
S O M M E R - 
G A V E  R

Priser i katalogen er veil. eks. mva.

Ta kontakt om muligheter for trykk! 
Estimert leveringtid er 2-3 uker etter godkjent korrektur.



BBQ SALT &  
PEPPER M/LOKK__   
Sett med salt- og pepperbøsser, 
perfekt til grilling og utebruk. 
Lokket i plast som beskytter 
krydderne mot fuktighet.

Pris: 241,-

 5017802

2 3



BBQ- SETT I  
TØYPOSE__   
Grillsett med tang, spade og 
gaffel. Håndtak laget av Wenge 
- tre og settet leveres i en stilig 
oppbevaringspose. En perfekt 
gave til grillmesteren.

Pris: 349,-

 5017356

2 3



VANNTETT 
FØRSTEHJELPSKIT_   
Liten og praktisk vanntett veske med 
førstehjelpsutstyr. Topplokket rulles opp 
og settet blir lite og enkelt å ta med seg 
på båten, i skogen, på reisen osv. En 
morsom og annerledes gave som også er 
en god ting å ha! 
Pris: 139,-

5018205

4 5



SITTEUNDERLAG_   
Lite og praktisk sitteunderlag med 
vannavvisende underside. Rulles 
enkelt opp og igjen med borrelås. Tar 
minimalt med plass når den er rullet 
sammen. Toppen er varm og myk 
ettersom den er laget av sherpastoff, 
en imitasjon av saueull. 
Pris: 79,-

GRÅ: 5018187, GRØNN: 5018188, 
SORT: 5018189

4 5



STÅLKRUS 50 CL,  
2 PK SVART G_   
Praktisk og stablebart stålkrus. 
Avtagbar silikonreim for bedre grep og 
varmebeskyttelse. 
Pris: 179,-

5018186

6 7



FLASKEÅPNER__   
Smart flaskeåpner. Tre den over toppen av 
flasken og klem til.

Pris: 99,-

5018232

BILKRUS MED LÅSBAR 
TRYKKFUNKSJON, SORT__   
Bilkrus nå også i størrelse for kaffemaskiner! 
Kruset er dobbeltvegget, noe som gjør at 
det kan holde på varmen i 6 timer. Kruset 
er lekkasjefritt takket være en smart 
låsefunksjon.  Volum 24 cl.

Pris: 225,-

5018096

BILKRUS MED LÅSBAR 
TRYKKFUNKSJON, SØLV__   
Bilkrus nå også i størrelse for kaffemaskiner! 
Kruset er dobbeltvegget, noe som gjør at 
det kan holde på varmen i 6 timer. Kruset 
er lekkasjefritt takket være en smart 
låsefunksjon.  Volum 24 cl.

Pris: 225,-

5018098

6 7



MATTERMOS_   
Liten og smidig mattermos med det 
lille ekstra. Stilig design i rustfritt 
stål med en liten sammenleggbar 
skje inkludert i lokket. Termosen har 
en stor åpning som gjør den enkel 
å rengjøre, og til å putte inn det du 
måtte ønske til pikniken! Volum: 60 cl.
Pris: 349,-

5018182

8 9



STÅLFLASKE_   
Lekker vannflaske i avansert 
vakuumkonstruksjon av doble 
stålvegger og kobberbelegg som gir 
ekstra god isolasjon uten kondens. 
Flasken holder drikken iskald opp til 24 
timer eller varm i opp til 12 timer. 
Pris: 215,-

SØLV: 5017897, SVART: 5017707

8 9



TERMOKRUS_   
Praktisk termokopp som holder veldig 
godt på varmen. Ved en starttemperatur 
på 95 grader, holder den 72 grader etter 
6 timer, og 61 grader etter 12 timer. 
Finnes i 15 flotte farger. 35 CL. 
Pris: 139,-

411058
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10 11



THE BOTTLE_   
Lekker BPA-fri flaske i tritanplast med 
lokk i rustfritt stål. Snoren på toppen gjør 
det enkelt å bære med seg flasken rundt 
hånden eller henge den på andre steder.
Volum: 0,6 liter. 
Pris: 59,-

41NO0857

10 11



CITY KJØLEVESKE 
STOR__   
Romslig og stilren kjøleveske 
med lekre kontrastfargede 
detaljer. 18 L.

Pris: 279,-

 5017907

CITY 
KJØLERYGGSEKK__   
Luksuriøs kjøleveske i 
form av en ryggsekk. Lekre 
kontrastfargede detaljer. 21 L.

Pris: 449,-

 5017385

12 13



SOUND BLOCK_   
Bærbar bluetooth høyttaler i fint 
design og med god lyd-kvalitet. Inntil 5 
timers spilletid. 2x5W. Leveres i svart/
sølv. 
Pris: 509,-

1546-SLVBK

12 13




