
EXKLUSIVT
FÖR ACTERA

GEORG JENSEN JULPAKET BERNADOTTE
Klassisk Berandotte-skål designad av Sigvard Bernadotte för Georg 
Jensen. Blankpolerat rostfritt stål. Stl. H 7,5 cm, Ø17,5 cm. Lev. med 
ca 400 gr twistat godis, Daim, Mars, Snickers, Twix, Bounty mm. 
Inslagning i julpapper +20:-/st. (Butikspris skål ca 950:-).
Min order 5 st. Begränsat antal. Pris oavsett antal.

Julklappspris 399:-/st

Begränsat antal!

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

julens gåvor till anställda & kunder 2022  

företagsgåvor
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GÅVOKORT SELECTION FLEXIBLE
By Vinga Home. Det mest flexibla alternativet. 
Kan användats 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 kort 
– vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris från 160:- 
Frakt tillkommer med 79:-/kort

Fl
ex

ib
le

Ett gåvokort 
för alla

Vi tycker det är fint att ge, men det allra finaste är att ge något som 
man vet att mottagaren vill ha och behöver – det är en hållbar gåva.  
Vårt gåvokort passar alla tillfällen oavsett om det är för att visa upp- 
skattning, motivera personal eller för att fira en milstolpe. 

Mottagaren ser summan

Val från hela sortimentet

Disponerar gåvan fritt
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KÖPINFORMATION
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!

PRISINFORMATION. Frakt och moms tillkommer på alla 
priser. Priserna gäller t o m 31 december 2022. 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 
debiteras med 10% över gällande diskonto.

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

SKATTEFRIA GÅVOR. Företagsgåvor, gåvokort, julklappar 
till personal och kunder är skattefria om gåvans värde inte 
överstiger 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms). I värdet 
inräknas inte fraktkostnader.

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

TRYCKINFORMATION. Digitalt original i eps-format är 
det bästa underlaget. Ange Pantone-nummer på Era logofärger. 
Ev. reproarbete debiteras med 400:-/timme. Repeatorder 
debiteras startkostnad med 195:-.

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

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.

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

dygnet runt!ACTERA
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Mottagaren ser inte summan

Val ur utvalt sortiment

Diskret och snyggt

GÅVOKORT SELECTION NOBLE
Min order 5 kort 
– vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 160:- 
Frakt tillkommer med 79:-/kort

Scanna koden för 
att se aktuellt 

sortiment!
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GÅVOKORT SELECTION CLASSIC
Pris 240:- 
Min order 5 kort – vid andra antal kontakta oss för pris.
Frakt till kommer med 79:-/kort (Frakten är klimatkompenserad).

Mottagaren ser inte summan

Val ur utvalt sortiment

Diskret och snyggt

Cl
as
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Scanna koden för 
att se aktuellt 

sortiment!
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GÅVOKORT SELECTION REGAL
Min order 5 kort – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 400:- 
Frakt till kommer med 79:-/kort

R
eg

al
Mottagaren ser inte summan

Val ur utvalt sortiment

Diskret och snyggt

Scanna koden för 
att se aktuellt 

sortiment!
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GÅVOKORT SELECTION EXTRAVAGANS
Pris 600:- 
Frakt till kommer med 79:-/kort

Mottagaren ser inte summan

Val ur utvalt sortiment

Diskret och snyggt

Ex
tr

av
ag

an
s

Scanna koden för 
att se aktuellt 

sortiment!
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Joyful gåvokort är fullladdade med gåvor från välkända varumärken.  Det finns 
sex valörer från 200 kr till 1 600 kr att välja mellan. Tack vare tjänstens unika 
diamantsystem har du möjlighet att välja en eller en kombination av gåvor.  

Detta gör valmöjligheterna nästan oändliga.

Något för alla!

Joyful gåvokort  
2022
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VALÖR 200: DEMO200 
VALÖR 400: DEMO400
VALÖR 600: DEMO600
VALÖR 800: DEMO800
VALÖR 1200: DEMO1200
VALÖR 1600: DEMO1600

Med upp till 300 produkter 
från välkända varumärken 
uppdelade i olika kategorier 
finns det något för alla. Med 
vårt diamantsystem blir 
valmöjligheterna näst intill 
oändliga.

Med Joyfuls diamantsystem kan mottagaren av kortet 
själv välja en eller flera gåvor som packas och skickas 
som ett paket till kunden. Exemplelvis kommer valör 
400 vara laddat med 4 diamanter och valör 800 med 8 
diamanter som man har till sitt förfogande att använda 
som man vill på vår inlösningssida. Alla produkter 
kommer att vara märkta med det antal diamanter de 
är värda och mottagaren kan välja gåvor upp till den 
diamantnivå de förfogar över.

Valen måste göras vid samma tillfälle för att vi ska kunna 
sampacka till en sändning. 
Det går inte att logga in med sin kod igen om man 
själv väljer att inte utnyttja alla diamanter på en 
gång. Däremot kan mottagaren logga in och titta på 
sortimentet hur många gånger de vill tills ordern är lagd.  

Diamantval
– ger valfrihet

DINGAVA.SE
Se det aktuella sortimentet på

Joyful  
2022

Läs mer om Joyful gåvokort 
på nästa uppslag!
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Ett urval
av våra 
varu- 

märken
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Joyful  
2022

PRODUKT    PRIS

Joyful Diamant 200    220:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 400   400:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 600   600:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 800    800:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1200    1 200:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1600    1 600:- +79:- Frakt

Personligt kort     16:-/kort (min 50 kort)

Personlig hälsning hemsida bild/video  995:-

Helt egen hemsida    5 000:- 

Presentkartong Gåvokort    39:-

Min order 5 kort – vid andra antal kontakta oss för pris.1

Prislista
Joyful gåvokort 2022
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Exempel på valbara gåvor – se alla på dingava.houseofregalo.se, använd kod anno21 eller test2021

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.
Vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 395:- (Frakt tillkommer med 79:-/gåvokort)

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.
Vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 795:- (Frakt tillkommer med 99:-/gåvokort)

Gåvokort

BITZ HURRICANE MED LED-LJUS
Skapa en varm och mysig stämning med vackra oaser av ljus. Bitz 
hurricane av rustikt glas med bas av stengods och ett LED-blockljus 
med timer är det självklara valet när du vill njuta av lugnet. Passar även 
att använda som vas. Bas i mattsvart utsida och med blank insida i tre 
olika färger. Finns i storlekarna 24, 17 och 11 cm. Färg: klar, grön, blå.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 11 cm 180:-
Pris 17 cm 295:-
Pris 24 cm 375:-

INKLUSIVE
LED-LJUS!
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GEORG JENSEN BERNADOTTE TERMOS
Den ikoniska Bernadotte termokannan har transformerats. Designen 
har fortfarande det klassiska utseendet, men finns nu i färgen grå med 
stålinlägg. Ett måste för alla som älskar en god kopp kaffe och vacker 
design. Tillverkad av ABS plast med rostfritt stål på insidan. Färg grå. 
Rymmer 1 L. H 23,5 cm, B 18 cm. Butikspris ca 1 100:-.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 695:-

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 1 400:-/1 000:-.
Min order 5 st  – vid andra antal kontakta oss för pris.

Large   795:-
Medium   495:-

NYHET!
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GEORG JENSEN BERNADOTTE GLAS 6-P
Elegant set med sex blyfria kristallglas som tillför inslag av skandinavisk 
design till din dukning. De mjuka räfflorna som speglar detaljerna i tidiga 
Art Deco-silverföremål tillför ett visuellt intresse och ger glasen ett bra 
grepp. Använd till vardag och fest!  Rymmer 25 cl, Höjd 70 mm Ø84 mm. 
Butikspris ca 550:-.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 399:-/6-pack

SIGVARD BERNADOTTE
Den svenska prinsen var en av Georg 
Jensens allra första designpartner.  
Han var lika innovativ som han var 
begåvad och hjälpte till att förvandla 
företagets art nouveau-baserade stil till 
en mer minimalistisk och modernistisk 
estetik.  Årtionden senare har hans 
verk fortfarande en elegant look 
och influenserna syns i Bernadotte-
kollektionen av bordstillbehör av 
rostfritt stål.

GEORG JENSEN
BERNADOTTE KARAFF
Den klassiska elegansen i denna handblåsta 
Bernadotte-karaff i kristallglas gör den perfekt för 
att servera vatten eller juice. Den smala formen 
gör att den enkelt kan placeras i kylskåpsdörren 
och hålla innehållet kylt. Den karakteristiska 
räfflade ytan är inte bara dekorativ utan ger även 
ett stadigt grepp. Glas/rostfritt stål. Rymmer 1 L. 
H 300 mm, Ø 80 mm. Butikspris ca 650:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta 
oss för pris.

Pris 399:-

NYHET!
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GEORG JENSEN BERNADOTTE PAPPERSHÅLLARE
Att något är vackert är inte samma sak som att det inte är praktiskt! Förgyll 
vardagen med en pappershållare i rostfritt stål som tillför något extra till 
ett vanligt föremål i köket. Tack vare den speciella Georg Jensen-signaturen, 
känd från designhusets klassiska Art Deco-föremål, har hållaren ett 
handtag (i exakt rätt storlek för en pappersrulle) och en tung botten med 
gummibeklädnad för ett extra bra grepp – den perfekta balansen mellan 
funktion och stil. . Blankpolerat stål. Höjd 30 cm. Butikspris ca 750:-.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-/st

GEORG JENSEN BERNADOTTE SALT & PEPPAR
 Skapa en tidlös känsla på matbordet med Bernadotte salt- och 
pepparkvarn - det perfekta valet för seriösa mat- och designentusiaster. 
Bernadotte salt- och pepparkvarn är tillverkade av rostfritt stål. Säljs i par. 
Höjd 30 cm. Butikspris ca 750:-.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-/st
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GEORG JENSEN SALAD SERVING SET
Tidlös design och praktisk elegans kombineras i det här salladssetet som 
lyfter alla borddukningar. Grafiska Art Deco-räfflor och vackra proportioner. 
Ända sedan lanseringen 1938 har Bernadotte produkterna symboliserat 
skandinavisk estetik och konsthantverk. Salladssetet är tillverkat av rostfritt 
stål och polerats för hand för att skapa en perfekt yta. Längd 230 mm. 
Butikspris ca 700:-.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 385:-/set

GEORG JENSEN BERNADOTTE LJUSHÅLLARE SET
Ge ditt hem en äkta skandinavisk modernistisk touch med detta set med tre 
ljusstakar av rostfritt stål.  De är lika mångsidiga och praktiska som de är vackra 
och genom att vända på dem fungerar de lika bra med värmeljus som med 
stearinljus.  Placera ut en ljusstake i ensamt majestät eller kombinera flera 
tillsammans på matbordet, fönsterbrädan eller spiselkransen. Blankpolerat stål.  
De är 80 mm, 110 mm respektive 140 mm höga. Butikspris ca 1 200:-.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 775:-/set

NYHET!
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GEORG JENSEN BLOOM BOTANICA VAS
Denna vackra vas i rostfritt stål är både minimalistisk och organisk, och 
är inspirerad av det där ögonblicket när en blomsterknopp brister och 
avslöjar sina vackra blad. Lika vacker tom som full med snittblommor. 
Design Helle Damkjær. Blankpolerat stål. H 28 cm. Butikspris ca 1 400: -.
Min order 3 st – andra antal kontakta oss för pris.

