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Tid för
gemenskap
Julen är tid för gemenskap. Köket blir den naturliga

Vi tar ansvar

samlingsplatsen, och vi lagar gärna mat tillsammans.

Vi på Magasin har en vision om att inte bara levererar en kvalitativ produkt

Gåvor som är lite mer än det vanliga, från välkända

Med detta som utgångsläge har vi byggt höstens
och julens kollektion. Du som känner oss vet att vi
sålt funktionella och kvalitativa gåvor i över 40 år.

i fin förpackning. För oss är det även viktigt att säkerställa att denna har

varumärken och som håller måttet både när det gäller

producerats efter humana, lagliga och rättvisa förhållanden, energisnålt och

design och funktion. Vi har smarta produkter för alla

på ett miljövänligt sätt. Därför samarbeter vi med följande organistationer

områden; matlagning, uteliv, kropp och själ. Oavsett

(se sid 3) för att vara säkra på att våra krav efterföljs.

vilken gåva du söker vill vi inspirera och hjälpa dig.

- Vi tar vårt fulla ansvar och vi vill att ni ska veta att ni köpt en

Vårt uppdrag är helt enkelt att göra det enklare för dig

produkt med rätt förutsättningar.

att välja den perfekta gåvan.

Johan Jüngling
Marknad- och Försäljningschef
Magasin friend of brands

Magasin friend of brands är idag en ledande grossist för designade produkter.
Våra produkter säljs bara genom noggrant utvalda återförsäljare. Följande varumärken
får ej säljas i Norge: Dualit, Zyliss, Mastrad och Bialetti. Danmark: Bialetti.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

Ansluten till

ISO
14001

ISO
9001

MILJÖMÄRKT 341 222

D E S I G N BY L I N DA SV E N S S O N E D E V I N T

I mitt kök är det bullrigt, högt i tak och långt ifrån perfekt. Precis som det ska vara när man
lagar mat. Här visar jag hur du lagar jättegod mat utan krångel, ger dig inspiration och
delar med mig av fiffiga tips. Med min mat vill jag ge dig ett större självförtroende i köket.
Jag vill helt enkelt hjälpa dig att utmana konventioner, och att strunta i allt som anses

MÅTTSATS

GRYTUNDERLÄGG KURBITS

Måttsats i mässing med retro design.
4 delar: 1 dl, msk, tsk och krm. Mått: 13,3 x 7 cm.
230200, 325:-

I kork. Mått: 23x15x 0,8 cm. 230600, 68:-

vara rätt eller fel. I mitt kök är att det är allt annat än flådigt eller perfekt. Här finns varken
induktionshäll, stora rostfria köksmaskiner eller ens diskmaskin. Här står en gammal elspis
och en trött degblandare. Det är ett helt vanligt kök, precis som de allra flesta helt vanliga,
trånga och ibland skruttiga kök i detta land. Och det är ju trots allt hela poängen!

KRYDDKVARN

MÅTTSATS

En vackert handsnidad kvarn med
inspiration från 1700 talet. Justerbart
keramiskt verk från CrushGrind®,
som kan användas till både salt och
peppar. Tillverkad i Sverige.
Mått: H 32, Ø 8 cm. 233700, 1.900:-

SERVERINGSFAT DEEP PINK
Ett vackert uppläggningsfat i rosa stengods.
Mått: 35 x 17 x 3 cm. 231100, 340:-

Måttsats med retro design. 4 delar dl, msk, tsk och krm.
Mått: 13 x 2,6 cm, Ø 7 cm. 234700, 185:-

MORTEL

En rejäl mortel i lergods med stöt av trä.
Mått: H 16,5 cm, Ø 21 cm. 233800, 470:-

KANNA PINK

1,3 L kanna i rosa stengods. Mått: Ø 13,7, h 18 cm.
232001, 240:-

SET VEGETABLE OCH KURBITS
Uppläggningsfat med grön dekor och mattglaserat stengods tillsammans med grytunderlägg i kork. Design Linda
Svensson. 231300-2, 330:-, inkl presentinslagning
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SKÅL GREEN

En vacker skål i stengods med oregelbunden form.
Mått: 25,5 x 21,5 x 5,5 cm. 231500, 360:-

KRYDDHYLLA

En vacker liten kryddhylla i trä och mässing.
Mått: 30 x 17,5 x 11 cm. 234000, 425:-

SKÄRBÄRDA BLOCK

BALLONGVISP

Klassisk ballongvisp med extra effekt
i rostfritt stål - kockens bästa redskap
efter kniven. Mått: 28 cm. 234600, 85:-

Rejäl skärbräda i acaciaträ med gummifötter. Mått: 51 x 42 x 5 cm. 233500, 1.400:-

KANNA DROP

1,3 L kanna i vit/grå relief stengods. Mått: Ø 13,7, h 18 cm.
232003, 240:-
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GRYTUNDERLÄGG

Gediget och snyggt grytunderlägg med 3 olika runda
puckar Ø 3, 6,5, 9,5 cm, höjd 3 cm med läderrep.
Design Linda Svensson 230500, 260:6

GRYTUNDERLÄGG VISPA

Gediget och snyggt grytunderlägg i mässing som
passar all hem. Design Linda Svensson Mått: Ø 18 cm,
h 1,5 cm. 230000, 340:-

BRICKA

En vacker och praktisk liten bricka i acaciaträ.
Design Linda Svensson. Packad i presentförpackning.
Mått: 37 x 26 x 2,8 cm. 233600, 295:-

SERVERINGSFAT BLUE

Ett vackert uppläggningsfat i 3 nyanser blåmattglaserat stengods. Design Linda Svensson.
Packad i presentförpackning. Mikro/diskmaskinsäker,
mått: 38 x 27 x 3,5 cm. 230800, 360:-

