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Gaver siden 1994

Hos GN Termolux har vi passion for gaver og mange års 
erfaring med at vælge gode gaver der vækker glæde. 

Vi har i dette katalog samlet vores bedste bud på 
julegaverne i 2020. Vi er leveringsdygtige i mange andre 
artikler udover de viste. Kontakt os gerne. 

Da alle mennesker er forskellige foreslår vi at årets 
julegave bliver et gavekort. Dermed gives 
medarbejderne mulighed for selv at vælge blandt 
mange mærkevarer og til priser der ligger langt under 
vejledende udsalgspris.

Hilsen 

julegaveholdet i GN Termolux

300,- kr.

400,- kr.

560,- kr.

640,- kr.

Gavekort… helt enkelt

Ring til os på 9731 3100 for bestilling 
af gavekort.

Vi udarbejder gavekort enten i 
elektronisk eller fysisk form og sender 
dem til din virksomhed. 

Gavekortene er forsynet med en kode, 
som medarbejderen blot skal angive 
på vores website i forbindelse med 
bestilling af gaven.

Vi sender gaverne indpakket enkeltvis 
til medarbejderne, eller samlet til 
virksomhedens adresse(r).

Kontakt os gerne ved specielle ønsker 
til gaver, indpakning eller lignende.
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Pris

300,-

Gavekort 300,-

Vejl. udsalgspris 699,90 kr.

Klassisk borddækning

Med den klassiske EM77 
stempelkande og den populære 
brødpose i bomuldskanvas er 
den varme kaffe og de lune boller 
altid klar til servering

Gaven indeholder: EM 77 
stempelkande 1 l. – sort og 
Brødpose – sort/sand

Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

300,-

Vejl. udsalgspris 599,00 kr.

MIIEGO AXTIVE M2

Kraftfuld, bastant og alsidig 360°
trådløs og vandtæt bluetooth
højttaler. 

10W kraftig output og kan bruges 
både indendørs og udendørs.

Gaven indeholder: MIIEGO AXTIVE 
M2 højtaler

Royal Copenhagen

Hvid Riflets grundlæggende 
design er helt identisk med 
Musselmalet Riflet, men 
skaber sin egen identitet 
gennem en minimalistisk og 
nutidig stil.

Gaven indeholder: 
4 stk. Hvid Riflet Royal 
Copenhagen krus 28 cl.

Pris

300,-

Sautergryde fra Eva Trio

Gryden har den perfekte 
størrelse til at stege 
grøntsager og kød ved høj 
varme - i kort tid. Tåler 
maskinopvask og kan 
bruges på alle varmekilder. 

Gaven indeholder: 
Sautergryde 4,0 l/24 cm 
med keramisk belægning

Pris

300,-
Vejl. udsalgspris 900,00 kr.

Multifad og salatbestik

BITZ’ imponerende multifad 
med den matsorte yderside 
og den skinnende, blanke 
glasur på indersiden.

Gaven indeholder: Multifad 
sort/amber, 28 cm, med 
salatbestik i eg, 25,5 cm.

Pris

300,-
Vejl. udsalgspris 469,95 kr.

Vejl. udsalgspris 599,00 kr.

Pris

300,-



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

300,-
Vejl. udsalgspris 525,00 kr.

Gaveæske - Gitte

Gaven indeholder: Pure, 
chokoladetrøfler/hindbær. Long 
chips, sourcream/dild. 2 fl. 
Hartridges pink, grapefruit tonic. 1 
fl. JJ Whitley pink cherry gin 40% 
70cl. Pink bomuldsnet m/lange 
bærehåndtag.

Södahl sengetøj

Södahl Arch sengetøj i 140 x 
200 eller 220 cm i farven Ash. 
Det stramme udtryk og den 
grafiske enkelhed i mønstret 
udstråler modernitet og 
passer perfekt i en 
minimalistisk indretning.

