
M
V Å R  O C H  S O M M A R  2 0 2 2



VI ÄR LYCKA!

Johan Jüngling
VD, Magasin friend of brands AB

Vi på Magasin har en vision om att inte bara leverera en kvalitativ produkt i fin förpackning. För oss är 
det även viktigt att säkerställa att denna har producerats efter humana, lagliga och rättvisa förhållan-
den, energisnålt och på ett miljövänligt sätt så kallat CRS-arbete. Därför samarbetar vi med följande 
organisationer (se nedan) för att vara säkra på att våra krav efterföljs. Alla våra krav som berör våra 

leverantörer sammanfattar vi i vår Code of Conduct.

Vi tar vårt fulla ansvar och vi vill att ni ska veta att ni köpt en produkt med rätt förutsättningar. Utöver 
detta så jobbar vi med många kända varumärken (se nedan) som alla också följer de riktlinjer som sätts 

upp av både oss och internationella organisationer. Som sagt det handlar ju till sist om att bry sig.

Magasin friend of brands är idag en ledande grossist för designade produkter. 
Våra produkter säljs bara genom noggrant utvalda återförsäljare. Följande varumärken 
får ej säljas i Norge: Joseph Joseph, Zyliss, Cole & Mason, Ken Hom och Bialetti.
Danmark: Bialetti och Reisenthel. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning och prisändringar.
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Sommaren är i antågande och med en välbehövlig 
vila, att kunna både vila, njuta och ändå må bra nå-
got som vi alla strävar efter. Att ta en fika är alltid 

välkommet både för själ och kroppen.

SOMMAR
SOMMAR,

DU VÄLKOMNA 
NJUTNING

MUGG ORIGINALS REACTIVE 
Med sofistikerade dubbla reaktiva glasyrer 

ger våra Impressions-muggar lite stil till 
kaffestunden. Deras rundade form ligger 
tätt i händerna vilket gör dem till idealiska 
muggar för tröstande drinkar. Våra Origi-

nals-muggar har en reaktiv spräcklig glasyr 
och en felformad, handgjord look. Den 

fotförsedda basen ger en traditionell känsla 
samt extra stabilitet. Muggarna tål disk-

maskin och mikrovågsugn. 9x13x9cm 40cl. 
Stengods. Cream, MC2002156, 129:-   Blå, 

MC2002155, 129:-
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Från 2021 kommer yttermaterialet på 
många nya reisenthel-produkter att 

vara tillverkat av återvunnen PET. Och 
som vanligt är varje reisenthel-produkt 

tillverkad av högsta kvalitet – det är vad 
reisenthel har stått för i 50 år.

MER HÅLLBART 
ÄN NÅGONSIN!

COOLERBAG S POCKET REISENTHEL®
Den perfekta väskan till lunch, snacks eller när du handlar. Termiskt foder av högkva-
litativt aluminiumfolie, lätt att rengöra. Tätt stängande lock med 2-vägs dragkedja, 
Handtag på locket. Yttermaterial: högkvalitativ återvunnen polyester, vattenavvisande, 
yttre fack. Passar perfekt i allrounder M Material: högkvalitativ polyester, vattenavvisan-
de. RLG2032, lemon. RLG3081, mandarin. RLG4085, pool. RLG3082, strawberry, 221:-

COOLERBAG M POCKET REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Ät fräsch! Reisenthel kylväska fickan är idealisk för på språng och 
är perfekt för lunch eller ett mellanmål däremellan. Hemlagade godsaker och drycker kan säkert 
transporteras i kylväskan och hålla sig fräscha länge. Volym: 4,5 l. Den idealiska väskan för lunch, 
mellanmål eller när du handlar. Termofoder av högkvalitativ aluminiumfolie, lättskött rengöring 
Tättslutande lock med 2-vägs dragkedja. Handtag på locket. Yttermaterial: tillverkat av robust och 
resurssparande material från återvunna PET-flaskor för hållbart, långvarigt bruk, vattenavvisande.
RLF2032, lemon. RLF3081, mandarin. RLF4085, pool. RLF3082, strawberry, 280:-

COOLERBAG M POCKET REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Ät fräsch! Reisenthel kylväska 
fickan är idealisk för på språng och är perfekt för lunch eller ett 

mellanmål däremellan. Hemlagade godsaker och drycker kan säkert 
transporteras i kylväskan och hålla sig fräscha länge. Volym: 4,5 l. Den 
idealiska väskan för lunch, mellanmål eller när du handlar. Termofoder 
av högkvalitativ aluminiumfolie, lättskött rengöring Tättslutande lock 
med 2-vägs dragkedja. Handtag på locket. Yttermaterial: tillverkat av 

robust och resurssparande material från återvunna PET-flaskor för 
hållbart, långvarigt bruk, vattenavvisande. 28x12x22,5 cm, twist silver. 

RLF7052, 298:-
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THERMO POP
Fyra häftiga storlekar, fyra varma sommarfärger, 

lite retro, en liten regnbåge och 100% kul!
Det har aldrig varit roligare att hålla det kylda 

färskt länge. På picknick eller lunchpaus: med den 
coola reisenthel thermo pop-kollektionen smakar 

allt lite som ”semester för alltid”.

COOLERBAG S POCKET REISENTHEL®
Den perfekta väskan till lunch, snacks eller när du handlar. Termiskt foder av högkvalitativt 

aluminiumfolie, lätt att rengöra. Tätt stängande lock med 2-vägs dragkedja, Handtag på 
locket. Yttermaterial: högkvalitativ återvunnen polyester, vattenavvisande, yttre fack. 

Passar perfekt i allrounder M Material: högkvalitativ polyester, vattenavvisande.
22,5x12x18,5cm, twist blue. RLG4027, 255:-

THERMOSHOPPER ISO REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Handla och äta färskt med reisenthel termoshop-
paren! Denna rymliga kylväska skyddar dina matvaror från värmen så snart du lämnar 
kassan och håller dina hemgjorda mellanmål svala och fräscha för den picknicken med 
dina vänner. Volym: 15 l Värmefoder av högkvalitativ aluminiumfolie. Locket stängs tätt 
med tvåvägsdragkedja. En yttre ficka, 2 mjuka bärhandtag av livligt 6-färgat band. Yttre 
material: tillverkat av robust och resursbesparande material från återvunna PET-flaskor 
för hållbar, långsiktig användning, vattenavvisande.
ROV2032, lemon. ROV3081, mandarin. ROV4085, pool. ROV3082, strawberry, 425:-

COOLERBAG  REISENTHEL®
Cool kombination Den nya kylväskan från reisenthel är skräddarsydd för att fungera med 
carrybag, varukorgen och många andra shoppingbagar, eller som en cool följeslagare på 
egen hand. Tillverkad för varandra, det skräddarsydda komplementet till carrybag. Mycket 
tjock isolering ger utmärkt kylprestanda. Locket stängs tätt och har en tvåvägsdragkedja. 
Termiskt foder av högkvalitativ aluminiumfolie med lågt underhåll. Två bärhandtag robust, 
slitstark basvridning. Yttermaterial: tillverkat av robust 50% resurssparat material från 
återvunna PET-flaskor för hållbar, långsiktig användning, vattenavvisande.
RUH2032, lemon. RUH3081, mandarin. RUH4085, pool. RUH3082, strawberry, 382:-
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TYGVÄSKA RANDIG BY BERCATO
Randig tygväska i canvas, perfekt för stranden.  

Finns i flera färger. 43x36x13cm. Canvas.
B30061, blå/vit, 149:-
B30062, röd/vit, 149:-

B30063, grön/vit, 149:-
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KYLKASSE BY BERCATO
Praktisk kasse för kyling av dricka. Lägg vid vattenbrynet eller häng från båten.  Även smidig 
att använda för att ex tvätta potatis.  Karbinhake medföljer för att enkelt kunna låsa fast och 

hänga kassen. Nylon nät med vävt handtag . H:60xB:40cm. B30029, 110:-
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COOLERBAG S POCKET REISENTHEL®
Den perfekta väskan till lunch, snacks eller när du handlar. Termiskt foder av högkvalitativt 

aluminiumfolie, lätt att rengöra. Tätt stängande lock med 2-vägs dragkedja, Handtag på 
locket. Yttermaterial: högkvalitativ återvunnen polyester, vattenavvisande, yttre fack. 

Passar perfekt i allrounder M Material: högkvalitativ polyester, vattenavvisande.
22,5x12x18,5cm, twist blue. RLG4027, 255:-
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SUPER ICE PACK BY BERCATO®
Smart mjuk kylklamp från Bercato  Lägg i 

frysen och den håller i timmar. 195x125mm.
B40027 marin, 30:-  B40028 röd, 30:-  
B40029 vit, 30:-  B40055 svart, 30:-
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PICKNICK
Visste du att ordet picknick kommer från franskans pique-nique som 

betyder ungefär ”plocka” och ”något av mindre betydelse”. I Sverige har vi 
använt ordet picknick sedan 1800-talet.

10



PICKNICKPLÄD RUTIG BY BERCATO®
Mysig filt i traditionellt rutmönster. Perfekt till sommarens picknicks. Har en plastad 

undersida som står emot fukt. 150x135cm, Bomull + PEVA botten.
B79081 grön/vit. B79082 röd/vit. B79083 blå/vit. 249:-
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STRANDTENNIS GAMES BY BERCATO
Strandtennis-set där du även kan njuta av ett parti Fia 

med knuff eller Schack. Rack för 2 spelare och 2 st bollar. 
Spelpjäser och tärning medföljer. Kommer packat i en påse. 

B74003, 149:-

STRANDHÄNGET!
Populära moderna spel från Bercato. Enklare tennis eller trendiga padel.
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STRANDPADEL BY BERCATO
Strandpadel i mörkt persikoträ. Rack för 2 spelare och 2 bollar. 

Kommer packat i en tygpåse. B74004, 249:-
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STRANDMADRASS MED RYGGSTÖD BY BERCATO
Strandmadrass med bekvämt ryggstöd. Ihopfällbar som
gör den smidig att ta med till stranden eller på utflykten.

150x48x50cm. Polyester/Stål. B74095, 379:-
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STRANDBORD BY BERCATO
Smidigt bord för sandstranden. 35x25x41.7cm.

B74096, 340:-
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COOLER BASKET JUTE
Smidig picknickkorg med kylfunktion 
tillverkad i juteväv och handtag i aluminium. 
36x25x25 cm. B40100, 289:-

COOLER SMIDIG
Smidig kylväska från Bercato som du bär på axeln 
med kylfunktion tillverkad i juteväv. PET-flaska får 
plats på höjden. 35x25x19 cm. B40101, 149:-

COOLER LUNCHBAG JUTE
Smidig kylväska med kylfunktion, för take 
away i bilen eller till jobbet tillverkad i jute. 
22x10x15 cm. B40102, 75:-

BEACHBAG JUTE
Strandväska i juteväv, insida i polyester, 
försluts upptill med dragkedja. Axelrem 
23 cm lång. Ett måste till stranden eller 

varför inte till shopping, Följ det hållbara. 
H:40, L:35, W:17, Handtag: 23 cm.

Jute/polyester. B40113, 179:-
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BADLAKAN MAROCKO
Härligt badlakan i snyggt marockanskt mönster. 
Hängare på kortsidan. Är gjord i velourfrotté i 
100% bomull. 360gr/m2. ÖKO-TEX standard 
100. Packas i plastpåse. 76x152 cm, marinblå/vit, 
bomull. B16065, 240:-

BEACHMATTA
Liggunderlag i bambu och kantband i svart. 
Lätt att rulla ihop och ha med sig. 90x180 cm, 
svart, bambu. B40085, 69:-

KAMPANJ

360:-

FLYTRING TUCAN BIRD
Sommarens bästa poolhäng firar du givetvis 
med en stor uppblåsbar tropisk fågel. Max 100 
kg. 197 x 191 x 106 cm (uppblåst). 30x10x28 cm 
nerpackad. B99100, 599:-

BADHANDDUK DOT
Exklusiv badhandduk till 

solstolen eller till stranden.
Passar lika bra hemma som 

på hemestern. Hög absorp-
tionsförmåga, vävd 550gsm. 

tillverkad i Europa. 70x140 
cm, svart/vitt, bomull. 

B16066, 299:-
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BADLAKAN RANDIG BY BERCATO
Härlig badhandduk till solstolen eller till stranden. 

Passar lika bra hemma som på hemestern.
OEKO-TEX godkänd. Tillverkad i Europa. 

80x150cm. 100 % Cotton US bomull.
B16068, blå/vit, 249:-
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BADLAKAN RANDIG BY BERCATO
Härlig badhandduk till solstolen eller till stranden. Passar 
lika bra hemma som på hemestern. OEKO-TEX godkänd. 
Tillverkad i Europa. 80x150cm. 100 % Cotton US bomull. 
B16069, grön/vit. B16070, röd/vit. 249:-
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STRANDBAG
Strandväska i 600D polyester. Ytterfack i nät, försluts upptill med dragkedja. 39x33x17 cm, svart/vit, polyester/PEVA. B40075, 99:-

BEACHKASSE ZIG ZAG MED SOLMATTA
Rymlig bag i vattentåligt material. Fodrad insida, handtag i samma tyg och inkluderar en liggmatta som enkelt fästs på utsidan. 

Perfekt för stranden. Storlek på mattan 70x150 cm, väska 59x35 cm, svart/vit, vävt papper. B40084, 160:-

BEACHKASSE LIFE
Rymlig bag i vattentåligt material. Fodrad insida, tjocka rep som handtag. Perfekt för stranden  eller shoppingrundan. 

Litet fack på insidan. 55x40x10 cm, turkos/silver, vävt papper. B40096, 149:-

BEACHKASSE
Rymlig bag i vattentåligt material. Fodrad insida, tjocka rep som handtag. Perfekt för stranden  eller shoppingrundan. 

Litet fack på insidan samt dragkedja upptill. 57x38x25 cm, blå/vit, natur, vävt papper. B40097, 149:-

KAMPANJ

79:-

KAMPANJ

89:-

KAMPANJ

119:-

KAMPANJ

99:-
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GRILLHALSTER HOME
Grillhalster med skaft för att smidigt grilla korv, hamburgare, fisk och 

annat gott. Går att använda till grillen men även perfekt för att ha 
med på utflykten. 55x26,5x24cm. 146003, 135:-
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BBQ GRILL SET 
VINERS®

Denna 16-delar BBQ-set av 
rostfritt stål av hög kvalitet. 
BBQ-verktyg och tillbehör. 
Allt lagras i en dubblelfunk-

tions väska som också kan 
användas som ett förkläde. 
Satsen innehåller en galler-

borste 3,1 cm, en uppsättning 
tång 29cm, en vändspade 

33 cm, en gaffel 33cm, åtta 
majsgafflar 6cm och fyra 
spett 25cm  Allt packat i 

en nylon bag / Förkläde / 
Fodral. Rostfritt stål - Nylon. 

