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EN GAVE DER GLÆDER

Julegaven til medarbejdere og kunder er glæde, overraskelse, 
værdi og anerkendelse samlet i én pakke. Et værdifuldt symbol, en tak for 

og en påskønnelse af engagement og loyalitet i året, der er gået.

I Gavekataloget 2020 er der noget til hele familien. 
Der er eksklusive gavepakker fra Morsø, lækkerier fra HOLM, 

en helt ny mulitihakker fra Blomsterbergs til bagedysten derhjemme, 
elegant og bæredygtigt krystal fra Lyngby Glas, 

cremefarvede nyheder fra BITZ’ ellers farverige univers, meget mere 
GOTS-certificeret økologi fra Södahl og et helt nyt, 

unikt samarbejde mellem BITZ og Södahl om økologisk borddækning 
og køkkentekstiler, masser af godt køkkengrej, kufferter, 

Coriums moderigtige rejsetasker, Villa Collections småmøbler 
og stemningsfulde lamper til både inde og ude. 

Vi tilbyder et helt nyt stel, Nudge, og fra Zone Denmark finder 
du blandt andet den prisvindende barserie Rocks og den lækre 

spaserie Inu, som indbyder til wellness derhjemme.

Også i år er der mulighed for at lade velgørenhed indgå i årets 
julegave gennem Kusintha-projektet, Christian Bitz’ 

samarbejde med Dansk Røde Kors.

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. 
Vi tilbyder fire priskategorier.

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

5 gode valg  ............................................  6  

Gaver under kr. 400 ...............................  7 - 70 

Gaver til kr. 400  .....................................  71 - 102

Gaver til kr. 560 ......................................  103 - 128

Gaver til kr. 640 og derover ...................  129 - 151

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.



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, Lyngby Glas, Severin 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. 
Gavernes vejledende udsalgspris ligger mellem kr. 399,- og kr. 1.599,- afhængigt af, hvilken priskategori du vælger. 
Prisen på gavekortet er ekskl. moms. Gaverne leveres individuelt til modtagerne, derfor lægges et fragtgebyr på 
kr. 29,95 til gavekortets pris. OBS! Gavekortet kan kun indløses/leveres i Danmark.

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

4



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

         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 i Danmark.

   
LOG IND VÆLG GAVE VENT AFHENT
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SHOPPER Praktisk og anvendelig shopper i 100 % GOTS-certificeret 
bomuld og med et diskret økologisk logo. Eksklusiv og afslappet på 
én og samme tid, den populære garnfarvede chambray-kvalitet er 
smuk med sit melangelook, og du kan med god samvittighed bruge 
shopperen til de daglige indkøb.

Chambray Organic sengetøj og Comfort Organic 
håndklæder fra Södahl er begge certificerede  
iht. GOTS. Se side 91 og 117.

GRØN PRODUKTION. Glasserien Zero fra Lyng-
by Glas på side 20 fremstilles i en fuldstændig 
CO2-neutral proces, udelukkende ved energi fra 
solceller og jordvarme samt geotermisk energi. 
Det giver god samvittighed på alle planer. 

BÆREDYGTIGHED er også at tænke på kvali-
tet i stedet for kvantitet. Gode produkter i høj 
kvalitet holder i mange år, også selv om de er 
fremstillet af plast. Engangsplast, der ender 
i vores verdenshave, er et dårligt valg, mens 
f.eks. en Margrethe-skål, du bruger hele livet, 
er et godt valg.

ET STØRRE PERSPEKTIV. Donationerne fra BITZ 
Kusintha-gavepakken på side 37 går bl.a. til ar-
bejdet med at etablere lokale brønde i de fattig-
ste områder i Malawi, hvor kortere afstand til 
en brønd giver kvinder og børn mulighed for at  
arbejde og komme i skole. I 2019 samlede vi via 
disse julegaver penge ind, som svarer til etab-
leringen af endnu en brønd. Derfor er Kusintha  
– gaven med et større perspektiv – også med i  
kataloget i år.

ØKOLOGI OG GOTS. Södahl har udvidet sortimentet 
af økologiske tekstiler, og over halvdelen af teksti-
lerne i dette katalog er desuden GOTS-certificeret. 
Derudover har Södahl erstattet sengetøjets plast- 
emballage med en beskyttende pose i samme stof 
som sengesættet indeni, så du både kan se og 
føle den gode kvalitet. Posen kan du genbruge til 
hvad du vil. De fleste gaver, som indeholder GOTS- 
produkter, bliver desuden leveret i en stor dejlig 
shopper, som efterfølgende kan bruges til f.eks. 
indkøb eller strandtur.

MILJØ. Spar på energien, men ikke på be-
kostning af vores sikkerhed. Forbrugerrådet  
anbefaler vask ved 60 grader af tekstiler, der er i 
kontakt med hud eller fødevarer. Ved at vaske ved 
60 grader frem for lavere temperaturer vaskes 
produktet ikke bare rent for pletter og snavs, men 
også bakterier vaskes ud. Alle Södahls tekstiler 
er fremstillet i en høj kvalitet, der både kan og 
bør vaskes ved 60 grader. 

5 GODE VALG
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GAVER UNDER KR.

400,-



ERHVERVSPRIS

140,-
VEJL. KR. 249,-

10985 ZONE ROCKS ICEMAKER Rocks Icemaker er en genial isterningebakke og køleelement i ét produkt fra Zone Denmarks bar-
kollektion Rocks. En genistreg, der gør det muligt at lave isterninger nemt, hygiejnisk og med god samvittighed. 18 store isterninger 
pr. opfyldning. Fyld Icemaker, frys den, frigør isterningerne indeni ved at trække i stroppen på siden – og hæld isterningerne direkte 
fra Icemaker i din kande eller drink. Icemaker kan skylles, fyldes og fryses igen – og igen. Måler 21 x 11,8 x 5,5 cm og er 100 % fri for 
BPA og ftalater af hensyn til både dig og miljøet.

8



ERHVERVSPRIS

140,-
VEJL. KR. 249,-

FRIT VALG A - F

C
A B

E

D

F

ZONE ROCKS GLAS En god drink er et øjebliks nydelse, der appellerer til alle sanser. Din sjus smager bare bedre i et lowball glas, 
og nydelsen ved en longdrink forlænges, når den serveres i det obligatoriske highball. Zone Denmarks barkoncept Rocks omfatter 
6 forskellige glas af blyfrit mundblæst krystal. Designet er en helt enkel konisk form med lækre, sanselige detaljer som fx massiv 
bund – skabt til at få det bedste frem i dine drinks og sjusser.  A  332101 COPA/GT 47 cl, 2 stk.  B  10600 COUPE/COCKTAIL 27 cl, 2 stk.    
C  332099 HIGHBALL 41 cl, 2 stk  D  10601 SHOOTER 5 cl, 3 stk.. E  332100 WIDEBALL 34 cl, 2 stk.  F  332098 LOWBALL 22 cl, 2 stk.  

9



2 CL VODKA

2 CL ROSE’S LIME

10 CL GINGER BEER

2 SKIVER LIME

ISTERNINGER

MOSCOW MULE

ERHVERVSPRIS

130,-
VEJL. KR. 249,-

10419 LYNGBY GLAS MOSCOW MULE KRUS Det flotte krus med hank og kobberbelagt, hamret yderside er det klassiske og 
karakteristiske krus til den populære cocktail moscow mule, som har fået et moderne comeback. Moscow mule laves helt 
enkelt af ginger beer, vodka, limesaft og rigeligt med isterninger, så drinken holder sig iskold. 2 stk. kobberkrus 0,5 l.

10



LYNGBY GLAS ALKEMIST Glasserien Alkemist har et innovativt og unikt design, der er særligt udviklet til barmiljøet, såvel i 
hjemmebaren som i professionelle barer. Facetterne i glassene fremhæver farvespillet i dine drinks, hvad enten du foretrækker 
moderne farvestrålende cocktails eller klassiske gyldne drinks.
A  916610 APEROL  B  916612 ØL / COGNAC / VAND  C  916611 COCKTAIL

ERHVERVSPRIS

110,-
VEJL. KR. 199,-

FRIT VALG A - C

A

B

C

11



A  916105 LYNGBY GLAS MELODIA HIGHBALL 6 stk. 36 cl.
B  916107 LYNGBY GLAS MELODIA WHISKYGLAS 6 stk. 31 cl.
C  916187 LYNGBY GLAS MELODIA SHOTGLAS 4 stk. 5 cl.

