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MERE END BARE EN GAVE

Julegaven til medarbejdere og kunder er et værdifuldt symbol 
– en tak for og en påskønnelse af engagement 

og loyalitet i året, der er gået. Glæde, overraskelse, værdi 
og anerkendelse samlet i én pakke.

I Gavekataloget 2019 er der noget til alle – ham, hende og hele 
familien. Udsøgte gaver fra BITZ’ farvestrålende univers og HOLMs 

støbejern og trævarer, eksklusive gavepakker fra Morsø, bløde pakker 
fra Södahl, elegant krystal fra Lyngby Glas, masser af godt køkkengrej, 
kufferter, moderigtige rejsetasker og hi-fi-gadgets. Som noget nyt har

vi Zone Denmark og Medusa-Copenhagen på hylderne sammen 
med Villa Collection, og dermed finder du også et langt større 

udvalg af småmøbler, lamper og interiør.

Gennem Kusintha-projektet, Christian Bitz’ samarbejde med 
Dansk Røde Kors, er der desuden mulighed for at lade 

velgørenhed indgå i årets julegave.

Gå på opdagelse i kataloget, som er inddelt i prisgrupper, 
så det er nemt at finde de perfekte gaver, der passer til alle 

virksomheder, personalegrupper og budgetter.

Gaveshoppen YourGifts er et alternativ til den klassiske julegave. 
Det er en onlineløsning, hvor du giver et gavekort til en hel gaveshop 

med mærkevarer i et bredt og varieret udvalg, hvor der aldrig er 
udsolgt. I år tilbyder vi også kategorien kr. 250,-, som mange har 

efterspurgt som valggaveløsning til det lidt mindre budget.

YourGifts ...........................................................  4 - 5

Kusintha ............................................................  6 - 8 

Gaver under kr. 400..........................................  9 - 72 

Gaver til kr. 400 ...............................................  73 - 116

Gaver til kr. 560 .............................................   117 - 138

Gaver til kr. 640 og derover ..........................  139 - 159

Gaverne i dette katalog forhandles af førende Firmagaveforhandlere, og salg sker udelukkende til B2B. 
Vejledende priser er angivet inkl. moms – mens alle erhvervspriser er ekskl. moms og fragt. 

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Den bedste gave, du kan give dine medarbejdere, er lige præcis den, som de 
ønsker sig – lad dem derfor selv vælge. På den måde får de en gave, som de  
kan bruge, og som betyder mere for dem. Dine medarbejdere får et YourGifts 
gavekort med en unik kode, som på www.yourgifts.dk giver frit valg blandt en 
lang række gaver fra kendte brands som fx BITZ, Södahl, Zone, Villa Collection, 
HOLM, Blomsterbergs, Medusa, Rosti, Morsø, A Simple Mess, Lyngby Glas, 
Severin, Nuance m.fl.

Der findes 4 forskellige prisklasser, men netop dit YourGifts gavekort giver kun 
adgang til den priskategori, som du har ønsket. Udvalget er stort og varieret,  
og det opdateres løbende, således der aldrig bliver udsolgt. 

 FIRE PRISKLASSER

Brug demokoderne DEMO250, DEMO400, DEMO560, DEMO640 og se de fire kategorier på www.yourgifts.dk. 
Gaverne leveres individuelt til modtagerne, derfor lægges et fragtgebyr på kr. 29,95 til gavekortets pris. 
Gavernes vejledende udsalgspris ligger mellem kr. 399,- og kr. 1.599,- afhængigt af, hvilken priskategori du vælger. 
Prisen på gavekortet er ekskl. moms.

250 kr.
+ fragt

DEMO250

400 kr.
+ fragt

DEMO400

560 kr.
+ fragt

DEMO560

640 kr.
+ fragt

DEMO640

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2020. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO250

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2020. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO400

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2020. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO560

Du vælger selv din gave og får den tilsendt.
Gå ind på www.yourgifts.dk og skriv din gavekode:

Du kan nu vælge mellem en lang række gaver. 
Vælg den, du helst vil have, og afslut 

med at skrive dit navn og din adresse. 
Tryk derefter på ’Godkend’ 
– så er gaven på vej til dig.

Vælg selv din gave!
GAVEKORT

Gavekortet er gyldigt til og med 31.12.2020. Gavekortet kan kun 
anvendes på www.yourgifts.dk og kan ikke ombyttes til kontanter.

YOUR 

GIFTS
DEMO640

YOUR 

GIFTS

GAVEKORT TIL EN HEL GAVEBUTIK
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Brug demokoderne DEMO250, DEMO400, DEMO560, DEMO640 og se de fire kategorier på www.yourgifts.dk. 
Gaverne leveres individuelt til modtagerne, derfor lægges et fragtgebyr på kr. 29,95 til gavekortets pris. 
Gavernes vejledende udsalgspris ligger mellem kr. 399,- og kr. 1.599,- afhængigt af, hvilken priskategori du vælger. 
Prisen på gavekortet er ekskl. moms.

         FORDELENE 

• Medarbejdere, som får lov at vælge deres gave selv, føler større tilfredshed. 

• Det er enkelt og tidsbesparende for dig at lade dine medarbejdere  
selv logge ind og vælge gave. 

• www.yourgifts.dk er altid åben! 

• Der er adgang til en gaveshop med et stort og varieret udvalg af lækre gaver,  
som opdateres løbende, og der bliver aldrig udsolgt.

         TRIN FOR TRIN

• Vælg hvad gavekortet skal koste og bestil det ønskede antal.

• Del gavekortene ud til modtagerne.

• Modtageren logger ind på www.yourgifts.dk med sin kortkode og vælger sin gave.  
Kortkoden giver kun adgang til den priskategori, som du har valgt.

• Gaven sendes til modtageren.

   
LOG IND VÆLG GAVE VENT AFHENT
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Kusintha betyder forandring på Chichewa, der tales i Malawi, 
og det er netop forandring, Christian Bitz i samarbejde med 

Dansk Røde Kors ønsker at skabe i Malawi. Især mangel 
på mad og vand er en udfordring i landet, hvor kun 1/3 af 

befolkningen har rent vand. Derfor arbejdes der via Kusintha-
projektet på at skaffe rent drikkevand i Malawi.  

KUSINTHA

KØB JERES EGEN BRØND I MALAWI GENNEM BITZ 
KUSINTHA-PROJEKTET - EN VARIG GAVE, SOM GØR EN FORSKEL!6



Med den nye kollektion Kusintha præsenterer Bitz en 
glasserie af rustikt genbrugsglas i smukke farver, 
der samtidig matcher stentøjets glasurer. 
Glasserien fås i pink, amber, grøn og blå. 

Der samles penge ind via salg af BITZ Kusintha-
kollektionen. Din støtte til Kusintha går bl.a. til arbejdet 
med at etablere lokale brønde i de fattigste områder. 
Kortere afstand til en brønd giver kvinder og børn 
mulighed for at arbejde og komme i skole. 

Læs mere om projekterne og muligheden for at støtte 
Kusintha på kusintha.dk.

GAVER DER SKABER 
FORANDRING

KØB JERES EGEN BRØND I MALAWI GENNEM BITZ 
KUSINTHA-PROJEKTET - EN VARIG GAVE, SOM GØR EN FORSKEL! 7



551366 KUSINTHA VAND 1,2 l vandflaske med patentprop i glaseret keramik og 6 rustikke vandglas, 30 cl, af genbrugsglas, hvor det rå 
glas fremstår som grøn. Kusintha-glassene ligger godt i hånden, skaber smukt liv på bordet – og allervigtigst: 50 kroner går ubeskåret til 
Christian Bitz’ støtteprojekt via Dansk Røde Kors. I gavepakken ligger en TAK fra Bitz for støtten til projektet.

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  405,-

*heraf doneres kr. 50,- 
  til Kusintha-projektet. 

*
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GAVER UNDER KR.

400,-



KUSINTHA GLAS
En flot kollektion af genbrugsglas, hvor det rå glas fremstår som grøn, mens farverne pink, amber og blå er sprayet.  
Ved køb af Kusintha-produkter støtter du Christian Bitz’ samarbejde med Dansk Røde Kors om hjælp til udsatte børn i Malawi.  
* 2 kr. pr. krukke/flaske og 1 kr. pr. vandglas, skål eller tallerken går til Kusintha. Læs mere på www.kusintha.dk
 A  GLASTALLERKEN 18 cm eller SKÅL 12 cm  B  VANDFLASKE 0,75 l   C  VANDFLASKE 1,2 l   D  VANDGLAS 30 cl

B

D

A

ERHVERVSPRIS

45,-
VEJL.  KR.  69,-

*
A

ERHVERVSPRIS

65,-
VEJL.  KR.  99,-

*

B

ERHVERVSPRIS

85,-
VEJL.  KR.  129,-

*
C

ERHVERVSPRIS

25,-
VEJL.  KR.  39,-

*
D

C
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KUSINTHA KRUKKER
Sæt lys i den flotte Kusintha krukke eller brug den som en imponerende vase med friske grene eller tørrede blomster. 
Krukkerne er lavet af genbrugsglas i smukke farver, der er afstemt efter de farvestrålende glasurer i BITZ’ stentøjsserie. 
Vælg mellem 2 størrelser og 4 farver.  17,5 CM   A  912109 Pink    B  912108 Amber   C  912107 Grøn   D  912110 Blå 
24 CM   E  912127 Pink   F  912126 Amber   G  912125 Grøn   H  912128 Blå 
* Ved købet støtter du samtidig udsatte børn i Malawi med 2 kr. pr. krukke.

A

E

F

G

H

B

C

D

ERHVERVSPRIS

65,-
VEJL.  KR.  99,-

FRIT VALG A - D

*

ERHVERVSPRIS

110,-
VEJL.  KR.  169,-

FRIT VALG E - H

*
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A

B

C

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL.  KR.  599,-

A

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  399,-

FRIT VALG B - C

A  916605 BRILLANTE WHISKYSÆT 5 dele. 4 stk. glas, 34 cl., karaffel, 85 cl.
B  916604 BRILLANTE WHISKYGLAS 6 stk. 34 cl.
C  916603 BRILLANTE HIGHBALL 6 stk. 37 cl.
D  916600 BRILLANTE HVIDVIN 4 stk. 23 cl.
E  916602 BRILLANTE CHAMPAGNE 4 stk. 19 cl.
F  916601 BRILLANTE RØDVIN 4 stk. 29 cl.

