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G ÅV O K O R T N O B E L
Att visa uppskattning behöver inte kosta skjortan, en liten
investering i personal och kunder betalar sig alltid tillbaka.
Här hittar du ett noga utvalt men något mer komprimerat
sortiment i jämförelse med våra andra gåvokort.
Pris: 160 SEK EX MOMS
Frakt: 75 SEK / KORT
F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D
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G ÅV O K O R T C L A S S I C
Ett klassiskt val, mottagaren kommer garanterat att bli nöjd!
Du hittar produkter i en rad olika kategorier och självklart
gåvor från välkända varumärken. Välj på en av framsidorna
ovan eller designa din egen.
Pris: 240 SEK EX MOMS
Frakt: 75 SEK / KORT
F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D
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G ÅV O K O R T R E G A L
Det här är kortet för dig som vill att mottagaren ska få riktigt
mycket att välja mellan. Större delen av vårt sortiment ligger
med på detta kort. Du hittar produkter inom en rad olika
kategorier.
Pris: 360 SEK EX MOMS
Frakt: 75 SEK / KORT
F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D
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G ÅV O K O R T E X T R AVA G A N S
Detta är ett exklusivt och generöst val, mottagaren kommer
garanterat att bli nöjd! Du hittar produkter och upplevelser
i en rad olika kategorier och självklart från välkända
varumärken.
Pris: 500 SEK EX MOMS
Frakt: 75 SEK / KORT
F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D
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G ÅV O K O R T I M P E R I A L
Vårt mest påkostade gåvokort. Ett oerhört exklusivt val,
mottagaren kommer garanterat att bli nöjd! Du hittar ett noga
utvalt sortiment i en rad olika kategorier och självklart från
välkända varumärken.
Pris: 800 SEK EX MOMS
Frakt: 75 SEK / KORT
F R A K T E N Ä R K L I M AT KO M P E N S E R A D
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S T Ö R R E VA L M Ö J L I G H E T
Som givare väljer du själv hur mycket du vill ge och som mottagare väljer du
gåva bland hela sortiment inklusive hela utbudet på vingahome.com

G ÅV O K O R T V I N G A H O M E
Ett gåvokort med många valmöjligheter för både dig som
givare och mottagare. Som givare väljer du själv hur mycket du
vill ge och som mottagare väljer du gåva bland hela sortiment

TI LLGÅ N G TI LL E R B J U DA N DE N

inklusive hela utbudet på vingahome.com. Gåvokortet
fungerar som en värdecheck som du enkelt räknar av från din

Mottagaren får tillgång till de rabatterade priser och specialerbjudanden som

varukorg.

finns på Vinga Home under hela giltighetstiden på kortet, även om värdet är

Pris: FRÅN 160 SEK EX MOMS

förbrukat så kan man som mottagare logga in och ta del av rabatterat sortiment.

Frakt: 75 SEK / KORT
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GÖR DET
PERSONLIGT
G ÅV O K O R T S O M S M S
Vi kan sms:a ut gåvokortet direkt till mottagaren.
Det enda vi behöver är en excellista med namn och
mobilnummer.

G ÅV O K O R T S O M E - P O S T
Om du saknar mobilnummer till alla eller helt enkelt
föredrar att kommunicera via e-post så kan vi skicka ut
ett personligt mail till mottagaren.

A N A L O G L E V E R A N S AV
G ÅV O K O R T E T

E G E N D E S I G N PÅ K O R T O C H W E B B
Sä t t er prägel på kor te t oc h gåvosidan genom a t t lägga till en personlig

Om du väljer att vara lite traditionell och verkligen vill

hälsning. På gåvosidan går de t även a t t lägga till video - hälsningar, något

göra ett intryck, då skickar du gåvokortet som ett brev.

som är myc ke t uppska t ta t!

Det mesta man får i brevlådan idag är räkningar, så med
ett gåvokort kommer du enkelt att sticka ut.

Egen design på kort: 495 SEK (Minst 50 st)
Toppbild med hälsning: 495 SEK (Minst 50 st)
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RPET
SORTINO
RPET Sortino är gjord av 50% återvunnen polyester
från PET-flaskor. Att använda återvunnen polyester
är vårt sätt att uppmuntra och stödja initiativ som
bygger på cirkulära modeller. Det hjälper också till att
förhindra att plastflaskor hamnar i naturen. Det går åt
cirka 5 PET-flaskor för att tillverka en väska.
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RPET SORTINO TOTE
COOLER

RPET SORTINO CITY
COOLER

Kylväska som är melerad ton-i-ton och
har detaljer i konstläder och bomull,
vilket gör den lika snygg som en vanlig
väska så du kan picknicka med stil.
Tillverkad av 50 % återvunnet material
från PET-flaskor. På utsidan av kylväskan
finns även ett mindre fack så du även
får plats med andra tillhörigheter. Den
tjocka PEVA-vadderingen gör att kylan
bevaras länge och den är även enkel
att tvätta av och ur efter användning.
Med en reglerbar axelrem och dubbla
handtag får du flera alternativ att bära
kylväskan på.

Den ultimata kylkorgen melerad toni-ton med detaljer av konstläder och
bomull. Tillverkad av 50 % återvunnet
material från PET-flaskor. På utsidan
av kylväskan finns även ett mindre
fack så du även får plats med andra
tillhörigheter. Den tjocka PEVAvadderingen gör att kylan bevaras
länge och den är även enkel att tvätta
av och ur efter användning. Med en
reglerbar axelrem och dubbla handtag
får du flera alternativ att bära kylkorgen
på.
Strl: 32x22x20,5 cm
Artnr: 515001 Grå, 515002 Marinblå,
515003 Svart
Förp: Polybag

Strl: 50x35x15 cm
Artnr: 514001 Grå, 514002 Marinblå,
514003 Svart
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 289 SEK

Pris: 1–49 st, 349 SEK

Pris: >50 st, 269 SEK

Pris: >50 st, 319 SEK
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R P E T S O R T I N O K Y LVÄ S K A
GRANDE
Utflykten blir utan tvekan roligare med
denna snygga och trendiga kylväska.
Kylväskan är givetvis även praktisk
då den är enkel att rengöra efter
användningen. Den är tillverkad av 50
% återvunnet material från PET-flaskor
och har detaljer i konstläder och bomull.
Kylväskan håller kylan länge tack vare
en tjock PEVA-vaddering. På kylväskans
framsida finns ett fack med plats för
andra tillhörigheter som du kan behöva
ha enkel tillgång till. Du kan välja om
du vill bära den över axeln med hjälp av
axelremmen eller i de två handtagen.
Strl: 35x26x36 cm
Artnr: 51311 Grå, 51312 Marinblå,
51313 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 289 SEK
Pris: >50 st, 269 SEK
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RPET SORTINO K YLKORG

R P E T S O R T I N O K Y LVÄ S K A

Denna rymliga kylkorg med lock innebär
slutet på tråkiga och plastiga kylväskor.
Kylkorgen är melerad ton-i-ton och har
detaljer i konstläder och bomull, vilket
gör den lika snygg som en vanlig väska
så du kan picknicka med stil. Tillverkad av
50 % återvunnet material från PET-flaskor.
På utsidan av kylkorgen finns även ett
mindre fack så du även får plats med
andra tillhörigheter. Den tjocka PEVAvadderingen gör att kylan bevaras länge
och den är även enkel att tvätta av och
ur efter användning. Med en reglerbar
axelrem och dubbla handtag får du flera
alternativ att bära kylkorgen på.

Denna moderna och stilrena kylväska
gör sig väldigt bra när du ska iväg på
en trevlig utflykt. Den har en lite mindre
storlek så den blir smidig att bära
med sig med de dubbla handtagen
eller med axelremmen. Kylväskan
är tillverkad av 50 % återvunnet
material från PET-flaskor och har även
försetts med fina detaljer i bomull och
konstläder. Insidan är lätt att torka ur
och av och kylan bevaras länge tack
vare den tjocka PEVA-vadderingen.

Strl: 40x28x24 cm
Artnr: 51201 Grå, 51202 Marinblå,
51203 Svart
Förp: Polybag

Strl: 23x20x27 cm
Artnr: 51321 Grå, 51322 Marinblå,
51323 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 189 SEK
Pris: >50 st, 179 SEK

Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK
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S K A PA E N
KO M PLE T T
PRODUKT
Lägg till en graverad label i matchande material. Denna
märkmetod är i vår mening den grönaste. Framförallt då vi
har den in-house, på så sätt sparar vi in på onödiga frakter.
Vår gravyr drivs dessutom av solenergi. När du graverar
används inga kemikalier. Gravyr är det mest hållbara sättet
att förädla en produkt.
Prisexempel vid 100 st: 54 SEK
Inkl. montering. Startkostnad tillkommer
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RPET SORTINO TRAIL
K YLRYGGSÄCK

RPET SORTINO
K YLRYGGSÄCK

Kylryggsäck som passar utmärkt till alla
utflykter, stora som små. Kylryggsäcken
är försedd med två fickor på sidorna
samt en större ficka fram. Den är
tillverkad i 50 % återvunnet material
från PET-flaskor med detaljer i
konstläder och bomull. Kylryggsäcken
håller kylan bra och du får enkel
åtkomst med hjälp av locköppningen.
På insidan av locket finns en nätficka
med plats för en kylklamp så du får
kyla i den övre delen av ryggsäcken
som naturligt sprider sig ned i väskan.
Den tjocka PEVA-vadderingen gör att
kylryggsäcken håller kylan länge. Den
är dessutom enkel att torka ur efter att
den använts.

Det är sällan man ser modern och
trendig ut med en kylväska i handen,
men med denna kylryggsäck på ryggen
tas kylväskan till en helt ny nivå. Med
detaljer i konstläder och bomull, samt
att den är tillverkad av 50 % återvunnet
material från PET-flaskor så ligger
den verkligen rätt i tiden. Utöver det
PEVA-vadderade kylfacket som bevarar
kylan, är ryggsäcken försedd med flera
praktiska fickor.

Strl: 30,5x15x36 cm
Artnr: 51101 Grå, 51102 Marinblå,
51103 Svart
Förp: Polybag

Strl: 30,5x15x46 cm
Artnr: 52101 Grå, 52102 Marinblå,
52103 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 379 SEK
Pris: >50 st, 349 SEK

Pris: 1–49 st, 379 SEK
Pris: >50 st, 349 SEK
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RPET SORTINO
S T R A N DVÄ S K A

En modern kylsäck som fungerar lika
bra i stan som till badäventyret. Det
slitstarka tyget är vävt i två färger, vilket
gör att det får en snygg melerad effekt.
Säcken går utmärkt att bära över axeln,
med axelrem av bomull. Smidig att både
bära och packa i är tillverkad av 50 %
återvunnet material från PET-flaskor.

Den här stilrena strandväskan kommer
utan tvekan förenkla dina dagar på
stranden. Väskan är försedd med dubbla
bärhandtag och är tillverkad av 50 %
återvunnet material från PET-flaskor.
Strandväskan är rymlig och har smarta
fack. Detta i form av ett mindre fack på
insidan med dragkedja som lämpar sig
för värdesaker, och tre mindre fack på
utsidan som kan förvara sådant som
kräver enkel tillgång. Väskan är lätt att
torka av och de snygga detaljerna i
bomull och konstläder ger strandväskan
lite extra elegans.