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL. KR. 399,-

FRIT VALG A - B

ERHVERVSPRIS

90,-
VEJL. KR. 199,-

C

A

B

C
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ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 599,-

A

13

A  10508 LYNGBY GLAS MELODIA KARAFFELSÆT 7 dele. 6 stk. vandglas, 23 cl og 1 stk. karaffel, 1 l.
B  10358 LYNGBY GLAS MELODIA VANDKARAFFEL 1 l. 
C  10509 LYNGBY GLAS MELODIA VANDGLAS 6 stk. 23 cl. 

7
DELE

ERHVERVSPRIS

155,-
VEJL. KR. 299,-

FRIT VALG B - C

A

B

C

13



ERHVERVSPRIS

230,-
VEJL. KR. 499,-

A

ERHVERVSPRIS

75,-
VEJL. KR. 199,-

FRIT VALG B - C

A

B

C
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ERHVERVSPRIS

130,-
VEJL. KR. 399,-

FRIT VALG D - E

A  916115 LYNGBY GLAS LOUNGE WHISKYSÆT 3 dele. 2 stk. whiskyglas, 31 cl og 1 stk. karaffel, 0,75 l.
B  916116 LYNGBY GLAS LOUNGE WHISKYGLAS 2 stk. 31 cl.
C   916117 LYNGBY GLAS LOUNGE HIGHBALL 2 stk. 35 cl.
D  916149 LYNGBY GLAS SELECTION WHISKYGLAS 4 stk. 30 cl i dessinerne Oasis, Melodia, Fire og Tosca.
E  916089 LYNGBY GLAS SELECTION HIGHBALLGLAS 4 stk. 36 cl i dessinerne Oasis, Melodia, Fire og Tosca.

D

E
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ERHVERVSPRIS

120,-
VEJL. KR. 199,-

FRIT VALG A - C

ERHVERVSPRIS

85,-
VEJL. KR. 149,-

FRIT VALG D - F

AB

D
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A  916022 LYNGBY GLAS JUVEL GIN & TONIC Server en lækker G&T-favorit eller andre yndlingsdrinks i dette flotte, krystalklare glas. 
Juvel Gin & tonic glas er smukt og klassisk enkelt, og denne nye variant på 57 cl har masser af plads til isterninger og pynt. 
4 stk.  B  916121 LYNGBY GLAS JUVEL MARTINI 4 stk. 28 cl.  C  916025 LYNGBY GLAS JUVEL PORTVIN/SPIRITUS 6 stk. 9 cl.
D  916180 LYNGBY GLAS JUVEL CHAMPAGNESKÅL 4 stk. 34 cl.  E  916207 LYNGBY GLAS JUVEL COGNAC 6 stk. 69 cl.  
F  916182 LYNGBY GLAS JUVEL ROM 6 stk. 29 cl.

C E

F
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A  10717 LYNGBY GLAS TUMBLER De gennemfarvede tumblerglas i smukt design med en lille fod giver liv 
på bordet med deres forskellige farver. Brug glassene til vand og saft eller lad dem pynte med fyrfadslys 
eller blomster. Farverne er grøn, koboltblå, smoke, amber, lilla og ink blå. H12 cm. 6 stk. 30 cl.

LYNGBY GLAS SNAPSEGLAS 
B  12406 6 stk. ens snapseglas på fod i grå, 5 cl. 
C  12261 6 stk. forskellige snapseglas på fod i blå, 2,5 - 5 cl.
D  916208 6 stk. forskellige snapseglas på fod i lilla, blå, smoke, amber, grøn og gul, 2,5 - 5 cl.

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL. KR. 249,-

FRIT VALG A - D

A

18



B

C
D
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LYNGBY GLAS ZERO SERIE Glasserien Zero er med sine enestående, elegante linjer ren skønhed for både sanser og samvittighed. 
Smukke Zero produceres fuldstændigt CO2-neutralt. I produktionen anvendes kun de allerreneste råvarer, der forarbejdes 
udelukkende ved energi fra solceller og jordvarme samt geotermisk energi, og der udledes ingen forurenende stoffer. 
Resultatet er ultraklart, 100 % recirkulerbart krystalglas, der både er holdbart og tåler opvaskemaskine.
A  12267 ZERO RØDVINSGLAS 4 stk. 54 cl.   B  12266 ZERO HVIDVINSGLAS 4 stk. 43 cl.  C  12268 ZERO CHAMPAGNEGLAS 4 stk. 30 cl.   
D  12269 ZERO CHAMPAGNESKÅL  4 stk. 26 cl. 

ERHVERVSPRIS

140,-
VEJL. KR. 249,-

FRIT VALG A - D

A

B

C
D

20



LYNGBY GLAS LYSESTAGESÆT To stilfulde lysestager fra Lyngby Glas. Sæt høje, elegante lys i de smukke 
krystallysestager og lad dem sprede en hyggelig stemning ved middagsbordet eller i vindueskarmen. 
Højde 16 cm. A  11053 Glas  B  11056 Sort glas

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 499,-

FRIT VALG

A

21



ERHVERVSPRIS

85,-
VEJL. KR. 149,-

FRIT VALG A - C

A

B

C

D

D

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL. KR. 299,-

D
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ZONE BIRD VINPROP Designerne har lokket en genial funktion ud af det figurative design i vinproppen ’Bird’. Sæt proppen i din 
åbne vin, vip fuglens næb til modsatte side – og få en helt tætlukket flaske. Den kan oven i købet ligge ned i køleskabet, til du igen 
får lyst til et glas. Cool, ikke? A  11854 Black  B  11856 Warm Grey  C  11857 Nude   D  10712 NORDIC SENSE VINÅBNERSÆT med 
batteridrevet vinåbner, folieskærer, skænketud og vinprop/-pumpe. Vinåbneren fjerner korkproppen på under 7 sekunder og passer 
til alle vinflasker.  E  12306 LYNGBY GLAS VINSÆT med 18 dele indeholder 3 forskellige glastyper i helt transparent miljøkrystal,  
så du kan dække et smukt og elegant middagsbord. Sættet består af 6 vandglas, 55 cl, 6 rødvinsglas, 46 cl, og 6 hvidvinsglas, 35 cl. 

18
DELE

E

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 799,-

E

23



B

C

A  11573 HOLM PASTAMASKINE Perfekt til lækker hjemmelavet pasta. I sort/metal 21 x 16 x 16 cm.
B  103396 SABATIER KNIVSÆT 3 DELE Sættet består af en santokukniv, 17,5 cm, kokkekniv, 20,5 cm og en grøntsagskniv, 12,5 cm.
C  103399 SABATIER FORSKÆRERSÆT 3 DELE Eksklusivt Sabatier forskærersæt bestående af forskærergaffel og -kniv samt strygestål.

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 599,-

FRIT VALG B - C

A

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 449,-

A

24



12523 HOLM MORGENSÆT Når familien samles om et skønt morgenbord, er det perfekt med den store HOLM brødkurv i sort metal 
40 x 25 x 10 cm med pose i 100 % bomuld, HOLM serveringsbræt i akacietræ 46 x 15 x 1 cm til lækre oste, pålæg mm. 
samt 2 stk. HOLM ramekiner i sort stentøj 10 x 6 cm.

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 509,-

25



72 cm

MAXI BRÆTTER

A  12452 HOLM PEBERKVÆRN i akacietræ 25,5 cm  B  12570 HOLM SALT- & PEBERSÆT sort 16 cm
HOLM MAXI BRÆTTER 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. 
C  12455 Rund, dia. 51 cm x 3 cm  D  12458 Trancher, 59 x 38 x 5 cm   E  12469 Tapas, 72 x 34 x 2,5 cm   F  12465 Ellipse, 59 x 38 x 2,5 cm   

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 599,-

FRIT VALG C - F

ERHVERVSPRIS

175,-
VEJL. KR. 299,-

A

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL. KR. 349,-

B

A

B

C

D

F

E
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12529 HOLM OSTESÆT Fuldend et lækkert ostebord med det flotte HOLM serveringsbræt i akacietræ 55 x 20 x 1 cm med 3 forskellige 
osteknive fra HOLM til servering af både hårde, bløde og cremede oste. Du kan også bruge sættet til antipastiretter eller andet pålæg. 
Der medfølger desuden 1 stk. ramekin i sort stentøj 10 x 6 cm til marmelade, tapenader el. lign.