SERVERINGSFAT DROP

Ett vackert uppläggningsfat med reliefkänsla och vit/
grå glaserat stengods. Design Linda Svensson.
Packad i presentförpackning. Mikro/diskmaskinsäker,
Large: 38 x 28 x 3,5 cm. 231000, 360:Medium: 33 x 22 x 3 cm. 230900, 300:-

SERVERINGSFAT VEGETABLE

Uppläggningsfat med grön dekor och mattglaserat
stengods. Design Linda Svensson. Packad i presentförpackning. Mikro/diskmaskinsäker, mått: 34 x 17,5 x 3,3 cm.
231300, 260:7

KUDDAR

LJUSLYKTOR

TILLBRINGARE OCH GLAS

PLÄD

BORDSLAMPA

MATTA

Klassiska Day Home kuddar som tar oss tillbaka till starten för Day Home då
dessa var ett utav Day Home´s signum. Love is never out of fashion och Privé är
uttryck som aldrig går ur tiden och passar därmed i varje hem. Runt kudden går en
svart piping som dekorerar kudde och som ytterligare kännertecknar den som en
Day Home kudde. Storlekar 40x60cm och 50x50cm. Innerkudde är ej inkluderat.
D11710102 och D11710100, 360:-/set

Set med 4st marockanska glas från Day Home med fin kant. Perfekt till både kall
dryck eller glöggen. Tillsammans med tillbringare i samma stil.
Set: D11730063 + D11730062, 360:-/set

Bordslampa i industriell stil. Lampskärmen är i spraymålad mässing med matt finish.
Snygg på sidebord eller fönster. E27. Max 25W. D21650006, 1.920:-
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Två ljuslyktor i svart metal eller mässing, h 8 cm, Ø 7 cm, med urskuret motiv
i form utav en skalbagge. Ger fint sken i höstmörkret. D21630023 x 2 st svart,
D21630011 x 2 st mässing, 249:-/set

Härlig varm ullpläd tillverkad för hand i Marrocko. Med svarta pompoms i
hörnen så förstärks känslan av Day Home´s bohemiska ådra.
D11710039, 1.076:-

Beni Q matta från Day Home. Härlig färgkombination i grått och svart.
150x200cm. 100% ull. D11770005, 5.384:-
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MÅTTSATS MÄSSING

Gediget och snygg måttsats i mässing med 5 st mått;
1 dl, 0,5 dl, matsked, tesked och kryddmått. Design
Linda Svensson, Scandinavian Home. 142300, 425:-

Välj fritt
från serien.
Köp 3 för
endast 275:-

KRYDDSAX RUSTIK

Rustik krydsax i smidesjärn med 3 st blad, från
Scandinavian Home. 17,5 cm. 141860, 109:-

KÖKSSAX

Rustik sax i smidesjärn från Scandinavian Home.
17,5 cm. Packas i presentkartong. 141850, 84:-

Rustik
matlagning

Välj fritt
från serien.
Köp 3 för
endast 275:-

För dig som gillar redskap och tillbehör med hög kvalitet
och en vacker och elgant rustik känsla.

TAGINE FORM

Följ trenden och laga mat på marockanskt vis.
Tillverkad i Terrakotta, 1,5 liter, Ø 27 cm och h 27 cm,
från Mason & Cash. MC2001409, 360:-

BALLONGVISP

Med två funktioner. Tillverkad av Miljövänlig
FSC-godkänd bok, 29 cm. Designad för
bästa ergonomi, från Mason & Cash.
MC2008206, 109:Köp 3 st träredskap från Mason & Cash
för endast 275:-

Välj fritt
från serien.
Köp 3 för
endast 275:-

BORSTE/BAKGAFFEL

Med två funktioner. Tillverkad av Miljövänlig FSC-godkänd
bok, 22 cm. Designad för bästa ergonomi, från Mason & Cash.
MC2008203, 109:Köp 3 st träredskap från Mason & Cash för endast 275:-

SPIRALIZER SET

Innehåller burk 1 L, knivlock 0,5 mm,
recepthäfte och konserveringslock. Från
Kilner. KI25815, 275:-
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SKÅL MIX RUSTIK

En klassisk skål till matlagning eller bakning sedan 1901,
från Mason & Cash. Skålens mönster och form är inte
bara tidlöst och vackert utan ger även ett bra grepp när
du håller/arbetar med skålen. MC2001962, 313:Finns i fler utföranden.

KOCKSKED

Med två funktioner. Tillverkad av
Miljövänlig FSC-godkänd bok, 34 cm.
Designad för bästa ergonomi, från
Mason & Cash. MC2008205, 125:Köp 3 st träredskap från Mason & Cash
för endast 275:-

MORTEL GRANIT

I granit, Ø 13 cm, från Erik Bagger.
EB60701, 255:-
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SET KÖKSVÅG OCH
KÖTTERMOMETER

Köksvåg 2.0 från Scandinavian Home, som väger upp till
5 kg, 24x12x1,65 cm samt digital termometer 0-150°C.
144601, 360:-

KÖKSHANDDUKAR
ÄLG OCH DALAHÄST

2-pack kökshanddukar i matchande mönster, från
Bercato. Packas i brevförpackning. B12009, 120:-

TRÄBRÄDA RUND

Skärbräda/uppläggningsfat i trä, från Bercato.
Praktiskt handtag med hål och läderband för
upphängning, 39,6x25,4x1,5 cm. Mycket snygg
att hänga på väggen i köket B62205, 210:-

Julköket
Under julen tillbringar vi mycket tid i köket. Se då till
att ha rätt produkter som underlättar matlagningen och
gör julbordet till ett nöje.