VR302196, 498:-

 BBQ GRILL SET
3 DELAR + BAG 

VINERS®
Denna 3-delade grillupp-

sättning har högkvalitativa 
grillverktyg i rostfritt stål, alla 

lagrade i en påse för enkel 
förvaring. Satsen innehåller 
en gaffel 33 cm, en vändare 

33cm och en tång 29 cm. Allt 
packat i en nylon bag/fodral.

VR302197, 249:-
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GRILLGALLER RENGÖRARE MAGIC
Magic är ett helt naturligt BBQ-rengöringsverktyg för din 

grill. För att slippa använda din gamla metallborste och skada 
ditt galler så anpassar du själv spåren efter ditt eget grillgaller. 
Det är tillverkat av hårt premiumträ och är designat för år av 
grillarglädje. Detta gör det till ett perfekt grilltillbehör eller 

BBQ-present. Viktiga fördelar: anpassar sig efter grillgallret, 
lätt att rengöra, säker grillrengöring, lång livslängd och inga mer 

metalltrådar från stålborstar. 50x12x2 cm, Rödek.
146001, 299:-
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OVERNIGHTER-BACKPACK M REISENTHEL®
Ovanliga möter lämpliga för dagligt bruk. Ingen fråga om ryggsäckar är praktiska. Speciellt när de öppnar vida och 
har ett vadderat fack för en bärbar dator som övernattningsryggsäcken M. Med sin dragkedja upptill och XXL-drag-
kedja framtill gör den ett uttalande även när det gäller utseende. Stort lock med dragkedja för snabb åtkomst till 
det stora huvudfacket. Flexibel 2-vägs dragkedja – mycket praktisk för packning och användning. Ytterfack med 
XXL-dragkedja för enhandsåtkomst. Fack med dragkedja inuti locket för hörlurar, nycklar eller annat som måste 
vara säkert men inom räckhåll Lättåtkomligt vadderat laptopfack (15,6”) för säker transport och snabb åtkomst vid 
säkerhetskontroller. Bärhandtag som gör ryggsäcken lätt att hålla i när du inte är på ryggen. Välventilerad meshrygg.
REG4027, twist blue, 714:-   REG4059, dark blue, 637:-   REG7003, black, 637:-   REG7052, twist silver, 714:-

ALLDAY BACKPACK M REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Gör en av två. Ryggsäck eller väska? Med allday-ryggsäcken M behöver du inte bestämma 
dig. Det är både och! Dess form, stil och storlek gör den attraktiv för dagligt bruk. Och eftersom den har ett vadderat fack för 
din bärbara dator är den särskilt lämplig för kontoret, universitetet och skolan. Rymligt huvudfack med 2-vägs dragkedja för enkel 
åtkomst till dina tillhörigheter. Lättåtkomligt laptopfack (15,6””) underlättar säkerhetskontroller på flygplatsen. Invändigt fack med 
dragkedja för dina värdesaker. Ytterligare 2 externa fack med dragkedja för snabb åtkomst. 2 bärhandtag för användning som 
väska Justerbara, vadderade axelband skyddar din rygg och säkerställer en bekväm bärupplevelsevridning: yttermaterial: tillverkat 
av robust, 50 % resurssparande. 30x39x13cm.
REJ7052, twist silver, 568:-   REJ7009, dots, 499:-   REJ7003, black, 499:-   REJ6041, twist coffee, 568:-   REJ4027, twist blue, 568:-

I 50 år har reisenthel varit en väg som leder till en destination: människor. 
Vi var hållbara innan hållbarhet var populärt. Tidlös, smart, urban och 

funktionell i design och utseende. Ikoner som vår bärväska har viftat med 
den röda reisenthelflaggan runt om i världen i fem decennier.
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MER HÅLLBART 
ÄN NÅGONSIN!

Från 2021 kommer yttermaterialet på 
många nya reisenthel-produkter att 

vara tillverkat av återvunnen PET. Och 
som vanligt är varje reisenthel-produkt 
tillverkad av högsta kvalitet – det är vad 

reisenthel har stått för i 50 år.

LOOPSHOPPER L
Snygg, elegant och miljömedveten! 
Loopshopper L är den mycket 
eftertraktade, moderna väskfavoriten 
för varje dag med gott om plats för 
alla dina dagliga väsentligheter. Och 
bäst av allt. Volym: 25 l med massor 
av extrafunktioner ingår. Bekvämt 
vadderade bärhandtag av starkt alu-
minium, färgförfinat Kan bäras över 
axeln eller för hand 1 blixtlåsficka 
inuti, 2 utvändiga förvaringsfickor 
Styv botten med basfötter. Yttre 
material: tillverkat av robust och 
resursbesparande material från 
återvunna PET-flaskor för hållbart, 
ROR7059, 791:-

DUFFLEBAG M
Rymligt huvudfack med stort 2-vägs 
blixtlåsöppning för enkel laddning 
och användning 1 stort fack med 
dragkedja och 2 nätfickor inuti för enkel 
organisation 1 stort och 1 litet yttre fack 
med dragkedja ger snabb åtkomst för 
surfplatta, telefon, laddningskabel och 
mer. Justerbar axelrem som bäralterna-
tiv till de 2 bärhandtagen. Rektangulär 
bas säkerställer stabilitet. Stabil form 
tack vare quiltat tyg. Tack vare fötterna 
förblir väskan torr och ren även i vått 
väder. Yttermaterial: tillverkat av robust 
och resurssnålt material från återvunnet 
PET-flaskor för hållbart, långsiktigt 
bruk. Utan läder. Vattenavvisande, så 
även regn är inget hinder.
RBG7059, 1045:-

CLASSIC SHOPPER L
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Stor i 
storleken. Vår klassiska shopper L packar 
mycket. Läsning, kosmetikapåse, dryck - 
du kan enkelt få plats med dina sju saker 
i den! Axelväskans smarta uppdelning 
och trendiga design kommer snabbt 
att göra den till en favorit. 2 huvudfack, 
åtskilda av ett centralt fack med blixtlås, 
erbjuder gott om utrymme och håller 
vardagliga saker organiserade. Fack med 
dragkedja inuti för nycklar, plånbok och 
co. Stängningsflik med tryckknapp håller 
formen även med tungt innehåll. Voly-
men kan justeras med sidotryckknappar. 
Rektangulär bas säkerställer ett stadigt 
stativ. 2 bärremmar för bekvämt bärande 
över axeln eller i handen. Yttermaterial: 
tillverkat av robust och resurssnålt 
material från återvunna PET-flaskor för 
hållbart, långsiktigt bruk. RDK7059, 578:-

COSMETICPOUCH M
Väl genomtänkt in i minsta detalj. 
Vackert för henne – och honom. En 
necessär är perfekt för att förvara i 
personliga vårdprodukter när du reser. 
Den lilla påsen för krämer och co. kan 
även användas till första hjälpen-lådan 
eller för att bunta ihop annat på ut-
flykter. Huvudfack med stor dragkedja 
gör innehållet lättillgängligt 1 fack med 
dragkedja och 2 nätfickor inuti håller 
ordning och reda. Praktiskt handtag för 
att bära och hänga väskan. Rektangulär 
bas för stadigt fotfäste. Stabil form tack 
vare quiltat tyg. Yttermaterial: tillverkat 
av robust och resurssnålt material från 
återvunna PET-flaskor för hållbart, 
långsiktigt bruk. Utan läder. Perfekt 
att använda i badrummet då den är 
vattenavvisande. RBH7059, 340:-
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EXQUISITE LOOK 
- SUPREME FEEL

3D-quiltdesign är ett populärt modeämne. Med rhombus black har vi implementerat och 
stilfullt tolkat denna modetrend för våra väskor: klassisk, urban och absolut sofistikerad! Det 
nya materialet med diamantbroderier är perfekt sammansatt av olika lager av tyg och visar 
sin höga kvalitet vid första anblicken. En absolut höjdpunkt för varje look! Det finns ingen 

mer känsla för stil. rhombus black ger både våra nya väskor och reisenthel-klassikerna absolut 
stil och extravagans. Oavsett om det är väska eller shoppare - allt blir en It-Bag! Eftersom 

rombus är tidlös design och ett iögonfallande måste på samma gång.

CARRYCRUISER
Den här gör allt för dig på omfattande 
shoppingturer. Stabil aluminiumram. Avtag-
bar, tvättbar fodring med växelskruv. Avtag-
bar nätficka. Justerbar, vadderad axelrem. 
Tvåstegs teleskophandtag. Stora, smidigt 
vridbara hjul. Plastbasfötter. Fästanordning-
ar för fastsättning till stormarknadvagn,
2 stormarknadsvagnar. Material: Polyester 
av hög kvalitet, vattenavvisande. Valfritt 
tillbehör: bärskyddskåpa, sikts- och
väderskydd med elastiskt band och
kardborreband. ROE7059, 1.955:-

CARRYBAG ORIGINAL
Ikoner och original Unik i form och 
funktion – det är vad bärväskan har vi-
sat sig vara sedan 2003. Oavsett om du 
är ute och shoppar, går på marknaden 
eller på picknick är den ofta kopierade 
varukorgen från reisenthel en absolut 
klassiker. Volym: 22 l. The original: 
mycket eftertraktat, internationellt 
känt och redan idag en klassiker! Stabil 
aluminiumram. Hopfällbart handtag i 
mjukt gummi. 1 ficka med dragkedja 
inuti. Stel botten med basfötter. Fälls 
platt vid behov. Material: återvunnen 
polyester av högsta kvalitet, vattenavvi-
sande. RBK7059, 850:-

CLASSIC SHOPPER XL
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Mr 
Big. Du kommer att ha jättekul med 
vår klassiska shopper XL, eftersom den 
passar för alla tillfällen och är ett riktigt 
underverk med stor kapacitet. Den kan 
också ändra form och är snygg ändå, 
med sina quiltade diamanter. Du kan 
bara kasta den över axeln med till-
fredsställelse! Rymligt huvudfack med 
tryckknapp för enkel lastning och säker 
transport av även större inköp Dolt fack 
med dragkedja inuti för nycklar, plån-
bok mm. Rektangulär bas ger stadigt 
fotfäste. 2 bärhandtag och 2 axelband 
ger maximal flexibilitet och bärkomfort. 
Yttermaterial: tillverkat av robust och 
resurssparande material från återvunna 
PET-flaskor för hållbart, långvarigt bruk 
Utan läder. Vattenavvisande, så även 
regn är inget hinder. RDL7059, 646:-

CLASSIC BACKPACK M
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Ca-
sual och chic. Den klassiska ryggsäcken 
M är en sportig och elegant följeslagare 
för vägen till jobbet, shoppingresor 
och resor. Den smarta sidoåtkomsten 
med dragkedja visar upp det quiltade 
diamantmönstret till sin bästa fördel 
och passar perfekt med klassiska och 
moderna kläder. Enkel åtkomst invändig 
glidficka för t.ex. laptop 13” och drag-
kedja för väsentliga saker som plånbok 
säkerställer enkel organisation Rektang-
ulär bas säkerställer stabilitet Quiltat tyg 
behåller formen. Välventilerad meshrygg 
för bästa bärkomfort även under varma 
dagar. Bärhandtag - perfekt i situationer 
där du inte vill bära ryggsäcken på 
axlarna. Justerbara, vadderade axelband 
- skonsamma mot ryggen och bekväm 
att bära. RCJ7059, 850:-

CLASSIC SHOPPER M
Väskans favorit. Den klassiska shopper M är en smart, 
kompakt väska med speciella detaljer istället för drag-
kedja, den har en dragstängning upptill. Och facket 
med blixtlås på utsidan gör också denna fashionabla 
men tidlösa axelväska till den perfekta följeslagaren 
under dagen eller när man går ut på kvällen. Exteriört 
fack med dragkedja för snabb åtkomst till mobil-
telefon, nycklar och mer. Fack med dragkedja inuti 
för förvaring av saker som plånbok eller laddkabel. 
Rektangulär bas säkerställer stabilitet. Quiltat tyg 
håller formen. 2 bärremmar för bekvämt bärande över 
axeln eller i handen. Yttermaterial: tillverkat av robust 
och resurssnålt material från återvunna PET-flaskor för 
hållbart, långsiktigt bruk. Utan läder. Vattenavvisande, 
så även regn är inget hinder. RDH7059, 425:-

SHOPPER-BACKPACK
Ryggsäck är en blandning av shoppingväska och 

ryggsäck. Sportig och elegant på samma gång 
presenterar den sig i en trendig quiltad look. Extra 

utrymme tack vare rymlig V-form: Huvudfack 
med flexibel 2-vägs dragkedja för laptop (15,6”), 

matlåda, kosmetikaväska med mera. Externt ficka 
ger snabb åtkomst till mobiltelefon, pass med mera 
Dolt fack med dragkedja inuti t.ex. för nycklar eller 

plånbok. Rektangulär bas ger stadigt fotfäste för 
att lasta 2 bärhandtag för användning som väska.

Justerbara, vadderade axelband – lätta på ryggen 
och bekväma att bära. Yttermaterial: tillverkat av 

robust och resurssnålt material från återvunna 
PET-flaskor för hållbart och långvarigt bruk Utan 

läder. Vattenavvisande. RBJ7059, 662:-
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Reisenthel i samarbete med Knirps, perfekt varumärkes rykte med resienthel eget mönster. Tillverkad av Knirps 
från materialåtervinning av PET. Enkel handöppnare med stort, stabilt paraplytak för optimalt skydd. Passar 

stadigt i handen tack vare exklusiv, ergonomisk handtagskonstruktion och handrem. Stormtät och vändskyddad: 
vindtunnel testad upp till 80 km / h 8 fack, öppen 99 cm bred Knirps - paraplyet med den röda pricken ( red dots). 