Pris 695:-

GEORG JENSEN TRANCHÉRSET COPENHAGEN
Exklusivt 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 på dina gäster och tranchéra steken vid matbordet! Stl. 
kniv 35 cm, gaffel 29 cm. Lev som set i kartong. Butikspris ca 1 500:-. 
Inslagning present-/julpapper +20:-.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 595:-/set 

GEORG JENSEN COBRA RUND LJUSHÅLLARE
Skulptural ljushållare av rostfritt stål som utgör en slående bordsdekoration, 
i synnerhet när ljuset reflekteras tillbaka på den böljande blanka ytan. 
Ljushållaren rymmer fyra blockljus ( diam 60 mm, ingår ej) och är perfekt 
för advent, men tillräckligt diskret för att kunna användas året runt. Design 
Constantin Wortmann.Blankpolerat stål. Stl H 80 mm, Ø 300 mm. Normalt 
butikspris ca 1500:-. Inslagning present-/julpapper +25:-.
Min order 2 st.

Just nu Kampanjpris – begränsat antal! Pris 950:-/st

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. Normalt butikspris ca 1500:-. 
Inslagning present-/julpapper +25:-.
Min order 3 set.

Just nu kampanjpris – begränsat antal! Pris 795:-/set
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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.
Design Constantin Wortmann. Höjd 40 cm inkl. 
skärm. Skärmens storlek H 17 cm Ø 17 cm. 
Butiksvärde ca 2 500:-. Lev. inslagna i julpapper!

Julklappspris 1 095:-

GEORG JENSEN CAFU SET
Ljushållare 2-pack. Lågmäld elegans som idag är en modern klassiker. 
Designad av HolmbäckNordentoft. Blankpolerat stål. Stl.H 58 mm, Ø58 
mm. Butikspris ca 700:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 345:-

GEORG JENSEN ELEPHANT FLASKÖPPNARE – ÖLEFANT.
Den ikoniska Elephant flasköppnare är designad av industridesignern och 
arkitekten Jørgen Møller. En klassiker som är omåttligt populär och är en 
uppskattad present. Blankpolerat stål. Stl. 45x60x15 mm. Butikspris ca 
450:-.
Min order 5 st. – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 295:-

GEORG JENSEN SKY VATTENFLASKA
Stilren drickflaska i en organisk, asymmetrisk form. Finns i fyra eleganta 
nyanser : blå, rosa, grön och grå. Den är utformad för att användas om och 
om igen och hjälper dig att minska användningen engångsflaskor. Locket i stål 
hålls på plats med en rem som även fungerar som bärögla. BPA-fri Tritan-
plast. Rymmer 0,5 L. H 23 cm. Butikspris ca 350:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 259:-

KLASSISK!

21



22

GEORG JENSEN CHRISTMAS TEALIGHT 2022
Ljushållare med en skandinavisk design i rostfritt stål med 18 k guldplätering. 
De har ett dekorativt mönster med mjuka former som aldrig går ur 
tiden perfekt för att skapa en mysig stämning i jultider. Årliga utgåvor – 
samlarobjekt. Julklappsinslagning 25:-/st. Normalt butikspris 500:-.
Min order 5 set – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-

GEORG JENSEN CHRISTMAS COLLECTION 2022
Eleganta klassiska juldekorationer för granen mm. Årliga utgåvor – 
samlarobjekt. Finns guldfärgade och silverfärgade. Lev med både röda och 
blå band. Julklappsinslagning 25:-/st. Normalt butikspris 800:-.
Min order 5 set – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 595:-

2-PACK!

POP UP CANDLEHOLDER
Låt den traditionella julbocken eller dalahästen vara budbärare för ljus och glädje. 
Den vackra ljushållaren kommer i ett platt kuvert som lätt skickas på posten. Skriv 
din hälsning på paketet och skicka som ett traditionellt julkort med en överraskning 
inuti. Ljusstaken viks enkelt upp av mottagaren. Välj mellan julbock eller dalahäst, båda 
finns i mässing eller metall.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 199:-/st

Går att skicka som brev!

När natten är längre än dagen och mörkret kryper fram 
kan ett värmande julkort göra all skillnad!

VÄRMANDE
julhälsning

23



PATINA
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 1 495:-

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 designer, de 
flesta från Sverige, som vågar skapa egna uttryck utan att följa 
modetrender. Nästan 20 år har gått sedan Klong startade sin 
verksamhet med visionen är 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.

MODERN
oljelampa

24

TRIO
Det fina genombrutna mönstret till blomkrukorna skapar 
fint djup och ger karaktär utan att ta uppmärksamhet från 
växten. Varje kruka har tre delar ; innerkruka, ytterkruka samt 
fat. Krukorna är tillverkade i rostfritt stål och sedan varsamt 
lackerade för en matt porslinsaktig yta. Fatet är tillverkat i borstad 
mässing. Finns i 5 färger. Liten Ø:12 cm H:10,5 cm Mellan Ø:18 
cm H:15,5 cm Stor Ø:28 cm H:27 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Liten pris 395:-
Medium pris 695:-
Stor pris 1 250:-

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

Pris 1 195:-
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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:-
Pris stor 995:-

CIRKUS
Lekfulla ljusstakar som består av en eller flera sektioner av 
rörliga halvcirklar. De är tillverkade i mässing men finns också 
med en svart finish. Cirkus finns i 2 storlekar. Genom att vrida 
på halvcirklarna skapas olika uttryck vilket är lite av Eva Schildts 
signum. Det blir inte statiskt, utan istället lekfullt. Just lekfullheten, 
tillsammans med formen givetvis, är det som gett Cirkus sitt namn. 
Design Eva Schildt. Liten Ø:16 cm H:20 cm Medium Ø:31 cm 
H:35 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Liten pris 695:-
Medium pris 1 095:-

26

GÖMMA STÅL
Det senaste tillskottet till Gömma-familjen, framställd särskilt för förvaring 
och servering av godsaker. Tillverkad av rostfritt stål med en knopp i mörkt 
trä. Överraska dina gäster med allt från aptitretare, nötter, chokladbitar till 
desserter under locket. Storlek Ø:115 mm H:150 mm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakat oss för pris!

Pris 345:-

FINN
En lekfull kombination mellan en flasköppnare och en krok och är tillverkad i 
mässing. H: 5 cm, B: 8,5 cm, D: 6 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 285:-

JAZZ MINI
Den starka geometriska formgivningen sätter ljuset i fokus då den ger 
finna skuggor. Skapar fin stämning var än den placeras. Jazz är avsedd för 
stora värmeljus eller blockljus. Tillverkad i mässing med insats av glas. Stl. 
Ø:85 mm H:60 mm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 285:-

SIGNE
En modern tappning på den klassiska smörtaxen. Produkten spelar an på de 
små taxar som användes förr i tiden till avlastning för smörkniven. Passar även 
som avlastning av tex serveringsbestick. Stl. 9x3x3 cm. Material, mässing eller 
nickelpläterad yta. Säljs i par och är stapelbara.
Min order 5 par – vid andra antal kontakat oss för pris!

Pris 400:-/par

27
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CARAT SET
Set om 2 st ljuslyktor. Serien Carat bygger på en samtida tolkning av 
traditionell glasslipning som har gjort Orrefors världsberömt. Den 
oregelbundna geometrin skapar vackra reflektioner av ljus i kristallglaset.Stor 
12,5x6,5 cm. Liten 9,5x5,0 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/set.

LIMELIGHT
Kosta Bodas Limelight är en klassisk kollektion i flera färger.  Vaserna är 
försedda med en vid krage som ramar in och framhäver vilken bukett 
som helst – allt ifrån långa, ståtliga rosor till vilda tulpaner. Serien Limelight 
karaktäriseras av en massiv, dekorerad botten med en optisk effekt som 
reflekterar ljuset. Finns i 2 storlekar och flera färger. Limelight Tulpanvas H 
195 mm B 182 mm, Limelight Rosvas Klar H 230 mm B 155 mm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-
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CITY DOUBLE OLD FASHIONED 4-P
Whiskyglas. 34 cl, H 91 mm, Ø 86 mm. Design Martin Rytkönen.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/4p

CITY HIGHBALL 4-P
Drinkglas. 37 cl, H 115 mm, Ø 72 mm. Design Martin Rytkönen.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/4p

BEER ÖLGLAS 4-P
Ölglas. 60 cl, H 195 mm, Ø 85mm. Design Erika Lagerbielke.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/4p

Pris per 4-pack!

GLASKLART
val för drinken
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1 ZONE BIRD VINPROPP
I blankpolerat stål. Genial funktion. Sätt i proppen i öppningen på din vinflaska, 
luta fågelns näbb mot motsatt sida och få en helt tät och tillsluten flaska
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 185:-

2 LUIGI BORMIOLI SPANSK GIN & TONIC
Rymliga glas med plats för massor av is, garnering och tonic-vatten. Tunn och 
elegant stam som är förstärkt med titan. Glaset framhäver vackert färgen och 
substansen i drycken. Rymmer 80 cl.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 6-pack  595:-
Pris 4-pack  375:-

3 BASTIAN CHAMPAGNEKYLARE & VINKYLARE
Storlek 20 x 21 cm. Aluminium.
Min order 5 st  – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 145:-

4 LION SABATIER CHAMPAGNESABEL
Klassisk champagnesabel i stål och trä, 27 cm.
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 650:- 

1

2

3

4
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PULLTAPS VINÖPPNARE MED HÖLSTER
Pulltex Pulltaps används av sommelierer och kypare världen över.  Vinöppnarens 
hävarm, eller flaskstöd, garanterar att du får med hela korken när du öppnar 
vinflaskan. Levereras med snyggt läderhölster och presentförpackning. Färger : silver, 
svart, guld, graphite.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 000:-

PULLTAPS TOLEDO VINÖPPNARE MED HÖLSTER
En omtyckt modell tillverkad i ek och högblankt rostfritt stål. Levereras med snyggt 
läderhölster och presentförpackning.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 000:-

VINÖPPNARE
med klass!

Lämpliga för 
logomärkning
– lasergravyr!
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NORDIC LIGHT COLOR ACCENT
Betsfärgad modell av denna moderna klassiker. Färgpaletten inspirerad 
av Karin och Carl Larsson och är ett samarbete med Sundborn gården. 
Hopfällbar och som justeras som du önskar. Stl. hopfälld 13 x 20,5 cm. 
Material gummiträ. Design by Jonas Grundell. (Butikspris ca 800:-)
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 395:-

FIA KARAFF
Funktionellt enkel med raka och runda former och vackra färger. Fia, döpt 
efter det populära, klassiska brädspelet. Använd som vinkaraff, för vatten 
eller som blomvas! Använd den runda proppen som lock eller placera 
den under karaffen som en vacker dekoration. Design Nina Jobs. Munblåst 
kristall. Rymmer 1 L, H 25 cm. Färg, bärnstensfärgad, rosa, svart eller klar. 
(Butikspris ca 600:-)
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-Karaff och vas i ett!

