
Gåvokort MERiCARD Combo gåvosortiment för inlösen 

Produkter: 80st 

 

Fågelsång  

Fågelsång är unik bok - med sin ljudmodul där man får höra bokens alla fåglar sjunga är detta en upplevelse för hela familjen. 
Denna kompaktutgåva är särskilt lämpad för att ta med sig ut i trädgården, till sommarstugan eller i båten. Boken har utökats 
med spridningskartor som visar fåglarnas häckning i Sverige och ljudspelaren har kompletterats med ett uttag på sidan för 
hörlurar.  
 
Fågelsång skildrar alltså våra vanligaste, vackraste eller mest karaktäristiska fåglar i fantastiska färgbilder. Ljudmodulen gör det 
möjligt att höra fågeln samtidigt som man läser om den och ser på bilderna. Det ger läsaren en fascinerande fågelupplevelse. I 
boken skildras de fåglar vi möter i trädgården, vid kusten, i skogen och i fjällen.  
 
De innehållsrika och personliga texterna är skrivna av ornitologen och författaren Jan Pedersen och de karaktäristiska ljuden är 
inspelade av Lars Svensson, en av Sveriges främsta ornitologer. Illustrationerna är gjorda av tecknaren Jony Eriksson. Jari 
Peltomäki och Markus Varesvuo - två av Skandinaviens allra främsta fågelfotografer - har tagit bilderna.  

 

 

Prenumeration Lätt & Lagom  

Lätt & Lagom är Aller medias nyaste krysstidning. Den vänder sig till alla som kryssar för den sköna avkopplingens skull, så här 
är alla korsorden på en medelnivå. 
Lagom, helt enkelt! 
Prenumeration med 12 nummer. 

 

 



 

BBQ Grillvante och Hamburgerpress 

BBQ Grillvante i mocka. Samt en Hamburgerpress i aluminium/plast 

 

 

Strandstol och Badlakan Summer 

Strandstol med stålram och sits i polyester. Avtagbar kudde. Mått: 47x52x60cm 
Fint badlakan i velourfrotté 360 gram. Mått: 70x150cm 
 

 

   

 

Klotgrill 

Klotgrill i lackad metall, med ett praktiskt handtag.  
Ø 35cm 

 



 

Pentago - Högsta betyg i över 25 av tidningarnas speltester! 

PENTAGO™ är ett snabbt och roligt strategispel, lika enkelt som raffinerat. Den som först får fem i rad vinner. En skruvad detalj 
tar dock det gamla luffarschacket till nya nivåer. Varje lagd kula måste nämligen följas av att en av spelplanens brickor vrids. 
När spelplanen ständigt förändras är det en större utmaning att få fem i rad än man först kunde tro... 
Ny exklusiv och stilren förpackning; Book Case. Ett spel som pryder sin plats på soffbordet. Eller ställ den i bokhyllan bredvid 
Dostojevskij, Strindberg och Vinatlasen. Den är även lätt att ta med till stugan och är en perfekt present. 

 

Sagaform tillbringare och 6 glas  
 
Tillbringare och 6 stycken glas i blå akrylplast. Ur serien Happy Days från Sagaform, designad av formgivare Matz Borgström.  
Mått: Kanna 1,9 l H 260 mm 
Glas 25 cl H 125 mm 

 

Sagaform pläd, kylväska och 2st bilmuggar 

Snyggt picknickset från Sagaform. Svart kylväska med handtag och dragkedja, mått: 210x140x200 mm. Rund picknickpläd med 
ett härligt caleidomönster, vattenavstötande baksida och ovansida i filt. Diameter: 150 cm. Två stycken svarta dubbelväggiga 
bilmuggar som rymmer 40 cl var.  

 



 

Prenumeration, Sudoku för alla 

115 populära sifferpussel - en hel del lätta, många medel och några svåra. 
Prenumeration med 12 nummer. 

 

 

 

   

 

Speedo Superiority Aquashorts 

Klassisk badbyxa i Endurence som är 100% klorresistent. 

 

 

 

Speedo Superiority Muscle Back 

Klortålig baddräkt med sportbh på insidan. 100% klorreistent. 
Benskärning: Medium 

 



 

Aqua vas och skål 

Vacker vas och skål ur serien Aqua från SEA Glasbruk. 
Mått vasen: Ø145mm H260mm 
Mått skålen: Ø130mm H120mm 

 

 

SNÖ of Sweden May Halsband med Örhängen 

Halsband med silverpläterad kedja och transparenta ljust grå kantade pärlor. Längd ca 42 cm. Levereras tillsammans med 
matchande örhängen. Örhängets längd är ca 4-5 cm. 

 

 

På Spåret 2 

Nu kommer efterföljaren till succén På spåret. Den här utgåvan är konstruerad på precis samma sätt - både en bok och ett spel. 
Här finns frågor om allt mellan himmel och jord. En del frågor är lättare och en del är riktigt kluriga. Det gör den här spelboken till 
en riktigt rolig och lärorik gåva för hela familjen. 
Den digitala spelmodulen håller räkningen på poängen och visar hur många frågor var och en av två spelare har klarat. Du kan 
också välja att spela alldeles själv men om man är fler än två spelare får man själv hålla koll på poängen. Spelmodulen har två 
olika spellägen - antingen väljer den frågorna i ordningsföljd eller också väljer den frågorna slumpvis. Det finns fyra 
svarsalternativ att välja mellan. 