Knappast någon annan prick är lika känd över hela världen som den röda pricken från Knirps. Varumärke, logotyp och 
kvalitetslöfte i ett, det har varit världens mest populära paraply i nästan 90 år.
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PARAPLY POCKET DUOMATIC
Tillverkat av Knirps. Tyget är materialåter-
vinning av PET. Stor tryckknapp för bekväm, 
automatisk öppning och stängning med en 
hand. Högsta stabilitet tack vare material-
blandning av stål och glasfiber. Stormtät och 
vändskyddad: vindtunnel testad upp till 120 
km / h finns i flera mönster. 8 fack, öppen 97 
cm vid. PP - Glasfiber - stål. Längd 28cm.
RRR7009 Dots, 595:-
RRR4073 Signatur Navy, 595:-
RRR7027 Baroque toupe, 595:-
RRR7052 Twist silver, 595:-
RRR7054 Signatur black, 595:-
RRR7058 Signatur black hot print, 595:-

PARAPLY POCKET CLASSIC
Det tidlösa från Knirps. Tyget är materialåter-
vinning av PET. Slät handöppnare med stort, 
stabilt paraplytak för optimalt skydd. Passar 
fast i handen tack vare exklusivt, ergonomiskt 
handtagsdesign och handrem. Stormtät och 
vändskyddad: vindtunnel testad upp till 80 
km/h 8 fack, öppen 99 cm bred. Längd 24cm.
RRS3070 Signatur red, 340:-
RRS7009 Dots, 340:-
RRS4073 Signatur Navy, 340:-
RRS7027 Baroque toupe, 340:-
RRS7052 Twist silver, 340:-
RRS7054 Signatur black, 340:-
RRS7058 Signatur black hot print, 340:-

PARAPLY POCKET MINI
Det ultraplatta tillverkat av Knirps. Tyget är 
materialåtervinning av PET. Mini-maxi som 
fickparaply genom stort, stabilt tak och lång 
pinne: bekväm att bära. Stormtät och vänd-
skyddad: vindtunnel testad upp till 100 km / h 
6 fack, öppen 97 cm bred. Längd 25cm.
RRT7009 Dots, 425:-
RRT4073 Signatur Navy, 425:-
RRT7027 Baroque toupe, 425:-
RRT7052 Twist silver, 425:-
RRT7054 Signatur black, 425:-
RRT7058 Signatur black hot print, 425:-

Dots

Signatur navy Baroque toupe

Twist silver Signatur black Signatur black hot print

Signatur red
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GLASS SET BY BERCATO
Set med glasskopa och rivjärn i rostfritt 
stål  och handtag i akaciaträ. Perfekt till 
desserten. Packad i presentförpackning 
i bokformat.  Glasskopa 19 cm, rivjärn 

7,5x3,5 cm. Rostfritt  stål, akaciaträ.
B60042, 135:-

MIXSKÅL VINERS®
Den eleganta men praktiska blandningsskålen i rostfritt 

stål är ett perfekt komplement till ditt kök. Med en kapa-
citet på 2,5 liter har skålen en böjd fälg för optimalt grepp 

vid blandning. Ø 29 cm. VR302198, 75:-

GRILLKNIVAR SET/4
Rejäla grill-/stekknivar i rostfritt stål och 
handtag i akaciaträ. 25 cm. 4 st packade 
i presentförpackning. 25,3 cm. Rostfritt 

stål, akaciaträ. B60034, 195:-

GLASS SET BY BERCATO
Set med glasskopa och rivjärn i rostfritt stål 
och handtag i akaciaträ.  Perfekt till desserten.  
Packad i presentförpackning i bokformat. 
Glasskopa 19 cm, rivjärn 7,5x3,5 cm. Rostfritt 
stål, akaciaträ. B60042, 135:-

För att du ska bli en mästare i köket är det viktigt att du har rätt köksredskap att arbeta med vid tillagning 
av en mästerlig rätt. Köket är den centrala platsen och vi har noga och omsorgsfullt valt ut produkter som vi 

vet passar som fina och uppskattade gåvor till dina gåvomottagare, kanske kunder eller medarbetare.

KÖK
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SUSHI SET HOME
Gör din egen sushi med detta praktiska set. Kommer 

med sked, matta och form för att göra sex bitar. Natur, 
furu. L:32,3xB:20,8xH3,5cm. 148439, 199:-

31



BBQ- AND CLEANING MOPS SET/2
Bercatoserien i bokformat ligger i tiden. Återvunnen bomull och 
naturligt trä av gummiträ gör detta set av två moppar allt från att 
pensla dina olika matprodukter för grillen eller att rengöra flaskor 

till burkar. Packad i presentförpackning set om 2 styck. 23 cm. 
Natur, gummiträ/bomull. B60048, 160:-
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DISKSET BY BERCATO
Bercatoserien i bokformat ligger helt 

rätt i tiden. Nu också som diskset med 
trasa i bomull samt diskborste i trä med 

reservborste. Passar till alla diskbänkar som 
på sommarstället eller hemma. En perfekt 

present. B60051, 159:-

TRANCHERSET
Rejält trancherset i rostfritt stål och 
handtag  i akaciaträ. Filear upp dina 
grillade biffar på  matbordet eller 
vid grillen. Kniv: 33 cm, blad  20 cm. 
Gaffel: 26,5 cm, blad 13,5 cm. Packat 
i  presentförpackning i bokformat.
B60035, 169:-

PASTA SET
Hemgjord pasta - gör din egen deg, 
strimla och hängtorka på ställningen. 
Packa och förvara efter behov. 
Stället kan enkelt monteras isär för 
enkel förvaring. Tillverkat av odlat 
trä, packat i presentförpackning. H 
35,5 cm. B60046, 210:-

GRILLSPETT SET
Grillspett i stål med en smart och 
praktisk del på spettet som du kan föra 
neråt när du ska äta vilket underlättar 
när det du tillagat ska hamna på tallriken. 
Packad i presentkartong. L: 35cm. 4pack. 
Rostfritt stål. B60043, 195:-

Bercato är en livsstilskollektion bestående av hemtextila samt hårda 
produkter som är utmärkta som såväl gåvor som för praktisk användning. 

Vårt noga utvalda sortiment utökas ständigt med nya produkter av oss. 
Alla produkterna kommer i snygga gåvoförpackningar.

BARSET BY BERCATO
Bercatoserien i bokformat ligger 
helt rätt i tiden. Nu också med 
bar-redskap, de mesta som du 
behöver för att göra en god 
drink. Kapsylöppnare -  Muddler 
- Citruspress. Bokträ/rostfritt stål 
J: 5,5x4,3, M: 17x3, Ö:17x4cm. 
B60053, 199:-

33



TEAKANNA GLAS TYPHOON®
Typhoon Tea -koncept. Klassiskt enkel 

borosilikatglas tea kanna. Rostfritt stålfilter 
Värmebeständigt, lämpligt för kokande vatten. 

T1401790, 425:-

TEAKOPP TYPHOON®
Njut av ditt dagliga kaffe eller Te med stil med Typhoon 

Café Concept Flat Mug. Tillgänglig i en kapacitet på 
300 ml och med en modern design är muggen perfekt 
för att servera alla typer av kaffe och te. Den här mug-
gen är gjord av keramiskt stengods och har en slitstark 
färgad glasyr, motstår flisbildning, sprickbildning eller 
blekning, perfekt för daglig användning. Muggen är 

också diskmaskin och mikrovågsugn säker. Komplettera 
looken och para ihop med mix -and -match -fatet. Finns 

i mix och match mjuka pastellfärger av rosa och grått. 
Serien erbjuder ett urval av muggar, serveringsfat för 

det perfekta afternoon tea eller morgonkaffe.
T1401821 mörkgrå. T1401839 rosa. 84:-

Typhoon Café Concept-sortiment låter dig ta med kafékänslan 
till ditt kök, mixa och matcha neutrala färger för att brygga 

och servera en mängd olika teer och kaffesorter. Sortimentet 
erbjuder fat designade för att passa alla koppar till din Fika. 

Köp valfri färg på fatet till din kopp enligt nedan.

FAT TILL KOPP TYPHOON®
Typhoon Café Concept fat är utformad för användning med muggar och 

koppar i Café Concept -serien. Faten finns i mjuka pastellfärger av grått och 
rosa så att du antingen kan koordinera tillsammans eller skapa en mix och 

match. Den här tallriken är gjord av keramiskt stengods och har en slitstark 
färgad glasyr, motstår flisbildning, sprickbildning eller blekning, perfekt för 
daglig användning. Med en diameter på 14 cm tål tallriken även diskmaskin 

och mikrovågsugn. Café Concept -sortimentet erbjuder ett urval av muggar, 
tallrikar och skålar i olika storlekar, samt te- och kaffetillbehör för det perfekta 

eftermiddagsteet eller morgonkaffet.
T1401836 mörkgrå. T1401843 rosa. 64:-

34



FRUKTKORG HOME
En praktisk fruktkorg med en krok för bana-
ner. Låter man bananer hänga så varar dem 

längre. 30x30x37,5cm. 148437, 340:-
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PLÄD VEGETABLE TINA BLÅ
Designen vegetable serien, finns nu också som vävd pläd i 

100% återvunnen bomull. Fransar på båda kortsidor. Mönstret 
är Designad av Linda Svensson Edevint. I samma serie och 

härliga mönster hittar du även serveringsfat, bricka, koppar, 
skålar och skärbräda.. 235105, 225:-
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MUGG DROP TINA ,4-PACK
4-pack muggar i glaserat stengods, 40 cl. 
Packad i presentkartong.  Design Linda 
Svensson. Mikro-/ diskmaskinsäker.
232004, 199:-

HANDDUKSHÄNGARE
Med hjälp av två magneter håller den 
handduken på plats. Passar lika bra i köket 
som i badrummet. 8,5x2 cm i brunt läder. 
237000, 178:-

HANDMORTEL TINA
En perfekt mortel i acaciaträ. Praktisk tack vare 
sitt handtag på sidan som gör att man får ett 
stadigt grepp samtidigt som den är tillräckligt 
djup för att kunna stöta och jobba på ordent-
ligt. H: 8cm Ø: 11,5cm. 233900, 349:-

GRYTUNDERLÄGG KURBITS
Grytunderlägg Kurbits är ovalformad och har 
ett utstansat mönster gjord i kork som du kan 
placera dina varma grytor/stekpannor på.
Mått: 23 x 15 x 0,8 cm. 230600, 64:-

I mitt kök är det bullrigt, högt i tak och långt ifrån perfekt. Precis som det ska vara när man lagar mat. 
Med min mat vill jag ge dig ett större självförtroende i köket. Jag vill helt enkelt hjälpa dig att utmana 

konventioner, och att strunta i allt som anses vara rätt eller fel. I mitt kök är det allt annat än flådigt 
eller perfekt. Här finns varken induktionshäll, stora rostfria köksmaskiner eller ens diskmaskin. Här står 

en gammal elspis och en trött degblandare. Det är ett helt vanligt kök, precis som de allra flesta helt 
vanliga, trånga och ibland skruttiga kök i detta land. Och det är ju trots allt hela poängen!
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MJÖLKKANNA VEGETABLE, TINA
Designen vegetable serien, finns nu också en mindre kanna för många 

ändamål, såsom mjölk till kaffe, såser både varma och kalla.Mönstret är 
Designad AV Linda Svensson Edevint. I samma serie och härliga möns-
ter hittar du även serveringsfat, bricka, koppar, skålare och skärbräda. 

Mikro/diskmaskinsäker. 40 cl / H:12 x W:6,5cm. 232008, 128:-

SKÅL VEGETABLE, TINA SET AV 4
Storlek Ø 10 cm. Vit/grön, stengods. 232009, 246:-

SERVERINGSFAT VEGETABLE TINA
Uppläggningsfat med grön dekor och mattglaserat stengods. Design 

Linda Svensson Edevint.  I samma serie och härliga mönster hittar 
du även muggar, bricka och skärbräda. Mått: L: 33 x W: 17 x H: 3cm. 

Mikro/diskmaskinsäker. 231300, 289:-
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PEPPARKVARN ALLMOGE
I furu med keramiskt verk. H 37 cm. 
233799, 360:-

MUGG VEGETABLE TINA, 4-PACK
Underbar kopp för varma drycker i 4-pack, med grön 

dekor och mattglaserat stengods. Design Linda Svensson 
Edevint. I samma serie och härliga mönster hittar du även 
serveringsfat, bricka och skärbräda. Mikro/diskmaskinsä-

ker. 20cl. 232006, 210:-
GLASUNDERLÄGG

VEGETABLE TINA SET OM 4
Glasunderlägg med grön och vit dekor.Tillverkad i 
Sverige av FSC®-certifierad björkfanér. Design av 

Linda Svensson Edevint. I samma serie och härliga 
mönster hittar du även muggar, skärbräda och serve-

ringsfat och pläd. Björkfanér. 9x9cm. 237202, 239:-

SKÄRBRÄDA VEGETABLE TINA
Skärbräda med grön och vit dekor. Tillverkad av FSC®-cer-

tifierad MDF och har en mattare yta.Torkas av med en 
fuktig trasa och kan även användas som grytunderlägg. 

Tillverkad i  Sverige. Design av Linda Svensson Edevint. I 
samma serie och härliga mönster hittar du även muggar, 

bricka och serveringsfat. MDF. 34x20cm. 237200, 259:-

TRÄPINCETT TINA
Träredskap i köket är mer regel än ett undantag. Tinas trä-

redskap är tillverkade av odlat acaciaträ och finns i flera olika 
utföranden för dig som önskar plastreducera ditt hem, och 

samtidigt använda redskap som är skonsamma mot alla typer 
av stekpannor och kokkärl. Acaciaträ. L: 30,5cm. 233302, 109:-

SKÅL VEGETABLE TINA SET AV 4
Detta set med skålar är en nyhet inom vegetable serien. 

Mönstret är Designad av Linda Svensson Edevint. I samma 
serie och härliga mönster hittar du även serveringsfat, 

bricka, koppar, kanna och skärbräda. Mikro/diskmaskinsäker. 
Storlek Ø 10 cm. Vit/grön, stengods. 232009, 246:-

39



SPICE GRATER
Med SPICE GRATER lägger du 
till din matlagning med stil och med 
lätthet. Speciellt utformad för att 
raspa alla kryddor i RIVSALT-sor-
timentet och perfekt utformat för 
att passa i handflatan. Rivjärnet är 
tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål 
och har små japanska stilblad i stället 
för de hål som du normalt sett ser 
i rostfritt stål. De små knivarna gör 
jobbet perfekt och du ser korn och 
spån på skålen framför dig medan 
du raspar tack vare rivjärnets lilla 
storlek. 141415, 175:- 

Rivsalt är en gastronomisk upplevelse och ett nytt sätt att  salta maten 
på. Det rosa himalayasaltet rivs över maten med ett rivjärn av högsta 

kvalitet. Saltstenen och rivjärnet blir matplatsens naturliga mittpunkt då 
de placeras i det medföljande bordsstället i obehandlad ek.

