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S U P R E M E G I F T C A R D

Ett kort fyllt med upplevelser, träning, välgörenhet 
och hundratals kvalitetsprodukter från välkända 
leverantörer. Perfekt som juklapp, sommarpresent 
eller bara för att visa uppskattning. 

Marknadens mest 
kompletta gåvokort

P R E S E N T A R T I K L A R U P P L E V E L S E R

V Ä L G Ö R E N H E T

U P P S K A T T A D E  J U L K L A P P A R  F Ö R  P E R S O N A L  O C H  K U N D E R .

V Å R A  K O R T  L E V E R E R A S 
I  E N  E X K L U S I V  B O X 
M E D  M A G N E T F Ö R S L U T N I N G . 
 
D I G I T A L  V A R I A N T  F I N N S 
F Ö R  D E N  S O M  Ö N S K A R .

Hos oss hittar ni hundratals exklusiva presentartiklar 

från kända varumärken som Georg Jensen , Global, 

Le creuset, Holm, Klippan, Bitz, Iittala, Jernverket och 

många fler. 

Det finns många olika sätt att bidra och du kan välja det 

som passar dig bäst. Alla gåvor är viktiga. Vi har valt att 

samarbeta med UNHCR, Svenska kyrkan, WWF och BRIS.

Det finns tre olika gåvokort att välja bland och Supreme Gold är det som vi säljer mest av. Vi är stolta över alla våra gåvokort, 

och vi vill att du ska känna dig stolt när du ger det till någon. Supreme Giftcard lever efter devisen att det vi gör ska hålla 

hög kvalitet, att vi ska ha ett stort och brett sortiment, och att allt det här skapar en minnesvärd upplevelse. 

För mer information om våra olika erbjudanden, Läs mer på www.supremegiftcard.se

Vår samarbetspartner Greatdays bildades 2008 och är 

en ledande leverantör av upplevelsepresenter i Sverige. 

Med många upplevelser över hela landet.

360:-
F R Å N

Frakt och hanterings- 

kostnader tillkommer 

79:-/gåvokort
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VÄLJ BLAND 100-TALS 

UPPLEVELSER I  HELA  

SVERIGE

I SAMARBETE MED

S U P R E M
E  G

O
L D 

VÅ R  S
TO

R S Ä L JA R E

Supreme Gold
Detta gåvokort är ett av de mest prisvärda och sålda gåvokort. Här får man välja varor ur ett brett sortimentet 

och bland exklusiva produkter. Gåvomottagaren kan välja bland över 190 st populära produkter och uppskattade 

varumärken. Ingen kommer att bli besviken. Vi är mycket nöjda och stolta att kunna erbjuda ett gåvokort med 

många fina varumärken och med stor flexibilitet.

Se alla varumärken och valbara gåvor på: 

WWW.SUPREMEGIFTCARD.SE

ÖVER 190 VALBARA GÅVOR  -  SE ALLA PÅ  WWW.SUPREMEGIFTCARD.SE

360:-
Frakt och hanterings- 
kostnader tillkommer 

79:-/gåvokort

FINNS ÄVEN 

SOM DIGITALT 

GÅVOKORT
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Ge något extra vid 
överlämnandet av 

gåvokorten.
SUPREME GOLD + HÄRLIG PLÄD FRÅN 
YLLEVERKET

SUPREME GOLD + SNYGG DUFFELBAG 
FRÅN SUTHERLAND & SONS

SUPREME GOLD + BESTICKSET

SUPREME GOLD + MASSAGEKUDDE

SUPREME GOLD + SNYGGGT FROTTÉSET

SUPREME GOLD + SKINNFÖRKLÄDE

Supreme Gold innehåller redan över 190 st valbara gåvor för mottagaren 
att välja bland, men för dig som vill visa lite extra uppskattning har vi nu 
handplockat 6 st tilläggsgåvor att lämna tillsammans med gåvokorten.

EXTRAGÅVOR VID ÖVELÄMNANDET AV GÅVOKORTEN

660:-
Frakt och hanterings- 
kostnader tillkommer 

79:-/gåvokort

SUPREME GOLD

+ TILLÄGGSGÅVA

S U P R E M
E  G

O
L D 

+  T
I L

L ÄG G S G ÅVA

NYHET

FINNS 
I FLER 

FÄRGER

FINNS 
I FLER 

FÄRGER

FINNS 
I FLER 

FÄRGER
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VÄLJ BLAND 100-TALS 

UPPLEVELSER I  HELA  

SVERIGE

I SAMARBETE MED

URVAL VALBARA GÅVOR SUPREME DIMAMOND - SE ALLA PÅ  WWW.SUPREMEGIFTCARD.SE

AIRFRYER 3,5 L

HANDSTEAMER

MASSAGEKUDDE

Supreme Diamond
Diamond är ett lyxigare gåvokort med valmöjligheter utöver det vanliga. Här kan man välja bland speciellt utvalda 

produkter ur webbshoppen. De kan välja bland ca 200 populära produkter och uppskattade varumärken. 

Diamond ger dig det där lilla extra.

Se alla varumärken och valbara gåvor på: 

WWW.SUPREMEGIFTCARD.SE

540:-
Frakt och hanterings- 
kostnader tillkommer 

79:-/gåvokort

FINNS ÄVEN 

SOM DIGITALT 

GÅVOKORT

S U P R E M
E  D

I A
M

O
N

D 

L YX IG
ARE  /  

F L ER  V
ALM

ÖJ L IG
HETER
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VÄLJ BLAND 100-TALS 

UPPLEVELSER I  HELA  

SVERIGE

I SAMARBETE

URVAL VALBARA GÅVOR SUPREME SUPREME - SE ALLA PÅ  WWW.SUPREMEGIFTCARD.SE

1000:-
Frakt och hanterings- 
kostnader tillkommer 

79:-/gåvokort

Supreme Platinum
Platinum är det lyxigaste gåvokortet med valmöjligheter utöver det vanliga. Detta är ett av det mest exklusiva kort som vi 

tillhandahåller. Vi har lite färre alternativ på detta kort men de är alla valda med omsorg. De kan välja bland ett 50-tal 

populära produkter och uppskattade varumärken. Många olika välkända varumärken att välja emellan.