ÄGGSEPARERARE

Separerar vitan från gulan och behåller det du
vill ha i behållaren. tillverkad i stengods, 10x7 cm,
från Mason & Cash. MC2001575, 99:-

STEKTERMOMETER
MED SLICKEPOTT

Stektermometer med avtagbar slickepott,
från Scandinavian Home. Kan med fördel
användas som degspade eller till julgodiskoking.
Mäter grader från 0-250°C. Material i spatel
är livsmedelsgodkänd silikon och termometer i
rostfritt stål. Batteri 1st AAA ingår ej. 30x5 cm.
144370, 210:-

SKÅL MED TRÄSLEV

Stor gråmelerad skål i stengods med strukturmönster,
från Bercato. Perfekt till gröten, salladen mm. 2,5 L
24,5 cm. Packas i presentförpackning tillsammans
med 2 st träskedar. B62190, 315:12

SKÅLSET 3IN1

3 st serveringskålar och en bricka i keramik, för snacks, tapas, sushi,
sill, blockljus mm. Skålar i grå handmålad glasyr, bricka i offwhite, från
Scandinavian Home. Packas i presentkartong. 142820, 210:-

JULDUK RAND

Invävd randig duk i 100% bomull, från Bercato,
150x250 cm. B24011, 230:-

PEPPARKVARN

I svartlackerad trä och keramiskt
verk, från Bercato. Höjd 30 cm.
B62031, 175:-

RIVSALT™

Rivjärn i rostfritt stål och bordsställ i obehandlad
ek. Välj mellan Rosa bergsalt från himalayas urberg
eller Lakritsrot. Lakrits är det senaste tillskottet till
rivsalt och består av ett block premium rålakritsrot
som kan rivas över mat för att förbättra smaken.
Saltsten 141400, 244:-. Liquorice 141100, 255:-
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STAPELFLASKOR SET

Stapelbara glasflaskor med korklock. Perfekt till
olja och vinäger, eller whiskey och vatten. 2 x 0,4 L,
h. 27 cm, från Kilner. KI25838, 95:-

KRÖGARFÖRKLÄDE DENIM

SKÄRBRÄDA/UPPLÄGGNINGSFAT

SKÄRBRÄDA

KORVSTOPPARE

Ett krögarförkläde i denim, från Bercato i 100% bomull.
210 gsm, 65x100 cm. B20011, 229:-

STEKTERMOMETER INOX

23,5x28x1,2cm. vit/rostfritt stål, från Scandinavian Home.
144380, 170:14

Ett nödvändigt behov i köket. Gjord i massiv teak med infällda
handtag, 30x20x4 cm, från Scandinavian Home. 142850, 360:-

2-pack set i akaciaträ och marmor, från Bercato.
Stor 30,5x16x1,3, liten 25,5x13x1,3 cm. B62213, 360:-

Stoppa din egen korv. Fyll röret med korvsmet och montera önskad pipstorlek,
trä sedan på korvfjälster och börja veva fram korvsmeten. Grilla, koka eller stek
din korv. Klarar upp till 1 kg smet. 3 olika pipar ingår, 15, 19 och 22 mm. I aluminium,
från Scandinavian Home. 148435, 360:15

FRENCH-PRESS ANTRACITE

En bryggare som pressar kaffet på det
klassiska franska sättet. 1 L / 8 koppar, grå
plast och Borosilicate glas. Passar även för te.
Från Bialetti. 375299, 295:-

KAFFE I BURK 250 GR

BRYGGARE JUNIOR 3 KOPP

KAFFEFILTERHÅLLARE 2

GLAS PICARDIE SVART 9 CL

Kaffe Gusto Morbido 250 gr, malet och rostat. Perfekt för filterkaffe, presskaffe eller
Pour Over. Arabica 100 % med mjuk och len smak. Från italienska Bialetti. 370001, 80:-

Brygg kaffe direkt i koppen - Den senaste trenden där du själv har
kontroll på bryggningen. Tål att diskas i diskmaskin. Från italienska Bialetti.
375801, 105:-
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Bialettis klassiska kaffebryggare gjord för 3 italienska koppar.
376100, 210:-

1954 kom Duralexglaset Picardie, som blev en succé från första dagen. Det är
formgivet för att vara bekvämt att hålla i handen, med facetter som reflekterar
ljuset och förskönar drycken. 6 st, 9 cl i härdat och stöttåligt glas. 645301, 39:-/st
234:-/6-pack.
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SKINNFÖRKLÄDE HOME

Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder, från Scandinavian
Home. Rutigt foder på baksidan. Framfickor med nitar i
hörnen för extra hållbarhet och hängare för kockslunga. L 78,
b 66 cm. 613133 brun, svart 142890, 1.500:-

TERMOSKANNA CALDO

FÖRKLÄDE CANVAS

En termoskanna från Zack med droppfri pip tillverkad i hög kvalitet och fantastisk design. Zack
vet hur man skapar rätt känsla. Tillverkade i 18/10
blankt rostfritt stål och rymmer 1 L. H 21,5 cm, Ø
13,6 cm. Packad i presenkartong. 821010, 635:-

I kraftig canvas med rutigt foder, från Baway. Ficka
och midjeband i buffelskinn. Navy, L78 cm, B66 cm.
613164, 930:-

Lite över
det vanliga
SALT-/PEPPARKVARN
MONINO

Batteridrivna kvarnar från Zack med verk
av kolstål. 4 st AAA ing går ej.
Elektrisk pepparkvarn. 820935, 586:Elektrisk saltkvarn. 820936, 586:-

Produkter med hög kvalitet, lång livslängd i vacker design.
Ibland måste man unna sig lite lyx i vardagen.
LJUSTAKE LUMES

Elegant och snygg ljusstake för kanalljus (ingår
ej) från Zack i 18/10 rostfritt stål, 21x21xh 8,5 cm.
840705, 955:-

FRUKT BIVIO HÖG

Elegant och snygg fruktkorg från Zack i 18/10
rostfritt stål, Ø 20 cm, h. 25,5 cm. 830655, 551:-