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 579,-

27



12711 BITZ SÖDAHL KØKKENTEKSTILER ORGANIC Den nye serie ORGANIC by BITZ/Södahl er tekstiler i den velkendte høje 
kvalitet fra Södahl i 100 % økologiske materialer, som matcher farverne i BITZ-stellet. Produkterne byder på helt nyt liv til køkkenet 
og bordet, tilmed i den bedste og mest bæredygtige kvalitet. BITZ/Södahl køkkentekstiler består af 2 stk. strikkede karklude, 
30 x 30 cm, 2 stk. viskestykker samt et forstykke, 70 x 108 cm i olive/rose.

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL. KR. 419,-

28



12712 BITZ SÖDAHL BORDDÆKNING ORGANIC Den nye serie ORGANIC by BITZ/Södahl er 100 % GOTS certificeret økologi, 
som fuldender BITZ’ spændende farveunivers med smukke tekstiler. Dæk det smukkeste bord med en creme/amber 
BITZ/Södahl dug 140 x 250 cm og 6 stk. matchende mundservietter.

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL. KR. 829,-

LEVER
E

T I LÆ
K

K
ER SHOPPER TIL EN VÆRDI AF 129,- 

KR.  
SE
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E 
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BITZ OVNFASTE FADE God mad bliver endnu bedre, når den serveres smukt. De flotte rektangulære fade fra BITZ 
er perfekte til lasagne og gratin. Sæt bestående af 1 stk. 33 x 21 x 8 cm og 1 stk. 19 x 14 x 6 cm
A   821460 Sort/amber  B   821461 Sort/mørkeblå  C   821462 Sort/grøn

BITZ SALT & PEBER Salt- og peberkværnsæt i mat- eller blankglaseret stentøj med top i egetræ. 16,7 cm. 5 års garanti på 
keramisk kværnværk.   D   11347 Mat creme  E   821504 Amber   F   821503 Blå  G   821501 Grøn  H   821500 Mat sort  

BITZ SALATSKÅL Stor salatskål i stentøj med en glansfuld reaktiv glasur på indersiden. Perfekt til store salater og anretninger. 
Dia. 30 cm.   I   11287 Mat creme/creme   J   821378 Sort/amber  K   821381 Sort/mørkeblå  L   821382 Sort/grøn

BITZ SALATSKÅL & -BESTIK
Salatskål i stentøj med matglaseret yderside og smuk, blank inderside, dia. 24 cm, med salatbestik i eg, 24 cm. 
Perfekt til hverdagens salater og anretninger. Vælg mellem to farvevarianter. 
M   224415 BITZ SALATBESTIK i egetræ, 32 cm.  N   12532 Mat creme/creme  O   551376 Sort/mørkeblå

BITZ MULTIFAD, 28 CM, MED SALATBESTIK I EG, 27 CM 
P     821493 Sort/creme   Q   821492 Sort/amber  R  821490 Sort/mørkeblå   S   821491 Sort/grøn

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 499,-

FRIT VALG A - C

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL. KR. 599,-

FRIT VALG D - H

ERHVERVSPRIS

240,-
VEJL. KR. 399,-

FRIT VALG I - L

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 399,-

FRIT VALG N - O

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 469,-

FRIT VALG P - S
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ERHVERVSPRIS

120,-
VEJL. KR.199,-

M
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Se priserne på side 30
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Se priserne på side 30
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Se priserne på side 30
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551366 KUSINTHA VAND 1,2 l vandflaske med patentprop i farvet keramik og 6 rustikke vandglas, 30 cl, i genbrugsglas. 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. 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. 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. 

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 409,-

HERAF DONERES 
KR. 50,- TIL 

KUSINTHA-PROJEKTET
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BITZ VASER De skønneste BITZ vaser i 3 forskellige størrelser 12,5, 20 eller 25 cm, vælg mellem mat sort, mat creme og blank 
farvet glasur på ydersiden.   A   11148 12,5 cm Mat creme  B   872900 12,5 cm Mørkeblå  C   872901 12,5 cm Grøn 
D   872902 12,5 cm Creme E   872903 12,5 cm Amber  F   11151 20 cm Mat creme  G   872910 20 cm Mørkeblå
H   872911 20 cm Grøn  I   872912 20 cm Creme J   872913 20 cm Amber K   872916 20 cm Mat sort  L   11152 25 cm Mat creme
M   872920 25 cm Mørkeblå  N   872921 25 cm Grøn  O   872922 25 cm Creme  P   872923 25 cm Amber

ERHVERVSPRIS

85,-
VEJL. KR. 149,-

FRIT VALG A - E

ERHVERVSPRIS

175,-
VEJL. KR. 299,-

FRIT VALG F - K

ERHVERVSPRIS

240,-
VEJL. KR. 399,-

FRIT VALG L - P

A

F L
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BITZ SKÅLESÆT MED LÅG Skønne BITZ stentøjsskåle i sæt med egetræslåg, 3 stk. på 10, 12 og 14 cm
Vælg mat sort eller mat creme eller mat sort med en smuk, blank blå eller grøn glasur på indersiden.
A   12485 Mat sort  B   12484 Mat creme  C   12486 Mørkeblå  D   12487 Grøn

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL. KR. 335,-

FRIT VALG A - D

A

C

B

D

40



BITZ CABARETSÆT Cabaretsættene fra BITZ består af et træfad i eg og tre skåle med en smuk, blank glasur på indersiden 
i forskellige farver.  A   821245 10 cm skåle med mat sort yderside og mørkeblå, amber og grøn inderside.
B   821098 12 cm skåle med mat sort yderside og mørkeblå, lyseblå og grøn inderside.
C   821489 BITZ SKÅLESÆT Skønne BITZ skåle, 12 cm, i mat sort stentøj med smuk, blank farvet glasur på indersiden i mørkeblå, 

grøn, amber og grå.  D   821338 BITZ TERMOKRUS 4 stk. med mat sort yderside og amber, lilla, mørkeblå og grøn inderside.

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL. KR. 359,-

B

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 399,-

D

ERHVERVSPRIS

170,-
VEJL. KR. 269,-

A

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL. KR. 279,-

C

A
B

C

D
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VILLA COLLECTION BORDLAMPER 
A   12310 BORDLAMPE i sort jern med skærm der kan vippes til den ønskede position. H28,5 cm.
B   12297 BORDLAMPE med poleret mørkbrun marmorfod og opal glaskuppel, dia. 12,5 cm, H24,5 cm.
C   11008 BORDLAMPE i lækker, grå marmor. Det enkelte stykke marmor færdighugges manuelt til lampens 

endelige facon. Derefter bliver der udskåret hul til fatning og ledning (ekskl. lyspære).

ERHVERVSPRIS

100,-
VEJL. KR. 199,-

A

A

42



ERHVERVSPRIS

120,-
VEJL. KR. 249,-

C

ERHVERVSPRIS

200,-
VEJL. KR. 349,-

B

C

B
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ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 649,-

A

A

44



 A   12646 VILLA COLLECTION LANTERNESÆT i stål og glas 1 stk. 40 x 14 x 14 cm og 1 stk. 52 x 18 x 18 cm.
 B   11073 VILLA COLLECTION LOUNGELAMPE Hvid, genopladelig LED-lampe med varmt hvidt lys, der styres med fjernbetjening. 
Vandtæt og egnet til udendørs brug. Oplades i 6 timer og virker dernæst i ca. 8 timer. 4 lysindstillinger. Dia. 15 cm. H22 cm.

ERHVERVSPRIS

185,-
VEJL. KR. 349,-

B

B

45



BY LENE PURKÆR STEFANSEN

since 1853

MORSØ SKULPTURER
Skulpturer i støbejern med individuelt budskab er en oplagt personlig gave til en, som budskabet passer på. 

Ord er vigtige, men svære at få sagt. Skulpturen er ord, der ikke forsvinder over tid.
Skulpturerne er designet af skulptør og billedhugger Lene Purkær Stefansen. 