Strl: 25x25x58 cm
Artnr: 51341 Grå, 51342 Marinblå,
51343 Svart
Förp: Polybag

Strl: 45x15x35 cm
Artnr: 51331 Grå, 51332 Marinblå,
51333 Svart
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 259 SEK

Pris: 1–49 st, 199 SEK

RPET SORTINO K YLSÄCK

Pris: >50 st, 239 SEK
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B R E N D O N K Y LVÄ S K A
Stilren och klassisk kylväska i bomullscanvas med diskreta
detaljer i veganläder som tilltalar många. Långa handtag och
en justerbar axelbandsrem för optimal komfort. Kylväskan
är isolerad med extra tjockt skum och fodret på väskan är så
kallat PEVA som är enkel att hålla ren och fräsch. Väskan har
en mer diskret karaktär tillskillnad mot de mer traditionella
kylväskorna. Perfekt för citypicknicken och lika snygg som
deli-väska när man handlar i saluhallen.
Strl: 33x23x30 cm
Artnr: 500201 Svart, 500203 Taupe, 500205 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK
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BRENDON WEEKENDER
Gedigen till sin storlek är denna
weekendväska i bomullscanvas.
Diskreta detaljer i veganläder. Fodrad
insida ger väskan ett exklusivt intryck
samtidigt som den är skonsam mot
sitt innehåll. Rundade och vadderade
handtag gör väskan bekväm att bära.
Justerbar och avtagbar axelrem. En
stilren och klassisk väskserie som
tilltalar många.
Strl: 55x25x36 cm
Artnr: 500210 Svart, 500212 Marinblå,
500214 Taupe
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 609 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK
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B R E N D O N DAT O R VÄ S K A
Datorväska i bomullscanvas med
diskreta detaljer i veganläder. Fodrad
insida ger väskan ett exklusivt intryck
samtidigt som den är skonsam mot sitt
innehåll. Insidan har ett vadderat fack
för din laptop samt en organiser som
gör det enkelt att hålla allt på sin plats.
En stilren och klassisk väskserie som
tilltalar många.
Strl: 40x8x33 cm
Artnr: 500206 Svart, 500207 Marinblå,
500208 Taupe
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 489 SEK

BRENDON RYGGSÄCK
Ryggsäck i bomullscanvas med diskreta
detaljer i veganläder. Fodrad insida ger
väskan ett exklusivt intryck samtidigt
som den är skonsam mot sitt innehåll.
Insidan har ett vadderat fack för din
laptop. En stilren och klassisk väskserie
som tilltalar många.
Strl: 30,5x13x43 cm
Artnr: 500200 Svart, 500202 Marinblå,
500204 Taupe
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK

Pris: >50 st, 449 SEK
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BRENDON NECESSÄR

BRENDON RESEGARDEROB

Om du tycker badrumsaccessoarer är viktigt för dig tycker vi
det är lika viktigt att du förvarar dem elegant. Denna necessär
i vår Brendon serie är snygg, stilren och storleksmässigt
helt perfekt för att få med det viktigaste acessoarerna på
din weekend getaway. Necessären är tillverkad I 100 %
bomullscanvas med handtag och detaljer av veganläder.

Vår nya resegaderob i Brendon serien är lika snygg som den
är praktisk. Eller kanske ännu snyggare. Ett måste om du vill
ha snygga kavajer, skjortor eller klänningar på nästa resa. Två
praktiska fickor med dragkedja på insdan som passar utmärkt
till förvaring av slipsar, scarfs eller andra accessoarer. Väskan
är tillverkad i 100% bomullcanvas med handtag och detaljer i
veganläder.

Strl: 36x16,5x9,5 cm
Artnr: PK5000 Marinblå, PK5001 Taupe, PK5002 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK
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Strl: Hopfälld: 58,5x54 cm, Utfälld: 58,5x100 cm.
Artnr: PK5004 Svart, PK5006 Marinblå, PK5007 Taupe
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 429 SEK
Pris: >50 st, 399 SEK
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B A LT I M O R E K Y LVÄ S K A
Minimalistisk kylväska tillverkad i vattenavvisande nubuck-PU.
Långa handtag och en justerbar axelbandsrem för optimal
komfort. Kylväskan är isolerad med extra tjockt skum och
fodret på väskan är av så kallad PEVA som är enkel att hålla
ren och fräsch. En kylväska som passar lika bra till stranden
som till vildmarksäventyret.
Strl: 35x26x36 cm
Artnr: 500918 Grön, 500919 Svart, 500920 Greige,
500921 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 369 SEK
Pris: >50 st, 339 SEK
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B A LT I M O R E T R AV E L R YG G S ÄC K
Ryggsäcken har en minimalistisk och modern design med
smarta organisationsmöjligheter som ser till att du kan
utnyttja väskans totala utrymme till fullo. Väskan är tillverkad
av vattenavvisande nubuck PU. Utrustad med ett vadderat
datorfack, samt en dold ficka på baksidan för säker förvaring
av värdesakerna. Ryggsäckens behändiga storlek, justerbara
remmar och välplanerade fack gör det smidigt för dig att ta med
dig såväl dator som andra nödvändigheter. Detta gör väskan
perfekt för mindre resor eller när natten ska spenderas borta.
Strl: 28x14,5x43 cm
Artnr: 500318 Grön, 500319 Svart, 500320 Greige,
500321 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK
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B A LT I M O R E W E E K E N D B AG

B A LT I M O R E N E C E S S Ä R

Med denna rymliga weekendväska
över axeln går du inte obemärkt
förbi då den ger uttryck för stil och
minimalism på samma gång. Väskan har
en 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 dig en väska med
vattenavvisande egenskaper.

Här har du en necessär som inte bara
är praktisk och smidig, utan även
har en minimalistisk och modern
stil. Necessären är tillverkad i ett
vattenresistent material som gör att
du slipper oroa dig för innehållet.
Necessären försluts med dragkedja
och passar utmärkt när du ska ut och
resa. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger
dig en necessär med vattenavvisande
egenskaper.

Strl: 55,5x22x43 cm
Artnr: 500218 Grön, 500219 Svart,
500220 Greige, 500221 Marinblå
Förp: Polybag

Strl: 23,5x12,5x18,5 cm
Artnr: 500418 Grön, 500419 Svart,
500420 Greige, 500421 Marinblå
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 459 SEK

Pris: 1–49 st, 189 SEK

Pris: >50 st, 419 SEK
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GÖR DET
PERSONLIGT
Lägg till en graverad label i matchande material. Denna märkmetod
är i vår mening den grönaste. Framförallt då vi har den in-house, på
så sätt sparar vi in på onödiga frakter. Vår gravyr drivs dessutom
av solenergi. När du gravera används inga kemikalier.Gravyr är
det mest hållbara sättet att förädla en produkt.

B A LT I M O R E B U M B AG

B A LT I M O R E R YG G S ÄC K

B A LT I M O R E DAT O R VÄ S K A

Den här väskan fungerar utmärkt
om du ska ut och resa. Du kan bära
den antingen som midjeväska eller
axelremsväska med hjälp av det
reglerbara axelbandet. Väskan är
tillverkad av ett vattenavvisande
material och har ett stort och två mindre
fack. Perfekt för förvaring av exempelvis
mobiltelefon, läsplatta, nycklar, plånbok
och pass. Då du kan ha den nära
kroppen är allting i tryggt förvar.

Minimalistisk och trendig ryggsäck som
passar till alla tillfällen. Ryggsäcken är
tillverkad i vattenavvisande nubuck-PU
och har justerbara remmar för optimal
komfort. Ryggsäcken är även försedd
med en 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.

Den här moderna och stilrena
datorväskan kommer säkert locka till
sig många blickar. Förutom att den är
snygg så är den även väldigt funktionell.
Utöver förvaring av din dator så har den
flera fack på insidan så du kan få plats
med pennor, dokument eller andra
tillhörigheter. Väskan är tillverkad av
vattenavvisande material i nubuck PU
och med de dubbla handtagen samt den
avtagbara axelremmen kan du enkelt
bära den med dig. Datorväskan har även
ett spänne så den enkelt kan fästas på
ditt handbagage om du ska ut och resa.

Strl: 28x8x22 cm
Artnr: 500618 Grön, 500619 Svart,
500620 Greige, 500621 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

Prisexempel vid 100 st: 54 SEK

Pris: 1–49 st, 409 SEK
Pris: >50 st, 379 SEK

Strl: 43x14,5x28 cm
Artnr: 500518 Grön, 500519 Svart,
500520 Greige, 500521 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 459 SEK

Inkl. montering. Startkostnad tillkommer
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Strl: 36x14,5x39 cm
Artnr: 500118 Grön, 500119 Svart,
500120 Greige, 500121 Marinblå
Förp: Polybag

Pris: >50 st, 419 SEK
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B A LT I M O R E O R G A N I S E R
Håll alla väsentligheter nära till hands
med denna praktiska organiser. Här
har du plats för allt du behöver under
en dag, så som hörlurar, powerbank,
pennor och anteckningsböcker. Med
karbinhaken på kortsidan kan du fästa
väskan på en större väska. Tillverkad i
nubuck-PU vilket ger dig en väska med
vattenavvisande egenskaper.

B A LT I M O R E S P O R T E R
Träningsväska i Baltimore-serien för
gymmet eller för en kortare weekend.
Väskan har en justerbar axelrem.
Tillverkad i nubuck-PU vilket ger
dig en väska med vattenavvisande
egenskaper.

Strl: 19,5x5,5x25 cm
Artnr: 500819 Svart
Förp: Polybag

Strl: 45x30x30 cm
Artnr: 500719 Svart
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 239 SEK

Pris: 1–49 st, 369 SEK

Pris: >50 st, 219 SEK
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HUNTON WEEKENDBAG

HUNTON TOTEBAG

HUNTON NECESSÄR

Rymlig weekendväska som passar
perfekt till packningen inför kortare
resor eller utflykter. Väskan har en tidlös
och klassisk design i mockaimitation
med detaljer i PU. Du kan välja eller
variera hur du bär väskan, antingen
i handtagen eller över axeln med
axelremmen. Det gör den lättburen
under dagar då man ständigt är på
språng.

Väskan är i mockaimitation och har
detaljer i PU-läder. Den passar bra
att ha med sig oavsett om det är till
skola, jobb eller på shoppingturen.
Den klassiska och tidlösa designen
gör dessutom att den faller de flesta i
smak. Väskan har ett vadderat fack som
gör att du kan bära med dig din laptop
på ett säkert och smidigt sätt. Du kan
även välja om du vill bära väskan i de
två handtagen eller med axelremmen
som försetts med axelvaddering för
ytterligare bekvämlighet.

Klassisk om än modern necessär i
mockaimitation med detaljer i PU-läder.
Necessären gör det smidigt för dig
att förvara dina hygienartiklar med
stil, såväl i hemmet som på resan. Den
har en behändig storlek och är lätt att
bära med sig, då den försetts med
en bärrem med detaljer i mässing på
kortsidan.