 

 

iPhonefodral i skinn 

Snyggt iPhonefodral i svart skinn. 
Med ficka på baksidan och med en skinnrem att hänga runt halsen. 

 

 

   

 

Artist Breeze 1800, OBH Nordica 

Har allt du behöver för framgångsrik torkning av håret! En effektiv hårtork med två hastigheter och tre värmelägen. 
Fönmunstycke och coolfunktion. Extra lång sladd 2.8 m 
Från OBH Nordica 

 

 

Noise Reduction Headphones 

NC-001 Brusreducering Hörlurar.  
Mjukt vadderad och bekväma hörlurar för brusreducering hemma, på jobbet eller under resan. Inkl. en påse och flygplans 
kontakt. 
Fungerar med 1x AAA-batteri (ingår ej). 

 



 

Yankee Candle Giftset 

3st små glasburkar med tre olika dofter av sommar! Sicilian lemon, Vanilla lime och Black cherry. 
104g brinntid 25-40 tim 

 

BEZZERWIZZER Familj 

Sveriges stora frågespel för familjen med 3 000 frågor fördelade på 10 kategorier. Det finns alltid tre svarsalternativ för barnen 
så att de kan spela på lika villkor med de vuxna - och de vuxna kan fortsätta spela när barnen har gått och lagt sig. Kunskap, 
taktik och inte minst bättre vetande avgör vem som vinner. Speltid 30-60 minuter. Från 2 spelare. Från 10 år. 

 

 

Glanz Oval Soft Paddle & Mini Cushion Brush  

Gör som Sveriges ledande stylister och frisörer, unna dig marknadens bästa borstar från Glanz. Oval Soft Paddel är den 
perfekta utredningsborsten, den reder effektivt och skonsamt ut alla hårkvaliteèr. Tar sig lätt genom både torrt och blött hår. 
Och en Mini Cushion Brush, en miniborste med extra långa nylonstrån kombinerat med äkta svinborst, reder ut och ger glans. 
Perfekt för handväskan! 

 



 

   

 

Weekendväska med necessär 

Moderiktig väska och necessär i kraftigt material. 1680D 
Levereras med en matchande adresstag. 

 

 

 

 

   

 

Prenumeration, Café 

Café är Sveriges största livsstilsmagasin för män.  
Tidningen innehåller dokumentärjournalistik, exklusiva intervjuer, sport, pryltips och aktuella modetips riktade till just män. Cafés 
läsare vet att kvalite är tidningens bästa signum och detta är också vad du får om du väljer att prenumerera på tidningen Café. 
Prenumeration med 6 nummer. 

 

 

Silva gåstavar Exconnect 

Ex-Pole är en teleskopisk stav i aluminium. Den har avtagbara gummitassar för vandring på asfalt och reflexer på handtaget för 
att du ska synas bra när du motionerar. 

 



 

Griffin Slim Ipad Case 

Griffin Elan Folio Slim väska till iPad 2 - svart. 
Elan Folio Slim även när du lägger din iPad att arbeta. Den främre luckan höljer runt ryggen och veckar på att skapa en 
arbetsbänk, perfekt för visning av video och skrivande i liggande läget. 
 
Tekniska data: 
- Extra-Slim, en-del portfölj 
- Strukturerad polyuretan på ytan fodrad med mjuk micro mocka 
- Ramar din multitouch-skärm med tillgångsportar för kontroller, hörlursuttag, högtalare, och bakåtvänd kamera 
- Finns in i ett landskap läge för skrivande eller läsande. 

 

Craft Tee svart herr 

Funktionell löpart-shirt med atletisk, skön passform. 
Utmärkt fukttransport. Meshpaneler för ökad ventilation. 
Atletisk passform. 
Material: C561 

 

 

   

 

Craft Tee svart dam 

Funktionell löpart-shirt med atletisk, skön passform. 
Utmärkt fukttransport. Meshpaneler för ökad ventilation. 
Atletisk passform. 
Material: C561 



 

 

 

Craft Drink Bag 

Bekväm midjeväska med vätskebehållare för längre träningspass. Midjebälte med god passform.  
Löstagbar vätskebehållare (0,9 liter). Ficka på ovansidan av väskan.  

 

 

 

Slazenger Runningset 

Slazenger sport set innehåller en sportklocka, reflexband med blinkande lampa samt ett svettband. Allt packat i ett EVA fodral. 

 

 

Prenumeration Må Bra 

Om rolig motion och välbefinnande på alla sätt. Intressanta medicinreportage. Om upplevelser och utveckling, relationer och 
livslust. Alltid med 32 sidor bilaga med kaloriberäknad smalmat för vardag och fest. 
Prenumeration med 8 nummer. 