LOTUS LJUSLYKTA
Kristina Starks numera klassiska ljuslykta. 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 395:-

Modern klassiker!
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MUGG ASTRID LINDGREN
Stengodsmugg, med citat lasergraverade genom glacyren. En budbärare av Astrid 
Lindgrens klokskap och värm.I botten hittar du citatets avsändare. H 100 mm, Ø 83 
mm. Rymmer 35 cl. Citat och färg på mugg hör samman. Finns 15 olika citat/färger.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 195:-/st
Pris 2-pack 385:- (2 st valfria citatmuggar i fin presentkartong) 

I samarbete med Astrid Lindgren AB har Astrid Lindgrens 
eftertänksamma ord lanserats på en serie färgglada 
keramikmuggar. 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 bokkaraktärer finns med oss från vår barndom. 
Vi har alla upplevt Astrid Lindgrens verk. I Nagijala, Villa 
Villekulla och snickerboa i Katthult känner vi oss som 
hemma. Pippi, Ronja och Karlsson på taket har blivit en 
kär del av vår uppväxt och vardag. Nu, kanske mer än 
någonsin, behöver världen hennes värme och klokskap.

35
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FOODIE KAFFEBRYGGARE & TO GO MUGG
Foodie kaffebryggare är för en kopp och den inbjuder till daglig 
användning med sin funktionell och användarvänlig design. 
Kaffebryggaren fylls enkelt och är perfekt för den som vill ha 
en enkel kopp nybryggt kaffe. Kaffebryggaren är utrustad med 
ett återanvändbart kaffefilter, med hänsyn till för miljön. Brygger 
maximalt 0,4 l kaffe under en bryggcykel, och är därför perfekt att 
passa med Stelton To Go Click 0,4 l termomugg. To Go Click är 
perfekt i bilen, på en promenad, på kontoret, på resa eller när du 
annars är på språng.
Min order 2 set.

Pris 589:-/set

Allt klart för kaffet på språng!
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STELTON LUCIE HURRICANE  
Ett specialset exklusivt för Actera. 2 Ljuslyktor och 2 oljeljus.
Oljelyktans enkla form är skapad för en modern stil och har ett 
enkelt och estetiskt utseende där färg och funktion får stå i centrum. 
När ljusets flamma dansar bakom glaset skapas ett fint och behagligt 
ljus i rummet. Lyktan kan användas både utomhus och inomhus. 
Ljuskällan till Lucie oljelampa är 100 % vegetabiliska.(butikspris ca 
900:-)  Stl.  Ø 8,5 x H 17,5 cm. Lev.som set. Julklappsinslagning +30:-.
Min order 5 set

Pris 399:-

Set om 2 lyktor
– exklusivt för Actera!
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STELTON KEEP WARM
Keep Warm termosflaska med mugg. Njut av både varma och kalla drycker när 
du är på språng. Termosflaskan har ett avtagbart lock som även fungerar som 
en kopp/mugg. Tillverkad i högkvalitativt rostfritt stål i dubbla lager med vakuum, 
vilket säkerställer en hög termoeffekt, så din favoritdryck håll sig varm i upp till 
24 timmar och kall i upp till 48 timmar. (butikspris ca 600:- ) Rymmer 0,75 L. Stl. 
Ø 7,5 x H 22 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 398:-

CARRIE TERMOSMUGG & TERMOSFLASKA
Ett set av Carrie termosmugg och termosflaska. Tillverkad i högkvalitativt rostfritt 
stål i dubbla lager med vakuum. Detta säkerställer en hög termoeffekt, och håller 
din dryck varm i upp till 5 timmar eller kall i upp till 10 timmar. Det tvådelad locket 
har flera funktioner, eftersom den nedre delen säkerställer en bekväm dricksyta 
och den övre delen säkerställer att dricksytan är dold, vilket ger en hög hygiennivå. 
Konstruktionen av locket garanterar att termosmuggen och termosflaskan är 100% 
tät och har en 360° dryckesyta . (butikspris ca 600:-)Flaska rymmer 0,5 L, mugg 
rymmer 0,4 L. Finns i 3 färger, svart, grå och rosa.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 398:-/set

Varmt
& kallt

STELTON SOLIS
Ljuslykta inkl. 2 st. oljeljus. Solis är en oljelampa där lågan och dess ljus 
får fullt fokus. Det konkava locket som omsluter veken reflekterar 
lågan och stärker dess vackra glöd. Formgivare Søren Refsgaard. 
Tillverkad av aluminium. Solis oljelampa består av två delar, en hållare 
och ett lock. Ljuskällan till oljelampan är 100% vegetabilisk. Oljeljus (2 
st ingår). Stl. H 10 cm, Ø11,5 cm. Finns i 2 utföranden, mässing och 
svart. (butikspris ca 600:-).
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

STELTON 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 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 529:-
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STELTON TO GO CLICK
Smarta termosmuggar när du är på språng. Rostfritt stål både på in- och utsidan, tål 
diskmaskinen och håller värmen ännu länge. Håller drycken varm i upp till 2 timmar och 
kall i upp till 4 timmar. 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 300:-.)
Min order 10 st  – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 189:-

STELTON TO GO CLICK 2-PACK
Två muggar enligt ovan. Lev. inslagna I julpapper. Klappat och klart.  (Butikspris ca 300:-.)
Min order 10 st 2-pack  – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 378:-/2-pack

Vi bjuder på logogravyr!*

*Gäller vid order om minst 50 st singelpack, eller 25 st 2-pack.

Aveva Design är ett svenskt företag baserat i Malmö med fokus på heminredning i 
naturmaterial. Alla deras produkter är skapade med passion och omsorg för att kunna 
erbjuda unika, långvariga produkter, designade för att skapa en positiv atmosfär i ditt hem. 
Alla produkter är tillverkade i 100% ull, då ull är en hållbar och miljövänlig produkt med 
många positiva fördelar. Förpackningar och etiketter är tillverkade av återvunnet papper för 
att minska avfall.  

GRYTUNDERLÄGG ULL
Handgjorda grytunderlägg av 100% ull som ger en mjuk och robust känsla. Perfekta 
att placera sina grytor på då ull som material är både smuts- och värmeavvisande. 
Grytunderläggen både skyddar, dekorerar och färgsätter bordet och är designade och 
utformade för en lång hållbarhet. Finns i flera färger och 3 storlekar. Tjocklek 2 cm.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris rund liten Ø 17cm  160:-
Pris rund stor Ø 25 cm  220:-
Pris oval 33 x 18 cm   220:-

100% ULL
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BISTRO TERMOMUGG GLAS 2P & 4P.
Tycker du om att njuta länge av ditt kaffe eller annan varm dryck? 
Då är dessa termomuggar med dubbelvägg helt perfekta.. Den fina 
designen gör att drycken håller sig varm längre. Dessutom bränner du 
dig inte när du håller muggen. Rymmer 28 cl, H 11 cm.
Min order 10 st - vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 165:-/2-Pack
Pris 305:-/4-Pack

IRISH COFFEE SET 2-P & 4P.
Med de här supertrendiga dubbelväggade glasen kan du servera riktigt 
god och varm dryck.. Tack vare utformningen håller sig drycken varm 
längre. Sugrör i metall ingår och även en liten diskborste att rengöra 
sugrören med. Muggen rymmer 35 cl, H14 cm.
Min order 10 st - vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 195:-/2-Pack
Pris 370:-/4-Pack.

DUBBELVÄGG!

ALFI ECO TERMOSKANNA 1 L
Kombinerar cool stil med hög funktionalitet i köket och på kaffebordet. 
Högkvalitativ plasttermos med dubbelväggad insats i isolerande och härdat 
vakuumglas och praktisk en-hands ECO hällsystem. Håller varmt i 12 
timmar och kallt i 24 timmar. Design av Martin Hauenstein. Färg, havsgrön, 
svart. Butiksvärde ca 450:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 275:-

ALFI JUWEL TERMOSKANNA
En av världens mest kända termoskannor, och den ursprungliga stilrena 
designen kan dateras helt tillbaka till 1918. Termoskannan är i förkromat 
rostfritt stål i hög kvalitet. Dubbelväggad  AlfiDur-insats i isolerande och härdat  
vaku-um-glas. Håller värmen i 12 timmar och kylan i 24 timmar. Unikt och 
praktiskt hällsystem.  Kan serveras från med en hand. Butiksvärde ca 3 000:-.
Min order 2 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 1 750:-
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KAJ BOJESEN SÅNGFÅGLAR
Kay Bojesens underbara sångfåglar ritades på 50-talet. Sångfågeln kommer bli 
en stilfull dekoration var du än placerar den. Finns i 7 olika färgstarka fågel-
syskon. Tillverkad i massivt bokträ som sedan handmålats. Butikspris ca 850:-.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-

Nyhet!Ravn Ernst Sunshine

Kay Ruth Nightingale Poppy

KAY BOJESEN APA
Apan som vi alla känner 
igen. Egentligen tänkt som 
en hängare till barnens 
ytterkläder, men den blev 
istället en designklassiker. 
Finns i 3 storlekar.

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

Pris 595:-

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

Pris 950:-

APA MEDIUM
Höjd 28 cm.

Pris 3 295:-

GRAND CRU NOUVEAU KARAFF
Munblåst elegant karaff från danska Rosendahl. Tillverkad i räfflat glas och har en 
krage i patinerat stål. De räfflade linjerna på karaffen ger en vacker spegling mot 
ljuset. Servera iskallt vatten på middagsbordet eller juice till frukosten. Karaffen 
passar till många olika tillfällen. Volym 1L, H 25,5 cm, Ø 11,5 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 229:-/st

GRAND CRU NOUVEAU VATTENGLAS
Munblåsta eleganta vattenglas från danska Rosendahl. För vardag och fest. Fyra 
dricksglas med en sofistikerad design med räfflor som ger dem vacker form och 
struktur. Med sin Den optiska effekten gör glasen till en fin detalj på matbordet. 
Stapelbara. Volym 26 cl, H 9,5 cm, Ø 9 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 229:-/4-pack

GRAND CRU NOUVEAU SET
Karaff & 4 glas. Lev. som separata produkter. Sampackning/inslagning + 35: -.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris

Pris 429:-/set

KLassiker i ny färg!
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PILLIVUYT TEXTILSET RECYCLE
Kökstextil i god design i både klassiska och  moderiktiga färger. Finns i 3 olika set och prislägen. 
Välj mellan två klassiska färger, grå och svart.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

5 delar – förkläde, 2 kökshanddukar, 2 grytlappar. Pris 265:-
4 delar – 2 kökshanddukar, 2 grytlappar.   Pris 145:-
3 delar – förkläde, 2 grytlappar.    Pris 180:-

100% åter vunnen bomull!