Se alla varumärken och valbara gåvor på: 

WWW.SUPREMEGIFTCARD.SE

S U P R E M
E  P

L AT I N
U M 

VÅRT  L
YX IG

ASTE  K
ORT

FINNS ÄVEN 

SOM DIGITALT 

GÅVOKORT
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YOURGIFTS  - GÅVOKORT TILL EN HEL GÅVOBUTIK

Dina anstälda får ett gåvokort från YourGifts med en unik kod som de kan använda på 

www.yourgifts.se, där de kan välja fritt bland en rad gåvor från kända varumärken som t.ex. Bitz, 

Södahl, Zone, Villa Collection, Holm, Lyngby Glas, Luigi Bormioli, Pillivuyt, Rösle, Gense m.fl.

360 kr. + frakt

DEMO360SE
600 kr. + frakt

DEMO600SE

250 kr. + frakt

DEMO250SE

800 kr. + frakt

DEMO800SE

1000 kr. + frakt

DEMO1000SE

5 OLIKA PRISKLASSER

Se hela utbudet på www.yourgifts.se. Använd testkoden ovan för att se vilka valbara 

gåvor som finns till i dom olika prisklasserna .

Frakt och hanteringskostand tillkommer med 75:-/gåvokort.

Gåvorna som väljs levereras separat till mottagarna inom Sverige, därför tillkommer en 

fraktkostnad på 75 kr till priset för gåvokortet.

Årets gåvokort är fullladdat med gåvor från väl-
kända varumärken. I år har vi hela sju valörer från 
200 kr till 2000 kr att välja mellan. En stor nyhet 
i år är även vårt diamantsystem där du har möj-
lighet att välja en eller en kombination av gåvor. 
Detta gör valmöjligheterna nästan oändliga.

Med upp till 300 produkter från välkända varumär-
ken uppdelade i olika kategorier finns det något 
för alla. Med vårt nya diamantsystem blir valmöj-
ligheterna näst intill oändliga.

Fr.200:-
Frakt och hanterings- 
kostnader tillkommer 

79:-/gåvokort

Fr.250:-
Frakt och hanterings- 
kostnader tillkommer 

75:-/gåvokort

VALÖR 200SEK KOD: DEMO200
VALÖR 400SEK KOD: DEMO400
VALÖR 600SEK KOD: DEMO600
VALÖR 800SEK KOD: DEMO800
VALÖR 1200SEK KOD: DEMO1200
VALÖR 1600SEK KOD: DEMO1600
VALÖR 2000SEK KOD: DEMO2000
 
Se det aktuella sortimentet på Joyful 2021. 
Använd koden för den valören som ni tänk 
som gåva WWW.DINGAVA.SE

Tilläggsgåvorna om du vill ge något extra vid överlämnandet av gåvokorten.

NJUT AV ÅRETS JOYFULKORT

Flera tilläggsgåvor om 

du vill ge något extra 

vid överlämnandet av 

gåvokorten.
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Cobra ljusstakar, 2-pack
Eleganta och stilrena ljusstakar i rost-
fritt stål från Georg Jensen. Kurvan är 
så dynamisk att den liknar en klassisk 
ljusstake som har börjat smälta. Tål 
inte maskindisk. Rengör dem med 
varmt vatten och mild tvål, torka 
därefter med en mjuk trasa.
Material: rostfritt stål, blank yta
Mått: H: 200mm, B: 80mm, D: 90mm
Ljusstakarna levereras i butiksför-
packning. Ljus ingår ej.
Artnr: 3586579 
Rek butikspris 1399:-/set

PRIS: 995 SEK / SET

Cobra skål
Denna fängslande snackskål i rostfritt 
stål är framtagen för att fånga rörelse, 
vilket gör den till ett iögonfallande in-
slag vid alla middagsbjudningar och 
sociala tillfällen. Skålen har en rund 
form som skapar tre distinkta sektion-
er och är perfekt för att servera nötter, 
dippsåser, godis eller andra godsaker 
och är en populär samlingspunkt.
Artnr: 10019106 
Rek butikspris 1399:-/set

PRIS: 895 SEK

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Bernadotte serveringsfat på fot
Bernadotte serveringsfat från Georg 
Jensen är inspirerat av design 
från Prins Sigvard Bernadotte och 
lanserades år 2015 av Georg Jensens 
designteam. Serveringsfatet har en 
stilren räfflad yta vilket är igenkänn-
bart från Bernadottes design. Fatets 
graciösa utstrålning ger vilket mat-
bord som helst ett lyft.
Artnr: 3586154 
Rek butikspris 2099:-

PRIS: 995 SEK

SKY ishink med tång
SKY-kollektionen är designad med 
avsikten att framhäva de funktionella 
aspekterna av traditionella barverk-
tyg. Resultatet blev asymmetriska och 
ergonomiska former som är bekväma 
att hålla och som skapar ett skulptur-
alt, dynamiskt och elegant formspråk.
Artnr: 3586375 
Rek butikspris 1999:-

PRIS: 995 SEK 

Bernadotte Termokanna 1,6 L 
Den distinkt räfflade termokannan 
är skickligt tillverkad av krombelagt 
rostfritt stål, med ett innerkärl med 
en speciell isolering som förhindrar 
att smaker tas upp. Locket har en 
tryckknapp som förhindrar att kannan 
läcker och håller dryckerna varma eller 
kalla i upp till sex timmar.
Artnr: 10018211 
Rek butikspris 2 099:-

PRIS: 1699 SEK 

Georg Jensen 
-Tidlös estetik möter 
praktisk innovation
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Georg Jensen Koppel väggklocka 22 cm, 
Rostfritt stål
Väggklocka designad av Henning Koppel för Georg Jensen. 
De svarta prickarna på urtavlan är signifikanta för Georg Jen-
sens klockkollektioner. Klockan är stilren och utstrålar enkel-
het och kvalitet, precis som hela varumärket Georg Jensen.