 



 

   

 

Exklusivt reseset 

Klädgarderob i microfiber som skyddar dina kläder vid resa eller förvaring. Mått: 60x2x53 cm. 
Exklusiv bagagebricka i läderimitation samt ett lås. 

 

 

QA Syntettäcke Medium 

Täcke med yttertyg i slittålig polyester/bomull. 
Storlek: 150x210 cm 
Vikt: 850 g 

 

 

Prenumeration, Elle 

ELLE är tidningen som tänker globalt och skriver lokalt. Här presenteras de senaste trenderna vad gäller mode, skönhet, livsstil 
och resor. Allt vackert paketerat. ELLE tar även upp djupare reportage om kulturer och fenomen i tiden.  
Prenumeration med 8 nummer. 



 

   

 

Glanz Fyrkantig borste 2in1 & Mini Cushion Brush  

Gör som Sveriges ledande stylister och frisörer, unna dig marknadens bästa borstar från Glanz.  
2in i Fyrkantig borste är den perfekta borsten för att få ett rakt och blankt hår med volym ända från botten. Borsten ger en bättre 
och mer hållbar frisyr än vad en plattång kan göra. 
Och en Mini Cushion Brush med extra långa nylonstrån kombinerat med äkta svinborst, reder ut och ger glans. Perfekt för 
handväskan! 

 

 

   

 

A Venetian Concert 

Grand Italian Architecture and Renaissance Music 
En fantastiskt vacker bok om den så älskade italienska senrenässansen! Dess berömda palats höjer sig i majestätisk relief mot 
Venedigs fridfulla kullar, som 
en symbol för den rikedom som stadens mäktiga en gång besatt. ”A Venitian Concert” är en hyllning till denna tid av odödlig 
skönhet och till dess byggnaders 
kreativa mångfald. Allt fångat i fascinerande bilder av berömda arkitekturfotografer, Paolo Marton, Florian Monheim och många 
andra. 
Med boken följer också fyra CD-skivor som tillsammans med boken skapar en helhetskänsla för denna fantastiska tid. CD-
skivorna täcker in ett brett spektrum, 
allt från fräcka folkliga sånger till lyriska madrigaler och innerlig kammarmusik av Lorenzo Ghielmi, Riccioensemblen och 
Orlando di Lassos ensemble. 

 

QA Duschdraperi, badrumsset och en necessär 

Stilrent duschdraperi med ett mönster som föreställer en siluett av ett träd. Den ljusa strukturen mot en mörk bakgrund ger ett 
elegant intryck. En tvålpump med matchande tandborsthållare gjorda av stengods och som skapar lite vardagslyx i badrummet. 
Stor, härlig necessär att fylla upp med badrumsprylar. Materialet är 600 D oxfordpolyester och insidan är lyxigt röd. Storlek: 
26x13x17 cm. 



 

 

Gerber Vise & Monocular 

Gerber Vise är ett praktiskt verktyg med en mängd olika funktioner. 
Flasköppnare, kniv, skruvmejsel och minisåg är några av dem. 
Tången är 10,2 cm lång, ihopfälld 6,1 cm. 
I den här gåvan ingår en Brunton 8x22 vattentät lupp. Med en gummibelagd kropp som ger ett säkert grepp. 

 

Svenska Barnvisor 

Den svenska barnviseskatten är en rik källa till glädje. Men även om man minns en visa är det inte alltid man kommer ihåg hela 
texten – och hur var det nu melodin gick? Lösningen finns i denna spelande bok med illustrationer av Jessica Kurki.  
I boken har musikern Tina Ahlin samlat 50 klassiska barnvisor och spelat melodierna på piano. Här finns alltså inte enbart texter 
och noter utan också musiken – ljudmodulen spelar upp melodierna och ibland med ackompanjerande munspel till pianot. Alltså 
en helt unik sångbok där du kan lyssna på visorna och samtidigt sjunga med. Så välkommen in i barnvisans förtrollade värld. 
Låt dig inspireras att sjunga tillsammans med hela familjen! Tryck på knappen och sjung! 
Tina Ahlin är en av våra mest folkkära artister, och medverkar kontinuerligt i både TV och diverse shower. Detta är hennes 
debutbok. 
Jessica Kurki är illustratör och har arbetat med både animation för SVT Barn samt illustrerat på frilansbasis för en rad tidskrifter 
och böcker. 
Inbunden, 96 sidor. Format 27x28 cm 

 

 

Get till en familj i Zambia  

Att få maten att räcka året runt är svårt för många familjer i fattiga delar av världen. I Zambia får familjer dels getter och dels 
träning i djuruppfödning. Allt för att öka familjernas inkomster och för att ge barnen mat på bordet. 
Getmjölken ger barnen viktig näring och killingarna kan så småningom säljas på den lokala marknaden för att ge familjen en 
inkomst att använda till mat, mediciner och skolavgifter. Den första killingen lämnas dock vidare till en annan familj i byn - på så 
vis blir detta en gåva som många familjer får glädje av!  