RIVSALT™ CHILI
CHILI handlar om smak och upple-
velse, precis som RIVSALT. Så att 

skapa vår egen chiliprodukt, som du 
nu håller i din hand, kändes naturlig. 
Ett perfekt format rivjärn i rostfritt 
stål, en hållare i ekvirke och bästa 

möjliga chili pepparval som vi kunde 
hitta. En annan skandinavisk gastro-

nomisk upplevelse av RIVSALT.
141411, 250:-

AMAZON CHILI
Vanligt i många kök används 
chilipeppar för att lägga till hetta 
och smak. Oavsett om du raspar 
den över risottor, pasta eller tacos, 
ger chili varje maträtt en eldig doft. 
Men inte alla är så heta som många 
tror. CHILI tillhör paprikafamiljen 
[Capsicum] och den exklusiva gula 
AMAZON CHILI lägger till en 
mildare fruktig ton till din maträtt. 
141412, 105:- 

BIRDS EYE CHILI
Vanligt i många kök används 
chilipeppar för att lägga till hetta och 
smak. Oavsett om du raspar den 
över risottor, pasta eller tacos, ger 
chili varje maträtt en eldig doft. Men 
inte alla är så heta som många tror. 
CHILI tillhör paprikafamiljen [Capsi-
cum] och med den röda BIRD EYE 
CHILI får du den välkända stickande 
hettan i munnen. 141413, 105:- 

RIVJÄRN GRATER
En gastronomisk upplevelse och ett 
nytt sätt  att salta maten. Det vit/
rosa himalayasaltet  rivs över anrätt-
ningen med ett rivjärn i japanskt  stål 
av högsta kvalitet. Saltstenen och 
rivjärnet  blir matplatsens självklarhet 
då de placeras på  det medföljande 
bordsstället. 9 cm, Ø 6,5 cm.
141400, 268:- 
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BRÖDSKÄRARE HOME
Brödskärare för att på ett enkelt och säkert sätt ski-
va fina skivor av brödet. Går att variera tjocklek på 
skivorna. Den har en smulbricka för att fånga upp 
smulor. Brödskäraren är ihopfällbar och tar mycket 

lite plats när den inte används. Som uppfälld har 
den måtten 32x21x17 cm. L:32,3xB:20,8xH3,5cm. 

Natur, bambu. 148438, 499:-
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VÄRMEVANTE HOME
Outside material: 100% aramid, fire and melting resi-
stant. Inside: Polyester and cotton. Pattern on outside 

in silicone. Resist heat 407celisus. Endast lämplig för att 
lyfta bort heta föremål från hällen, håll borta från öppen  

låga och eld. 146002, 195:-
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KNIVFODRAL VINTAGE
HOME 1-PACK
Exklusivt knivfodral från Scandinavian Home 
i vintage buffelskinn med plats för 1 st kniv. 
Skyddar dina knivblad från andra knivar 
hemma i kökslådan. Vintage buffelläder. 
142897, 99:-

KRYDDSAX RUSTIK HOME
Kryddsax. Klipper tre bitar i ett klipp. 
Ett smidigt verktyg för att snabbt klippa 
gräslök och de flesta örtkryddor, 17,5 cm 
i svart stål. 141860, 109:-

KÖKSTRATT
Kökstratt med avtagbar sil. Ø 12 cm ( röret  
Ø 2,5 cm )  Rostfritt stål med mässingselek-
troplätering. Perfekt i ditt tidlösa kök, både 
praktisk och snygg att ha framme i alla lägen. 
Handdisk rekommenderas. 142842, 129:-

OLJEKANNA HOME
Servera snyggt, passar lika bra vid spisen 
för tillagning samt vid bordet. Krydda din 
egen olja med kryddor eller frukter som i 
denna behållare ser snyggt ut. Praktisk med 
sitt tätslutande trä lock och kork förslutning 
till pipen.Mått markering 100ml till 500 ml. 
Tillverkad av borosilikatglas - matgodkänt. 
142841, 170:-

GLASSKÅL MED LOCK HOME
Scandinavian home glasskål med trälock 
i akaciaträ som även kan användas till 
underlägg eller liten bricka. Skålen passar till 
uppläggning av både varm eller kall mat, typ 
sallad, potatis chips eller frukt. Finns i två stor-
lekar Akaciaträ är FSC certifikerat. Foodsafe.
Small, H:9 x Ø:18cm. 142898, 255:-
Large, H: 10 x Ø:22cm. 142899, 340:-
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MAT TERMOMETER EKO HOME
Scandinavian home EKO, senaste innovationer är den kinetiska 

miljövänliga termometern som drivs utan batterier. Istället drivs den av 
rörelse. Användaren kan skaka termometern för att skapa en laddning 

och ström på skärmen. Designen är vattentät och dammtät med en 
nedfällbar fällbar sond som lagras helt inuti kroppen för förvaring. 

Dess svarstid på stabil är mindre än sex sekunder och termometern har 
ett brett temperaturvärde: -20-300C. Endast för mätning utanför ugn. 

175 x 33 x 23mm, ABS/Rostfritt. 143750, 189:-
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TERMOMETER FLEX
Med sin justerbara display, så ser du lätt 
temperaturen, hur du än sätter i nålen i maten. 
Temperatur 0 till +200C  Response 6-7 
sekunder. Avvikelse 0. 1 °. Batteri ingår, LR44. 
Scandinavian Homekartong. 143600, 170:-

MAT TERMOMETER 2I1 INFRA HOME
Scandinavian Home INFRA, 2 i 1 Mattemperaturs 
termometer, beröringsfri infraröd termometer 
för mätning av yttemperatur och vikbar sond 
för intern temperaturmätning. Anger tydligt om 
ett livsmedel stannar i en säker eller riskzon som 
garanterar livsmedelssäkerhet i alla stadier av 
livsmedelsproduktionen.
17,5x1,7x3,8cm (L x D x B). 143760, 340:-

KÖKSTIMER OCH KLOCKA KUB
Timer med klocka.  Vändbar med 4 fasta ned-
räkningstider, vänd till respektive sida 3, 10, 30, 
60 minuter och nedräkningen börjar, vänd upp 
kuben och tiden stannar. Max. 60 min. Klockan 
12/24 timmarssystem. Batteri: 2 st AAA (ingår 
ej). 6x6x5,5 cm, vit. ABS. 144250, 170:-

KÖKSTERMOMETER UTE
Perfekt vid grillen, gör att du håller rätt tem-
peratur. Mäter från -9 till +120C. Vattensäker.
Batteri ingår. 23,5x2,8x1,2 cm.
143500, 119:-

3 10 30 60

KAMPANJ

79:-

45



SUGRÖR I GLAS
Set/6, 20 cm, Ø 0,7cm, klar,
Borosilikatglas. 149005, 85:-

METALLSUGRÖR SET 
4-dels set av rostfria sugrör, inkl rengö-

ringsborste. 21,4 cm / 4-pack.
T1401867, 68:-

 SUGRÖR I GLAS
COLORUR

Set/6, 20 cm, Ø 0,7cm, blandade 
färger, Borosilikatglas. 149006, 125:-

BAMBU SUGRÖR SET
4-delsset i bambu, inkl rengöringsborste. 
21,4 cm / 4-pack. T1401846 Bambu, 85:-

SILIKON SUGRÖR
Set i silikon, inkl rengöringsborste. 25 cm/ 6-pack. 

T1401849 raka, 145:-T1401848 böjda, 153:-
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FRUIT COTTON MESH BAG HOME 
Dessa bomullsmusslinepåsar är certifierade ekologiska av den 

internationella arbetsgruppen Global Organic Textile Standard. 
De är ett miljövänligt alternativ till påsar till plastpåsar som du 
för närvarande använder. Välj vad du vill ha i din logiska pro-

duktpåsen, som du behöver för att lagra dina produkter på ett 
grönt och hälsosamt sätt. Maskintvätt i kallt vatten / häng torrt. 

Viss krympning kan uppstå. Tara viktfunktions etikett.
H:33cm, W: 30cm, Bomull/metall. 145713, 59:-

FRUIT COTTON MESH BAG HOME 
En modern i tiden nätkasse i obehandlad, ekologisk bomull. Den 
tar lite plats men rymmer mycket. Perfekt att ha i väskan när du 
behöver stor handla eller till närbutiken.  Dubbla handtag gör 

att du kan bära den i handen eller på axeln. Kassen är liten innan 
du använt den första gången, men den töjs ut efter användning. 

maskintvätt max 30 gr. H:32cm, W: 47cm.
Ekologisk bomulll. 145712, 58:-
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KÖKSTRATT
Kökstratt med avtagbar sil. Ø 12 cm 
(röret  Ø 2,5 cm ). Rostfritt stål med 

mässingselektroplätering. Perfekt i ditt 
tidlösa kök, både praktisk och snygg 
att ha framme i alla lägen. Handdisk 

rekommenderas. 142842, 129:-

FÖRVARINGSSTÄLL HOME
Låda för förvaring av bestick, olja, vinäger och 
servetter. Går även att använda för annat så 
som pennor, brev och andra saker som man 
behöver ha ordning på. Tillverkad av odlat trä. 
142908, 510:-

KÖKSBRICKA HOME
Förvaringsbricka till olja, vinäger, kryddkvarnar, 
redskaps behållare vid spisen eller vid bordet. 
Håller snyggt reda på dina mat redskap. 
Tillverkad av odlat Akaciaträ.
142893, 187:-

SALTKAR HOME
Praktisk behållare med magnetiskt vridbart 
lock, perfekt för salt och andra torra kryddor, 
vid spisen eller bordet. Eller till andra saker 
som piller eller smycken. Odlat Akaciaträ.
Mått: 6 x 8 x 8 cm. 142830, 196:-

OLJEKANNA HOME
Servera snyggt, passar lika bra vid spisen för 
tillagning samt vid bordet. Krydda din egen 
olja med kryddor eller frukter som i denna 
behållare ser snyggt ut. Praktisk med sitt tät-
slutande trä lock och kork förslutning till pipen.
Mått markering 100ml till 500 ml. Tillverkad av 
borosilikatglas - matgodkänt. 142841, 170:-
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ANANAS COCKTAILGLAS SET/2
67,5 cl. KR41643, 213:-

DRINK GREEN LEAF
34 cl. KR41449, 115:-

MARTINI MYSTIQUE SET/4
21 cl. KR41425, 255:-

Ravenhead på 1930-talet förgrenade sig till inhemsk servis som skålar, kannor och dricksglas, 
av vilka många inspirerades av art déco-eran. Det var under denna era som Ravenhead 

utvecklade några långvariga partnerskap med ikoniska varumärken som Elizabeth Arden. 
Ravenheads första dekorationsmaskin producerade kosmetikaledarens världsberömda vita 

krämburk. Maskinen användes sedan för att dekorera en mängd olika krukor, burkar och 
flaskor inklusive mjölkflaskor dekorerade med namnet på bondens mejerier.

Gemstone -kollektionen har glas med eleganta och subtila åsar. Färgerna är 
inspirerade av blad som är iögonfallande och ger en original twist till din bar och 
drinkware. I våra ansträngningar att bevara miljön är varje föremål i kollektionen 

tillverkad av minst 15% återvunnet glas och kan diskas i diskmaskin

VINGLAS MYSTIQUE SET/4
42 cl. KR41424, 255:-
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MARTINI MYSTIQUE SET/4
21 cl. KR41425, 255:-

MIXERGLAS GREEN LEAF
27 cl. KR41450, 76:-

VINGLAS MYSTIQUE SET/4
42 cl. KR41424, 255:-

DRINKGLAS MYSTIQUE SET/4
44 cl. KR41427, 212:-

VAD BLIR VÅR MEST 
POPULÄRA SOMMARDRINK?

Vilken drink blandar du helst i sommar? Drinkar på sommaren är lika 
läskande som det är vackert och trevligt. Här har vi samlat olika glas för 

sommaren drinkar till alla sommarens fester och middagar!
Vilket glas blir din sommarfavorit?

Mystique Crystalline-kollektionen är ett elegant sortiment av vinglas och drinkglas tillverkade av blyfri kristall för ett tidlöst 
utseende med exceptionell kvalitet, hållbarhet och kan diskas i diskmaskin. Dessa glas är designade med en modern form. Fin 

kant och höga ben och är perfekta tillägg för att komplettera och förbättra hemmabaren. Kollektionen innehåller glas från 
Vin, Martini, Konjak, Whiskey och drinkglas med generös kapacitet, perfekt för att släcka din törst.
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PIZZA DELARE 3IN1 INNOVATIVE
Mason Cash Innovative Kitchen-serien levererar smarta lösningar för vardagliga köksbehov. Varje 

produkt inom sortimentet har en traditionell funktion med en modern twist som ger antingen 
dubbel funktion eller förbättrad prestanda. Vår nya pizzaskärare skär inte bara deg, grönsaker 

och örter utan har också hål för örtborttagning och för att mäta spaghetti. 11,5x35x2,5cm. 
MC2008194, 365:-

PIZZA SERVERINGSBRÄDA
Typhoon World Foods Nya tillskott inkluderar den dekorerade 

pizzaserveringsbrädan med inbyggt handtag perfekt och servering 
av oljor och vinäger. 44,5x32x1,3cm. Bambu. T1402120, 340:-

52



Exklusivt utvalda produkter som passar perfekt till kontoret eller allmänna ytor. Du 
kan också hitta bra produkter till minnesgåvor, gåvor till ledningsgrupp eller styrelse 

eller varför inte visa extra uppskattning till medarbetare eller kunder.