Artnr: 3587574

Rek butikspris 2099:-

PRIS: 1675 SEK

Ilse skål, large & medium
Ilse Crawfords övertygelse om att värdesätta vardagens små 
ögonblick väcks till liv i dessa tillskott till hennes kollektion.

Material: Blankpolerat rostfritt stål.

Medium  Ø: 16 cm
Large  Ø: 24 cm
Artnr: 10019451
Rek butikspris 2148:-st

PRIS: 1695 SEK/SET

Georg Jensen Tunes centerpiece ljusstake
Tunes från Georg Jensen är en multifunktionell ”centerpiece” 
bestående av fyra ljusstakar och tre brickor i en smakfull 
komposition. Produkterna i kollektionen Tunes formgavs 
2018 av Monika Förster och är det perfekta mötet mellan 
tidlös estetik och praktisk innovation. Tunes rena, minimalis-
tiska design gör denna bordsdekoration till en utmärkt bas 
för att skapa vackra arrangemang till olika högtider och till 
vardags.

Artnr: 10013915

Rek butikspris 1849:-

PRIS: 1395 SEK

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.seVid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

AMBIENCE ljusstake, 2 pcs
Designern studerade under flera år i Japan av vilket man 
ser tydliga spår i hans arbete för Georg Jensen. AMBI-
ENCE-ljusstaken är både nutida och dramatisk och speglar 
med sin solida struktur och sina toppklassiga material Georg 
Jensens hantverksarv.

Artnr: 10019450

Rek butikspris 2798:-

PRIS: 1995 SEK
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Le Creusets salt och pepparkvarn
Stilrena och effektiva kvarnar från Le Creuset gjorda i hög-
blank akryl med en keramisk kvarn som finfördelar peppar-
kornen och saltkristallerna ytterst effektivt. Det starka och 
lätta akrylmaterialet är resistent mot korrosion och garanter-
ar lång livslängd. Höjd: 11 cm

Butiksvärde inkl. moms  619 SEK.

PRIS: 360 SEK 

Ovla Gryta - 27 cm
Le Creuset runda grytan i gjutjärn är en oumbärlig klassiker 
i köket. Tillverkad i högsta kvalitet sedan 1925 på Le Creusets 
eget gjuteri i Frankrike. Finns i färgerna Svart, Cerise (röd) & 
Vulkan (orange) Kan användas på alla värmekällor inklusive 
induktion och tål dessutom både grill, ugn och kan diskas i 
diskmaskin. Storlek: 4,2 L

Butiksvärde inkl. moms  2879 SEK.

PRIS: 1.995 SEK 

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Le Creuset grillpanna Kvadratisk 26cm 
Svart eller orange
Grillpanna i gjutjärn från Le Creuset. Insidan på denna panna 
är emaljerad. Det gör att den tål mycket höga temperarurer 
och ger ett perfekt stekresultat. Grillpannan är av så hög 
kvalitet att den tål maskindisk, även om handdisk rekom- 
enderas. Tillverkaren lämnar livstids garanti mot materialfel

Butiksvärde inkl. moms  1539 SEK.

PRIS: 998 SEK 

Le Creuset Kyparkorkskruv WT-110 Trä
Denna eleganta korkskruv kommer från den franska tillverk-
aren Le Creuset. Den praktiska kyparmodellen har länge varit 
en favorit inom restaurangbranschen. Den är mycket lättan-
vänd tack vare det enkla två stegs-systemet som smidigt drar 
ut korken.

Butiksvärde inkl. moms  439 SEK.

PRIS: 298 SEK
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Le Creusets ugnsformar 18 
+ 26cm. Svart eller röd
Av stengods har en klassisk och 
funktionell design med många 
användningsområden. Stengodsfor-
men tål både ugn, mikrovågsugn och 
frys Stengodsformen kan användas i 
temperaturer från -18° till +260° C och 
tål att diskas i diskmaskin.

Butiksvärde inkl. moms  758 SEK.
PRIS: 360 SEK

Le Creusets pajform 28 cm. 
Svart eller röd
I stengods är som gjord för tillagning 
och servering av exempel grön-
saks-eller fruktpajer. Pajformen kan 
användas i temperaturer från -18°till 
+260°C och tål att diskas i diskmaskin. 
Pajformen tål både ugn, mikrovåg-
sugn och frys.Storlek: 28 cmØ 

Butiksvärde inkl. moms  459 SEK.
PRIS: 299 SEK

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Le Creusets Ramekin Mini 6-pack, Rainbow
Le Creuset gåvoset mini ramekin 6-pack kommer i en fin 
presentask med ett innehåll i regnbågens färger. Minirame-
kinerna i stengods kan användas till mycket och är utmärk-
ta för tillagning och servering av allt ifrån paté och suffléer 
till små portionsdesserter. Ge bort ett fint gåvoset till någon 
du tycker om.

Butiksvärde inkl. moms 349 SEK.
PRIS: 259 SEK 

Le Creusets Äggkopp 6-pack, Rainbow
Le Creuset gåvoset. Vem blir inte glad av lite färg? Le Creuset 
gåvoset äggkopp 6-pack kommer i regnbågens färger i en fin 
presentask. Servera frukostäggen i fina, klassiska äggkoppar 
som med sin färg blir en vacker detalj på bordet. En utmärkt 
presentidé till någon du tycker om.