De er håndformet i ler, støbt i jern og håndslebet fra hjertet og beskrevet med kunstnerens egne ord.
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A  11560 Et kram fra mig til dig. SPECIAL EDITION. H8,5 cm
B  11558 Du er omsorgsfuld, en kærlig ener af din slags, H14 cm
C  11559 Du gjorde det! Nyd dit nu lige nu! Det er stærkt! H14,5 cm
D  11561 Fang stjernerne ind og nyd din stjernestund! H14 cm
E  11562 Følg altid dit hjerte i alle livets valg, H13,2 cm
F  11563 Jeg er parat til at springe ud i mit livs eventyr, H13 cm
G  11564 Mærk efter! Føles det rigtigt, så er det vejen, H13,5 cm

ERHVERVSPRIS

220,-
VEJL. KR. 399,-

FRIT VALG B - G

ERHVERVSPRIS

120,-
VEJL. KR. 199,-

A

A

B

E

C

F

D

G

S P E C I A L  E D I T I O N
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234749 BLOMSTERBERGS HÅNDMIKSER med kraftig 350 watt motor i kompakt design i sort plastik og rustfrit stål. 
LED display, som viser hastighed og tidsforbrug, fem hastigheder med turbofunktion.  2 almindelige piskeris og 2 dejkroge 
medfølger. Individuel udløserknap til piskerisene og 1,5 meter spiralledning. Håndmikseren er designet, så den kan stå 
oprejst og derved er nemmere at opbevare. Der medfølger opskriftshæfte fra Mette Blomsterberg.

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 399,-

48



12590 BLOMSTERBERGS MULTIHAKKER Supereffektiv 300 watt multihakker med en stor 500 ml beholder af klar plastik, 
så det er let at følge med i hakningen og stoppe, når du er tilfreds med konsistensen. Du kan hakke og blende med to 
hastighedsindstillinger. Knivene roterer og bevæger sig op og ned samtidig, og bruger du blenderfunktionen, kan du fylde 
væske på gennem låget under brug. Både knive, låg og beholder tåler opvaskemaskine. Der medfølger opskriftshæfte fra 
Mette Blomsterberg.

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 599,-

49



12643 ROSTI MARGRETHE SKÅLESÆT Margrethe-skålen er designet for Rosti i 1954 af Acton Bjørns og Sigvard Bernadottes 
tegnestue i København, og den er opkaldt efter den danske Prinsesse Margrethe. Rosti havde spurgt et stort antal husmødre, hvad 
en ideel røreskål skulle kunne.  Husmødrene ønskede en rundbuet skål, der skulle være netop så rummelig og alligevel så opret, 
at der både kunne piskes og røres i den, uden at indholdet flød over. Den skulle samtidig have hældetud og et godt greb. Resultatet 
blev Margrethe-skålen. Den nistrede grå Pebble-farve giver den ikoniske Margrethe-skål et spændende udtryk med en mat yderside 
i kontrast til den blanke inderside. Sættet består af 4 skåle med låg, 0,5, 0,75, 2 og 3 liter. 

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 599,-

50



12364 NORDIC SENSE STAVBLENDERSÆT Handy stavblendersæt i sort/sølv med DC-motor, turbofunktion og trinløs 
hastighedsjustering, 700 ml målebæger, minihakker og piskeris. 800 watt.

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 399,-

51



12355 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL med plads til fire skiver brød, også perfekt til at varme store stykker grøntsager eller en 
sandwich med masser af fyld. Grillpladen har non-stick belægning, og låget har vippehængsler, så det ligger vandret, selv ovenpå 
høje fødevarer. Grillstørrelse 23 x 29 cm. 2000 watt.

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL. KR. 689,-

52



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 smart-
phone via en gratis app. Leveres med to målespyd i rustfrit stål. Trådløs rækkevidde 50 m, temperatur op til 250 grader C.
B   179654 NORDIC SENSE VAKUUMPAKKER 120W forsegling 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

350,-
VEJL. KR. 699,-

A

ERHVERVSPRIS

375,-
VEJL. KR. 799,-

B

A

B
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A   12164 NORDIC SENSE HÅNDSTØVSUGER Lille og kompakt håndstøvsuger til bilen, kontoret eller 
hjemmet. Trådløs og genopladelig, 30 x 7 x 7 cm, nem at opbevare i handskerummet, bildøren eller bilens 
kopholder. Så er den altid lige ved hånden. Inkl. 240V AC strømadapter og ekstra mundstykke som nemt 
kommer ned mellem sæderne.  B   10185 HÅNDSTEAMER 1500 watt håndsteamer med 3 dampniveauer  
og 6 tilbehørsdele: metalplade, fnugfjerner, børste, buksepres, opbevaringspose og målebæger.
C   12201 NORDIC SENSE HÅNDSTEAMER DELUXE 1300 watt håndsteamer med indbygget pumpe og  

150 ml vandtank, som giver ca. 8 minutters fuld damp. Inkl. tekstilbørste. Kan anvendes både vandret  
og lodret og bruges til almindelig strygning både med og uden damp.

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL. KR. 699,-

A

A

A
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ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 599,-

B

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL. KR. 799,-

C

B

C

C
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A   960958 CORIUM 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 CORIUM 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. 37 x 27 cm.
C   12534 LETVÆGTS KABINEKUFFERT Lækker kabinekuffert i robust polyester i en flot, dybblå farve. 

Kufferten vejer kun 2 kg, har aluminiumstativ og PP-hjul, indvendig lomme og en stor lomme udenpå til fx laptop eller tablet. 
Kan strammes ind med solide remme i siden. 35 x 50 x 20 cm.

ERHVERVSPRIS

180,-
VEJL. KR. 449,-

A

ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL. KR. 799,-

B

A

B
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ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 549,-

C

C
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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. 549,-

58



12828 HR. & FRU RUDOLF 2020 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, godt klædt på til at holde varmen gennem hele vinteren med hue og ørevarmere, 
striber og guldglimmer.

ERHVERVSPRIS

190,-
VEJL. KR. 299,-

59



NUDGE Hverdagsforkælelse og sunde måltider. Ekstra hygge. Nudge er navnet på stellet, der puffer lidt til dig og giver dig noget 
mere. Nudge er dansk design af Designer Rasmus Falkenberg og madskribent Anne Larsen.

NUDGE COFFEE & SWEETS Smukt Nudge sæt i porcelæn med 7 cm miniskål og 33 cl krus samlet på en skøn, organisk formet 
underkop. Forkæl dig selv og familien med en lækker latte eller skoldhed te med snacks eller chokolade til.
A   820060 Roseberry/Creme  B   820061 Creme/Roseberry  C   820062 Kale/Liquorice  D   820063 Liquorice/Kale

coffee & sweets

A B

B

C D

A

SÆT MED TALLERKEN, SKÅL OG KRUS UDEN HANK

ERHVERVSPRIS

100,-
VEJL. KR. 179,-

FRIT VALG A - D

60



NUDGE SOUP & SALAD  Skønt Nudge sæt i porcelæn med to skåle på 10 og 14 cm samlet på en smuk, organisk formet tallerken. 
Med fx suppe i den ene skål og topping i den anden, eller med pasta og salat har du samling på et hyggeligt måltid.
A   820064 Roseberry/Creme  B   820065 Creme/Roseberry  C   820066 Kale/Liquorice   D   820067 Liquorice/Kale

soup & salad

A B
C D

D

SÆT MED TALLERKEN OG SKÅLE

ERHVERVSPRIS

130,-
VEJL. KR. 229,-

FRIT VALG A - D

61



ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL. KR. 599,-

A

A

62



A   12065 SÖDAHL INTERLACE PLAID Med et spændende farvespil og en moderne fortolkning af de klassiske 
tern lægger Interlace plaiden op til et flot miks og match med puder i forskellige farver. En oplagt mulighed 
for at opgradere hyggen i sofaen.100 % bomuld i strikket kvalitet, 130 x 170 cm.
B   341358 VILLA COLLECTION SKAMMEL Helt enkel skammel i sort metal med smukke, minimalistiske 

linjer. Spinkel og stærk på samme tid. 45 x 35 x H41 cm.

ERHVERVSPRIS

250,-
VEJL. KR. 549,-

B

B

63



ZONE BORDSPEJL Bordspejl med 5 x forstørrelse og touch-funktion, der aktiverer lys. 3 lysstyrker, slukker 
selv efter 10 minutter. Bruger 4 AA batterier. A   10913 Black  B   10915 Grey  C   10916 White

SÖDAHL ARCH SENGESÆT De arkitektoniske, buede former er klassiske og et absolut “must have” i 
sæsonen. Det stramme udtryk og den grafiske enkelhed i mønstret udstråler modernitet og passer perfekt 
i en minimalistisk indretning. OEKO-TEX® standard 100-certificeret 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.
D   12904 Ash, 140 x 200 cm  E   12905 Ash, 140 x 220 cm 

ERHVERVSPRIS

350,-
VEJL. KR. 799,-

FRIT VALG A - C

C

B

64



ERHVERVSPRIS

320,-
VEJL. OP TIL 

KR. 699,-

FRIT VALG D - E

D

65



961047 BÅLFAD Klassisk og enkelt bålfad i stål med 3 sorte pulverlakerede ben. Dia. 56 cm. H26 cm.

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 599,-

66



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 H100 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. 