12



Et smukt glas fremhæver nydelsen, så smagsnuancerne øges. 
Gennem årtier er dufte, aromaer og smag derfor serveret i funklende krystal. 

EN MODERNE KLASSIKER

D

E

F

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  399,-

FRIT VALG D - F
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A  916610 ALKEMIST APEROL 2 stk. 53 cl.  
B  916612 ALKEMIST ØL/COGNAC/VAND 2 stk. 53 cl.
C  916611 ALKEMIST COCKTAIL 2 stk. 67 cl.

A

B

C

ERHVERVSPRIS

110,-
VEJL.  KR.  199,-

FRIT VALG A - C
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A  551300 DRINKSPAKKE – APEROL Tidens superpopulære cocktail, en forførende Aperol Spritz, fortjener det allerbedste  
– en smuk og iskold servering. Gavesæt bestående af 4 stk. ALKEMIST Aperolglas fra Lyngby Glas, 53 cl, 1 BITZ iskugleform  
i silikone til 4 kugler med diameter 4,5 cm samt 4 stk. Zone sugerør i sort rustfrit stål, 15 cm. Stålsugerørene kan bruges igen og igen, 
derved sparer du miljøet for plastaffald.  B  461901 ZONE SUGERØR 4 stk. 21,5 cm. Vejl. 129,- Erhvervspris kr. 75,-
C  461902 ZONE SUGERØR 4 stk. 15 cm. Vejl. 119,- Erhvervspris kr. 70,-

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL.  KR.  599,-

A

C

A
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ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL.  KR.  699,-

A

B
C

D

12
DELE

A
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4
STK.

4
STK.

7
DELE

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  399,-

FRIT VALG E - G

A  916186 MELODIA GLASSÆT 12 dele. 4 stk. highball, 36 cl, 4 stk. whiskyglas, 31 cl og 4 stk. shotglas, 5 cl.
B  916105 MELODIA HIGHBALL 6 stk. 36 cl.  C  916107 MELODIA WHISKYGLAS 6 stk. 31 cl. Frit valg. Vejl. 399,- Erhvervspris kr. 200,-
D  916187 MELODIA SHOTGLAS 4 stk. 5 cl. Vejl. 199,- Erhvervspris kr. 90,-
E  916099 MELODIA HVIDVINSGLAS 4 stk. 21 cl.  F  916098 MELODIA RØDVINSGLAS 4 stk. 27 cl. 
G  916096 MELODIA CHAMPAGNEGLAS 4 stk. 16 cl. 
H  916188 MELODIA LEMONADESÆT 7 dele. 6 stk. highball, 36 cl og 1 stk. kande, 1,2 liter.  Vejl. 749,- Erhvervspris kr. 250,-

F

E

G

H
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ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL.  KR.  699,-

B

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL.  KR.  549,-

A

B

A
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ERHVERVSPRIS

230,-
VEJL.  KR.  499,-

C

ERHVERVSPRIS

75,-
VEJL.  KR.  199,-

FRIT VALG D - E

A  916189 MELODIA WHISKYSÆT 5 dele. 4 stk. glas, 31 cl og 1 stk. karaffel, 85 cl. 
B  916110 MELODIA WHISKYSÆT 7 dele. 6 stk. glas, 31 cl og 1 stk. karaffel, 85 cl.
C  916115 LOUNGE WHISKYSÆT 3 dele. 2 stk. glas, 31 cl og 1 stk. karaffel, 75 cl.
D  916116 LOUNGE WHISKYGLAS 2 stk. 31 cl.  E  916117 LOUNGE HIGHBALL 2 stk. 35 cl.

C

D

E
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ERHVERVSPRIS

130,-
VEJL.  KR.  399,-

FRIT VALG A - B

A  916149 SELECTION WHISKYGLAS 4 stk. 30 cl i dessinerne Oasis, Melodia, Fire og Tosca.
B  916089 SELECTION HIGHBALLGLAS 4 stk. 36 cl i dessinerne Oasis, Melodia, Fire og Tosca.

A

B

20



ISTERNINGBAKKER Isterninger som kugler, kuber og andre former. Læg bær, blomster eller urter i formene og få fine isterninger 
med indhold. Og med den fleksible silikone er det nemt at få isterningerne ud af formen, uden at de knækker eller splintrer.
A  225291 ISTERNINGBAKKE KUGLER 4 kugler, dia. 4,5 cm.  B  225293 ISTERNINGBAKKE KVADRAT 15 rum, 3 x 3 cm.
C  225292 ISTERNINGBAKKE KVADRAT 6 rum, 5 x 5 cm.   D  225290 ISTERNINGBAKKE DIAMANT 6 rum.

ERHVERVSPRIS

55,-
VEJL.  KR.  79,-

A

ERHVERVSPRIS

45,-
VEJL.  KR.  69,-

FRIT VALG B - D

A

D

C

B
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ERHVERVSPRIS

120,-
VEJL.  KR.  199,-

A

ERHVERVSPRIS

85,-
VEJL.  KR.  149,-

FRIT VALG B - D

A

C

B

D
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E

A  916184 JUVEL GIN & TONIC GLAS 4 stk. 65 cl. 
B  916207 JUVEL COGNACGLAS 6 stk. 69 cl.
C  916180 JUVEL CHAMPAGNESKÅL 4 stk. 34 cl.
D  916182 JUVEL ROMGLAS 6 stk. 29 cl. 
E  916208 SNAPSEGLAS 6 stk. forskellige snapseglas på fod i lilla, blå, smoke, amber, grøn og gul, 2,5 - 4 cl.

ERHVERVSPRIS

140,-
VEJL.  KR.  249,-

E
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ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  499,-

FRIT VALG A - B

ROOTS Smuk lysestage med 3 arme, 16,5 cm. Flere stager kan sættes sammen til det antal lys, man ønsker. Frit valg mellem sort eller hvid. 
A  963537 Sort  B  963536 Hvid

C  911941 KARAFFELSÆT Leg med smage og dufte i dit drikkevand. Tilsæt for eksempel skivede citrusfrugter, frosne bær og frisk frugt, 
eller design din egen aroma med krydderurter og grøntsager. Elegant og funktionel BITZ karaffel med 4 tilhørende drikkeglas i et tidløst 
design i ekstra fin kvalitet. Karaflen rummer 1 liter, glassene 37 cl. 

A
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ERHVERVSPRIS

90,-
VEJL.  KR.  149,-

C
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TERMOFLASKER & -KRUS Nuances prisbelønnede termoflaske holder indholdet varmt i 12 timer og koldt i 24 timer. Den er 100 % tæt, 
god til både varmt og koldt, har minimalt varmetab og skridsikker bund, passer i bilens kopholder, ser godt ud, er holdbar, nem at gøre 
ren og kan fyldes igen og igen. Termokruset er enhåndsbetjent. Til træning, på job, på tur – og alle andre steder. Termoflasken fås i 360 
og 500 ml samt 500 ml med rem og drikkeindsats. Termokruset rummer 350 ml, og alle varianter fås i tre flotte farver.

ERHVERVSPRIS

140,-
VEJL.  KR.  279,-

FRIT VALG A - C

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  299,-

FRIT VALG D - F

B

F
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360 ML A  464200 Sort  B  464201 Blå  C  464202 Orkide 500 ML D  464204 Sort  E  464205 Blå  F  434206 Orkide
500 ML MED REM G  464208 Sort H  464209 Blå  I  464210 Orkide  KRUS J  464216 Sort  K  434217 Blå  L  464218 Orkide

ERHVERVSPRIS

160,-
VEJL.  KR.  329,-

FRIT VALG G - I

ERHVERVSPRIS

130,-
VEJL.  KR.  249,-

FRIT VALG J - L

G

J

L

K
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A  916088 ØLGLAS DARK BEER 4 stk. 57 cl.  ØLKRUS Server kold, skumtoppet øl i dette klassiske ølkrus med 
hank. Kruset har den rigtige tyngde og ligger godt i hånden. Sådan yder du den gyldne drik fuld retfærdighed.
B  916246 4 stk. 0,5 l.  C  916247 2 stk. 1 l. 

D  246929 ØLKASSE  i akacietræ til 6 fl. øl eller vand. Oplukkeren er monteret på siden. 23 x 15 x 29 cm.
E  246918 XL ØLKASSE i akacietræ til 6 fl. specialøl eller vin. Oplukkeren er monteret på siden. 30 x 18 x 30 cm.

B

ERHVERVSPRIS

85,-
VEJL.  KR.  129,-

FRIT VALG B - C

ERHVERVSPRIS

75,-
VEJL.  KR.  149,-

A

A4
STK.
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ERHVERVSPRIS

230,-
VEJL.  KR.  399,-

D

E

A

ERHVERVSPRIS

260,-
VEJL.  KR.  499,-

E

ERHVERVSPRIS

230,-
VEJL.  KR.  399,-

D

29



A  246908 VINHOLDER Vinholder i akacietræ til 2 fl. vin. Praktisk til en picnic eller en tur i haven. 23 x 10 x 37 cm.
B  828518 SNACKSÆT 3 stk. klassiske ramekiner, dia. 10 cm, i stentøj på et flot bræt i akacietræ. 

Brættet måler 32 x 10,5 cm.

C  551301 MORGENSÆT HOLM krummeskærebræt, 42 x 23 x 3,5 cm i akacietræ med Sabatier brødkniv, 20,5 cm 
og 2 stk. Södahl Simplicity viskestykker i indigo/china blue.

B

A

ERHVERVSPRIS

160,-
VEJL.  KR.  299,-

A

ERHVERVSPRIS

100,-
VEJL.  KR.  199,-

B

30



C

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  569,-

C
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A

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  479,-

A

8
DELE
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A  551365 KØKKENTEKSTILER Lækker Södahl køkkenpakke bestående af 1 forklæde, 2 grydelapper, 3 strikkede karklude – alt i ash  
og 2 vævede Minimal viskestykker i golden. B  225294 MORGENMADSBAKKE Server lækker morgenmad på sengen eller nyd en 
afslappet stund i sofaen. Serveringsbakke i eg, 62 x 31,5 x 21,5 cm, med sammenklappelige ben. 
C  103396 KNIVSÆT 3 DELE Sættet består af santokukniv, 17,5 cm, kokkekniv, 20,5 cm og grøntsagskniv, 12,5 cm.
D  103399 FORSKÆRERSÆT 3 DELE Eksklusivt Sabatier forskærersæt bestående af forskærergaffel og -kniv samt strygestål.