Butiksvärde inkl. moms 599SEK. 
PRIS: 360 SEK

Mortel, 2 Delar. Shiny Black
Le Creusets Med en mortel i stengods 
från Le Creuset kan du sätta ännu mer 
smak på maten med nystötta kryddor 
och örter. Morteln är rymlig så det 
finns gott om plats att stöta kryddor-
na och tillsätta fler under gång.

 
Butiksvärde inkl. moms  439 SEK.
PRIS: 299 SEK

Våra favoriter 
från Le Creuset
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Global Knivset 5 knivar
G-9: tandad brödkniv. Bladlängd 22 cm. G-2: klassiska 
kockkniven. Bladlängd 20 cm. GS-5: liten grönsakskniv.  
Bladlängd 14 cm. GS-11: flexibel allkniv. Bladlängd 14 cm. 
GS-38: Liten skalkniv. Bladlängd 9 cm. Med sin hållbarhet, 
komfort och exceptionella skärpa blir de här Globalknivarna 
snabbt favoriter i köket! Globals Classics knivar är indelade i 
knivar vars serienummer börjar på G, GS, GF eller GSF. G är de 
vanliga lite större knivarna. GS står för Global Small och är de 
mindre knivarna i Globals sortiment; de har ett något mindre 
handtag.

Butikspris: 3585 SEK.

PRIS: 2750 SEK / SET

Global Knivset 3 Knivar
Ett riktigt bra knivset från Global med tre populära knivar. 
Alla Globalknivar är tillverkade i det hårda och rostfria stålet 
Cromova 18. Globals design har varit den samma sedan 
köksknivarna började tillverkas i mitten på 80-talet. Globalk-
nivarna är kända världen över och det är inte så konstigt. 
Kockkniven G-2 som är den mest sålda och populäraste 
Globalkniven, en 20 centimeter lång kockkniv som kan 
användas till det mesta i köket. Grönsakskniven GS-5 som är 
perfekt när man ska hacka grönsaker. Skalkniven GS-38 som 
är en liten smidig skalkniv för att tex skala potatis.

Butikspris: 2995 SEK.

PRIS: 1595 SEK / SET

Knivseten som gäller 
när bara det bästa är 
gott nog.
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12354 Nordic Sense kontaktgrill
Med en grillyta på 18 x 28 cm. Perfekt för bröd och för att vär-
ma stora bitar grönsaker eller en läcker smörgås. Grilljärnet 
har non-stickbeläggning och locket har gångjärn som gör att 
det ligger vågrätt även på höga livsmedel. 1000 watt.

Butikspris: 599 SEK

PRIS: 599 SEK

12226 nordic Sense raclette
Till 8 personer - en elektrisk bordsgrill med samma egen-
skaper som en ”riktig” grill. Måltiden tillagas vid bordet för 
varje enskild deltagare, och du kan använda nästan vilken 
mat som helst på den. Kött, fisk, skaldjur, grönsaker, frukt, 
ägg och ost och liknande tillagas antingen på grillplattan 
eller i de små pannorna under grillplattan. 1000 watt.

Butikspris: 899 SEK

PRIS: 480 SEK / SET 
 

12364 Nordic Sense Stavmixer
I svart/silver med DC-motor, turbofunktion och steglös has-
tighetsinställning, 700 ml måttbägare, minihackare och visp. 
800 watt.

Butikspris: 599 SEK

PRIS: 398 SEK

Nordisk köksglädje 
med Nordic Sense
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17419 Kitchenaid köksmaskin artisan 4,8 l
Multifunktionell köksmaskin i mjuk, rundad design med up-
pfällbart huvud som gör den enkel att använda och rengöra. 
Den rostfria stålskålen på 4,8 liter gör det lätt att röra, knåda 
och blanda med hastigheter från 1 till 10. Inkluderar visp 
med sex trådar för vispning av äggvitor, grädde och dipp, en 
platt visp för kakor, glasyr, rågbröd och potatismos samt en 
degkrok för blandning och knådning av jäsdeg. Energief-
fektivt utnyttjade av motorn säkrar att den kan klara av hårt 
arbete utan onödig elförbrukning. Handbyggd teknik med 
en genomsnittlig livstid på 30 år.

PRIS 5.300 SEK

KitchenAid Mini-foodprocessor 830 ml
Den perfekta storleken för dagligt bruk i köket. Utmärkt för 
att hacka ingridienser, tillreda dressingar, såser, pesto, salsa, 
majonnäs och mycket mer. 830 ml BPA-fri arbetsskål med 
hällpip och handtag. Värde 1.399,-

ART.NR: 19213 Svart, 19211 Silver, 19214 Vit

PRIS: 950:-

20302 Kitchenaid foodprocessor 1,7 l
Matberedaren förenklar arbetet med att snabbt och effektivt 
tillaga hälsosamma maträtter. Skålen på 1,7 liter och mö-
jligheten att hacka, snitta, skära och mosa färska ingredienser 
för tillagning av goda, kreativa maträtter, gör den perfekt för 
en aktiv och hälsosam livsstil. Den kan till och med knåda 
deg för bröd och pizza. Mängder av tillbehör i form av kni-
vdel, degkrok, riv- / skivjärn för medelgrov och grov rivning, 
påmatare samt en 1,7-liters BPA-fri arbetsskål. Enkel och 
kompakt förvaring då alla tillbehörsdelar får plats i skålen.

