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CLIFTON

SEGLARSÄCK
Seglarsäck i stentvättad, 450 gsm
bomullscanvas med smakfulla detaljer i skinnimitation samt en fodrad
insida. Passar utmärkt till stranden,
gymmet eller på stan. Säcken har en
reglerbar axelbandsrem. Strl: 55x29
cm, rymmer 38,5 L. Förp: plastpåse.
Artnr. 5227 marinblå • 5228 brun • 5229 grön
Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK
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STRANDVÄSKA

KYLKORG

KYLVÄSKA MINI

Strandväska i stentvättad, 450
gsm bomullscanvas. Rymlig nog för både handdukar,
badkläder och strandlektyr.
En mindre ficka på framsidan
av väskan som passar utmärkt
för solglasögon och andra
värdesaker. Väskan har en
fodrad insida. Strl: 49x39x15
cm, rymmer 28,5 L. Förp:
plastpåse.

En välarbetad kylkorg i stentvättad, 450 gsm bomullscanvas med
smakfulla detaljer i skinnimitation.
Kylväskan är rymlig och ordentligt
fodrard för att hålla innehållet kylt en
längre tid. Väskan har en reglerbar
axelbandsrem. Perfekt till den stora
picknicken eller till mataffären. Strl:
37x30x23 cm, rymmer 25,5 L. Förp:
plastpåse.

En välarbetad kylväska i stentvättad, 450 gsm bomullscanvas med smakfulla detaljer i
skinnimitation. Kylväskan är
rymlig och ordentligt fodrad
för att hålla innehållet kylt en
längre tid. Perfekt till lunchlådan eller till den mindre
picknicken. Strl: 24,5x19x19
cm, rymmer 9 L. Förp: plastpåse.

Artnr. 5386 marinblå • 5387 brun • 5388 grön

Artnr. 520805 marinblå • 520806 brun • 520807 grön

Artnr. 3102 marinblå • 3103 brun • 3104 grön

Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK

Pris 1-49  st 349 SEK • Pris vid 50st 319 SEK

Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK
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VELOURBADLAKAN

VELOURBADLAKAN

OUT OF OFFICE

I NEED VITAMIN SEA

Vävt velourbadlakan tillverkad av ekologiskt odlad
bomull med GOTS-certifiering. En handduk med
ett ledigt budskap! Tillverkad av 450 gsm 100%
ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX standard 100.
Strl: 80x180 cm. Förp: plastpåse.

Vävt velourbadlakan i ekologiskt odlad bomull med
GOTS-certifiering. Djupt marinblå handduk med
ett härligt budskap. Tillverkad av 450 gsm 100%
ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX standard 100.
Strl: 80x180 cm. Förp: plastpåse.

Artnr. 7181

Artnr. 7189

Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50st 239 SEK

Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50st 239 SEK

VELOURBADLAKAN I EKOLOGISK BOMULL
Vävt velourbadlakan i ekologiskt odlad bomull med GOTS-certifiering. En färgstark handduk som
sprider glädje i sommar. Tillverkad av 450 gsm 100% ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX standard 100.
Strl: 80x180 cm. Förp: plastpåse.
Artnr. 7188 Paloma/blå • 7191 Pagane/grön • 7192 Durazzo/orange
Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50st 239 SEK
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PICKNICKPLÄD ANCHOR
Picknickpläd av mjuk fleece och plastad PEVA undersida som stöter bort fukt och smuts. Utrustad med
både handtag och axelrem som gör den enkel att bära med sig. Strl: 130x170 cm. Förp: plastpåse.
Artnr. 530922
Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK
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PICKNICKPLÄD CITY
Picknicpläd av mjuk fleece med tryckt mönster. Vadderad med plastad baksida som är vattenavvisande. Viks ihop och fästs med kardborreband. Enkel att bära med sig tack vare sin axelrem. Fickan på
pläden passar bra till förädling så som tryck och brodyr. Strl: 130x170 cm. Förp: plastpåse.
Artnr. 530921
Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK

CANVAS BAG BLANKET
Picknickpläd och strandväska i ett gjord av robust stentvättad bomullscanvas. Denna pläden/väskan är
både snygg som väska när den är ihopvikt och blir en praktisk picknickpläd när man viker ut den. Canvasen
är mycket förmånligt att förädla och de flesta märkningstekniker fungerar för denna produkt. Strl: 120x150
cm, 50x60 cm. Förp: plastpåse.
Artnr. 530901
Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK
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PICNIC IN STYLE