5 DELAR
265:-
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KÄKA GOTT MÅNAD FÖR MÅNAD
I sin nya efterlängtade kokbok som omfamnar hela året, tar vår egen Mat-Tina ut svängarna rejält! 
Matglädjen, årstiden och råvaran är i fokus månad för månad. Här bjussar Tina på nya spännande 
recept och supersmarta tips och tricks i överflöd. Laga Tinas godaste mat året om – gott, enkelt och 
alltid med en härlig twist! Tinas devis är att det ska vara roligt att laga mat och det får gärna vara 
enkelt! Käka gott månad för månad är boken som gör det enkelt och kul att laga käk i säsong, där 
varje månad får ett eget kapitel med tips om vad man ska fylla skafferiet med och vad som är bra att 
frysa in och bjuda på när grannen oväntat knackar på. Och massor av goda recept och inspiration och 
peppning till alla matälskare där ute i köken så klart! Boken är på 200 sidor.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 259:-

ÅRET RUNT!
Jättegott

NYHET!
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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 3 000: -).
Min order 2 set.

Pris 1 295: -/set

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 2 set.

Pris 795:-/set

Julklappstips
– begränsat antal!

I en värld där miljömedvetenhet spelar en avgörande roll har 
Tareq Taylor utvecklat en modern köksserie som fokuserar på 
återvinning, miljö och kvalitet för att minska vårt klimatav-tryck så 
mycket som möjligt. Vi måste ta väl hand om jordens resurser och 
återvinna material och produkter i högre utsträckning. Resultatet 
är mindre avfall och skadliga effekter på miljön. Tareq  Taylors 
produkter ska vara cirkulära, och istället för att använda nya 
resurser till att  tillverka produkter, måste produkter och material 
fortsätta att användas så länge som möjligt innan de omvandlas till 
nya produkter. Tareq Taylor strävar efter att förvandla avfall till nya 
resurser.

TAREQ TAYLOR STEKPANNA ONEPAN
Har du en ONEPan behöver du bara en stekpanna i hela ditt liv – och den heter 
just ONEPan. Den FPAS-fria stek- panna ingår i ett cirkulärt retursystem. När belägg- 
ningen på din panna har slitits ned, beställer du en ny, nybelagd stekpanna och 
returnerar den gamla. Din gamla stekpanna görs då i ordning och kan tas i bruk igen. 
Om och om igen. ONEPan är tillverkad av återvunnen aluminium med non-stick 
coating med keramisk beläggning och kan användas på alla värmekällor, inklusive i ugn 
upp till 300 grader. Storlek dia. 28 cm, höjd 6 cm. (butiksvärde ca 1 600:-)
Min order 3 st-vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 1 195:-
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KOSTA LINNEWÄFVERI FÖRKLÄDE
Slitstarkt förkläde producerad i ren bomull med justerbar rem i nacken. Vid 
midjan finns en ficka för exempelvis antecknings-block, termometer eller 
kocksläng/kökshandduk. Stl. 65x100cm. Färg: Sand, marin, grå. 100% Bomull, 
detaljer av PU-läder.w 
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 299:-

ORREFORS JERNEVRK GRATÄNGFORM 2P.
Den lilla formen som är det perfekta komplementet på bordet.  Snygg för 
portionsgratänger eller det lilla tilltugget. Stengods, emaljerad insida  Storlek: 
23 x 16,8 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

2-PACK!
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COMBOSET GJUTJÄRN
En klassisk djup traktörpanna samt stekpanna. Setet är behandlat i vegetabiliska 
oljor för att skapa bättre skydd för gjutjärnet. Med sina stora stekytor och höga 
kanter är det en perfekt panna för köttbitarna eller en mustig gryta. Perfekt för 
hela familjens måltid. Fungerar på induktionshäll och alla övriga värmekällor eller en 
öppen spis utomhus. Mått djup traktörpanna: Ø 26 cm Mått stekpanna i gjutjärn: 
Ø 24 cm.

Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.
Pris 395:-

KLASSISKT RUSTIKT

gjutjärn
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GRILLPANNA GJUTJÄRN JERNVERKET
Snygg grillpanna från Jernverket med svart emalj på insidan. Matt utsida. Perfekt för 
matlagning på hög värme. Räfflad yta för att maten inte skall brännas samt för att 
skapa snygga ränder. En mästerkocks bästa vän. Stl. Ø 26cm. Färg, matt gråblå, matt 
petrol, matt burgundi, matt aprikos.
Min order 5 st – vid andra antal kontaka oss för pris!

Pris 395:- 

STEKPANNA GJUTJÄRN JERNVERKET
En snygg gjutjärnspanna som med sin höjd gör den perfekt om man ska steka 
eller göra en gryta. Emaljerad insida och matt utsida.  Med sitt extra handtag 
gör det att den är lätt att förflytta även om den är varm och tung. Stl. Ø 26cm. 
Färg, matt gråblå, matt petrol, matt burgundi, matt aprikos.
Min order 5 st – vid andra antal kontaka oss för pris!

Pris 395:-
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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 395:-

EN MÄSTARE PÅ ATT
halla värmen!
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LE CREUSET DRICKFLASKA
En återanvändbar dricksflaska är ett hållbart val. Tillverkad av rostfritt stål, 
dubbelsidig, med vakuumisolerad konstruktion. Stålet gör att dina kalla drycker hålls 
kalla i upp till 24 timmar och dina varma drycker hålls varma i upp till 12 timmar. 
Den praktiska storleken gör att den är lätt att förvara och ta med sig i väskan, till 
gymmet eller på väg till jobbet. Finns i ett 10-tal olika färger. Stl. H 26 cm, Volym 0,5L. 
Butikspris ca 300:-.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 219: -

VARMT & kallt

Lämplig att logomärka!

LE CREUSET TÅRT- & SERVERINGSFAT
Höjdpunkten på bordet. På fatet serverar du tårta, kakor, pajer, frukt 
mm. Stengods, H 7 cm, Ø 30 cm. Färg, röd.  Butikspris ca 650:-. 
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 345: -

LE CREUSET UGNSFORM RUND
Perfekt till pajer eller desserter. Klassisk design som klarar 
matlagning alla dagar i veckan. Stengods, Ø 24 cm, Volym 1,9L. Färg 
röd, svart. Butikspris ca 500: -.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 279: -

LE CREUSET MORTEL
Sätt smak på maten med nystötta kryddor och örter. Insidan av morteln 
samt stötens ände är oglaserade. Stengods, H 12 cm, Volym 0,3L. Färg, röd, 
svart, orange.  Butikspris ca 450:-. 
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 279:-
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SOLSTICKAN VÄRMELJUSLÅDA + TÄNDSTICKSRÖR
Ett paket innehållandes en smart förvaringslåda för värmeljus samt ett 
stilrent tändsticksrör i plåt. Den dekorativa förvaringslådan för värmeljus 
har plats för 100 stycken värmeljus (ingår ej) Tändsticksröret i plåt 
innehåller cirka 100 st extra långa svenska kvalitetständstickor, burken 
har plån i botten. Färg svart, vit. Lev. klappad o klar i julklappskartong 
med God Jul emblem i aluminium.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 320:-

SOLSTICKAN VÄRMELJUSHÅLLARE + TÄNDSTICKSASK
Skapa en mysig och effektfull stämning i hemmet. Innehåller silhuettljusstake 
som kastar en effektfull skugga av den klassiska Solstickepojken. I paketet 
ingår även designade tändsticksask med stilfullt emblem på framsidan. 
Tändsticksasken innehåller cirka 50 st extra långa svenska kvalitetständstickor 
tillverkade i Tidaholm av asp från svenska skogar. Färg svart, vit. Lev. klappad o 
klar i julklappskartong med God Jul emblem i aluminium.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 235:-

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. Lev. klappad o klar i 
julklappskartong med God Jul emblem i aluminium.
Min order 10 boxar – vid andra antal kontakta oss 
för pris.

Pris 259:-

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 105:-
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SOLSTICKANGRYTUNDERLÄGG + 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 svart. . Köp till julklappskartong med God Jul emblem i 
aluminium +35:-/st.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 355:-

SOLSTICKAN TÄNDSTICKSFODRAL – THREE STARS
Gör din vanliga tändsticksask till en vacker inredningsdetalj. Det stilrena 
tändsticksfodralet har även en smart förvaringslåda för dina använda tändstickor. 
Pulverlackerat stål med en elegant mässingsknopp. Levereras inkl. tändsticksask 
med cirka 50 stycken långa tändstickor. Färg svart, vit, grå.  
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 235: -

Det svenska varumärket Three Stars är nog 
världens mest kända tändsticksvarumärke 
som registrerades redan 1887 och kallas 
för etiketternas Mona Lisa. Redan på 
1850-talet gick det mesta av Jönköpings 
Tändsticksfabriks produktion på 
export och några decennier senare var 
tändstickorna kända över hela världen för 
sin kvalitet och tillförlitlighet.

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

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. Godkända och kvalitetssäkrade.
Effektivitetsklass: 13A 89B C. Viktklass: 2 kg. Stl. H 360 mm. Ø 125 mm. Färg, svart, 
vit, röd och stål (+450:-). Levereras i presentförpackning. Köp till julklappssleeve med 
God Jul-emblem i aluminium +35:-/st. 
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris stål 1 245:-, färgad pris 795:-

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 +35:-/st.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-
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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. Köp till 
julklappskartong med God Jul emblem i aluminium +35:-/st . Vill du ge bort 
ljuslådan inklusive 100 st värmeljus + 55:-/st.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 175:-

SOLSTICKAN KÖKSPAKET
Ett paket innehållandes grytlapp, grillvante samt kökshandduk. Vadderad 
grytlapp och grytvante i 100% bomull samt elegant kökshandduk i 
storlek 50x70 cm.  Repeterande mönster med avbildning av den klassiska 
Solstickepojken skapad av Einar Nerman 1936. Finns i 3 färger, svart, röd, grå. 
Köp till julklappskartong med God Jul emblem i aluminium +35:-/st.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 350:-

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 389:- 

Eimdall –  ett svenskt företag med ambitionen att göra världen 
mer brandsäker genom att tillhandahålla säkerhetsprodukter 
utan att tumma på vare sig kvalité eller design.



RECYCLED URBAN TO GO 
Termosmugg, rymmer 35 cl.Höjd 19 cm. Håller innehållet 
kallt i upp till 12 timmar och varmt i upp till 6 timmar. Går 
utmärkt att logomärka med gravyr – kontakta oss för pris. 
Min order 5 st.

Pris 199:-

HÅLLBART
– 90% återvunnet stål!