PREMIUM & KONTOR

SINCE 1985
®

TM

ELVISP
Elvispen från Dualit är en riktig flerfunktionsmaskin för 
hemmakocken. Fungerar bra till degen, äggen eller 
grädden med sina olika hastighetslägen och tillbehör. 
Kraftig motor med hela 400W.   Denna elvisp har en 
utmärkt design som är både snygg och bekväm. Ingår 
degkrokar och ballongvisp. 597409 Canvas, 597410 
Krom, 597415 Vit, 597411 Metallic Svart. 1.597:-

BRÖDROST DOMUS
2-skivors version, överdimensionerade fack som 
passar till större skivade bröd. Patenterad Perfect 
Toast Technology, Patenterad Peek and Pop®-
funktion. Slående grå massiv färg.
Grå 591320, 1.785:-

BRÖDROST CLASSIC
Från Dualit, med 70 års erfarenhet av brödrostning. 
Denna klassiska brödrost monteras för hand i 
England och alla delar finns som reservdel och kan 
bytas ut vid behov. Den har de unika patenterade 
PROHEAT elementen. Denna brödrostens Rolls 
Royce finns i fler storlekar och färger.
595000 2-skivors, 3.569:-, 595100 4-skivors, 4.504:-

BRÖDROST LITE 2/S
2 skivor 1100w Lite Brödrost är elegant men ändå bekväm och erbjuder 
flera patenterade funktioner som hjälper ditt kök att arbeta effektivt. Lite 
brödrosten har Dualits banbrytande Perfect Toast Technology; som be-
räknar temperaturen på din brödrost och omgivning för att få den exakta 
rosttiden för konsekvent gyllenbrun rostat bröd. Den patenterade titt- 
och popfunktionen låter dig kontrollera ditt bröd utan att stoppa det att 
rosta, vilket ger dig extra brunningskontroll. Den innehåller en bagel- och 
avfrostningsfunktion, extra breda 36 mm slitsar och automatisk pop-up. 
60 skivor per timme. 598320 Blue Depths. 598321 Tawny Birch. 1.700:-

KAMPANJ

1.349:-
Gäller vid köp av minst 20 st. 
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STAVMIXER MED TILLBEHÖR
Med detta praktiska set klarar du enkelt av att mixa, 
vispa och hacka din mat. Alla delar förvaras prak-
tiskt utan att ta för mycket plats. I setet ingår även, 
en skål med hackare, ballongvisp och mixerkanna. 
700w, 4-delar, krom/plast. 597500, 2.040:-

BLENDER
Nya Blendern VortecS från Dualit hjälper dig göra 
perfekta smoothies, såser och soppor. Blendern 
som har en motor på 1000W tacklar enkelt 
tuffa ingredienser. Blendern innefattar iskross och 
avtagbara blad för enkel rengöring. Den okrossbara 
kannan är tillverkad av tritan som är säkrare än glas. 
Kannan rymmer 2 liter. 597700, 3.510:-

VATTENKOKARE CLASSIC
Vattenkokare från Dualit i läcker design. Den är 
effektiv och tystlåten och har ett ergonomiskt utformat 
handtag som skyddar mot värme. Locket har en stor 
”heatproof” knopp för att förhindra att du bränner dina 
fingrar. Ett doldt elementet värmer vattnet snabbt och 
har en egen säkerhetsbrytare som förhindrar torrkok-
ning. 1,7 liter. Nivåindikator med antal koppar och liter 
som enhet. Patenterade element som är utbytbara. 
Extra tyst. 1 års garanti. 595690, 2.889:-

VATTENKOKARE MINI
Denna lite mindre vattenkokaren från Dualit 
är perfekt för mindre hushåll eller när man inte 
behöver koka så mycket vatten, rymmer ca 1.0 liter. 
Vattenkokaren är tillverkad i rostfritt stål och har 
värmebeständigt material i handtag och knopp. 
Tar liten plats på bänken och är samtidigt snygg 
att se på! Med en effekt på 2.1 kW är vattenkoka-
ren snabb samtidigt som den är både tyst och lätt 
att hantera. 595500, 1.266:-

VATTENKOKARE KANNA
Sladdlös vattenkokare från Dualit i läcker 
design. Den är effektiv och tystlåten och har ett 
ergonomiskt utformat handtag som skyddar mot 
värme.  Locket har en stor ”heatproof” knopp för 
att förhindra att du bränner dina fingrar. Ett doldt 
elementet värmer vattnet snabbt och har en egen 
säkerhetsbrytare som förhindrar torrkokning. 
Rymmer: 1,5 liter. 25x18x22cm. Längd på sladd ca 
75 cm. 1 års garanti. 595600, 1.910:-
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SOUS VIDE SANSAIRE
Sous vide är en matlagningsmetod från 
Sansaire, som använder exakt tempera-
turkontroll för att uppnå perfekt resultat, 
varje gång. Lägg ner det du ska tillaga i 
försluten plastpåse, ställ in temperaturen 
på din sous vide och placera båda i en 
kastrull med vatten. Sous vide ser nu till att 
innertemperaturen inte överstiger det du 
valt. För ytterligare smak och yta kan du 
efter tillagning kort steka till din mat. 1100W, 
H390xW128xD136 mm. 510000, 1.870:-

TM

KVARNSET 505
2019 ser vi lanseringen av den helt nya Precision+ 
pepparkvarn mekanismen. Designad och utvecklad 
under en 2-årig period, den nya mekanismen stärker 
vår position som de främsta innovatörerna i kate-
gorin. Kraftfullt testat i samråd med Nottingham 
Universitys aromlaboratorium. Cole och Mason 
Precision+ representerar en helt ny prestationsnivå: 
kan leverera mer peppar per vridning än någonsin 
tidigare och testas vetenskapligt för att släppa ut 
mer smak. Dessutom omfattas de nya mekanismer-
na fortfarande av vår branschledande livstidsgaranti. 
Designen är skapad av Cole och Mason. 14 cm. 
Akryl. H50518P, 553:-

KVARNSET LYNDHURS
2019 ser vi lanseringen av den helt nya Precision+ 
pepparkvarn mekanismen. Designad och utvecklad 
under en 2-årig period, den nya mekanismen stärker 
vår position som de främsta innovatörerna i kate-
gorin. Kraftfullt testat i samråd med Nottingham 
Universitys aromlaboratorium. Cole och Mason 
Precision+ representerar en helt ny prestationsnivå: 
kan leverera mer peppar per vridning än någonsin 
tidigare och testas vetenskapligt för att släppa ut 
mer smak. Dessutom omfattas de nya mekanismer-
na fortfarande av vår branschledande livstidsgaranti. 
Designen är skapad av Cole och Mason. Ø6,2cm, 
h18,5cm. Ask, H331907. Valnöt, H331935. 1.573:-

KVARNSET DERWENT
2019 ser vi lanseringen av den helt nya Precision+ 
pepparkvarn mekanismen. Designad och utvecklad 
under en 2-årig period, den nya mekanismen stärker 
vår position som de främsta innovatörerna i kate-
gorin. Kraftfullt testat i samråd med Nottingham 
Universitys aromlaboratorium. Cole och Mason 
Precision+ representerar en helt ny prestationsnivå: 
kan leverera mer peppar per vridning än någonsin 
tidigare och testas vetenskapligt för att släppa ut 
mer smak. Dessutom omfattas de nya mekanismer-
na fortfarande av vår branschledande livstidsgaranti. 
19 cm. Akryl, rostfritt stål.
Silver, H59408G. Gunmetal, H59428G 1.436:-

KOKARE VENUS
NEW BIALETTI®
A timeless classic - Elegans 
och prestanda i en förnyad 
form. Tillverkat av 18/10 stål för 
att fungera även på induktions-
kokar, upprätthåller sin glans 
och ursprungliga egenskaper 
även efter långvarig använd-
ning över tid. Anti-skållning 
handtag. Genomtänkt design, 
ergonomisk och med non-slip 
finish.6 kopp - 235 ml h 19 cm. 
374499, 765:-

MJÖLKSKUMMARE
BIALETTI® HOT AND COLD
Elektrisk mjölkskummare utrustad med två olika 
vispar för cappuccino och kaffe latte som tillåter 
dig att skumma både varm och kall mjölk. Den 
värmer upp mjölken på nolltid och stänger av 
sig själv när arbetet är utfört. Inuti har den en 
non-stick-beläggning som gör den otroligt enkel 
att rengöra och skölja ur. Passar utmärkt för dig 
som älskar kaffe med mjölk, precis som det ska 
vara! 115-240ml. 374910, 1.105:-

KOKARE VENUS
COPPER BIALETTI®
A timeless classic - Elegans 
och prestanda i en förnyad 
form. Tillverkat av 18/10 stål för 
att fungera även på induktions-
kokar, upprätthåller sin glans 
och ursprungliga egenskaper 
även efter långvarig använd-
ning över tid. Anti-skållning 
handtag. Genomtänkt design, 
ergonomisk och med non-slip 
finish.6 kopp - 235 ml h 19 cm. 
374497, 850:-

KOKARE VENUS
BLUE BIALETTI®
A timeless classic - Elegans 
och prestanda i en förnyad 
form. Tillverkat av 18/10 stål för 
att fungera även på induktions-
kokar, upprätthåller sin glans 
och ursprungliga egenskaper 
även efter långvarig använd-
ning över tid. Anti-skållning 
handtag. Genomtänkt design, 
ergonomisk och med non-slip 
finish.6 kopp - 235 ml h 19 cm. 
374498, 850:-

KNIVSLIP STANDARD SWISS ISTOR®
10x1,2x0,5cm, silver.
520100, 425:-

Det ursprungliga varumärket istor SWISS SHAR-
PENER® har i 25 år stått för schweizisk kvalitet. 

Företaget har idag representanter för sina produkter i 
många länder över hela världen. Istor SWISS SHAR-

PENER är enkelt och snabb att använda och slipar 
alla stålblad som t.ex. saxar, knivar (även tandade), 

beskärningssaxar, liar mm. De passar både höger- och 
vänsterhänta. De ”hemliga” lagren i slipningskom-

ponentens sammansättning och form. Detär mycket 
hårda och extremt slitstarkt. Aluminiumhandtaget är 
lätt. Produktion inklusive förpackning sker i Schweiz. 

Under monteringen tar vi hänsyn till institutioner som 
erbjuder skyddade arbetsplatser till personer med 

fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

KNIVSLIP PRO SWISS ISTOR®
14,4x2,1x0,8cm, silver.
520200, 765:-
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Hinoki är en av de mest eleganta 
träslagen i Japan. Detta träd är en typ 
av cypress som anses helig och växer 

bara i denna del av världen. Hinoki har 
använts sedan antiken i Japan som ett 
byggmaterial för att bygga tempel och 

helgedomar. Hinokis hållbarhet fortsätter 
att öka i cirka 200 år, även efter att den 
har klippts. Efter 200 år återgår Hinoki 
gradvis till sin ursprungliga hållbarhet 

som tar cirka 1000 år. Otroligt sagt sägs 
det att du kan känna doften och till och 

med återanvända den 1300 år gamla 
hinoki när du planerar.

KNIVFODRAL
Exklusivt knivfodral i buffelläder med kardborrelås-
ning. Slitstarkt och vattenavvisande foder i coatad 
polyester. Plats för 4 st knivar, 42,5x30 cm, från Scan-
dinavian Home (knivar ingår ej). 142896, 1.355:-

FÖRKLÄDE VINTAGE LÄDER
Exklusivt förkläde i vintage buffelläder. Justerbar 
nackrem. Packad i förpackning.  Tillverkad av 
SMETA-certifierat skinn. L 76, b 64 cm. Buffellä-
der. 613200 mustard. 613139 brun. 975:-

FÖRKLÄDE SKINN
Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder,  från Scandinavian 
Home. Rutigt foder på  baksidan. Framfickor med nitar i 
hörnen  för extra hållbarhet och hängare för kockslänga.  
L 76, b 64 cm.  Tillverkad Av BSCI-certifiserat skinn som 
följer enligt EU:s Reach-normer. 613133, 1.530:-

HINOKI BADRUMSMATTA
59x55x2,5cm, 150001. 1.360:-

HINOKI FÖRVARINGSLÅDA LARGE
30x15x5cm, 150003. 296:-

HINOKI FÖRVARINGSLÅDA SMALL
15x15x5cm, 150002. 195:-

HINOKI TVÅL/DISKPUMP
9,75x7x19,3cm, 150005. 255:-

FÖRKLÄDE CHEF TIE-APRON®
TTie&Apron kombinerar elegansen av en slips med nyttan av ett förkläde. Oavsett om du lagar mat, serverar 
eller bara underhållande vänner, blir Tie&Apron varje middag till ett spektakulärt ögonblick, en ritual som du inte 
kommer att glömma. Det knutna slipset av Tie&Apron  ser inte bara smart ut, det är helt justerbart och det finns 
ingen chans att oavsiktligt doppa din slips i soppan. Ljus/grå, 195000, Svart/grå, 191000, Blå/svart/vit, 191010, 
Bordeaux/svart, 191020, 680:-
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SAUTÉ PANNA M. GLASLOCK 
ULTIMATE PRO
Zyliss Ultimate PRO Non-Stick-pannan har 
en 10-årig non-stick-garanti.  Alpine Crys-
tal-beläggningen är 8x tuffare än nuvarande 
2-skikts PTFE-beläggningar jämfört med 
ILAG Basic, baserat på nötningstestet, ILAG 
Method AA-088. Ugns- / grill säker upp 
till  230 C, Induktionsbotten  i rostfritt stål. 
Säker för metallverktyg, hälllpip, ergonomiskt 
handtag i rostfritt stål, diskmaskin säker samt  
PFAO fri. Ø 28 cm. E980179, 1.640:-

STEKPANNA ULTIMATE PRO
Zyliss Ultimate PRO Non-Stick-pannan har 
en 10-årig non-stick-garanti.  Alpine Crys-
tal-beläggningen är 8x tuffare än nuvarande 
2-skikts PTFE-beläggningar jämfört med 
ILAG Basic, baserat på nötningstestet, ILAG 
Method AA-088. Ugns- / grill säker upp 
till  230 C, Induktionsbotten  i rostfritt stål. 
Säker för metallverktyg, hälllpip, ergonomiskt 
handtag i rostfritt stål, diskmaskin säker samt  
PFAO fri. Ø 28 cm. E980178, 1.139:-

TANDAD SKAL KNIV COMFORT PRO
Comfort Pro-räfflad kniv har en 11 cm ishärdad 15 ° tysk rostfri kant och har utfor-
mats för att skära igenom produkter med tuffa skinn och mjukt kött, som tomater, 
persikor eller kiwifrukter. Den skarpa räfflade kanten och den smala profilen gör 
att den lätt glider genom produkterna utan att skada det mjuka köttet. Det ergo-
nomiska handtaget har utformats för ultimat komfort vid daglig användning. Den 
passar perfekt i handen och har en avsmalnande bult som ger ett stadigt grepp 
vid användning. Fingerinsprånget ovanpå handtaget ger ett bekvämt läge för att 
placera pekfingret vid skärning. 11,5cm, svart-silver. E920276, 281:-

SKAL KNIV COMFORT PRO
11 cm Comfort Pro Skakniv är en av de mest använda knivarna för de vardagliga 
matberedningsuppgifterna och det ishärdade bladet säkerställer att bladet förblir 
skarpt under den frekventa användningen. Den kompakta storleken gör den 
idealisk för alla uppgifter från trimning till skärning och tärning. Det ergonomiska 
handtaget har utformats för ultimat komfort vid daglig användning. Den passar 
perfekt i handen och har en platt stöd som ger ett stadigt grepp vid användning. 
Fingerinsprånget ovanpå handtaget ger ett bekvämt läge för att placera pekfing-
ret vid skärning med precision. Tyskt stål. 11 cm, svart-silver. E920273, 255:-

SANTOKU COMFORT PRO
Comfort Pro Santoku-kniven har fördjupning längs bladet för att säkerställa 
mindre matpinnar. Det ishärdade 15 ° tyska bladet i rostfritt stål glider genom 
produkter som vanligtvis är svårare att skära, såsom butternut squash. Det ergo-
nomiska handtaget har utformats för ultimat komfort vid daglig användning. Den 
passar perfekt i handen och har en avsmalnande bult som ger ett stadigt grepp 
vid användning. Fingerinsprånget ovanpå handtaget ger ett bekvämt läge för att 
placera pekfingret vid skärning med precision. 18cm, svart-silver. E920271, 442:-