ERHVERVSPRIS

220,-
VEJL. KR. 349,-

A

ERHVERVSPRIS

150,-
VEJL. KR. 299,-

B

A

B
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A  157990 SOEHNLE AKTIVITETSUR Soehnle Fit Connect 100 aktivitetsarmbånd, som udover dato og tid 
også kan vise skridt, distance og forbrændte kalorier. Desuden kan det vise og analysere den tid, du sover. 
Armbåndet forbindes let via bluetooth til Soehnles S-Connect app (både til Android og iOS), hvor data kan 
gemmes og analyseres.
B  990090 Blockbuster FILM Værdikort til Blockbuster på 49 kr. til en valgfri film blandt mere end 

10.000 titler inkl. alle premierefilm. 

ERHVERVSPRIS

300,-
VEJL. KR. 499,-

A

ERHVERVSPRIS

39,-
VEJL. KR. 49,-

B

A

B
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960956 COOLER & DRY BAG 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

150,-
VEJL. KR. 399,-

69



12755 LYSTRÆ MED 200 LED PÆRER Sæt træet foran hoveddøren eller på altanen og lad 200 små funklende 
LED-pærer lyse op i den mørke tid. Højde 180 cm.

ERHVERVSPRIS

220,-
VEJL. KR. 399,-

70



GAVER TIL KR.

400,-
FRIT VALG



ZONE A-WALL SPEJL Vægspejlet fra Zone A-COLLECTION passer med sit enkle udtryk og fleksible anvendelse ind alle steder. 
Ophænget bag på spejlet er konstrueret, så det kan hænge både lodret og vandret. Brug det i entréen, og hvor du ellers tjekker din 
makeup eller påklædning. Eller lad det indgå som en minimalistisk dekoration – fx som del af en gallerivæg med dine yndlings-
billeder. 30 x 60 cm. A   332068 Black  B   332069 Soft Grey  
Vejl. 995,-  Erhvervspris kr. 400,-

B

72



12536 ZONE ROCKS COCKTAILS Opgrader hjemmebaren med skønne nye former, der matcher den nordiske indretning.
Cocktailsættet her består af den lækre Rocks shaker 0,55 l og målebæger 3/6 cl i Warm Grey samt strainer og en stilren oval bakke 
35 x 16 cm i sort til at servere de dejlige drinks på.  
Vejl. 799,-  Erhvervspris kr. 400,-

73



963987 MORSØ ROOTS Den smukke lysestage i sort med 4 arme er oplagt som årets adventsstage. H16,5 cm.
Vejl. 699,-  Erhvervspris kr. 400,-
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12581 MORSØ STEGEPANDER Aluminium et af de mest varmeledende materialer. Det fordeler og fastholder varmen jævnt og 
energieffektivt over både bund og sider, og samtidig er materialet let. Gavepakken bestående af 2 stegepander, 20 og 28 cm, 
fremstillet i støbt aluminium med håndtag i bakelit. Panden har indvendig 3-lags non-stick-belægning, der mindsker risikoen for, 
at maden brænder fast, og beskyttende udvendig coating, der letter rengøringen. Kan bruges på alle varmekilder.  
Vejl. 1.199,-  Erhvervspris 400,-

75



12543 HOLM WOK  Lav en skøn wokmiddag med HOLMs rustikke grej. Du er godt på vej til en helt særlig madoplevelse med 
wokpande i aluminium, 28 cm, serveringsbræt, 46 x 15 cm, palet i akacietræ, 2 ramekiner i sort stentøj, dia. 10 cm, samt en 
effektiv hvidløgspresser med plads til flere fed ad gangen. Bunden af stemplet har ekstra store huller med skarpe kanter, 
så hvidløget bevarer mere af sin struktur uden at blive til mos, når det presses igennem.  
Vejl. 839,-  Erhvervspris kr. 400,- 
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12547 GRILL MED TILBEHØR Her får du det hele til en skøn grillmiddag, selv grillen. Nordic Sense kontaktgrill på 1000 watt 
med non-stick grillflade på 18 x 22 cm. Låget har vippehængsler, så det ligger vandret, selv ovenpå høje fødevarer. Der medfølger 
en HOLM grillpensel i akacietræ, HOLM serveringsbræt i akacietræ, 32 x 20 cm, og 4 HOLM ramekiner i sort stentøj, dia 10 cm.
Vejl. 739,-  Erhvervspris 400,-
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179652 NORDIC SENSE 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 rustfrit stål, der knuser både is, kerner, korn og frugt, samtidig 
med at næringsstoffer og vitaminer bevares. 2 BPA-fri blenderkander på 750 og 550 ml, som kan bruges to-go.
Vejl. 899,-  Erhvervspris kr. 400,-
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12597 BAG MED BLOMSTERBERG Med dette skønne startsæt kan I udfordre hinanden i Den lille Bagedyst derhjemme og skabe 
små mesterværker med sirlig pynt og kreative finesser. Sættet indeholder silikonemåtte 40 x 60 cm, bageramme der kan justeres 
fra 18 x 25 cm til 34 x 53 cm, 1 stk. paletkniv, 24-dele tyllesæt og 50 engangsspøjteposer.
Vejl. 689,-  Erhvervspris kr. 400,-
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A  12558 BITZ SERVERING – 5 DELE CREME Stort BITZ fad dia. 40 cm i ny mat creme udgave med creme glasur på indersiden 
samt 4 BITZ skåle dia. 12 cm i mat creme stentøj. Vejl. 779,-  Erhvervspris kr. 400,-

B  821496 BITZ OVNFAST – 6 DELE Server en klassisk lasagne, en lækker gratin eller skønne rodfrugter i de to flotte ovnfaste fade  
fra BITZ, 19 x 14 x 6 cm og 33 x 21 x 8 cm, i sort stentøj med smuk, blank mørkeblå glasur. Gavepakken indeholder også 4 skåle 
med blå, grøn, grå og amber glasur indvendigt, dia. 12 cm, til suppe, salat og tilbehør. Vejl. 779,-  Erhvervspris kr. 400,-

B
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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.
MULTIFAD, SALATBESTIK, 4 SKÅLE   A   821494 Sort/blå   B   821495 Sort/grøn
 Vejl. 749,-  Erhvervspris kr. 400,-
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12629 SÖDAHL REFINED ORGANIC BORDDÆKNING Når familien samles til mad og nærvær, er det dejligt at dække bordet smukt 
og 100 % økologisk. Södahl Refined Damask dug 140 x 270 cm i Indigo og 4 matchende mundservietter er certificeret iht. GOTS 
(Global Organic Textile Standard) og giver derfor også god miljøsamvittighed. Mønstret i Refined Damask er grafisk og stramt med 
stringente firkanter og trekanter, diagonale linjer og tern, og dugen har vandafvisende effekt.
Vejl. 999,-  Erhvervspris kr. 400,-
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103397 SABATIER 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,-

85



A

86



A   341779 VILLA COLLECTION SPEJL i sort metal ramme, 45 x 3 x 140 cm. Sort. Kan både hænge og stå.
Vejl. 899,-  Erhvervspris kr. 400,-

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.
Vejl. 699,-  Erhvervspris kr. 400,-

B
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ZONE INU BORD Det enkle metalbord fra Inu er diskret, uundværligt og nemt at flytte rundt med én hånd. Brug det til vand, vin, 
duftlys og kropsbørster ved badekarret – eller ved siden af sofaen til din yndlingste og en skål knasende nødder. Det er det eneste 
selskab, du behøver, når du under dig selv lidt forkælelse og afslapning. Vælg mellem tre flotte farver. Dia. 33,8 cm, højde 54,5 cm.
10878 Black  10879 White  10880 Taupe  Vejl. 799,-  Erhvervspris kr. 400,-
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12665 ZONE INU WELLNESS  Zone Denmarks spa-serie Inu afspejler nærvær og selvforkælelse inspireret af roen, balancen 
og sanseligheden i den skandinaviske bade- og saunakultur. Inu er lækkert design, bløde tekstiler og skønne, sarte dufte til en 
velfortjent pause fra hverdagens travlhed – en hviskende invitation til at forkæle sanserne og nyde nuet. I denne wellness-pakke 
får du en flot, sort metalkurv, dia. 30 x 30,5 cm, med 2 stk. Zone Classic håndklæder 50 x 100 cm i Grey, et Inu makeupspejl og 
en Inu badebørste i lys bøg og naturhår. Vejl. 909,-  Erhvervspris kr. 400,-
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SÖDAHL COMFORT ORGANIC – 100% ØKOLOGISK Comfort Organic er 100 % økologi og ultralækker.  
Södahls mest populære håndklædeserie Comfort i en helt ny version. 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 4 stk. 70 x 140 cm, pakket i en flot Södahl shopper, 
også i 100 % økologisk bomuld – lige til at bruge igen og igen til de daglige indkøb.

