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julens gåvor till anställda & kunder 2021

företagsgåvor

oljelampa från Klong
Patina

GEORG JENSEN
Exklusiva erbjudanden
GEORG JENSEN
Exklusiva erbjudanden

GÅVOKORT
– Välj bland olika valörer



2 3

Vårt mest påkostade gåvokort. Ett oerhört exklusivt val, 
mottagaren kommer garanterat att bli nöjd! Du hittar ett noga 
utvalt sortiment i en rad olika kategorier och självklart från 
välkända varumärken. Ovan är bara ett exempel på framsida, 
välj mellan flera olika eller designa din egen. För att se aktuellt 
sortiment besök www.getmygift.se och logga in med: TEST800
Välj mellan olika framsidor eller designa din egen.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris: 800:-
Frakt: 75:-/kort
FRAKTEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD

Gåvokort Imperial

Gör det personligt

Sätt er prägel på gåvokortet och gåvosidan genom att lägga till en personlig hälsning. På 
gåvosidan går det även att lägga till videohälsningar, något som är mycket uppskattat!

Egen design på gåvokort: 495 SEK (minst 50 st)
Toppbild med hälsning: 495 SEK (minst 50 st)

Egen design på gåvokort och webb

Gåvokort som sms
Vi kan sms:a ut gåvokortet direkt till mottagaren. 
Det enda vi behöver är en excellista med namn och 
mobilnummer.

Gåvokort som e-post
Om du saknar mobilnummer till alla eller helt enkelt 
föredrar att kommunicera via e-post så kan vi skicka 
ut ett personligt mail till mottagaren.

Tryckt gåvokort
Om du väljer att vara lite traditionell och verkligen 
vill göra ett intryck, då skickar du gåvokortet som ett 
brev. Det mesta man får i brevlådan idag är räkningar, 
så med ett gåvokort kommer du enkelt att sticka ut.



Att visa uppskattning behöver inte kosta skjortan, en liten investering i personal 
och kunder betalar sig alltid tillbaka. Här hittar du ett noga utvalt men något mer 
komprimerat sortiment i jämförelse med våra andra gåvokort. För att se aktuellt 
sortiment besök www.getmygift.se och logga in med: TEST160
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris: 160:-
Frakt: 75 SEK:-
FRAKTEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD

Gåvokort Nobel
Ett klassiskt val, mottagaren kommer garanterat att bli nöjd! Du hittar produkter 
i en rad olika kategorier och självklart gåvor från välkända varumärken. Ovan är 
bara ett exempel på framsida, välj mellan flera olika eller designa din egen. För att 
se aktuellt sortiment besök www.getmygift.se och logga in med: TEST240
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris: 240:-
Frakt: 75:-/kort
FRAKTEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD.

Gåvokort Classic
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Det här är kortet för dig som vill att mottagaren ska få riktigt mycket att välja mellan. 
Större delen av vårt sortiment ligger med på detta kort. Du hittar produkter inom 
en rad olika kategorier.  Välj mellan olika framsidor eller designa din egen. För att se 
aktuellt sortiment besök www.getmygift.se och logga in med: TEST400
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris: 400:-
Frakt: 75:-/kort
FRAKTEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD

Gåvokort Regal
Detta är ett exklusivt och generöst val, mottagaren kommer garanterat att bli 
nöjd! Du hittar produkter och upplevelser i en rad olika kategorier och självklart 
från välkända varumärken. Välj mellan olika framsidor eller designa din egen. För 
att se aktuellt sortiment besök www.getmygift.se och logga in med: TEST600
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris: 600:- 
Frakt: 75:-/kort
FRAKTEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD

Gåvokort Extravagans
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Giftcard
JOYFUL

 

Det mest flexibla alternativet. Kan användas på 
en enda gåva inom det valda värdeintervallet 
eller som presentkortskredit och på så sätt kan 
mottagaren välja flera produkter eller lägga till 
egna pengar för att uppgradera gåvan.
Min order 5 st – vid större antal 
kontakta oss för pris!

Pris: från 160:- 
Frakt: 75 SEK / KORT

Gåvokort Vinga Home
– ETT GÅVOKORT MED EN SUMMA ATT SPENDERA

• Givaren bestämmer värdet på gåvan 

• Mottagaren har tillgång till hela sortimentet, ca 1500 val

• Mottagaren  kan  välja  flera  gåvor och lägga till egna  pengar för att uppgradera gåvan

• Mottagaren kan slå ihop flera gåvokort

• Mottagaren behöver inte utnyttja hela beloppet på en och samma gång

 •Välj mellan fysiskt eller digitalt gåvokort

• Möjlighet till egen design på hemsida och gåvokort
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PERSONLIG HÄLSNING PÅ HEMSIDAN!
Varför inte ge mottagaren en fin hälsning när de loggat in med sin kod. Vi kan erbjuda 
en hälsning i form av en bild eller en videohälsning som ni spelat in.

E-POST/SMS-KORT 
Är en snabb och miljövänlig variant om man inte vill dela ut fysiska kort. Det enda 
vi behöver är en lista med adresser eller telefonnummer så löser vi resten. Det går 
givetvis att få med en personlig hälsing i både sms & epost.

EGENDESIGNAT KORT
Självklar kan vi även erbjuda ett kort med ett personligt utseende eller med en 
personlig hälsning i kortet.

HELT EGEN HEMSIDA
Skulle man även vilja ha en egen hemsida så går detta givetvis att lösa. Vi löser en 
landningssida med kundens färger, logotyp osv.

SVÅRT ATT VÄLJA RÄTT JULKLAPP?
Joyful Giftcard erbjuder valörer från 200 till 2000:-

Läs mer om Joyful Giftcard 
på nästa uppslag!



Kortet finns i flera prisklasser så det finns verkligen något för alla! Varje prisklass 
erbjuder ett brett sortiment av attraktiva produkter. Till alla valörer kan vi även i år 
erbjuda vårt diamantsystem, där mottagatren själv kan kombinera sina val och välja 
en eller flera gåvor beroende på kortets värde.
 
SE DET AKTUELLA SORTIMENTET
www.dingava.se
VALÖR 200:  DEMO200 
VALÖR 400:  DEMO400
VALÖR 600:  DEMO600
VALÖR 800:  DEMO800
VALÖR 1000:  DEMO1200
VALÖR 1600:  DEMO1600
VALÖR 2000:  DEMO2000
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Giftcard
JOYFUL

 

Giftcard
JOYFUL

 

BESTÄLL JOYFUL GIFTCARD
Joyful Diamant värde 200:- Pris 185:-
Joyful Diamant värde 400:-   Pris 330:-
Joyful Diamant värde 600:-   Pris 495:-
Joyful Diamant värde 800:-   Pris 660:-
Joyful Diamant värde 1 000:-  Pris 825:-
Joyful Diamant värde 1 600:-  Pris 1 320:-
Joyful Diamant värde 2 000:-  Pris 1 595:-
Frakt tillkommer med 79:-/kort.
Min order 5 kort. Vid större antal kontakta oss för pris!

Personliga kort  Pris 16:-/kort (min order 50 kort)
Personlig hälsning hemsida,
bild/video    Pris 995:-
Helt egen hemsida   Pris 5 000:-

DIAMANTVAL
Med vårt nya diamantsystem kommer mottagaren av kortet kunna välja en eller flera gåvor som packas och 
skickas som ett paket till kunden. Exemplelvis så kommer valör 400 vara laddat med 4 diamanter och valör 800 
med 8 st diamanter som man då har till sitt förfogande att använda som man vill på vår sida.  Alla produkter 
kommer arr vara märkta med det antal diamanter som produkten kostar att välja. Och för att man inte ska ha 
några diamanter kvar när man gjort sina val så kommer alla artiklar kosta antingen 2 eller 4 eller 8 diamanter. 

TILLÄGGSGÅVOR
Vill du maxa upplevelsen med att ge bort ett gåvokort? Varför inte köpa till en tilläggsgåva som du kan lämna 
över tillsammans med kortet. Gåvokort och tilläggsgåvan kommer packad i en snygg låda.
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20% på Kosta Boda Art Hotel!

Alla innehavare av ett Joyful Giftcard 
erbjuds 20% billigare boende på 
Kosta Boda Art Hotel.
Information om hur du bokar finns på 
www.dingava.se/faq 



Ett lite billigare kort som är fyllt med ett brett utbud av fina produkter från 
mängder av olika varumärken. Mottagaren har hundratals produkter att 
välja mellan, här finns något för alla! För att se hela utbudet, logga in med 
koden: UNLIMITED229 på www.supekortprofile.se. Nedan presenteras 
produktkategorierna i gåvokortet.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 229:-
Frakt 79:-/kort

Mottagaren får välja ur vårt allra finaste sortiment. En bred mix av gåvor 
från välkända varumärken, här finns något för alla. Mottagaren har hundratals 
produkter att välja mellan, här finns något för alla. För att se hela utbudet, logga 
in med koden: UNLIMITED400 på www.supekortprofile.se. Nedan pre-senteras 
produktkategorierna i gåvokortet.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 400:-
Frakt 79:-/kort

Mottagarna får välja 2 GÅVOR ur vårt allra finaste sortiment! En bred mix av 
gåvor från välkända varumärken, här finns något för alla. Mottagaren har hundratals 
produkter att välja mellan, här finns något för alla. För att se hela utbudet, logga 
in med koden: UNLIMITED800 på www.supekortprofile.se. Nedan presenteras 
produktkategorierna i gåvokortet.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 800:-
Frakt 99:-/kort

Vårt billigaste Unlimitedkort är ett riktigt prisvärt gåvokort. Med ett 
brett sortiment erbjuder det mottagaren ett fint utbud att välja från med 
produkter ur alla våra produktkategorier. För att se hela utbudet, logga in 
med koden: UNLIMITED150 på www.supekortprofile.se. Nedan presenteras 
produktkategorierna i gåvokortet.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris150:-
Frakt 49:-/kort

Supékort Unlimited Selection Supékort Unlimited Delight Supékort Unlimited Supreme Supékort Unlimited Supreme II

Välgörenhet

Textilier

Heminredning

Media

Fritid

Accesoarer

Elektronik

Delikatesser

Smycken Spel

Wellnes

Köksprodukter

Textilier

Heminredning

Delikatesser

Välgörenhet

Köksutrustning

Accesoarer

Delikatesser

Heminredning

Köksutrustning

Välgörenhet

Wellness

Elektronik
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GÅVOKORT FIRST OF REGALO
Det ultimata gåvokortet med ett stort utbud av noga utvalda gåvor. Gåvokortet 
innehåller över 150 utvalda produkter inom flertalet kategorier för att kunden skall 
mottaga den perfekta julklappen. För att förhöja känslan av uppskattning kommer 
gåvokortet i en exklusiv box med magnetförslutning.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 360:-
Frakt tillkommer med 79:-/gåvokort

ETT EXEMPEL PÅ VALBARA GÅVOR – SE ALLA PÅ DINGAVA.HOUSEOFREGALO.SE 
 ANVÄND KOD ANNO21 ELLER TEST 2021

GÅVOKORT FIRST OF REGALO EXCLUSIVE
Ett gåvokort fyllt med härliga produkter. Bestäm mellan olika valörer för att låta dina 
anställda skapa det perfekta kitet. För att höja julkänslan kommer kortet med ett 
snyggt exklusivt band. Beroende på valör får kunden möjlighet att skapa personliga 
kit. Kortet innehåller över 200 välvalda produkter inom flertal kategorier.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 720:-
Frakt tillkommer med 79:-/gåvokort

VÄLJ
MELLAN 
200 ST 

UTVALDA 
GÅVOR

Exklusiva GÅVOKORT
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KAY BOJESEN SÅNGFÅGLAR
Kay Bojesens underbara sångfåglar ritades på 50-talet. Sångfågeln kommer bli en stilfull dekoration var du än placerar den. Finns i 6 
olika färgstarka fågel-syskon. Alla med namn efter Kays egna familjemedlemmar och Kay själv! Tillverkad i massivt bokträ som sedan 
handmålats. Stl. H 15 cm,L 17 cm. Butikspris ca 600:-.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-

STORSÄLJARE!

APAN VI ALLA
känner igen
Under hela sitt mycket produktiva liv betraktades Kay Bojesen som ”vägledande i dansk 
brukskonst”. Något som går igen i den makalösa värld som han skapade i sina trädjur, där 
grundtanken var att linjerna skulle le och vara enkla, solida och inspirera till lek. I dag är 
Kay Bojesen ett av Danmarks stora designnamn och hans konsthantverk är bland de mest 
efterfrågade inom dansk design. Apan som vi alla känner igen. Egentligen tänkt som en 
hängare till barnens ytterkläder, men den blev i stället en designklassiker. Finns i 3 storlekar.

KAY BOJESEN APA MINI
Höjd 9,5 cm.
Min order 3 st.

Pris 550:-

KAY BOJESEN APA LITEN
Höjd 18,5 cm. Min order 3 st.

Pris 895:-

KAY BOJESEN APA MEDIUM
Höjd 28 cm.

Pris 2 995:-

Ravn Ernst Sunshine Kay Ruth Nightingale

Bättre en fagel i handen...

Nyhet!
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FANNY
En elegant och stilren vas. Vasen fungerar som 
inbyggda blomsterstöd. Finns i två storlekar, i mässing 
eller svärtad mässing. Glasvasen är munblåst. Design 
Ami Katz. Stor : 23 x 45 cm. Glasvasens diameter: 13 
cm med höjd 17 cm. Liten: 19 x 33 cm, Glasvasens 
diameter 9 cm med höjd 12 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris!

Pris liten 795:-, stor 1095:-

GLORIA
En ljushållare och på samma gång en skulptur.  När 
den är tänd verkar ljuset som ett inringat nav av 
energi och när den är släckt tar cirkeln över som en 
markör i rummet. Gloria tillverkas i massiv mässing 
samt med nickelpläterad yta. Gloria finns i två 
storlekar. Design Broberg och Ridderstråle. Stl. Liten 
H 35 cm, B 33 cm, D 6,5 cm. Stor H 44 cm, B 42 cm, 
D 7,5 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris!

Pris liten 895: -, stor 1195: -

Klong är ett svenskt varumärke som värnar om det tidlösa. Klong utvecklar föremål där funktion, material 
och form sammanflätas till något värdefullt som håller länge, som man vill vårda och aldrig tröttnar på. Klong 
lägger vikt vid samarbetet med designers, de flesta från Sverige, som vågar skapa egna uttryck utan att följa 
modetrender. Mer än 20 år har gått sedan Klong startade sin verksamhet med visionen att skapa en unik och 
nydanande kollektion där produkterna var och en för sig har möjlighet att bli framtida klassiker, vilket flera 
produkter också blivit.
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PATINA
Oljelampan är en otroligt fin inredningsdetalj, som sprider ett varmt 
och trivsamt sken som tänd, men är minst lika fin bara som den är. 
Oljelampan har fått namnet patina för att formgivarna vill att ytan 
skall få naturliga avtryck över tiden där ytan är ett minne av dess bruk 
och sammanhang. Patina är tillverkad i stål med kopparyta eller med 
lackerad yta. Design Broberg & Ridderstråle. Finns i 5 olika färger. Stl. 
H40cm, Ø10cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 450:-

MODERN
oljelampa
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TENDER
Ljusstakar avsedda för antikljus. De är inspirerade av 
Alberto Giacomettis långsträckta skulpturer samt 
motljusets effekt att sudda ut konturer så att endast 
ett tunt streck kvarstår. Tender finns i en låg- och 
två höga varianter i både nickelplätering och svart 
plätering. Design Charlotte Von Der Lancken. Stor : H 
35 cm,  Ø 8 cm. Liten: H 15 cm,  Ø 8 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris!