Urban To Go Cup nu i 90% återvunnet rostfritt stål kan du hjälpa till att spara på världens resurser. 
Termokoppen har samma välbekanta funktioner, men nytt stål har ersatts med 90% återvunnet stål 

i koppens kropp – ett mer ansvarsfullt val i en värld som är knapp på resurser.
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EVA TRIO BESTICKSET 16 DELAR
Ett både klassiskt och modernt bestickset som passar den nordiska livsstilen och 
utmärker sig genom att vara både praktiskt till vardags och bra till fest. Tillverkat 
i polerat rostfritt stål. Bestickset ligger bra i handen och består av 16 delar för 4 
kuvert: fyra knivar, fyra gafflar, fyra matskedar och fyra teskedar. Tål maskindisk. Kniv 
23, gaffel 20, matsked 20, tesked 14 cm.
Min order 5 set. Pris

400:-/set

EVA TRIO GRILLBESTICK 8 DELAR
En tidlös bestickuppsättning, som med sina skarpa grillblad är speciellt lämpad för 
grillkött och biffar. Med ett stilfullt, klassiskt och modernt uttryck är uppsättningen 
praktisk och passar både till vardag och fest. Ligger bekvämt i handen. Tål maskindisk.
Rostfritt stål. Kniv 23,5 cm, gaffel 20,5 cm.
Min order 5 set.

Pris 280:-/set

8 DELAR!

16 DELAR!

63
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STEKPANNA I ROSTFRITT STÅL
MED KERAMISK BELÄGGNING
Här är stekpannan som är ett måste i varje kök. Med 
den inkapslade sandwichbotten får du en optimal 
värmefördelning som ger fin stekyta på det du 
steker. Den keramiska beläggningen, som klarar höga 
temperaturer och är tålig i den dagliga användningen, 
gör att stekpannan är användbar för många. Design 
by: Ole Palsby. Material: rostfritt stål, keramisk 
beläggning, aluminium. Passar för glaskeramik-, gas-, el- 
och induktionsspis. Finns i 4 olika storlekar.
Min order 5 st.
Stekpanna Ø 20 cm (Butikspris 900:-)   295:- 
Stekpanna Ø 24 cm (Butikspris 1 100:-) 340:- 
Stekpanna Ø 26 cm (Butikspris 1 200:-)  400:- 
Stekpanna Ø 28 cm (Butikspris 1 400:-) 460:-

2022-05-11 10:14:43   
  sid 31

Eva Trio logo
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ROBUST SKINNFÖRKLÄDE.
Snyggt och robust förkläde från Jernverket i 
patchworkmönster. Tillverkad av koläder. Både nackbandet 
och midjebandet är justerbara för att passa just dig. Går att 
logomärka – kontakta oss för pris!
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för 
pris!

Pris 395:- 

BESTICKSET 24-DELAR I ROSTFRITT
Klassiskt bestickset från Jernverket bestående av 6 knivar, 6 gafflar, 6 skedar och 
6 teskedar. Tål diskmaskin. Kniv: 23 cm, gaffel: 21 cm, sked: 21 cm, tesked: 14 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-

Går att logomärka!
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SILUETT
Pläd i 100 % ekologisk lammull. Stl. 130 x 180 cm. Levereras i presentkartong. 
Färg, mörkgrå, beige, ljusgrå.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-

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.

MELKER
Pläd i 100 % ekologisk lammull. Stl. 130 x 180 cm. Levereras i presentkartong. 
Färg, grå/mörkgrå, grå/rökblå.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-
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KOSTA LINNEWÄFVERI FLEECEPLÄD JAQUARD
Underbara jaquardpläden från Kosta Linnewäfveri är tillverkad i mjuk fleece. 
Plädens framsida har ett mönster av små rektanglar medan baksidan är slät. 
Pläden är lika mjuk och mysig som den är dekorativ och passar både att 
svepa om sig som att förhöja inredningen. 100 % polyester. Stl. 130x170 cm. 
Färg: Nougat , grå .
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 299:-

KOSTA LINNEWÄFVERI PLÄD AGADIR
Mjuk och fjäderlätt pläd. Lägg över armstödet på soffan tillsam mans 
med några kuddar så får du en ombonad känsla. Material: 20% 
merinoull, 50% akryl, 30% polyester. Stl. 130x170 cm. Färg: Ljusgrå.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

EKEL GÅSÖGA
Vävd pläd i gåsöga mönster, producerad i återvunnen bomull. Denna 
mjuka sköna pläd blir en perfekt julklapp. Perfekt i mysfåtöljen i höst eller 
på terassen under svala sommarkvällar.  Vassing betyder vackra på Månsing. 
Finns i 4 färger, grå, grön, svart, beige. Kvalité: 100% återvunnen bomull. 
Stl.100 x 170 cm.
Min order 10 st – andra antal kontakta oss för pris!

Pris 239:-

EKEL VASSING
Klassisk pläd i våffelstruktur med vacker handknuten tofskant. Denna 
sköna pläd är perfekt som yoga-pläd eller som fin mys-pläd i soffan. 
Vacker i hemmet & skönt för sinnet. Ekel Vassing, som på Månsing 
betyder, Jag är Vacker. Återvunnen bomull, är ett medvetet val av material. 
Återanvändning bidrar till minimering av miljöpåverkan. Finns i 5 färger, grå, 
sand, mörkgrå, vit melange, beige. Kvalité: 80% återvunnen bomull och 20 
% polyester. . Stl.130 x 170 cm.
Min order 10 st – andra antal kontakta oss för pris!

Pris 199:-

ÅTERVUNNEN
BOMULL!



POPULÄRA
samlarobjekt!

MUMINMUGGAR
Muminmuggar från Arabia är otroligt populära och har genom åren blivit till 
riktiga samlarobjekt. En del muggar har endast tillverkats i begränsad upplaga 
och andra har blivit populära enbart för de fina motiven formgivna av Tove 
Jansson. Vissa muminmuggar har blivit värdefulla och varje år kommer det nya 
motiv. När du ger bort en Muminmugg ger du bort ett samlarobjekt. Muggen 
rymmer 30 cl. Höjd 80 mm. Ø 83 mm.
Min order 12 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 189:-/st

ABC MUMINTROLLET
Special Röda Korset-samarbete 2022, begränsad upplaga.

Pris 225:-

VARJE SÅLD PRODUKT BLIR ETT BIDRAG TILL 
EN VÄNLIGARE VÄRLD 
Kollektionen är baserad på Tove Janssons originalillustrationer från 1963 
för Röda Korset. För varje såld produkt donerar Moomin by Arabia 10 
kr till Röda Korsets nationella arbete för medmänsklighet. Budskapet är 
att vi alla, stora som små, kan bidra till en medmänsklig värld genom våra 
handlingar. 

Begränsad
upplaga!
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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. 

Varumärkena ÖGON och Ögondesignen tillhör Oy Karl Fazer Ab och används enligt licens.

ÖGON 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 andra antal kontakta oss för pris!

Pris 319:-

ÖGON GLASUNDERLÄGG 4-PACK
Glasunderlägg signerade Olle Eksell med de ikoniska ögonen som Eksell skapade 
1956 åt företaget Mazetti. Handtillverkade i laminerat björkfanér och har de 
klassiska ögonen tryckt på ovansidan. Glasunderläggen är fina att ha framme och 
hjälper till att skydda bordet från fula ringar och märken. Stl. 9x9 cm. Finns i vit, 
svart.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 159:-/pack

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 389:-/st

STÄMNINGSFULLT
OCH SMART
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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. Höjd 9 cm. Färg, 
svart, röd, grön, vit, grå, blå, orange.
Min order 15 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 65:-

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. 

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:-

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: -

ELDSTICKAN BRANDFILT
Det här är inte en bok, det är en brandfilt. En brandsäker inredningsdetalj från 
Eldstickan som är snygg nog att ligga framme var som helst i ditt hem, så att du 
snabbt kommer åt den om olyckan skulle vara framme! . Brandfilten är tillverkad av 
ett tätt glasfibermaterial som står mot temperaturer upp emot 500 grader. Förvara 
filten centralt och lättillgängligt i ditt hem. Låt alla familjemedlemmar veta var den 
finns och hur den ska användas. Eldstickans brandfilt är godkänd enligt europeisk 
standard SS-EN-1869. Omslag stl. 27,3 x 18 x 4,5 cm. Brandfilt: 1,0 x 1,0 m.
Min order 5 st – andra antal kontakta oss för pris! 

Pris 395:-/st
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DESIGN LETTERS MUGG A-Z
Stilren mugg från danska varumärket Design Letters. Har en trendig och enkel 
design med världsberömde danske arkitekten, Arne Jacobsens välkända vintage-
typsnitt från 1937. Tillverkade av glaserat benporslin med svarta bokstäver från 
A till Z. Kan användas som kaffekopp, förvaringsburk eller bara som dekoration. 
Ge bort en personlig mugg. Perfekt på kontoret då alla kan hålla reda på just sin 
mugg! Levereras styckvis i kartong. Inslagning +20:-/st. Rymmer 35 cl.Stl. H 8,5 cm. 
Ø8cm.
Min order 10 st.

Pris 149:-

DESIGN LETTERS KÖKSHANDDUK 2P
 Klassisk och ikonisk kökshandduk i 2-pack. Inte bara till disken, händerna 
utan även som dekoration. Stilrent grafiskt alfabetsmönster med Arne 
Jacobsens kända typsnitt från 1937. Stl 60x40 cm. 100% bomull.
Min order 10 set.

Pris 189:-/2p

DESIGN LETTERS LUNCHBOX A-Z
Den innovativa, coola och personliga matlådan är idealisk till den 
medhavda lunchen. Designen är modern och är lätt att öppna och 
stänga. Levereras styckvis i kartong. Inslagning +20:-/st. Stl. 6,5x11x18 cm. 
PP plast , BPA fri, tål maskindisk.
Min order 10 st.

Pris 165:-

DESIGN LETTERS VATTENFLASKA A-Z
Den personliga flaskan är idealisk att ta med till jobbet, gymmet, utflykten. 
Formen på den vattenflaskan är inspirerad av en gammaldags mjölkbehållare 
och locket är lätt att öppna och stänga. Levereras styckvis i kartong. 
Inslagning +20:-/st. Stl.H 20 cm, volym 0,5L. Tritan BPA fri, tål maskindisk.
Min order 10 st.

Pris 165:-

Design Letters är ett danskt designföretag som grundades år 
2009. De kombinerar bokstäver med inredning på ett stilrent 
skandinaviskt sätt. År 2011 släppte de en designserie med en 
typografi framtagen av den världsberömda danska arkitekten Arne 
Jacobsen. 2013 designade hans barnbarn Tobias Jacobsen dessa 
trendiga muggar.

2-PACK!



1 BITZ OLJESPRAY
Med den dekorativa sprayflaskan i stengods och 
med toppen i rostfritt stål kan du dosera exakt den 
mängd olja som behövs. Färg mörkblå och grön.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 240:-

2 BITZ SKÅLSET MED LOCK
Tre vackra Bitz-skålar i stengods i set med eklock. Stl. 
10, 12 och 14 cm i färgen svart/bronze.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 375:-

3 BITZ CABARETSET
Består av en svartlaserad träbricka och tre skålar i 
stengods, med mattglaserad svart utsida blank glasyr 
på insidan i mörkblå, amber och grön. Stl Ø 10 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 280:-

4 BITZ SALLADSSKÅL MED BESTICK
Salladsskål i stengods med matt-svart glaserad utsida 
och vacker, blank mörkblå insida. Diameter 24 cm, 
med salladsbestick i ek, 24 cm. Perfekt för vardagens 
sallader och anrättningar.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 380:-

BITZ FAT 
Ståtligt användbart stort fat med mattglaserad utsida 
och vacker blank glasyr i olika färger på insidan. Diameter 
40 cm. Använd för servering eller som en spännande 
inredningsdetalj i hemmet. Färg, creme/creme, svart/
mörkblå, svart/grön, svart/amber.
Min order 5 st. Pris oavsett antal.