A   12631 Light Grey  B   12632 Grey  C   12633 Khaki  FRIT VALG  Vejl. 969,-  Erhvervspris kr. 400,-

B
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DUUX LUFTRENSER Duux Sphere luftrenser er perfekt til mindre områder og nem at tage med, når du flytter dig til et andet rum 
i huset. Den indbyggede ionisator frigiver negative ioner i luften, fanger små partikler og trækker dem ind i HEPA-filteret for at 
producere ren luft. Det aktive kulstof fjerner også skadelige gasser og ubehagelige lugte som fx tobaksrøg. Lavt energiforbrug og 
mulighed for behageligt nattelys. Dia. 20 cm.
A   11771 Sort  B   11772 Hvid  Vejl. 749,-  Erhvervspris 400,-

B

92



DUUX BORDVIFTE Den elegante Duux Globe bordventilator cirkulerer frisk luft og ser godt ud samtidig. Med både lodret og vandret 
svingning og en rækkevidde på 7 meter kan du være sikker på optimal komfort i hele rummet. Ventilatoren kan betjenes både på det 
brugervenlige touch-panel og med den medfølgende fjernbetjening. Bruger kun 2 watt i laveste hastighedsindstilling.
A   11785 Sort  B   11786 Hvid  Vejl. 599,-  Erhvervspris 400,-
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SÖDAHL COMMON ORGANIC SENGESÆT – 100% ØKOLOGISK Klassiske striber i smukke farver – helt enkelt. Common er 
Södahls økologiske basisdesign, som giver ro for øjet og blot tilfører en skøn stemning af overskud og rigtig god samvittighed. 
100 % økologisk bomuld renforcévævning med praktisk lynlås i pude- og dynebetræk. GOTS-certificeret, OEKO-TEX® 
standard 100-certificeret. Vælg mellem Indigo og Khaki.
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Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.
A   12600 Indigo 140 x 200 cm  B   12601 Indigo 140 x 220 cm  C   12611 Khaki 140 x 200 cm  D   12612 Khaki 140 x 220 cm

FRIT VALG  Vejl. op til 1.029,-  Erhvervspris kr. 400,-
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SÖDAHL CLEAR SENGESÆT Trenden byder igen på klassiske tern i både mode og indretning. Clear sengetøjet er Södahls bud 
på den helt enkle tern, og mønstret er moderigtigt forfinet med spinkle, dobbelte linjer i ternene. OEKO-TEX® standard 
100-certificeret damaskvævning i 100 % bomuld med praktisk lynlås i pude- og dynebetræk. Vælg mellem White, Grey, China Blue 
og Khaki. Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm. 
A   12568 White 140 x 200 cm  B   12569 White 140 x 220 cm  C   12571 Grey 140 x 200 cm D   12572 Grey 140 x 220 cm
E   12573 China Blue 140 x 200 cm  F   12574 China Blue 140 x 220 cm  G   12575 Khaki 140 x 200 cm  H   12576 Khaki 140 x 220 cm

FRIT VALG  Vejl. op til 1.099,- 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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190197 CORIUM 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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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  12764 BÅLFAD MED RUND FOD Flot og enkelt bålfad, fremstillet i sort pulverlakeret stål, 
dia. 55,5 cm og højde 20,5 cm.
Vejl. 999,-  Erhvervspris kr. 400,-
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CONNECT 
TIL APP

A   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. 

B   157991 SOEHNLE 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.

FRIT VALG  Vejl. 699,-  Erhvervspris kr. 400,-

A

B
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GAVER TIL KR.

560,-
FRIT VALG



ZONE A-TABLE REOL Det lille møbel Zone A-Table reol placerer sig smukt i spændfeltet mellem bord og 
opbevaringsmøbel. Brug det til håndklæder, krydderier, yndlingsnips, magasiner og kaffekopper – eller som 
en tjekket bar til drinksglas, shaker og din favoritgin. I soveværelset vil to stk. A-Table desuden gøre sig godt 
som minimalistiske sengeborde. A-Table er, hvad du gør det til. I pulverlakeret stål, 75 x 53 x 29 cm.
A   10581 White  331819 Black  331825 Amber  331830 Soft Grey  Vejl. 999,-  Erhvervspris kr. 560,-

B   12402 ZONE BARVOGN Fyld minibaren og placer den der hvor gæsterne er. Det lille runde bord med hjul 
fra Zones bar-serie Rocks har en ekstra hylde og dermed god plads til både flasker, glas, isspand og snacks 
og kan let flyttes rundt efter ønske. Højde 57 cm, dia. 40 cm, metal med sort coating.
Vejl. 999,- Erhvervspris kr. 560,-

A
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12567 MORSØ FLAME & ROOTS Morsø Flame vase, 19 cm høj, i porcelæn med en smuk mat sort glasur samt Morsø Roots lysestage 
med 3 arme i sort pulverlakeret metal, 16,5 cm høj. Vasens organiske mønster leder tankerne hen på ild og flammer. Formen og 
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 i hjemmet, og den smukke lysestage bidrager til stemningen med sine små oaser af lys.
Vejl. 1.099,-  Erhvervspris kr. 560,-
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201223 MORSØ 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 kogeegenskaber 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,- 

TILBEHØR: 10285 MORSØ GREB i silicone til gryde 3,4 l Vejl. 99,- Erhvervspris kr. 55,-  
201224 MORSØ GLASLÅG 20 cm Vejl. 169,- Erhvervspris kr. 100,-  
201225 MORSØ GLASLÅG 24 cm Vejl. 199,- Erhvervspris kr. 115,-  
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179648 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. 
Låget har vippehængsler og kan åbnes 180 grader, så grillen også kan anvendes som bordgrill. 2000 watt.
Vejl. 999,-  Erhvervspris kr. 560,-
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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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10726 NORDIC SENSE AIRFRYER Airfryer 5 liter. 1650 watt. Maden tilberedes med cirkulerende varm luft i stedet for olie, derved 
sparer du helt eller delvist fedtstoffet og får et sundere alternativ, men med den samme sprødhed. Airfryeren kan anvendes til både 
kød, fisk og grøntsager. Aftagelig skuffe med non-stick-belægning og aftagelig stegekurv. Digitalt LED touch-display, 7 forvalgte 
programmer, sikring mod overophedning, automatisk sluk, når tilberedningen er færdig eller kurven fjernes.
Vejl. 999,-  Erhvervspris kr. 560,-
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821488 BITZ GASTRONOMI De flotte rektangulære fade fra BITZ har de perfekte proportioner til lasagneplader. 
Gavepakken består af 2 ovnfaste fade, 19 x 14 x 6 cm og 33 x 21 x 8 cm, i sort stentøj med en smuk grøn reaktiv glasur  
indvendigt samt salt & peber kværnesæt i mat sort med top i eg, 16,7 cm.
Vejl. 1.099,-  Erhvervspris kr. 560,-
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BITZ 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 x 6 cm og 33 x 21 x 8 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/blå  B   821498 Fade i sort/amber, multifad i sort/creme

Vejl. 969,-  Erhvervspris kr. 560,-

B
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12562 BITZ SERVERING – 6 DELE Kom i den cremefarvede serveringshimmel med den nye, lækre farve i BITZ’ stentøjsunivers. Fad 
dia. 40 cm, 2 skåle dia. 14 cm og salatskål dia. 24 cm, det hele i mat creme stentøj med blank, cremefarvet glasur på indersiden, 
samt BITZ salatbestik i eg, 24 cm.
Vejl. 1.059,-  Erhvervspris kr. 560,-
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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 silkematte kitfarvede glasur. Flame, 15 cm, River, 21 cm og Bark, 23 cm. 
Vejl. 1199,-  Erhvervspris kr. 560,-

