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hende

Gaver til
ham

Gaver til
familien

Julegave-
shoppen

Egmont
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Gaver
inden for
gastro



MENTHA

Gavepakke med 12 forskellige 
produkter.

GEORG COAT STAND

Stumtjener i dimensionerne 
W×D×H: 54×39×170 cm

DAGMAR 
CROSSBAG

Skuldertaske i eksklusivt 
Vaqueta okselæder.

TURTELDUER

Natur egetræ og røget 
egetræ. H 9,5 cm.

Gaver til hende
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BAKKEBORD

Funktionelt og dekorativt 
bakkebord med to aftagelige 
bakker,

GABRIELLA 
SHOPPER

 L: 38 cm. H. 28 cm. D. 14 
cm. Skulderrem: 93 cm.

ÉTAGÉRE

Lækkert Étagére 2 lags fra 
Royal Copenhagen.

VINTAGE

Bluetooth-højttaler i ægte 
italiensk premium skind.

Gaver til hende
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3-PAK SKÅLE

Lækkert sæt med 3 skåle fra 
Royal Copenhagen. Skålene 
måler 17 cm.

CAB LONDON
KUFFERTSÆT

kuffertsæt fra Calobolaget 
med en lille kuffert og en 
kuffert i mellemstørrelsen.

TOUCHIT 
HEADPHONES

Bluetooth 
høretelefoner.

ANTI-AGING 
GAVESÆT

Lækkert sæt fra Tromborg 
med flere produkter.

Gaver til hende
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STEAK PÅ 
STØBEJERN

Den komplette steakpakke 
med flere dele.

ROLLIT BAKKEBORD

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

GORM SLEEVE

En lækker, godt polstret, 
lomme der passer til en 13” 
computer.

Gaver til ham
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CAB LONDON
KUFFERTSÆT

kuffertsæt fra Calobolaget 
med en lille kuffert og en 
kuffert i mellemstørrelsen.



THE STARTUP SET

Sæt med flere produkter.

GRILLSÆT

Sampak med handske fra 
Dutchdeluxes og grillsæt fra 
RO.

AUMA

Der medfølger en læder 
kortholder, med plads til to 
kort.

Gaver til ham
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TOUCHIT 
HEADPHONES

Bluetooth 
høretelefoner.



SHAVING KIT

Luksussæt til manden der ikke 
kun vil barberes godt, men 
også vil have at det ser godt 
ud på badeværelset.

GIN & TONIC-SÆT

Exclusive Gin&Tonic kit + 6 
Lyngby Highball glas

CHAMPAGNESÆT

Pakke med Bastian Cham-
pagnebowle og Lion Sabat-
ier Laguiole champagnes-
abel.

Gaver til ham

9

VINTAGE

Bluetooth-højttaler i ægte 
italiensk premium skind.



JIKO

Fremstillet i sortmalet støbe-
jern og  inspireret af den 
afrikanske metode at lave 
mad på.

BLOCK BORD

Sidebordet er designet af 
Simon Legald og leveres i hvid, 
sort eller mørkegrå. Måler 35 
cm x 64 cm x 50 cm.

LIGGESTOL

Justerbar til fire positioner 
og kan goldes sammen.

FILM & VAFLER

Hygge med familien og dem 
man holder af. Indeholder 
flere dele.

Gaver til familien
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TERRASSEVARMER

Til vægmontering med tre 
varmeindstillinger. 

TILES DAMASK

2 sæt eksklusivt sengelinned, 
Oeko-Tex-produceret og sat-
invævet i 100 % bomuld, med 
praktisk lynlås i både  pude- 
og dynebetræk. 140 x 200 cm.

NOTICE BOARD
LARGE

Tavlen har en ramme i 
egetræ med en sort magne-
tisk plade. Der medfølger 5 
stærke magneter i eg.

NOVA TOILETSÆT

Sættet indeholder Nova 
tandbørstekrus, Nova sæbe-
dispenser, Nova toiletbørste, 
Nova pedalspand.

Gaver til familien
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OWL

Sættet indeholder 1 stk. 
OWL i lille og 1 stk. OWL i 
stor i naturligt eller røget 
egetræ.

SAMBITO 
HÆNGEKØJE

Designet i et robust canvas 
tekstil, der kan tåle tidens 
tand og omskifteligt vejr.

NORM 03 LARGE

Norm 03 lampe i large fra 
Normann Copenhagen. 
Fatning, ledning og baldakin 
medfølger ikke.
Diameter: 65 cm 

BORDLAMPE

Bulb bordlampe 24 cm, 2D 
virker som 3D når den er 
tændt.

Gaver til familien
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GARDER 
GAVEKASSE

Gavekasse med flere dele.

HAMMERSHØI 
TERMOKANDE M. 
KRUS

Termokande, 1 liter i indigo med 
4 flotte termokrus i hvid, 30 cl./
H105 fra Kählers flotte Ham-
mershøi serie.

BRUNCHSÆT

Indeholder de perfekte ele-
menter til en lækker brunch.

FAD OG
SKÆREBRÆT

Elegant og stilren gave 
bestående af stegefad gla-
seret i matsort porcelæn, 42 
x 26,5 cm og skærebræt i eg, 
37 x 24 cm. 

Gaver inden for gastro
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GRILL M. TILBEHØR

Gavesæt med alt til grill-
maden.

GAVESÆT

Sæt med Pillivuyt kvadratfad 
+ grydelap og Peugeot salt- 
og peberkværn i grå lak.

OLD FARMER

Lækkert grillbestik fra 
Gense. 8 dele.

EMMA
SERVERINGSSÆT

Pakken indeholder 1 stk. 
Emma serveringsbakke Ø35 
cm, 1 stk. Emma servering-
skande 2l.

Gaver inden for gastro
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PANDESÆT

Indeholder en pande på 20 
cm og en pande på 28 cm. 
Lavet af 18/10 rustfrit stål. 
Kan også bruges til induktion.

CRAFT SALT AND
PEPPER MILL

De sorte og hvide mar-
morhåndtag indikerer, om 
kværnen bruges til salt eller 
peber.

MESH KNIVES

Sættet indeholder Bread 
knife, Chef’s knife, Vegeta-
ble cleaver og Paring knife.

SLOWJUICER

Slowjuicer med 150w DC 
motor, der yder ca. 75 
omdrejninger pr. minut.

Gaver inden for gastro
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