B

C

D

ERHVERVSPRIS

275,-
VEJL.  KR.  549,-

B

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  599,-

FRIT VALG C - D

33



A

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL.  KR.  759,-

A

A  551302 MORSØ KASSEROLLE & NUANCE PISKERIS Kasserolle, 1,8 liter, i støbt aluminium, der er flot at se på  
og let at arbejde med. Kasserollen har håndtag i bakelit, indvendig 3-lags non-stick-belægning og en beskyttende 
udvendig coating, der letter rengøringen. Nuance piskerissæt består af 2 piskeris på 28,5 og 20,5 cm. De er frem-
stillet i olieret eg og nylon, som gør dem meget velegnede til brug på non-stick belægninger. De åbne hoveder gør 
dem samtidig langt mere fleksible end traditionelle piskeris.

B  550854 STEAK PÅ STØBEJERN 4 stk. HOLM tallerkener i støbejern inkl. bordskåner i ahorn. Tallerkenen egner 
sig perfekt til servering, men også til tilberedning på grill eller i ovn. Der medfølger et håndtag, som gør det nemt at 
håndtere de varme tallerkener.

34



ERHVERVSPRIS

375,-
VEJL.  KR.  649,-

B

B
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ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  359,-

C

ERHVERVSPRIS

170,-
VEJL.  KR.  269,-

FRIT VALG A - B

CABARETSÆT Cabaretsættene fra BITZ består af en træbakke i eg og tre skåle med en smuk, blank glasur på indersiden 
i forskellige farver . A  821246 10 CM SKÅLE med matgrå yderside og lilla, lyserød og cremefarvet inderside. 
B  821245 10 CM SKÅLE med matsort yderside og mørkeblå, amber og grøn inderside.
C  821098 12 CM SKÅLE med matsort yderside og mørkeblå, lyseblå og grøn inderside.

A

B

C

36



ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  469,-

FRIT VALG A - D

MULTIFAD & SALATBESTIK Det imponerende multifad med den matsorte yderside og den skinnende, blanke glasur 
på indersiden er flot i alle sammenhænge. Vælg mellem flere farver. Salatbestikket i egetræ fuldender serveringen. 
MULTIFAD, 28 CM, MED SALATBESTIK I EG, 27 CM  A  821493 Sort/creme  B  821492 Sort/amber
C  821490 Sort/mørkeblå  D  821491 Sort/grøn

A

B

C

D

37



ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  279,-

FRIT VALG A - B

SKÅLESÆT Skønne BITZ skåle, 12 cm, i mat sort stentøj med smuk, blank farvet glasur på indersiden.
4 SKÅLE   A  821237 Lilla, lyserød, amber og cremefarvet  B  821489 Mørkeblå, grøn, amber og grå.

SALATSKÅLE & -BESTIK Stor salatskål i stentøj med en glansfuld reaktiv glasur på indersiden. 
Perfekt til store salater og anretninger. Dia. 30 cm.  C  821383 Matgrå/lyseblå  D  821382 Matsort/grøn
E  821378 Matsort/amber  F  821379 Matsort/lilla  G  821381 Matsort/mørkeblå  H  821380 Matgrå/lyserød
I  224415 SALATBESTIK i egetræ, 32 cm.

A

B

38



ERHVERVSPRIS

240,-
VEJL.  KR.  399,-

FRIT VALG C - H

ERHVERVSPRIS

120,-
VEJL.  KR.  199,-

I

C

D

F

G

H

I

E
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ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  499,-

FRIT VALG A - E

A

B

C

D

E

40



FADE Stentøj med en smuk reaktiv glasur, der giver ekstra glød. Dia. 40 cm.  A  821386 Matgrå/lyserød
B  821385 Matsort/lilla  C  821188 Matsort/grøn  D  821187 Matsort/mørkeblå   E   821384 Matsort/amber

SALT & PEBER Salt- og peberkværnsæt i blankglaseret stentøj med top i egetræ. 16,7 cm. 5 års garanti på
keramisk kværnværk.   F  821503 Blå  G  821504 Amber H  821500 Sort  I  821502 Creme  J  821501 Grøn 

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL.  KR.  599,-

FRIT VALG F - J

H

J

I

F

G

41



ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  399,-

FRIT VALG A - B

A  821338 TERMOKRUS 4 stk. med matsort yderside og amber, lilla, mørkeblå og grøn inderside.
B  821339 TERMOKRUS 4 stk. med matgrå yderside og lyseblå, lyserød, grå og cremefarvet inderside.

DÆKKESERVIETTER Vendbare dækkeservietter i praktisk vaskbart læderlook giver borddækningen et råt og moderne udtryk. 46 x 33 cm. 
4 STK.  C  190795 Sort/grå  D  190796 Blå/sand  E  190794 Sort/brun  F  190799 Grå/lyserød  G  190798 Sort/lyseblå H  190797 Grøn/brun 

A

B
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ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  249,-

FRIT VALG C - H

C

D

E

F

G

H
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A

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  499,-

A

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  549,-

A

44



A  341600 SPEJL Runde spejle hitter som et grafisk blikfang i den moderne indretning. Sort metal, dia. 80 cm. 

B  341542 BORD MED MOSAIK Sidebord med smuk tredimensionel mosaik af tre slags natursten, sort jernstel, 38 x 38 x 54 cm.
C  341554 BORDLAMPE I jern med en messingplade, som reflekterer lyset smukt, 17,5 cm. Elpære E27 medfølger ikke.

ERHVERVSPRIS

160,-
VEJL.  KR.  349,-

C

C

B

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  499,-

A

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  499,-

B

45



ERHVERVSPRIS

120,-
VEJL.  KR.  249,-

C

A

B

B

C

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  499,-

A

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  439,-

B

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  499,-

A

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  549,-

A

A  551343 VASESÆT Naturens farvetoner afspejles i de enkle vaser i grønt glas med mat bund, 16 og 26 cm. B  551344 LYSESTAGE 
& VASE Den ikoniske Pirna lysestage med de smukke kronblade bliver til en hel lille skulptur, når du sætter et bloklys i. Skab en sød oase på 
middagsbordet med stagen og blomster i den dekorative glasvase Sula. C  341341 VASESÆT Tre vaser i røgfarvet glas, 12, 15 og 18 cm. 

D  551342 VASESÆT Shades of grey. To smukke, grå glasvaser, 20 og 30 cm. 

46



ERHVERVSPRIS

325,-
VEJL.  KR.  549,-

D

D

47



ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  699,-

A

48



A   963607 VÆGDEKORATION ROER Den smukke vægdekoration Roer er inspireret af efterårets blade, der 
hvirvler i vinden, 47 x 90 cm.

B  551345 LYSESTAGER Orgon, Ortona og Otta – tre smukke, enkle stentøjslysestager glaseret i sarte pasteller, 
9, 9 og 12 cm.

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  389,-

B

49



960956 COOLER & DRYBAG Praktisk køletaske, der samtidig er en smart drybag til vandtæt opbevaring i grå PVC med tapede sømme. 
Åbningen foldes og lukkes med et spænde, og så er tasken klar til sejltur, kanoferie – eller festival, str. 35 x 27,5 x 62,5 cm.

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  399,-

50



179627 HÅNDSTEAMER Klar til brug på under 30 sekunder, og fjerner nemt folder i tøjet. Ergonomisk, med 2 dampindstilinger og en 
vandtank på 80 ml. 1000 watt. sort.

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  699,-

51



179646 KONTAKTGRILL Multifunktionel kontaktgrill, perfekt til at varme store stykker grøntsager eller en sandwich med masser af fyld.  
Grillpladerne har non-stick belægning, og låget har vippehængsler, så det ligger vandret, selv ovenpå høje fødevarer.  
Kontaktgrillen har temperaturregulator og indikatorlys, der viser hvornår maskinen er klar til brug. Fedtopsamler i plast.  
Grillstørrelse 43 x 22 cm. 2000 watt.

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL.  KR.  799,-

52



A  234749 HÅNDMIXER BLOMSTERBERGS Med LED display som viser hastighed og tidsforbrug. 2 piskeris og 2 dejkroge. 
Fem hastigheder med turbofunktion og individuel udløserknap til piskerisene. Kraftig 350 watt motor.
B  179654 VAKUUMPAKKER Vakuumforsegling er ideel til marinering og nedfrysning af fødevarer, og vakuumpakkeren er næsten 

uundværlig, når du tilbereder mad i sous vide. Maden holder sig længere, og smag og vitaminer bevares bedre. Svejsebredde op til 
30 cm, integreret folieskærer og poseopbevaring.

ERHVERVSPRIS

370,-
VEJL.  KR.  799,-

B

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  399,-

A

A

B

53



A  179613 MÆLKESKUMMER 550 watt. 150 ml kapacitet til mælkeskum og 250 ml kapacitet til varm mælk.
B  494252 KAFFEKVÆRN Stilren kaffekværn, 100 watt, med mulighed for at indstille malegrad.