115



SÖDAHL CHAMBRAY & COMFORT ORGANIC – 100 % ØKOLOGISK Gavepakke med 2 sæt Chambray Organic sengetøj samt 4 lækre 
Comfort Organic håndklæder, 2 stk. 50 x 100 cm og 2 stk. 70 x 140 cm. Her får du 100 % økologi. Både sengetøj og håndklæder er 
certificerede iht. GOTS (Global Organic Textile Standard), og dermed er der garanti for, at produkterne lever op til de strengeste krav 
om økologiske materialer, og at hele fremstillingsprocessen er foretaget under hensyntagen til miljøet. Sengetøjets tidløse udtryk 
med den sarte melange effekt er afslappet og nedtonet. Det hele er pakket i en smart Södahl shopper, også i 100 % økologisk 
bomuld – lige til at bruge igen og igen til de daglige indkøb.
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A  12648 Nature/Light Grey 140 x 200 cm  12649 Nature/Light Grey 140 x 220 cm
B  12652 Linen Blue/China Blue 140 x 200 cm   12653 Linen Blue/China Blue 140 x 220 cm

FRIT VALG mellem 140 x 200 og 140 x 220 cm. Vejl. op til 1.549,-   Erhvervspris kr. 560,-
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SÖDAHL BALANCE ORGANIC SENGESÆT – 100 % ØKOLOGISK Balance sengetøjet er helt enkelt i sit udtryk. De små uens prikker i 
motivet indbyder til ro og balance. Sengesættene er i bomuld-satinvævning med en flot tosidet farveeffekt og har lukning med lynlås 
i både dyne- og pudebetræk. Kvaliteten er 100 % GOTS-certificeret bomuld. OEKO-TEX® standard 100-certificeret. Vælg mellem 
Khaki og Indigo. Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm. Pakket i en smart Södahl shopper, også i 100 % økolo-
gisk bomuld – lige til at bruge igen og igen til de daglige indkøb.
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A  12655 Khaki 140 x 200 cm  12656 Khaki 140 x 220 cm  B  12657 Indigo 140 x 200 cm  12658 Indigo 140 x 220 cm

FRIT VALG  Vejl. op til 1.429,-  Erhvervspris kr. 560,-
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ZONE 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 dobbeltdesign: 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.
551337 Coal Grey  Vejl. 1.199,-  Erhvervspris kr. 560,-
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12666 ZONE INU BADPAKKE Zones spa-serie Inu er lækkert design, bløde tekstiler og skønne, sarte dufte til en velfortjent pause 
fra hverdagens travlhed – en hviskende invitation til at forkæle sanserne og nyde nuet. Gavepakke med flot Inu metalkurv i Soft 
Grey, 40,6 x 41 cm, pakket med 2 Inu håndklæder, 70 x 140 cm, som er økologiske, ultrabløde og smukke kvalitetshåndklæder 
af 100 % organic zero twist bomuldsgarn. De kan vaskes ved 60 °C og bør tørretumbles for at bibeholde den specielle blødhed. 
I pakken finder du også en skøn Inu boks med 5 fyrfadslys med 5 forskellige dufte, så du kan finde præcis din foretrukne.
Vejl. 1.049,-  Erhvervspris kr. 560,-
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12370 NORDIC SENSE KAFFEMASKINE MED KVÆRN til 12 kopper, 1050 watt i sort/stål. 
Maler den mængde som hældes i kværnen, dermed bestemmer man selv styrken på kaffen. 
Kan også brygge almindelig filterkaffe.
Vejl. 1.099,- Erhvervspris kr. 560,-
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12154 NORDIC SENSE ROBOTSTØVSUGER Effektiv robotstøvsuger til daglig rengøring af hjemmet. En kraftfuld lille robotstøvsuger, 
der kan bruges på alle gulvtyper og let kommer ind under senge og sofaer, op på gulvtæpper og passerer gulvlister. 650 ml støv- 
beholder og HEPA filtreringssystem. 14,8 V 2600 mAh batteri. Fuld opladning tager 4-5 timer og giver op til 120 minutters drift. Vælg 
mellem spot-clean og automatisk rengøring, der kører fire programmer igennem. Adapter og et ekstra sæt sidebørster inkluderet. 
Vejl. 1.499,- Erhvervspris kr. 560,-
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A  960951 KUFFERTSÆT Sæt med 2 hardcase kufferter i ABS. Den store kuffert har TSA-lås og kodelås, og begge har 4 hjul og 
stabilt håndtag på toppen samt integreret udtrækshåndtag af gunmetal-farvet letvægtsaluminium. Stort lynlåsrum med elastik, 
lille indvendig lomme og sort for. Kabinekufferten rummer 34 liter og vejer 2,8 kg, 54 x 38 x 22 cm, mens den store kuffert rummer 
70 liter, vejer 3,4 kg og måler 67 x 45 x 25 cm. Vejl. 1.499,-  Erhvervspris kr. 560,-

B  960955 FUNKIS BÅLFAD Kvadratisk bålfad i granitfarvet fibercement med sort metalkurv. 55 x 55 x 38 cm
Vejl. 1.499,-  Erhvervspris kr. 560,- 125



A  496804 TERRASSEVARMER - VÆG  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,-

B  12241 TERRASSEVARMER - GULV Elegant terrassevarmer i gulvmodel, der står stabilt på en fod i rustfrit 
stål. Kan stilles hvor som helst og er nem at flytte rundt på. Enkel tænd/sluk-funktion og 2 meter ledning. 
1200 watt, 25 x 25 x 63 cm. Vejl. 1.299,-  Erhvervspris kr. 560,-

A
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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. 560,-
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640,-
FRIT VALG
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A  10645 NORDIC SENSE VINKØLESKAB i sort til 8 flasker og med en størrelse på 25 x 50 x 45 cm er det 
let at placere i alle interiører. Flot design med 3 stålhylder og glasdør, så du let kan overskue indholdet. 
Temperaturen kan justeres 8-18 grader. Støjniveau på kun 32 dB. Vejl. 1.299,-  Erhvervspris kr. 640,-

B  12727 ZONE ROCKS BAR Superflot cocktailpakke bestående af 0,4 liter Rocks shaker i spejlblankt, rustfrit 
stål med indbygget filter under låget, isspand med tang og målebæger 2,5/5 cl. Mavro//Lefèvre har designet 
med inspiration fra en smeltende isternings på en gang skarpe og bløde former. Derudover indeholder gave-
pakken en bambusstøder, som har henholdsvis citruspresser og rillet støder i enderne, samt en oval Zone 
Singles bakke 35 x 16 cm i sort til at mikse drinks på. Vejl. 1.149,-  Erhvervspris kr. 640,-

B
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10593 TRANCHER Gavepakke bestående af 1 stk. HOLM skærebræt 50 x 35 cm i akacietræ, Sabatier forskærersæt i 3 dele, 
Södahl Stone forklæde i ash, et sæt Soft grydelapper i sort, 2 stk. Minimal viskestykker i golden og 3 strikkede karklude i ash.
Vejl. 1.449,-  Erhvervspris kr. 640,-
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12641 BITZ CREME DE LA CREME Lækker gavepakke fra BITZ med den flotte, nye farve mat creme som det smukke centrum for 
hygge og nærvær. Du får en superflot salatskål på 24 cm, salatbestik i eg, 24 cm og et skønt salt- og peberkværnsæt med top i 
egetræ samt den fine 20 cm vase, så du kan fuldende stemningen med dine yndlingsblomster.
Vejl. 1.299,-  Erhvervspris kr. 640,-
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12580 OVNGLÆDE Det rustikke Morsø Kit ovnfad, 40 x 24,5 cm i sort porcelæn passer både til en klassisk lasagne, en saftig steg, 
flødekartofler og musaka, og med HOLM grillpensel i akacietræ og Nordic Sense stegetermometer er du godt rustet til at skabe 
suveræne madoplevelser. Vejl. 1.269,-  Erhvervspris kr. 640,-