BRÖDROST CLASSIC
Original New GEN 2 skivor, från Dualit.
595000, 3.185:-

KNIVFODRAL

Exklusiv knivfodral i buffelläder med kardborrelåsning.
Slitstarkt och vattenavisande foder i coatad polyester.
Plats för 4 st knivar, 42,5x30 cm, från Scandinavian Home
(Knivar ingår ej). 142896, 1.235:-

MOVEIT
BLUETOOTH AND
WIFI
Fyll ditt hem med

HH SECOND GENERATION

Originalet från koreanska Hurom - Den 2:e generationens
medium slow juicer. Slow juicern maler frukt och grönt på
ett optimalt sätt, vilket gör att juicen behåller alla naturliga
smaker, färger och näringsämnen - Närmare naturen kan man
inte komma. Finns i fler färger. 491400 Dark grey, 4.500:18

HÖRLURAR WOOFIT

Bluetooth hörlur från Sackit med upp till 12 tim
batteritid och active noise cancellation, som
minimerar oljudet i bakgrunden. RO70001 svart,
RO70002 golden. 1.350:-

WOOFIT S

musik! Om du har me
r
än en MOVEit högta
lare, kan du njuta
av multi-room funktion
en. Spela en sång
i vardagsrummet och
en annan i köket eller lyssna till samma
musik i hela huset.
Styrs enkelt med en gra
tis app.
Från Sackit. RO6004
5, 2.300:-

En liten kraftfull 2x10W trådlös stereohögtalare,
från Sackit! Fulladdat batteri har en speltid på
ca 18 timmar. RO60014, 480:19

GJUTJÄRNSGRYTA

2 L gryta i emaljerat gjutjärn och med glaslock, för alla typer av spisar. Från Scandinavian Home.
Packas i presentkartong. 144902, 360:-

HAMBURGER MAKER ”PARTY TIME”
Gör din egen perfekta hamburgare med hamburger maker från
Ariete. 503600, 399:-

Familjelycka
Samla hela familjen i köket, laga mat och avnjut
sedan en härlig måltid tillsammans.

STEKTERMOMETER BLUETOOTH
Håller koll på din stek, fisk, eller fågel i ugen, via bluetooth upp
till 45 meter. 8 inställningar. 1 st CR2032 batteri ingår. Från
Scandinavian Home. Packas i presentkartong. 144360, 360:-

KASTRULL SUPREMA

Kastrull med extra tjock botten tillverkad i tre lager
stål/aluminium och med handtag som klarar upp till
230 gr. Passar alla typer av spisar. Ø 14 cm rostfritt
stål. från Bialetti. 361600, 360:20

KÖKSHANDDUKAR
DOT & STRIPE

2-pack kökshanddukar i matchande retromönster,
från Bercato. Packas i plastpåse. B12008, 110:-

HANDVISP QUICK

Quick Whisk vispar dubbelt så fort som motsvarande
vispar. Den har ergonomiskt handtag för bästa komfort
och dubbla vispar som ger ett jämnt och snabbt
resultat. Visparna går att plocka bort och diska i maskin.
Från Zyliss. E970042, 295:21

OSTSET

Osthyvel och ostkniv i rustik stil med extra kraftigt handtag, packad i snygg presentkartong. 2 dels set, kniv
26 cm och osthyvel 21,5 cm i matt rostfritt stål och acaciaträ, från Bercato. B60036, 160:Kryddsax Rustik i smidesjärn med 3 st blad, från Scandinavian Home. 17,5 cm. 141860, 109:-

KNIVSET

Rustika köksknivar, packad i
snygg presentkartong. 3 dels
set, 25,5 cm, 30,5 cm, 32,5 cm,
rostfritt stål och acaciaträ,
från Bercato. B60037, 250:-

TRANCHERSET

Från Bercato. Kniv: 33cm Gaffel: 26,5cm i rostfritt stål och acaciaträ.
Packad i presentförpackning B60035, 149:-
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GRILLKNIVAR

4-pack Rejäla grill-/stekknivar från Bercato i rostfritt stål och
handtag i akaciaträ, 25 cm. 4 st packade i presentförpackning.
B60034, 160:-
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GLAS PICARDIE 25 CL

MUGG MED HANDTAG

1954 kom Duralexglaset Picardie, som blev en succé från första dagen. Det är formgivet
för att vara bekvämt att hålla i handen, med facetter som reflekterar ljuset och förskönar
drycken. I härdat och stöttåligt frostat glas. 645003, 42:-/st (set om 6 st, 225:-)

Med lock och sugrör i sorterade färger, blå och röd.
40 ml, h 315x182 mm, från Kilner. KI25695. 58:-/st

Välj fritt
från serien.
Köp 3 för
endast 275:-

CITRUSPRESS

Citruspress tillverkad av FSC-godkänd bokträ, Designad för bästa ergonomi och hål
för upphängning. 17 cm, från Mason & cash. MC2007525, 100:Perfekt produkt att addera till tex. Muggset med handtag från Kilner eller andra
träredskap från Mason & Cash.
24

FRUKT/BRÖDKORG TOSTO

Denna eleganta frukt skål från Zack kräver sina frukter. Ø 21,5cm
h 14,2 cm i matt rostfritt stål. 830672, 1.070:Vid köp av 36 st, 360 kr

JUICEPRESS HAND

En klassisk juicepress från Scandinavian Home, som
enkelt fixar din morgonjuice av apelsin och andra
citrusfrukter. 18x13,5x37 cm, aluminium/rostfri stål.
148436, 360:25

ÖLGLASUNDERLÄGG

I kork med tryck och förklarande text
på baksidan. Från Scandinavian Home.
146400, 84:-

ÖLGLAS ABBEY

MUGG MINI

Ett ölglas som även passar perfekt som
drinkglas eller att fylla med läckra efterrätter.
42 cl. 655100, 53:-/st. 4-pack, 199:-

Med skruvlock glas/metall 140 ml, från Kilner.
Passar perfekt till glöggen eller snapsen. Locket gör
att den även funkar som take away. KI25764, 35:-

TUNNAN

Tappkransbehållare ”Tunna” från Kilner, med lock/
mätbägare och träställning. Perfekta presenten
till den som gillar whiskey, konjak, portvin, likörer
eller varför inte till den egna snapsen. Rymmer 1 L,
200x250x190 mm. KI25793, 360:-

Dryck för
avnjutning
Skapa feststämning med vackra glas och smarta tillbehör.
Vi har allt du behöver för att lyckas.