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  599,-

A

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL.  KR.  699,-

B

A
B

54



ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  389,-

B

TERMOKANDE MED KAFFEFILTER Singles Termokanden gør det, de fleste termokander gør – holder varme drikke varme.  
Den gør det bare lidt smukkere med sine ultraenkle linjer designet af danske VE2 og indbydende farver, der klæder din kaffe. Kanden 
indeholder 1 liter og er 22 cm høj. Med det matchende filter får du en skøn slow coffee brygger, der giver dig en seriøst god kop kaffe! 
A  551349 Soft Grey   B  551348 Mud   C  551346 Black   D  551347 Ink 

ERHVERVSPRIS

XX,-
VEJL.  KR.  XXX,-

A

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL.  KR.  699,-

B

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  499,-

FRIT VALG A - D

C

A

A

D

B

B

55



TERMOKOPPER  Kan stables to og to, og du får et væld af skønne farver at vælge imellem – med to kopper i et sæt, 0,2 l.
A  331262 White  B  331264 Biscuit  C  331266 Soil  D  331268 Mud  E   331270 Sky  F  331272 Ink   G  330480 Honey 

GLASBRIKKER 6 farvede silikone-glasbrikker i praktisk metalholder. Dia. 10 cm. H  330303 Black  I  330304 Cool Grey 
J  330305 Warm Grey  K  330331 Nordic Sky  L  330344 Nude  M  330369 Plum

ERHVERVSPRIS

90,-
VEJL.  KR.  249,-

FRIT VALG A - G

ERHVERVSPRIS

90,-
VEJL.  KR.  199,-

FRIT VALG H - M

A

G

K

I

H

L

M

J

E

F

C

B

D
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ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  389,-

B

BAKKE Din ekstra hånd, når du helst vil være alene. Matlakeret metal med et håndtag på midten, så den kan bæres i én hånd. 
Dia. 20 cm, højde 13 cm. A  331951 Black  B  331952 Warm Grey  C  331953 Cool Grey D  331954 Cayenne
BRØDKURV Ideel og præsentabel brødkurv med den vaskbare kanvasindsats. Uden indsats er kurven oplagt til fristende frugt og grønt. 
Metal og 100 % bomuld. Dia. 25,5 cm, højde 8 cm. E  330470 Black  F  331256 Warm Grey  G  331258 Cinnamon  H  331260 Sea Salt    

ERHVERVSPRIS

XX,-
VEJL.  KR.  XXX,-

A

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL.  KR.  699,-

B

ERHVERVSPRIS

90,-
VEJL.  KR.  199,-

FRIT VALG A - D

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  299,-

FRIT VALG E - H

A

B

C

D

E
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A  960958 SKINDPUNG Lækker skindpung i en komfortabel størrelse med mange anvendelsesmuligheder – brug den til kosmetik,  
som clutch, som herretoilettaske, et penalhus til arkitekten eller bare til at holde sammen på småtingene. 24 x 17 cm.
B  960959 SKINDSLEEVE Cool business, cool stuff. Toplækker 13” computersleeve med lommer udenpå og indeni, så der er styr på  

både laptop og tilbehør. Og med tiden får det lækre skind bare et endnu flottere look.

ERHVERVSPRIS

180,-
VEJL.  KR.  449,-

A

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL.  KR.  799,-

B

A

B

58



190190 ASTA WEEKENDTASKE Stor weekendtaske i gråbrun PU med et lækkert ’slidt’ look og ekstra lang lynlås, der giver en god, 
stor åbning, når den rummelige taske skal pakkes. Tasken har solide håndtag og kanvas-skulderrem, lysebrunt bomuldsfor og en lille, 
praktisk lynlåslomme på indersiden til nøgler, briller og andre småting. 70 x 26 x 40 cm.

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL.  KR.  389,-

B

ERHVERVSPRIS

XX,-
VEJL.  KR.  XXX,-

A

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  549,-

59



831090 HR. & FRU RUDOLF 2019 Hvert år kommer Hr. & Fru Rudolf og hjælper med at gøre julen lidt sjovere og hyggeligere, 
og det søde rensdyrpar er også helt klar i år, denne gang med de fineste prikker, guldgevir og et mylder af små, glade musevenner.

ERHVERVSPRIS

175,-
VEJL.  KR.  299,-

60



MINIMAL PLAID Minimals store tern er klassisk og skandinavisk minimalisme, og dessinets form og farver leder tanken tilbage til 
50'ernes møbelklassikere med stringente linjer og funktionelt design. Lækker blød, vævet plaid,  130 x 170 cm i 80 % uld og 20 % polyamid.   
A  703049 Ash  B  703048 Natur  C  703050 Indigo

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL.  KR.  599,-

FRIT VALG A - C

B

A

C

61



62



COMFORT ORGANIC er 100 % økologi – og ultralækker. Södahls mest populære håndklædeserie Comfort i en helt ny version, som stadig 
kan vaskes ved de anbefalede 60 °C. Håndklæderne er certificerede iht. GOTS (Global Organic Textile Standard), og dermed er der 
garanti for, at håndklæderne lever op til de strengeste krav om økologiske materialer, og at hele fremstillingsprocessen er foretaget under 
hensyntagen til miljøet. 2 stk. 50 x 100 cm og 2 stk. 70 x 140 cm. A  551303 Grey  B  551304 China blue  C  551305 Off white

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL.  KR.  519, -

FRIT VALG A - C

4
STK.

A

B

C

63



A

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL. OP TIL KR. 699,-

FRIT VALG A - B

64



SQUARES SENGESÆT Geometrisk leg med små kvadrater i forskellige farver og størrelser. Skønheden  
ligger ofte i det helt enkle. Oeko-Tex-produceret renforcévævning i 100 % bomuld, med praktisk lynlås i  
både pude- og dynebetræk. 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.

140 x 200 cm  A  551306 Linen blue  B  551308 Terracotta
140 x 220 cm  A  551307 Linen blue  B  551309 Terracotta

A B

65



B

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL. OP TIL KR. 699,-

FRIT VALG A - C

66



STRINGS SENGESÆT Tynde linjer i et uperfekt gittermotiv med et grafisk og nedtonet udtryk, med en lysere  
farvetone på bagsiden. Oeko-Tex-produceret renforcévævning i 100 % bomuld, med praktisk lynlås i både  
pude- og dynebetræk. 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.

140 x 200 cm  A  551367 Grey  B  551369 Green  C  551371 Golden 
140 x 220 cm  A  551368 Grey  B  551370 Green  C  551372 Golden

A B C
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A  990090 BLOCKBUSTER FILM Værdikort til Blockbuster til en valgfri film blandt mere end 8.500 titler inkl. alle premierefilm. 
B  158490 VEHO Z3 EARPHONES med øretelefoner i tre størrelser samt mikrofon og fjernbetjening indbygget i ledningen. Flot design 

og effektiv lydisolering. 13 mm kvalitetshøjttalere giver kraftig bas og klar lyd over hele frekvensområdet. Ledningsklemme til tøjet. 
C  157990 AKTIVITETSUR Soehnle Fit Connect 100 aktivitetsarmbånd, som udover dato og tid også kan vise skridt, distance og  
forbrændte kalorier. Desuden kan den vise og analysere den tid, du sover. Armbåndet forbindes let via bluetooth til Soehnles S-Connect 
app (både til Android og iOS), hvor alt data kan gemmes og analyseres.

ERHVERVSPRIS

39,-
VEJL.  KR.  49,-

A

ERHVERVSPRIS

110,-
VEJL.  KR.  349,-

B

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  499,-

C

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  429,-

D

A

B

C D

68



D  158479 VEHO M2 Lille ultrakompakt, trådløs højttaler, nem at forbinde med smartphone, tablet, MP3-afspiller og andre Bluetooth- 
enheder. Kraftigt batteri med op til 10 timers afspilning på en enkelt opladning. Dia. 7,8 cm, højde 5 cm.  
E  158486 VEHO MZ-1 HØJTTALER Lækker vandafvisende bluetooth-højttaler, perfekt til stranden eller poolen. Flere MZ-1’ere kan parres 

til surround sound i synkron afspilning. Indbygget genopladeligt 950mAh batteri. Opladetid 3 timer, spilletid 9 timer. 98 x 90 x 44,5 mm. 

ERHVERVSPRIS

325,-
VEJL.  KR.  499,-

E

E

69



ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL.  KR.  599,-

A

A

70



ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL.  KR.  699,-

B

A  961047 BÅLFAD Klassisk og enkelt bålfad i stål med 3 sorte pulverlakerede ben. Dia. 56 cm, højde 26 cm.

B  341623 HØJTTALER MED LED LYS Lys og lyd forenet i en smart LED lampe med bluetooth højttaler, 5 watt.
Tag den med udenfor – poolen, stranden, terrassen – eller brug den overalt indendørs. USB opladerkabel medfølger. 
Dia. 17,5 cm, højde 26,5 cm.  

B

71



A  961122 STIGEGOLF Et hyggeligt og underholdende havespil for store og små. Kan spilles individuelt eller 
som hold. Lakeret fyrretræ, str. 60 x 62 x højde 100 cm. Leveres i taske med samlevejledning og spilleguide.
B  960954 NUMBER KUBB Sjovt og nemt havespil for både børn og voksne. Man scorer point efter, hvor mange 

og hvilke pinde man vælter. Kastepind og 12 talpinde i lyst ulakeret træ. Leveres i trækasse og med spilleguide.

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL.  KR.  299,-

B

ERHVERVSPRIS

220,-
VEJL.  KR.  349,-

A

A

B
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GAVER TIL KR.

400,-
FRIT VALG



A  550754 KANDE MED GLAS Eksklusiv Zone 1,7 l vandkande i blankpoleret stål med aftageligt isfilter samt 2 stk. 31 cl Lyngby Lounge glas. 
Vejl. 799,- Erhvervspris kr. 400,-  B  551318 DRINKSPAKKE – LONG DRINK Hop med på trenden med en veludstyret hjemmebar, miks de 
skønneste cocktails til dine gæster og server dem i smukke krystalglas. Skulle det være en Caipirinha? En Mojito? Du får hele udstyret i denne 
gavepakke med 4 stk. Lyngby Glas Selection highballglas i dessinerne Oasis, Melodia, Fire og Tosca, 4 stk. Zone 21,5 cm sugerør i sort rustfrit 
stål, stor BITZ isterningbakke, citruspresser, Copenhagen målebæger og Copenhagen støder i eg. Vejl. 959,- Erhvervspris kr. 400,-

A

74



Skyl limefrugterne, skær dem i 
både, og  halvér bådene på mid-
ten. Fordel limefrugt og rørsukker 
i 8 glas. Pluk bladene af mynten,  
og fordel dem i glassene. Brug 
en morter til at støde limefrugt, 
mynte og sukker sammen direkte 
i glassene. Fordel rom i glassene, 
og derefter æblemost og dansk- 
vand, så der stadig er plads til is.