Strl: 34x9,5x40 cm
Artnr: 524019 Brun, 525019 Marinblå
Förp: Polybag

Pris: >50 st, 219 SEK

Strl: 48,5x25x30 cm
Artnr: 522019 Marinblå, 523019 Brun
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 609 SEK
Pris: >50 st, 599 SEK

Strl: 26x5x20 cm
Artnr: 526019 Brun, 527019 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 239 SEK

Pris: 1–49 st, 609 SEK
Pris: >50 st, 559 SEK
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HANDDUK AR
I GOTS - BOMULL
Vi tycker att bomull är en fantastisk råvara men vi är också medvetna
om den miljöpåverkan denna fiber har. För att på något sätt bidra till
att våra bomullsprodukter ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt
har vi valt ekologisk bomull till alla våra strandhanddukar. Genom
att stödja ekologiskt odlad bomull bidrar vi bland annat till minskad
användning av bekämpningsmedel och skadliga kemikalier i hela
produktionskedjan, ett av Vingas viktigaste hållbarhetsmål.
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CABANON
FAMIL JEBADL AK AN
Ett extra stort velourbadlakan tillverkat
i 100% ekologiskt odlad bomull (GOTS).
På handduken ryms hela familjen. Ett
hål för parasollet i mitten på handduken
gör att ni kan skyddar er ordentligt mot
solens starka strålar. Handduken är
perfekt att ta med sig ner till stranden
eller till poolen och gör din utevistelse
till ett speciellt tillfälle.
Strl: 168x168 cm
Artnr: 8023 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 489 SEK
Pris: >50 st, 449 SEK

CABANON BADLAKAN
Velourbadlakan tillverkat i 100%
ekologiskt odlad bomull (GOTS).
Handduken är perfekt att ta med sig
ner till stranden eller till poolen och gör
din utevistelse till ett speciellt tillfälle.
Strl: 80x180 cm
Artnr: 8021 Marinblå, 8022 Gul
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK
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RIPPLE BADLAKAN
Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull
(GOTS). Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden
eller till poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.
Strl: 80x180 cm
Artnr: 8031 Turkos, 8032 Grön
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK
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MONOGRAM BADLAKAN

SEA YOU SOON BADL AK AN

Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull
(GOTS). Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden
eller till poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.

Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull
(GOTS). Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden
eller till poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.
Strl: 80x180 cm
Artnr: 8049 Grön
Förp: Polybag

Strl: 80x180 cm
Artnr: 8024 Grå
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 269 SEK

Pris: 1–49 st, 269 SEK

Pris: >50 st, 249 SEK

Pris: >50 st, 249 SEK
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OUT OF OFFICE BADLAKAN

RESERVED SOLSTOLSBADLAKAN

Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull
(GOTS). Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden
eller till poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.

Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull
(GOTS). Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden
eller till poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.
Handduken har en ficka längst upp vilket gör att du enkelt kan
fästa den över solstolen så att handduken stannar på plats.

Strl: 80x180 cm
Artnr: 8018 Marinblå
Förp: Polybag

Strl: 80x160 cm
Artnr: 8019 Turkos
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK

Pris: 1–49 st, 269 SEK
Pris: >50 st, 249 SEK
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SALINS HAMAM BADLAKAN
Badlakan tillverkat av 70% certifierad återvunnen bomull från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer
som vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade
egenskaper, vilket efterlämnar dig med ett skönt badlakan. Salins badlakan har dessutom en fantastisk
absorberingsförmåga samtidigt som det är väldigt snabbtorkande. När du använt det kan du enkelt rulla
ihop det till en liten storlek, så att det inte tar så mycket plats i ditt skåp eller i din resväska.
Strl: 100x180 cm
Artnr: 40663 Marinblå, 40665 Grön, 40667 Grå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 189 SEK
Pris: >50 st, 179 SEK
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S A L I N S F A M I LY H A M A M B A D L A K A N
Låt hela familjen glädjas av detta stora badlakan. Tillverkat av 70% certifierad
återvunnen bomull från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som vanligen anses
vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade
egenskaper, vilket efterlämnar dig med ett skönt badlakan. Salins badlakan
har dessutom en fantastisk absorberingsförmåga samtidigt som det är väldigt
snabbtorkande. När du använt det kan du enkelt rulla ihop det till en liten storlek, så
att det inte tar så mycket plats i ditt skåp eller i din resväska.
Strl: 180x180 cm
Artnr: 40661 Marinblå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK
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ANTIQUE MINI BOCCIA
Detta mini-boccia är ett perfekt spel
som passar personer i alla åldrar. Det
kan spelas vid alla tillfällen och i stort
sett på alla platser såsom på stranden, i
trädgården och på andra grönområden.
Man kan spela både individuellt eller
i lag och reglerna är väldigt enkla,
närmast ”lillen” vinner. Detta exklusiva
boccia-set består av sex mindre klot,
måttsnöre samt en lille packat i en
snygg dragskopåse av bomull.
Strl: Klot: 4 cm
Artnr: 3139
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

ANTIQUE BOCCIA BL ACK EDT
Boccia är ett perfekt spel som passar
personer i alla åldrar. Det kan spelas
vid alla tillfällen och i stort sett på alla
platser såsom på stranden, i trädgården
och på andra grönområden. Man kan
spela både individuellt eller i lag och
reglerna är väldigt enkla, närmast
”lillen” vinner. Detta exklusiva bocciaset består av sex svarta klot, måttsnöre
samt en lille packat i en snygg
dragskopåse av bomull.

CAP BADTERMOMETER
Flytande badtermometer med snöre i
poppiga och härliga färger.
Strl: 19x4,5x2 cm
Artnr: 5115 Vit, 5116 Marinblå, 5119
Rosa
Förp: Polybag

Strl: Klot: 6,5 cm
Artnr: 9148
Förp: Bomullspåse

Pris: 1–49 st, 45 SEK

Pris: 1–49 st, 289 SEK

Pris: >50 st, 39 SEK
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STR ANDTENNIS R ACKETSET

ANTIQUE BRÄNNBOLLSSET

Håll dig sysselsatt i sommar med detta
strandtennisset bestående av två rack
och två svarta bollar. Setet kommer
packat i en dragskopåse av bomull. Det
är enkelt att ta med sig och ger mycket
glädje.

Komplett brännbollsset med två
slagträn, ett runt och ett platt. Till
detta set medföljer en återanvänd
tennisboll. Bollen kommer från en
lokal idrottsförening i Borås, och är
förbrukad för padel proffsen men har
mycket kvar att ge i brännbollsmatcher.
Ett litet steg i utmaningen att bygga
en cirkulär affärsmodell, använd det
som redan finns. Praktisk förvaring i
medföljande väska.

Strl: 40x20x1 cm
Artnr: 9228
Förp: Dragskopåse
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK

Strl: 60x5x5 cm
Artnr: 9230
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 249 SEK

Pris: 1–49 st, 229 SEK

ANTIQUE CROCKET

K A S TA R E P

Ett klassiskt krocket innehållande 4
klubbor, klot och bågar. Klubborna är
lindade med konstläder för extra en
komfort. Spelregler medföljer.

Utomhusspel där alla kan delta oavsett
ålder. Spelet går ut på att kasta rep
formade till cirklar på en pinne som
man fäst i marken. De olika storlekarna
på ringarna ger mycket olika poäng.
En fullständig instruktionsmanual
medföljer. Trevligt till midsommar eller
grillkvällen.

Strl: 78x14,5x5 cm
Artnr: 9115
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 379 SEK
Pris: >50 st, 349 SEK

Strl: 40x15x3 cm
Artnr: 9136
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 105 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK
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OUAN R- PET PICKNICKPL ÄD
Picknickpläd i fleece med plastad baksida i PEVA som håller
vätan borta. Fleecen är en så kallad R-PET och då tillverkad av
100% återvunna PET flaskor. Pläden är enkel att vika ihop och
bära med sig tack vare sitt handtag.
Strl: 130x170 cm
Artnr: 5395 Marinblå, 5396 Grå
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 299 SEK
Pris: >50 st, 279 SEK
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TERRA R-PET
PICKNICKPLÄD

HIDCOTE R-PET
PICKNICKPLÄD

Picknickpläd i fleece med plastad
baksida i PEVA som håller vätan borta.
Fleecen är en så kallad R-PET och
då tillverkad av 100% återvunna PET
flaskor. Pläden är enkel att vika ihop och
bära med sig tack vare sitt handtag.

Picknickpläd i fleece med plastad
baksida i PEVA som håller vätan borta.
Fleecen är en så kallad R-PET och
då tillverkad av 100% återvunna PET
flaskor. Pläden är enkel att vika ihop och
bära med sig tack vare sitt handtag.

Strl: 130x170 cm
Artnr: 5399
Förp: Polybag

Strl: 130x170 cm
Artnr: 5398
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 299 SEK

Pris: 1–49 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 279 SEK
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K YLRYGGSÄCK
Rymlig ryggsäck med kylfunktion
och många fack. Tillverkad i 600D
polyester.
Strl: 33x22x47 cm
Artnr: 5180 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 289 SEK
Pris: >50 st, 269 SEK

V I L D M A R K S PA N N A N
Stekpanna perfekt för stekning över
öppen eld eller på grillen.
Strl: 21,5x21,5x2,5 cm
Artnr: 5510
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

VICI GRILLPINNE TELESKOP
Grillpinnen är perfekt att använda över
öppen eld. Grillpinnen är hopfällbar med
teleskopiskt skaft. Gaffel med hullingar
och handtag i trä. Gaffelns hullingar
är konstruerade för att det du vill ska
grillas ska sitta stadigt på pinnen och
minskar risken för att maten hamnar i
grillen/elden. Praktisk lädersnodd för
upphängning. Längd utdragen: ca 70 cm.
Strl: Hopfälld: 18 cm, Utfälld: 70 cm
Artnr: 3397
Förp: Förvaringspåse
Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK
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MILES LUNCHBOX
I populära miles serien finns numera
också en lunchbox. Perfekt för dig som
tar med sig mat till arbetet. Boxen är i
metall med ett lock av bambuträ. Lätt
att göra rent och har en lång livslängd.
En fin rem i veganläder håller locket på
plats.
Strl: 800 ml, 16,6x11,6x6,3 cm
Artnr: 50480
Pris: 1–49 st, 189 SEK
Pris: >50 st, 179 SEK

M ILES TER M OSFL A SK A 10 0 0 ML

MILES TERMOSFLASK A 500ML

Miles termosflaska har en smart
vakuumisolering som håller vatten
iskallt i upp till 18 timmar och varma
drycker varma i upp till 6 timmar.
Vakuumisoleringen gör att den aldrig
kondenserar och blöter ner väskan.
Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål
vilket innebär att den inte tar smak
eller doft av tidigare innehåll. Korken
har även försetts med en hängare.
Termosflaskan är fri från gifter och går
att använda livet ut. Det bidrar till färre
plastflaskor slängs och vi sparar på hav
och miljö.

Miles termosflaska har en smart
vakuumisolering som håller vatten
iskallt i upp till 18 timmar och varma
drycker varma i upp till 6 timmar.
Vakuumisoleringen gör att den aldrig
kondenserar och blöter ner väskan.
Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål
vilket innebär att den inte tar smak eller
doft av tidigare innehåll. Termosflaskan
är fri från gifter och går att använda
livet ut. Det bidrar till färre plastflaskor
slängs och vi sparar på hav och miljö.