WHISKEY ON ROCKS

8-pack täljsten, från Scandinavian Home.
560608, 135:-.
Addera till två Nosingglas och du får ett
trevligt gåvoset, inslaget och klart. 300:-

KORKSKRUV

Från Vacuvin, med hävfunktion - Den enklaste
och mest kända i världen 223x85x43 mm.
V68425606, 129:-

TAPPKRANSBEHÅLLARE

Från Kilner. Passar till alla typer av drycker - varm som
kall. Max 80°C. 5 L, frostat glas/stål. KI25844, 499:-
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ACTIVE COOLER

Smarta kylare för sommaren. Lägg in i frysen och
ta ut vid användning. Från Vacuvin. V38820606
Wine 0,7-1,0 L, 139:-

NOSING GLAS

Provglas från Stöltze utformat speciellt för
whiskey, rom och andra drycker, tappade på
tunna. H 124 mm, Ø 73,5 mm, 19,4 cl. Packad
styckvis i presentförpackning. 129900, 75:-/st
4-pack inkl inslagning, 129900-1, 300:27

KILNER®
FERMENTATION SET

Fermentering (mjölksyrajäsning) av
livsmedel har blivit mycket populärt.
Kimchi, pickles och surkålsrätter är
mer och mer efterfrågat. Fermenteringsprocessen varierar beroende på
recept men som en allmän regel så tar
surkål ca 3 veckor att jäsa och Kimchi
bara några dagar.

SET DENIM

Grillvante och grytlapp i kraftig vadderad
bomullsdenim, från Bercato. 18x33 och 22x22 cm.
B20020-1, 189:-

SALLADSSKÅL MED BESTICK

Salladsskål i svart med tillhörande bestick i grått, från Scandinavian Home. Tillverkad i miljövänlig och nedbrytbar bambu (BSCI-, SCA- och UKAS-certifierad). Skål Ø 24 cm, H 6 cm, salladsbestick L 25 cm. Packad
i presentkartong. 142895. Pris 175:-

Tillaga &
Servera
Det är inte bara maten som ska smaka, även uppläggningen
är en viktig del för att festen ska bli fulländad.

SALLADSBESTICK FENKO
27 cm matt rostfritt stål - Precis som Zackdesign, rent, enkelt och snyggt. Perfekt att
ge bort. 820809, 424:-

VATTENKARAFF

Fermentering (mjölksyrajäsning) av livsmedel
har blivit mycket populärt. Kimchi, pickles och
surkålsrätter är mer och mer efterfrågat. Set i 6
delar 3 liter h. 32x17 cm, glas/trä/plast/keramik.
Från Kilner. KI25839, 360:-

2 liter/dag. Snygg designad vattenkaraff
med korklock, från Bercato. Tidsschema
för ditt dagliga rekommenderade vattenintag. Packad i presentkartong. B62172, 215:-

GRATÄNGFORMSET

I porslin, 6x34x24 cm, 5x18x25 cm. Från Scandinavian Home. 142810, 318:28

FERMENTATION SET

HANDMANDOLIN MINI

En liten och behändig mandolin från Zyliss som tar liten
förvaringsplats. Den har tre tjockleksinställningar, 1-4 mm
och med ett enkelt tryck på den röda knappen i sidan fälls
knivarna upp som gör 5 mm breda stavar. E11570, 305:-

SET UGNSFORM REKTANGULÄR
I härdat glas, från Duralex. 2,5, 3,75 och 4,8 L. 33, 38 och 41
cm. 641199, 250:-
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TRÄSTJÄRNA STELLA

Vitlackerad stjärna i trä och 2 st glaskoppar i guld/kopparfärg
för värmeljus. 30x7,5 cm, från Bercato. B69042, 255:-

Trivs

NÄTKORG

Snygg förvaringskorg i metall till vardagsrummet, köket,
badrummet, etc bara fantasin sätter gränserna. Från
Bercato. Kopparfärgad metall 23x23x9,5 cm. B62211, 185:-

Skapa rätt stämning med vackra och praktiska föremål.
Vi har rätt saker för ditt hem.

VATTENFLASKA MINO

Stilren och elegant vattenflaska - Ett måste på fina
skrivbordet eller varför inte i bilen. Ø 7,2 cm, h. 21,3 cm,
600 ml, från Zack. 821013, 229:-

NÖTSKÅL MED
NÖTKNÄPPARE

Nötskål i keramik med nötknäppare, från
Bercato. Packat i presentkartong. B62145, 190:-

MUGGSET RUSTIK
SKÅL CATRINEHOLM

Nytillverkade från den klassiska 60-tals designen Stripes av den norska designern Grete Prytz Kittelsen, Cathrineholm of Norway.
14 cm i emaljerad plåt. C100353110 black, C100355373 yellow, C100353113 mos green, C100353112 blue, C100353111 red, 309:För fler storlekar, frågan din återförsäljare.
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Muggar med rustik känsla, från Bercato. 4 olika mönster i blått emaljerat stengods.
Packad i presentförpackning. B62198, 210:-

TERMOSMUGG PRENDO

Droppfri mugg, från Zack, drickbar i 360°, från
Zack. Sorterade färger: röd, blå och grön. Packad
i presenkartong. 821012, 339:-

TERMOMETER IN/UT

Håller koll på temeraturen både ute och inne.
Mäter -50 - +70°C, med minne. 1 st CR2025 batteri
ingår. 10x1,1x8 cm. Från Scandinavian Home. Packas i
presentkartong. 143300, 140:31