ÆBLEMOJITO 
MED FRISK MYNTE 

B

4 usprøjtede  
 limefrugter
8 spsk. rørsukker
8 stilke frisk mynte
4 dl rom
8 dl æblemost
4 dl danskvand
32 isterninger 

75



A

19
DELE

76



A  916206 VINSÆT fra Lyngby Glas med 19 dele i helt transparent miljøkrystal, så du kan dække et smukt og  
elegant middagsbord. Sættet består af en karaffel, 1,5 l, 6 vandglas, 55 cl, 6 rødvinsglas, 46 cl, og 6 hvidvinsglas, 
35 cl. Vejl. 999,- Erhvervspris kr. 400,- 

ROOTS Smuk lysestage med 3 arme, 16,5 cm. Flere stager kan sammensættes til en større. 
Sæt så mange sammen, du ønsker, og skab et skulpturelt lyshav. Frit valg Vejl. 699,- Erhvervspris kr. 400,- 
B  963534 Krom  C  963535 Messing

B
C

77



551310 MORSØ FLAME VASESÆT En smuk gave bestående af 2 hvide Flame vaser, 19 og 23 cm.  Vasens organiske mønster leder 
tankerne hen på ild og flammer. Vasens form og skyggespillet i mønsterets fordybninger, der løfter sig opad på samme måde som ild, 
gør den smuk og skulpturel - både med blomster og uden, som et dekorativt indretningselement. Vejl. 899,- Erhvervspris kr. 400,-

78



551311 MORSØ RIVER OG FIRE BALL Dansk design når det er bedst. En flot gave bestående af en blå River vase, 16 cm, og et sæt Fire-
ball fyrfadsstager i krom. Som lette krusninger på vand snor det smukke diagonale spiralmønster sig om den slanke vase og giver den et 
spændende, grafisk udtryk. Udført i porcelæn og glaseret med en smuk, mat blå glasur, der understreger vasens form – til roser, afskårne 
blomster fra haven og spæde forårsgrene. Den runde og dekorative Fireball bold gemmer på en funktionel hemmelighed – bag det  
organiske, men alligevel stramme, matematiske formsprog gemmer der sig to smukke fyrfadsstager. 10 cm. Vejl. 699,- Erhvervspris kr. 400,-

79



551351 ROSTI MODULA FADE & SKÅLE Flot gave med 2 fade og 4 skåle i hvidt porcelæn i skandinavisk 
fortolkning. Den høje kant og praktiske form giver mange anvendelsesmuligheder. De er fremstillet i forstærket 
porcelæn, der kan tåle ovntemperatur helt op til 350 grader, og går desuden i både mikroovn, fryser og opvaske-
maskine Gavepakken består af 2 fade, 25 x 18 x 6,5 cm og 30 x 21 x 7 cm samt 4 skåle på 10 x 10 x 6 cm (2 stk.),  
14 x 14 x 8 cm og 18 x 18 x 10 cm.  Vejl. 759,- Erhvervspris kr. 400,-

80



821496 OVNFAST – 6 DELE Christian Bitz har kreeret en ny og sundere udgave af den klassiske lasagne. Opskriften får du her 
sammen med to flotte ovnfaste fade, 19 x 14 cm og 30 x 17 cm, i sort stentøj med smuk, reaktiv mørkeblå glasur og 4 skåle med 
blå, grøn, grå og amber glasur indvendigt, dia. 12 cm. Vejl. 779,- Erhvervspris kr. 400,-

81



HOLM MAXI FADE Imponerende store skærebrætter i oliebehandlet akacietræ med smukke åretegninger. Perfekt til store brød og flutes, 
stege samt flotte oste- og tapasanretninger – eller til at samle hele buffeten på ét bræt. Vejl. 999,- Erhvervspris kr. 400,-

A

B

MAXI FADE
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A  246912 Rund, dia. 60 cm x 3 cm  B  246913 Trancher, 70 x 45 x 5 cm
C  246911 Tapas, 85 x 40 x 2 cm  D  246910 Ellipse, 70 x 45 x 2,5 cm 

C

D

70 cm
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A  103397 KNIVSÆT 5 DELE Fem eksklusive, smedede knive i flot gaveæske med magnetlukning. Santokukniv, 17,5 cm, kokkekniv, 
20,5 cm, grøntsagskniv, 12,5 cm, tomatkniv, 12,5 cm og ostekniv, 12,5 cm. Vejl. 799,- Erhvervspris kr. 400,-

B  551115 HOLM SAUTÉR Sauterpande med låg, 26 cm, 4 stk. ramekiner i stentøj, 10 x 6 cm, grydeske, 30 cm, serveringbræt, 
32 x 20 cm og saltkar 8 x 7 cm i akacietræ. Vejl. 959,- Erhvervspris kr. 400,-

A
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A  551352 HOLM JULEMIDDAG Uanset om I har tradition for and eller steg til julemiddagen, er du godt dækket 
ind med denne gavepakke, der består af en HOLM Bradepande med rist, 40 x 28 cm, i carbonstål med non-stick-
belægning, som sparer fedtstof og letter rengøringen, HOLM fjerkræsaks af kraftigt stål – perfekt til partering  
af alle slags fjerkræ, stegetermometer samt et Modula fad, 30 x 21 x 7 cm, og en skål, 14 x 14 x 8 cm, så middagen 
tager sig godt ud på julebordet. Vejl. 825,- Erhvervspris kr. 400,-  B  551312 GRILL MED TILBEHØR Her får du det 
hele til en skøn grillmiddag, selv grillen. Funktion kontaktgrill på 1200 watt med non-stick grillflade på 25 x 18 cm. 
Låget har vippehængsler, så det ligger vandret, selv ovenpå høje fødevarer. Der medfølger en HOLM madpincet i 
stål, HOLM serveringsbræt i akacietræ, 32 x 20 cm, og 4 BITZ miniskåle i sort stentøj med blank glasur indvendigt 
i hhv. lyseblå, mørkeblå, grøn og grå, dia 7,5 cm. Vejl. 839,- Erhvervspris kr. 400,-

B

87



551314 PIZZA Så er der hjemmelavet pizza! Bag den på denne Jamie Oliver bagesten og få en autentisk sprød italiensk pizza. 
Læg stenen i holderen og server pizzaen uden at beskadige bordpladen – eller brug det lækre HOLM serveringsbræt i akacietræ, 
dia. 40 cm. Desuden medfølger HOLM pizzaskærer og rivejern. Vejl. 829,- Erhvervspris kr. 400,-

88



551313 MORSØ STEGEPANDE Aluminium er et af de mest varmeledende materialer. Det fordeler og fastholder varmen jævnt og 
energieffektivt over både bund og sider, og samtidig er materialet let. Det kan bruges på alle varmekilder. Gavepakken bestående 
af Morsøs lækre 28 cm stegepande med indvendig 3-lags non-stick-belægning, som mindsker risikoen for at maden brænder på, 
en HOLM madpincet i stål, Morsø Kit spatel i eg og Zone black Hexagon bordskåner. Vejl. 959,- Erhvervspris kr. 400,-
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A  551315 BADSÆT NOVA ONE  Giv badeværelset en makeover med Zone Nova One sæbedispenser og tandbørstekrus, Nova pedalspand, 
3 l, og to lækre Classic håndklæder, 50 x 70 cm – alt sammen i den smukke farve Gull Grey, en enkel og ukompliceret pastelgrå, der passer ind 
overalt. Vejl. 899,-  B  551354 SPA COMFORT  Skab skøn spastemning hjemme hos dig selv. Med Villa Collections lækre duftlys med låg og 
duftolie med pinde, begge med duft af Sea Salt & Coconut, kan du sætte rammen for en lækker spadag og samtidig svøbe dig i Södahls bløde 
morgenkåbe i Oeko-Tex-produceret strikket frotté, som er let og lunt og falder flot om kroppen. Gavepakken indeholder også et luksuriøst 
Södahl Comfort Organic håndklæde i 100 % økologisk bomuldsfrotté, 70 x 140 cm, hvid. GOTS-certifikationen er en garanti for, at håndklædet 
lever op til de strengeste krav om økologi i materialer og fremstillingsproces. Vejl. 1.109,- Erhvervspris kr. 400,-

A
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ZONE CLASSIC HÅNDKLÆDER  Classic-håndklædet bevarer sin form, høje sugeevne, farvemæthed og store fyldighed 
vask efter vask. Classic er virkelig en klassiker, du bliver glad for. 100 % Oeko-Tex certificeret bomuld, der kan vaskes ved 
60 °C. Gavepakke bestående af 2 stk. 50 x 100 cm og 4 stk. 70 x 140 cm. Vejl. 759,- Erhvervspris kr. 400,-
A  551316 Antracit   B  551317 Amber  C  551353 Grey

A

B

C
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BITZ SALAT  Eksklusiv gave med multifad, dia. 28 cm, i sort stentøj med blank glasur indvendigt, salatbestik i eg, 27 cm, og 4 stk. skåle,  
dia. 12 cm, i stentøj med en matsort yderside og assorterede farver mørkblå, grøn, amber og grå blank glasur på indersiden.
Vælg mellem to farvekombinationer på multifad. Vejl. 749,- Erhvervspris kr. 400,- 
MULTIFAD, SALATBESTIK, 4 SKÅLE  A  821494 Sort/blå   B  821495 Sort/grøn

A
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551118 HOLM SERVERINGSSÆT Lækkert serveringssæt bestående af HOLM serveringsbrætter, 46 x 15 cm og dia. 35 x 45 cm, 
4 stk. HOLM ramekiner, 10 x 6 cm, HOLM saltkar i akacietræ, 8 x 7 cm samt 4 dele ostesæt i rustfrit stål fra Funktion. Vejl. 869,- 
Erhvervspris kr. 400,-
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A  179624 STEGETERMOMETER Trådløst digitalt termometer til madlavning i ovn, grill og meget mere. Du kan indstille termometeret til den 
ønskede temperatur, holde nøjagtigt styr på temperatur og tid og få alarm både fra enhedens eget LED-display og fra din smartphone via en 
gratis app. Leveres med to målespyd i rustfrit stål. Trådløs rækkevidde 50 m, temperatur op til 250 grader C. Vejl. 699,- Erhvervspris kr. 400,- 
B  495784 JUICER De bedste dage starter med et glas friskpresset juice. Kraftfuld, professionel juicer med støjsvag, luftkølet motor. 