Strl: 1000 ml, 8x31,5 cm
Artnr: 5054 Stål, 5058 Svart

Strl: 500 ml, 8x8x23 cm
Artnr: 5042 Marinblå, 5044 Grön, 5046
Vit, 5048 Stål, 5052 Svart, 5059 Gul

Pris: 1–49 st, 199 SEK

Pris: 1–49 st, 159 SEK

Pris: >50 st, 189 SEK
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MACE TER M OS
Vakuumisoleringsteknik med
dubbla väggar av kopparplätering.
Håller temperaturen, smaken och
näringsvärdet på drycken inuti. Med ett
okrossbart yttre hölje i rostfritt stål och
en 18/8 interiör gör att denna termos
får en lång hållbarhet. Bekymringsfritt
antidroppslock med läckagesäker
silikontätning.

OTI S THER M O TO - GO - M UG
Ett bra sätt att förenkla din vardag som
kaffedrickare på är genom att skaffa
en to go mugg som man kan öppna
och stänga med bara en hand. Är du
ständigt i farten så kan denna mugg
vara optimal, den håller nämligen både
värme och kyla i upp till 6 timmar. Den
är tillverkad i 18/8 stål och tack vare
materialvalet tar den varken smak
eller doft. Dessutom är det bara att
stoppa den i diskmaskinen när den ska
rengöras.

Strl: 500 ml, 8,5x8,5x27,5 cm
Artnr: 50400 500 ml
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK

Strl: 300 ml, 7x16 cm
Artnr: 5062 Stål, 5064 Svart, 5066 Vit

Strl: 750 ml, 8,5x8,5x32 cm
Artnr: 50402 500 ml

Pris: 1–49 st, 159 SEK

Pris: 1–49 st, 169 SEK

Pris: >50 st, 149 SEK
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CUS TOMISE
YOUR BOTTLE
Gravyr är den märkmetod som i vår mening är den grönaste.
Framförallt då vi har den in-house, på så sätt sparar vi in på
onödiga frakter. Vår gravyr drivs dessutom av solenergi. När
du graverar används inga kemikalier. Gravyr är det mest
hållbara sättet att förädla en produkt. Att gravera våra flaskor
och termosar blir väldigt fint och är mycket uppskattat.
Prisexempel vid 50 st: 52 SEK
Inkl. montering. Startkostnad tillkommer
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L E A N VAT T E N F L A S K A

L E A N S TÅ LVAT T E N F L A S K A

Vattenflaska i BPA-fri tritanplast. Öglan
på locket gör den enkel att hänga på
väskan samt att den nätta formen gör
att den passar i de flesta mugghållare.
Flaskan är enkel att rengöra både för
hand och i maskin. Passar bra att lägga
ett tryck på.

Minimalistisk vattenflaska i rostfritt
stål. Enväggsdesignen gör flaskan
lätt, smidig och lätt att ta med sig. En
vattenflaska i rostfritt stål håller en hel
livstid om man tar väl hand om den.

Strl: 570 ml 6,5x6,5x23,5 cm
Artnr: 50830 Rosa, 50831 Marinblå,
50832 Grå, 50833 Röd, 50846 Orange,
50847 Transparent, 50848 Lime, 50849
Blå, 50862 Gul, 50863 Mörkgrön

Strl: 6,5x6,5x23 cm / 550 ml
Artnr: 50960B Blå, 50960BK Svart,
50960DB Mörkblå, 50960DG Mörkgrå,
50960G Grön, 50960O Orange, 50960P
Rosa, 50960PU Lila, 50960R Röd,
50960W Vit

Pris: 1–49 st, 59 SEK

Pris: 1–49 st, 95 SEK

Pris: >50 st, 55 SEK
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LEAN TERMOSFLASKA

L E A N G L A S VAT T E N F L A S K A

LEAN TERMOSFLASKA

En snygg glasvattenflaska för träningen eller till att ha på
kontoret. Denna vattenflaska är transparent i glas och silikon.
Den har ett bra grepp som även gör den enkel att ta med
när du är på språng. Flaskan tål maskindisk. Glasflaskan är
tillverkad av Borosilikatglas. Borosilikatglasets egenskap
är främst att de tål högre temperaturer samt snabba
temperaturväxlingar och mer stöttåligt än vanligt glas.

Termosflaska i rostfritt stål som matchar vattenflaskan i
samma serie. Öglan på locket gör den enkel att hänga på
väskan samt att den nätta formen gör att den passar i de
flesta mugghållare. Passar både för varm och kall dryck, då
den håller både värme och kyla längre. Flaskan är enkel att
rengöra både för hand och diska i diskmaskin.

Strl: 570 ml, 6,5x23,5 cm
Artnr: 50961 Svart, 50962 Grå
Pris: 1–49 st, 95 SEK
Pris: >50 st, 89 SEK
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Termosflaska i rostfritt stål som matchar
vattenflaskan i samma serie. Öglan
på locket gör den enkel att hänga på
väskan samt att den nätta formen gör
att den passar i de flesta mugghållare.
Passar både för varm och kall dryck,
den håller värmen upp till 6 timmar och
kyla upp till 18 timmar. Flaskan är enkel
att rengöra både för hand och diska i
diskmaskin.
Strl: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm
Artnr: 50953B Stål, 50953B50953BK
Svart, 50953DB Mörkblå, 50953DG Grå,
50953G Grön, 50953O Orange, 50953P
Rosa, 50953R Röd, 50953W Vit

Strl: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm
Artnr: 50950 Svart, 50951 Vit, 50952 Grå
Pris: 1–49 st, 149 SEK

Pris: 1–49 st, 139 SEK

Pris: >50 st, 139 SEK

Pris: >50 st, 129 SEK
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RPET ACTIVE DRY HANDDUK SMALL
Tillverkad av mikrofiber och delvis återvunna PET-flaskor. Lätt och kompakt. Dess
unika frottéstruktur kan absorbera mer vatten och torkar tre gånger snabbare än en
traditionell handduk. Perfekt för utomhusaktiviteter, sport och resor. Denna storlek
är utmärkt till att använda på gymmet. Tre återvunna PET-flaskor har används för att
tillverka denna handduk.
Strl: 80x40 cm
Artnr: 60021 Svart, 60023 Grå, 60025 Marinblå
Pris: 1–49 st, 85 SEK
Pris: >50 st, 79 SEK

RPET ACTIVE DRY HANDDUK L ARGE
Tillverkad av mikrofiber och delvis återvunna PET-flaskor. Lätt och kompakt. Dess
unika frottéstruktur kan absorbera mer vatten och torkar tre gånger snabbare än en
traditionell handduk. Perfekt för utomhusaktiviteter, sport och resor. Denna storlek
är utmärkt till att använda till resan eller gymmet. Nio återvunna PET-flaskor har
används för att tillverka denna handduk.
Strl: 140x70 cm
Artnr: 60022 Svart, 60024 Grå, 60026 Marinblå
Pris: 1–49 st, 159 SEK

Pris: >50 st, 149 SEK
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TAO S G R I L L S T E K S PA D E
Bred stålspade gjord i rostfritt stål
med ett långt trähandtag. Den tunna
stekspaden gör att den passar utmärkt
till flippa såväl pannkakor på grillen till
korv. Dessutom perfekt spade att ta
med på utflykter då den väger lite.
Strl: 48x9 cm
Artnr: 3398
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK
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PIZZA & BAKSTEN

TAO S P I Z Z A S PA D E

En pizza/baksten är perfekt att använda till bröd som har kort
gräddningstid med högt gradantal. Den fungerar till pizza
likväl som till matbröd. En pizza/baksten gör så att brödet blir
fluffigt men samtidigt får en krispig botten. Stenen fungerar
både i ugn och på grillen. Tillverkad i ett keramiskt material.

Extra bred stålspade gjord i rostfritt stål med ett långt
trähandtag. Använd till hemmagjord pizza, grilla fisk och bröd.

Strl: 33x33x3 cm
Artnr: 3391
Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 379 SEK

Strl: 64x30 cm
Artnr: 3401
Förp: Presentkartong
Pris: >50 st, 349 SEK

Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK
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BOEDO MARINADSET

R AWSON GRILL SET

Ett marineringskit med en bunke i
rostfritt stål som rymmer 0.75 liter samt
en marinadborste med silikonhuvud
som gör den enkel att hålla ren.

Ett grillset som består av två klämmor
i rostfritt stål, två vajergrillspett samt
en marinadborste i trä och silikon.
Klämmorna är perfekt till att grilla sparris
och smalare korvar som tenderar att
ramla ner genom grillgallret. Vajerspetten
är flexibla och smidiga att placera på
grillen samt enkla att hålla rena.

Strl: Bunke: 25x14,5x9 cm/ 750 ml.
Pensel: 20x5 cm
Artnr: 3393
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK

Strl: Klämmor: 16 cm. Vajer: 80 cm.
Pensel: 20x5 cm
Artnr: 3395
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 189 SEK
Pris: >50 st, 179 SEK

CORO MARINADMOPP
En marinadmopp som underlättar
pensling av lättflytande marinader och
såser. Använd moppen för att pensla
på lättflytande marinad under hela
grillningen för extra mycket smak.
Denna marinadmopp kommer med
två mopp-huvuden i bomull och ett
långt handtag av trä. Efter användning,
blötlägg moppen i diskmedel och
vatten och tvätta sedan för hand, låt
lufttorka. Moppen kommer att bli
färgad av marinad och grillens yttre
påverkan.
Strl: 48 cm
Artnr: 3396
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK

A LT U S G R I L L KO R G
Grilla smått och gott i den här stora
och rymliga grillkorgen utan risk att
maten ramlar ner genom gallret.
Grillkorgen underlättar tillagning av
små grönsaker och skaldjur så som
sparris, minipaprikor och räkor. Att
rosta hamburgerbrödet har aldrig varit
enklare. Det finmaskiga nätet ger ett
fint mönster samt en bra yta. Korgen
är i rostfritt stål och kan ställas direkt
på grillgallret. Kan även användas som
avställningskorg för andra råvaror.
Lägg aluminiumfolie i botten och upp
mot kanterna och använd korgen för
varmhållning åt det grillade.
Strl: 48x30x6 cm
Artnr: 3399
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK
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PICO GRILLDSPET TKORG
Set om två små grillkorgar. På samma
sätt som man grillar spett så kan man
använda dessa. Lägg helt enkelt i det
du önskar i korgen förslut och grilla.
Det fina med detta är att man slipper
pilla av bit för bit när man grillat klart.
Förpackas med en receptfolderi en fin
presentkartong.

SLIDE GRILLSPETT
Funktionella grillspett med glidfunktion
som gör att du enkelt kan skjuta av
det du grillat från spettet. Spettet är
dubbelt så att du kan vända på det
utan att de du grillat snurrar runt.
Handtagen har även en bra yta att
gravera på. Kommer i ett set om två
grillspett med en receptfolder.

Strl: 49x4x5 cm
Artnr: 3379
Förp: Presentkartong

Strl: 32,5x3x3 cm
Artnr: 33210
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.