PORTFÖLJ

Exklusiv vadderad klassisk portfölj från Baway i vaxat buffelläder med
datorfack för 15,6” dator med foder i bomull. Ficka med YKK-dragkedja på
insidan för pass, mobilficka och pennhållare i läder. Försluts med metallspänne.
Handtag och en avtagbar axelrem. packad i tygpåse. 42x30x13 cm. Brun
613115, svart 613142, 3.100:-

WEEKENDVÄSKA

Exklusiv rymlig weekendväska från Baway i vaxat buffelläder med vadderat
ytterfack med plats för 13,3” laptop/Ipad. Flera fickor med varierande
storlekar för t ex pass, mobil samt pennhållare. 45x32 cm, bälg 13 cm. Brun
613120, svart 613143, 3.715:-

Resa i tjänsten
Alla hjälpmedel som underlättar vardagen är guld värda.
Varför inte unna dig något med stil och kvalitet?

NECESSÄR

DOKUMENTVÄSKA

RESEGARDEROB CANVAS

KORTPLÅNBOK

ANTECKNINGSBOK SKINN

RESEPLÅNBOK

Exklusiv necessär i vaxat buffelläder, från Baway, med
foder i bomull, 6 st fack och med YKK-metalldragkedja.
Packad i tygpåse. 29x12x17 cm. 613116 brun, 613144
svart, 977:-

Exklusiv plånbok i vaxat buffelläder med 7 st
fack för kort samt en ficka för sedlar. 9,5x8 cm.
613118, 240:-
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En slimmad portfölj från Baway som är lagom för en 13” bärbar
dator, flera småfickor och plats för några magasin eller en pärm
med smal rygg. Båda utsidorna pryds av en ficka den ena sidan
med längsgående dragkedja. Tillverkad i buffelskinn. Justerbar
axelrem. Storlek 38x28x6 cm. 613140, 1.980:-

Exklusiv anteckningsbok med blanka sidor.
Bokomslag i vaxat buffelläder, från Baway. Boken går
att byta ut när den är fullskriven. Numrering på insidan.
22,5x16 cm. 613136, 360:-

Resegarderob från Baway i vaxad canvas. Fickor
med dragkedja för accessoarer och skor, kläderna
hålls på plats utan att bli skrynkliga. Handtag och
detaljer i buffelskinn. Justerbar axelrem. 54x54x10 cm.
613163, 2.265:-

Exklusiv plånbok från Baway i vaxat buffelläder och
YKK-metalldragkedja. Plats för boardingcard, pass,
kontokort och pengar. Packad i tygpåse. 23x14 cm.
613117, 705:33

MESSENGER BAG

Exklusiv väska i vaxat buffelläder och magnetförslutning.
Flera smarta fack för bl.a ipad samt en säkerhetsficka.
Packad i tygpåse. 32x27x9 cm. 613119, 2.082:-

AXELVÄSKA

Exklusiv vadderad väska från Baway i vaxat buffelläder
med datorfack för 13,3” dator och foder i bomull.
Flera fickor i varierande storlekar för t ex pass och
mobil samt även pennhållare. Två långa handtag,
en avtagbar axelrem och försluts upptill med
YKK-metalldragkedja. Packad i tygpåse. 37x29x7 cm.
613114, 2.715:-

BAG CANVAS

Weekendbag från Baway i vaxad canvas med skinndetaljer
och handtag i buffelläder. Adresstag i skinn medföljer YKK
dragkedjor i metall och flera fack på insidan. Avtagbar axelrem. Unik numrering på insidan. Packas i plastpåse, 48x38x21
cm. 613155 Navy, 613154 Khaki, 2.069:-

Res med stil
En weekend vid havet eller några dagar på landet.
Att komma bort en stund öppnar sinnet för
ny inspiration.
RYGGSÄCK

IPAD MINI SLEEVE

Exklusiv cityryggsäck i vaxat buffelläder,
ytterfack med plats för Ipad och fack försluts med
YKKdragkedja. Justerbara axelband. Packad i
tygpåse. Från Baway. 613131, 2.760:-

NECESSÄR CANVAS

10-ÅRSBOK SKINN

AXELVÄSKA MINI

IPADVÄSKA

Necessär från Baway i vaxad canvas med
skinndetaljer i buffelläder. YKK dragkedjor och
fack på insidan. Numrering på insidan. Packas
i plastpåse. 29x12x17 cm. 613151 Navy, 613150
Khaki, 625:-

Exklusiv väska i vaxat buffelläder, från Baway.
Flera smarta fack för bl.a ipad mini, nycklar,
pass m.m. Packad i tygpåse. 613138, 1.275:-

34

Exklusiv mjuk vadderad väska från Baway i vaxat
buffelläder. Foder i bomull, ficka för visitkort och
YKK-metalldragkedja. Packad i tygpåse. B15, h 20 cm.
613108, 635:-

Exklusiv 10-års dagbok med plats för anteckningar,
från Baway. Bokomslag i vaxat buffelläder. Boken
går att byta ut när den är fullskriven. Numrering på
insidan. 22,5x16 cm. 613137, 360:-

Exklusiv mjuk vadderad väska i vaxat buffelläder,
från Baway. Foder i bomull, ficka för visitkort och
YKK-metalldragkedja. Packad i tygpåse. 30x23 cm.
613111, 930:-

GLASÖGONFODRAL

Exklusiv fodral i vaxat buffelläder, från Baway.
613165, 420:-

DATORVÄSKA CANVAS

Datorväska från Baway i vaxad canvas med skinndetaljer
och handtag i buffelläder. YKK dragkedjor i metall och
flera fack på insidan. Passar för 15” dator vadderad utsida
som skyddar datorn. Avtagbar axelrem. Unik numrering
på insidan. Packas i plastpåse, 40x30x9 cm. 613153 Navy,
613152 Khaki, 1.555:-
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Julklappstips!