Juiceopsamler med 500 ml kapacitet og skumdeler. Mikro-si i rustfrit stål. Effekt på 400 watt og op til 19.000 omdrejninger pr. minut. 
Vejl. 699,- Erhvervspris kr. 400,-

A

B
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179652 HIGH SPEED BLENDER Multifunktionel high speed blender, 1000 watt. Blenderen er udstyret med Auto-IQ-teknologi, der betyder, 
at du blot tilsætter de ønskede ingredienser, og herefter klarer maskinen arbejdet selv. Slukker automatisk ved overophedning. 6 knive og 
blade af rustfri stål, der knuser både is, kerner, korn og frugt, samtidig med at næringsstoffer og vitaminer bevares. 2 BPA-fri blenderkander 
på 1,0 og 0,6 liter, som kan bruges to-go. Vejl. 899,- Erhvervspris kr. 400,-
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WINTERLAND DAMASKDUG Garnfarvet damaskdug med Staincoat® der gør dugen smuds- og væskeafvisende. Winterland er et  
virkelig smukt og klassisk jule-/vintertema med grantræer, der danner en flot bort på dugen. 150 x 270 cm. Vejl. 749,- Erhvervspris kr. 400,-
A  727430 Golden  B  724607 Deep green 

A

B
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190197 SKINDSHOPPER Lækker shopper i sort læder med en god størrelse. Det store rum og forsidelommen lukkes med magnet, 
bagsidelommen med lynlås. Indvendigt er der flere lommer, og med hanke på 30 cm kan tasken både bæres på skulderen og i hånden. 
33 x 18 x 40 cm. Vejl. 1.399,- Erhvervspris kr. 400,-
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960979 ASBJØRN REJSETASKE Stonewashed, mørkeblå kanvastaske med lækre læderdetaljer, inderlomme og udvendig lomme. 
Tasken har to håndtag, og der medfølger en lang rem, så tasken kan bæres på to måder. Vejl. 949,- Erhvervspris kr. 400,-
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960950 BUSINESS KABINETROLLEY Business hardcase kabinetrolley i ABS med en smart laptoplomme, så man nemt kan få adgang 
til håndbagagen uden at åbne hele kufferten. Trolleyen har 4 hjul, 2 håndtag og integreret udtrækshåndtag af letvægtsaluminium. 
2,7 kg. 56 x 40 x 20 cm. Vejl. 899,- Erhvervspris kr. 400,-
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A  724032 REFINED PUF Grå puf i en lækker uldkvalitet med moderne og kraftig skindstrop. Uld er god stil, 
et fantastisk materiale og tilpas afslappet og casual. 50 x 30 cm. Vejl. 799,- Erhvervspris kr. 400,- 

B  961124 ATLE SIDEBORD Elegant og stilsikkert bord med sort glasplade og sort stel. Perfekt som natbord 
eller sidebord ved yndlingsstolen med varm te og den nyeste bestseller – eller som rummets lille oase med lys 
og blomster.  65 x 35 x 35 cm. Vejl. 999,- Erhvervspris kr. 400,-

B
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A  341545 SKAMMEL Både og… Dette unikke lille runde bord med smuk tredimensionel stenindsats kan bruges  
som taburet eller funktionelt natbord med plads til yndlingsbøgerne nedenunder, 43 cm, dia. 41 cm. Vejl. 749,- 
Erhvervspris kr. 400,-

B  551355 FIGUR & VASER Det er topaktuelt med skønne og skæve elementer i indretningen. Her er et par moderne 
glasvaser med kant, grå, 13 og 26 cm, et trendy ’Look Out’ hoved i cement, 23 cm samt en urtepotteskjuler med hoved. 
Vejl. 799,- Erhvervspris kr. 400,-

B
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EDGE SENGESÆT Edge er vævet i den blødeste bomuldssatin, hvor det diskrete motiv fremkommer som en 
eksklusiv effekt i stoffet. Edge er små, korte streger, som er placeret roligt og præcist i et stringent og enkelt mønster. 
Oeko-Tex-produceret sengelinned. Satinvævet i 100 % bomuld, med praktisk lynlås i både pude- og dynebetræk.
Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm. Vejl. op til 1.099,- Erhvervspris kr. 400,-

140 x 200 cm  A  551121 Hvid  B  551123 Ash  C  551319 Leaf green
140 x 220 cm  A  551122 Hvid  B  551124 Ash  C  551320 Leaf green

A B C
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FINE LINES SENGESÆT Tern og grafiske linier sat sammen på en iøjnefaldende måde, så de farvede felter giver 
en moderne colour blocking effekt. Farverne er afstemt i spændende kombinationer og giver mulighed for et helt 
nyt udtryk i indretningen.Oeko-Tex-produceret sengelinned. Satinvævet i 100 % bomuld, med praktisk lynlås i både 
pude- og dynebetræk.Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm. eller 140 x 220 cm. Frit valg Vejl. op til 1.099,- 
Erhvervspris kr. 400,-

140 x 200 cm  A  551321 Tea green  B  551323 Indigo  C  551325 Terracotta
140 x 220 cm  A  551322 Tea green  B  551324 Indigo  C  551326 Terracotta

A B C
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DELICATE PETALS SENGESÆT Passion, romantik og dramatisk luksus er begreber, der står i kø for at beskrive 
Delicate Petals storslåede univers af svungne blomsterranker med udfoldede kronblade. Inspirationen er hentet 
fra gamle blomstertapeter. Oeko-Tex-produceret sengelinned. Satinvævet i 100 % bomuld, med praktisk lynlås i 
både pude- og dynebetræk.Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm. Frit valg Vejl. op til 1.099,- 
Erhvervspris kr. 400,-

140 x 200 cm  A  551361 China blue/lavender  B  551363 Lavender/terracotta
140 x 220 cm  A  551362 China blue/lavender  B  551364 Lavender/terracotta

A B

111



158487 VEHO MZ-2 HØJTTALER Lækker vandafvisende bluetooth-højttaler, perfekt til stranden eller poolen. Afspiller 
musik i sublim kvalitet via to kraftige 5 watt højttalere. Opladetid 4,5 timer, spilletid 10 timer. Har du flere MZ-2’ere kan 
de parres til surround sound i synkron afspilning. Indbygget genopladeligt 2200mAh batteri. 75 x 72,5 x 183 mm. 
Vejl. 749,- Erhvervspris kr. 400,-
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A  158401 VEHO M6 HØJTTALER Lækker bluetooth højttaler i retro-look med metal og læderhåndtag. Tilslut telefon, tablet eller computer 
og hør musik i sublim kvalitet via to kraftige 3 watt højttalere samt dobbelt akustiske drivere. Integreret opladeligt batteri, som giver op  
til 8 timers brug – lige til at tage med på terrassen eller til stranden. Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 400,- B  158478 VEHO ZT-1 EAR PODS 
De smarte bluetooth in-ear høretelefoner med indbygget mikrofon og fjernbetjening fungerer op til 10 meter væk fra den tilsluttede 
enhed. Opbevaringsæsken fungerer som powerbank. En opladning giver op til 3 timers spilletid eller 3,5 times taletid. Vejl. 999,- 
Erhvervspris kr. 400,-

A

B
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A  496803 TERRASSEVARMER til vægmontering med tre varmeindstillinger. Snoretræk til skift mellem indstillingerne og 
til sluk, 48 x 22 x 27 cm. IP24-godkendt. Vejl. 799,- Erhvervspris kr. 400,- 

B  961043 BÅLFAD MED RUND FOD Flot og enkelt bålfad, fremstillet i sort pulverlakeret stål, dia. 60 cm og højde 24 cm. 
Vejl. 999,- Erhvervspris kr. 400,-

A

114



B

115



A  157996 SOEHNLE BLODTRYKSMÅLER Fuldautomatisk og meget præcis blodtryksmåler, der automatisk sender alle dine målinger 
op til en en S-Connect app på din smartphone, så du kan følge din udvikling ned til mindste detalje. Du kan endda sende dine målinger 
fra appen til din læge.  B  157991 AKTIVITETSUR Soehnle Fit Connect 200 aktivitetsarmbånd, som udover dato og tid også viser skridt, 
distance og forbrændte kalorier. Måler pulsen direkte på håndledet og viser og analyserer desuden søvn. Forbindes let via bluetooth 
til Soehnles S-Connect app, hvor al data kan gemmes og analyseres. C  157988 SOEHNLE KROPSANALYSE VÆGT Soehnle Shape 
Sense Connect 100. Viser kropsvægt, væske, fedt og muskelmasse målt via bioimpedans. Forbindes let via bluetooth til Soehnles egen 
S-Connect app (tilgængelig til Android og iOS), hvor al data kan gemmes og analyseres. Vægten viser også BMI og dagligt kaloriebehov. 
FRIT VALG Vejl. 599/699,- Erhvervspris kr. 400,-

A

B

C
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179653 SOUS VIDE STICK Med sous vide-teknikken tilberedes vakuumpakket mad i et vandbad ved lav og præcis temperatur over en 
længere periode. De friske råvarer udnyttes maksimalt, alle næringsstoffer og ikke mindst smagen bevares, maden tilberedes præcist  
og kontrolleret. Denne sous vide stick giver dig perfekte resultater hver gang. Temperaturen går op til 95 °C, timeren kan indstilles fra  
0 til 99 timer, og du taster og aflæser det hele på touch screen-displayet. 1200 watt. Vejl. 1.199,-  Erhvervspris kr. 560,-
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179648 KONTAKTGRILL Kontaktgrill med non-stick grillflade og håndtag i aluminium og gummi. Grillfladen er 29 x 26 cm. Kontaktgrillen har 
temperaturregulator og indikatorlys, der viser, hvornår den er klar til brug. Den har bakke til opsamling af fedt og madrester, kabelskjuler i 
bunden samt aftagelige plader, der er nemme at tage ud og gøre rene. 2000 watt. Vejl. 999,- Erhvervspris kr. 560,-