 

 

Thermos 0,5L och 4-pack muggar 

Ståltermos av absolut bästa kvalité. 
Tillverkad i rostfritt fjäderstål med unik patenterad vaccumiseringsteknik. Patenterad hygienisk autokork som är delbar för enkel 
rengöring. 0,5L 
Levereras tillsammans med 4st muggar i rostfritt stål. 20cl 

 

Prenumeration Må Bra & Stöd Rädda Barnen 

Om rolig motion och välbefinnande på alla sätt. Intressanta medicinreportage. Om upplevelser och utveckling, relationer och 
livslust. Alltid med 32 sidor bilaga med kaloriberäknad smalmat för vardag och fest. 
Prenumeration med 5 nummer. 
MERiCARD har tänt en stjärna för Jordens Barn hos Rädda Barnen. Väljer du denna gåva skänker vi 150kr till Rädda barnens 
verksamhet som kämpar för barns rättigheter. 
Rädda Barnen väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen Dessutom bidrar du till en bättre 
miljö genom att minska förbrukningen av papper när du väljer vårt digitala kort. 

 

 

   

 

2st Outdoor MealKit 

Perfekt för ryggsäcken, båten eller picknickkorgen! 
Ett Outdoor MealKit innehåller 2st tallrikar, 1st kåsa med lock, 1st vattentät burk, 1st skräbräda/sil och 1st spork. 
Här får du 2st av dessa set så du kan ta med bästa vännen på äventyr! 
Tål microvågsugn och maskindisk. 



 

 

   

 

Silva Kikare pocket  

Den kompakta, pålitliga och lätta följeslagaren som alltid finns där när du behöver den. Det finns säkert tillfällen då du hade 
önskat att du hade kikaren med dig, på vandringen, i båten, i bilen och i stugan.I Silva Pocket som är superkompakt har du en 
vän som du alltid kan ta med dig! Perfekt att ha med som extrakikare i ryggsäcken eller i byxfickan. 

 

Vildmarkspanna 

Handgjord vildmarkspanna med långt träskaft. Materialet är tillknycklad 1m järnplåt som försetts med brunbränt träskaft med ett 
lädersnöre i. En perfekt produkt till stugan, älgpasset, skoterutflykten passar till alla som gillar uteliv. 
Storlek: 80 cm lång, 23 cm i diameter. Levereras med en "säckpåse" över panndelen. 

 

Bridgedale herr 

Ett strumppaket med tre olika funktionsstrumpor. 
WoolFusion Trail  
Trail -en lättviktsstrumpa för dagliga aktiviteter. WoolFusion - syntet spunnet runt en ulltråd - ger en slitstark strumpa och varma, 
bekväma torra fötter. 3-års garanti pga WoolFusion. 
Coolmax Liner 
Är en linerstrumpa som flyttar fukten från foten för vidare transport ut ur skon. Du använder den som innerstrumpa till alla andra tekniska 
strumpor för optimal fukttransport (och därmed svaral och bekvämt varam fötter) eller som sval sommarstrumpa. 
Speed Demon  
Är en lätt, bekväm, teknisk strumpa för aktivt sportbruk. Coolfusion - syntet spunnet runt en ulltråd - ger dig en slitstark strumpa och 
optimal fukttransport. 3-års garanti pga Coolfusion.  



 

Bridgedale dam 

Merino Fusion Trekker är en 3-säsongsstrumpa för alla aktiviteter. Strumpan innehåller Merinoull för en mjuk och skön känsla. Strumpan 
är stickad med Woolfusion - syntet spunnen runt en ulltråd - vilket ger varma och bekvämt torra fötter. Fukten transporteras effektivt från 
foten. Då Woolfusion även ger en mycket slitstark strumpa ger vi 3 års garanti.  
Womens Speed Diva är en lätt och bekväm damstrumpa för aktivt sportbruk. Coolfusion - syntet spunnet runt en ulltråd - ger dig en 
slitstark strumpa och optimal fukttransport. 3-års garanti pga Coolfusion. 
Multisport Women´s är en teknisk damstrumpa för aktivt sportbruk. Lätt och bekväm med god ventilation. Riktad vaddering ger extra 
dämpning under häl och tår. 
CoolFusion - syntet spunnet runt en ulltråd - ger dig en slitstark strumpa och optimal fukttransport. 3-års garanti pga CoolFusion. 

 

 

   

 

Slazenger Multi Lens Sunglasses Set 

Multi lins solglasögon set. 
Innehåller tre färgalternativ blått, brunt och grått. Blått är idealisk för låg eller måttlig exponering för starkt dagsljus. Den bruna 
färgen ger en märkbar ökning av kontraster som kan förbättra kvaliteten. Grå är en färg som erbjuder utmärkt naturlig 
färgåtergivning oavsett solljus villkoren. 
UV 400 skydd. 

 

 

Bergans Hugger 30L 

Lätt, smidig dagturssäck från Bergans.  



 

 

Gerber överlevnadskit 

Överlevnadskit med 8 grundläggande saker du behöver i en överlevnadssituation. Den vattentäta väskan rymmer en 
nödvisselpipa, mini Gerber Paraframe kniv, tändstål, fnöske, stormtändstickor, tråd snara och akutsnörning. Mark till luft 
räddnings instruktioner, SOS instruktioner och prioriteringar Survival ingår också. 