KOCKKNIV COMFORT PRO
Unik design Comfort Pro Chefs kniv blir lätt din kniv i köket. Det superskarpa 
ishärdade 15 ° tyska rostfria stålbladet passar nästan varje köksförberedelse, och 
glider lätt igenom produkterna för enkel huggning och skärning. Det ergonomiska 
handtaget har utformats för ultimat komfort vid daglig användning. Den passar 
perfekt i handen och har en avsmalnande bult som ger ett stadigt grepp vid 
användning. Fingerinsprånget ovanpå handtaget ger ett bekvämt läge för att 
placera pekfingret vid skärning med precision. 20cm, svart-silver. E920270, 442:-

FÖRSKÄRARE COMFORT PRO
Comfort Pro förskärare kniv har ett ishärdat, 15 ° tyskt rostfritt stålblad. Det 20 
cm långa bladet gör det enkelt att skära och servera den perfekta köttstycket. Det 
ergonomiska handtaget har utformats för ultimat komfort vid daglig användning. 
Den passar perfekt i handen och har en avsmalnande bult som ger
ett stadigt grepp vid användning. Fingerinsprånget ovanpå handtaget
ger ett bekvämt läge för att placera pekfingret vid skärning med precision.
20cm, svart-silver. E920269, 408:-

BRÖDKNIV COMFORT PRO
Comfort Pro Brödkniv har ett 20 cm långt blad med en ishärdad tysk räfflad 
räfflad skärkant som är utformad för att fungera perfekt på både hårda och mjuka 
ytor för att ge den perfekta skivan utan att krossas eller smula. Det ergonomiska 
handtaget har utformats för ultimat komfort vid daglig användning. Den passar 
perfekt i handen och har en avsmalnande bult som ger ett stadigt grepp vid 
användning. Fingerinsprånget ovanpå handtaget ger ett bekvämt läge för att 
placera pekfingret vid skärning med precision. 20cm, svart-silver. E920268, 425:-

KNIV BLOCK COMFORT
Förvarar bekvämt upp till 8 knivar. Flexibla 
plastfibrer sprider och greppar knivarna för 
säker förvaring. Taktil mjuk finish, halkfria 
fötter för ökad säkerhet. Tvättbart och 
hygieniskt plastinlägg för plast. För att ta 
bort fiberinsatsen, luta blocket framåt för att 
lossa det. För att rengöra, tvätta helt enkelt 
i varmt tvålvatten. Skölj och torka noggrant 
före användning. 23,5x14,5x12,5cm.
E920262, 510:-
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KNIVSTÄLL MED KNIVAR
ELEVATE™ SLIMBLOCK
Integrerad knivstöd förbättrar hygien och 
minskar röran. Slimline-knivblock med 
lättåtkomliga knivspår. Avtagbar 2-stegs 
keramisk slipare i botten. Knivar har japanska 
rostfritt stålblad och ergonomiska handtag. 
Skalkniv 9cm, Tandad kniv 11cm, Santou-kniv 
14cm, Kockkniv 16,5cm, Brödkniv 20cm. 
35,7x16,8x7,5cm. J10537, 1.529:-

INDEX™ WITH KNIVES
I denna smarta stående låda kommer 4 
stycken skärbrädor med tillhörande knivar. 
Alla skärbrädor och knivar har egna funktioner 
och färger för sitt användningsområde och 
hjälper dig att inte blanda ihop ingredienserna 
för en hygienisk matlagning. Tål maskindisk. 
33x11x32cm. J60096, 1.410:-

SKÄRBRÄDA FOLIO™ STEEL
Sats med 4 skivbräda med rostfritt stållhölje. 
Färgkodade skivbräda med anti-glidande fötter 
Knivvänliga, texturerade skärytor Rostfritt stålfodral 
för organiserad förvaring skärbräden hålls ihop, 
vilket gör att luft cirkulerar för hygienisk torkning. 
Rostfria stålstänger för enkla val av skärbräda. 25,5 
x 35,5 x 7 cm, rostfri - PP. J60170 rostfri, J60172 
rose gold, J60171 carbon black, 1.274:-

INDEX™ REGULAR
I denna smarta stående låda kommer 4 
stycken skärbrädor.  Alla skärbrädor har egna 
funktioner för sitt användningsområde och 
hjälper dig att inte blanda ihop ingredienserna 
för en hygienisk matlagning. Skärbrädorna är 
dessutom märkta efter varje användnings-
område. Tål maskindisk. 30,5x23,3x8,3cm. 
J60131, 829:-

SKÄRBRÄDA INDEX™ BAMBOO
I detta smarta set ingår 3 stycken skärbrädor. 
Alla skärbrädor har egna funktioner för sitt 
användningsområde och hjälper dig att inte 
blanda ihop ingredienserna för en hygienisk 
matlagning. Skärbrädorna är dessutom märkta 
efter varje användningsområde. Tål maskin-
disk. 3/del - 35x9,5x29,5cm. Bambu trä - ABS.
J60141, 1.147:-

VACUUM INSULATED
WATER BOTTLE LOOP™
Den slående designen på denna vattenflaska 
gör den lätt att bära, men ger också en 
unik plats att hålla locket på, antingen när 
man dricker eller när det förvaras i ett skåp. 
Tillverkad av dubbelväggigt, vakuumisolerat 
18/8 rostfritt stål med ett värmereflekterande 
kopparlager, det håller dryckerna varma i upp 
till 12 timmar och kalla i upp till 24 timmar 
och förblir kondensfria i din väska. Det läc-
kagesäkra locket har skruvgängan på insidan, 
vilket gör det till ett nöje att dricka från, och 
själva flaskan har en tuff, pulverlackerad yta. 
Håll dig hydratiserad med stil och minska 
behovet av engångsplastflaskor. Fri från 
BPA. Kapacitet: 500 ml. Varm temperatur 
är 60°C (/ - 1°C), starttemperatur 95°C. 
Den kalla temperaturen är 10°C (/ - 1°C), 
starttemperatur> 3°C (/ - 1°C). 500 ml Ø 
7x29cm. J81118 green. J81119 coral, J81120 
blue, 181121 brushed/Anthracite. 390:-

TRAVEL MUG  SIPP™
Återanvändbara muggar kan ofta utsättas för 
smuts och bakterier - för det första om de bärs 
löst inuti en handväska eller ryggsäck men 
också när de hanteras av barista eller kaféper-
sonal när man köper drycker. Den här smarta 
designen har dock ett läckagesäkert, vändbart 
lock som täcker munstycket när det är stängt, 
vilket håller området som dina läppar rör vid 
när du dricker, som är mycket mer hygieniskt. 
Tillverkad av slitstark, BPA-fri plast, den har 
också ett läckagesäkert, skruvlock som förhin-
drar spill och en mjuk finish, vilket ger både ett 
halkfritt grepp och ett extra isoleringsskikt när 
du håller varma drycker. Nu kan du njuta av 
din favoritdryck när du är på språng och bidra 
till att minska behovet av engångsplastkoppar. 
Kapacitet: 340 ml.  Ø 8,2x13,6cm. J81122 
green. J811223 coral, J81124 blue, 152:-
181125 brushed/Anthracite. 331:-
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TITAN - TRASH COMPACTOR
Titan är ingen vanlig avfallsenhet. Den har 
ett patenterat, hygieniskt komprimeringssys-
tem som gör det möjligt att hålla upp till tre 
gånger mer avfall än en enhet av liknande 
storlek. Eftersom Titan komprimerar ditt 
avfall behöver det inte tömmas så ofta, vilket 
i sin tur minskar mängden påsar du använder 
och även mängden fulla påsar som du måste 
hantera mellan insamlingarna.
J30030 39x33x68 cm, 4.246:-
J30037 SLIM (pressar ihop 60 liter skräp till 
20 liter), 30,2x34,4x68,4cm, 3.953:-

TOTA LAUNDRY
SEPARATION BASKET, 90L
Denna smarta tvättkorg har en mängd prak-
tiska funktioner som gör tvättdagen mindre 
jobbig. Under locket har det två 45-liters 
tygväskor som gör att du kan separera tvätt 
i ljusa och mörka / färgade tyger. Varje väska 
har handtag på toppen så att du enkelt kan 
lyfta och bära den rakt till maskinen och ett 
hjälphandtag på basen för att underlätta 
tömningen. När du byter ut varje påse i 
korgen finns det inga knep eller knappar att 
göra, antingen eftersom den självlokaliserande 
fälgen säkerställer att den faller perfekt tillbaka 
på plats, redo för nästa last. Det snygga tygets 
exteriör är utformat. 90 liter 55x39x68cm.
J50003, grå. J50004, svart. 1.699:- 

TOTEM MAX
Starkt konstruerat stativ, lättillgängliga behållare, utan att behöva lyfta av 

locken. Robusta, lättrengörda yttre stålfack samt innre plast behållare, Lätt 
att fylla och tömma. Två storlekar 40 och 60 liter, i tre olika färger. Med säker 

luktkontroll. Byggd för att hålla fingeravtryckssäker rostfritt stål.

 39x37x82 cm
J30060, 4.246:- 

J30061 Stone, 3.953:-
J30062 Graphite, 3.953:- 

 30x37x76 cm
J30063, 3.953:- 
J30064 Stone, 3.396:-
J30065 Graphite, 3.396:- 

TOTA LAUNDRY
SEPARATION BASKET, 60L
Denna smarta tvättkorg har en mängd prak-
tiska funktioner som gör tvättdagen mindre 
jobbig. Under locket har det två 30-liters 
tygväskor som gör att du kan separera tvätt 
i ljusa och mörka / färgade tyger. Varje väska 
har handtag på toppen så att du enkelt kan 
lyfta och bära den rakt till maskinen och ett 
hjälphandtag på basen för att underlätta 
tömningen. När du byter ut varje påse i 
korgen finns det inga knep eller knappar att 
göra, antingen eftersom den självlokaliserande 
fälgen säkerställer att den faller perfekt tillbaka 
på plats, redo för nästa last. Det snygga tygets 
exteriör är utformat. 60 liter 39x39x68cm.
J50001, grå. J50002, svart. 1.444:- 
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SMINKSPEGEL ALONA  ZACK®
LED-sminkspegel som omges med LED-lam-
por,lutbar, 5 x förstoring, batteri 3 AA (ingår ej) 
Antiglid dynan på undersidan. ZACK Design, 
spegel yta Ø 20 cm. 840140, matt. 1.699:- 
840141, silver. 840142, svart. 1.915:-

PEPPARKVARN ELEKTRISK
MONINO ZACK®
Kolstål kvarn; endast för svarta pepparkorn; 
Enhandsknapp; Malings grad justerbar från fint 
pulver till grovkornigt; batteridriven (batterier 
4xAAA, INTE INKLUDERAT!). 820935, 595:-

SALTKVARN ELEKTRISK
MONINO ZACK®
Keramisk kvarn för grovt salt och kryddor; 
Enhandsknapp; Malings grad justerbar från fint 
pulver till grovkornigt; batteridriven (batterier 
4xAAA, INTE INKLUDERAT!). 820936, 595:-

TERMOSKANNA CALDO ZACK®
Dubbelväggig, brottbeständig rostfri kanna 
med utmärkta isoleringsegenskaper; Skruvlock 
med tryckknappslås; Praktiskt för varma och 
kalla drycker; Helt matsäker design; Droppfri 
hällningenastående isoleringsegenskaper: Volym 
1 liter.  Timmar / temperatur   0/95 ° C  2/87 ° C  
4/80 ° C  6/75 ° C  8/70 ° C  10/65 ° C  12/62 ° 
C  24/46 ° C 821010, 595:-

NYCKELSKÅP MED SPEGEL LITEN 
NOLMA ZACK®
6 krokar; Krokar kan placeras individuellt; Installeras 
med vänster eller höger öppning; Dold väggmon-
tering. Väggmontering: borrning. Zack design. 
28,4x28x7 cm. 850603, 1.088:-

KLÄDHÄNGARE ATACIO (OBS 2 KOLLI) ZACK®
Gummi droppbricka för våta paraplyer; hög stabilitet på grund av 
vikt integrerad i golvet; Gummikuddar på undersidan förhindrar 
att känsliga golv repas; enkel montering, inklusive illustrerade 
monteringsanvisningar. h 165 b32 d32cm. 850670, 5.313:-

VÄGGKLOCKA WANU ZACK®
väggklocka, batteridriven kvartsmekanism. urtavla av ABS-
plast ø 27 cm, d. 4,1 cm 18/10 rostfritt stål designat av ZACK.
860016, beige. 860017, blå. 860018, grå. 850:-

SKOHORN CALZO
M. MAGNETFÄSTE ZACK®
Stabil, ergonomiskt formad skohorn; Rundade 
kanter; Skohornet fästs på väggfästet via en 
magnet; En dold stödkant förhindrar pålitligt 
skohornet från att glida.
850654, 484:-

GOLVSKRAPA JAZ ZACK®
för rengöring av släta ytor såsom dusch-
väggar och kakel; utbytbar, icke-färgande 
utdragbar läpp; Utdragbar läpp och 
väggfäste finns som reservdelar. Inklusive 
väggfäste, fästmaterial (pluggar, skruvar) 
och illustrerade monteringsanvisningar. 
840090, 1.105:-
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TOALETT BETJÄNT LINEA ZACK®
Med sin enastående design fortsätter toalett-
butlern från LINEA-serien ZACKs exklusiva 
designspråk. Tack vare det enkla utseendet, vilket 
gör ZACK-artiklar så omisskännliga, är det inte 
svårt att integrera detta snygga badrumstillbehör 
i en mängd olika badrumsvärldar.  Tillverkad av 
glansigt polerat 18/10 rostfritt stål imponerar den 
högkvalitativa toalettbutlern inte bara med sitt 
utmärkta utförande utan imponerar också med 
sin hantering.  Borsthållaren kan enkelt tas bort 
från stativet tack vare dess praktiska skruvfäste för 
rengöring. Och borsten finns också som reservdel. 
840027, 2.456:-

VÄGG TVÅLPUMP SCALA ZACK®
lämplig för flytande tvål, kroppslotion, diskmedel etc.; 
Pumphuvud finns som reservdel. Den här artikeln är 
en del av ZACK-designserien ”SCALA”. Ytterligare 
kompletterande artiklar finns tillgängliga.Väggmon-
tering: limning eller borrning. Inklusive fästmaterial 
(pluggar, skruvar) och illustrerade monteringsanvis-
ningar. För limfästning krävs följande ZACK-pro-
dukter: ZackMount-lim (6g) artikelnr. 30003 / 
ZackMount lim (13g) Artikelnr. 840080, 1.130:-

TVÅLPUMP SCALA ZACK®
lämplig för flytande tvål, kroppslotion, diskme-
del etc.; Pumphuvud finns som reservdel. Den 
här artikeln är en del av ZACK-designserien 
”SCALA”. Ytterligare kompletterande artiklar 
finns tillgängliga. 840079, 833:-