KYLKORG
YELLOWSTONE
Kylkorg i 600D polyester med
kylfunktion. Väskan har en stålram
av aluminium som bidrar till stadga.
Modellen är extra hög för att kunna
packa i stående 1,5 L PET-flaskor.
En tjock konstruktion med insida i
slitstarkt aluminuimfolie, håller kylan
mycket väl. Ficka på långsidan samt
ett hål för bag-in-box. Strl: 46x33x29
cm. Förp: plastpåse.
Artnr. 5241 svart • 5242 orange • 5243 turkos •
5244 lime • 520203 marinblå
Pris 1-49  st 249 SEK • Pris vid 50 st 229 SEK
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GRILLSET SIMPLICITY

GRILLHALSTER FLEX

Grillpincett av rostfritt stål, pincetten är smidig
att använda för både större köttbitar och mindre
tillbehör. Setet innehåller även en marinadborste
med silikonhuvud samt ett grillspett. Det rostfria
stålet är ur hygiensk synpunkt ypperligt bra då det
är enkelt att hålla rent. Strl: 37x12x2.8 cm. Förp:
presentkartong.

Stort grillhalster i rostfritt stål med vajrar som kan
expanderas. Tack vara de flexibla vajrarna kan man
få plats med en tjockare fisk eller en välfylld macka. Handtag av ask. Förpackas med en receptfolder
i en fin presentkartong. Strl: 54,5x34 cm. Förp:
presentkartong.

Artnr. 3337

Artnr. 3357

Pris 1-49  st 189 SEK • Pris vid 50st 179 SEK

Pris 1-49  st 209 SEK • Pris vid 50st 199 SEK
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HAMBURGERPRESS PICHI
Forma fina hamburgare med
denna press. Rulla hamburgarsmeten till en boll pressa
sedan till önskad tjocklewk.
Förpackas med en receptfolder i en fin presentkartong. Strl:
10,5x17,5 cm. Förp: presentkartong.

GRILLKORG
Grillkorg i rostfritt stål som passar bra
att grilla grönsaker och andra mindre
råvaror som annars lätt faller genom
grillgallret eller fastnar. Den lämpar
sig också bra för varmhållning om
man vill ställa det grillade åt sidan.
Levereras med en receptfolder i en
fin presentkartong. Strl: 38x28x5 cm.
Förp: presentkartong.

GJUTJÄRNSSTEKPLATTA
Denna platta av gjutjärn läggs på
grillgallret, i ugnen eller direkt på hällen. Fungerar även utmärkt att tillaga
bröd, pizza, grönsaker, heta räkor
eller andra små ting som lätt trillar
igenom gallret på grillen. Fungerar
på de flesta typer av hällar inklusive
induktion. Strl: 33 cm i diameter inkl.
handtagen. Förp: presentkartong.

Artnr. 3366

Artnr. 3346

Artnr. 3347

Pris 1-49  st 129 SEK • Pris vid 50st 119 SEK

Pris 1-49  st 259 SEK • Pris vid 50st 239 SEK

Pris 1-49  st 369 SEK • Pris vid 50st 339 SEK

YTTERMOMETER

TERMOMETER TOUCH

En grilltermometer som mäter
temperaturen på grillens yta.
Placeras direkt på grillgallret
och efter några sekunder visas
korrekt temperatur. Levereras
med en temperaturfolder med
tips på vilken temperatur som
grillgallret bör hålla för bästa
tillagning av olika typer av
råvaror. Strl: 5,5x2 cm. Förp:
presentkartong.

En digital stektermometer med
touchfunktion förpackad i en bokbox.
Innehåller också en tidtagningsfunktion. I termometern finns förinställda temperaturer för de vanligaste
kött, fisk och kyckling- varianterna.
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 nått denna temperatur. Batterier
medföljer. Strl: 11x21,5x3,5 cm.

Artnr. 3407

Artnr. 3406

Artnr. 33210

Pris 1-49  st 109 SEK • Pris vid 50st 99 SEK

Pris 1-49  st 199 SEK • Pris vid 50st 189 SEK

Pris 1-49  st 89 SEK • Pris vid 50st 79 SEK
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BBQ SLIDING
SKEWERS
Funktionella grillspett med
glidfunktion som gör att du enkelt kan skjuta av det du grillat.
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 i
presentkartong med en receptfolder. Strl: 32,5x3x3 cm.

BARBECUE LIKE A PRO
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VELOURBADLAKAN OCH STRANDVÄSKA ANCHOR
Vävt velourbadlakan i ekologiskt odlad bomull med GOTS-certifiering. Djupt marinblå handduk med ett
härligt budskap. Tillverkad av 450 gsm 100% ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX standard 100. Rymlig
strandväska i bomullscanvas med långa bärhandtag. Strl: 80x180 cm samt 54x40x20 cm.
Artnr. 7189 & 5289
Kampanjpris 360 SEK packat i presentkartong
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