Pris liten 995:-, Pris stor 1 095:-

SVANTE
Vattenkannan är tillverkad i mässing och finns också 
med kopparyta samt i en förnicklad version. Den 
rymmer ca 1 liter. . Design Broberg & Ridderstråle. 
Stl. H 30 cm, D 15 cm, Ø 8 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 695:-

CONSTELLA
Ljusstake för värmeljus som går att forma hur man 
vill. Den finns i aluminium och i mässing och den 
tillverkas i två storlekar, för fem eller tio värmeljus. 
Det finns också tillhörande glasvaser, insatser för 
antikljus (ingår ej). Design Eva Schildt. Stl. 10 ljuskällor, 
124 cm utsträckt. 5 ljuskällor : 64 cm utsträckt.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris!

Pris nickel liten 595:-, stor 1 095: -
Pris mässing liten 850:-, stor 1 600: -

ÄNG
Ger möjligheten att arrangera blommor på ett 
nytt sätt. Tanken är att varje blomma behöver två 
stödpunkter för att stå. Med sin enkla men finurliga 
konstruktion möjliggörs att arrangera blommor i olika 
höjder och mängder. Vasen är tillverkad i mässing med 
tillhörande glasinsats. Finns med fyra olika insatser ; 
mässing, svärtad mässing, blågrön mässing eller 
försilvrad. Design Eva Schildt. Äng finns i två storlekar. 
Stl. H 9 cm, Ø 13 cm. H 10 cm, Ø 21 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris! 

Pris liten 595: -, stor 995: -

TELURIA
Inspirationen till ljusstaken kommer från de 
mekaniska instrument som visualiserar ljusets samspel 
mellan jorden, månen och solen. Teluria är en elegant 
ljusstake som finns i två olika ytbehandlingar : svart 
och nickel. Design: Note Design Studio. Stl. H 46 cm, 
B 35 cm. .
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris!

Pris 1 195:-



 

GEORG JENSEN COBRA SET
Klassiker. Set om 2 designade ljusstakar, Cobra. Höjd 200 mm (Medium). 
Julklappsinslagning + 15:-/set. Butikspris cirka  1100:-. Begränsat antal till 
julklappspris!
Min order 5 set – vid Större antal kontakta oss för pris!

Pris 360:-

KLASSIKER!

GEORG JENSEN COBRA SNACKSSKÅL
Snacksskål med en skulptural form och tre fack perfekta för servering av olika 
tilltugg tex nötter, dippsåser, godis mm. Kombinera med andra delar i Cobra-
serien och skapa din personliga look. Cobra-kollektionen är en av Georg Jensens 
mest kända och ikoniska. Har en organisk flytande form med en humoristisk 
känsla. Designade av Constantin Wortmann. Tillverkad i polerad rostfritt stål. Stl. 
H 7,5 cm, Ø 27 cm. Normalt butikspris 1200:-.
Min order 2 st – större antal kontakta oss för pris.

Pris 750:-/st
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GEORG JENSEN TRANCHÉRSET COPENHAGEN.
Vi har ett begränsat antal av detta mycket exklusiva tranchérset 
från Georg Jensen. En perfekt present till de som inte bara vill ha 
funktionalitet utan även en riktigt snygg och klassisk design. Ingår i 
serien från Georg Jensen som heter Copenhagen. Imponera inför dina 
gäster och tranchéra steken vid matbordet! Stl. kniv 35 cm, gaffel 29 
cm. Lev som set i kartong. Julklappsinslagning + 20:-/st. Butikspris ca 
1800:-. Begränsat antal till julklappspris! 
Min order 5 set – större antal kontakta oss för pris.

Pris 495:-/set

GEORG JENSEN BERNADOTTE BESTICKSSET 24 DEL
Ett bestickset med kunglig glans. Formgivet av Prins Sigvard 
Bernadotte år 1939, och har blivit en riktigt klassiker. Med det 
karakteristika vågiga mönstret. Ett bestickset som passar både till fest 
och vardag. Tillverkat av rostfritt stål. Tål maskindisk. Innehåller 24 
delar : 6 matskedar,  6 gafflar, 6 knivar och 6 teskedar.

Pris 1995:-/set

GE MER

SKATTEFRITT

1600

21
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GEORG JENSEN BERNADOTTE VASER.
Lyft borddukningen med Bernadotte-vasen – och skapa nytt liv åt dina 
blomarrangemang. Räfflade linjer från Art Deco-perioden ger den här vaserna en 
klassisk elegans.Designade av prins Sigvard Bernadotte. Vasen finns i två storlekar : 
Large H26 cm, Ø12 cm. Medium H18cm, Ø8 cm. Butikspris 1395:-/995:-
Min order 5 st  – större antal kontakta oss för pris.

Large   795:-
Medium   495:-

GEORG JENSEN BERNADOTTE FAT PÅ FOT
Fantastiskt fat som är inspirerad av Bernadottes tidiga verk med produkter 
gjutna i ett stycke.  Skålen vilar graciöst på en fot med samma vackra utformning 
som Bernadottes ljusstakar. Den vida diametern gör det möjligt att förvara 
en stor mängd frukt, bröd mm. Den stilrena designen gör fatet till en smakfull 
inredningsdetalj i hemmet.  Tillverkad i spegelblankt rostfritt stål. Designad av prins 
Sigvard Bernadotte. H 8,5 cm, Ø 28 cm. Butikspris ca 1 800:-.
Min order 5 st – större antal kontakta oss för pris.

Pris 795:-

GE MER

SKATTEFRITT

1600

GE MER

SKATTEFRITT

1600

GEORG JENSEN BERANDOTTE TÅRTSPADE & TÅRTKNIV
Set med kniv och serveringsspade. Godsaker förtjänar att serveras med stil. 
Elegant och tidlös design inspirerad av Art Deco från 30-talet. Design av Sigvard 
Bernadotte. Tillverkade i rostfritt stål. Spade 22,5 cm, Kniv 25,5 cm. Säljs som set.  
Normalt butikspris ca 850:-.
Min order 5 set – större antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-/set

GEORG JENSEN BERNADOTTE TERMOS 
Klassiker! Termoskannan designad Sigvard Berndotte. Skandinavisk design med 
ett sofistikerat inslag. Termoskannan har en  look med breda räfflor som alla 
känner Ergonomiskt handtag. Tillverkad av krombelagt rostfritt stål med rostfritt 
stål på insidan. Håller drycker varma ca 6 timmar. Rymmer 1 L. H 23,5 cm, B 18 cm. 
Normalt butikspris ca 1 950:-.
Min order 2 st.

Pris 1 395:-

KLASSIKER!
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GEORG JENSEN KOPPEL CLOCK
Väggklocka designad av Henning Koppel. Klockan är stilren och utstrålar 
enkelhet och kvalitet. Stl. Ø 22 cm. Normalt butikspris 2 000: -.
Min order 3 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 795:-/st

GEORG JENSEN
MANHATTAN 
CANDLEHOLDERS
Tidlös design som inspirerats av Art 
Déco-rörelsen. Klassisk men modern 
look. Set om ljusstakar. H 8,5cm och 
H16,5 cm. Normalt butikspris 1200:-.
Min order 5 set – vid större antal 
kontakta oss för pris!

Pris 460:-/set

GEORG JENSEN COCKTAIL SET
Fullända ditt barskåp med detta eleganta cocktailset i organiska 
former och skinande blankt rostfritt stål. Shaker, mätglas och 
rörsked. Normalt butikspris 1700: -
Min order 3 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 795: -/st.

GEORG JENSEN COBRA S&P
Salt- och pepparkvarn. Timglasformat kryddset tillverkat i handputsat 
högglansigt, rostfritt stål. Nyhet som ingår i Georg Jensens klassiska 
Cobra-serie. Stl. H 20 cm, Ø 6,5 cm. Normalt butikspris 1700: -.
Min order 3 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 1 095:-/st

GE MER

SKATTEFRITT

1600

NYHET!

GEORG JENSEN COBRA MINI LAMPA
Lys upp ditt hem med denna vackra och exklusiva Cobra-lampa från Georg Jensen. Den ikoniska böjda Cobra-
formen är distinkt och ändå subtil, vilket framhäver designens funktion. Den enkla lampskärmen i svart ger 
en fin kontrast till det polerade rostfria stålet och stjäl inte uppmärksamhet från lampans vackert böjda hals. 
Detta är en helt unik produkt som inte finns att köpa i detaljhandel – exklusivt för Actera. Design Constantin 
Wortmann. Höjd 40 cm inkl. skärm. Lev. kartong med julsigill. Butiksvärde ca 2500:-.
Vi har ett begränsat antal till julklappspris!

Pris 1095:-

EXKLUSIVT
FÖR

ACTERA

GE MER

SKATTEFRITT

1600



26

GEORG JENSEN BLOOM SKÅL 26 CM
Bloom skål från Georg Jensen, designad av Helle Damkjaer.  Det blankpolerade 
rostfria stålet är mjuk att röra vid och vackert att titta på. Den kurviga formen 
skapar en mjuk design. Passar både för uppläggning av sallad, frukt, god mat såväl 
som elegant bordsdekoration. Stl. H11 cm, Ø 26 cm . Julklappsinslagning + 25:-/st. 
Normalt butikspris 1 250:-.Begränsat antal till julklappspris! 
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-/st

NATURLIGA FORMER
Moderna

GEORG JENSEN BLOOM SKÅL PETIT 16 CM
Bloom skål från Georg Jensen, designad av Helle Damkjaer.  Blankpolerat 
rostfritt stålet. Lämplig som snacksskål, godisskål mm. Stl. H11 cm, Ø 26 cm. 
Julklappsinslagning +25:-/st. Normalt butikspris ca 650:-.Begränsat antal till 
julklappspris! 
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 195:-/st

GEORG JENSEN BLOOM SKÅL SET 
Bloom skål 26 cm och petitskål 16 cm. Levereras som separata produkter. 
Inslagning +50:-/set.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 545:-/st

GE MER

SKATTEFRITT

1600

GEORG JENSEN AMBIENCE
Ambience ljusstake ingår i Masterpieces-serien som är baserad på 
originalföremål från Georg Jensens arkiv. Pampigt elegant och passar utmärkt 
att ställa på golvet eller låga bord. Tillverkad i putsat rostfritt stål. Funktionell 
och tidlös design. Originalet designades 1960. Stl. H 20,5 cm, Ø 10,5 cm. Ljus 
ingår inte (går att köpa till +35: -/st) Julklappsinslagning +25: -/st. Normalt 
butikspris ca 1300: -. Begränsat antal till julklappspris!
Min order 5 st – större antal kontakta oss för pris.

Pris: 395:-/st 

AMBIENCE 2-PACK
Set om två Ambience ljusstakar. Lev. inslagna i julpapper.
Min order 5 set.

Pris 745:-/set

2-PACK 745:-

27
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GEORG JENSEN CHRISTMAS COLLECTION 2021
Eleganta klassiska juldekorationer för granen mm. Årliga utgåvor – samlarobjekt. 
Finns guldfärgade och silverfärgade. Lev med både röda och blå band. 
Julklappsinslagning 20:-/st. Normalt butikspris 800:-.
Min order 5 set – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 595:-/set

GEORG JENSEN SEASON
Klassisk ljusstake i högblankt polerat stål. Vacker året om och extra 
fin vid adventstid och jul. Design Maria Berntsen. Stl. Ø 26 cm. 
Julklappsinslagning +20:-/st. Normalt butikspris 950:-. Begränsat 
antal till julklappspris!
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 550:-/st

28

GEORG JENSEN JULPAKET
Bloom skål designad av Helle Damkjaer för Georg Jensen. Blankpolerat 
rostfritt stål. Stl. H7,5 cm, Ø16 cm. Lev. med ca 200 gr kvalitets godis, 
Daim, Mars, Snickers, Twix, Bounty mm. Levereras inslagen i julpapper – 
klappad och klar att dela ut! (Butikspris skål ca 500:-).
Min order 10 st. Begränsat antal.

Julklappspris 249:-/st

KLAPPAT
och klart!

EXKLUSIVT
FÖR ACTERA
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ROSEN
Ljusstake. Förebilden är ett sigill med en mariaros daterad till 1921 från Västerås 
domkyrka. Togs upp till produktion av Skultuna 2021. Stl. Ø 9,5 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 430:-

NATTOFFICE
Denna eleganta ljusstake är inspirerad av Skultunas ikoniska kontorsljusstake. 
Den holländske formagivaren Richard Hutten har formgivit och hjort en modern 
version. Stl. H 12,5 cm, Ø 9,5 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 575:-

FLORA
Ljussläckare med skulpturala kvalitéter. När den inte används, kan Flora stå som en 
elegant solitär och som ett rent dekorativt föremål. Handtag, värmeskydd och själva 
ljussläckaren efterliknar delarana hos en lilja. Stl. Ø 8 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 430:-

THE LILY – LILJAN
Ivar Ålenius Björk utformade en serie ljusstakar i mässing för den svenska 
tillverkaren Ystad-Metall som lades ner år 1969. Liljan var en av dessa 
ljusstakar och den har nu blivit en modern designklassiker. Finns i mässing 
och silver.  Stl. H 12,5 cm, B 20 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris mässing, 645:-, silver 925:-

KIN SET
Kin är en serie om olika värmeljus designade av den internationellt framgångsrika 
designerstudion Claesson Koivisto Rune. Finns helt blankpolerad mässing, svart med 
insida mässing, vit med insida mässing. Lev. som 2-pack, 3-pack eller 5-pack i elegant 
presentbox. Stl. H 4,5 cm, D 4 cm.
Pris vid 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris. 

Pris 2-pack 279:-/set,
Pris 3-pack 430:-/set,
Pris 5-pack 719:-/set

Design
MED ANOR

2-PACK 289:-
3-PACK 430:-
5-PACK 719:-
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Olle Eksell var kreatören som var före sin tid. Hans illustrationer pendlar mellan det galna, fantasifulla direkta 
och det geometrisk abstrakta. Olle Eksell var kreatören som älskade sitt yrke och aldrig kunde sluta skapa. 

Genom att sedan se sambandet mellan design och ekonomi gjorde han stor succé världen över, och han är idag kanske mest 
känd för ögonen för Mazettis kakao. Den ikoniska Ögon Cacao-bilden är designade av Olle Eksell år 1956 och har blivit en 
designklassiker.

OLLE EKSELL ALPHABET
Art print med alfabetet i typsnitt/font skapad av Olle 1962. Tryckt i Sverige på 
miljövänligt 200g papper. Formatet 50x70.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 345:-

OLLE EKSELL ÖGON CACAO
Postern Ögon Cacao med motiv skapat redan 1956 – de numera ikoniska ögonen 
på kakaoburken. Tryckt i Sverige på miljövänligt 200g papper. Formatet 50x70.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 345: -

OLLE EKSELL STOCKHOLM
Den charmiga Stockholm poster skapades redan under 70-talet. Motivet visar riktiga 
Stockholmsklassiker .Tryckt i Sverige på miljövänligt 200g papper. Formatet 50x70.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 345: -

OLLE EKSELL ÖGON CACAO STRIPES.
En härlig poster med det ikoniska motivet. Tryckt i Sverige på miljövänligt 200g papper. 
Formatet 50x70.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 345: -
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ÖGON CACAO BRICKA RUND
Rund bricka med Olle Eksells klassiska motiv. Brickan är tillverkad i Sverige av 
laminerat björkfanér vilket gör den till en oerhört tålig serveringsbricka som 
även blir ett dekorativt element i köket när den inte används. Material: Laminerat 
björkfanér. Storlek: Ø: 38 cm. Finns i vit, svart.
Min order 5 st - vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 319:-

ÖGON CACAO BRICKA
Kvadratisk bricka med Olle Eksells klassiska motiv. Brickan är 
tillverkad i Sverige av laminerat björkfanér vilket gör den till en 
oerhört tålig serveringsbricka som även blir ett dekorativt element 
i köket när den inte används. Material: Laminerat björkfanér. Storlek: 
Bredd: 32 cm, Längd: 32 cm. Finns i vit, svart.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 319:-
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LE CREUSET JULPAKET 1 
Underbara minigrytor i stengods som passar perfekt för tillagning och servering av enstaka 
portioner eller tillbehör. Passar utmärkt även till dippsåser, kryddor eller plockmat. Eftersom 
den har ett lock kan du även använda den för att värma upp såser i mikrovågsugnen eller 
för att hålla tilltuggen fräscha. Grytan blir en fin och speciell detalj i dukningen. I paketet ingår 
även en pepparkvarn som är tillverkad i akryl vilket gör den extra tålig både vid spisen och 
på bordet. Keramiskt verk. Minigryta stl Ø 10 cm, volym 0,25 L. Pepparkvarn 21 cm. Färg, 
svart, röd. Setet finns med 4 alt 6 minigrytor. (Butiksvärde ca 1100:-/1500: -)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 4 grytor & kvarn 795:-
Pris 6 grytor & kvarn 995:-

EXKLUSIVT
FÖR

ACTERA
LE CREUSET GRYTA RUND 4,2 L
En oumbärlig klassiker och ikon i köket. Sedan 1925 har grytan tillverkats i högsta 
kvalitet på Le Creusets eget gjuteri i Frankrike. Gjutjärn är känt för att vara ett av 
de bästa materialen till matlagning då värmen fördelas jämnt i grytan. Detta gör 
den perfekt till grytor mm. Gjutjärnsgrytan håller sig varm långt efter att värmen 
stängts av, en optimal egenskap som gör att den färdiglagade maten håller sig 
varm vid servering på bordet. Den emaljerade insidan gör att du på ett säkert 
sätt förvara maten i grytan utan att grytan rostar och maten blir fördärvad. 
Emaljen gör även att du enkelt rengör grytan. Gjutjärnsgrytan kan användas på 
alla värmekällor även induktion och tål både grill, ugn och att diskas i diskmaskin. 
LeCreuset lämnar livstidsgaranti på produkten! Stl. Ø 24 cm. Volym 4,2 L. Finns i 6 
färger, svart, mattsvart, röd, orange, blågrön, grå. (Butiksvärde ca 2700: -)
Min order 3 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 1895: -  

KLASSIKER
I KÖKET!

