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SPEJL OG BOX

Lækker pakke med flip spejl 
samt brilliant box.

MESSENGERBAG

Cool skuldertaske i råt look, 
lavet i kraftigt lærred med 
detaljer i okseskind.

SIA

En charmerende bluetooth 
højtaler i høj kvalitet

GAVESÆT

Below 10 degrees gaveæske 
med lækre produkter fra 
Tromborg.

Gaver til hende
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VASE

Blå mega riflet vase, 15 cm.

TERRACE

LED lanterne med bluetooth 
speaker og powerbank, 
spilletid ca. 20 timer.

WOOFIT
HEADPHONES

Trådlse headphones via 
bluetooth og med active 
noise cancellation.

CLUTCH

Cool, moderne clutch som 
kan bruges både til hverdag 
og fest.

Gaver til hende
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ARMBÅNDSUR

Enkelt, eksklusivt ur med 
udskiftelig rem.

KOPPER

Mega riflet kopper 33cl.

KUFFERT

Stor kuffert i kraftigt ABS 
materiale, lækker model 
med 4 dobbelthjul.

CARBON

Lækkert sæt fra
Badeanstalten.

Gaver til hende
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OLD FARMER

Lækkert grillbestik fra 
Gense. 8 dele.

EARBUDS

Lækkert design og suveræn 
trådløs lyd via bluetooth. GT SÆT MED GLAS

Sæt der indeholder Gin/Tonic 
sæt med 6 Lyngby highball 
glas

BARBER KIT

Lækkert sæt fra Barberians 
med shaving cream, børste 
og bowl.

Gaver til ham
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FORKLÆDE

BBQ forklæde fra 
Dutchdeluxe i canvas og 
stropper i 100% læder.

CHAMPAGNEBOWLE
M. TILBEHØR

Sæt med Champagnebowle 
Ø40cm samt 4 stk. Luigi
Bormioli champagneglas

UR

Stilfuldt, klassisk design 
med udskiftelig rem.

SKJORTE

Lækker Tommy Hilfiger 
skjorte i 100% bomuld.

Gaver til ham
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MEN WITH 
BEARD SET

Et musthave til dig der er 
udstyret med fuldvoksent 
skæg. 

MOVEIT

Stor lyd og lækkert design
som både kan bruges i
hjemmet eller tages med
på farten.

TERRACE

LED lanterne med bluetooth 
speaker og powerbank,
spilletid ca. 20 timer.

KUFFERT

Stor kuffert i kraftigt ABS 
materiale, lækker model 
med 4 dobbelthjul.

Gaver til ham
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DANIA STOOL

Designit har skabt Dania 
skamlen, et møbel med 
masser af tyngde og godt 
design.

LAMPE

Flot og stilren lampe i Ø53cm.

SENGETØJ

Model Edge i blødt bomulds-
satin med diskret motiv, 
100% bomuld. Flere farver.

NOVE TOILETSÆT

Prisvindende badserie 
bestående af sæbedispens-
er, tandbørstekrus og toilet-
børste. Flere farver.

Gaver til familien
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TERRASSEVARMER

Til vægmontering med tre 
varmeindstillinger. 

COMFORT

Håndklædepakke (8stk) i 
100% bomuldsfrotté som er 
økotex produceret.
Flere farver.

COBRA
CANDLEHOLDERS

Lavet i spejlblankt rustfrit 
stål. Højde: 240 mm. Inde-
holder 2 stk.

STOR KØBMANDS-
PAKKE 

Indeholder forskellige læk-
kerier fra Sv. Michelsen til 
hele familien.

Gaver til familien
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BIRDS

Sæt med de populære fugle 
fra Architectmade, 1 stk. lille 
og 1 stk. stor.

PARASOL

Bring along parasol er din 
tro følgesvend og garanti for 
skygge og læ.

BÅLFAD

Flot enkelt bålfad fremstil-
let i pulverlakeret stål.

BORDLAMPE

Stilsikker bordlampe som 
både er funktionel og deko-
rativ. Flere farver.

Gaver til familien
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PIZZASÆT

Lækkert pizzasæt som 
indeholder serveringsbræt, 
pizzaskærer og pizzaknive.

KLODS HANS

Lækker gaveæske med vin/
chokolade samt Klods Hans
figuren fra Spring 
Copenhagen.

JUICER

Kraftfuld professionel juicer 
med støjsvag motor.

COCKTAILGLAS

Gavesæt beståenede af 8 
cocktailglas samt server-
ingsforslag på spændende 
drinks.

Gaver inden for gastro
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SALT/PEBERSÆT

Rigtig populært sæt fra 
Peugeot.

MESH KNIVSÆT

Sæt med 3 lækre knive i 100% 
rustfrit stål.

BLOOM
PETIT + LARGE

Bloom skålene er lavet I 
rustfrit stål og er både 
velegnede til at servere læk-
ker mad og til at udsmykke 
ethvert bord. 

GRILLPAKKE

Sæt bestående af kontakt-
grill, kværn og viskestykke.

Gaver inden for gastro
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MAGRETHE SKÅLE
MED KANDE

Sæt bestående af Rosti
Margrethe skåle samt
mixerkande.

KAFFESÆT

Sæt med termokande samt
4 termokrus.

SKÆREBRÆTSÆT

Lækkert sæt med 2
skærebræt i teak.

CHAMPAGNEPAKKE
MED GLAS

Sæt med 4 Lyngby
champagneglas samt 75cl.
Bereche champagne.

Gaver inden for gastro
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