 

 

 

Craft Visibilty vest 

Lätt reflexväst med mycket bra ventilation, fukttransport och passform. Justerbar kardborrestängning i midjan. 360 graders 
reflektion. Nyckelficka. Material: C365 

 

 

Prenumeration, Jaktjournalen 

Laddad med dramatik, underhållning och intressanta fakta. Jaktreportage från hela landet, jakthundar av alla raser, inspirerande 
viltrecept, vapen och utrustningsreportage. Möt spänningen i Jaktjournalen! 
Prenumeration med 8 nummer. 



 

 

Griffin Survivor Case for I-Phone 4 

Det ulitmata skyddet för din iPhone 4.  
13x7,3x3,3 cm 

 

 

Rag Bag Teabag Trend Ryggsäck 

Trendig ryggsäck av återvunna tepåsar. 
Detta starka och vattentäta material tvättas, skärs i mönster och sys till nya trendiga väskor. Denna trendiga ryggsäck har en 
vadderad baksida och två justerbara axelband. Blixtlåsförsett huvudfack och mittfack. 
31,5x17x42 cm 

 

Necessär med 4 små flaskor & Stöd Rädda Barnen 

Snygg necessär som går att hänga upp. En praktisk transparent necessär med 4 st tomma plastflasor för schampo, balsam, 
duschcreme och lotion medföljer. 
MERiCARD har tänt en stjärna för Jordens Barn hos Rädda Barnen. Väljer du denna gåva skänker vi 150kr till Rädda Barnens 
verksamhet som kämpar för barns rättigheter. 
Rädda Barnen väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen Dessutom bidrar du till en bättre 
miljö genom att minska förbrukningen av papper när du väljer vårt digitala kort. 

 



 

Prenumeration Fiskejournalen 

I varje nummer ger vi experternas bästa fisketips, guidar till de bästa fiskevattnen, testar de hetaste nyheterna på 
redskapsfronten. Fiskejournalen bjuder på senaste nytt från sportfiskets värld. 
Prenumeration med 6 nummer. 

 

 

 

Varningstriangel 

Väska i form av en varningstriangel innehållande pumpficklampa, reflexväst, handskar, bogserlina och en tejprulle. Alltid bra att 
ha i bilen, speciellt på vintern! 

 

 

   

 

Kikare och mugg 

Denna professionella metallkikare har en förstoring 10 x 50. 
Tillsammans med en kaffemugg i rostfritt stål med karbinhake. 

 



 

Multitool, lampa, sportflaska 

Det här multiverktyget rymmer massor av funktioner i en förpackning som är så liten att den kan fästas på en nyckelring och lätt 
går ner i fickan! Bland verktygen finns bl.a. skruvmejslar, kapsylöppnare, kniv och såg. Mått ihop-/utfälld 61/102 mm. Vikt 57 g. 
För dig som är på jakt efter något mindre och mer kompakt har vi tagit fram Tempo. Den är av samma robusta och stryktåliga 
konstruktion, har ett skal av anodiserat aluminium och klarar 4 timmars drift på ett enda AAA -batteri. 
En 1 liters sportflaska medföljer. 

 

 

 

Sagaform dubbeltermos och 2 st sittunderlag 

Termos av rostfritt stål för två olika drycker. Innehåller 2 muggar samt bärrem av nylon. Mått 2 x 35 cl. Kommer tillsammans 
med 2 st vikbara sittunderlag. Mått 250x85x15mm 

 

 

Sagaform örtkruka 

Trio är en snygg och praktisk kruka för tre färska örter eller mindre krukväxter. Vattna i krukan och det överflödiga vattnet rinner 
ner på den underliggande brickan. Material: Stengods. Mått 400x130 mm.  

 



 

Vacu Vin Kylande karaff 

Kall dryck efter 5 minuter. Passar alla typer av dryck. 
H 26,5cm 1,2 L 

 

 

 

 

Garden set 

Rund plåtbricka Ø330mm H40mm. Två runda plåtburkar Ø165 H65mm och Ø195 H75mm. 
En kökshandduk 500cm samt en grytvante. Allt i matchande garden mönster. 

 

Sandwichgrill Chilli, OBH Nordica 

Chilliseriens smörgåsgrill har härlig design och gör det enkelt att få till precis lagom grillade varma mackor. Gör två 
dubbelmackor åt gången och får dem klara på några minuter. Non-stick beläggningen gör att grillen hålls ren och kan användas 
länge. Från OBH Nordica. 



 

Prenumeration, Elle Interiör 

Elle Interiör är magasinet för den inredningsintresserade. Tidningen innehåller inspiration, reportage och vackra bilder från alla 
möjliga platser. Exklusiva hem, bohemiska hem, hemtrevliga hem, tokiga hem, vacker design, antikviteter och resmål är bara 
några exempel på det som finns att skåda i Elle Interiör. 
Prenumeration med 6 nummer. 