4,2 L GJUTJÄRN FÖR LIVET
Originalet
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LE CREUSET SALT- & PEPPAR-SET
Keramiska kvarnar. Tillverkade av akryl. Höjd 21 cm. 
10 års garanti. Färg, svart, röd, orange (vulcano). 
Butikspris ca 700: -.
Min order 10 st. – vid andra antal kontakta 
oss för pris.

Pris 385: -

LE CREUSET JULPAKET 2
Prisvärt julpaket från Le Creuset. Stor rejäl form/fat 
i stengods. Lämpligt till servering eller tillagning av 
gratänger mm. Pepparkvarn tillverkad i akryl vilket 
gör den extra tålig både vid spisen och på bordet. 
Keramiskt verk. Le Creusets egna Inbunden kokbok, 
Medelhavets Kök med recept ingår också. Form 
stl. 26x19cm. Kvarn 21 cm. Färg, svart, röd, orange 
(vulcano). Lev. bulk. För leverans i presentkasse 
tillkommer +30:-. (Butiksvärde ca 750:-)
Min order 10 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris.

Pris 450:-

LE CREUSET MINIGRYTOR 4-PACK
Minigrytor i stengods. Perfekt för servering av de 
små tillbehören vid matbordet. Servera efterrätter 
tex creme brylé, sås/dipp, timbaler mm. Eller använd 
dem till små pajer, potatisgratänger mm. Låt varje 
gäst få sin egen portion serverad på ett kul och 
trevligt sätt. Stl Ø 10 cm, volym 0,25 L. Färg, svart. 
Lev. inslagna – klappat & klart! (Butiksvärde ca 900: -)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris.

Pris 395:-

KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR 830 ML
Den perfekta storleken för dagligt bruk i köket. Utmärkt för 
att hacka ingredienser, tillreda dressingar, såser, pesto, salsa, 
majonnäs och mycket mer. Blandar och gör puré av kokta 
frukter eller grönsaker. Foodprocessorn är otroligt lätt att 
använda och rengöra. Arbetsskål 830 ml med hällpip och 
handtag. Färg, svart, silver, vit.
Min order 3 st. – vid andra antal kontakta oss för 
pris!

Pris 795:-

KITCHENAID KÖKSMASKIN ARTISAN 4,8 L SVART
Klassisk multifunktionell köksmaskin. Mjuk, rundad design med 
uppfällbart huvud som gör den enkel att använda och rengöra. 
Den rostfria stålskålen på 4,8 liter gör det lätt att röra, knåda 
och blanda med hastigheter från 1 till 10. Inkluderar visp med 
sex trådar för vispning av äggvitor, grädde mm, en platt visp 
för kakor, glasyr, bröd mm, samt en degkrok för blandning och 
knådning av jäsdeg. Energieffektivt - klarar av hårt arbete utan 
onödig elförbrukning. Handbyggd teknik med en genomsnittlig 
livstid på 30 år. 

Pris 4 595:-
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Eva Solo To Go stödjer kampen för ett plastfritt hav När du 
väljer en av de återvinningsbara To Go-produkterna från Eva 
Solo stödjer du automatisk insamling av havsplast genom 
organisationen ReSea Project. ReSea Project är en dansk 
organisation vars uppdrag är att hålla vår natur ren genom 
att ta bort plast, återvinna den och öka medvetenheten om 
korrekt avfallshantering.
Byt ut engångsflaskan eller engångsmuggen mot en 
återvinningsbar lösning och rengör samtidigt havet.

GLAS VATTENFLASKA
0,5 L, svart.

Pris 199:-

URBAN TO GO CUP
0.35 L, svart.

Pris 179:-

URBAN 
TERMOFLASKA
0.5 L, svart Pris 199:-

TO GO CUP
0.35 L, svart.

Pris 179:-

VATTENFLASKA
0,5 L, svart.

Pris 159:-

VATTENFLASKA 
BACKPACK
0,5 L, svart. 

Pris 159:-

Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.
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EVA TRIO TRAKTÖRPANNA
Rostfritt stål. Ø24 cm. (Butiksvärde 
ca 1300:-)

Pris 359:- utan lock
Pris 495:- med lock

EVA TRIO STEKPANNA 28
Rostfritt stål med Slip-Let beläggning. 
(Butiksvärde ca 1100:-)

Pris 359:-

EVA TRIO WOK
Rostfritt stål. Volym 5 L. Ø32 cm. 
(Butiksvärde ca 1500:-)

Pris 549:-

EVA TRIO STEKPANNA SET 28 & 20.
Set om två stekpannor. Rostfritt stål med 
Slip-Let beläggning. (Butiksvärde ca 2000:-)

Pris 579:-

Eva Trios stekpannor håller länge, och ett långt liv innebär en mer ansvarsfull konsumtion. Eva Trios 
köksprodukter i rostfritt stål har skapats i en kvalitet som gör dem nästan omöjliga att slita ut. Det hät är 

köksredskap som håller år efter år – och kan bära, att trender förändras och tiden går.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

HÅLLBART & ansvarsfullt
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TUVA
Pläd i 25 % återvunnen ull och 75% ekologisk lammull. Stl. 130x180 cm. 
Lev. i presentkartong. Färg: ljusgrå, brun.
Min order 5 st. – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 359:-

RECYCLED WOOL 
– KLIPPAN YLLEFABRIK

”I vår fabrik arbetar vi hårt för att minimera vårt avfall. 
Som en del av denna strategi har vi utvecklat ulltrådar 
gjorda av 50% återvunnen ull. Vi samlar in överblivit 
garn från vår egen produktion och återanvänder den. 
Den återvunna ullen är en blandning av alla färger, 
vilket gör att garnet ser ut som melange i grått/brunt.”

EN MJUKARE VÄRLD

Textilier ger värme och personlighet åt ett hem. Klippan 
Yllefabrik erbjuder vackra textilier av hög kvalitet, 
producerade med stor omsorg för miljön. Alla plädar 
tillverkas i egen Oeko-Tex® certifierade fabrik och 
använder bara hållbart naturmaterial. Ull är Klippan 
Yllefabriks specialitet, med erfarenhet som går hela 
vägen tillbaka till 1879. Ullprodukter är klimatsmarta. 
De är hälsosamma, hållbara, fuktabsorberande och 
smutsavstötande. Bäst av allt är att ull är biologiskt 
nedbrytbart. Materialet är noga utvalt baserat på kvalitet 
och etiska aspekter kring djurhållning. Klippan Yllefabrik 
använder bland annat svensk ull, återvunnen ull och 
ekologisk lammull i sitt sortiment.

MORRIS
Pläd i 100 % ekologisk lammull. Stl. 130x180 cm. Lev. i presentkartong. 
Färg: ljusgrå, mörkgrå, beige.
Min order 5 st. – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 359: -

41
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KNUT
Pläd i 100% lammull. Stl.130x200cm. Finns i 7 färger, saffran, ljusgrå, orange, 
blå, mörkgrön, vinröd, mörkgrå. Köp till presentkartong & packning +30:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

RALPH
Pläd i 100% ekologisk lammull. Stl.130x200cm. Finns i 10 färger, naturbeige, 
röd, ljusgrå, marin, senapsgul, benvit, vinröd, brun, ljusgrön, mörkgrå. Köp till 
presentkartong & packning +30:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

Klippan Yllefabriks  klassiska plädar är 
tillverkade av 100% lammull. Med lammull 
menas första klippningen av ett får som är 
högst sex månader gammalt. Vi har under 
senare år även kunnat tillverka plädar av 
ekologisk lammull. Den ekologiska lammullen 
är helt fri från pesticider och inga kemikalier 
eller antibiotika har används vid uppfödningen 
av lammen.

KÖP TILL
PRESENT-

KARTONG

42

KLIPPAN YLLEFABRIK & KATTVIK DESIGN
Ett julklappsset som både värmer och lyser upp. Klippans fantastiska ullpläd i 100% 
ekologisk lammull. Finns i flera färger. Stl. 130x200 cm. Ljusstake Kattvik höjer 
stämningen både inom och utomhus - året runt. Konstruktionen har en stabil fot, 
och det vackra glaset gör att ljuset inte slocknar vid drag och vind. Ljusstaken finns 
i tre olika ytbehandlingar : förnicklad mässing, borstad stål och polerad mässing. 
Kombinera ditt eget set med dina färger. Förpackning tygkasse ingår – lev. som 
separata produkter.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 795:-

HÖST- OCH
vintermys
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HORIZON
En designpläd inspirerad av landskap, jord och himmel. Designens mjuka fallande 
och stigande linjer skapar ett linjärt mönster. Ett diskret konstverk med skandinavisk 
touch som passar i alla hem. Fair Trade-märkta. Elvangs plädar är en kombination 
av skandinaviska designen och peruansk hantverkstradition. Varje pläd är underbart 
mjuk tack vare sin mix av alpacka, ull och microfibrer. Produkterna är tillverkade 
med integritet och stolthet, där etisk och rättvis handel ligger i centrum. Produceras 
i Peru för att använda sig av den peruanska traditionen av att väva textilier av hög 
kvalitet i alpackaull. Plädarna är Fair Trade-märkta. Material: 50% alpackaull, 40% 
fårull, 10% microfiber. Färg, se bild. Stl. 130x200 cm. Lev. i presentkartong.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 675:-

Skandinavisk textildesign 
när den är som bäst!

KOSTA LINNEWÄFERI PLÄD MÅRTEN
En underbar ullpläd att svepa om sig en ruggig höstdag. Materialblandningen gör 
den mjuk, lätt och ändå värmande. Kommer i det klassiska mönstret ”gåsöga”, ett 
mönster som står sig genom tiden. Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% 
kashmir. Stl. 130x170 cm. Färg: grön, grå, sand, marin. Lev. i presentkartong.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

ULLPLÄD FISKBEN
Exklusiv ullpläd från Ylleverket i mjuk och härlig ull. Klassiskt fiskbensmönster 
i fina färger. 100% Nyazeeländsk ull. Oeko-Tex 100, Stl.170 x 130 cm (ink 
fransar). Färg: ljusgrå, gråblå, röd, grön. Lev. i presentkartong.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 329:-
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KATTVIK
Ljusstake med vackert stormglas som gör att ljuset inte blåser ut och 
minimerar brandrisken. Stabil och smidig fot håller ljusstaken stående även 
i stark vind och tar liten plats på bordet. Kan användas såväl inom- som 
utomhus året runt. Stämningsfull, smart och snygg. Tre utförande, borstad 
rostfri stål, förnicklad mässing och mässing. H 250 mm, D 50 mm, fotens 
diameter 90 mm. Lev i vit kartong.
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris.

Pris 379:-/st

STÄMNINGSFULLT
OCH SMART
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STELTON TO GO CLICK MUGGAR 2-PACK
Smarta termosmuggar när du är på språng. Rostfritt stål både på in- och utsidan, 
tål diskmaskinen och håller värmen ännu länge. Snygg design och smart funktion. 
Ett enkelt klick på locket – och du är redo att dricka ur muggen från vilket håll som 
helst. Den är perfekt för kalla eller varma drycker i bilen, promenaden, resor mm. 
Muggen är naturligtvis BPA- och ftalatfri. Välj mellan 12 olika färger. Rymmer 200 ml. 
H 14 cm, Ø 7,2 cm.( Butikspris ca 600: -.)
Min order 5 st 2-pack – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 379: -/2-pack

TO GO
CLICK-MUGG 

2-PACK
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EMMA SET KAFFE ELLER TE
Den prisbelönta Emma-kollektionen förgyller vardagen med vackra produkter för 
trivsamma stunder. Termosarna och vattenkokaren är tillverkad i lackerat rostfritt 
stål och har ett format handtag i bokträ. Termosinsatserna är i rostfritt stål och 
tetermosen har ett inbyggt smartfilter. Välj ditt set för kaffe eller te. Finns i tre olika 
färger, svart, grå, sand. (Butikspris ca 2 700:-)
Min order 2 set.– vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 1655: -

EM VATTENKOKARE 1,5 LITER
Med utgångspunkt från den ikoniska formen från den klassiska EM77 termoskannan 
är vattenkokaren en nytolkning i samma form. Den trådlösa vattenkokaren rymmer 
1,5 liter. Har hög prestanda med låg energiförbrukning. Avtagbart kalkfilter samt är 
säkrad mot torrkokning och slår av automatiskt när vattnet har kokat klart. Färger, 
svart, vit, ljusgrå, dusty blue. Design: Erik Magnussen. (Butikspris ca 950: -)
Min order 3 st  – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 629:-

ORA TREARMAD LJUSSTAKE
Den italienska designerduon Daniel Debiasi & Federico Sandri står bakom denna 
produkt. Symbiosen mellan former och material resulterar i en varm, minimalistisk 
elegans. Den trearmade ljusstaken i Ora-serien kan kombineras med varandra 
och/eller stå ensamma. Pulverlackerad yta i tåligt material. Stl. L 20 cm, H 13 cm. 
(Butikspris ca 700: -)
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 479:-

FOSTER SALT- & PEPPARKVARN
Eleganta och skulpturala salt- och pepparkvarnar i vackra grå färger, designade 
av den världsberömda arkitekten Norman Foster. Tillverkade i BPA- och ftalatfri 
nylon, som är en särskilt hållbar och slitstark plasttyp. Dessutom är själva kvarnen 
en keramisk Crush Grind®, med 25 års garanti. Allt material i kvarnarna är 
återvinningsbart. Stl. H 13,5 cm. Färg, ljusgrå, antracitgrå. (Butikspris ca 900: -) Min 
order 3 st 2-pack – vid större antal kontakta oss för pris.
Pris 595:-/2-pack

SALT &
PEPPAR!

EM CLASSIC TERMOS
Designklassiker. Originalet i stål. Rymmer 1 L. Design Erik Magnussen (Butikspris ca 
1100: -)
Min order 5 st.

Pris 529:-

EM OLJELAMPA
Satinpolerat rostfritt stål och klarglas. Kan användas både inomhus och utomhus. H 
18 cm, Ø 8,5 cm. Design Erik Magnussen (Butikspris ca 1 000:-)
Min order 5 st.

Pris 529:-

EM BESTICKSET 16 DELAR
Elegant och minimalistisk design. Satinpolerade yta i rostfritt stål. Setet består av 
4 st matknivar, 4 st matgafflar, 4 st matskedar och 4 st kaffeskedar. Design: Erik 
Magnussen. (Butikspris ca 2 500:-)
Min order 2 set.