119



 A  551327 CULINA KNIVSÆT Sættet, der består af grøntsags-, kokke- og brødkniv, indbyder med sine materialer og sit udtryk til rustik 
madlavning. Det lækre træskaft i olieret eg får ved brug en naturlig patina, og knivene bliver endnu smukkere og unikke med tiden. Design: 
Troels Seidenfaden. Vejl. 1499,-  Erhvervspris kr. 560,-  B   179640 SLOW JUICER Hop med på sundhedstrenden og lav din egen friskpressede 
juice.  Slowjuicer i rustfrit stål med kraftig 150 watt DC motor forvandler frisk frugt og grøntsager til sund, hjemmelavet juice. Med beholdere til 
både færdig juice og til restaffald samt lille børste til at hjælpe med rengøringen. 38 x 30 x 32 cm. Vejl. 1.699,- Erhvervspris kr. 560,-
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B
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551328 CAFÉ BURGER Den hyggelige cafestemning breder sig derhjemme, når du serverer en lækker hjemmelavet burger på det 
flotte serveringsbræt med en skål salat og en kurv sprøde fritter til. Gavepakken indeholder 4 stk. HOLM serveringsbrætter i akacietræ 
46 x 15 cm, 4 BITZ 12 cm skåle i grå/creme og 4 Funktion minifriturekurve i rustfrit stål. Vejl. 1.279,- Erhvervspris kr. 560,- 
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LASAGNE & SALAT God mad bliver endnu bedre, når den serveres i smukke skåle og fade. De flotte rektangulære fade 
fra BITZ har de perfekte proportioner til lasagneplader, og multifadet indbyder til en skøn salat. Gavepakken består af 
2 ovnfaste fade, 19 x 14 cm og 30 x 17 cm, multifad, dia. 28 cm, alle i sort stentøj med en smuk reaktiv glasur indvendigt 
samt salatbestik i eg, 27 cm. VÆLG mellem to kombinationer: A  821497 Fade i sort/grøn, multifad i sort/mørkeblå
B  821498 Fade i sort/amber, multifad i sort/creme Vejl. 949,- Erhvervspris kr. 560,-

C  201223 GRYDE- & PANDESÆT Godt grej giver større arbejdsglæde, og fornøjelsen vokser med Morsøs grydeserie i 
støbt aluminium. Aluminium er let og samtidig et af de mest varmeledende materialer, og her går de ypperste kogee-
genskaber hånd i hånd med stilren skønhed. Kasserolle 1,8 l, gryde 3,4 l og sauterpande 24 cm. Panden har høj kant 
og håndtag i bakelit ligesom kasserollen. Indvendig 3-lags non-stick-belægning, der mindsker risikoen for, at maden 
brænder fast, og beskyttende udvendig coating, der letter rengøringen. Der kan købes glaslåg, som passer til. 
Vejl. 1.749,- Erhvervspris kr. 560,-

C
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551356 VASEMIX De tre smukke Morsø vaser gengiver naturens organiske linjer i vidt forskellige mønstre, og samtidig forenes de i en elegant 
treenighed af den kitfarvede glasur. Flame, 15 cm, River, 21 cm og Bark, 23 cm.  Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 560,-
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551329 RIVER & ROOTS Naturens enkle skønhed skinner igennem i den blå River vase, 21 cm. Som lette krusninger på vand snor det 
smukke diagonale spiralmønster sig om vasen, der er skabt til afskårne blomster og spæde forårsgrene fra haven. Roots lysestage i 
krom 16,5 cm, er stilfuld og fleksibel, og flere stager kan sættes sammen til en større. Vejl. 1.099,- Erhvervspris kr. 560,-
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A  551330 INTERLACE & ROOTS En oplagt mulighed for at opgradere hyggen i sofaen er samlet i denne gavepakke 
med Morsø Roots lysestage i sort, 16,5 cm, og Södahl Interlace plaid i terracotta, 130 x 170 cm. Med et spændende 
farvespil og moderne fortolkning af de klassiske tern lægger Interlace plaiden op til et flot mix og match med puder  
i forskellige farver. Lysestagen giver den klassiske stilrenhed et moderne tvist med sine organiske form. Vejl. 999,-  
Erhvervspris kr. 560,-

B  341544 INDSKUDSBORDE Det klassiske sæt indskudsborde i et nyt og supertrendy design med sort stel og mosaik-
top af tre farver natursten i grafiske, tredimensionelle mønstre. Småbordene er ideelle som sengeborde, sideborde eller 
sofaborde. 32 x 32 x 51 cm, 27 x 27 x 47 cm og 22 x 22 x 45 cm. Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 560,-

B
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SOFT COLOUR & COMFORT Gavepakke med 2 sæt ensfarvet, afslappet og blødt Soft Colour sengesæt samt Comfort 
Organic håndklæder, 2 stk. 50 x 100 cm og 2 stk. 70 x 140 cm i tre flotte farvekombinationer. Sengetøjet har forskellige 
farver på for- og bagside, kvaliteten er ekstra blød og har fået en særlig vask for at opnå det nedtonede look. Sættet har 
lukning med trykknapper i både dyne- og pudebetræk. Comfort Organic er en ny version i 100 % økologi af Södahls mest 
populære håndklædeserie Comfort. Håndklæderne er certificerede iht. GOTS (Global Organic Textile Standard), og dermed er 
der garanti for, at håndklæderne lever op til de strengeste krav om økologiske materialer, og at hele fremstillingsprocessen er 
foretaget under hensyntagen til miljøet. Frit valg mellem 140 x 200 og 140 x 220 cm. Vejl. op til 1.419,-  Erhvervspris kr. 560,-

140 x 200 cm  A  551331 Ash  B  551333 Indigo  C  551335 Terracotta
140 x 220 cm  A  551332 Ash  B  551334 Indigo  C  551336 Terracotta

A B C
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TILES DAMASK SENGESÆT Det eksklusive damaskdesign ”Tiles” er et grafisk og enkelt design, der er tidløst og moderne 
på samme tid. Motivet ses i vævningens lys- og skyggeeffekt og giver et helt unikt eksklusivt udtryk. Tiles er vævet i ultrafine 
garner, hvor motivet gengives præcist og knivskarpt i den fine bomuldskvalitet. Kvaliteten er ekstremt blød, hvilket giver 
det flotte glansfulde spil i vævningen. Gavepakken består af 2 sæt eksklusivt sengelinned, Oeko-Tex-produceret og satin-
vævet i 100 % bomuld, med praktisk lynlås i både pude- og dynebetræk. Frit valg mellem 140 x 200 og 140 x 220 cm. 
Vejl. op til 1.499,- Erhvervspris kr. 560,-

140 x 200 cm  A  551142 Hvid  B  551144 Ash
140 x 220 cm  A  551143 Hvid  B  551145 Ash

C  963614 KNOLD LAMPE Cool lampe med et næsten ikonisk udtryk. Det minimalistiske look, der på én og samme tid er 
både maskulint og feminint, klæder de fleste hjem. Sort base i stål og med sort stofledning, 80 cm. Ekskl. lyskilde. E27. 
Vejl. 1.499,- Erhvervspris kr. 560,-

A B
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HÅNDKLÆDEPAKKE PRIME Gavepakke med Zone Prime håndklæder, 4 stk. 50 x 100 cm og 4 stk. 70 x 140 cm. Prime er ultrabløde og 
smukke kvalitetshåndklæder af 100 % utvundet bomuldsgarn - og så har de en ekstremt høj tørreevne. Håndklæderne er med dobbelt-
design: ternede på den ene side og stribede på den anden. De kan vaskes ved 60 °C og bør tørretumbles for at bibeholde den specielle 
blødhed, som giver en følelse af luksus. Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 560,-
FRIT VALG A  551337 Coal Grey B  551338 Royal Blue C  551339 Eucalyptus Green

A B C
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551340 BADSÆT NOVA ONE II Gavepakke bestående af Zone Nova One Black sæbedispenser og tandbørstekrus, Nova Black pedalspand 
3 liter og et elegant bordspejl med vippefunktion. På den ene side har du et almindeligt spejl, på den anden side får du 3 x forstørrelse  
– perfekt som makeup-spejl. Desuden medfølger en smart og rummelig vasketøjskurv, hvor låget er lige til at hanke op i - og så har du  
pludselig en praktisk taske, der også kan bruges til strandturen eller børnenes dyner, når de skal overnatte hos vennerne. Rummer 60 liter  
og måler 50 x 30 x 50 cm. Vejl. 1.479,- Erhvervspris kr. 560,-
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A  960960 LAPTOPTASKE Bevar coolness og overblik over både laptop, notater, kalender og alle småtingene i den travle hverdag. 
Hold det hele samlet i denne superlækre computertaske i sort skind med grønt tekstilfor. Tasken har forstærkede greb, bærerem, to 
udvendige lynlåslommer og tre lommer indvendigt. Med tiden får det lækre skind bare et endnu mere cool look. 40 x 30 x 7 cm. Vejl. 1499,- 
Erhvervspris kr. 560,-  ZB-6 HØRETELEFONER Veho ZB-6 bluetooth on-ear høretelefoner er med deres super soft design lavet med fokus 
på både lyd og komfort. Støjisolerende, superbløde ørekopper og indbygget mikrofon. Modtag samtaler og kontroller musikafspilning med 
on-ear kontrolpanelet. Indbygget genopladeligt batteri med 24 timers spilletid. Kompatibel med alle Bluetooth-devices og forsynet med 3,5 
mm AUX jackstik. B  158491 Hvid C  158492 Sort FRIT VALG Vejl. 999,- Erhvervspris kr. 560,-

D  158485 MUVI HD-KAMERA De enestående øjeblikke  kræver det allerbedste udstyr. Med verdens mindste videokamera af 
sin slags kan du lave højkvalitets lyd- og videooptagelser i situationer, hvor det ikke er muligt at bruge et almindeligt videokamera, 
for eksempel når du dyrker ekstremsport. Ultratyndt clip-on mikrokamera med high resolution 2MP kamera. Indbygget batteri med op til 90 
minutters optagelse i super videokvalitet. 55 x 22 x 20 mm. Opløsning 1080p/30 eller 720p/30. Max 32 GB. Vejl. 1.199,-  Erhvervspris kr. 560,-