 

 

 

   

 

Karaff/mugg set Coastline 

Set med 1 st karaff 1,5 l samt 4 st muggar. Levereras i presentkartong. 

 

 

 

Hultafors Hammare 

Rejäl hammare från Hultafors.  
Kvalitetshammare ts-16  

 

 



 

   

 

Satake No Vac Allroundkniv 

Kvalitetskniv Satake No Vac Allroundkniv är heller ingen vanlig kniv med sina lufthål och valk. När du t ex skivar en gurka, föser 
valken ut gurkskivan från bladet och hålen släpper in luft mellan gurkskiva och knivblad. Alltså bildas inget vakum och 
gurkskivan 
fastnar inte lika lätt. No Vacs knivblad av Hi-carbon rostfritt stål ger fin skärpa som varar länge. En mycket prisvärd kniv. 
Satake's allroundkniv som blivit Bäst i Test i Råd & Rön, Ica Provkök och Expressen/GP. Prova den och du förstår varför. 
En broschyr om knivvård medföljer 

 

   

 

Sagaform juicy glas 8 st 

Juicy glas, stort 4-pack. I blandade färger. Storlek: 47 cl  

 

 

Exxent Stavmixer 

Stavmixer i borstat rostfritt stål med gummerat handtag, mixerskål i porslin, slickepott i silikon med stålhandtag. 
Effekt: 200 watt 

 

 



 

Prenumeration Matmagasinet 

Matmagasinet lockar fram matglädjen och livsglädjen i ditt liv. Över hundra recept varje månad som hjälper dig till vardags och 
inspirerar dig till fest. Massor av praktiska tips från experterna om allt som har med kök och bord att göra. 
Prenumeration med 9 nummer 

 

 

   

 

Exxent Brödrost 

Brödrost ifrån Exxent i mattsvart och rostfritt stål. Plats för 2 st brödskivor, plats för beagels samt defrostfunktion.  
Effekt: 800-950W, vikt: 1,8 kg,  
L: 29 cm B: 18 cm H: 18 cm 

 

 

   

 

Bubblan glas rödvin 4-p 

Det här är ju ett glas man aldrig hade sett förut, ett glas med unika möjligheter att utveckla vinets aromer, förklarar den härligt 
goa och karismatiska vingurun Bengt Frithiofsson. 
Vinglaset Bubblan är ritad av den internationelle designern Bengt Ek. De kommer från SEA Glasbruk 
Höjd: 23,5 cm Diarmeter: Glasets öppning 7 cm Volym: Rymmer 9 cl i den första bubblan 
Rödvin Bubblan 4-pack 



 

 

   

 

Kaffekanna 1L 

Termoskanna i rostfritt stål med glasinsats. 
L 17,5cm B 10,5cm H 31,8cm 

 

 

Elektrisk kaffekvarn 

Kaffekvarn i borstad stål, har säkerhets on/off knapp. 
Effekt 120 W. Ø 10cm H 20cm 

 

 

 

Hängmatta och badlakan 

Stort badlakan i 100% bomull, velourfrotté. 70x180 cm. 
Leveras tillsammans med hängmatta lime, 200x80 cm 

 

 



 

Sagaform Season 4-pack och en brännare 

Season portions-/ugnsformar i stengods.  
Mått: Ø 130 mm 
Samt en brännare för att karamelisera exempelvis creme brulee/caramel.  
Fylls med vanlig tändargas. 

 

 

 

Världens mat! Gordon Ramsay 

Med Gordon Ramsay som guide kan du resa runt jorden - utan att behöva lämna ditt eget kök. Den engelska stjärnkocken har i 
den här boken sammlat mer än 100 spännande recept från sina resor världen över. 
Inbunden, 256 sidor 

 

 

 

   

 

Sagaform temuggar  

6 stycken blåa tekoppar tillhörande serien Café från Sagaform.  
Fatet kan även användas som lock. Design av Moritz. 
Mått: 30 cl, höjd: 100 mm 

 



 

Dunlop Verktygsset 

Dunlop Verktygsset 31 delar. 2 st skruvmejslar, hammare, kniv, ficklampa, manometer, tejp, skruvmejsel handtag med kontakt, 
10 bitar och 9 uttag, avbitartång och tång i påse. 600D Polyester. 

 

 

 

Spectra Karaff, Vinglas 2-pack 

Inspirerade av pärlor, smycken och ädelstenar har Sagaform tillsammans med formgivaren Ann-Carin Wiktorsson tagit fram 
glasserien SPECTRA. 
Till vinglasen tillkommer en karaff i blått alternativt i lila. Formen är generåst tilltagen och går som en råd tråd genom samtliga 
delar i serien SPECTRA fårstärker upplevelsen av ett gott vin. Skål! 
Rymd karaff; 1,7 liter. Storlek vinglas: 35 cl Höjd 170 mm. 
OBS! Tå ej maskindiskning 

 

 

 

Exxent Vattenkokare 

Vattenkokare i borstad stål, rymmer 1,7 L. Har överhettningsskydd samt automatisk avstängning. 
Effekt 2200 W 

 

 



Upplevelser: 24st 
 

 

Biobiljetter till valfri SF Biofilm 

2st Biobiljetter till valfri SF Bio film och en mellanläsk och en mellanpopcorn. 