TOALETTBETJÄNT  SCALA ZACK®
Lämplig för en toalettrulle plus två reservrullar; 
tungt stativ säkerställer ett säkert stativ; 4 gummi-
kuddar under basen skyddar känsliga golv. Inklusive 
illustrerade monteringsanvisningar.Denna artikel är 
en del av ZACK-designserien ”SCALA”. Ytterliga-
re, ytterligare artiklar finns tillgängliga.
840048, 2.125:-

VÄGG TVÅLPUMP  LINEA ZACK®
Lämplig för flytande tvål, kroppslotion, 
diskmedel, handsprit osv. Lämplig för badrum 
eller kök; Med plastinsats för enkel skötsel; 
Reservdel tillgänglig.Väggmontering: borrning.
840337, spegelfinnish. 1.149:-
840368, matt 978:-
840405, svart matt 1.170:-

TVÅLPUMP  LINEA ZACK®
Lämplig för flytande tvål, kroppslotion, 
diskmedel, handsprit osv. Lämplig för badrum 
eller kök; Med plastinsats för enkel skötsel; 
Reservdel tillgänglig.Väggmontering: borrning.
840338, spegelfinnish. 893:-
840369, matt 723:-
840406, svart matt 845:-

TVÅLPUMP TORES ZACK®
Lämplig för flytande tvål, kroppslotion, disk-
medel handsprit. Lämplig för badrum och kök; 
Med plastinsats för enkel skötsel; Silikonplatta 
på undersidan förhindrar att den glider under 
användning och skyddar känsliga ytor; Ersätt-
ningshuvud finns som reservdel.
840355, 680:-

VÄGG TVÅLPUMP TORES ZACK®
Lämplig för flytande tvål, kroppslotion, disk-
medel handsprit. Lämplig för badrum och kök; 
Med plastinsats för enkel skötsel; Silikonplatta 
på undersidan förhindrar att den glider under 
användning och skyddar känsliga ytor; Ersätt-
ningshuvud finns som reservdel.
840356, 975:-

TOALETT BETJÄNT ATORE ZACK®
toalettbetjänt, vit. avtagbar plastbehållare, grå 
borste, gummifötter w. 15,0 cm, h. 71,8 cm d. 18,0 
cm 18/10 rostfritt stål pulverlackerad, vit designad 
av ZACK. 840818, 2.040:-

BADRUMS AVFALLSKORG
CIVOS ZACK®
7 liter Ø18x29cm Svart 18/10 Powder coated.
850507, 1.015:-

PAPPERSKORG CIVOS ZACK®
Ø 25x37,5 cm Svart 18/10 Powder coated. 
850508, 1.063:-

PARAPLYSTÄLL CIVOS ZACK®
Ø 25x49 cm Svart 18/10 Powder coated.
850509, 1.190:-
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GADGETVÄSKA TAN
Äntligen ordning på sladdar 
och laddare! Baway Gadget 

Purse, förenklar och får 
ordning inför resan eller 

hemma. Tillverkad i fint skinn 
och har bra och praktiska 
fack på insidan. Tillverkad 
av BSCI-certifierat skinn 

som följer enligt EU:s 
”Reach-”normer.  

28x20x2 cm, tan, buffalo-
skinn. 613178, 975:-

PORTFÖLJ TAN
Slimmad datorväska i Real 

Leather, för dator upp till 13”. 
På framsidan en stor ficka 

stängbar med magnet. Ficka 
med dragkedja på baksidan. 

Helt vadderad inuti och en 
vadderad ficka. Avtagbar 

och justerbar axelrem.  
Tillverkad i fint skinn och har 

bra och praktiska fack på 
insidan. Tillverkad av 

BSCI-certifierat skinn 
som följer enligt EU:s 

”Reach-”normer.  
38x30x6 cm, tan, buffalo-

skinn, 613194, 2.125:-

HÄNGNECESSÄR TAN
Smidig och platt att packa 

ihop. Krok för upphängning 
och 4 fack för dina toalettar-

tiklar. Tillverkad av BSCI-cer-
tifierat skinn som följer enligt 

EU:s ”Reach-”normer, och 
med nylonfoder på insida. 

23x24 cm / 58 cm/ 
24 cm, tan, buffaloskinn, 

613177, 1.450:-

BAGAGETAG TAN
Praktisk och fin adresstag i 

skinn med kortplats för namn 
och adress. Tillverkad av 

BSCI-certifierat skinn 
som följer enligt EU:s 

”Reach-”normer. 12x7 cm, 
tan, buffaloskinn. 

613174, 210:-
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Alla vill väl resa! Oavsett om du vill resa 
långt eller bara en bit så vill man resa 

med stil. En resa kittlar sinnena, väcker 
nyfikenheten och skapar minnen. I denna 
kategori hittar du allt för att göra din resa 
extra bra. Smarta funktionella produkter 
blandas med exklusiva produkter i skinn.

För oss på Baway handlar vår kollektion 
om mode, kvalitet och funktion. Vi ser 
våra produkter som något utöver det 

vanliga och som har det ”lilla extra” i form 
av känsla och hållbarhet - produkter vi 

gärna själva använder. Hela vår kollektion 
är handgjord och tillverkad i kraftigt 

buffelskinn, har praktiska fickor, slitstarkt 
foder och YKK-dragkedjor i metall. För att 

göra skinnet tåligt, tillsätts vegetabiliska 
oljor i garvningsprocessen. Därefter vaxas 
ytan, vilket ger skinnet en underbar lyster. 
Skinnet kan skifta i färg och beror på att 
det suger upp oljan olika mycket. Detta 

ger produkten en naturlig utstrålning 
och är ett tecken på äkthet. Ta hand 
om din läderprodukt med godkända 

läderbehandlingsmedel så kommer den 
åldras vackert med tiden.

Vår leverantör består av ett garveri och 
en fabrik som samarbetar mycket nära, 

vilket gör det lätt att ha kontroll över hela 
tillverkningen. Fabriken är BSCI-certifierad 
och tar fullt ansvar och uppfyller samtliga 

krav detta innebär. Garveriet använder 
enbart EU-tillverkade kemiska produkter 
vid garvningen och inget krom som i dag 
är förbjudet - allt för att skapa trygghet, 

rättvisa och en bättre miljö.

RESA
&

FRITID
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AXELVÄSKA
Exklusiv vadderad väska i vaxat buffelläder 
med datorfack för 13,3”dator. Flera fickor 
för tex pass, mobil och pennhållare. Försluts 
upptill med YKK metalldragkedja. Djup 
säkerhetsficka på baksidan med metall 
dragkedja. 2 långa handtag och en avtagbar 
axelrem. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn 
som följer enligt EU:s ”Reach-”normer. H 37 
cm, B 29 cm, 7 cm, brun, vaxat buffelläder. 
613114, 2.125:-

AXELVÄSKA MINI
Exklusiv mindre axelväska i vaxat buffelläder, 
perfekt för boardingcard, plånbok, nycklar etc. 
som du behöver när du är på språng. Det finns 
även plats för en iPad mini. Ytterficka och 
säkerhetsficka. Varje Bawayprodukt har ett 
unikt tillverkningsnummer, det finns bara 1 
exemplar av varje. Tillverkad av BSCI-certifie-
rat skinn som följer enligt EU:s ”Reach-”nor-
mer. 26x21x7 cm, brun, vaxat buffelläder. 
613138, 1.595:-

MESSENGERBAG
Exklusiv väska i vaxat buffelläder med 
magnetförslutning. Passar för en 13” dator. 
Flera småfack på insidan samt fickor med YKK 
dragkedja både på fram och baksidan. Juster-
bar axelrem. 36x29x9 cm. Packad i tygpåse. 
Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer 
enligt EU:s ”Reach-”normer. 36x29x9 cm, 
brun, vaxat buffelläder. 613192, 2.800:-
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PORTFÖLJ
Exklusiv vadderad klassisk herrport-
följ i vaxat buffelläder. Datorfack 
för 15,6””dator, fickor på insidan 
för pass, mobil och pennhållare. 
Försluts med YKK metalldragkedja 
och med metallspänne, ett handtag 
och en avtagbar axelrem. Packad i 
tygpåse. Tillverkad av BSCI-certi-
fierat skinn som följer enligt EU:s 
”Reach-”normer. H 30 cm, B 42 cm, 
13 cm, brun, vaxat buffelläder. 
613115, 3.400:-

WEEKENDBAG
Exklusiv rymlig weekendväska i 
vaxat buffelläder med vadderat yt-
terfack med plats för 13,3” laptop/ 
Ipad. Fler fickor med varierande 
storlek för tex pass, mobil samt 
pennhållare. 45 x 32 cm, bälg 11-22 
cm. Tillverkad av BSCI-certifie-
rat skinn som följer enligt EU:s 
”Reach-”normer. 45x32 cm, brun, 
vaxat buffelläder. 613120, 4.035:-

NECESSÄR
Exklusiv necessär i vaxat 
buffelläder, fodrad insida med 
6 st fack. Försluts med YKK 
metalldragkedja. Packad i tygpåse. 
Varje väska har ett unikt tillverk-
ningsnummer, det finns bara 1 
exemplar av varje väska. Tillverkad 
av BSCI-certifierat skinn som 
följer enligt EU:s ”Reach-”normer. 
29x12x17 cm, brun, vaxat buffellä-
der. 613116, 1.105:-

GLASÖGONFODRAL
Exklusivt glasögonfodral i vaxat 
buffelläder där du kan förvara dina 
glasögon med stil. Med sin hårda 
design plattas inte fodralet utan 
skyddar dina glasögon. 
Tillverkad av BSCI-certifierat skinn 
som följer enligt EU:s ”Reach-”nor-
mer. 17,5x10x4 cm, brun, vaxat 
buffelläder. 613165, 420:-

DOKUMENTVÄSKA BAWAY
En slimmad portfölj som är lagom för en 13” 
bärbar dator, flera småfickor och plats för någ-
ra magasin eller en pärm med smal rygg. Båda 
utsidorna pryds av en ficka den ena sidan med 
längsgående dragkedja. Justerbar axelrem. 
Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer 
enligt EU:s ”Reach-”normer. 38x28x6 cm, 
brun, vaxat buffelläder. 613140, 2.545:-

RYGGSÄCK CITY
Exklusiv cityryggsäck i vaxat buffelläder, 
ytterfack med plats för Ipad och fack försluts 
med YKKdragkedja. Justerbara axelband 
Packad i tygpåse. Varje Bawayprodukt har ett 
unikt tillverkningsnummer, det finns bara 1 ex-
emplar av varje. Tillverkad av BSCI-certifierat 
skinn som följer enligt EU:s ”Reach-”normer. 
35x26x15 cm, 613131, 3.310:-

DATORFODRAL QUILTED, 13”
Exklusivt datorfodral i vaxat buffelläder. Passar 
för en 13” dator. Quiltat fack på yttersidan. 
YKK dragkedja. Packad i tygpåse.Tillverkad 
av BSCI-certifierat skinn som följer enligt 
EU:s ”Reach-”normer. 32x24x1 cm, brun, vaxat 
buffelläder. 613195, 1.190:-
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PORTFÖLJ BAWAY 13”
Exklusiv vadderad klassisk herrportfölj i vaxat buffeläder. Datorfack för 13”dator, fickor på insidan för 

pass, mobil och pennhållare  Försluts med YKK metalldragkedja och med metallspänne, ett handtag 
och en avtagbar axelrem. 27x30x9cm. Packad i tygpåse. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som följer 

enligt EU:s ”Reach-”normer. 37x30x9 cm, brun, vaxat buffelläder. 613191, 2.800:-
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IPAD MINI SLEEVE
Mjuk vadderad sleeve till iPad Mini  i vaxat 
buffelläder i exklusiv kvalitet. Fodrad insida, 
ficka för visitkort. YKK metalldragkedja.  
packad i tygpåse. Varje väska har ett unikt 
tillverkningsnummer, det finns bara 1 exemplar 
av varje väska. Tillverkad av BSCI-certifierat 
skinn som följer enligt EU:s ”Reach-”normer. 
B 15 cm, h 20 cm, brun, vaxat buffelläder. 
613108, 680:-

ANTECKNINGSBOK BAWAY
Exklusiv anteckningsbok ”Burde” med blanka 
sidor, och med löpande månads datum att 
ringa in. Bokomslag i vaxat buffelläder som 
går att byta ut boken när den är fullskriven. 
Numrering på insidan av skinnet för exklusi-
vitet. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn som 
följer enligt EU:s ”Reach-”normer. H 22,5 cm, 
B 34 cm (16x22,5cm), brun, vaxat buffelläder. 
613136, 590:-

NYCKELBAND BAWAY
Exklusiv nyckelhållare. 8x2,5 cm, brun, 
buffelläder. 613141, 128:-

IPAD SLEEVE
Mjuk vadderad väska i vaxat buffelläder i ex-
klusiv kvalitet. Fodrad insida, ficka för visitkort. 
YKK metalldragkedja.  packad i tygpåse. Varje 
väska har ett unikt tillverkningsnummer, det 
finns bara 1 exemplar av varje väska. Tillverkad 
av BSCI-certifierat skinn som följer enligt 
EU:s ”Reach-”normer. B 30 cm, h 23 cm, brun, 
vaxat buffelläder. 613111, 979:-

10-ÅRSBOK BAWAY
Exklusiv 10-års dagbok med plats för 
anteckningar. Bokomslag i vaxat buffellä-
der som går att byta ut boken när den är 
fullskriven Numrering på insidan. Tillverkad av 
BSCI-certifierat skinn som följer enligt EU:s 
”Reach-”normer. H 22,5 cm, B 34 cm, brun, 
vaxat buffelläder. 613137, 745:-

FÖRKLÄDE CANVAS BAWAY
Förkläde i kraftig canvas med rutigt foder. 
Ficka och midjeband i buffelläder. Handtvätt 
30grader. L 78 cm, B 66 cm L78xB66 cm, khaki, 
canvas - vaxat buffelläder. 613166, 1.015:-

RESEPLÅNBOK
Exklusiv i vaxat buffelläder med YKK-me-
talldragkedja, plats för boardingcard, pass, 
kontokort och pengar packad i tygpåse. Mått 
23x14 cm. Tillverkad av BSCI-certifierat skinn 
som följer enligt EU:s ”Reach-”normer. 23x14 cm, 
brun, vaxat buffelläder. 613117, 1.040:-

KORTPLÅNBOK BAWAY
Exklusiv plånbok i vaxat buffelläder med 6 st 
fack för kort samt en ficka för sedlar. Tillverkad 
av BSCI-certifierat skinn som följer enligt 
EU:s ”Reach-”normer. 9,5x8 cm, brun, vaxat 
buffelläder. 613118, 265:-

FÖRKLÄDE BAWAY
Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder. Rutigt 
flanellfoder på baksidan. Framfickor med 
nitar i hörnen för extra hållbarhet, kockslänga 
och en extra ficka för drickan som släcker 
törsten medan maten lagas. Tillverkad av 
BSCI-certifierat skinn som följer enligt EU:s 
”Reach-”normer. L 78 cm, B 66 cm, brun, vaxat 
buffelläder. 613127, 2.765:-
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MYNTBRICKA BAWAY
Brödtext. 20x20x3cm. Beige. Läder. 