134



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 x 6 cm og 33 x 21 x 8 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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10737 SEVERIN AIRFRYER 3,2 L 1500 watt. Steg sprødt og saftigt uden tilsætning af fedtstof, men blot med 
varm luftcirkulation. Anvendelig til både kød, fisk og grøntsager. Aftagelig stegekurv med keramisk belægning, enkelt betjent 
LCD touch-display, 6 forvalgte programmer, 60 minutters timer, temperaturregulering fra 80 til 200 °C og automatisk sluk, 
når tilberedningen er færdig eller kurven fjernes. Vejl. 1.099,-  Erhvervspris kr. 640,-
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963957 KNOLDLAMPE Minimalistisk og smuk lampe med et næsten ikonisk udtryk, der på én og samme måde både er maskulint 
og feminint. Blank messingoverflade med sort stofledning, 80 cm. Ekskl. lyskilde E27.
Vejl. 1.699,-  Erhvervspris kr. 640,-
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SÖDAHL BALANCE ORGANIC SENGESÆT MED HÅNDKLÆDER – 100 % ØKOLOGISK  Balance sengetøjet er helt enkelt i sit udtryk. 
De små uens prikker i motivet indbyder til ro og balance. Sengesættene er i bomuld-satinvævning med en flot tosidet farveeffekt 
og har lukning med lynlås i både dyne- og pudebetræk. Khaki. Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm.
Pakket i en Södahl mega-shopper med 2 stk. Södahl Comfort Organic håndklæder, 70 x 140 cm i Light Grey.
Alt er 100 % GOTS-certificeret bomuld og OEKO-TEX® standard 100-certificeret. 
FRIT VALG  12660 Khaki 140 x 200 cm / Light grey 12661 Khaki 140 x 220 cm / Light grey Vejl. op til 1.749,-  Erhvervspris kr. 640,-
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A  341743 VILLA COLLECTION TØJSTATIV  i amerikansk eg, FSC-certificeret. Max. 20 kg. 93 x 44 x 153 cm.
Vejl. 1.299,-  Erhvervspris kr. 640,-

B  341745 VILLA COLLECTION BÆNK i amerikansk eg, FSC-certificeret. 90 x 30 x 45 cm.
Vejl. 1.399,-  Erhvervspris kr. 640,-

B
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A  12754 CORIUM WEEKENDTASKE & TOILETTASKE  Lækker weekendtaske i blødt, sort skind til en skøn getaway. 
Kan bæres både i hånden og over skulderen i de læderforstærkede håndtag eller den aftagelige bæresele. Tasken 
har en indvendig lomme og en lynlåslomme på siden, 48 x 25 x 21 cm. Den matchende toilettaske med lækre 
detaljer har sort for, to indvendige lommer, den ene med lynlås samt en udvendig lynlåslomme, 23 x 15 x 12 cm. 
Vejl. 1.895,-  Erhvervspris kr. 640,-

B  157992 AKTIVITETSUR Soehnle Fit Connect 300 aktivitetsarmbånd viser dato og tid samt skridt, distance 
og forbrændte kalorier. Desuden har den indbygget pulsmåler, alarmfunktion 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 LED touch-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,-

B
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12239 NORDIC SENSE HÅND- OG SKAFTESTØVSUGER til nem, daglig rengøring. Let at skille og bruge som 
håndstøvsuger i møbler og hjørner. Støvbeholder på 0,5 liter med automatisk åbning af låget. 2000 mAh lithium-ion batteri. 
Inklusiv vægbeslag og ekstra mundstykke. 150 watt. Vægt 1,3 kg. Vejl. 1.599,-  Erhvervspris kr. 640,-
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11651 SEVERIN E-BBQ SENOA HOME Smart elektrisk grill fra Severin med ben og opbevaringshylde til både indendørs og udendørs 
brug, også som bordgrill. Med Safetouch-kabinettet kan grillen bruges på alle overflader. Hurtig grillstart fra 0 til 300 grader på kun 
10 minutter. Let at skille ad og rengøre. Med 41 x 24 cm grillrist i højkvalitets rustfrit stål og specialdesignet reflektorbakke kan du 
stege perfekte bøffer med den rigtige grillskorpe udenpå og bløde og saftige indeni. Lidt vand i reflektorbakken mindsker røg- og 
lugtgener og gør den efterfølgende rengøring nemmere. Grillen har vindskærm, praktiske bærehåndtag i begge sider og letbetjent 
termostat med stor drejeknap og tydelig temperaturskala. 2300 watt. Vejl. 999,-  Erhvervspris kr. 640,-
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10738 SEVERIN AIRFRYER 5L Steg sprødt og saftigt uden tilsætning af fedtstof, men blot med varm luftcirkulation. Anvendelig til 
både pommes frites, kød, fisk og grøntsager, endda en hel kylling. Aftagelig stegekurv med keramisk belægning, enkelt betjent 
LCD touch-display, 8 forvalgte programmer, 60 minutters timer, temperaturregulering fra 80 til 200 °C og automatisk sluk, når 
tilberedningen er færdig eller kurven fjernes. 2000 watt.

ERHVERVSPRIS

720,-
VEJL. KR. 1.299,-
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VILLA COLLECTION STOL MED SKAMMEL Helt enkel sæt bestående af stol med skammel i sort metal med smukke, 
minimalistiske linjer. Spinkel og stærk på samme tid. 341357 Stol 59 x 44 x 83 cm.  341358 Skammel 45 x 35 x H41 cm. 

ERHVERVSPRIS

720,-
VEJL. KR. 1.549,-
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SÖDAHL CHAMBRAY ORGANIC SENGESÆT & POETRY SENGETÆPPE 2 sæt Chambray Organic sengetøj, som er certificerede iht. 
GOTS (Global Organic Textile Standard). Sengetøjets tidløse udtryk med den sarte melange effekt er afslappet og nedtonet. Med senge-
sættene følger et let og fint Poetry sengetæppe, 240 x 260 cm i farven Ash, i vævet bomuld med crincle-effekt og med skønne natur-
farvede kvaster i hjørnerne, som giver det unikke bohemeudtryk. Med Poetry er sengen ikke nødvendigvis redt stramt og helt perfekt, 
sengetæppet draperes i stedet smukt over dynerne – blødt og indbydende.  Vælg mellem 2 sengesæt i farven Nature og 1 sengetæppe 
i Ash. FRIT VALG 12663 Nature 140 x 200 cm / Ash  12664 Nature 140 x 220 cm / Ash. 

ERHVERVSPRIS

720,-
VEJL. OP TIL 
KR. 1.699,-

146



12584 VILLA COLLECTION SIDEBORD Det smukke lille bord med praktisk skuffe er produceret af FSC-certificeret, 
amerikansk eg fra landsbyen Smyrna i staten New York, og med sit enkle og nordiske udtryk giver det din indretning 
et levende og funktionelt look. 30 x 40 x 80 cm.

ERHVERVSPRIS

720,-
VEJL. KR. 1.399,-
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12583 VILLA COLLECTION VÆGREOL Du får det skønneste lyse og nordiske look i dit hjem med denne smukke Villa Collection 
vægreol med skuffe og to hylder, til for eksempel grønne planter, bøger, tidsskrifter, strikkekurv, en lampe mm. 
Det er helt enkel og funktionel skønhed fremstillet i FSC-certificeret, amerikansk eg. 47 x 170 cm.

ERHVERVSPRIS

800,-
VEJL. KR. 1.499,-

148



12753 VINTAGE WEEKENDTASKE Superlækker weekendtaske i brunt skind med et flot vintagelook, der forstærkes af messing- 
detaljer og flaskegrønt for. Lynlåsen kan åbnes helt til bunden i begge ender, så det er nemt at pakke den rummelige taske, der 
også har to indvendige lommer, den ene med lynlås. Tasken kan bæres i håndtagene eller den justerbare skulderrem, der monteres 
med solide karabinhager, og sætter du den fra dig, beskytter fem messingfødder bunden mod direkte kontakt med underlaget. 
52 x 25 x 25 cm.

ERHVERVSPRIS

800,-
VEJL. KR. 2.295,-

149



A  960957 WEEKENDTASKE Superlækker og rummelig weekendtaske i det lækreste cognacfarvede skind med for i samme 
nuance. 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. 

B  10803 VILLA COLLECTION PLANTESKJULERE i naturrattan i to størrelser. Dia. 52 x H47 cm og dia. 38 x H42 cm. 

A

ERHVERVSPRIS

800,-
VEJL. KR. 2.295,-

A
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B

ERHVERVSPRIS

800,-
VEJL. KR. 1.699,-

B
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