Värde 1.999,-

PRIS 1500 SEK
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HOLM Öllåda
Öllåda med plats för 6 öl eller soda-
vatten i akacieträ. Öppnare på sidan. 
Sätts aldrig i blöt. Rengöring och 
skötsel: Torkas av med en fuktig trasa. 
Utsidan kan med fördel efterbehan-
dlas med matolja ett par gånger om 
året. Tål inte maskindisk. Presentkar-
tong kan köpas till 25:-/st

ART.NR: 246929
PRIS: 360 SEK

HOLM vinhållare
i akaciaträ med handtag i svartlacke-
rat järn. Hållaren har plats för två vin-
flaskor och är lämplig för en picknick 
eller bara en promenad i trädgården 
en sommarkväll. Presentkartong kan 
köpas till 25:-/st

ART.NR: 246908
PRIS: 250 SEK

Dryckeslåda från Jernverket
Snygg dryckeslåda från Jernverket i 
acaciaträ. Lådan har plats för 6 öl, läsk 
eller vilken dryck du själv behagar. 
Lådan passar perfekt att ta med på 
picknick eller i trädgården. Lådan har 
även en praktisk öppnare på sidan.

L: 25,5 cm. B: 17,5 cm. H: 29,5 cm.
 
ART.NR: DL01
PRIS: 298 SEK

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Till picknicken 
eller bara en tur i 
trädgården
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Robusta stekknivar från Jernverket
Ett elegant knivset från Jernverket om 6 stekknivar med 
snyggt skaft i brunt trä. Knivarna är framtagna med skarpa 
blad som underlättar den härliga måltiden. Längd: 23 cm. 

ART.NR STK-01
PRIS: 399 SEK

Ett förkläde i brunt buffelskinn
Snyggt och robust förkläde från Jernverket i patchworkmön-
ster. Tillverkad av koläder. Både nackbandet och midjeban-
det är justerbara för att passa just dig.

ARTNR: FE01 
PRIS 399 SEK

De enda sakerna 
vi behåller för evigt 
är dem vi ger bort.

Jernverket grillbestickset 12 delar
Grillbestick från Jernverket i rostfritt stål och snygga natur- 
färgade handtag i rosenträ. Besticken är utformade för att 
ligga skönt i handen. Kniv 12,7 cm, gaffel 12,7 cm.

ART.NR: KS48612
PRIS 399 SEK

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se
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Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Knivset med skärbräda från Jernverket
Unikt set från Jernverket innehållande robust skärbräda 
i akaciaträ samt kökets viktigaste knivar. Knivarna har ett 
ergonomiskt grepp för att underlätta jobbet i köket. De väl-
balanserade knivarna med tjusiga handtag är framtagna för 
att klara alla ändamål i köket. Setet innehåller kockkniv: 32,7 
cm, brödkniv: 33 cm, skalkniv: 19,8 cm.

Skärbräda längd: 45 cm, bredd: 20 cm.

ART.NR: CBK-01
Pris 399 SEK

Knivset i rosenträ med skärbräda 
från Jernverket
Unikt hantverk från Jernverket. Setet innehåller kökets 
viktigaste knivar. Knivarna har ett ergonomiskt grepp för att 
underlätta jobbet i köket. Den robusta skärbrädan i akaciaträ 
tillåter dig agera mästerkock i köket. De välbalanserade 
knivarna med tjusiga trähandtag är framtagna för att klara 
alla ändamål i köket. Setet innehåller kockkniv: 32,7 cm, 
förskärare: 31,5 cm, urbeningskniv: 27,5 cm, allkniv: 23,8 cm, 
skalkniv: 19,8 cm. 

Skärbräda längd: 45 cm, bredd: 20 cm.

ART.NR: CBK-02
Pris 399 SEK

Skärbräda & 
köket viktigaste 

knivar
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Grillpanna från Jernverket
Snygg grillpanna från Jernverket med 
svart emalj på insidan. Perfekt för 
matlagning på hög värme. Räfflad yta 
för att maten inte skall brännas samt 
skapar snygga ränder. En mäster-
kocks bästa vän.

ART.NR: GP-01 BLACK, GP-02 TUR-
QUOISE, GP-03 RED, GP-04 GREEN

PRIS 399 SEK

Gjutjärnsgryta från Jernverket
Gjutjärnsgryta från Jernverket med emaljerad insida. Med denna 
läckra gryta blir du en mästerkock i köket. Bjud över vännerna för 
en fantastisk middag, med grytans storlek på 4,2 L kommer maten 
räcka till alla gäster. Tack vare de smarta handtagen på sidan kan du 
lätt flytta över grytan från spis till bord. Kan användas på alla typer 
av spisar, inklusive induktion. Kan även med fördel användas i ugn. 
Buon appetito! Ø24 cm. Höjd: 12 cm. Höjd med lock: 17 cm.

ART.NR: GT-01 BLACK, GT-02 RED, GT-03 GREY, GT-04 TURQOUISE, 
GT-05 GREEN

PRIS 399 SEK
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Stilren traktörpanna från Jernverket
Stilren gryta i rostfritt stål från Jernverket. Med en storlek 
på Ø28 cm kommer maten räcka till alla gäster. Grytan kan 
användas på induktionsspis, gasspis, keramikspis eller vilken 
annan typ av spis som helst. Kan även diskas i diskmaskin.

ART.NR: JGFWL28
PRIS 399 SEK

Traktörpanna non-stick från Jernverket
Stekpanna från Jernverket i rostfritt stål med non-stick-
beläggning. Passar alla värmekällor. Det ergonomiska 
handtaget hjälper dig att vinkla pannan för perfekt stekning. 
Ø28 cm.

ART.NR: JGQP28
PRIS 399 SEK

Snygg rostfri stekpanna från Jernverket
Tillaga läckra och välsmakande rätter i denna stilrena  
stekpanna från Jernverket. Stekpannan har en elegant look 
och hållbar design som håller länge och tål intensivt dagligt 
bruk. Med en storlek på Ø30 cm kan du gladeligen välkomna 
vänner & familj.

ART.NR: JG0030

PRIS 399 SEK

Pannset i snygg design från Jernverket
Ett snyggt set om 2 stekpannor i rostfritt stål från Jernverket. 
Agera mästerkock och variera stekpanna efter storlek på 
måltid.  Ø22 cm & Ø24 cm.