Köp 1 badhandduk och
1 handduk, packat i
presentförpackning,
299:-

Hamam är ett turkiskt bad med tusenårig
tradition. De klassiska hamamhanddukar
är mycket effektiva trots sin tunna struktur.
Handdukarna är enfärgade eller har dekorativa mönster och har alltid tvinnade fransar.
Deras användningsområde är brett. Du kan
använda handuken som tex picknickfilt ute
i det gröna, strandfilt, som pläd att värma
sig med i soffan, som sarong eller varför inte
som duk till bordet.

BADROCK HAMAM

Thin stripe black/white, 100 % bomull, packad i presentförpackning,
från Royal Touch. S/M 70206001, 360:Thin stripe black, 100 % bomull, packad i presentförpackning,
från Royal Touch. S/M 70206002, 360:-

HAMAM BADHANDDUK

100x180cm grå, 100 % bomull, packad i presentförpackning,
från Royal Touch. 70107001, 250:100x180cm svart, 100 % bomull, packad i presentförpackning,
från Royal Touch. 70107002, 250:-

HAMAM HANDDUK

50x90cm grå 100 % bomull, packad i påse, från Royal Touch.
70106001, 85:50x90cm svart 100 % bomull, packad i påse, från Royal Touch.
70106002, 85:-
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PLÄD TRASA

Vävd pläd i 100% akryl med mönster som en
trasmatta, från Bercato. Fransar på båda kortsidor.
Storlek 130x170 cm. Packad i presentförpackning.
B28102, 495:38

BOMULLSPLÄD FISKBEN

Vävd mjuk pläd för sköna stunder med vackert
mönster som ger ett varmt bemötande hängande
på soffan eller sängen. Vit/svart, 170x130 cm i 100%
bomull och med fransar. Från Bercato, Packad i
presentkartong. B28104, 200:-

BOMULLSPLÄD GÅSÖGA

Vävd mjuk pläd för sköna stunder med vackert
mönster som ger ett varmt bemötande hängande
på soffan eller sängen. Vit/mörkblå, 170x130 cm
i 100% bomull och med fransar. Från Bercato,
Packad i presentkartong. B28105, 200:-

CORALL LÖNNLÖV

Pläd i supermjuk Coralkvalité, från Bercato.
130x180 cm, design BJÖRK-FORTH. Packad i
presentbox B28056, 300:-

SHERPAPLÄD

Supermjuk pläd 130x170 cm, från Bercato.
Packad i presentkartong. B28025 black, 300:-

PLÄD GOLD

Vävd pläd i 100% akryl med invävd guldtråd,
från Bercato. Storlek 130x170 cm. Design by
Magasin. B28103, 449:39

KÖKSTIMER 2.0 HOME

CHOKLAD TEMPERATUR SET

CHOKLADHJÄRTAN SET

FRUKTKOKNING SET

Digital kökstimer med stor och tydlig LCD-display samt magnet på baksidan,
Max tid 99 minuter, 8,5x8,5x4 cm, batteri ingår ej. Från Scandinavian Home. 144110, 99:-

SLICKEPOTT OCH BAKPENSEL

Bakpensel och slickepott i miljövänligt FSC-godkänt bokträ,
från Mason och Cash. Designad för bästa ergonomi och med
hål för upphängning. Längd 32 cm. MC2007523-1, 199:-

40

Fyll med choklad och kanske även ett hallon eller annan godsak. Sätt sedan
ihop två halvor eller ha dem var för sig och de blir som proffsens gjort dom.
3-dels set från Mastrad, packad i presentkartong. MF48262, 118:-

Med detta set kan du enkelt temperera din choklad i mikron. Värm upp till ca.
55°C, kyl ner till ca. 27°C och värm sedan upp till 37°C. Montera sedan chokladen i
formarna. Allt du behöver finns i detta set, även recept på engelska.
Från Mastrad, packad i presentkartong. MF47960, 260:-

Trendigt och populärt! Med de här skålarna gör du snabbt och enkelt din egen
fruktdessert i ugn eller mikro. Du ser när frukten är klar genom det transparanta
locket. 5-dels set från Mastrad, packad i presentkartong. MF71164, 340:-
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GLASLYKTA ROMB

Ljuslykta från Bercato i grått glas med snyggt
mönster. och svart handtag i skinnimitation.
16x14 cm, ljus ingår ej. Packad i presentkartong.
B69051, 149:-

GLASLYKTA HEXAGON

Ljuslykta från Bercato i blå/grönt glas med snyggt
mönster. och svart handtag i skinnimitation. 16x14 cm,
ljus ingår ej. Packad i presentkartong. B69052, 170:-

Lys upp
Skapa mysig känsla i höst- och vintermörkret.
Värmande lyktor kan man aldrig få för många av.

UTELYKTA GLAS

Ljuslykta från Bercato i grått glas för utomhusbruk. Uppdragbar insats för blockljus (ingår ej)
Ø 23,5 cm, höjd 44 cm. Ger mycket stämnings
fullt sken, ett måste framför ytterdörren.
Packad i presentkartong. B69053, 360:-

LJUSLYKOR CIRCLES
2 pack silverfärgade ljuslyktor i metall,
från Bercato, för blockljus. Ø 12,5 cm,
h 19,5 cm. Packad i presentkartong.
B69050, 199:-

LJUSLYKTA DOME

Glaskupa med träbotten, Ø 18, H 30 cm. Batteridriven
ljusslinga med LED-ljus. Kan även användas utan
ljusslingan att ha dekorationer i. 3 st AA batterier
(ingår ej). B69045, 360:-

LJUSLYKTA BLACK BAMBU

Lykta för blockljus, från Bercsato, med svart utsida och
kopparfärgade detaljer. Ø 21,5, h 27 cm. B69048, 249:-
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LJUSLYKTA BAMBU

Snygg designad ljuslykta i bambu, från Bercato, som
ger ett vackert sken. Glascylinder som sitter i en metallställning för blockljus. Ø 21, H 31 cm. B69046, 315:-

LAMPA GLOW

Batteridriven glödlampa, från Bercato, med LEDljusslinga med lång hållbarhet. Ram i svartlackad
metall. Packas i presentförpackning. 3 st AAA
(batterier ingår ej). B69049, 189:43

LJUSSTAKE HEXA

Ljusstake från Bercato för kanalljus
(ingår ej) i svart matt aluminium,
35x5x14x4 cm. Passar alla årstider.
Packad i presentkartong.
B69054, 199:Köp 2-pack, 360:-, minimum 100 set.

