya stora
kokbok, där etablerade trotjänare som köttbullar, �äskpannkaka och gravad lax trängs
med halvt bortglömda �nesser som stuvad lake, sillbullar och katrinplommonsu�é.