ART.NR: JG0022-24

PRIS 399 SEK
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10508 Lyngby glas Melodia karaffset
Lämplig för vatten, kall saft och iste varma sommardagar, 
eller för en elegant och fruktig sangria eller någon annan sval 
sommardrink. Lyngby kristall är blyfritt. 7 delar. 6 st. vatten-
glas, 23 cl och 1 st. karaff, 0,1 l. Butikspris: 799 SEK.

ARTNR: 10508
PRIS: 498 SEK

Exklusivt whiskeyset för den petiga
Ett komplett whiskeyset för dig som gillar det lite mer ele-
ganta. Setet kommer i en svart träbox med mässingsdetaljer 
som blir en fin inredningsdetalj i ditt hem. Setet innehåller 
2 whiskeglas med härlig tyngd för att ligga stabilt i handen, 
whiskeystenar i rostfritt stål för att kyla whiskeyn, en tång till 
stenarna samt en påse i plysch för att förvara stenarna.  

ARTNR: WH-01
PRIS: 359 SEK

Exklusivt whiskeyset för den petiga
Ett komplett whiskeyset för dig som gillar det lite mer elag-
anta. Setet kommer i en svart träbox med mässingsdetaljer 
som blir en fin inredningsdetalj i ditt hem. Setet innehåller 
2 whiskeglas med härlig tyngd för att ligga stabilt i handen, 
whiskeystenar i rostfritt stål för att kyla whiskeyn, en tång till 
stenarna samt en påse i plysch för att förvara stenarna.  

ARTNR: WH-01
PRIS: 359 SEK

916115 Lyngby glas Lounge whiskyset
Whiskyset Lyngby 3-del Lounge. Servera din favoritwhisky på 
ett vackert och exklusivt sätt med detta eleganta set. 3 delar. 
2 st. whiskyglas, 31 cl och 1 st. karaff, 75 cl. Tål maskindisk, 
Lyngby kristall är blyfritt. tillverkas i Italien. Butikspris: 599 SEK

ARTNR: 916115
PRIS: 359 SEK

Wokpanna med glaslock i 
rostfritt stål från Jernverket
Med den här pannan kan du själv skapa en härlig wok. 
Glaslock med klassiskt wokhandtag. Tillverkad i rostfritt stål. 
Fungerar på alla värmekällor inklusive induktion. Ø30 cm.

ART.NR CG0030
PRIS 399 SEK
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Klippan ECO Wool Morris
ECO Wool innebär att uppfödning och hantering av ull måste 
uppfylla specifika krav. Inga spår av bekämpningsmedel finns
tillåtet i ullen. Djuren måste endast ges naturligt föda och 
användningen av antibiotika är strikt reglerad.
Ljusgrå, Beige, Mörkgrå.

ART.NR: 2030-96 Light grey
2030-98 Beige
2030-97 Dark grey

KAMPANJPRIS 360 SEK.

Klippan Recycled Wool Tuva
I vår fabrik gör vi vårt bästa för att arbeta klimatsmart. Som 
en del av denna strategi har vi utvecklat plädar gjorda av 
återvunnen ull. Vi samlar in fibrer som faller ut i produktion-
sprocessen och återanvänder dem. Den återvunna ullen är en 
blandning av olika färger.

ART.NR: 2030-99 Light grey
2031-00 Brown

KAMPANJPRIS 360 SEK.

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Klippan Samba
SAMBA -Våra klassiska plädar är tillverkade av 100% lammull. 
Med lammull menas första klippningen av ett får som är 
högst sex månader gammalt. Storlek: 130 x 200cm.
ART.NR: 2069-04 Mint  2069-07 Lead grey
2069-03 Yellow  2069-02 Grey
2069-05 Rose cloud  2069-01 Black

KAMPANJPRIS 498 SEK
Presentkartong tillkommer med 30:-/st

Klippan Björk
Björk -Våra klassiska plädar är tillverkade av 100% lammull. 
Med lammull menas första klippningen av ett får som är 
högst sex månader gammalt. Storlek: 130 x 200cm 

ART.NR: 2041-09 Cherry  2041-01 Natural
2041-15 Forest green  2041-16 Lead grey
2041-17 Dusty yellow  2041-02 Grey
2041-18 Cinnamon  2041-05 Black

KAMPANJPRIS 498 SEK
Presentkartong tillkommer med 30:-/st
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Härlig ullpläd från Ylleverket - Fiskben
Exklusiv ullpläd från Ylleverket i mjuk och härlig ull. Klassiskt 
fiskbensmönster i fina färger. 100% Nyazeeländsk ull. OEKO-TEX 
100, 170 x 130 cm (ink fransar). 

ART.NR: LJUSGRÅ PLF1, GRÅBLÅ PLF2, RÖD PLF3, GRÖN PLF4
PRIS 399 SEK 
Presentkartong kan köpas till för 25:-/st.

Härlig ullpläd från Ylleverket - Gåsöga
Exklusiv ullpläd från Ylleverket i mjuk och härlig ull. Klassiskt 
gåsögamönster i fina färger. 100% Nyazeeländsk ull. OEKO-TEX 100, 
170 x 130 cm (ink fransar).

ART.NR: LJUSGRÅ PLG1, GRÅBLÅ PLG2
PRIS: 399 SEK
Presentkartong kan köpas till för 25:-/st.
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Härlig ullpläd från Ylleverket - Enfärgad
Exklusiv ullpläd från Ylleverket i mjuk och härlig ull. Enfärgad 
pläd i fina naturfärger. 100% Nyazeeländsk ull. OEKO-TEX 
100, 170 x 130 cm (ink fransar).