LJUSLYKTA LUCILLA

Ljuslyktor i 3 vackra färger. Tillverkade i glas, Ø 8,7 cm, h 16,5 cm.
658000 klar, 75:- 658100 blå, 658200 grön, 100:44
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SCENTED CANDLE

Doftljus från Day tillverkade i Sverige, baserat på organiska och ekologiska ingredienser. Trycket på etiketterna är
handtillverkat och namnet på doften står även på Hindi. Brinntid ca 40 h. 160 ml, packad i DAY presentförpackning.
D11720003 Timberwood, D11720004 Jasmine, D11720005 Mint, 295:-/st

BADHANDDUK
NAVY STRIPE
MORGONROCK

330g/m White S/M 72222001, L/XL 72224001, 399:Vid köp av 100 st, 360:-/st
2

46

SPA SET

Från Bercato, innehåller; badbomb, shower gel, body lotion,
skrubbsvamp. B72016, 110:-

Badhandduk med hög
absorptionsförmåga, lång
livslängd och färgbeständighet. 2-pack, 70x140 cm,
450 gsm. 148393, 299:47

10 kr
VID KÖP AV
DETTA KORT GÅR

En gåva med
omtanke

DIREKT TILL
BARNCANCERFONDEN

Vill du vara säker på att dina kunder och
medarbetare får just den gåvan hon eller han
önskar ska du välja något av våra gåvokort.
Mottagaren väljer då själv bland mer än
50 olika gåvor per kort - alla från starka
varumärken. Allt du behöver göra är att
bestämma vilken valör du önskar på kortet.
Gåvokorten kan levereras i presentpåse.
Om du önskar så finns det möjlighet att
lägga till en mindre gåva i påsen.
Mottagaren beställer själv sin gåva i lugn
och ro på www.magasincard.se.
All information om hur man beställer finns på
korten samt på vår hemsida. Gåvorna skickas
till mottagarens närmaste utlämningsställe.
PS. Du vet väl att vi också kan göra unika kort
efter dina önskemål, från 100 st.
Kontakta oss för mer information.

GÅVOKORT GULD

Med vårt guldkort väljer mottagaren bland 50 olika gåvor från ett
brett utbud som passar alla. 999200-17. Pris 250:- Frakt 79:Norge 999200-17N. Pris 250:- Frakt 99:-
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GÅVOKORT PLATINA

Vårt finaste kort med ett brett utbud. Även här väljer mottagaren
från 50 st olika gåvor. 999201-17. Pris 360:- Frakt 79:Norge 999201-17N. Pris 360:- Frakt 99:-

GÅVOKORT DIAMANT

Vårt mest exklusiva kort. Innehåller gåvor utöver det vanliga.
999204. Pris 1000:-. Frakt 99:Norge 999204N. Pris 1000:- Frakt 99:-
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PRESENTKARTONG

Presentkartong Nr 4 svart/vit, 42,5x33,5x9,4 cm.
76054099, 35:-

PRESENTKARTONG

Presentkartong Nr 5 svart/vit, 46x33x12,5 cm.
76055098, 35:-

MULTIRAND

Presentkartong Nr 3. 76053040, 35:-

Det är
insidan som
räknas
Även om vi såklart tycker att det är vad som finns inuti som
är det viktigaste, så är vackra paket något som uppskattas
av alla. Vi erbjuder flera olika presentförpackningar, men kan
också hjälpa till att slå in paketen efter dina önskemål.

MULTIRAND

Presentpåsen i krafitgt papper,
42x32x11 cm. 76060040, 20:-

CELLOFANPÅSE

PRESENTFÖRPACKNING
MUGGAR

Blå 30x50 cm. B90012, 11:Blå 40x60 cm. B90013, 14:Blå 50x65 cm. B90038, 16:-

1 mugg, 11,5x11,5x12,5 cm. B90051, 20:2 mugg, 21x11x12,5 cm. B90052, 26:4 mugg, 21x21x12,5. B90053, 35:-

MULTIRAND MINI

Presentpåsen i krafitgt papper,
28x18x3 cm. 76060041, 15:-

CELLOFANPÅSE
Röd 30x50 cm. B90011, 11:Röd 40x60 cm. B90037, 14:Röd 50x65 cm. B90039, 16:50

CELLOFANPÅSE
Silver 18x25 cm. B90010, 8:-

CELLOFANPÅSE

Snöstjärnor 35x50 cm. B90022, 11:Snöstjärnor 46x60 cm. B90023, 14:Snöstjärnor 50x65 cm. B90024, 16:51
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PÄLSPLÄD

Supermjuk pläd i plysch och baksida i svart
plysh, från Bercato. 120x150 cm. Packad i
presentkartong. B28048, 525:Vid köp av minst 10 st, 360:-/st

BÄDDSET SATIN

Bäddset i finaste bomullssatin, från Bercato.
Konstruktion är 40x40 130/70. ÖkoTex-certifierad bomull. Hotellrand på ca 25-27mm bredd.
Påslakan har mått 150x210 cm och örngott
60x50 cm. Förpackning med stödskiva, insert
och plastpåse. B30059 vit, B30060 grå, 415:Vid köp av minst 50 st, 360:-/st

www.magasin.nu