Julklappspris 400:-

1

2

3

4
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PIZZASET SCANDIC
Detta set är till för alla som älskar att baka egen pizza hemma. 
Serveringsskivan i akaciaträ har fördjupningar som gör det enkelt att skära 
upp pizzan i perfekta slicar med den tillhörande skäraren. Serv.skivan stl 
42x32x2 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 199:-/set

FONDUESET NOIR / FOND OF FONDUE
Fonduegryta i rejält gjutjärn med en vacker träplatta i akaciaträ låter dig 
avnjuta en mysig middag med familj och vänner. Brännare och 6 st gafflar 
ingår. Grytan rymmer 1,8 L.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/set

OSTBRICKA SCANDIC OVAL
Låt den ovala ostbrickan Oline i akaciaträ förgylla dina myskvällar med ost, kex och 
vin. Med de tre tillhörande ostknivarna skär du enkelt upp alla sorters ostar. Bricka 
25x29 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 175:-/set

OSTBRICKA SCANDIC RUND
Låt den runda ostbrickan Oline i akaciaträ förgylla dina myskvällar med 
ost, kex och vin. Med de tre tillhörande ostknivarna skär du enkelt upp 
alla sorters ostar. Material acaciaträ. Bricka Ø 22,5 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 175:-/set

Fredagsmys!
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NORDIC SENSE KONTAKTGRILL
Liten kontaktgrill med en grillyta på 18 x 28 cm. Perfekt för bröd och  för 
att värma stora bitar grönsaker eller en läcker smörgås. Grilljärnet har non-
stickbeläggning och locket har gångjärn som gör att det ligger vågrätt även på 
höga livsmedel. 1000 watt.
Min order 5 st.

Pris 380:-

NORDIC SENSE STAVMIXERSET
Handy stavmixerset i svart/silver med DC-motor turbohastighet och steglös 
reglering. Inkluderar 500 ml måttbägare, minihackare och visp. 800 watt.
Min order 5 st.

Pris 400:-

NORDIC SENSE SODAMAKER
Gör pärlande kolsyrat vatten på några sekunder – och lägg till precis den smak 
du vill ha för en bubblande saft, en uppfriskande läsk eller utsökt dryck. Maskinen 
är kompatibel med vanliga kolsyrepatroner och har en säkerhetsventil som 
säkerställer att dina drycker inte svämmar över. En 800 ml återanvändbar BPA-fri 
flaska ingår. Kolsyrepatron ingår inte. Färg vit, svart.
Min order 3 st.

Pris 750:-
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KNIVSTÄLL NORDIC
Fina knivar vill man gärna att dom ska synas i köket. 
Praktiskt också! Denna knivhållare i bambuträ har en  
magnet som håller dina knivar på plats. Stl 20x22,5 cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss 
för pris!

Pris 239:-/st

KNIVSET NORDIC
Förenkla matlagningen genom att använda riktigt bra 
knivar. Knivsetet består av tre behändiga knivar med 
snygga handtag i träimitation som med lätthet skär 
upp bröd och grönsaker. Kockkniv 18 cm, Brödkniv 
19 cm, Allkniv 12 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta 
oss för pris!

Pris 269:-/set
 

NORDIC SET
Knivar och knivhållare. Tre knivar, kockkniv, brödkniv, 
allkniv. Knivhållare i trä med magnet som håller 
knivarna på plats. Lev. som sep.produkter. Inslagning 
+35:-.
Min order 5 set.

Pris oavsett antal 399:-/st

Set med knivar och block 399:-
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KOSTA LINNEWÄFERI ELIZA BORDSDUK ÅTERVUNNEN
Färg: vit, vinröd, ljusgrå, mörkgrå.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Storlek 150 x 250 cm, pris 249:-
Storlek 150 x 350 cm, pris 349:- 

En fin dukning ger guldkant till både vardag och fest! I 
den nya serien Eliza av återvunnen bom-ull (70%) hittar 
du trendiga färger för att göra en minnesvärd dukning. 
Du kan använda servetten som en snygg förstärkning 
av din dukning. Den här serien är också toppenbra att 
ta med när du ska ha picknick eller grillat.

KOSTA LINNEWÄFERI ELIZA DUKSET 1+6
Bordsduk 150x250 cm, 6-pack servetter i presentkartong. Färg: vit, vinröd, 
ljusgrå, mörkgrå.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 399:-/set

Åter vunnen bomull!

Finns i 4 färger!

SET OM
7 DELAR!

LION SABATIER 2 DELAR
Svart/ trä, örtkniv 9 cm och santokukniv 18 cm.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 375:-

LION SABATIER 4 DELAR
Svart/trä, örtkniv 9 cm, santokukniv 13 cm,  brödkniv 20 cm och kockkniv 20 cm.
Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 795:-

LION SABATIER 5 DELAR
Svart/trä, örtkniv 9 cm, multikniv 13 cm,  santokukniv 13 cm, brödkniv 20 cm och 
kockkniv 20 cm. Min order 3 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 995:-

LION SABATIER 3 DELAR
Svart/trä, örtkniv 9 cm, multikniv med mönster 13 cm och kockkniv 20 cm
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 550:-

I mer än 500 år har Thiers varit centrum för fransk knivtillverkning. På 1800-talet började man namnge stålet efter djur utifrån deras 
kvalitet. Lejonet representerar styrka,  smidighetoch överlägsenhet. Lion Sabatier registrerades som varumärke redan 1812 och är 

den enda Sabatierkniven som får använda lejonet som symbol, en kvalitetsgaranti för dig som konsument. Flera moment av den långa  
produktionsprocessen görs fortfarande för hand, och resultatet är något av det bästa som kan levereras i knivväg.
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LYNGBY GLAS TUMBLER 6 PACK
De genomfärgade tumblerglasen i vacker design med en liten fot ger liv på 
bordet med sina olika färger. Använd glasen till vatten och saft eller pynta 
dem med värmeljus eller blommor. Färgerna är grön, koboltblå, smoke, 
amber, lila och ink blå. Stl. 30 cl, höjd 12 cm.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 245:-/6p

LYNGBY GLAS SNAPSGLAS 6 PACK
Sex stycken olika snapsglas på fot i lila, blå, smoke, amber, grön och gul. 2,5-4 cl. 
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 245:-/6p

LYNGBY ROM SNAPSGLAS 6 PACK.
Sex olika munblåsta snapsglas med vriden stjälk som bidrar till god 
stämning runt bordet, och det är enkelt att hitta sitt eget glas. Snaps-
glasen i klarglas har olika former och rymmer från 2,5 till 5 cl. H 18 cm.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 280:-/6p

LYNGBY TORINO GLASMUGGAR OCH -KOPPAR 4 PACK
Njut av härligt varmt te, kaffe, varm choklad, glögg – eller iskaffe, iste eller dessert. De 
vackra, lätta glas-muggarna med färgat handtag i blått, grönt, amber och smoke är perfekta 
till allt. Tillverkade av borosilikatglas, som är hållbart, reptåligt, tål frys, och mikrovågsugn. 
Glaskoppar 30 cl, höjd 7,5 cm. Glasmuggar 4 st 35 cl, höjd 12 cm.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 150:-/4p
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RED CHRISTMAS
Klassisk julröd presentförpackning fylld med lite blandade godsaker till skafferiet 
som alltid är användbara. Innehåller : Dijon senap på tub som inte bara är en läcker 
förpackning utan också ekologisk och har en fantastiskt god smak, en burk med 
sardiner inlagda i olivolja, örtsalt – det perfekta saltet till fisken, kycklingen, salladen, 
köttet etc, olivolja 250 ml, fantastisk olivolja som är en bra vardagsolja att både steka 
i men också till sallader mm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 325:-

GIFT SET OF 3 SAUCES: TOMATO KETCHUP, 
SMOKY CHIPOTLE KETCHUP, BBQ SAUCE
Perfekta setet för BBQ, grytor eller egentligen vilken maträtt som helst. Setet består 
av tomatketchup, smoky chipotle ketchup och en bbq sauce.  Som vanligt bara 
naturliga smaker.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 325:-

ESPORÃO ”GALEGA” OLIVOLJA
Fin presenttub, passar bra till fruktsallad, grillad ananas, ångade grönsaker, samt 
efterrätter såsom glass. 500 ml.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 285:-

EXPERIENCE BOX
Presentbox bestående av 2 oljor, en mild och en lite pepprigare i smaken samt en 
rödvinsvinäger. Perfekt set för att lyckas i köket. 3 x 250ml.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 445:-

PASTA IN THE ITALIAN WAY
Italienarna är oslagbara på mat och framförallt pasta! Detta set innehåller allt till en 
färdig Ragu de bolognese med pappardellepasta, men självklart kan man ju använda 
varje ingrediens var för sig. Setet är packat i en låda som är 100% klimatsmart och 
med träull i botten. Paketet innehåller pappardelle äggpasta med mycket struktur, 
såsen är en Bolognese Ragu framställd på riktiga produkter och med en bra balans 
mellan nöt och fläskkött. Med kommer också en fantastisk olivolja 250 ml ES1010 
att hälla över pastan för en sista touch, ett bordssalt från Sal de Ibiza samt en svart 
pastaslev.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris

Pris 399:-

HOMECHEF
Här är ett set för den kräsne hemmakocken. Setet kommer packat i en fin trälåda 
med lock och svarta trädetaljer. Man får ett svart krögarförkläde i bomull, en 
hamburgersås från Sauceshop gjord på bara naturliga ingredienser, ekologisk 
svartpeppar och Himalayasalt med kvarnverk upptill, ekologisk chilipasta på tub, en 
burk sardiner i olivolja, olja och vinäger 250 ml från Esporao, en smokey chipotle 
ketchup – en rökig ketchup som funkar till allt –  äggtagliatelle från Italien med extra 
mycket struktur. Låt det väl smaka! Och du, det medföljer även ett recept om man 
trots allt ha lite hjälp på traven. Dessutom kan du göra en riktigt god gärning: För 
varje såld låda skänker vi 15 kr till Röda Korsets viktiga arbete! 
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 999:-

HO HO
Bra julklapp där du håller dig inom gåvogränsen och samtidigt som du  Röda 
korsets viktiga arbete – för varje såld låda skänker vi 15 kr till Röda korset. Denna 
fina trälåda med lock och fina läderdetaljer innehåller knäckebröd gjort på sesam, 
lin och solrosfrön, en julmust från Apotekarnes, vardagsolivolja från Esporao 250 ml, 
rödvinsvinäger 250ml från Esporao – perfekt till sallader, såser, grytor med mera – 
mousserande äppelcider, en påse med lakritsdragerad vit choklad och lakritscrisp.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 445:-

CHRISTMAS HOLIDAY
En jutesäck kommer fullpackad med härlig äppelglögg som du med fördel serverar 
kall, 150 gram malet ekologiskt gårdsrostat kaffe, mörk chokladkaka utan tillsatt 
socker och med havssalt på toppen, balsamvinäger white label från Sapore i 
Modena – perfekt på sallad, såser med mera – tomteskumskarameller (Tänk 
dig smaken av tomteskum fast i karamellformat!), en påse med lakritsdragerad 
mjölkchoklad, havssalt och med smak av kola.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 445:-



NYHET!