Pris: 1–49 st, 169 SEK

Pris: 1–49 st, 95 SEK

Pris: >50 st, 159 SEK

Pris: >50 st, 89 SEK

C E D E R S T E K P L AT TA

Grillset med en stor och praktisk
stekspade som är lätt att få in under
allt från biffar till grönsaker. Båda
redskapen har en gummibeläggning
med tryckt trä-mönster som förblir kalla
under användning. Dessutom finns det
hål i handtagen så att de går att hänga
upp, t.ex. på sidan av grillen.

Fyll din mat med den subtila doften
av cederträ genom att grilla rätt på
denna träbräda (tips: blötlägg den
i vatten i ungefär en timme i förväg
för att förbättra smaken och förlänga
livslängden på brädan). När det är dags
att servera, lägg plankan rakt på denna
rostfria stålbrickan, som kommer med
handtag för enkel transport direkt till
bordet.

Strl: 50x10x5 cm
Artnr: 3374
Förp: Presentkartong

Strl: 40x18,5x0,8 cm
Artnr: 3394
Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 199 SEK

Pris: 1–49 st, 299 SEK

GRIP GRILLSET

Pris: >50 st, 189 SEK
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N AVA R R O G R I L L H A L S T E R

G R I L LV E R K T YG

MENDOZ A GRILLKORG

Praktiskt och hopfällbart grillhalster som är perfekt att ta med
på utflykter eller att använda hemma på grillen. Lägg det
du vill grilla mellan de två grillgallerna och lås grillhalstret.
Maten hålls på plats och det är enkelt att grilla maten på båda
sidorna över den öppna elden eller på grillen.

Behändiga grillverktyg, bestående av grillspade och kniv.
Båda två i rostfrittstål och med handtag i acaciaträ, praktiska
och snygga öglor på handtaget för upphängning.

Stor grillkorg i stål som är perfekt till grönsaker. Allt stannar
på plats och man slipper tappa ner mat mellan gallret. Enkel
att hålla ren och praktisk att använda.

Strl: 31x7x3 cm
Artnr: 3382
Förp: Presentkartong under 3 cm, går att skicka som brev.

Strl: 52x14x8 cm
Artnr: 3377
Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 189 SEK

Pris: 1–49 st, 169 SEK

Strl: 30x54 cm
Artnr: 3392
Förp: Presentkartong

Pris: >50 st, 179 SEK

Pris: 1–49 st, 169 SEK

Pris: >50 st, 159 SEK

Pris: >50 st, 159 SEK
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CAPE SKALDJURSSET
När det är dags för årets kräftskiva är
det viktigt att vara förberedd. För att
festen ska lyckas måste man se till att
man har alla redskap på plats. Detta set
kan hjälpa dig en bra bit på vägen då
det innehåller en kniv, fyra gafflar och
en kloknäckare, allting packat i en fin
bomullspåse. Med detta set är det inga
problem att njuta av kräftorna till fullo.
För att ta god hand om dina bestick
efter kräftskivan kan du olja in träet
med en neutral olja. På så sätt håller de
sig under en lång tid framöver. Se även
till att diska besticken för hand.
Strl: ostronkniv 15,5x2,2 cm, gaffel
17x0,7 cm, kloknäckare 13x5cm
Artnr: 3389
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 289 SEK
Pris: >50 st, 269 SEK

KÖKSTERMOMETER
En digital stektermometer med
touchfunktion förpackad i en bokbox.
Termometern läser av korrekt
temperatur på fem sekunder eller
kontinuerligt om du väljer att ha den
fast i det du tillagar. Innehåller också
en tidtagningsfunktion. I termometern
finns förinställda temperaturer
för de vanligaste kött, fisk och
kycklingvarianterna. Exempelvis om du
önskar en oxfilé medium, så väljer du
det på termometern och den visar att
du ska ta av köttet vid ca 60 grader och
varnar när du nåt denna temperatur.
Batterier medföljer.

STEKPINCETT

GRILLBESTICK

Set om två stycken grillkammar. En
grillkam är utmärkt för att grilla grillspett
på enklast möjliga vis. Fyll kammen
med dina råvaror och placera ut på
grillen, med en grilltång är det enkelt att
använda kammen utan att maten snurrar
runt på spettet. Enkelt att hålla rent då
de går utmärkt att diska i maskin.

Stekpincett av rostfritt stål, pincetten
är smidig att använda för både större
köttbitar och mindre tillbehör. Den
räfflade insidan av pincettens topp
gör att friktionen ökar och ditt grepp
förbättras.

Grillbestick i 12 delar. Kniv och gaffel i
rostfritt stål med trähanddtag.

Strl: 35x2,3x2,3 cm
Artnr: 3339
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.

Pris: >50 st, 279 SEK

Strl: 21,5x11x3,5 cm
Artnr: 3406
Förp: Presentkartong

Strl: 30x4x1 cm
Artnr: 3376
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.

Pris: 1–49 st, 209 SEK

Pris: 1–49 st, 109 SEK

Pris: >50 st, 199 SEK
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Strl: 22x2x1 cm
Artnr: 3384
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 299 SEK

Pris: 1–49 st, 139 SEK
Pris: >50 st, 129 SEK

Pris: >50 st, 99 SEK
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M O N T E R AW PI Z Z A PA N N A
En stekplatta i gjutjärn med många
användningsområden. Fungerar att
använda på både grillen, spisen och
i ugnen och är perfekt att tillaga
din hemgjorda pizza på. Hetta upp
pannan innan du gräddar den så har du
garanterat en frasig och god botten.
Gjutjärnet bidrar också med en jämn
värmefördelning över hela pannan och
gör att den fungerar på alla typer av
hällar inklusive induktion
Strl: 33x33x2 cm
Artnr: 3347
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

M O N T E R AW G R I L L P L AT TA
Den här plattan av gjutjärn läggs på
grillgallret, i ugnen eller används på
en spishäll. Utmärkt för att få fram
grillkänsla om vädret sviker, grönsaker,
heta räkor eller andra små ting som
lätt trillar igenom gallret på grillen.
Fungerar på de flesta typer av hällar
inklusive induktion.
Strl: 31x31 cm
Artnr: 2180
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

MONTE R AW
G J U TJÄ R N S P L AT TA
Ett stekbord till spisen i gjutjärn som
har goda egenskaper att steka på.
Fungerar på alla typer av spishällar
inklusive induktionshäll. Den
rektangulära formen gör att man kan
steka mycket samtidigt. Perfekt till
stora stekar, plättar och grönsaker. Går
även utmärkt att använda i ugn och på
grill för bakning av exempelvis pizza.
Använd på en eller flera zoner på din
spis. Till denna platta kommer även en
tång i bambu som kan användas för att
greppa och vända med.
Strl: 39x23x1,5 cm
Artnr: 21998
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 429 SEK
Pris: >50 st, 399 SEK

96

SPRING SUMMER 2021

SPRING SUMMER 2021

97

MONTE R AW MOR TEL
En gedigen och stor mortel i vår Monte
Raw serie. Perfekt till guaccamole
eller andra kryddblandningar. Du kan
dessutom göra hemmagjord pesto
som tack vare den praktiska hällpipen
smidigt hälls över för servering. Morteln
är tillverkad i 100 % rågjutjärn.
Strl: 15,5x15,5x10 cm
Artnr: 21999
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

MONTE R AW
G J U TJÄ R N S S T E K PA N N A
Gjutjärnsstekpanna med handtag i
svart trä. Pannan har en maskingjord
botten vilket gör den jämn och slät.
Det ger bästa förutsättningar för en
jämn värmespridning. Materialet har i
sig en god förmåga att sprida värmen
jämnt. Denna panna blir bara bättre
med tiden och om du sköter den
kommer den kunna gå i generationer.
Fungerar på alla typer av spishällar
inklusive induktionshäll. Handtaget går
att skruva av om du önskar använda
stekpannan i ugnen.
Strl: 28,5x28,5x6 cm
Artnr: 21996
Förp: Presentkartong

R E T R O P E P PA R K VA R N

RETRO SERVERINGSBESTICK

RETRO OSTSET

Pepparkvarn i klassisk och skandinavisk
design av askträ. Verket i kvarnen
är keramiskt och justerbart vilket
garanterar snabb och smidig malning.

Serveringsbestick i stål med handtag
av ek. En Klassisk och minimalistisk
design i ren skandinavisk stil.
Serveringsredskapen är perfekta
för middagar och speciella måltider
hemma. Förpackas i en exklusiv
presentkartong.

Tre ostknivar i stål med handtag av ek.
En klassisk och minimalistisk design
i ren skandinavisk stil. Förpackas i en
exklusiv presentkartong.

Strl: 5x5x16 cm
Artnr: 316220
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

Pris: 1–49 st, 429 SEK

Pris: 1–49 st, 239 SEK

Pris: >50 st, 399 SEK
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Strl: 28,5x5,5x2 cm
Artnr: 10220
Förp: Presentkartong

Strl: 10,5x7,7x2 cm
Artnr: 10221
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK

Pris: >50 st, 219 SEK
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G I G A R O O S T K N I VA R

BAKSET

Ett exklusivt ostset som består av två
stycken ostknivar och en smörkniv
med svart handtag av pakkaträ och
rostfritt stål. Förpackas i en exklusiv
presentkartong.

Bakset bestående av två stycken
mått, en visp samt en bakpensel.
Setet är packat i en bokbox med en
omvandligstabell på insidan.

Strl: 27x13,5x2,5 cm
Artnr: 30710
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 209 SEK

Strl: 30x13x4,50 cm (förpackning)
Artnr: 3067
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK

Pris: >50 st, 199 SEK

G I G A R O KÖ T T K N I VA R

S C A N D I N AV I A N F I K A

Köttknivar i typisk franskinspirerad
bistrostil av hög kvalitet. Handtag
av svart pakkaträ och blad i rostfritt
högkvalitativt stål. Bladet har en fin
slipning som gör att du skär igenom
maten med så lite motstånd som
möjligt. Ett set om fyra knivar, där du
enkelt matchar med den gaffel du själv
har hemma. Förpackas i en exklusiv
presentkartong.

Det finns knappt något mer
skandinaviskt än en riktig fika, och
vad hör en fika till mer än en kopp
kaffe och en kak- eller tårtbit? Med
detta set bestående av kaffemått och
tårtspade kan du servera fikan med
klass. Setet är perfekt som present,
och förhoppningsvis får du själv ingå i
testpanelen när det ska invigas.

Strl: 26,5x3x1 cm
Artnr: 30712
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 249 SEK

Strl: 28x13x4 cm (förpackning)
Artnr: 3388
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

Pris: >50 st, 229 SEK
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BUSCOT RUND SERVERINGSBR ÄDA
Kvalitativ skärbräda i rund modell som även är tillräckligt stor
och dekorativ för servering. Den har även försetts med ett
behändigt handtag som förenklar hantering och servering
ytterligare. Skärbrädan är gjord av FSC-certifierad teak
och har en vacker gyllene till mellanbrun tränyans, som blir
mörkare över tid. Skärbrädan har ett högt oljeinnehåll som
ger den ett kraftfullt skydd mot angrepp av röta, så den håller
sig i fint skick under lång tid.
Strl: 51x40x1,5 cm
Artnr: 3181
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 469 SEK

Strl: 49x24x1,5 cm
Artnr: 3183
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK

BUSCOT L ÅNG SERVERINGSBR ÄDA

B U S C O T M U LT I S K Ä R B R Ä DA

Robust och mycket användbar skär-/serveringsbräda som
med sin längd på 75 cm och bredd på 15 cm ger en stor
yta att skära eller servera på. Skärbrädan är gjord av FSCcertifierad teak och har en vacker gyllene till mellanbrun
tränyans, som blir mörkare över tid. Brädan är försedd med
ett stabilt och bra handtag som gör den enkel att förflytta.
Den har även ett rikligt oljeinnehåll, vilket gör den väl
skyddad mot röta.