 

Gröna Lund - Gröna Kortet  

Gröna Kortet ger dig fri entré under alla ordinarie öppetdagar på Gröna Lund 2013. Med Gröna Kortet ingår givetvis alla 63 

konserter på Stora och Lilla Scen, samtliga danskvällar på dansbanan samt all barnunderhållning på Lilla Scen.  

Dessutom får du med Gröna Kortet 30% på entrén i våra systerparker! Visa bara upp ditt kort i entrén när du besöker Furuvik, 

Kolmården, Skara Sommarland och Aquaria. Rabatten gäller en gång per anläggning. 

 

Gröna Lund - Åk häfte & Spökhusbiljett 

Åk häftet innehåller 20 åkkuponger, 1-4 kuponger/attraktion. Inträde till Spökhuset gäller en gång. Rekommenderas från 10 år 

 

 

Upplevelsepresent - En skön dag 

Små pärlor i vardagen! Med Smartbox - En skön dag, får en till fyra personer uppleva en trevlig stund tillsammans.  

Det finns över 85 olika upplevelser att välja bland. Till exempel så erbjuds museibesök, brunch, stadsvandring och pralinkurs. 



 

Upplevelsepresent - Sött och gott 

Med en Smartbox Sött och gott får en till fyra personer ett trevligt kafébesök. Med över 70 olika upplevelser, runt om i Sverige, 

väljer mottagarna den som lockar mest. Sedan kan de koppla och njuta av en fika där olika godbitar serveras. 

 

 

Moosegarden - Älgvisning 

Älgvisning, fika samt att man får välja två unika älgprodukter och ett fotografi tillsammans med sin ”favorit älg”. 

 

Frösö Zoo - Sommartid Zoo  

Två entrébiljetter till Djurpark, Tropikhus och Biologiskt museum, Cirkus 2st föreställningar/dag. 

 

Frösö Zoo - Vintertid Tropikhus 

Vintertid Tropikhus. Två entrébiljetter till Tropikhus där guide ingår. 



 

 

Frösö Zoo - Året runt Frösö Hästgård 

Året runt Frösö Hästgård. Ridlektion för en person. 

 

 

Slalom Åre  

Presentkort på liftkort för en dag i Åre skidområde. Dessutom ingår Skipasskortet (värde 45:-).  

 

 

Omnilux Revive ansiktbehandling  

Omnilux Revive ansiktbehandling - föryngrar trött hud. Omnilux Revive är ett naturligt rött ljus som föryngrar hudens celler och 

struktur. En revolution inom ljusterapi. Omnilux förstärker kroppens egna försvar mot åldrandet. Förbättrar bl a genomblödning, 

syresättning och näringsupptag i blodkärlen. Den har inga skadliga UVA eller UVB strålar. Behandlingen upplevs avslappnande 

och energigivande.   

 

http://www.google.com/imgres?q=ridlektion&sa=X&hl=sv&biw=1536&bih=764&tbm=isch&tbnid=9FTPWpRarXQDIM:&imgrefurl=http://www.milasa.se/?page_id=43&docid=3JjrtvqjeNC0XM&imgurl=http://milasa.se/nyamilasa/wp-content/uploads/2012/04/ridlektion_v%C3%A5r.jpg&w=603&h=428&ei=llzIUefWNNSP4gSWn4DYDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:133&iact=rc&page=1&tbnh=155&tbnw=213&start=0&ndsp=24&tx=98&ty=82


 

Välj en Make Up eller Hudvårdsrådgivning  

Välj en Make Up eller Hudvårdsrådgivning. Make Up: Genomgång om vilket smink som passar dig. Du får en sminkning coh 

prova massor av olika smink. Hudvård: Genomgång om vilka produkter som passar just dig. Vad ska du göra för att få den 

perfekta hyn. Alla får en gåva vid besöket.  

 

Golfkrogen Frösön, middag för 2 personer  

Middag från kvällsmenyn för 2 personer, exkl. dryck.  

 

 

Entré till en danskväll på OSD Kongress/Event/Nöje 

Entré för 2 personer till en ordinarie danskväll på OSD Kongress/Event/Nöje.  

 

 

http://www.google.com/imgres?q=dansband&start=283&hl=sv&biw=1536&bih=764&tbm=isch&tbnid=HmM22q4qluwRfM:&imgrefurl=http://www.svtplay.se/klipp/1113266/orkesterforum-for-dansband&docid=pVokVZvmx6fcTM&imgurl=http://www.svt.se/cachable_image/1363939600000/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/article1113920.svt/ALTERNATES/extralarge/DANSBILDFORUM2_992.jpg&w=992&h=558&ei=7kLJUbTxEcmK4ASEwYH4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:83,s:200,i:253&iact=rc&page=12&tbnh=168&tbnw=298&ndsp=26&tx=194&ty=80


 

Skönhetsbehandling Scellac CND exklusiv expressmanikyr  

 

Entré till Jämtlands stora pris  

Gratis entré för två personer både fredag och lördag, (Barn går in gratis). Guidad visning på stallbacken och möte med 

proffstränare. Kaffe ingår. 