Pris 1 199:-

AJ SALLADSKÅL & SALLADSBESTCIK
Minimalistiskt snyggt. Salladsskål Ø 24 cm, Salladsbestick 31,5 cm. Design: Arne 
Jacobsen. (Butikspris ca 3 000: -)
Min order 2 st.

Pris 1 739:-

GE MER

SKATTEFRITT

1600

GE MER

SKATTEFRITT

1600
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FOODIE SMOOTHIEBLENDER
Användarvänlig och stilren hjälp i köket. Man blandar sina favoritingredienser till 
en uppfriskande smoothie på några få sekunder. Smoothieblendern är framställd i 
plasttypen tritan som har den speciella egenskapen att den inte drar åt sig lukt, samt 
är BPA- och ftalatfri. Mixa alltid frukt eller grönsaker tillsammans med vätska. Stl 0,5 
L. Färg, vit, svart, ljusgrön. (Butikspris ca 550: -)Design: RIG-TIG. 
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.
Pris 360:-

FOODIE VATTENKOKARE
Stilren och funktionell vattenkokaren. Inspirationen kommer från 
50-talet med rundade former och matta ytor. Smarta funktioner: 
Kokar upp vattnet snabbt med minsta möjliga energi, avtagbart 

kalkfilter, torrkokningsskydd, stängs av automatiskt när vattnet kokar. 
Stl. 1 L. Färg, vit, svart, ljusblå. (Butikspris ca 550:-)Design: RIG-TIG. 

Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 435:-

FOODIE SINGLE CUP KAFFEBRYGGARE
Funktionell och användarvänliga design. Kaffebryggaren tar minimalt med plats 
och är perfekt när du vill ha en kopp nybryggt kaffe. Brygger högst 0,4 liter kaffe 
åtgången. Det ingår ett återanvändningsbart kaffefilter, till förmån för miljön. 
Kaffefiltret kan köpas som reservdel om olyckan skulle vara framme,  att de går 
sönder. (Butikspris ca 450:-) Design: RIG-TIG.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 335:- 

FOODIE STAVMIXER FOODIE
Stavmixer är en oumbärlig hjälp i köket när man ska göra allt från pesto till 
blomkålpuré. Stavmixen har två hastigheter och en mixerstav i rostfritt stål, vilket 
säkerställer att axeln inte absorberar färg när den kommer in kontakt med mat. 
Watt: 400. . (Butikspris ca 450:-)Design: RIG-TIG
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 335:-
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TAREQ TAYLOR STEKPANNA – ONE PAN
ONEPan är världens första cirkulära stekpanna. En premiumstekpanna med bättre 
och snabbare resultat i matlagningen. Återvunnet material. Svensk tillverkning och 
ett unikt retursystem.”När däcken på bilen är slitna byter vi däcken, inte bilen”, säger 
Tareq Taylor. När din stekpannan börjar bli sliten returnerar du den till Kitchenware by 
Tareq Taylor och får en annan, likadan nymålad stekpanna i retur till en lägre kostnad. 
Den slitna stekpannan genomgår en unik process som återställer den i nyskick för 
att få ett nytt liv. Det betyder att livslängden blir avsevärt mycket längre för själva 
stekpannan eftersom det enbart är ytan som fräschas upp. 
ONEPan är tillverkad i Sverige av återvunnen aluminium och rostfritt stål. Keramisk  

 
beläggning tillverkad utan PFAS-ämnen och farliga plaster, som garanterar en perfekt 
värmefördelning och en jämn temperatur vid matlagningen.
”ONEPan är långt mer än en vanlig stekpanna. Detta är ett steg i en cirkulär 
revolution med köksprodukter som finns i alla världens hem. ONEPan är först ut och 
var självklar för mig. Vi arbetar för att göra våra produkter cirkulära och klimatvänliga. 
Vi strävar efter att omvandla avfall till nya resurser och är övertygade om att en 
cirkulär affärsmodell är vägen framåt.” säger Tareq.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 1 195:-

VÄRLDENS FÖRSTA
cirkulära stekpanna

• Handgjuten i Sverige
• Cirkulärt och klimatvänligt
• Tillverkad av återvunnen aluminium
• Fungerar på alla värmekällor, i ugn upp till 300° 
•Tål att diskas i diskmaskin

TAREQ TAYLOR KOCKKNIV
Kitchenware by Tareq Taylor. Elegant designad och mycket välbalanserad kockkniv.  
TTK21 är en Gyuto, 21 cm västerländsk kockkniv. 
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 269:-

”För mig är kniven ett av kökets 
viktigaste verktyg. Här har jag valt 
ut tre av mina favoritknivar som 
jag inte klarar mig utan: kock-, 
skal- och brödkniven. Mitt tips är 
att underhålla knivarna regelbun-
det med keramiskt bryne.”

TAREQ TAYLOR KNIVSET 3-DEL
Kitchenware by Tareq Taylor. Elegant designade och mycket välbalanserade knivar i 
set om 3. Kock-, skal & brödkniv i snygg förpackning. 
Min order 3 set.

Pris 489:-

GE MER

SKATTEFRITT

1600
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ORREFORS JERNVERK KNIVSET 3-DEL
Stiligare än så här blir det inte! Dessa knivar har en unik design med 
mörka knivblad och trähandtag. Setet innehåller en tomatkniv, en 
japansk kockkniv och en kockkniv. Detta är knivar, som med rätt skötsel, 
håller i många år framöver! Material: Blad av stål, handtag av askträ. 
Bladlängd - tomatkniv 12cm, japansk kniv 18cm och kockkniv 20cm. 

Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-/set

ORREFORS JERNVERK KNIVSET & KNIVHÅLLARE
Tre knivar och knivhållare. Lev.som separata produkter. 
Julklappsinslagning +40:-.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 449:-/set

ORREFORS JERNVERK KNIVHÅLLARE
Fina knivar är som ett kuttersmycke i köket och sådana vill man 
gärna visa upp. Denna eleganta knivhållare i akaciaträ har en kraftig 
magnet som håller dina knivar snyggt på plats. Stl. 25x27x12cm. 

Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 299:-/st

STEKPANNA
I KOLSTÅL

EXCALIBUR STEKPANNA KOLSTÅL 28
Excalibur är en stekpanna i kolstål från italienska Pintinox som är producent 
av köksartiklar för proffs- och konsumentbruk. Tillverkade i Italien sedan 1929. 
Excalibur har den klassiska formen ”Lyonnaise” som utvecklades under mitten 
av 1900-talet av proffskockar. De har ingen beläggning (non stick eller keramik) 
som kan skadas. Helt fri från PFOA och PTFE. Fungerar på alla typer av spisar. 
Blir bättre ju mer man använder den. Tål hög värme utan att förstöras. Tålig, 
metallredskap kan användas. Kan sättas i ugn utan temperaturbegränsning.100% 
återvinningsbart (metallskrot).100% giftfritt. Innehåller bara kolstål. Stl. Ø28 cm.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 329:-

EXCALIBUR STEKPANNA KOLSTÅL DJUP 24
För proffskockar och hemmakockar. Stekpannan har ingen beläggning (non 
stick eller keramik) som kan skadas. Helt fri från PFOA och PTFE. Fungerar 
på alla typer av spisar. Blir bättre ju mer man använder den. Tål hög värme 
utan att förstöras. Tålig, metallredskap kan användas. Kan sättas i ugn utan 
temperaturbegränsning.100% återvinningsbart (metallskrot).100% giftfritt. 
Innehåller bara kolstål. Stl. Ø28 cm.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 349:-
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1 NORDIC SENSE RACLETTE
Elektrisk bordsgrill med samma egenskaper som en ”riktig” grill. Måltiden tillagas vid 
bordet av varje enskild deltagare och du kan använda nästan vilken mat som helst 
på den. Kött, fisk, skaldjur, grönsaker, frukt, ägg, ost och liknande tillagas antingen på 
grillplattan som är 40 x 17 cm med non-stick beläggning eller i de små pannorna 
under grillplattan. Till 8 personer. Effekt 1000 watt. (Butiksvärde 900: -)
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-

2 NORDIC SENSE AIRFRYER
Kan användas till både kött, fisk och grönsaker. Avtagbar låda med non-stick 
beläggning och avtagbar stekkorg. Digital LED-pekskärm, 7 förinställda pro-gram, 
skydd mot överhettning, automatisk avstängning när tillagningen är klar eller korgen 
tas bort.  Volym 5 liter. Effekt 1650 watt. (Butiksvärde 1600: -)
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 895:-

3 NORDIC SENSE FONDUE-SET
För måltiden som avnjutes under lång tid tillsammans med familj eller vänner. En 
riktigt klassiker ! Grytan stl: Ø 15 cm, H17 cm hög. Gryta och ställning är i gjutjärn. 6 
gafflar ingår i setet. (Butiksvärde 450: -)
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 260:-

4 NORDIC SENSE KONTAKTGRILL.
Om du älskar grillat men helst vill slippa att stå ute i regn och vind med kolgrillen kan 
en bordsgrill vara ett bra alternativ. Naturligtvis kan du använda den både ute och 
inomhus. Du kommer igång snabbt med grillandet och slipper undan med enklare 
rengöring. Locket har fjädrande gångjärn, så det lägger sig ovanpå maten även om den 
är hög/tjock. Perfekt när du t ex grillar stora bitar av grönsaker eller en sandwich med 
massor av fyllning. Grillytan är 18x28 cm och med non-stick beläggning. Effekt 1000 
watt. (Butiksvärde 600: -)
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 360:-

1
2

3

4

ÅRET RUNT
Grilla

57
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PULLTEX ISHINK
En transparent frostad ishink, perfekt för att kyla 
vin och champagne. En nedsänkning i hinkens sida 
gör att flaskan ligger stadigt på plats. Stl. H 24 cm. 
Rymmer ca 3,5 L. Går att logomärka – kontakta 
oss för pris.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 290:-

PULLTEX VACUUMPUMP & WINE SAVER.
En vakuumkork som genom pumpande skapar ett vakuum i din vinflaska, all luft pumpas ur flaskan 
och vinet håller längre. Material: Rostfritt stål och gummi. Går att logomärka – kontakta oss för pris.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 225:-

PULLTEX PULLTAPS VINÖPPNARE BASIC
En enklare modell av Pulltex mest omtyckta 
öppnare. Färg, svart.Går att logomärka – kontakta 
oss för pris.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 90:-

PULLTEX PULLTAPS CLASSIC
Pulltex Pulltaps används av sommelier och kypare världen över. Vinöppnarens hävarm, eller flaskstöd, 
garanterar att du får med hela korken när du öppnar vinflaskan. Lev. med hölster/fodral
Finns i 3 färger, silver, guld och antrcit.(Butikspris 450:-)

Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris
Pris 349:-

Pulltex produkter är mycket populära bland sommelierer och 
kännetecknas av smarta funktioner och en hög kvalitet. I sortimentet 
finns vinkaraffer, vinluftare och andra praktiska dryckestillbehör. 
Pulltex mest kända produkt är vinöppnaren Pulltaps. Vinöppnaren 
har ett flaskstöd som gör att du kan dra ut korken i två steg utan att 
förstöra eller böja den.
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GLOBAL KOCKKNIV 20 CM G2
Kockkniven är kockens bästa vän. Den här kockkniven såg dagens ljus första gången 
1985 och är Globals tveklöst mest populära kniv.
Min order 3 st. vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 895:-

GLOBAL KNIVSET 3-DEL
Ett fantastiskt pris  och finns endast i ett begränsat antal. Ett vasst knivset som 
består av en  kockkniv (G-2), en  grönsakshacka (GS-5)  och en  liten skalkniv (GS-
38). Kockkniven kan du använda till att skära, hacka och tärna. Grönsakskniven när 
du ska hacka mycket av något. Skalkniven är bäst lämpad för arbeten som kräver 
precision.(Butiksvärde ca 3000: -)
Min order 2 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 695: -/set

Julklappstips
– begränsat antal!

GLOBAL KNIVSET 2-DEL
Ett julklappspris som endast finns i ett begränsat antal. Knivset som består av 
en kockkniv (G-55) och en liten skalkniv (GS-38). Kockkniven kan du använda till att 
skära, hacka och tärna. Grönsakskniven när du ska hacka mycket av något. Skalkniven 
är bäst lämpad för arbeten som kräver precision.(Butiksvärde ca 2 000: -)
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 095: -/set
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Gense är Sveriges äldsta, aktiva aktiebolag och en av Nordens 
största och mest kända leverantörer av bestick i högsta kvalitet. 
Gensen produkter kännetecknas av sin såväl klassiska som 
nyskapande design - med en perfekt kombination av form och 
funktion.  Ett tydligt bevis på detta och den höga kvaliten är 
Genses mångåriga status som kunglig hovleverantör.

FOCUS DE LUXE BESTICK
Folke Arström designade Focus de Luxe för Gense 1955. Idag är besticket 
en elegant retroklassiker med tidlös och funktionell design. Besticket med det 
triangulära knivbladet, den rundade gaffeln, den smala skeden och de svarta 
handtagen är perfekt för alla som är intresserade av design och har en förkärlek 
för retropärlor. Setet innehåller 16 delar – 4 pers.  (Butiksvärde ca 2 500: -)
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 895:-/set

FOCUS DE LUXE SALLDSBESTICK
Retroklassiker. Salladsbestick 2 delar (Butiksvärde ca 700: -)
Min order 5 set – vid andra anta lkontakta oss för pris!

Pris 395:-/set
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Buon appetito!

GJUTJÄRNSGRYTA FRÅN JERNVERKET
Gjutjärnsgryta från Jernverket med emaljerad insida. Med denna läckra gryta blir du 
en mästerkock i köket. Bjud över vännerna för en fantastisk middag, med grytans 
storlek på 4,2 L kommer maten räcka till alla gäster. Handtag på sidan. Kan användas 
på alla typer av spisar, inklusive induktion. Kan även med fördel användas i ugn. 
Storlek Ø 24 cm, Höjd 12 cm, Höjd med lock: 17 cm. Finns i 5 färger : svart, röd, grå, 
turkos, grön.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-
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ACTERA JULKLAPPSET 2021
Set med pepparkvarn och ugnsfast form. Pepparkvarnen från Design of Scandimavia 
är tillverkad i trä. Keramiskt verk. Högblank svart färg. Höjd 28 cm. Den ugnsfasta 
formen/skålen kommer från Rosendahl och är tillverkad i glas. Ingår i den välkända 
Grand Cru serien. Stl. Ø 24,5 cm, H 00 cm. Formen/skålen passar lika bar till 
salladsskål som när du ska göra något gott i ugnen. Setet levereras klappat och klart 
– julklappsinslaget. Begränsat antal.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 229:-

JULKLAPPSPRIS!

PASTASET
Innehåller : Climatlåda S inklusive träull, pasta bucatini, mutti röd pesto, ekologisk 
svartpeppar i kvarn, smokey chipotle ketchup, ekologisk pastakrydda.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 325: -

ADVENT BREAK
Innehåller : Climatlåda S inklusive träull, Äppleglögg IN10SE, ekologisk glöggmix 
IN10SE, kung oscar pepparkakor.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 215: -

MIX & MATCH
Innehåller : Climatlåda L inklusive träull, ekologiskt kaffe 150gram malet Dagg, olivolja 
aziete 250ml, Fazer choklad, mousserande äpplecider IN10SE, berry boost Rene 
Voltaire, ekologiskt english breakfast te, rödvinsvinäger 500ml, äppleglögg IN10SE, 
gårdschips tryffel, gränna knäcke 150gram, knärullad senap IN10SE, lakritssnittar 
IN10SE.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 650: -

FROM SANTA
Innehåller : Rosetlåda L inklusive träull, äppleglögg IN10SE, mousserande äpplecider 
IN10SE, olivolja aziete 250ml, rödvinsvinäger 500ml, narr choklad blåbär, 
tomteskumskarameller, pepparkakor kung Oscar.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 425:-

Fler boxar och set i hittar du i vår webshop: actera.se!