Skär-/serveringsbräda på hela 40 x 30 cm, vilket innebär
att du har en stor yta att skära, förbereda eller servera på.
Brädan är försedd med en smart hållare för surfplatta eller
mobiltelefon så du enkelt kan följa dina recept. Brädan
är även försedd med ett praktiskt spår för vätskan så den
enkelt kan hällas ut via en hällpip, vilket gör att man undviker
onödigt spill. Tillverkad av FSC-certifierad teak. Genom att
olja in den med en neutral matolja vårdar du din skärbräda
och får längre hållbarhet.

Pris: 1–49 st, 369 SEK
Pris: >50 st, 339 SEK
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Snygg skär-/serveringsbräda som förgyller alla kök. Rymlig
yta vilket gör att den med enkelhet kan användas som
antingen skärbräda och serveringsbräda, eller båda delar.
Skärbrädan är gjord av FSC-certifierad teak och har en vacker
gyllene till mellanbrun tränyans, som blir mörkare över tid.
Brädan har ett högt innehåll av olja vilket gör den väldigt
motståndskraftig för röta. Utrustad med ett robust handtag
som gör att den enkelt kan förflyttas från kök till bord.

Pris: >50 st, 429 SEK

Strl: 75x15x1,5 cm
Artnr: 3184
Förp: Presentkartong
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B U S CO T R E K TA N G U L Ä R
SERVERINGSBR ÄDA
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Pris: >50 st, 299 SEK

Strl: 40x30x1,5 cm
Artnr: 3182
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK
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D E LU C A S K Ä R B R Ä D S S E T, 3 S T

DELUCA SK ÄRBR ÄDA ÄNDTR Ä

Skärbrädor i tre olika storlekar för optimal användarvänlighet
i köket. Ett set om skärbrädor i bambuträ. Använd vid
matlagning eller servering. Ett hållbart och miljövänligt
alternativ till plast. Bambu är en snabbväxande växt som ej
behöver bekämpningsmedel eller konstgödsel samtidigt som
det är naturligt antibakteriellt och suger upp minimalt med
vätska. Detta gör redskapen mer hygienisk i jämförelse med
andra trämaterial.

Vacker skärbräda tillverkad i odlad bambu. Bambu är ett
snabbväxande träslag som tar upp mycket koldioxid. En bra
produkt och även ett bra val för miljön. Dessutom är det ett
träslag som ger ideala egenskaper till en skärbräda på grund
av dess antibaktriella egenskaper. Skärbrädan kan lätt torkas
av med en fuktad trasa med varmt vatten och lite diskmedel.
Torka av skärbrädan och låt den torka stående på diskbänken.
Olja in skärbrädan då och då med lite matolja. Kallpressad
olja är bäst eftersom den fungerar som ett skydd mot smuts
och bevarar träets naturliga egenskaper.

Strl: Stor: 38x29,2x0,8 cm. Mellan: 30,x22,8x0,8 cm. Liten:
20,3x15,2 0,8 cm
Artnr: PK3183
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK
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Strl: 40x28x3 cm
Artnr: PK3190
Förp: Presentkartong

DELUCA GRY TUNDERL ÄGG

DELUCA SLEVSET

D E L U C A S E R V E R I N G S TÅ N G

Ett robust och snyggt underlägg som
klarar fat, kastruller, långpannor och
liknande. Vid mycket långa/stora fat
rekommenderas att dela underlägget
så att det används som två.

Ett set om köksslevar i bambuträ.
Använd vid matlagning eller
servering. Ett hållbart och miljövänligt
alternativ till plast. Bambu är en
snabbväxande växt som ej behöver
bekämpningsmedel eller konstgödsel
samtidigt som det är naturligt
antibakteriellt och suger upp minimalt
med vätska. Detta gör redskapen
mer hygienisk i jämförelse med andra
trämaterial.

Tång i bambu som kan användas för att
greppa och vända med. Perfekt till att
ta det rostade brödet från brödrosten
eller för att ta kött eller fisk från grillen
och fungerar utmärkt till servering
av pasta eller sallad. Konstruerad
och utformad för lång hållbarhet och
slitstyrka. En tång i bambu är svalare
och skönare att hålla i då den inte leder
värme lika bra som en tång i metall.

Strl: 15,5x15,8x2 cm
Artnr: 31802
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

Pris: 1–49 st, 459 SEK

Strl: 25x5x2 cm
Artnr: PK3180
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 169 SEK

Pris: >50 st, 419 SEK

Pris: >50 st, 159 SEK
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Strl: 30x2,5x2,5 cm
Artnr: 31800
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 85 SEK
Pris: >50 st, 79 SEK
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K AISER KNIVSET KOMPLET T
Exklusivt set med fem delar ur vår Kaiser serie. Setet består
av en brödkniv, en kockkkniv, en skalkniv, en santokukniv samt
ett brynstål. Setet kommer packat i en exklusiv canvaspouch.
Artnr: 16601
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 1439 SEK
Pris: >50 st, 1399 SEK

K A I S E R B R Y N S TÅ L S S E T
Kockkniv och brynstål ur Kaiser-serien. Kniven är tillverkad
av tyskt stål, X50CrMoV15, och handtaget är av pakkaträ.
Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans med den
välbalanserade kroppen från ände till egg gör den
skönare och lättare att arbeta med. Det tyska stålets goda
egenskaper gör att kniven både blir fläckbeständig och inte
heller ställer höga krav på skötsel mer än bryning då och då.
Strl: kockkniv: 33 cm (bladet: 20 cm) brynstål: 33 cm.
Artnr: 3373
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 539 SEK
Pris: >50 st, 499 SEK

KAISER FILÉSET
Setet består av en filékniv, stålvävd handske samt en
metalltvål. Handsken förbättrar ditt grepp om den hala
fisken samtidigt som den skyddar dig mot eventuella
missöden. Metalltvålen tar bort de odörer från fisk och lök
som vanlig tvål inte klarar av. Kniven är tillverkad av tyskt
stål X50CrMoV15 och handtaget är av Pakkaträ. Handtaget
är greppvänligt vilket tillsammans med dess välbalanserade
kropp från ände till egg gör den skönare och lättare att
arbeta med.
KAISER SANTOKUKNIV

KAISER BRÖDKNIV

K AISER KOCKKNIV

Santokukniv från Kaiserserien som
innehåller knivar tillverkade av stål
som är noga utvalt från Tyskland,
X50CrMoV15 samt har ett handtag i
Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt
vilket tillsammans med dess
välbalanserade kropp från ände till
egg gör den skönare och lättare att
arbeta med. Det tyska stålets goda
egenskaper gör att knivarna både blir
fläckbeständiga och ställer inte heller
höga krav på skötsel mer än slipning.
Dess skärpa håller sig länge och när
man väl behöver slipa dem så är det en
enkel uppgift.

Brödkniv från Kaiserserien som
innehåller knivar tillverkade av stål
som är noga utvalt från Tyskland,
X50CrMoV15 samt har ett handtag i
Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt
vilket tillsammans med dess
välbalanserade kropp från ände till
egg gör den skönare och lättare att
arbeta med. Det tyska stålets goda
egenskaper gör att knivarna både blir
fläckbeständiga och ställer inte heller
höga krav på skötsel mer än slipning.
Dess skärpa håller sig länge och när
man väl behöver slipa dem så är det en
enkel uppgift.

Exklusiv kockkniv från Kaiserserien.
Denna knivserie har tagit flera år
att utveckla. Stålet är noga utvalt
från Tyskland, X50CrMoV15 och
handtaget är av Pakkaträ. Handtaget
är greppvänligt vilket tillsammans med
dess välbalanserade kropp från ände
till egg gör den skönare och lättare att
arbeta med. Det tyska stålets goda
egenskaper gör att knivarna både blir
fläckbeständiga och ställer inte heller
höga krav på skötsel mer än slipning.
Dess skärpa håller sig länge och när
man väl behöver slipa dem så är det en
enkel uppgift.

Strl:
Artnr: 1653
Förp: Presentkartong

Strl:
Artnr: 1651
Förp: Presentkartong

Strl: 33 cm (bladet: 20 cm)
Artnr: 1650
Förp: Presentkartong

Strl: 33 cm (bladet: 20 cm) och 19,5 cm (bladet: 8 cm).
Artnr: 1655
Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 279 SEK

Pris: 1–49 st, 359 SEK

Pris: 1–49 st, 359 SEK

Pris: 1–49 st, 539 SEK

Pris: >50 st, 259 SEK
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Pris: >50 st, 329 SEK

Strl: filékniv: 33 cm (bladet: 21 cm).
Artnr: 1601
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 419 SEK
Pris: >50 st, 389 SEK

K AISER KOCKSET
Exklusivt set med två stycken knivar ur vår Kaiser-serie.
En kockkniv samt en skalkniv. Handtaget är greppvänligt
vilket tillsammans med den välbalanserade kroppen från
ände till egg gör den skönare och lättare att arbeta med.
Det tyska stålets goda egenskaper gör att kniven både blir
fläckbeständig och inte heller ställer höga krav på skötsel mer
än bryning då och då.

Pris: >50 st, 329 SEK
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Pris: >50 st, 499 SEK
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CASBAS FÖRKLÄDE
Stilrent och klassiskt förkläde i tjock bomullscanvas med
diskreta detaljer i veganläder. Reglerbart spänne upptill och
en stor ficka framtill. Ett förkläde med lång livslängd som bara
blir finare med tiden.
Strl: 90x70 cm
Artnr: 2178 Svart, 2179 Taupe
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK
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ASADO FÖRKLÄDE

ASADO FIRST AID KIT

Robust förkläde i stentvättad canvas
500 gsm med detaljer av konstläder. Ett
förkläde med lång livslängd som bara
blir finare med tiden.

Förstahjälpen-kit i populära serien
asado. Förpackat i en canvas bag med
dragkedja ligger allt du behöver för den
mindre olyckan så som plåster, sax, ett
mindre bandage mm.