ART.NR: SOLID NATUR PLS1, SOLID GRÅ PLS2

PRIS 399 SEK

Fårskinnstofflor från Ylleverket
Fårskinnstofflan från Ylleverket är en varm och skön innetoffla 
i slip in-modell. Toffeln är i fårskinnsimitation som värmer och 
andas. Textilkant i matchande färg runt sulkanten. Sviktande 
sula med låg vikt och räfflad yttersula som tål en tur till 
brevlådan. Sulans höjd ca 1 cm.

ART.NR: SVART NTF-1, BEIGE NTF-2, BRUN NTF-3, SHESTNUT 
NTF-4, GREY NTF-5

PRIS: 399 SEK
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BILD SAKNAS

Mjuka härliga sängkläder från Ylleverket
Härliga påslakanset i 4 delar (2 st påslakan & 2 st örngott) från Ylleverket. Vävt med extra många 

fina och tunna bomullstrådar som gör tyget slitstarkt samt skapar fint mönster. Bädda ner dig 
och njut i dessa härliga sängkläder. Påslakan: 150x210 cm, örngott: 50x60 cm. 100% bomull.

ART.NR: Medaliong grå BS20, Medaliong ljusgrå BS21, Paysley ljusgrå BS22, Paysley ljusgrön 
BS23, Rand ljusgrå BS24, Rand ljusblå BS25, Solid ljusblå, BS26, Solid ljusgrå BS27, Solid 

mörkgrå BS28

PRIS 449 SEK
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BITZ SALLADSSKÅL - Stor salladsskål 
i stengods
Matt creme eller svart glaserad utsida och vacker,
blank färgad insida. Diameter 30 cm. Värde 599:-

ART. NR: 11287 Creme/Creme 821378 Svart/Amber
821381 Svart/Mörkblå 821382 Svart/Grön

PRIS: 390 SEK

BITZ FAT - Ståtligt användbart 
stort fat med mattglaserad 
Creme eller svart utsida och vacker blank glasyr i olika färger 
på insidan. Diameter 40 cm. Använd för servering eller som 
en spännande inredningsdetalj i hemmet. Värde 699,- 

ART.NR: 11288 CREME/CREME 821187 SVART/MÖRKBLÅ
821188 SVART/GRÖN 821384 SVART/AMBER

PRIS: 460SEK

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

CREME 
SAKNAS

Bitz cabaretset 
Bitz cabaretset innehåller en serveringsbricka i obehandlad ek och tre stycken skålar. Passar utmärkt när du ska bjuda på tapas 
eller andra smårätter. 821245 10 cm skålar med en mattsvart utsida och mörkblå, amber och grön blank insida.
 
PRIS: 280 SEK /SET    
Butikspris 399  SEK

BITZ Skålset
Vackra Bitz-skålar, 12 cm, i mattsvart stengods med vacker blank 
färgad glasyr på insidan i mörkblå, grön, amber och grå. 
Värde 399:- 

ART: 821489 
PRIS: 240 SEK

Bitz Ugnsfasta fat 2 delar
Färgglada, användbara ugnsfasta fat inbjuder till läckra ugn-
srätter. Stengods med matt svart glaserad utsida och vacker, 
blank färgad insida. 1 st 33 x 21 x 7,5 cm och 1 st 19 x 14 x 6 cm.

ART.NR: 821460 Svart/Amber, 821461 Svart/Mörkblå, 
821462 Svart/Grön
PRIS: 460 SEK
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Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Kabinväska Esperanto
Snygg kabinväska i lättviktsmaterial med ultratysta dubbelhjul som är extra följsamma i rörelserna. 
Väskan har kombinationslås. Vikt: 2,80 kg. Mått: 55x40x20 cm. 
Artnr: Svart KVE01,  Silver KVE02, Rosa KVE03, Champagne KVE04

KAMPANJPRIS 399 SEK

Trendig duffelbag från Sutherlands & Sons
Trendig duffelbag för den perfekta helgen eller träningen. 
Väskan är i vattenavstötande material. 1 ytterficka med 
dragkedja. 1 innerficka med dragkedja samt 2 fack. Bredd: 
18,5 cm. Höjd: 33 cm. längd: 49 cm.

ART.NR: GREY NDF-01, BLACK NDF-02
PRIS: 399 SEK
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Snygg trendig duffelbag med imitationsläder 
från Sutherland & Sons
Snygg trendig duffelbag med imitationsläder från Suther-
land & Sons. En funktionell duffelbag för den perfekta 
weekenden eller träningen. Axelband medföljer. 5 fickor på 
utsidan. 1 ficka på utsidan samt 2 fack. Längd: 52 cm, bredd: 
23 cm, höjd: 25,5 cm.

ART.NR: D-039 BROWN, D-039 BLACK, D-039 GREY, D-039 
GREEN

PRIS 399 SEK

Snygg ryggsäck från Sutherlands & Sons
Snygg trendig duffelbag med imitationsläder från Suther-
land & Sons. En funktionell duffelbag för den perfekta 
weekenden eller träningen. Axelband medföljer. 5 fickor på 
utsidan. En ficka på utsidan samt 2 fack. Längd: 52 cm, bredd: 
23 cm, höjd: 25,5 cm.

ART.NR: D8815 Grey, D8815 Army Green, D8815 Black

PRIS: 399 SEK
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Snygg ryggsäck från 
Sutherlands & Sons
Snygg ryggsäck i canvas från Sutherlands & Sons. Den 
praktiska väskan har 3 ytterfickor samt 2 utanpåfickor i 
mesch. Väskan har fina detaljer i imitationsläder. På insidan 
av väskan finns det en innerficka med dragkedja samt ett 
vadderat fack för ömtåliga saker. Höjd: 42 cm, bredd: 28 cm, 
djup: 12,5 cm.

ART.NR: D8596 ARMY GREEN, D8596 BLUE, D8596 BROWN

PRIS 399 SEK

Snygg ryggsäck i canvas 
från Sutherland & Sons
Snygg ryggsäck i canvas från Sutherlands & Sons. Den 
praktiska väskan har 3 ytterfickor samt 2 utanpåfickor i 
mesch. Väskan har fina detaljer i imitationsläder. På insidan 
av väskan finns det en innerficka med dragkedja samt ett 
vadderat fack för ömtåliga saker. Höjd: 42 cm, bredd: 28 cm, 
djup: 12,5 cm.