6564

TRAKTÖRPANNA FRÅN JERNVERKET
Stilren gryta/panna i rostfritt stål från Jernverket. Med en storlek på 
Ø28 cm kommer maten räcka till alla gäster. Grytan kan användas på 
induktionsspis, gasspis, keramikspis eller vilken annan typ av spis som helst. 
Kan även diskas i diskmaskin.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 399:-

PANNSET FRÅN JERNVERKET
Ett snyggt och praktiskt set om 2 stekpannor i rostfritt stål från Jernverket. 
Agera mästerkock och variera stekpanna efter storlek på måltid.  Storlek 
Ø22 cm & Ø24 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 399:-

2-pack!

TUMBLERGLAS LYNGBY SET 6-PACK
Tumblerglas i vacker design med en liten fot. Ger liv på bordet med sina 
olika färger, och det är lätt att hitta sitt eget glas. Använd glasen till vatten 
och saft eller sätt värmeljus eller blommor i dem och använd som 
dekoration. Stl. H12 cm, 30 cl. Set om 6 glas.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 189:-/set

SNAPSGLAS LYNGBY SET 6-PACK
Set om 6 snapsglas i olika färger och storlek. Blir en snackis vid varje 
dukning. Stl. 2,5 - 4 cl.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 199:-/set



6766

VINUM RIESLING SET 6-PACK
Druvspecifika vinglas för Zinfandel/Riesling Grand Cru. Det här glaset är unikt 
eftersom det passar till både vita och röda viner. Kupans långsmala form och slutna 
öppning balanserar syran i vita viner genom att lyfta fram druvans fruktighet. Av 
samma anledning passar det till röda viner med fin syra och balanserade tanniner, 
som till exempel Zinfan-del och Chianti. (Butiksvärde ca 1800:-) Storlek: 21 cm. 
Volym: 40 cl.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 070:-

VINUM CHAMPAGNE SET 6-PACK
Vinglas för champagne, cava eller prosecco. Glaset framhäver en specifik dryck 
och inte en specifik druva. Kupan är spetsig nertill, vilket gör att det bildas en 
ström av bubblor inuti glaset som nästan liknar en pelare. Denna formation är 
inte bara vacker att se på utan gör också att champagnens ”liv” förlängs. Kupans 
vida mittparti lyfter aromerna i drycken och den avsmalnande öppningen 
koncentrerar i sin tur doften till näsan. (Butiksvärde ca 1800:-) Storlek: 22,5 cm. 
Volym: 44,5 cl.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 070:-

VINUM CABERNET SET 6-PACK
Druvspecifika vinglas för Cabernet Sauvignon/Merlot/Bordeaux. Glaset har 
en stor, hög kupa med förhållandevis vid öppning. Kupans form förhöjer 
upplevelsen av vinet genom att mildra strävheten och dämpa den mest 
aggressiva syran. Det gör att fruktsötman träder fram och vinet får en rundare 
och fylligare smak. (Butiksvärde ca 1800:-) Storlek: 22,5 cm. Volym: 61 cl.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 070:-

VERITAS PINOT NOIR SET 4-PACK.
Dessa vinglas förhöjer upplevelsen av Pinot Noir från nya världens vinländer 
genom att låta aromerna komma fram och samtidigt göra sötman i vinet 
blir mindre påtaglig. Vinglaset passar även till: Barbaresco och Barolo 
(Nebbiolo), Blanc de Noirs, Nerello, Mascalese och Roséchampagne. 
(Butiksvärde ca 1300:-) Storlek: 23,5 cm. Volym: 80 cl.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 775:-

VERITAS CABERNET SET 4-PACK
Dessa vinglas förhöjer upplevelsen av Cabernet- och Merlotviner genom att 
mildra strävheten och dämpa den mest aggressiva syran. Veritas är ett bra val 
för den som tycker om Vinum och söker en uppgradering. Vinglaset passar även 
till: Bordeaux (rött), Cabernet Franc, Fronsac, Graves rouge, Listrac, Margaux, 
Médoc, Moulis, Pauillac, Pessac Leognan (rött), Pomerol, St. Emilion, St. Estèphe 
och St. Julien. (Butiksvärde ca 1300:-) Storlek: 23,5 cm. Volym: 62,5 cl.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 775:-

VERITAS RIESLING SET 4-PACK
Dessa vinglas förhöjer upplevelsen av Riesling och Zinfandel genom att 
balansera syran och lyfta fram vinernas fruktighet.Vinglaset passar även 
till: Alsace Grand Cru, Bardolino, Beaujolais Nouveau, Blauer Portugieser, 
Côtes de Provence, Côtes du Rhône rosé, Dolcetto, Grüner Veltliner, Jurançon 
Sec, Lagrein, Loire (vitt), Marsannay rosé, Montepulciano, Mosel-Saar-Ruwer, 
Primitivo, Riesling, Rosé, Sancerre, Sangiovese, Sauvignon Blanc (oekad), 
Scheurebe, Schilcher och Welschriesling. (Butiksvärde ca 1300:-) Storlek: 23,5 
cm. Volym: 39,5 cl.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 775:-

VERITAS CHAMPAGNE SET 4-PACK.
Dessa vinglas förhöjer upplevelsen av Champagne genom att 
lyfta aromerna samt styra drycken till tungans främre del, vilket gör att 
upplevelsen av sötma blir större. Vinglaset passar även till: Blanc de Blancs, Cava, 
Franciacorta, Prosseco, Sekt och andra mousserande viner. (Butiksvärde ca 
1300:-) Storlek: 23,5 cm. Volym: 44,5 cl.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 775:-

Vinglas i världsklass!
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MORBERG COLLECTION BEER 12 GLAS
Design Per Morberg. Stl. 61cl. (Butikspris 1 800:-)
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 795:-

PUCK
Ljuslykta. H 36 mm, Ø 97 mm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 130:-

PLUTO LJUSSTAKE
Med sin munblåsta bas i infärgat glas och ljushållare i rostfritt stål 
får Pluto ett skandinaviskt uttryck som passar i hem där ren design 
står högt på önskelistan. Design Lena Bergström. Stl. H124 mm 
Ø166 mm. (Butikspris ca 700:-).
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för offert.

Pris 370:-

CARAT LJUSSTAKAR 2-PACK.
Med inspiration från juveler och ädelstenar 
har Lena Bergström förnyat den slipade 
kristallen med glasserien Carat. Den 
distinkta och unika asymmetriska slipningen 
speglar vår samtid men doftar också 
nordisk romantik. Finns med 2 olika 
ljusfattningar, silver eller mässing. Storlek H 
242 mm Ø 100 mm. (Butikspris 1 500:-)
Min order 3 set.

Pris 799:-/set

4 CITY DOUBLE OLD FASHIONED & 4 ISKUBER
Design Martti Rytkönen. Glas 34 cl H 91 mm Ø 86 mm. (Butikspris 800:-)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 369:-

SNÖBOLLEN
En klassiker som lyser upp vintermörkret. Designad 1973. H 
70 mm, Ø 80 mm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 160:-

DISCUS
Ljuslykta. H 43 mm, Ø 111 mm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 130:-
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1 TUBER, 320 G
15 30 60 90
109:- 104:- 99:- 95:-

2 BAILEYS OPERA RUND,  227 G
6 12 48 96
169:- 164:- 159:- 154:-

3 BAILEYS LUXURY BOX, 490 G
6 12 48 96
249:- 244:- 239:- 234:-

4 BAILEYS INSLAGEN, 230 G
8 16 40 80
124:- 119:- 114:- 109:-

5 BAILEYS SUPRISE BOX – MIX AV BAILEYS, 1 094 G.
5 10 20 40
345:- 335:- 330:- 325:- 

INGET SLÅR originalet!1

2

3

5

4

JULSÄCK DELUXE
Actera

En verklig storsäljare år efter år… har du missat den? Beställ nu! En 
godissäck som du får hålla hårt i – fylld med allas favoriter! Innehåller 
endast twistat kvalitetsgodis från välkända varumärke. Innehåller: 
Dumle Original, Snickers, Daim, Mars, Twix, Bounty, Marabou 
Mjölkchoklad mm. mm. Nettoinnehåll 0,5 kg (ca 60 bitar) jutesäck med 
brunt snöre och hjärtformad hangtag.Nettoinnehåll1 kg (ca 120 bitar) 
jutesäck med rött band och god jul text.Prisvärt! Begränsat antal!

ACTERA JULSÄCK DELUXE
 5 25 50 100
1,0 kg 139:- 134:- 129:- 125:-
0,5 kg 104:- 99:- 95:- 91:-

EXKLUSIVT
FÖR ACTERA

Storsäljare!
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DRÖMCHOKLAD BOX
En elegant plåtask fylld med smarriga Malmöbars, 
totalt tolv goda chokladkakor av sorterna Citron 
& Lakrits, Salt karamell & Kardemumma, Lakrits & 
Havssalt, Apelsin & Ingefära, Karamell & Rostad kokos 
samt Päron & Kardemumma. Mums! Produktfakta: 
Kakorna är på är på 25g styck. Total nettovikt 300g.
Min order 5 st.

Pris 195:-

SALTA LÅDAN
Att salt spetsar och förbättrar smaken av choklad är känt sedan länge och kanske 
är det därför dessa tre chokladsorter alla tillhör bästsäljarna. Havssalt är en 
mörk chokladkaka gjord på kakao från Sao Tomé, Saltstänk är en mjölkchoklad 
med kakao hämtad från Peru. Salt Karamell & Kardemumma-struten är en dark 
milk som är en mörk choklad, fast med en gnutta mjölk i sig för en krämigare 
smakupplevelse. Två salta Malmöbars, Salt Karamell & Kardemumma och Lakrits/
Havssalt. Produktfakta: Struten innehåller 14 bitar (90g) choklad och kakorna är 
på 80g styck, medan Ö-kakan är på 55g. Total nettovikt 300g. Min order 5 st.

Pris 225:-

MÄSTARNA
Mästarna är Malmö Chokladfabriks finaste, ordinarie chokladkakor  i sin 
flaggskeppsserie Tegelkakorna. Tre utsökta varianter som alla görs ”bean to 
bar” vilket innebär att bönorna rostats på plats av Chokladfabrkens egen 
chokladmästare. Produktfakta: tre mycket exklusiva bean to bar-kakor. Kakorna 
väger 80g styck och levereras i en vacker ask gjord av miljöklassad papp. Total 
nettovikt 240g. Min order 5 st. 

Pris 245:-

BYE BYE DAIRY – VEGANSK
En vegansk låda med både ljus, vit och mörk choklad – tre ”rena” kakor som går 
alldeles utmärkta att äta som de är, eller använda för bakning (en vit, en ljus och en 
mörk). En strut med mörk choklad smaksatt med ekologiska hallon, två Ö-kakor 
(en Very Dark 85% och en mörk med smak av chili) och slutligen två Malmöbars ( 
Apelsin/Ingefära och Mint/Polkagris i milk-choklad). Produktfakta: De stora kakorna 
är på 80g, struten på 90g och Ö-kakorna väger 55g styck. Malmöbars 25g st. Total 
nettovikt 480g. Min order 5 st.

Pris 309:-

FAIRTRADE BOX
Här har vi satt ihop en ask choklad där alla produkterna är märkta med 
Fairtrade. Malmö Chokladfabriks råvaror är alltid ansvarsfullt inköpta men givetvis 
är det litet extra kul när de också är certifierade Fairtrade. I den här boxen har 
vi prisbelönta kakor, storsäljande strut och populära småkakor. Goda smaker och 
gott samvete är en bra grund för en smakfull upplevelse! Produktfakta: Kakorna 
är på 80g styck, struten väger 90g och Malmöbars är på 25g styck. Total nettovikt 
430g.  Min order 5 st.

Pris 309:-

Närproducerad ekologisk
choklad i världsklass!
Alla ska kunna få njuta av choklad - fritt från 
nötter, gluten och soja
Vad är väl roligare än att få ge bort något 
man är stolt över? Närproducerad choklad 
från Malmö Chokladfabrik är alltid ekologiskt 
tillverkad, alltid fri från nötter, gluten och soja 
och alltid jättegod! Choklad som fått många 
priser priser för såväl smaker som förpackningar. 
Som företagsgåva är choklad oslagbart, vem gillar 
inte tanken på en chokladpresent?
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STUMPASTAKE 3X3
Ljusstake med plats för 9 ljus. Flexibel och  praktisk ljusstake speciellt 
framtagen för ljusstumpar, korta ljus, små ljus, värmeljus eller helt nya ljus. 
Svensktillverkad av 100 % returaluminium – en miljöprodukt. Design Jonas 
Torstensson. Stl. 22,5x22,5x3,5 cm.
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris!

Pris 359:-

STUMPASTAKE FYRAN
En minivariant av den klassiska stumpastaken. Plats för 4 ljus. 
Svensktillverkad av 100 % returaluminium. Stl. 22,5x22,5x4 cm. 
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris!

Pris 239:-

STUMPASTAKE ETTAN
Ljusstake som du kan använda både inne och ute. Svensktillverkad 
av 100 % returaluminium. Stl. 9x9x4 cm.
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris!

Pris 139:- 

STUMPASTAKE 4X4
Designklassiker. Vackert formgiven ljusstake med plats för 
16 ljus. Du kan låta ljusen brinna ner helt utan att stearinet 
rinner och utan risk att det tar eld. Flexibel och väldigt 
praktisk ljusstake speciellt framtagen för ljusstumpar, korta 
ljus, små ljus, värmeljus eller helt nya ljus. Svensktillverkad 
av 100 % returaluminium – en miljöprodukt. Design Jonas 
Torstensson. Stl. 29,5x29,5x3,5 cm.
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris!

Pris 549:-
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ALFI KULAN TERMOSKANNA 0,9 L.
Den klassiska kulkannan designades 1985 av Ole Palsby, som döpte den till 
Modern Classic No 1. Tack vare gediget hantverk, framtidstänkande teknik och 
en känsla för design har Alfi i mer än hundra år varit den okrönta kungen av 
termoskannor.  Håller varmt i 12 timmar och kallt i 24 timmar, eftersom kulans 
geometriska form ger den största volymen men minsta ytan. Färg: frostad 
grafitgrå, frostad mörkgrön, frostad vit, frostad indigo, frostad svart.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 229:-

ALFI JUWEL TERMOSKANNA.
Alfis klassiska Juwel-termos i högkvalitativt polerat stål med 
ergonomiskt, förkromat metallhandtag och dubbelväggad insats i isolerat 
och härdat vakuumglas. Håller sig varm i 12 timmar och kall i 24 timmar. 
Polerat stål, 1 L.(Butiksvärde ca 2 500:-)
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 095:-

GE MER

SKATTEFRITT

1600

KLASSIKER!
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SOLSTICKAN BRANDFILT
En brandfilt i sober och stilfull design från Solstickan Design. Ligger i  en stållåda 
med prägling av den klassiska Solstickepojken. Perfekt att hänga på väggen i 
köket där brandrisken är som störst. Brandfilten är tillverkad av glasfiber och 
klarar temperaturer uppemot 500 grader. Färg, svart, vit och röd.. Mått box: 
172x268x48mm. Mått brandfilt: 120X120 cm. Filten är testad enligt EN 1869. 
Levereras i presentförpackning. Köp till julklappssleeve med God Jul emblem i 
aluminium +30:-/st.  
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 345:-

SOLSTICKAN BRANDSLÄCKARE
Pulverbrandsläckare som passar utmärkt för privat bruk i hemmamiljöer, där 
du alltid vet var brandsläckaren är placerad. Brandsläckaren har ett aluminium-
emblem med präglad avbildning av Solstickepojken. Producerade, godkända 
och kvalitetssäkrade av Housegard, därför gäller Housegards trygghetsgaranti. 
Effektivitetsklass: 13A 89B C. Viktklass: 2 kg. Stl. H 360 mm. Ø 125 mm. Färg, svart, 
vit och röd. Levereras i presentförpackning. Köp till julklappssleeve med God Jul 
emblem i aluminium +30:-/st.  
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 695:-

Trygghetsgaranti 
Solstickan Design erbjuder 
Trygghetsgaranti på alla våra 
brandsläckare. Behöver du 
använda din brandsläckare får 
du en ny utan extra kostnad. 