Strl: 70x90 cm
Artnr: 2155 Svart, 2156 Grön, 2159 Tan
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 239 SEK
Pris: >50 st, 219 SEK
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Strl: 16x12x2 cm
Artnr: 2190 Svart
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK
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MASON FÖRKLÄDE
Funktionellt förkläde i 100% bomull
som får dig att framstå som ett proffs
i köket eller framför grillen. Framsidan
har utrustats med en handdukshållare
samt en djup ficka så att alla
köksredskap du behöver finns nära till
hands. Förklädet har korsade ryggband
i kontrasterande färg som går att
justera så att de sitter bra runt kroppen.
Strl: 70x90 cm
Artnr: 2251 Blå, 2252 Beige
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 179 SEK
Pris: >50 st, 169 SEK

MASON HANDDUKS/
FÖRKLÄDE
Oavsett om det är ett förkläde eller
en kökshandduk du behöver, så täcker
denna handduksförkläde dina behov.
Dess multifunktionella användning
gör att den kan användas både som
förkläde när du lagar mat eller som
kökshandduk vid behov. Framtagen
i 100% bomull samt utrustad med
hängögla i kontrasterande färg för
enkel upphängning efter användning.
Strl: 70x50 cm
Artnr: 2254 Blå, 2255 Beige
Förp: Polybag
Pris: 1–49 st, 109 SEK
Pris: >50 st, 99 SEK
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B O U R D O N S E R V E T T, 2 S T
Servett i tvättad bomull som ger en mjuk känsla och fin
patina. En kontrastsöm går längs med hela servetten. Fina
både till vardags som till fest.

Strl: 4,4x4,4x1 cm
Artnr: 12150 Guld, 12152 Silver
Förp: Kuvert

Pris: 1–49 st, 65 SEK

Pris: 1–49 st, 55 SEK

B O U R D O N TA B L E T T E R , 2 S T

BOURDON KÖKSHANDDUK , 2 ST

Tablett i tvättad bomull som ger en mjuk känsla och fin
patina. En kontrastsöm går längs med hela tabletten. Fina
både till vardags som till fest.

Kökshandduk i tvättad bomull som ger en mjuk känsla och fin
patina. En kontrastsöm går längs med hela handduken. En fin
detalj i köket.

Strl: 47x32 cm
Artnr: 12142
Förp: Polybag

Strl: 45x70 cm
Artnr: 12144
Förp: Polybag

Pris: 1–49 st, 65 SEK
Pris: >50 st, 59 SEK

SPRING SUMMER 2021

Eleganta servettringar i guld- eller silverfärgad metall, perfekt
då du vill ge dukningen en lite lyxigare touch.

Strl: 45x45 cm
Artnr: 12140
Förp: Polybag
Pris: >50 st, 59 SEK
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LIMOUX SERVETTRING, 2 ST
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Pris: >50 st, 49 SEK

Pris: 1–49 st, 109 SEK

Pris: >50 st, 99 SEK

11 5

MEMOIR OF WINE

NIGEL TUMBLERGLAS, 6 ST

Ett trevligt vinset för den som vill lära
sig mer om vin. Setet innehåller en
bra vinöppnare i klassisk stil med kniv,
korkskruv- och kapsylöppnare i ett. Till
detta kommer ett häfte fyllt av kunskap
och roliga anekdoter, i häftet tas det
upp karakteristiska drag hos de mest
förekommande druvorna som används
vid vintillverkning. Utöver detta får du
även en noteringblad där du kan fylla i
information om de viner du testat och
vad du tyckte om dem. Allt packat i en
exklusiv förvaringslåda.

Lyxiga och vackra glas som med
sitt skurna mönster reflekterar
ljuset och sprider ett otroligt fint
skimmer. Tumblerglasen passar
perfekt till vardags som till fest.En
bredare diameter gör det enklare
att servera drycken rikligt med is.
Denna kristallserie tillför lite guldkant
till barskåpet. Glasen är stapelbara.
Kommer som ett set om sex stycken
glas.

Strl: 11x3x1,7 cm
Artnr: 38201
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.

Strl: 330 ml, 10x8,5x8,5 cm
Artnr: 3814
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 249 SEK
Pris: >50 st, 229 SEK

Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

BAMBUSUGRÖR 12 ST

NIGEL HIGHBALLGLAS, 6 ST

Gör ett miljövänligt val och skippa
sugrör i plast och skaffa i stället snygga
och unika sugrör i bambu. Med dessa
sugrör kommer du garanterat att sticka
ut, och naturligare sugrör går inte att få
tag i. I paketet får du 12 sugrör och en
diskborste i en fin förvaringspåse av
bomull. Efter användning handdiskar du
i varmt vatten med rengöringsborsten.
Olja sugrören med jämna mellanrum
med en neutral olja för optimal
hållbarhet.

Lyxiga och vackra glas som med
sitt skurna mönster reflekterar ljuset
och sprider ett otroligt fint skimmer.
Highballglas särskilt framtaget för
att servera kyliga drycker.En bredare
diameter gör det enklare att servera
drycken rikligt med is. Denna kristallserie
tillför lite guldkant till barskåpet. Glasen
är stapelbara. Kommer som ett set om
sex stycken glas.

Strl: 1x19,5 cm
Artnr: 30601
Förp: Bomullspåse
Pris: 1–49 st, 109 SEK

Strl: 450 ml, 14,5x8x8 cm
Artnr: 3812
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

Pris: >50 st, 99 SEK

11 6
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N O M I M O N O TA L L R I K S E T

NOMIMONO ASSIETTSET

NOMIMONO SKÅLSET

Set om två stengodstallrikar i rak
design. Naturligtvis diskmaskinssäkra.
OBS! Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga
ingen är den andra lik.

Set om två stengodsassietter i rak
design. Naturligtvis diskmaskinssäkra.
OBS! Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga
ingen är den andra lik.

Strl: 26,5x26,5x1,5 cm
Artnr: 3553
Förp: Presentkartong

Strl: 17x17x1 cm
Artnr: 3576
Förp: Presentkartong

Två skålar av stengods i mindre
modell. Utmärkt till frukost eller
som förrättstallrikar. Naturligtvis
diskmaskinssäkra. OBS! Denna produkt
är handgjord och glaseras tre gånger
för att få till rätt finish. Varje del är unik,
det vill säga ingen är den andra lik.

Pris: 1–49 st, 279 SEK

Pris: 1–49 st, 259 SEK
Pris: >50 st, 239 SEK

Pris: 1–49 st, 179 SEK

NOMIMONO KANNA

NOMIMONO MUGGSET

En rustik kanna med öra för upphällning
av diverse av livets goda. Kannan är
handgjord i stengods, vilket gör varje
exemplar unikt i sig. Reaktiv glasyr
ger kannan en speciell nyansering
som skiljer sig något från produkt till
produkt, vilket ger kannan desto mer
personlighet och charm.

Fyra stycken muggar utan öra. Använd
som te-och kaffekopp eller varför
inte duka som vattenglas tillsammans
med resten av Nomimono-familjen.
Naturligtvis diskmaskinssäkra. OBS!
Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga
ingen är den andra lik.

NOMIMONO
UPPL ÄGGNINGSSET

Pris: >50 st, 259 SEK

NOMIMONO
Japansk t möter skandinavisk t, rus tik t möter modernt.
Nomimono har sin källa i naturen och jorden runt om oss,
vilket get t inspiration till denna rus tika serie i naturnära,
jordiga toner där inget objek t är det andra lik t. Varje
produk t är skapat i handgjor t s tengods som glaserats tre
gånger för rät t finish. Det gör varje produk t unik, vilket

Strl: 11x11x18 cm
Artnr: 3578
Förp: Presentkartong

också är en s tor del av Nomimonos charm. Samlarobjek t

Pris: 1–49 st, 390 SEK

för en jordnära och inspirerande ser vering.
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Strl: 17,5x17,5x5,5 cm
Artnr: 3557
Förp: Presentkartong

Pris: >50 st, 360 SEK

SPRING SUMMER 2021

Strl: 8x8x9,5 cm
Artnr: 3558
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 199 SEK
Pris: >50 st, 189 SEK

Pris: >50 st, 169 SEK

Två mindre serveringsfat ur Nomimonofamiljen. Använd som assietter eller
som mindre uppläggningsfat åt
tillbehör. Naturligtvis diskmaskinssäkra.
OBS! Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga
ingen är den andra lik.
Strl: 24x10,5x1,5 cm
Artnr: 3554
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 159 SEK
Pris: >50 st, 149 SEK

11 9

N O M I M O N O TA PA S S E T
Vackert serveringsset som inkluderar
två skålar, ett träfat och en smörkniv.
Japanskt möter skandinaviskt, rustikt
möter modernt. Nomimono har sin
källa i naturen och jorden runt om oss,
vilket gett inspiration till denna rustika
serie i naturnära, jordiga toner där
inget objekt är det andra likt. Varje
produkt är skapat i handgjort stengods
som glaserats tre gånger för rätt finish.
Det gör varje produkt unik, vilket också
är en stor del av Nomimonos charm.
Samlarobjekt för en jordnära och
inspirerande servering.
Strl: 25x19x2 cm
Artnr: 3572
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 279 SEK
Pris: >50 st, 259 SEK

NOMIMONO
SERVERINGSSKÅL DJUP

NOMIMONO SKÅL

Härlig serveringsskål i stengods med
en högre, handgjord, kant som därför
blir elegant ojämn. Perfekt till en
underbar nudelsallad eller som varför
inte servera en pastarätt. Naturligtvis
diskmaskinssäker. OBS! Denna produkt
är handgjord och glaseras tre gånger
för att få till rätt finish. Varje del är unik,
det vill säga ingen är den andra lik.

Skål av stengods, som ingår i den
populära serien Nomimono. Skålen
lämpar sig såväl till den kalla salladen
som till den nykokta potatisen.
Diskmaskin- och microvågsugnssäker.
OBS! Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga
ingen är den andra lik.

Strl: 30x30x9 cm
Artnr: 3564
Förp: Presentkartong

Strl: 21x21x12 cm
Artnr: 3569
Förp: Presentkartong

Pris: 1–49 st, 349 SEK
Pris: >50 st, 319 SEK
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Pris: 1–49 st, 279 SEK

NOMIMONO
SERVERINGSSKÅL
Härlig serveringsskål i stengods.
Perfekt till en underbar sallad eller som
fruktfat. Naturligtvis diskmaskinssäker.
OBS! Denna produkt är handgjord och
glaseras tre gånger för att få till rätt
finish. Varje del är unik, det vill säga
ingen är den andra lik.
Strl: 31x31x5,5 cm
Artnr: 3551
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 390 SEK
Pris: >50 st, 360 SEK

NOMIMONO
SERVERINGSSET
Fat av stengods med tre små skålar.
Obegränsat med användningsområden
– tapas, dipp, snacks eller varför
inte med var sitt värmeljus i. Fatet
i sig kan till exempel användas till
uppläggning eller sallad. Naturligtvis
diskmaskinssäkra. OBS! Denna produkt
är handgjord och glaseras tre gånger
för att få till rätt finish. Varje del är unik,
det vill säga ingen är den andra lik.
Strl: 35,5x14,2x3 cm
Artnr: 3559
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 319 SEK
Pris: >50 st, 299 SEK

Pris: >50 st, 259 SEK
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N A B U CCO V E G A N L E AT H E R
B R E V S TÄ L L
Brevställ i cognacsfärgat veganläder
med vita kontrast sömmar. Inred kontoret
med stil.
Strl: 20x6x13 cm
Artnr: 2201143
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

NABUCCO VEGAN LEAHTER
PENNBURK
Pennburk i cognacsfärgat veganläder
med vita kontrast sömmar. Inred kontoret
med stil.
Strl: 7x7x9 cm
Artnr: 2201145
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 129 SEK
Pris: >50 st, 119 SEK
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N A B U CCO V E G A N L E AT H E R
DOKUMENTFACK

N A B U CCO V E G A N L E AT H E R
M U S M AT TA

N A B U CCO V E G A N L E AT H E R
PA PPE R S KO R G

N A B U CCO V E G A N L E AT H E R
SERVERINGSBRICKA

N A B U CCO V E G A N L E AT H E R
SMYCKESSKRIN

N A B U CCO V E G A N L E AT H E R
NYCKELBRICK A

Dokumentfack i cognacsfärgat
veganläder med vita kontrast sömmar.
Inred kontoret med stil.