Årets gottesäck 2022!

NYHET!

ACTERA JULSÄCK GRANDE
Nyhet! En blivande storsäljare. En härlig mix av klassiska godsaker som ingen kan stå 
emot. Perfekt att ge bort när du vill skämma bort någon extra mycket. En godissäck 
fylld med favoriter som blir garanterat uppskattad! Packat o klart i en ny trevlig säck 
med tryckt motiv och röda band. Innehåller godis från välkända varumärke: Gott & 
Blandat 160 g, Noblesse 150 g, Toffee 125 g, Wearthers Orginal 135 g, Polly 130 g, 
Bassets 190 g, Bassets Winegum 190 g. Tot nettovikt 1,2 kg. Beställ nu! Begränsat antal!
Min order 5 st.

5 25 50 100
220:- 215:- 210:- 205:-

REEAT
Tillverkade i Sverige av svenskt stål som är till 87% återvunnet.100 % fria från 
miljöfarliga BPA-gifter. Matlådorna kan värmas i mikrovågsugn, vanlig ugn och 
värmeskåp. Du kan till och med laga maten rakt ner i lådan och använda den som 
ugnsform! Lämplig för logogravyr eller personliga namngravyrer. Storlekar. 600 
ml.(174 x 103 x 60 mm). 950 ml. (198 x 126 x 65 mm). Färgad svart, vit, grön, röd 
(finns endast i stl 600 ml).
Min order 10 st.

600 ml, stål  Pris 229:- 950 ml stål  Pris 269:-
600 ml, färgad  Pris 269:-  

SVENSKT HANTVERK AV 87% ÅTERVUNNET STÅL.
Sedan 1947 har den klassiska dosan av svenskt rostfritt stål tillverkats av familjeägd 
industri Eskilstuna. Samma maskiner används idag som vid starten och varje dosa 
produceras med största noggrannhet. Ett riktigt hållbart hantverk som håller år 
efter år. Matdosan har älskats av flera miljoner människor och nu är det dags att 
återinföra den i version 2.0.

Åter vunnet stål!
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Närproducerad ekologisk 
choklad i världsklass!
Alla ska kunna få njuta av choklad – fri 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?

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 netto vikt 300g.
Min order 5 st.

Pris 219:-

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 vilket innebär att det rent tekniskt 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 netto vikt 300g.
Min order 5 st

Pris 269:-

FAIRTRADE BOX 2022
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 strutar och populära småkakor. 
Goda smaker och gott samvete är en bra grund för en smakfull upplevelse! 
Produktfakta: Kakorna är på 80g styck , strutarna väger 90g styck och 
Malmöbars är på 25g styck. Total nettovikt 430g.
Min order 5 st.

Pris 319:-

MÄSTARNA
Mästarna är Malmö Chokladfabriks finaste, ordinarie chokladkakor i 
flaggskeppsserien 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 259:-

Nytt innehåll 2022!
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BRICKA BOCK
Rund Ø39 cm. Björkfanér.

Pris 245:-

TRÄBOCK
Med ljushållare. H23,L25 cm. Svart, röd, vit, natur. 

Pris 395:-

Rotor Design är helsvenska produkter. Svensktillverkad svensk design!
Min order 10 st. Större antal kontakta oss för pris!

– MADE IN SWEDEN!

God jul

KÖKSHANDDUK BOCK
Bomull/lin. 50x70 cm

Pris 100:-

ACTERA JULSÄCK DELUXE
Lika säkert som julen kommer varje år så dyker vår storsäljare upp… har du missat den? Nu har vi 
uppdaterat den med ny trevlig säck med tryckt motiv och röda band. Beställ nu! En godissäck som 
du får hålla hårt i – fylld med allas favoriter! Garanterat uppskattad! Innehåller endast twistat godis 
från välkända varumärke. Innehåller : Dumle Original, Snickers, Daim, Mars, Twix, Bounty, Marabou 
Mjölkchoklad mm. Nettoinnehåll 1 kg (ca 120 bitar). Prisvärt! Begränsat antal!

ANTAL 5 25 50 100
Pris/st:  155:- 149:- 145:- 139:-

EXKLUSIVT
FÖR ACTERA

Storsäljare!

Arets JULSÄCK 2022!
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THE RITUAL OF SAKURA.
Kroppskräm 200 ml, duschskum 200 ml, minidoftstickor 70 ml, 
doftspray 50 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF KARMA.
Duschskum 200 ml, kroppskräm 200 ml, doftspray 50 ml, 
kroppsskrubb 300 g. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF HAMMAM.
Kroppskräm 200 ml, duschskum 200 ml, minidoftstickor 70 ml, 
doftspray 50 ml.  Lev. i gåvobox.

Gift set – large:
kontakta oss för pris

Fler paket och dofter finns i vår webshop – actera.se
96

HOMME COLLECTION.
Kroppslotion 70 ml, duschskum 200 ml, 2 i 1 hår- och kroppstvätt 200 ml, L’Essential 
eau de parfum 15 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF JING
Kroppskräm 100 ml, duschskum 200 ml, minidoftstickor 70 ml, kroppsskrubb 125 g. 
Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF SAKURA.
Doftljus 140 g, duschskum 200 ml, kroppskräm 100 ml, kroppsskrubb 125 g. 
Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF MEHR.
Kroppskräm 100 ml, duschskum 200 ml, rumsdoft 250 ml, kroppsskrubb 125 g. 
 Lev. i gåvobox.

Gift set – medium: 319:-

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

Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.
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THE RITUAL OF SAKURA.
Duschskum 50ml, kroppsskrubb 70g, kroppskräm 70ml, doftljus 25g. Lev. i gåvobox.

HOMME COLLECTION.
Duschskum 50 ml, svalkande duschgel 70 ml, stärkande schampo 70 ml, 
kroppslotion 70 ml. Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF JING.
Duschskum 50 ml. kroppskräm 70 ml, torrolja 50 ml, doftspray för kudden 20 ml. . 
Lev. i gåvobox.

THE RITUAL OF MEHR.
Duschskum 50 ml, duscholja 75 ml, kroppskräm 70 ml, doftljus 25 g. Lev. i gåvobox.

Gift set – small: 207:-

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

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

THE RITUAL OF JING
Doftstickor. 70 ml. 

Pris 139:-

THE RITUAL OF JING
Doftljus. 290 g.

Pris 191:-

THE RITUAL OF HAMMAM
Doftstickor. 70 ml.

Pris 139:-

THE RITUAL OF HAMMAM
Doftljus. 290 g.

Pris 191:-

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

THE RITUAL OF SAKURA
Minidoftstickor. 70 ml.

Pris 139:-

THE RITUAL OF SAKURA
Doftljus. 290 g.

Pris 191:-

THE RITUAL OF MEHR
Minidoftstickor. 70 ml.

Pris 139:-

THE RITUAL OF MEHR
Doftljus. 290 g.

Pris 191:-

Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.
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BÄDDSET FRÅN YLLEVERKET
Härliga påslakanset 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 sängkläder. Påslakan: 
150 x 210 cm, örngott: 50 x 60 cm. 100% bomull. Finns i 6 olika utföranden.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/set

SET OM
4 DELAR!

HANDGJORDA TOFFLOR I MOCKA FRÅN YLLEVERKET
Mjuka härliga tofflor med mocka på utsidan och Merinoull på insida för kyliga 
dagar. Tofflorna görs på spillmaterial. Tofflorna sys för hand i en mindre fabrik. 
Storlek 36-45. Färg, svart, grå. 
Min order 5 par – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/par

FÅRSKINNSTOFFLOR FRÅN YLLEVERKET
Fårskinnstofflan från Ylleverket är en varm och skön innetoffla i slip in-modell. 
Toffeln är i 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. Färg, svart, grå, beige, brun, ljusbrun.
Min order 5 par – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/par
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LORD NELSON VICTORY FROTTÉROCK
Rutig badrock i frotté från Lord Nelson som med sin maritima design är 
trendig över tiden. En perfekt gåva för den som uppskattar stil och finess. Vikt: 
450 g/m². Färg: vit, marin, ljusgrå, mörkgrå. Storlek: S/M, L/XL , XXL.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 699:-/st
     

LORD NELSON VICTORY FROTTÉSET SMÖGEN 4 DEL
Badset i mjuk bomullsfrotté. Består av två duschbad lakan 65x130 cm  och 
två handdukar 50x70. Vikt: 550 g/m² . Färg: vit, röd, marin, ljusgrå, mörkgrå, 
svart. Lev i presentkartong.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 549:-/set

Finns i 6 färger!

VASSING HANDDUKSSET 4 DELAR
De lyxiga handdukarna Vassing har en tydlig våffelstruktur.  Vackra i ditt 
badrum. De är tunna, behagliga & med utmärkt uppsugningsförmåga. 
Torkar snabbt efter användning. Med sin enzymtvättade nyans ger 
Vassing en behaglig & vacker färgton. Våffelstrukturen väcker minnen 
till liv från förr. Setet innehåller 2 st 70x140 cm, 2 st 50x70 cm. Lev. 
i kartong med god jul text – klappat o klart, bara tt dela ut. Finns i ?? 
färger. Kvalitet: 100% våffelvävd bomull.
Min order 10 set – andra antal kontakta oss för pris!

Pris 329:-/set

Set om 4 delar!
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FROTTÉSET ASKERSUND 4 DEL
Innehåller 2 st handdukar 50x70 cm och  2 st duschbadlakan 65x130 
cm. Gramvikt 420 g/m2. Färg: vit, klarröd, orange, lila, turkos, royalblå , 
dalablå, marin, äpplegrön, grå, mörkgrå, svart. Lev. i presentkartong.
Min order 5 set-vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 399:-/set

KOSTA LINNEWÄFERI SPAROCK
Denna sparock från Kosta Linnewäfveri i stentvättad bomull ger en lätt och 
sval känsla mot kroppen. Den torkar snabbt och tar liten plats om du vill ha 
med den på resan. Vikt: 150g /m2. Färg: vit,marin, mörkgrå. Storlek: S/M, L/XL.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 399:-/set

Finns i 12 färger!
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MULTIFUNKTIONELL MASSAGEKUDDE.
Denna multifunktionella massagekudde med värmande funktion behandlar 
effektivt trötta och stela muskler. Med band baktill kan du lätt fästa den på 
stolen för att njuta av en härlig massagestund. Massagekudden kan med fördel 
användas i bil då 12 V uttag medföljer.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-

HAMAMMORGONROCK MED TOFFLA
En snygg morgonrock i tunn härlig kvalité med fiskbensmönster, som 
med sin lätthet passar perfekt året runt. För att göra spakänslan komplett 
medföljer en lätt slip-in toffla som matchar morgonrocken. Både tofflor och 
rock är one-size. Färg, grå/svart, grön.
Min order 5 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-/set
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GP POWERBANK M2
M2 PowerBank laddar din telefon till mer än 55% på bara 30 minuter! En 
fulladdad M2 Powerbank räcker till 2 laddningar resp. 4w laddningar för 
din smartphone. Med sina sex olika säkerhetsfunktioner och sin robusta 
konstruktion kommer denna powerbank bli din bästa sidekick för många 
år framåt. De sex inbyggda säkerhetsskydden är gjorda för laddning utan 
krångel. De ser till att dina enheter laddas säkert och skyddar dem mot 
loopbacks, överladdning och urladdning, kortslutning, överbelastade in- och 
utgångar, överhettning, för låg temperatur och andra möjliga faror. Med 
en laddningshastighet på upp till 22,5 W kan du ladda flera enheter på 
samma gång. Laddaren stöder PD 3.0-, QC 3.0-, PPS-, SCP-, FCP- och AFC-
snabbladdning. Den har dessutom både USB-A och USB-C. Går utmärkt att 
logomärka – kontakta oss för offert.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

GP POWERBANK M2 10 000 mAh 
Stl. 133x14x67 mm, vikt 220 g.