SOLSTICKAN VÄRMELJUSLÅDA
Plåtburk till förvaring av värmeljus, plats för ca 100 stycken ljus. En 
praktisk & dekorativ detalj i hemmet. Plåtburken som har motiv av den 
klassiska Solstickepojken. Finns i 2 färger, svart och vit. Stl: 21 x 21 x 8,3 
cm. Vill du ge bort ljuslådan inklusive 100 st värmeljus så fixar vi det, + 
45:-/st.
Min order 10 st - vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 159:-/st

SOLSTICKAN GRYTUNDERLÄGG
Skydda ditt bord och arbetsyta med detta dekorativa, robusta, 
grytunderlägg i gjutjärn. En vacker dekoration i köket. Stl. Ø19cm. Vikt 1 
kg. Färg, svart, vit.
Min order 10 st - vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 199:-/st
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SOLSTICKAN VÄRMELJUSLÅDA & TÄNDSTICKSRÖR
Ett paket innehållandes en smart förvaringslåda för värmeljus samt ett stilrent 
tändsticksrör i plåt. Förvaringslådan för värmeljus har plats för 100 st värmeljus.
(Värmeljus ingår ej). Tändsticksröret i plåt innehåller cirka 100 st extra långa 
svenska kvalitetständstickor. Färg vit, svart. Lev. klappat och klart i julkartong med 
God Jul-emblem i aluminium.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 299:-

SOLSTICKAN GRYTUNDERLÄGG + GRYTVANTE
Ett paket innehållandes ett rejält grytunderlägg i gjutjärn samt grytvante. 
Underlägget har 4 stycken gummifötter som skyddar underlaget.  Vadderad 
grytvante i 100% bomull, repeterande mönster med avbildning av den klassiska 
Solstickepojken. . Färg vit, svart. Lev. klappat och klart i julkartong med God Jul- 
emblem i aluminium.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 349:-

SOLSTICKAN KAFFEBURK + KAFFEFILTERBURK
Förvara ditt kaffe och kaffefilter med stil.  Kaffeburk och kaffefilterburk med 
den klassiska Solstickepojken präglad på både fram- och baksida. Storleken 
på kaffeburken passar de vanligaste rektangulära kaffepaketen i Sverige. 
Kaffefilterburken är formgiven för kaffefilter 104 samt 1x4 storlekar. Färg vit, 
svart. Lev. klappat och klart i julkartong med God Jul-emblem i aluminium.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 269:-

SOLSTICKAN TÄNDSTICKSRÖR JULBOX 2-P
Två Solstickans Tändsticksrör förpackade i en elegant gåvobox 
med God Jul sigill i aluminium. Kombinera själv färger på 
tändsticksrör i just din julbox.
Min order 10 boxar – vid andra antal kontakta oss 
för pris.

Pris 229:-

SOLSTICKAN TÄNDSTICKSRÖR
Stilrent tändsticksrör i plåt med avbildning av den klassiska Solstickepojken 
skapad av Einar Nerman 1936. Röret innehåller cirka 100 st extra långa 
svenska kvalitetständstickor tillverkade i Tidaholm av asp från svenska skogar. 
Tändsticksröret har ett runt utbytbart plån på undersidan. Stl. 98x53 mm. Finns i 
5 färger, svart, vit, röd, grön, grå.
Min order 10 st – vid andra antal kontakat oss för pris.

Pris 95:-
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THERMA TRAVEL BOTTLE
Marknadens exklusivaste termosflaska designade av Spalvieri & Del Ciotto. 
Håller värmen i 12 timmar, perfekt till kaffe, te, varm choklad eller håller kylan 
i 24 timmar, perfekt till juice, läsk, vatten och saft. Droppfri. Enkel att hälla 
i dryck då flaskan har en vid mynning. Går även att fylla på med is. Mycket 
stöttålig. Gummiklädd botten gör att flaskan står stadigt och repar inte den 
yta den står på.  Lev. i rund presentkartong. Finns i 5 färger. Rymmer 50 cl. Stl 
Ø 7 cm, H 21 cm. Butikspris 450:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakat oss för pris!

Pris 295:-

CUCKOO CLOCK
Trendig inredningsdetalj och snackis som blivit en försäljningssuccé. Gökur som kan 
hängas på väggen med pendel eller ställas i ett skåp. Designad av Brogliato Traverso. 
Gökuret har ljussensor vilket innebär att den är tyst på natten och det går att 
stänga av ljud helt om så önskas. Finns i 4 färger. Storlek 24,8cm x 12cm (höjd 
39cm inklusive pendeln, 30cm utan pendeln). Butikspris 1 300:-.
Min order 3 st.

Pris 895:- 

ALESSI PLISSÉ CITRUSPRESS
Denna eleganta citruspress är tillverkad av termoplast. Materialet är 100% 
återvunnet, helt fritt från BPA. Sladdförvaring i bottnen. Automatiskt start / 
stopfunktion. Placera fruktens halva på juicetoppen och aktivera juicepressen med 
ett lätt tryck. Mekanismen stängs av så snart trycket upphör. Perfekt kombination 
mellan funktion och design. Stl. H 28 , Ø 18 cm.  Effekt 80W. Finns i 4 färger.
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris.

Pris 895:-/st.

ALESSI PLISSÉ VATTENKOKARE
Elegant vattenkokaren designad av Michele De Lucchi.
Vattenkokaren är en perfekt kombination mellan funktionalitet och design. Den har 
ett mönster som liknar ett tyg med bred veckning, vilket ger den en tredimensionell 
form som påminner om en haute couture-klänning. Är tillverkad av termoplastiskt 
harts Passar perfekt in i det moderna köket och är i sig självt ett designelement. 
Vattenkokaren har automatiskt avstängningsfunktion. Rymmer 1 liter Stl. H 20, L 21, 
B 16 cm. Effekt 2400W. Finns i 4 färger.
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris.

Pris 735:-/st.

Unik och
modern
design
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PRESENTBOX ELDSTICKAN 2
Presentbox med två Lilla Eldstickan och en refillförpackning är en fin gåva som 
varar länge. Den eleganta boxen har exklusiv guldprägling och är knuten med ett 
vackert svart sidenband med rosett.
Min order 10 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 195:-

LILLA ELDSTICKAN
Den eleganta glasflaskan sätter en personlig prägel på ditt hem. Låt tändstickan bli 
en vacker och självklar inredningsdetalj i ditt hem också! Flaskan är nio centimeter 
hög, rymmer cirka 60 tändstickor av standardstorlek och har plån på baksidan av 
etiketten. Färg, svart, röd, grön, vit, grå, blå, orange.
Min order 15 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 65:-

PRESENTBOX ELDSTICKAN 1
 En vacker och användbar gåva. Den eleganta boxen har exklusiv guldprägling och 
är knuten med ett vackert svart sidenband med rosett. Välj bland många olika 
färgkombinationer. Innehåller tre Lilla Eldstickan.
Min order 10 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 235:-

Tändstickor har funnits i 170 år men 
har i princip alltid sett likadana ut. 
ELDSTICKAN ger dem ett helt nytt liv 
med vackra och lekfulla färger i eleganta 
glasflaskor. Idén till Eldstickan föddes 
2017 när grundaren, svenska Martina 
Sahl, letade efter något vackert att tända 
sina ljus med. Hon tyckte det var dags att 
tändsticksasken fick en ny, mer elegant 
design och kom på konceptet med 
glasflaskan. 

STORA ELDSTICKAN
Stilren glasbehållare med korklock, elegant svart etikett och långa stadiga stickor 
med färgad svavel topp. Förpackningen rymmer ca 100 stickor och har plån på 
etiketten. Höjd 15 cm. Färg, svart, grå, vit. 
Min order 10 st. – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 125: -
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ELDSTICKAN BRANDSLÄCKARE
En ny typ av brandsläckare – en snabbsläckare. Drivs av en kolsyrepatron. För att 
släcka en eld behövs bara en twist, som att skruva på en pepparkvarn. Ett bra 
komplement till en vanlig brandsläckare. Designad av några av Sveriges främsta 
industridesigners. Den stilrena produkten passar perfekt in i ditt kök, alltid nära 
till hands om en brand skulle uppstå. Den har ett mattlackerat aluminumskal och 
detaljer i polyeten och läder.  Vikt 2 kg. Finns i 3 färger, svart, röd, vit.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 095:-

Så fungerar Eldstickans brandsläckare
Eldstickan brandsläckare är enkel att fylla på och möjlig att öva 
med innan branden blir verklighet. Koldioxid - Släckmedlet är helt 
rent, oförstörande – så mat eller inredning tar ingen skada. Så du 
behöver inte torka upp något efteråt. Koldioxid är ett väl etablerat 
släckmedel som används i känsliga miljöer så som i elektronikhallar 
och på sjukhus. Koldioxiden tränger undan syrgasen och släcker på 
så sätt branden. Koldioxid fungerar på de flesta mindre bränder, 
inklusive de i gas- och elapparater. När koldioxidflaskan är slut kan 
du enkelt fylla på din brandsläckare med en ny flaska då det är 
samma typ av kolsyrepatron som används i vanliga kolsyremaskiner. 

85

PLEECE THROW
Underbar mjuk och skön pläd. Den plisserade fleecen i en unik blandning av polyester och 
viskos ger en sammetslen yta. Design. Marianne Abelsson. Stl.140x170 cm. Material 85% 
polyester och 15% viscos. Färg ljugrå, antracitgrå, svart (Butikspris ca 950:-).
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 450:-

PLEECE THROW 2-PACK
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 850:-



LOTUS LJUSLYKTA
Fantastisk ljuslykta som numera räknas som en klassiker. Designad 
av Kristina Stark. Passar lika bra till mörka vinterkvällar hemma i 
vardagsrummet eller på terrass & balkong på härliga sommarkvällar. Kan 
hängas eller stå på bord/golv. Lämplig för vanliga ljus eller blockljus. Stl. 
H 44 cm. Färg, vit, svart. (Butikspris ca 850: -)
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 575:-

BOTANIC HERB BOX
En blomlåda/kruka på ben för inomhusbruk. Designad av 
formgivarduon Atelier 2+. Blomkrukan är perfekt för den som vill 
ha mer grönt hemma eller varför inte odla en liten kryddgård i 
köksfönstret! Material: ask, pulverlackerad metall. Stl. L 30, H13, B 12 
cm. (Butikspris ca 550:-).
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

BLOCK LAMP
Prisbelönta bordslampan Block Lamp från Design House Stockholm är 
tillverkad i ofärgat handgjutet glas med blästrad insida. Finns i 2 storlekar, Mini 
12x8x7,5 cm, Stor 16x10x9 cm  Design Harri Koskinen. (Butikspris ca 1900:-
/1400:-).
Min order 3 st. - vid större antal kontakta oss för pris.

Pris Mini 995: -
Pris Stor 1450:-

SHADOW
Tidlös ljusstake. Graciös och effektfull 
form. Design Alexander Lervik. 
Tänd ljuset och Shadow kastar en 
stjärnformad skugga som växer sig 
större allteftersom ljuset brinner ner. 
(Butikspris ca 800:-).
Min order 5 st – vid andra antal 
kontakta oss för pris!

Pris 550:-
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MUGG ASTRID LINDGREN
Stengodsmugg, med citat lasergraverade genom glasyren. En budbärare av Astrid 
Lindgrens klokskap och värme. I botten hittar du citatets avsändare. H 100 mm,
Ø 83 mm. Rymmer 35 cl. Citat och färg på mugg hör samman.
Min order 10 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 199 kr/st.
2-pack 359 kr (2 st valfria citatmuggar i fin presentkartong).

Astrids citat bjuder in till en lättsam och trevlig start på dagen. 
Dina viktiga möten kan börja med ett leende! Ingen författare 
har lika många välkända citat som känns igen av så många 
människor. Astrid Lindgrens ord och bokkaraktörer finns med 
oss från vår barndom.

STARTA DAGEN MED ETT LEENDE!



89

MEDALJONG LJUSGRÅ

BÄDDSET 4-DEL FRÅN YLLEVERKET
Härliga bäddset i 4 delar (2 st. påslakan & 2 
st. örngott) från Ylleverket. Vävt med extra 
många fina och tunna bomullstrådar som 
gör tyget slitstarkt samt skapar fint mönster. 
Bädda ner dig och njut i dessa härliga 
bäddset.  Stl. påslakan: 150x210 cm, örngott: 
50x60 cm. 100 % bomull.
Min order 5 set – vid andra antal 
kontakta oss för pris!

Pris 395:-

RAND LJUSGRÅ RAND LJUSBLÅ

SOLID LJUSGRÅ

SOLID MÖRKGRÅ

SOLID LJUSBLÅ

PAYSLEY LJUSGRÅ

PAYSLEY LJUSGRÖN

MEDALIONG GRÅ
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RITUALS
doftljus & doftstickor

PRIVATE COLLECTION SWEET JASMINE
DOFTLJUS & DOFTSTICKOR
Skapa en känsla av lugn i ditt hem med Sweet 
Jasmine-doftljuset eller doftstickorna från Private 
Collection.  De fruktiga och upplyftande toppnoterna 
av syrlig citrus och bär kommer samman med 
väldoftande blommor som pion och liljekonvalj. 
Sandelträ berikar doften med en varm, elegant arom. 
Doftljus brinntid ca 60 timmar. Doftstickor håller upp 
till 5 mån

Doftljus   Pris 260: -
Doftstickor  Pris 172:-

® 

PRIVATE COLLECTION GREEN CARDAMOM
DOFTLJUS & DOFTSTICKOR
Upplev ett ögonblick av ren stillhet när du tänder det här 
exklusiva doftljuset eller doftstickorna från vår Private 
Collection. Med grön vetiveria, även känd som ”stillhetens 
olja”. Ljuset sprider en lugnande doft.  Doftljus brinntid ca 
60 timmar. Doftstickor håller upp till 5 mån.

Doftljus   Pris 260: -
Doftstickor  Pris 172:-

PRIVATE COLLECTION PRECIOUS AMBER
DOFTLJUS & DOFTSTICKOR.
Förvandla ditt hem till en fristad genom att tända det 
här exklusiva doftljuset eller doftstickorna från vår 
Private Collection. Med en blommig och mystisk doft 
av amber. Den lugnande doften hjälper dig att koppla 
av! Doftljus brinntid ca 60 timmar. Doftstickor håller 
upp till 5 mån.

Doftljus   Pris 260: -
Doftstickor  Pris 172:-
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THE RITUAL OF SAKURA RENEWING CEREMONY GIFTSET XL
Detta underbara gåvoset är en perfekt present. Fira varje dag som en ny början 
med dessa vårdande produkter med en underbar arom av körsbärsblomma och 
rismjölk. Lev. i exklusiv presentask. Vi har ett begränsat antal till detta julklappspris!  
Innehåll: Foaming shower gel 200 ml, body scrub 250 gr, body cream 200 ml,
hair & body mist 50 ml, hand wash 300 ml, scented candle 250 gr.

Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!
Pris 595:-

För henne!

THE RITUAL OF SAMURAI SPECIAL GIFTSET XL
The Ritual of Samurai hämtar inspiration från de forna japanska krigarnas 
groomingtraditioner och hjälper dig som man att bemästra konsten att både känna 
dig och se bra ut. Lev. i exklusiv presentask. . Vi har ett begränsat antal till detta 
julklappspris! Innehåll: shave foam 200 ml, shower foam 200 ml, hair & body wash 
200 ml, after shave/ soothe 100 ml, eau de parfum 10 ml, shower foam 200 ml, car 
perfume 2x3 g.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 595:-

® 

EXKLUSIVA DOFTER
i begränsat antal

För honom!

THE RITUAL OF SAKURA
Doftljus 290 g.

Pris 169:-

THE RITUAL OF SAKURA
Doftstickor 230 ml.

Pris 219:-

THE RITUAL OF MEHR
Doftljus 290 g.