Musmatta i cognacsfärgat veganläder
med vita kontrast sömmar. Inred kontoret
med stil. Använd som musmatta eller
som mindre skrivunderlägg.

Papperskorg i cognacsfärgat veganläder
med vita kontrast sömmar. Inred kontoret
med stil.

Serveringsbricka i cognacsfärgat
veganläder med vita kontrastsömmar.
En fin inredningsdetalj i köket och
vardagsrummet.

Skrin klätt i cognacsfärgat veganläder
med inredning i mjuk svart sammet.
Lockets insida är beklädd med
spegelglas. Förvara dina smycken och
accessoarer i stil.

Nyckelbricka i cognacsfärgat veganläder
med vita kontrast sömmar. Inred kontoret
med stil.

Strl: 35x25x6 cm
Artnr: 2201142
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 429 SEK
Pris: >50 st, 399 SEK
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Strl: 25x19x0,5 cm
Artnr: 2201149
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 149 SEK
Pris: >50 st, 139 SEK

Strl: 22x22x35 cm
Artnr: 2201146
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 509 SEK
Pris: >50 st, 479 SEK
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Strl: 37x37x5 cm
Artnr: 2201148
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 459 SEK
Pris: >50 st, 419 SEK
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Strl: 23x14x4 cm
Artnr: 2201152
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 309 SEK

Strl: 25x25 cm
Artnr: 2201141
Förp: Presentkartong
Pris: 1–49 st, 209 SEK
Pris: >50 st, 199 SEK

Pris: >50 st, 289 SEK
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LUFFAR SCHACK COFFEE
TA B L E
Klassiskt luffarschack, dock en mycket
roligare och snyggare design. Spelet
kommer i en fin förvaringslåda som den i
sig blir en fin inredningsdetalj i hemmet.
Strl: 15x15x,28 cm
Artnr: 9162
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

B R AT Z Y CO F F E E TA B L E
Här kommer Yatzy i lyxförpackning!
Med tärningar i guld och med en lika
exklusiv penna, höjer vi Yatzy till Bratzy.
Allt liggande i en stilig ask tryckt med
guldtext, är detta spel både rolig att
ge bort och att ha liggande framme på
soffbordet.

Klassiskt Fia med knuff spel, dock en
mycket roligare och snyggare design.
Spelet kommer i en fin förvaringslåda
som den i sig blir en fin inredningsdetalj
i hemmet.
Strl: 25x25x2,8 cm
Artnr: 9160
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.
Pris: 1–49 st, 169 SEK
Pris: >50 st, 159 SEK

YAT Z Y C O F F E E TA B L E
Kåk, fyrtal eller yatzy? Här kommer de
fem tärningarnas spel, liggande i en
stilig ask, tryckt med guldtext. Den fina
presentasken gör att detta spel både
rolig att ge bort och att ha liggande
framme på soffbordet.

Strl: 12x16,5x3 cm
Artnr: 9152
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.

Strl: 12x16,5x3 cm
Artnr: 9154
Förp: Presentkartong under 3 cm, går
att skicka som brev.

Pris: 1–49 st, 139 SEK

Pris: 1–49 st, 105 SEK

Pris: >50 st, 129 SEK
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FIA MED KNUFF COFFEE
TA B L E
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Pris: >50 st, 99 SEK
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FLORA PRESENTKARTONG

DJUNGEL PRESENTKARTONG

Presentkartong som förhöjer upplevelsen för mottagaren.

Presentkartong som förhöjer upplevelsen för mottagaren.

Strl: 39x29x8 cm

Strl: 49x35x11 cm

Strl: 39x29x8 cm

Strl: 49x35x11 cm

Artnr: 1421

Artnr: 1425

Artnr: 1321

Artnr: 1325

Pris: 1–49 st, 45 SEK

Pris: 1–49 st, 55 SEK

Pris: 1–49 st, 45 SEK

Pris: 1–49 st, 55 SEK

Pris: >50 st, 39 SEK

G O T S C A N VA S K A S S E

Pris: >50 st, 39 SEK

Pris: >50 st, 49 SEK

THANK YOU PRESENTK ARTONG

T H A N K YO U P R E S E N T PÅ S E

Presentkartongen är märkt med FSC®, märket för
ansvarsfullt skogsbruk.

Presentpåsen är märkt med FSC®, märket för ansvarsfullt skogsbruk.

Strl: 40x38x7 cm
Artnr: 2306 Off-White, 2307 Grå, 2309 Svart

Strl: 39x29x7 cm

Strl: 49x11x33 cm

Strl: 16x9x20 cm

Strl: 30x10x37 cm

Strl: 40x11x49 cm

Förp: Polybag

Artnr: 921

Artnr: 925

Artnr: 408

Artnr: 409

Artnr: 410

Pris: 1–49 st, 55 SEK

Pris: 1–49 st, 39 SEK

Pris: 1–49 st, 55 SEK

Pris: 1–49 st, 25 SEK Pris: 1–49 st, 29 SEK Pris: 1–49 st, 35 SEK
Pris: >50 st, 19 SEK Pris: >50 st, 25 SEK Pris: >50 st, 29 SEK

Bomullskasse av extra fin ekologiskt odlad bomullscanvas med
GOTS-certifierng. Tillverkad av 350 gsm 100 % ekologiskt odlad
bomull. OEKO-TEX standard 100.

Pris: >50 st, 35 SEK

Pris: >50 st, 49 SEK
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Pris: >50 st, 49 SEK
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Pris: >50 st, 49 SEK
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M E D L E M S S K A P & I N I T I AT I V

KEMIKALIER

AMFORI

KEMIKALIEGRUPPEN

Vinga är medlemmar i Amfori-BSCI ett europeiskt samarbete
för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala
leverantörskedjan. Amfori förenar över 1300 företag kring
en gemensam uppförandekod och här får vi stöttning i
arbetet mot en etisk leverantörskedja. Grunden för systemet
är den gemensamma uppförandekoden som samtliga
medlemmar åtar sig att implementera i sin leverantörskedja.
Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga
rättigheter, barnkonventionen och International Labour
Organisations, ILOs kärnkonventioner. Tillsammans med våra
leverantörer hjälper vi dem att utveckla en bättre arbetsmiljö.

För att säkerställa och jobba proaktivt med EU:s
kemikalielagstiftning REACH är vi, sedan 2015 medlemmar i
kemikaliegruppen vid RISE Research Institutes of Sweden (fd
Swerea IVF). Nätverket drivs av RISE tillsammans med experter
från universitet och myndigheter. Medlemskapet hjälper
oss att tolka lagkrav, hålla oss uppdaterade på ändringar
i lagstiftningen och kommunicera lagstiftningen mot våra
samarbetspartners. Vi har även möjlighet att få kunskap och
rådgivning i produktspecifika frågor.

BCI COTTON
Vi ställde oss frågan: hur kan vi jobba med bomull på ett
mer hållbart sätt? Den absolut största delen av världens
bomullsodlingar idag är konventionella odlingar, inte
ekologiska, för att bidra till förbättring av de konventionella
odlingarna har vi valt ett medlemskap i BCI. Bomullen är köpt
som BCI bomull, det betyder att för varje ton råbomull Vinga
köper, går en viss resurs till att utbilda bönder och arbetare
på bomullsfälten i hur de odlar bomull på ett mer hållbart
sätt (t ex hur man minskar vattenförbrukningen och använder
mindre bekämpningsmedel). Utbildningarna finansieras av den
årsavgift Vinga betalar till BCI som i sin tur beror på hur stor
mängd råbomull vi köper som BCI. Alltså, ju fler produkter vi
kan köpa som BCI desto mer pengar till utbildning för odlarna.

CHEMICALS IN FOCUS
För att på ett tydligt sätt kommunicera lagkrav till våra
fabriker och kunna ha kontroll på våra varor arbetar vi med ett
produktverktyg som vi kallar Chemicals in focus. Med hjälp av
verktyget bryter vi ner produkten på komponentnivå för att
på ett effektivt sätt hantera varje del och dess innehåll. För
mer information och frågor kring detta kontakta gärna mia@
vingaofsweden.se
PRODUKTUTVECKLING

Som medlemmar i textilimportörerna får vi extra stöd i
allt som rör handel av textilvaror. De ger branschspecifik
service och hjälper till att bena ut begrepp gällande t ex
kemikalieanvändning, miljömärkning och socialt ansvar. En bra
stöd i hur man som företag går vidare i sitt hållbarhetsarbete.

Skapandet av en Vingaprodukt pågår året runt och för oss
handlar om att sträva efter långsiktiga lösningar och vi arbetar
med att produktutveckla över en längre period. Tar vi oss tiden
till ett grundligt arbete här har vi större möjligheter att skapa
en mer hållbar produkt, som kan leva under lång tid. Det är
viktigt att varje produkt förtjänar att skapa ett minne, att det
finns en funktion och en tanke bakom produkten. Rutinen
vid inköp baseras på att minimera alla onödiga processer,
förpackningar och beredningar, utan att göra avkall på kvalité
eller estetik. Via medlemskapet i kemikaliegruppen håller vi oss
uppdaterade gällande den senaste forskningen inom kemi- och
miljörelaterade frågor, en viktig vägvisare för beslutsfattning
vid produktframtagningen.

N AT U R S K Y D D S F Ö R E N I N G E N

VINGA GUANGZHOU

Vi tror att kunskap och intresse för miljöfrågor är avgörande
för att kunna minimera vår miljöpåverkan, därför är vi
stödföretag hos Naturskyddsföreningen. Vi hjälper på detta
sätt till att stötta projekt inom klimat- och miljörelaterade
frågor. Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest
inflytelserika miljöorganisation, som medlemmar här bidrar vi
till att de kan göra sitt yttersta för att sätta miljöfrågor högt på
agendan i Sverige och EU.

På Vingas kontor i Guangzhou, Kina jobbar idag tre personer
Flora, Michelle och Bella. De arbetar dagligen med order- och
leverantörsuppföljning och tack vare dem kan vi skapa ett
nära samarbete med våra samarbetspartners här. Kollegorna
på kinakontoret är en viktig del i att kommunicera våra
kemikaliekrav till våra samarbetspartners och att utbilda dem i
hur vi arbetar med verktyget Chemicals In Focus.

TEXTILIMPORTÖRERNA

CENTRE OF HOPE PRIMARY SCHOOL
Sedan många år stödjer Vinga en skola i Lijing i provinsen
Yunnan i södra Kina. Detta var en möjlighet att inleda ett
stöttande projekt direkt på plats i det land där största delen
av vår tillverkning sker idag. Projektet bidrar till att förse skolan
med utbildningsmaterial och annat som underlättar och
förbättrar barnens utbildning.
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