 

Bad och Spa för 2 personer på Östersunds Badhus  

På Storsjöbadets relaxavdelning kan du ge dig själv den omtanke du behöver, för dig själv och av dig själv. Vatten och  

värme har en helande och lugnande inverkan på oss och här kan du på egen hand uppleva detta i våra olika bastur och pooler. 

 

Hillcart  

Hillcarting (eller Hill Rolling som det också kallas) innebär att man skall åka med en specialbyggd bil utan motor nedför en 

backe. Detta med bara tyngdkraften och ditt mod som motor. Upp tar man sig med en skidlift eller tolkar bakom en bil, sedan 

rullar man nedför en tidigare utsatt bana i egen vald fart. Tidtagning finns givetvis för att ni skall kunna tävla mot varandra. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=trav&source=images&cd=&cad=rja&docid=xFK3s-G3y9RYgM&tbnid=TKNqssrwPSfQxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vaggeryd.se/turistbesokare/aktiviteterochupplevelser/trav.4.3697b102125db40ddd58000189303.html&ei=3kXJUaj9OuGL4gSsyIHYBw&bvm=bv.48293060,d.bGE&psig=AFQjCNGn8MtzJpsLHIS5uYMdBlq3L6wJbA&ust=1372231455426810
http://www.google.com/imgres?q=bad+o+ch+spa&sa=X&hl=sv&biw=1536&bih=764&tbm=isch&tbnid=4GqrY9VwAiOdWM:&imgrefurl=http://www.austria.info/se/enastaende-och-unika-hotell-i-osterrike/spa-och-wellness-pa-hotel-elisabeth-i-kirchberg-i-tyrolen-1675384.html&docid=3lUQMsJPtry7lM&imgurl=http://www.austria.info/media/13712/spa-elisabeth--d.2034108.jpg&w=650&h=250&ei=_kTJUb6TBYr34QSf34HAAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:0,i:223&iact=rc&page=3&tbnh=131&tbnw=308&start=43&ndsp=23&tx=143&ty=54
http://www.exploreare.se/hillcart-ak-en-avancerad-ladbil-utfor-skutan/


 

Zorbing  

I vår genomskinliga jätteboll (3,5 meter i diameter) tar två personer plats och spänner fast sig i säkra selar samt i händer och 

fötter, mitt emot varandra. Vi knuffar igång er och låter sedan bollen studsa och rulla fritt med er inuti nedför en backe av gräs. 

Ni kommer att känna er tyngdlösa och vi garanterar att ni kommer att skrika så mycket ni kan… Men kom ihåg, ingen kommer 

att höra er inuti Zorben.  

 

 

Stand Up Paddleboard  

S.U.P (stand up paddleboard) är en fantastisk motionsform och naturupplevelse som passar de flesta grupper. Vi tar er med på 

en guidad tur på Åresjön eller annat lämpligt vattendrag där vi först och går igenom lite teori (säkerhet, olika tekniker och 

materialkunskap) innan vi ger oss iväg. I de flesta vattendrag finns också chansen att se bävrar och andra djur längs stranden. 

 

 

Snowbike  

Snowbike är en kombination av cykling och skidåkning. Oavsett om du saknar tidigare erfarenhet av alpin utförsåkning eller 

helst åker svarta pister kommer du att få en få ut maximalt av upplevelsen. Vi lär er grunderna och ni kommer snabbt att lära er 

hantera snowbiken. Perfekt för den som vill uppleva känslan av alpin utförsåkning men inte vill åka slalom eller snowboard. 



 

Kvällskul i Björnen 

Blandade aktiviteter i backen. Varje måndag, onsdag och fredag under säsongen dukar vi mellan 17:00 och 18:30 upp med 

härliga, fartfyllda och familjeanpassade aktiviteter i skidbacken i Åre Björnen. Under övervakning, samt med instruktioner av 

våra guider ges möjlighet att testa aktiviteterna Snowtubing, Airboard, Scorpionracer och Zibob så snön sprutar i lite snällare 

backar än där vi normalt kör. Samling sker vid Nalleliften/Nallebacken i Åre Björnen. Aktiviteterna sker som ”fri åkning” i 

Nallebacken. 

 

Vattenboll  

Gör som Jesus, gå på vattnet! Att testa vattenboll (waterball) innebär att man hoppar in i en stor plastboll som blåses upp och 

försluts varpå det är möjligt att helt torrskodd ta en promenad eller springtur på vattenytan. Funkar sommartid på olika 

vattendrag samt vintertid inomhus i någon pool. 

 

Historieturen el-cykel  

Njut av fjällen från en miljövänlig el-cykel. Med våra el-cyklar är det alltid medvind och aldrig uppförsbacke, så gruppen får 

uppleva fjällen och dess miljö på ett helt nytt sätt där den kuperade terrängen snarare blir rolig än jobbig. 