ART.NR: D1149 Grey, D1149 Black, D1149 Green

PRIS 399 SEK
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Mjuk morgonrock i frotté
Morgonrock i mjuk härlig frotté. Med en vikt på 450g/m2 har 
morgonrocken en utomordentlig absorptionsförmåga. Uni-
sexmorgonrock i 3 storlekar S/M, L/XL & XXL. Morgonrocken 
kommer i snygg förpackning.

ART.NR: VIT MR01, SAMD MR02, GRÅ MR03

PRIS 399 SEK

Mjukt & härligt handduksset från Ylleverket
Snygga frottéhanddukar i klassiskt frottémönster med 
dekorativ bord. Handdukarna är tillverkade i mjuk härligt 
OEKO-TEX Standard 100-certifierad bomull. Med en vikt på 
500g/m2 har handdukarna en utomordentlig absorptions-
förmåga. Behåll absorptionsförmågan genom att tvätta utan 
sköljmedel och torktumla efter tvätt. Setet innehåller 2 st 
70x135 cm och 2 st 50x70 cm handdukar.

ART.NR: FR-01 VIT, FR-02 GRÅ, FR-03 NAVY, 
FR-04 SAND, FR-05 GRÖN

PRIS: 399 SEK
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Julsäck med märkesgodis
En av våra absoluta storfavoriter när 
det kommer till julgåvor. Säckarna 
är fyllda med det allra populäraste 
inslagna varumärkesgodiset så som; 
Marabou mjölkchoklad, Marianne, 
Twix, Toblerone, Bounty, Japp, Dumle, 
Daim och många fler godisfavoriter. 
Välj till julkort med tryckt hälsning 
och logo eller er logotyp på säcken. 
(Minimum 25 st)

Julsäck mini / 8508 150g  55 SEK
Julsäck liten / 61716 500g  119 SEK
Lusäck mellan / 61704 900g 189 SEK
Julsäck stor / 61705 1800g  329 SEK

Säck med eget tryck
Säckarna trycks med 4-färgstryck (CMYK).
Pris eget tryck
Antal    25-50    51-200    201-500    501+
Pris/st   29 kr      27 kr        25 kr          23 kr
Startkostnad tillkommer med 600 kr/
design. Leveranstid ca 2 v efter godkänt 
korrektur.

Trälåda med lyxiga praliner
En perfekt julklapp till dina anställda. 
Bästa av  belgiska praliner och tryfflar 
i en fin trälåda.

Trälåda liten art 61754 400g  
219 SEK

Trälåda stor art 61767 800g 
359 SEK

Inbränd logotyp på trälådorna ingår
Inbränd logo ingår vid köp av fler än 50 lådor. Klichékostnad tillkommer med 500:- per order.

Vid köp av färre än 50 st ingår istället ett standardkort med tryck. Minsta antal för prägling är 50 st. För extra prägling tillkommer 
även 5 kr/prägling och låda. Leveranstid ca 3 veckor efter godkänt korrektur.

Trälåda med pralinerkulor
Pralinkulor är en ren chokladbland-
ning av ren nougat, nougatkrisp & vit 
choklad med krisp

Trälåda liten Art 61762 800g 
199 SEK

Trälåda mellan Art 61764 1500g 
299 SEK 

Trälåda stor Art 61765 2500g 
399 SEK

Vid frågor eller prisförfrågan vid större kvantiteter kontakta oss.Tel: 033-121233 Mejl: offert@gavofabriken.se   Beställning: order@gavofabriken.se

Snygg juldekoration
i trä och gjute
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Välj mellan läckra belgiska pra-
linkulor eller en blandning av vårt 
mest populära inslagna godis

Välj mellan läckra belgiska pra-
linkulor eller en blandning av vårt 
mest populära inslagna godis

INSLAGET GODIS
Julkorg liten Art.nr: 61701 1500 g  319 kr
Julkorg mellan Art.nr: 61702 2500 g  449 kr
Julkorg stor Art.nr: 61703 3500 g  599 kr
Julkorg jätte Art.nr: 61700 5000 g  789 kr

Lyxbox
En lyxig box fylld med vår allra godaste blandning av inslaget godis eller 
fyllda belgiska pralinkulor. Tryck: Kort med standardmotiv, fäst på insidan 
av locket (152x152 mm) och egen logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. 
För helt egen design på kortet tillkommer en klichékostnad på 600 kr/
design.

Inslaget godis Art.nr: 9092 2200 g  399 kr
Pralinkulor Art.nr: 9091 2200 g  369 kr
Minsta antal: 50 st

Märkesgodis med personlig julhälsning
Julkorgar är en klassiker och är vår bästsäljare. Alla korgar är 
inslagna i cellofan med röd rosett och blir den perfekta julgåvan 
till dina anställda, medarbetare eller kunder. Vill du ge din gåva en 
personligare prägel, kan man lägga till ett Julkort 100x70 mm för 
15 kr /St. Vid köp av julkort ingår tryckt standardmotiv med er logo-
type i 4-färgstryck (CMYK). För egen designat julkort tillkommer en 
klichékostnad på 600 kr.

Våra korgar
levereras med 

cellofan &
röd rosett.

MIXADE PRALINKULOR
Julkorg liten Art.nr: 9043 1500 g  299 kr
Julkorg mellan Art.nr: 9044 2500 g  409 kr
Julkorg stor Art.nr: 9045 3500 g  549 kr
Julkorg jätte Art.nr: 9046 5000 g  715 kr

Önskas en 
vegansk godis- 

blandning?
- Kontakta oss!
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