Pris 349:-

GP POWERBANK M2 20 000 mAh.
Stl. 138x27x67 mm, vikt 370 g.

Pris 449:-

Går utmärkt att logomärka!

I FICKFORMAT
Mer kraft

HANDDUKSSET 4-DELAR FRÅN YLLEVERKET
Snygga frottéhanddukar i klassiskt frottémönster med dekorativ bord. Handdukarna 
är tillverkade i mjuk härligt OEKO-TEX Standard 100-certifierad bomull. Med en 
vikt på 500 g/m1 har handdukarna en utomordentlig absorptionsförmåga. 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 395:-/set

MORGONROCK FRÅN YLLEVERKET
Morgonrock i mjuk härlig frotté. Med en vikt på 450 g/m2 har morgonrocken en 
utomordentlig absorptionsförmåga. Unisex-morgonrock i 3 storlekar S/M L/XL XXL. 
Färg: vit, sand. Morgonrocken kommer i presentförpackning.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-
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WEEKENDVÄSKA
Den optimala weekendväskan från Sutherland & Sons i canvas med imitation-
släderdetaljer. Utmärkt för dig som är på resande fot. Väskan har 1 innerficka 
samt 1 ytterficka och axelband medföljer. Stl. 54x42x23 cm. Volym ca 50 L. 
100% bomull. Färg, sand, grön, svart.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-

DATORVÄSKA
Stilren datorväska från Sutherlands & sons är en tunn, enkel och stilren väska 
i imitationsläder. Perfekt för ett möte eller kort resa. Denna laptopväska har 
en lätttillgänglig ficka med dragkedja på insidan. Passar till en 15’’ laptop. Stl 
39x28 cm. Färg, svart, brun.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 399:-
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KABINVÄSKA BORSA/SAC
Trendig kabinväska i lätt material med ultratysta gummihjul 
för att vara extra följsam i rörelserna. Den perfekt resväskan 
för weekendresan! Smidig storlek i kabinformat. Väskan har 
kombinationslås. Vikt: 2,80 kg Stl: 55x40x20. Material: ABS. Finns i 
3 färger, svart, silver, blå.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-

Perfekt för weekendresan!

PRIS 395:-
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BALTIMORE WEEKENDBAG
Med denna rymliga weekendväska över axeln går du inte obemärkt förbi då den 
ger uttryck för stil och minimalism på samma gång. Justerbar axelrem. För att ge 
bättre organisationsmöjligheter har väskan utrustats med en ficka med blixtlås på 
ena sidan och en liten ficka med tryckknapp på den andra. Tillverkad i nubuck-
PU vilket ger väskan vattenavvisande egenskaper. Stl: 55,5 x 22 x 43 cm. Färg: 
gråbeige, svart, marinblå, grön.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 459:-

BALTIMORE RYGGSÄCK
Minimalistisk och trendig ryggsäck som passar till alla tillfällen. Tillverkad i 
vattenavvisande nubuck-PU och har justerbara remmar för optimal komfort. 
Ficka med dragkedja på ena sidan och en dold ficka på baksidan, så att du kan 
vända ryggen till med värdesakerna i säkert förvar. Fungerar på jobbet såväl som 
på utflykten eller i skolan. Stl: 36 x 14,5 x 39 cm. Färg: gråbeige, svart, marinblå, 
grön.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 439:-

Fler väskmodeller i denna serie hittar du på actera.se

ÅTERVUNNEN

klassiker

BOSLER CAN VAS DUFFLE BAG
Tillverkad av 40% återvunnen polyester och 60% återvunnen bomull. 
Den eleganta och mångsidiga designen rymmer allt du behöver och är 
perfekt för en weekendresa eller en kortare semester. Den justerbara och 
avtagbara axelremmen ger extra komfort och flexibilitet, en perfekt väska 
oavsett dina planer eller destination! Stl: 50x20x40 cm. Färg: gråbeige, svart, 
marinblå, grön.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 599:-

BOSLER CANVAS R YGGSÄCK
Stilren väska tillverkad av 40 % återvunnen polyester och 60% återvunnen 
bomull. Vadderad ficka som passar för bärbara datorer upp till 15”. De 
högkvalitativa materialen och den klassiska stilen kommer att göra denna väska 
till din favorit. Den eleganta och mångsidiga designen gör den här väskan till det 
perfekta valet för personer som har många bollar i luften. Stl: 43x30,5x13 cm. 
Färg: gråbeige, svart, marinblå, grön.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 499:-

Fler väskmodeller i denna serie hittar du på actera.se
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aGO FABRIC
Bluetoothhögtalare med en uppdaterad exteriör. Denna tygversion är gjord 
av mjukt återvunnet tyg, tillverkat till 98% av plastflaskor från Gabriel®. aGO II 
Fabric kan också skryta med en ljudkvalitet på 6 watt och en IPX5-klassificering 
vilket gör att du enkelt kan ta med dig den på festen eller stranden. Du kan även 
skapa ett stereopar – Stereo Play (TWS) – genom att para ihop två aGO II 
Fabric högtalare. Finns i 7 olika färger. Tekniska specifikationer: Upp till 25 timmars 
speltid. Laddningstid 2-3 timmar (USB-C). Bluetooth 5.1.  6W högtalare. Inklusive 
laddningskabel med USB till USB-C. Storlek 8x3,9 cm (OxH). Vikt: 180 g.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 360:-
toCHARGE MINI II POWERBANK
Attraktiv med glada färger – Kan tas med överallt – Prisvärd! toCHARGE MINI 
är helt enkelt en underbar liten färgstark laddare, och en av KREAFUNKs mest 
älskade telefonaccessoarer. En powerbank perfekt för kvällslivet eller arbetsdagen. 
Den kan hålla 3000 mAh vilket tar dig genom en hel aktiv dag och laddar riktigt 
snabbt. Förutom USB-A kan denna även användas med USB-C. Behandlade yta gör  
powerbanken motståndig mot smuts och flottiga fingrar. Finns i 8  färger. Tekniska 
specifikationer: 3000 mAh lithiumbatteri. Passar smartphones, läsplattor och 
liknande enheter. Laddningstid 2– 3 tim. Ingång/utgång 5V / 2A. Stl.8,5x4,5x2,5cm. 
Vikt 68g. 
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 260:-

toCHARGE POWERBANK
Smidig powerbank som laddar upp till tre gånger under en dag. Finns det något mer 
irriterande än när man märker att batteriet i telefonen börjar ta slut? toCHARGE 
är din hjälte när du behöver lite ny energi. Denna power bank kan ladda din 
smartphone upp till tre gånger, beroende på vilken enhet du har. Utöver det, så 
är toCHARGE slående snygg, smidig och passar i alla typer av väskor.Finns i 4 
färger.Tekniska specifikationer: Högpresterande 6700 mAh litiumbatteri.Integrerat 
microchip som motverkar överbelastning, urladdning och kortslutning. Passar  
smartphones, läsplattor och liknande enheter. Laddningstid: 4–5 timmar. Anti slip-yta. 
Stl.10x6,2x2,8cm.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris

Pris 395:-

MUSIK & KRAFT
för alla tillfällen
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URBANISTA SYDNEY
Lilla kompakta Urbanista Sydney har ett imponerande ljud med djup bas. Upp till 5 
timmars speltid, smidig Bluetooth och vattentålighet (IPX5) gör den snabbt till en 
flexibel följeslagare. Vill du kan du koppla ihop två stycken och njuta av full stereo. 
Styr musiken från din mobil eller direkt på högtalaren med de diskreta knapparna. 
Designad som en accessoar med rena linjer och en känsla av minimalism. Välj din 
favorit bland 4 fina färger. Butikspris ca 400:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 295:-

URBANISTA LISBON
True wireless in-ear hörlurar levererar högkvalitativ musik i ett kompakt paket.  
Urbanistas mest kompakta hittills och har en så lätt och bekväm design att 
de knappt känns i dina öron. Hörlurarna kommer med ett laddningsfodral 
och lätta öronsnäckor utan några kablar, vilket ger dig en mångsidig lyssning 
oavsett om du pendlar, studerar, reser eller kollar på en film. 9 timmars 
speltid. Bluetooth 5.2 för en stabil och pålitlig anslutning. Stöder flera olika 
röstassistenter. Finns i fem färger, Vanilla Cream, Midnight Black, Mint Green, 
Blush Pink och Coral Pink. Butikspris ca 500:-.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 380:-

URBANISTA SEOUL
In-Ear gaming hörlurar. Imponerande och stabil anslutning, erbjuder ljud med 
låg latens. Du kan snabbt växla mellan gaming- och musikläge genom ett 
litet tryck på ena hörluren för att välja bästa möjliga ljudupplevelse. Trådlöst 
laddningsfodral med 3 extra laddningar för en total speltid på 32 timmar. 70 
ms latensläge för mobilspel. Brusreducerande mikrofon. Total speltid 32 h. 
USB Type-C-laddning. Touch-kontroll. IPX4 vattentät. Röststyrning med Siri 
och Google. Kompatibel med iOS & Android. Butikspris ca 900:-. 
Min order 3 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 695:-

URBANISTA 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 1150:-

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!



EXKLUSIVT
FÖR ACTERA

GEORG JENSEN JULPAKET BERNADOTTE
Klassisk Berandotte-skål designad av Sigvard Bernadotte för Georg 
Jensen. Blankpolerat rostfritt stål. Stl. H 7,5 cm, Ø17,5 cm. Lev. med 
ca 400 gr twistat godis, Daim, Mars, Snickers, Twix, Bounty mm. 
Inslagning i julpapper +20:-/st. (Butikspris skål ca 950:-).
Min order 5 st. Begränsat antal. Pris oavsett antal.

Julklappspris 399:-/st

Begränsat antal!

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

julens gåvor till anställda & kunder 2022  
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