Pris 169:-

THE RITUAL OF MEHR
Doftstickor 230 ml.

Pris 219:-

THE RITUAL OF JING
Doftljus. 290 g.

Pris 169:-

THE RITUAL OF JING
Doftstickor. 230 ml.

Pris 219:-

® 
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THE RITUAL OF SAKURA
Foaming shower gel 50 ml, body scrub 70 g, body cream 
70ml, hand wash 110 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF MEHR
Foaming Shower Gel 50 ml, body cream 70 ml, parfum 
d’Interieur 50 ml, shampoo 70 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF SAMURAI 
Foaming shower gel 50 ml, ice shower 70 ml, shaving 
cream 70 ml, anti-perspirant spray 50 ml. Lev. i gåvobox.

Gift set – small: 179:-

Till henne

Till henne
& honom

Till honom
Till honom Till honom

Till henne
& honom

Fler paket och dofter finns
i vår webshop – actera.se

Till henne
& honom

Till henne Till henne

Gift set – medium: 299:- Gift set – large: 389:-

THE RITUAL OF SAKURA
Foaming shower gel 200 ml, body scrub 125g, body cream 70 
ml, hand soap 300 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF MEHR
Foaming shower gel 200 ml, body cream 70 ml, body 
scrub 125 gr, hand wash 300 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF SAMURAI
2 x foaming shower gel  200 ml, body moisturiser 70 ml, 
shaving cream 70 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF SAMURAI
Foaming shower gel  200 ml, shaving gel 200 ml, aftershave 100 ml, eu de 
parfum 10 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF SAKURA
Foaming shower gel 200 ml, body scrub 125 g, body cream 200 ml, mini 
fragrance sticks 50 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF MEHR
Foaming Shower Gel 50 ml, body cream 70 ml, parfum 
d’Interieur 50 ml, shampoo 70 ml. Lev. i gåvobox.

® 
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NELSON VICTORY MORGONROCK 
Velourrock i en stilren maritim design och en snygg broderad logga 
på vänster bröstficka. Velouren gör att det blir som en sammetskänsla 
på rocken. Slagen på ärmen är lite högre och håller ett modernt snitt. 
400gsm. Stl. S/M och L/XL. Färg: vit, marin, grå.
Min. order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 399:-

KOSTA LINNEWÄFVERI FROTTÉROCK
En lyxig frottérock att krypa in och mysa i, den sköna känslan förstärks av 
huvan. Rocken har en modern design och kommer med en brodyr, KL på 
fickan. Kvalité 100% bomull, 450g/m². Färg, vit grå. Stl. S/M, L/XL.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 550:-
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KOSTA LINNEWÄFVERI FROTTE SET 4 DELAR 
En fantastisk frotté i modern design. Frottén är strukturvävd på båda sidor och 
har en blandning av bomull (70%) och lin (30%) för bra uppsugningsförmåga. En 
modern frottéhandduk med en nätt bård. Setet innehåller 4 handdukar, 2 st 50x70 
cm & 2 st 70x130 cm. Gramvikt 500 m2. Färg: vit, sand, turkos, marin, grå, ljusgrå, 
mörkgrå. Storlek: 50x70 cm, 70x130 cm. Lev i presentkartong.
Min order 5 set – större antal kontakta oss för pris.

Pris 495:-

Bomull & lin

FINNS I
SEX FÄRGER
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HANDDUKSSET 4-DELAR FRÅN YLLEVERKET
Frottéhanddukar i klassiskt frottémönster med dekorativ bård. Tillverkade i 
mjuk härligt OEKO-TEX Standard 100-certifierad bomull. Med en vikt på 
500g/m2 har handdukarna en utomordentlig absorptionsförmåga. Behåll 
absorptionsförmågan genom att tvätta utan sköljmedel och torktumla efter 
tvätt. Setet innehåller 2 st 70x135 cm och 2 st 50x70 cm handdukar. Finns i 5 
färger, vit, grå, marin, sand, grön.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

MORGONROCK UNISEX
Morgonrock i mjuk härlig frotté. Med en vikt på 
450/m2 har morgonrocken en utomordentlig hög 
kvalité. Unisexmorgonrock i 3 storlekar S/M, L/
XL & XXL. Morgonrocken levereras i en trevlig 
presentkartong. Finns i 3 färger : vit, sand, grå. 

Min order 5 st – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 399:-

FÅRSKINNSTOFFLOR FRÅN YLLEVERKET
Fårskinnstofflan från Yllev erket är en varm och skön innetoffla i slip in-
modell. Fårskinnsimitation som värmer och andas. Textilkant i matchande 
färg runt sulkanten. Sviktande sula med låg vikt och räfflad yttersula som 
tål en tur till brevlådan. Sulans höjd ca 1 cm. Stl. ??. Finns i 5 färger : svart, 
beige, brun, grå, ljusbrun.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

Köp till mysiga
fårskinnstofflor!
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LORD NELSON FAIRTRADE FROTTÉ SET 4-DEL
Fairtradecertifierad frottéserie av kammad öglefrotté. Passar den som gillar att skämma bort sig själv och sätta lite 
guldkant på tillvaron. Setet innehåller 4 handdukar, 2 st 50x70 cm & 2 st 70x130 cm. Gramvikt 500 m2.  Finns i hela 
24 färger : vit, sand, nougat, ljusrosa, terracotta, vattengrön, lejongul, rosa, cerise, klarröd, orange, vinröd, ljuslila, lila, 
turkos, royalblå, duvblå, marin, denim, äpplegrön, petrol, grå, mörkgrå, svart.Vikt: 550 g/m². Lev i presentkartong.
Min order 5 set – större antal kontakta oss för pris.

Pris 369:-

Fairtrade-märkningen 
garanterar att produkten 
har tagits fram med 
hänsyn till miljön och 
till de som arbetat med 
bomullsfrottén. Genom 
att välja Fairtrade kan 
du påverka att det 
skapas bättre villkor för 
bomullsproducenter och 
en mer hållbar framtid.

24 FÄRGER!
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SÖDAHL MELANGE ORGANIC – 100% EKOLOGISKT
I dessa mjuka, organiska handdukar är de fina, kardade garner-na en blandning av 
två färger, vilket ger ett exklusivt uttryck. Handdukarna är också vävda i ett fint 
randigt mönster – klassiskt och tidlöst. Ge ditt badrum den perfekta spakänslan. 
Produkterna är GOTS-certifierade. Färg melerad grå.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

1 SÖDAHL MELANGE HANDDUKAR 6 DELAR
Setet består av 2 gästhanddukar 40x60 cm,  2 handdukar 50x100 cm och 2 
badhanddukar 70x140 cm. (Butiksvärde ca 1400: -)

Pris 695:-

2 SÖDAHL MELANGE HANDDUKAR 8 DELAR.
Setet består av 2 gästhanddukar 40x60 cm,  2 handdukar 50x100 cm och 4 
badhanddukar 70x140 cm. (Butiksvärde ca 1800: -)

Pris 995:-

3 SÖDAHL HANDDUKAR DELUXE 8 DELAR
Setet består av 4 handdukar 50x100 cm, och 4 badhanddukar 70x140 cm. 
(Butiksvärde ca 1900:-)

Pris 1 095:-   
1 6 DELAR 695:- 2 8 DELAR 995:- 2 DELUXE 1 095:-  

Bra miljöval – 
100% ekologiska!
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URBANISTA STOCKHOLM PLUS
Ta ljudet till nästa nivå med en ny, andra generation av hörlurarna som fortfarande är True 
Wireless. Bättre, smartare och snyggare, med funktioner som utökad speltid på 20+ timmar, 
intuitiv touchkontroll för volym- och musik och ett nydesignat laddningsetui med LED 
batteriindikator som håller i upp till 5 laddningar – allt för din maximala frihet när du är på 
språng. Hörlurarna kommer i 5 stiliga färger, inspirerade av Stockholms ljus och kontinentala vibe. 
Butikspris ca 800:-
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 525:-

LOGOMÄRKNING
– KONTAKTA OSS!

URBANISTA LONDON
De överlägset de mest avancerade hörlurarna Urbanista någonsin har gjort. Aktiv 
brusreducering (ANC) minskar oönskat ljud med en perfekt precision, medan den nya 
funktionen Amb  laddningar i fodralet som är kompatibelt med alla QI-certifierade laddare 
(trådlös laddning). Butikspris ca 1500:-
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Kampanj- & Julklappspris: 695:-

Julklappspris!

IN EAR – TRÅDLÖSA HÖRLURAR
Känn friheten med ett par trådlösa true wireless hörlurar 
oavsett var du är någonstans. Hyllade för sitt rena ljud 
och lätthet att ta med dig överallt. Koppla upp dig utan 
problem och upplev friheten med Urbanistas trådlösa 
hörlurar.

Den svenska hörlurstillverkaren Urbanista har 
tagist sitt namn efter den urbana miljö som 
de tillverkar sina produkter för. Inspirerade av 
städer, frihet och med den urbana livsstilen i 
åtanke. Designade för liv i rörelse och med 
passion för färg och form. Urbanista finns i 90 
länder över hela världen.

LOGOMÄRKNING
– KONTAKTA OSS!

MIAMI
Ge dig ut på en ljudresa med de nya, avancerade over-ear hörlurarna Miami med upp till 50 timmar 
speltid. Active Noise Cancelling stänger ute ljud i din omgivning för ett ökat fokus. Ambient Sound Mode är 
en avancerad teknik som filtrerar in viktiga ljud så att du kan vara alert utan att behöva trycka på paus. Finns i 
4 färger. Kompatibel med iOS & Android.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 150:-

GE MER

SKATTEFRITT

1600
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aGO HÖGTALARE
En handfull musik, redo att ta med överallt. aGO är den minsta Bluetooth-
högtalaren i KREAFUNKs kollektion. Men låt dig inte luras av storleken. aGO 
är en högtalare i fickstorlek, med en kraftig personlighet och ett otroligt ljud. 
aGO har en läderrem som gör att du enkelt tar den med dig. Med 10 timmars 
full laddningstid kan du njuta av musik hela dagen, eller natten. Högtalaren har 
en mjuk, rund design som tuffas till av den snygga fronten i polyester. Tekniska 
specifikationer: - Upp till 10 timmars speltid - Bluetooth 5.0 - Inbyggd mikrofon 
för hands free-samtal – Inklusive laddningskabel med USB till micro USB. Färg: 
Wheat. Lev. i träbox.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 369:-

aCOUSTIC BLUETOOTH HÖGTALARE
aCOUSTIC spelar musik åt alla håll och har en överraskande funktion; 
aCOUSTIC stöder en kontaktbaserad, trådlös laddning och True Wireless 
Stereo (TWS) så att du kan koppla ihop två aCOUSTIC högtalare för en 
fulländad stereoupplevelse. Tekniska specifikationer: 20 tim speltid (50% 
volym).Bluetooth 5.0, 12W digital förstärkare med 360 graders avancerad 
ljudteknologi.Fungerar med Voice Assistant.Damm- och vattenresistent (IP55) 
Qi-laddning. Mått: Ø 7,5 cm, H 16 cm.Material: Plast/Silikon/Läder/Metall 
Färg: svart, vit, grå. Lev. i träbox.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 095:-

toCHARGE MINI POWERBANK
Se till alltid vara laddad. Med sin lilla käcka storlek är toCHARGE MINI den minsta 
powerbanken i KREAFUNKs kollektion. Den passar i din minsta väska, vilket gör 
den idealisk att bara ta med sig i farten. Med toCHARGE MINI vid din sida, är du 
alltid redo att ladda din enhet, närsomhelst, varsomhelst. Tekniska specifikationer: 
3000 mAh litiumbatteri LED-ljus indikerar batteristatus och laddningsstatus. Passar 
smartphones, läsplattor, PSP, MID, MP3 och liknande enheter. Laddningstid: 2-3 tim. 
Färg: Wheat. Lev. i träbox.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 239:-

wiCHARGE TRÅDLÖS QI-LADDARE
Håll dig trådlös men ändå laddad ! wiCharge, en stilig, trådlös, kontaktbaserad 
laddare som laddar din mobil enkelt och lätt. Allt du behöver göra är att koppla 
in wiCharge till ett eluttag och sedan lägga din QI-kompartibla enhet på laddaren. 
wiCharge är en elegant designad med sofistikerade detaljer som passar in i de 
flesta heminredningar. Laddaren är rund och har en mjuk soft touch-yta och vackra 
läderdetaljer. Tekniska specifikationer: -kompatibel med Qi-aktiverade enheter - 
input: DC5.OV / 2.0A DC9.OV, 1,8A, output: 10W max, frekvens: 110-205 K.Stl. H 1 
cm, Ø10 cm. Färg: Wheat. Lev. i träbox.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 289:-

Care Collection – 35% mindre plast. Miljövänligt alternativ 
för alla som gillar elektronik. Levereras i miljövänlig träbox/
presentförpackning.
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SECURIPACK
Samsonites nyaste stöldsäkra produkt som förenar både komforten av en 
urban ryggsäck med många säkerhetsegenskaper – det stora facket som 
man endast kommer åt bakifrån, sidofacken med integrerad RFID-skydd och 
ett ekologiskt anti-cut-material som skyddar extra mot att ryggsäcken blir 
uppskuren. Reflekterande detaljer och USB-porten kompletterar produkten 
på bästa sätt. Material: Exterior 100 % Recycled PET.Storlek: 44 x 30 x 16 cm. 
Volym: 17 L. Vikt: 0,7 kg. Färger : Svart, mörkblå, röd, grå (Butikspris ca 950:-) 

Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 695:-

STÖLDSÄKER
och ekologisk
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Samsonite – vi bryr oss om miljön – och våra Spark SNG ECO väskor gör detsamma. 
Spark SNG ECO fortsätter i andan av vår bästsäljare Spark SNG, men den 
miljövänliga uppdateringen är tillverkad i tyg som görs av 100% återvunna PET-flaskor. 
Korkmaterialet som användas till detaljer på bärhandtag, logga, adresslapp och skyddet 
på baksidan är ett miljövänlig alternativ för listerna på dessa delar, som vanligtvis 
framställs av polyurethan. Stark, minimalistisk & trendig.

SPARK SNG ECO
Expanderbar mjuk trolley/kabinväska med 2 hjul. 
Draghandtag och handtag på toppen, sidan och 
botten. En framficka. Mellanskiva och packningsband 
i locket. Kombinationslås med TSA funktion. Material 
100% Recyclex. Stl. 55x40x20 cm (55x40x23 
expanderad) Volym 48,5/57 L. Vikt 2,5 kg. Färg, eco 
blå, svart (butikspris ca 1800:-)
Min order 3 st – vid andra antal kontakta 
oss för pris.

Pris 1 295:-

SPARK SNG ECO 4-HJUL
Mjuk trolley/kabinväska med 4 hjul. Draghandtag 
och handtag på toppen, sidan och botten. En 
framficka. Mellanskiva och packningsband i locket. 
Kombinationslås med TSA funktion. Material 100% 
Recyclex. Stl. 55x40x20 cm. Volym 43 L. Vikt 2,5 kg. 
Färg, eco blå, svart (butikspris ca 1800:-)
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris.

Pris 1 295:-     

SPARK SNG ECO MEDIUM 4-HJUL.
Expanderbar mellanstor resväska med 4 hjul. 
Draghandtag och handtag på toppen, sidan och 
botten. En framficka. Mellanskiva och packningsband 
i locket. Kombinationslås med TSA funktion. Material 
100% Recyclex. Stl. 67x44x27 cm (67x44x31 cm 
expanderad) Volym 82/92 L. Vikt 3,2 kg. Färg, eco blå, 
svart (butikspris ca 2000:-)
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris.

Pris 1 395:-

VÄSKAN KAN TAS OMBORD PÅ BLAND ANDRA FÖLJANDE FLYGBOLAG: Scandinavian Airlines, Norwegian, Ryanair, Finnair, EasyJet, Aegean Airlines

Bäst i test enligt Expressen.