E  179770 ROBOTSTØVSUGER Effektiv robotstøvsuger til daglig rengøring af hjemmet. En kraftfuld lille robotstøvsuger, der på trods af sin 
størrelse har en stærk motor (11000 RPM), der klarer de fleste forhindringer i hjemmet. 3 forskellige indbyggede rengøringsprogrammer, 
filtreringssystem, der forøger effektiviteten samt renser luften. 2600 MAh litium batteri. Fuld opladning tager 3-4 timer og giver 80-100  
minutters drift. 280 ml støvbeholder. Vejl. 1.499,- Erhvervspris kr. 560,-
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A  960976 KUFFERTSÆT Sæt med 2 hardcase kufferter i ABS. Den store kuffert har TSA-lås, og begge har kodelås, 
4 hjul og stabilt håndtag på toppen og integreret udtrækshåndtag af gunmetal-farvet letvægtsaluminium. Stort lynlåsrum 
med elastik, lille indvendig lomme og sort for. Kabinekufferten rummer 38 liter og vejer 2,8 kg, 54 x 38 x 22 cm, mens 
den store kuffert rummer 72 liter, vejer 3,4 kg og måler 67 x 45 x 25 cm. Vejl. 1.499,- Erhvervspris kr. 560,-

B  496804 TERRASSEVARMER Terrassevarmer til væg- eller loftmontering med et højeffektivt varmeelement i 
carbon på 1600 watt. Indstilling og tænd/sluk klares nemt og praktisk via fjernbetjening. 74 x 16 x 16 cm. Vejl. 999,- 
Erhvervspris kr. 560,-
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960955 FUNKIS BÅLFAD Kvadratisk bålfad i granitfarvet fibercement med sort metalkurv. 55 x 55 x 38 cm. Vejl. 1.499,- Erhvervspris kr. 560,-
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A  963976 WIEN VASE I stentøj fra A Simple Mess. Stentøj med en flot reaktiv glasur, der giver et helt unikt udtryk. 
H: 30 cm, dia. 34 cm. Vejl. 1.599,- Erhvervspris kr. 640,-

B  551357 ROOTS & RIVER Elegant og stilfuld gave bestående af messinglysestage med 3 arme og vase, 26 cm  
i mat blå porcelæn begge fra Morsø. Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 640,-
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A  960974 ANTON WEEKENDTASKE Stor og rummelig weekendtaske med bærehanke og skulderstrop med metalkarabin, sort læder med 
sort for, 50 x 20 x 37 cm. Vejl. 1.799,- Erhvervspris kr. 640,-   B  551360 SÖDAHL LIVING Her er dine nye favoritter i sofaen. Deco Knit plaid i 
ash, 130 x 170 cm, er den hyggeligste bomuldsstrik i et fint mønster med nostalgiske referencer, og dertil to skønne Refined puder i antracit, 
50 x 50 cm, med trendy læderhank. 60 % uld/40 % polyester. Vejl. 1199,- Erhvervspris kr. 640,-  C  551341 KAFFEMASKINE & KVÆRN 
Gavepakken består af en Severin kaffemaskine til 10 kopper, med timer og automatisk slukning, 1000 watt, samt en Severin kaffekværn med 
indstillelig malegrad og en kapacitet på 100 g malede bønner i en aftagelig beholder, 100 watt. Vejl. 1.299,- Erhvervspris kr. 640,-
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551359 TRANCHER Gavepakke med et eksklusivt Sabatier forskærersæt bestående af forskærergaffel og -kniv samt strygestål pakket  
med et HOLM skærebræt i akacietræ med saftrille, 50 x 35 cm. Det perfekte skærebræt til udskæring af store stege samt anden tranchering. 
Der medfølger et sæt grydelapper i 100 % recycled sort læder. Vejl. 1.399,- Erhvervspris kr. 640,-
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821499 FARVERIG SERVERING God mad bliver endnu bedre, når den serveres i smukke skåle og fade. De flotte rektangulære fade fra  
BITZ har de perfekte proportioner til lasagneplader, multifadet og salatbestikket indbyder til en skøn salat, og tilbehøret fordeler sig smukt i de 
små skåle.  Gavepakken består af 2 ovnfaste fade i sort stentøj med blank mørkeblå glasur på indersiden, 19 x 14 cm og 30 x 17 cm, 4 stk. 12 cm 
skåle med matsort yderside og amber, grøn, mørkeblå og grå inderside, multifad i sort/amber, dia. 28 cm, samt salatbestik i egetræ, som står 
smukt sammen med de blanke fade og fuldender serveringen. Vejl. 1.249,- Erhvervspris kr. 640,-
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A  158481 VEHO M8 MODE HØJTTALER Flot bluetooth 
designhøjttaler i aluminium. 15 timers spilletid via det  
indbyggede 2200 mAh genopladelige batteri. Den runde  
form gør, at den fantastiske lyd fordeler sig smukt ud i rummet. 
Vejl. 1.399,- Erhvervspris kr. 640,- 

B  157992 AKTIVITETSUR Soehnle Fit Connect 300 aktivitets-
armbånd viser dato og tid samt skridt, distance og forbrændte 
kalorier. Desuden har den indbygget pulsmåler, alarm-funktion 
og mulighed for påmindelse om træning. Armbåndet kan via din 
smartphone vise opkalds- og beskedstatus og vise og analysere 
søvn i appen - alt sammen styret via den trykfølsomme LED 
skærm. Forbindes let via bluetooth til Soehnles S-Connect app 
(både til Android og iOS), hvor al data gemmes og analyseres. 
Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 640,-

C  158488 VEHO MZ-3 HØJTTALER Lækker vandafvisende 
bluetooth-højttaler, perfekt til stranden eller poolen. 15 watt  
sublim lydkvalitet med potent bas fra en 3” subwoofer. MZ-3’ere 
kan parres til surround sound i synkron afspilning. Indbygget 
genopladeligt 2200mAh batteri. 13 x 13 x 23 cm med antracit 
stofoverflade. Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 640,-
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A  963957 KNOLD LAMPE Minimalistisk og smuk lampe, der på én gang er både maskulin og feminin. 
Blank messingoverflade med sort stofledning, 80 cm. Ekskl. lyskilde. E27. Vejl. 1.699,- Erhvervspris kr. 640,-

B  960961 LYSKÆDE TIL FLAGSTANG Skab den skønneste julestemning i haven til glæde for dig, din familie  
og alle andre. Lysnet til 8 meter flagstang. Diameter forneden 3,5 m med 480 LED-lys i varm hvid, som fordeler  
sig på 16 cirkler til et smukt lystræ. Vejl. 1.199,- Erhvervspris kr. 640,-
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A  551358 POTTESKJULERE Hent naturens farver ind i stuen med dette sæt af tre smukke potteskjulere i keramik 
på sort metal fod fra Villa Collection. 18 x 26 cm, 24 x 38 cm, 36 x 21 cm. Vejl. 1.299,- Erhvervspris kr. 640,- 

B  963601 BARK VASE Denne dramatiske og ikoniske vase i stentøj fra A Simple Mess giver dit hjem et elegant  
og personligt touch, og den er lige smuk med og uden blomster, 31 cm. Vejl. 1.699,- Erhvervspris kr. 800,-
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A  341543 BARVOGN Flot barvogn i en ny fortolkning med sort stel, praktisk hylde og mosaiktop af tre farver natursten i grafiske,  
tredimensionelle mønstre, 81 x 46 x 83 cm. Vejl. 1.599,- Erhvervspris kr. 800,-

B  340879 BORDLAMPE Lyset er landet! Fantastisk bordlampe med kuppel af røgfarvet glas og fire ben i sort metal, 35,5 cm, dia. 29 cm.  
Vejl. 1.499,- Erhvervspris kr. 800,-
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A  960957 CORIUM WEEKENDTASKE Superlækker og rummelig weekendtaske i det lækreste cognacfarvede 
skind med for i mørkegrøn. Kan bæres både i hånden og over skulderen i de solide håndtag eller bæreselen.  
En indvendig og to udvendige lynlåslommer. 50 x 30 x 24 cm. Vejl. 2.295,- Erhvervspris kr. 800,-

FÆRØSK FÅRESKIND Helt fantastisk superblødt, langhåret og lækkert fåreskind fra Færøerne. Ulden fra færøske 
får er todelt – det indre lag er kort og blødt, mens det ydre lag er hårdere og længere. Ca. 120 x 80 cm, men mål og 
farve kan variere, da hvert skind er unikt. Vejl. 1.199,-  Erhvervspris kr. 880,-  B  341479 Brun  C  341480 Grå
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234748 KØKKENMASKINE BLOMSTERBERGS Flot og effektiv køkkenmaskine i støbt aluminium med kraftig 1000 watt lydsvag motor, 
8 hastighedsindstillinger, hastighedsindikator og timer, rummelig 4,8 liter røreskål i rustfrit stål, piskeris, dejkrog og fladpisker.

ERHVERVSPRIS

1.800,-
VEJL.  KR.  2.999,-
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494386 KAFFEMASKINE Fuldautomatisk, ultrasmal og pladsbesparende kaffe- og espressomaskine fra Severin. En speciel bryggefunktion 
giver en endnu mere intens kaffearoma, og du får en espresso på kun 45 sekunder. Varmtvandsfunktionen gør maskinen perfekt til te og 
andre varme drikke. Lavt lydniveau. 40 x 31,5 x 18 cm med 1,1 l vandbeholder.

ERHVERVSPRIS

3.200,-
VEJL.  KR.  4.499,-
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ERHVERVSPRIS

2.000,-
VEJL.  KR.  2.995,-
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A  201006 MORSØ FORNO GAS PICCOLO Den handy gasgrill er smuk i udemiljøet med sit sikre og stilrene design. Fremstillet i antracit 
aluminium og med 39,5 cm grillrist i støbejern, piezo-tænding, 1 brænder, skorsten og termometer. Anvender propane og butangas. 
B 46 cm, D 49,2 cm, H 39,5 cm. 12,1 kg.

B  200939 MORSØ FORNO UDEOVN i sortmalet støbejern er perfekt som terrassevarmer og bålsted, og samtidig vil du opleve, hvor 
nemt det er at lave de lækreste madoplevelser – fra saftige T-bone steaks til røget laks, hjemmelavet pizza med sprød bund og lækker 
lammeskank. Leveres med pizzasten og aftagelig skorstensdel. Velegnet til brænde og kul. Dia. 70 cm × H 60 cm. 96 kg.

ERHVERVSPRIS

6.000,-
VEJL.  KR.  8.995,-
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