613203, 425:-

Vi utökar vår Baway serie med kontorsprodukter i en ny färg men 
samma höga kvallité. Jobba hemifrån kommer att vara mycket mer 
vanligt, så varför inte ha det organiserat och snyggt. Passar både till 

den kräsne eller den mer trendiga. 
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SKRIVBORDSUNDERLÄGG BAWAY
Brödtext. 40x60cm. Beige. Läder/mikrofiber. 613206, 765:-

PENNSTÄLL BAWAY
Brödtext. H:11cm Dia:8cm. Beige. 

Läder/nylon. 613202, 213:-

MUSMATTA BAWAY
Brödtext. 20x16cm. Beige. Läder/

mikrofiber. 613205, 170:-
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PADELFODRAL CANVAS  BAWAY
Padelfodral i vaxad Canvas med skinndetaljer 

och handtag i bomull. YKK dragkedjor i metall på 
fack på utsidan med plats för plånbok och eller 

mobiltelefon. 613158, 425:-

PADELFODRAL SKINN  BAWAY
Lyxigt Padelfodral i skinn! 613157, 850:-

WEEKENDBAG CANVAS
BAWAY BLACK

Bag vaxad Canvas med skinndetaljer och handtag 
i buffelläder. YKK dragkedjor i metall och flera fack 

på insidan. Avtagbar axerem. Packas i plastpåse. 
613156, 1.150:-
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HAMAM HANDDUK
50x90cm grå 100 % bomull, packad i 
påse, från Royal Touch. 70106001, 109:-
50x90cm svart 100 % bomull, packad i 
påse, från Royal Touch. 70106002, 109:-

HAMAM BADHANDDUK
100 x 180 cm blå, 100 % bomull, packad i pre-
sentförpackning, från Royal Touch. 70107003, 
329:-. 100 x 180 cm grå, 100 % bomull, packad 
i presentförpackning, från Royal Touch. 
70107001, 329:-. 100 x 180 cm svart, 100 % 
bomull, packad i presentförpackning, från 
Royal Touch. 70107002, 329:-

HAMAM BADROCK
Grey/white, 100 % bomull, packad i 
presentförpackning,  från Royal Touch. 
S/M 70206001, 420:-
Black/white, 100 % bomull, packad i 
presentförpackning,  från Royal Touch. 
S/M 70206002, 420:-

Vad är bättre än mjuka gåvor? Med vår fantastiska bomullskvalitet 
kan vi erbjuda en livslång produkt som ger dig en nöjd och glad 

mottagare. All vår bomull är certifierad med Cotton USA och all 
frotté är Öko Tex-certifierad så du kan känna dig trygg i ditt val.

BAD & SPA
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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 
kvalité, 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.

MORGONROCK ROYAL TOUCH 
STAYCATION S/M & L/XL

En lyxig morgonrock/badrock av hög kvalité. Känslan 
är precis som ett lyxigt hotel fast nu kan du uppleva den 
hemma. Denna mysiga rock i cotton usa bomull vill man 
inte vara utan. 70202121, S/M. 70202122 L/XL. 1.150:-
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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 kvalité, tvättas och torktumlas alla handdukar från Royal Touch vid 
tillverkning. För bästa livslängd och känsla använder vi oss av bomull från varumärket Cotton USA.

HANDDUK STEEL GREY
100% bomull, 550 g/m2.

50x70, 70103075, 99:-   70x140, 70104075, 225:-

HANDDUK BLUE VELVET
100% bomull, 550 g/m2.

50x70, 70103060, 99:-   70x140, 70104060, 225:-

HANDDUK WHITE
100% bomull, 550 g/m2.

50x70, 70103001, 99:-   70x140, 70104001, 225:-

HANDDUK ANTHRACITE GREY
100% bomull, 550 g/m2.

50x70, 70103076, 99:-   70x140, 70104076, 225:-

ROCK ROYAL TOUCH WHITE
M 70202001, L 70203001, XL 70204001, XXL 70205001, 790:-

ROCK ROYAL TOUCH  STEEL GREY
M 70202075, L 70203075, XL 70204075, XXL 70205075, 790:-

ROCK ROYAL TOUCH VELVET BLUE
M 70202060, L 70203060, XL 70204060, XXL 70205060, 790:-

SINCE 1985
®
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PREMIUM TOUCH ROCK 
330g/m2 Steel grey .
S/M 72222075, 
L/XL 72224075, 590:-

PREMIUM TOUCH ROCK
330g/m2 White. S/M 72222001, 
L/XL 72224001, 590:-

ENFÄRGAD 
CREAM
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203002, 61:-
70x130, 72203502, 145:-
90x150, 72204502, 219:-

ENFÄRGAD 
DARK GREY
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203077, 61:-
70x130, 72203577, 145:-
90x150, 72204577, 219:-

ENFÄRGAD 
LIGHT GREY
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203074, 61:-
70x130, 72203574, 145:-
90x150, 72204574, 219:-

ENFÄRGAD 
LILAC
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203025, 61:-
70x130, 72203525, 145:-

ENFÄRGAD 
WHITE
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203001, 61:-
70x130, 72203501, 145:-
90x150, 72204501, 219:-

ENFÄRGAD 
BLUE VELVET
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203060, 61:-
70x130, 72203560, 145:-
90x150, 72204560, 219:-

ENFÄRGAD 
BLACK
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203099, 61:-
70x130, 72203599, 145:-

ENFÄRGAD 
BORDEAUX
100% bomull, 400 g/m2.
50x70, 72203034, 61:-
70x130, 72203534, 145:-
90x150, 72204534, 219:-

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

tvättas och torktumlas alla rockar från Premium Touch vid tillverkning. För bästa livslängd och känsla. 
OEKO-TEX® samt Cotton USA™  Bomull. Tillverkad i Turkiet.
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Som företagare är det viktigt att synas! Att profilera en produkt med din logo är ett 
stort ansvar för oss som vi tar på största allvar. Alla produkterna i denna kategori är 

anpassade för att märkas och sprida ditt budskap och skapa nya relationer.

PROFILERA
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35 mm

42 mm

Tryckbar yta

20 mm

30 mm

Tryckbar yta

MUGG ARMY
Originalet - Denna serie har anor från svenska armen, 1930-tal. Lanserades på 
80-talet och har en rustik och robusta design. Finns i flera färger och modeller.
27 cl. 465100 vit, 465600 svart, 42:-

DRICKSGLAS PICARDIE
1954 kom Duralexglaset Picardie, som blev en succé från första dagen.
Det är formgivet för att vara bekvämt att hålla och med facetter som 
reflekterar ljuset och förskönar drycken. Tillverkat i härdat och stöttåligt 
glas.
50 cl 645200, 43:-/st. 36 cl 645100, 36:-/st. 31 cl 645500, 33:-/st. 9 cl 
645300, 16,50:-/st. Levereras om 6 st/förpackning.

XX mm

XX mm

Tryckbar yta

XX mm

XX mm

Tryckbar yta

MUGG ARMY
9 cl. 463100 vit, 463600 svart, 33:-

75 mm

42 mm

Tryckbar yta

MUGG RIO 2-FÄRGS
30 cl. B62049 svart/ljusgrå, B62050 marin/ljusblå, 
B62054 grå/antracit, 33:-

MUGG RIO GLOSS 2-FÄRGS
30 cl. B62006 röd, B62013 lime, B62007 svart, B62008 marin, 33:-

PRESENTFÖRPACKNING MUGGAR
1-mugg, B90051, 20:- • 2-muggar, B90052, 26:- • 4-muggar B90053, 35:-

Prisexempel på 1-färgstryck 96 st muggar: 12:-/st. Kliché och ev packning tillkommer.
Kontakta oss för ytterligare tryckpriser

75 mm

42 mm

Tryckbar yta
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XX mm

XX mm

Tryckbar yta

65 mm

42 mm

Tryckbar yta

75 mm

42 mm

Tryckbar yta

75 mm

42 mm

Tryckbar yta

Tryckbar yta70 mm

165 mm

MUGG JAVA 
20 cl. B62047 off-white, B62045 svart, B62046 marin, 
B62055 grå, 33:-

MUGG SIESTA 
20 cl. B62127 off-white, B62125 svart, B62126 marin, 33:-

MUGG PAUS
25 cl. B62044 off-white, B62042 svart, B62043 marin, 
B62052 grå, 33:-

MUGG DE WILLE
Vit stapelbar mugg, 34 cl. B62158, 33:-

MUGG NEW YORK
30 cl. B62002 vit, B62003 svart, 30:-

75 mm

42 mm

Tryckbar yta

MUGG RIO GLOSSY
30 cl. B62011 vit, B62012 svart, B62016 marin, 33:-

PRESENTFÖRPACKNING MUGGAR
1-mugg, B90051, 20:- • 2-muggar, B90052, 26:- • 4-muggar B90053, 35:-

Prisexempel på 1-färgstryck 96 st muggar: 12:-/st. Kliché och ev packning tillkommer.
Kontakta oss för ytterligare tryckpriser
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BILMUGG STÅL 
UTAN ÖRA

Mugg take away med 
stålinsida. och tätslutande 
lock. 0,4l, 205mm, Rost-
fritt /plast B62088, 49:-

GRILLPINNE
Grillpinne med teleskoprör. Förvaras i 

medföljande nylonpåse. Teleskop 80 cm, 
gummiträ - rostfritt stål. B60013, 135:-

BILMUGG KAMPANJ INSERT
Mugg takeaway med dubbelvägg och tätslutande lock, med 
enkelt isärskruvande kan man profilera mellanväggen med 

papperslapp med eget tryck. 45 cl, 20 cm, Ø 9 cm, plast PP. 
B62075, 59:-

BIL/TERMOSMUGG INSERT
Mugg takeaway med stålinsida. och tät-
slutande lock. Med enkelt isär skruvande 

kan man profilera mellanväggen med 
papperslapp med eget tryck. 28cl, 135 

mm. Acryl/rostfritt. B62071, 75:-

FLYTANDE NYCKELRING FLIPFLOP
Nyckelring i form av en mini flipfloptoffel. Flyter i 

vatten  med bärighet upp till 55 gram  Material EVA- 
plast. 9x4,5 cm, limegrön. B74006, 20:-

...eller varför inte helt enkelt bara ge bort med eller utan reklamtryck.

ADDERA TILL...

KAMPANJ

39:-
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– ett koncept som stärker ert varumärke
Vår affärsidé är att jobba för och med våra kunder och tillsammans stärka ert varumärke. Här presenterar vi ett koncept 

som är noga framtaget av oss för att passa just er och få er att synas mer.

Så här går det till
Efter överenskommelse med kunden och det ni vill förverkliga med ert varumärke, tar vi kontakt med 

vår designbyrå. Vi låter dom ta fram designförslag på er handduk. Skisserna skickar vi sedan ut till er, för att få eventuella 
synpunkter och vi justerar efter era önskemål. Därefter skickar vi skisserna till fabriken, där er handduk produceras.

FRÅN IDÉ 
TILL VERKLIGHET

Här väver vi in din logotype eller det mönster ni vill ha på handdukens bård. 
Du kan välja att jobba med upp till 4 pms-färger (inkl. handduksfärg) på 
logotypen eller mönstret.

Upplaga
Minsta antal 200 st. Mönstret godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.

Leveranstider
8-9 veckor

HANDDUK MED 
INVÄVD BÅRD

Vill du skapa en helt unik handduk med många färger är denna metoden 
kanske det bästa alternativet då även tryck av fotografier är möjligt. Vi trycker 
på hela handdukens yta.

Upplaga
Minsta antal 100 st. Trycket godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.

Leveranstider
6 veckor

HANDDUK 
MED TRYCK

Kontakta din 
återförsäljare 
för skiss- och 

prisförslag
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Med denna metod kan ni brodera in er logotype eller det mönster ni 
önskar. Placering av brodyren är valfri och max 10 000 stygn är möjligt. 
Givetvis får du välja din egen PMS-färg på logotypen eller mönstret.

Upplaga
Minsta antal 200 st. Brodyren godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.

Leveranstider
8-9 veckor

HANDDUK 
MED BRODYR

Relieftekniken innebär att man ”skär ut” trycket i handduken. Trycket 
går ton i ton med handdukens färg, vilket gör att man får ett mjukt men 
framtonande motiv och en diskret och stilren märkning.

Upplaga
Minsta antal 200 st. Reliefen godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.

Leveranstider
8-9 veckor

RELIEFVÄVD
HANDDUK

Denna teknik innebär att man väver in mönstret/färgerna i handduken. 
Vanligtvis eller rent tekniskt så är det enklast att använda sig av två färger; 
en bottenfärg och en färg på loggan. Blandar man en ljus och en mörk 
färg rekommenderar vi en tjockare gramvikt för att undvika att färgerna 
lyser igenom. Bra att veta är att handduken får en positiv och en negativ 
sida. En uppskattad och lyxig kvalitet.

Upplaga
Minsta antal 500 st. Mönstret godkänns utifrån tryckunderlag/skisser.

Leveranstider
8-9 veckor

INVÄVD 
HANDDUK
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PLATS FÖR 
DIN LOGOTYP ELLER 
ANNAT BUDSKAP

BOMULLSBAG ORGANIC
I 100% bomull, 40x40x9 cm. B30020 natur, 52:-
1-färgs screentryck 18:-

BOMULLSBAG 
MED LÅNGA HANDTAG 200 G/M2 
I 100% bomull, 40x40x9 cm. B30011 vit, 
B30013 svart, B30017 natur, 40:-
1-färgs screentryck 18:-

BAG NON WOVEN 
40x40x9 cm. B30022 marin, B30021 svart, B30023 röd, 15:-
1-färgs transfer (max 25 cm2) 37:-

BOMULLSBAGAR 250 G/M2

I 100% bomull, 43x43x14 cm. B30012 marin, 
B30004 svart, B30003 natur, 52:-
1-färgs screentryck 18:-

BOMULLSBAGAR 150 G/M2

I 100% bomull, 40x40x9 cm. B30008 natur, B30016 marin,
B30014 Röd, B30015 lime, B30019 turkos, 32:-
1-färgs screentryck 18:-
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Hedenstorpsvägen 9
555 93 Jönköping, Sverige
Box 3184, 550 03 Jönköping, Sverige
Tel +46 (0)36-36 90 70
www.magasin.nu
info@magasin.nu
Instagram:
magasinfriendofbrands
Bildbank:
media.magasin.nu
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