”Miljövänlig och
helt rätt i tiden!
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MAGNUM ECO
Kabinväska/trolley med 4 lättrullande hjul. Draghandtag med 2 skenor. 
Topp- och sidohandtag. Har mellanskiva i locket och bottenfacket. 
Kombinationslås med TSA-funktion. Material, polypropylene. Inredning 
100% recycled PET. Stl: 55x40x20 cm. Volym 38 L. Vikt 2,6 kg. Färg, 
Grafitgrå, Midningt Blue,. (butikspris ca 1 600:-)
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 1 095:-

Samsonites Magnum ECO kollektion tillverkas i Europa av återvunnet konsumentavfall: för 
resväskans skal används återvunna yoghurtbägare och för fodret återvunna PET-flaskor. 
En innovativ satsning på hållbarhet & miljön för resenärer som önskar en solid, säker och 
underbar resepartner. Kollektionen levererasi en återvunnen förpackning - allt detta utan 
att göra avkall på komfort eller kvalité. En kombination av hållbarhet & miljötänk, säkerhet, 
lätthet och stort packningsutrymme som är mer än redo för din nästa resa! . Förbättra ditt 
klimatavtryck, vart du än åker, med en Magnum ECO resväska!

MAGNUM ECO LARGE
Stor resväska med 4 lättrullande hjul. Draghandtag med 2 skenor. 
Handtag på toppen, sidan och botten.Har mellanskiva i locket 
och bottenfacket. Kombinationslås med TSA-funktion. Material, 
polypropylene . Inredning 100% recycled PET. Stl: 75x51x32 cm. 
Volym 104 L. Vikt 4,2 kg. Färg, Grafitgrå, Midningt Blue,. (butikspris 
ca 2 000:-) 
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 1 395:-

MAGNUM ECO MEDIUM
Mellanstor resväska med 4 lättrullande hjul. Draghandtag med 2 
skenor. Handtag på toppen, sidan och botten. Har mellanskiva i 
locket och bottenfacket. Kombinationslås med TSA-funktion. Material, 
polypropylene . Inredning 100% recycled PET. Stl: 69x48x30 cm. Volym 
82 L. Vikt 3,8 kg. Färg, Grafitgrå, Midningt Blue,. (butikspris ca 1 900:-) 

Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 1 295:-
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KÖPINFORMATION

ANDERS  
CLAESSON

Försäljningsansvarig, order
0411 - 498 56

anders@actera.se

MATS 
KRISTENSSON
Inköp, katalog, order

0411 - 498 52
mats@actera.se

GERT  
NILSSON

Ekonomi, order
0411 - 498 53

gert@actera.se

CHRISTINA 
THOMASSON
Försäljning, order
0411 - 498 57

christina@actera.se

ACTERA AB
Box 25 | Järnvägsgatan 37
274 21  SKURUP
Tel. 0411-498 50
info@actera.se | www.actera.se
Org.nr: 556589-0562.
F-skattsedel f inns.

TRANSPORTSÄTT. Postnord/Schenker eller enligt ök.

PRIVATKÖP/PRIVATPERSONER. Tyvärr har vi inte 
möjlighet att hantera styckeköp/privatköp.

LEVERANSTIDER . Varor utan tryck omg. lev. Logomärkta 
produkter 1–4 veckor. Expressleverans bekräftas.

KÖPTRYGGHET/RETURRÄTT. Vi tar ansvar för 
det som levererats till Er. Ni har 14 dagars full returrätt på 
otryckta varor. Även på tryckta varor – om felet är vårt!

LEVERANSVILLKOR. Fritt vårt lager. Actera AB har inget 
ansvar för försenad leverans som beror på transportör.

PRISINFORMATION. Frakt och moms tillkommer på alla 
priser. Priserna gäller tom 31 december 2021. Min order 10 
st om inget annat anges i katalogen. Actera förbehåller sig för 
eventuella valutaförändringar och tryckfel.

BETALNINGSVILLKOR. 30 dagar netto vid godkänd 
kredit. Vi tillämpar UC:s kreditvärdering. Dröjsmålsränta (f.n. 
12,5 %) enl.räntelagen.

ORDERBEKRÄFTELSE. Orderbekräftelse på alla order 
vars värde överstiger 1 000:-. Order under 1 000:- debiteras 
expeditionsavgift på 300:-

dygnet runt!ACTERA
Beställ från din mobil, dator eller ipad närhelst på dygnet det passar dig!

Välj hur du vill beställa! Ring oss 0411-498 50, maila oss info@actera.se, webshop www.actera.se

INTEGRITETSPOLICY. Som kund hos Actera AB ska ni känna  er trygga. Vi skyddar 
dina företags- och personuppgifter enl. EU:s dataskyddsförordning GDPR. Ta gärna del av vår 
hanteringspolicy på actera.se.

Skattefria gåvor
– vad gäller 2021?

CORONAGÅVA.  Max 2 000:-. Den extra skattefria 
gåvan till anställda kvarstår även under 2021. Beloppet 
du får ge för är höjt till 2 000 kronor inkl. moms. Dvs ditt 
företag får ge en gåva till anställda för 1 600:- + moms. 
Beslutet gäller under hela 2021. 

GÅVA PERSONAL. Max 500:-. Även den ordinarie 
skattefria gränsen för företagsgåva är höjd till 500:-. Dvs 
400:- + moms. Detta beslut är ej tidsbegränsat utan gäller 
som ordinarie skattefri gräns.

Läs mer på skatteverket.se
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KABINVÄSKA ESPERANTO
Snygg kabinväska i lättviktsmaterial med ultratysta dubbelhjul som är extra 
följsamma i rörelserna. Den perfekt resväskan för weekendresan! Smidig storlek i 
kabinformat. Väskan har kombinationslås. Vikt: 2,80 kg. Mått: 55x40x20 cm. Finns i 4 
färger, svart, silver, rosé, champagne. Levereras styckvis i kartong. Julklappsinslagning 
+35:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

WEEKEND-
klassiker!
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EIMDALL BRANDSLÄCKARE
En brandsläckare av bra kvalité och snygg design bör vara en självklarhet i varje 
hem. Eimdalls pulversläckare är anpassade för mindre bränder och kan både rädda 
liv och hushåll. Klassificeringen 13A 89B C, högsta släckeffekten på marknaden för 
just 2 KGs. Enkel och smidig att avlösa med ett drifttryck på 15 BAR. Tryckmätare 
visar tydligt när brandsläckaren har rätt tryck och är i fullt fungerande skick. 
Användningsmanual ingår i boxen. Trygghetsgaranti ingår dvs om brandsläckaren 
används vid en nödsituation kommer ni att få en ny - utan någon extra kostnad. 
Finns i 3 färger, svart,vit,grå. Julklappsinslagning +40:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 379:- 

Eimdall –  ett svenskt företag med ambitionen att göra världen 
mer brandsäker genom att tillhandahålla säkerhetsprodukter 
utan att tumma på vare sig kvalité eller design.
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1 BITZ SKÅLSET MED LOCK
Vackra Bitz-skålar i stengods i set med eklock, 3st. 10, 12 och 14 cm i 
färgen svart/bronze. (Butiksvärde 569: -)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 285:-

2 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK
Salladsskål i stengods med mattglaserad svart utsida och vacker, 
blank bronsglasyr på insidan. Diameter 25 cm, med salladsbestick 
i ek, 24 cm. Perfekt för vardagens sallader och anrättningar. 
(Butiksvärde 748: -) Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss 
för pris. Pris 330:-

3 BITZ BRONZE SET
Stor salladsskål i stengods med mattglaserad svart utsida och vacker, 
blank bronsglasyr på insidan. Diam. 30 cm, salladsbestick i ek, 32 cm, 
3st skålar i svart/bronze med eklock, 10, 12 och 14 cm samt en svart 
vas. (Butiksvärde 1900:-)
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 895:-

4 BITZ SALT & PEPPAR
Salt- och pepparkvarn set i mattglaserat svart stengods med toppen 
i ek. 16,7 cm. 15 års garanti på keramisk kvarn. (Butiksvärde 750: -)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-

5 BITZ CABARETSET
Består av en svartlaserad träbricka och tre skålar i stengods, 10 cm, 
med en vacker, blank bronsmetallglasyr på insidan och matt svart på 
utsidan. (Butiksvärde 500: -)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 265:-
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NOBEL BESTICKSET 16 DELAR
Klassiskt bestick i rostfritt stål med lätt borstat skaft 
som återknyter till det tidiga 1800-talet. Setet består 
av 16 delar. (Butikspris ca 2200:-)
Min order 3 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris.

Pris 1195:-

BOEUF BEARNAISE SET
Finns det något bättre än biff med bearnaisessås 
och pommes frites? Det skulle i så fall vara ett 
gåvopaket med alla bra grejer för att göra den 
klassiska maträtten. Setet innehåll-er Nordic Sense 
kontaktgrill på 1000 watt med non-stick grillyta 
på 18 x 28 cm. Locket har lutningsgångjärn så att 
det ligger horisontellt. Det ingår även en Bitz-skål, 
20 cm i svart stengods, Holm minikanna, 10 cm 
i rostfritt stål, såssked i stål och 4 stycken mini-
stekkorgar.  (Butikspris ca 1600:-)
Min order 3 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris.

Pris 795:-

GE MER

SKATTEFRITT

1600

GE MER

SKATTEFRITT

1600
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STELTON CLASSIC TERMOS SET
Det blir inte mer klassiskt än så här. Termosen designad Erik 
Magnussen och kanna & skål designad Arne Jacobsen. Setet innehåller 
termos, grädd/mjölkkanna, sockerskål (sked ingår ej). Perfekt 
företagsgåva eller i konferensrummet. (Butikspris ca 2 200:-)
Min order 3 set..

Julklappspris 1 495:-

GEORG JENSEN SEASON & EXTENSION
Klassisk ljusstake i högblankt stål med upphängning i stål och läder. 
Julklappsinslagning +40:-/st. (Butikspris ca 1800:- )
Min order 3 set,

Pris 1 195:-

GE MER

SKATTEFRITT

1600

GE MER

SKATTEFRITT

1600
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GEORG JENSEN COBRA 3-PACK
Klassiker! Set om tre designade ljusstakar i den numera klassiska Cobra 
serien från Georg Jensen. Designade av Constantin Wortmann. Tillverkad 
i polerad rostfritt stål. Stl. H 16, 20, 24 cm. (Butikspris ca1 500:- )
Min order 3 set. Större antal kontakta oss för pris.

Pris 850:-

DHS FIA KARAFFSET
Vatten, lättdryck, vin, olja, vinäger är självklara på alla matbord. Karaffer i 
munblåst kristall. Nu finns även en mindre variant för olja och vinäger, båda 
med samma strikta linjespel och samtidigt lekfull med en personlighet 
inspirerad av spelet Fia med Knuff. Design Nina Jobs. Setet innehåller 2 små 
och en stor Fia karaff med valfri färg på kulan. (Butikspris ca 1600:- ).
Min order 5 set – vid andra antal kontakat oss för pris.

Pris 1 095:- 

GE MER

SKATTEFRITT

1600

GE MER

SKATTEFRITT

1600

DESIGNPAKET
Ullpläd och serveringsbricka med design av Olle Eksell. De berömda ögonen har 
blivit en sann klassiker inom svensk design. Pläd 100% lammull 130x170 cm från 
Klippans Yllefabrik. Bricka i laminerat björkfaner. Svensktillverkad. Stl Ø 38 cm. Finns 
endast i ett begränsat antal.
Min order 5 set.

Pris 595:-

SOLSTICKAN DESIGN SÄKERHETSPAKET
Brandsläckare 2 kg och Brandfilt. Båda produkterna finns i svart, vitt och rött. 
Kombinera själv. Lev. opackat tillsammans med en svart tygkasse. (Butikspris ca 
1400:-)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 990:-

DESIGNPAKET
Ullpläd och serveringsbricka med design av Olle Eksell. De berömda ögonen har 
blivit en sann klassiker inom svensk design. Pläd 100% lammull 130x170 cm från 
Klippans Yllefabrik. Bricka i laminerat björkfaner. Svensktillverkad. Stl Ø 38 cm. Finns 
endast i ett begränsat antal.
Min order 5 set.

Pris 595:-

SOLSTICKAN DESIGN SÄKERHETSPAKET
Brandsläckare 2 kg och Brandfilt. Båda produkterna finns i svart, vitt och rött. 
Kombinera själv. Lev. opackat tillsammans med en svart tygkasse. (Butikspris ca 
1400:-)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 990:-

DESIGNPAKET
Ullpläd och serveringsbricka med design av Olle Eksell. De berömda ögonen har 
blivit en sann klassiker inom svensk design. Pläd 100% lammull 130x170 cm från 
Klippans Yllefabrik. Bricka i laminerat björkfaner. Svensktillverkad. Stl Ø 38 cm. Finns 
endast i ett begränsat antal.
Min order 5 set.

Pris 595:-

SOLSTICKAN DESIGN SÄKERHETSPAKET
Brandsläckare 2 kg och Brandfilt. Båda produkterna finns i svart, vitt och rött. 
Kombinera själv. Lev. opackat tillsammans med en svart tygkasse. (Butikspris ca 
1400:-)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 990:-

DESIGNPAKET
Ullpläd och serveringsbricka med design av Olle Eksell. De berömda ögonen har 
blivit en sann klassiker inom svensk design. Pläd 100% lammull 130x170 cm från 
Klippans Yllefabrik. Bricka i laminerat björkfaner. Svensktillverkad. Stl Ø 38 cm. Finns 
endast i ett begränsat antal.
Min order 5 set.

Pris 595:-

SOLSTICKAN DESIGN SÄKERHETSPAKET
Brandsläckare 2 kg och Brandfilt. Båda produkterna finns i svart, vitt och rött. 
Kombinera själv. Lev. opackat tillsammans med en svart tygkasse. (Butikspris ca 
1400:-)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 990:-

DESIGNPAKET
Ullpläd och serveringsbricka med design av Olle Eksell. De berömda ögonen har 
blivit en sann klassiker inom svensk design. Pläd 100% lammull 130x170 cm från 
Klippans Yllefabrik. Bricka i laminerat björkfaner. Svensktillverkad. Stl Ø 38 cm. Finns 
endast i ett begränsat antal.
Min order 5 set.

Pris 595:-

SOLSTICKAN DESIGN SÄKERHETSPAKET
Brandsläckare 2 kg och Brandfilt. Båda produkterna finns i svart, vitt och rött. 
Kombinera själv. Lev. opackat tillsammans med en svart tygkasse. (Butikspris ca 
1400:-)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 990:-

DESIGNPAKET
Ullpläd och serveringsbricka med design av Olle Eksell. De berömda ögonen har 
blivit en sann klassiker inom svensk design. Pläd 100% lammull 130x170 cm från 
Klippans Yllefabrik. Bricka i laminerat björkfaner. Svensktillverkad. Stl Ø 38 cm. Finns 
endast i ett begränsat antal.
Min order 5 set.

Pris 595:-

SOLSTICKAN DESIGN SÄKERHETSPAKET
Brandsläckare 2 kg och Brandfilt. Båda produkterna finns i svart, vitt och rött. 
Kombinera själv. Lev. opackat tillsammans med en svart tygkasse. (Butikspris ca 
1400:-)
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 990:-



GEORG JENSEN DANISH CHRISTMAS
Ett exklusivt set som andas dansk hygge och design. Setet innehåller de 
klassiska Cobra ljusstakarna från Georg Jensen i blankpolerat rostfritt 
stål. Höjd 20 cm. Bloom skålen med sina organiska former, även detn 
i blankpolerat rostfritt stål. Stl. Ø 16 cm. I skålen kan du bjuda den 
oemotståndliga lakristen från Lakrids by Bulow,  295g söt lakrits med 
mjölkchoklad och lakritspulver. Setet lev i presentkartong. Vi har ett 
begränsat antal till julklappspris – exklusivt för Actera. (Butikspris ca 2 250: -)
Min order 5 set. 

Pris 795:-/set

EXKLUSIVT
FÖR ACTERA

0411-498 50  |  info@actera.se  |  www.actera.se

Returadress: Actera AB
Järnvägsgatan 37 | 274 32 Skurup
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