Gaven indeholder: 2 sæt 
Södahl Arch sengetøj i 140 X 
200 eller 220 cm.

Pris

300,-
Vejl. udsalgspris 599,00 kr.

ANDERSEN – My Dog

My Dog er en skøn træfigur 
i massiv eg. Den 
uimodståelige hund har 
lange ører i læder og halen i 
vejret. Både hoved og ben 
er drejelige, så afhængig af 
humør, kan My Dog stå eller 
sidde.

Gaven indeholder: 
ANDERSEN My Dog, 11 cm.

Pris

300,-

Vejl. udsalgspris 599,95 kr.

Gaveæske - Severin

Gaven indeholder:  2 x Long 
chips. Pure, chokolade-
trøfler/karamel kugler, 
Chokoladetærte ass. 
varianter. Argente, salt 
chips. EgoLader marcipan. 
1 fl. New Grove, aged Rum 
40% 35cl.

Pris

300,-
Vejl. udsalgspris 525,00 kr.

Pris

300,-
Vejl. udsalgspris 599,00 kr.

Pris

300,-

Vejl. udsalgspris 525,00 kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Cacharel Shopping Bag 

Lækker Cacharel taske i 
Safiano-kornet materiale. 
Perfekt til shopping.

Gaven indeholder: 
Cacharel Shopping Bag 
Bagatelle Blue

Bato topsæt + handsker

Bato er værktøj i god 
kvalitet til den 
professionelle håndværker. 
Her finder du sættet, som 
indeholder alle de bits, 
toppe samt nøgler, som du 
har behov for 

Gaven indeholder: Bato
1318 Top/bitssæt 1/4″ 
EasyDrive 6kt. 38 dele og et 
par arbejdshandsker. 

Pris

300,-

WOOFit hovedtelefoner

Superlækre hovedtelefoner 
fra SACKit – fantastisk lyd 
og flot design udført i lækre 
kvalitetsmaterialer

Gaven indeholder: SACKit
WOOFit bluetooth
headphones, Golden/Black.

Pris

300,-

Vejl. udsalgspris 699,95 kr.

Vejl. udsalgspris 729,00 kr.

Pris

300,-

Pris

300,-

Vejl. udsalgspris 699,00 kr.

Mr. Wattson mini bordlampe

USB-lampe i det geniale Wattson-design med 
metalskærm i vintage look og krop af træ.

Gaven indeholder: Mr. Wattson mini lampe H 
26 CM, B 9 CM med sort lampeskærm.



Pris

400,-

Gavekort 400,-

Vejl. udsalgspris 1.699,00 kr.

Cerruti 1881 taske

Cerruti Zoom weekend/
rejse taske i blødt og lækkert
materiale. Minimalistisk, tidløs
og stilren!

Gaven indeholder: Cerruti Zoom 
Travelbag Navy

Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 1.299,00 kr.

Stelton blomstervandkande

Tidløs original blomstervandkande 
designet af Peter Holmblad i 1978

Gaven indeholder: Stelton 
blomstervandkande.

Eva solo 

Elegant Nordic kitchen
stempelkande med et flot 
design, der passer til det 
stilfulde nordiske hjem. 
Stempelkanden har 2-lags 
vakuumstålindsats, som gør 
stempelkanden ekstra unik.

Gaven indeholder: 
Stempelkande 1 l i stål og eg.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 900,00 kr.

Bluetooth højtaler

Med sit moderne 
udseende passer Kreafunk
aCOUSTIC ind i ethvert 
hjem. Den spiller lækker 
musik i alle retninger i 20 
timer og er let at tage med 
fra rum til rum. 

Gaven indeholder: 
aCOUSTIC højtaler, Black 
Edition, gunmetal gitter.

Georg Jensen Damask dug

Arne Jacobsen Asphalt dug 
i damaskvævet i 100% 
bomuld og overflade-
behandlet med akryl. 

Gaven indeholder: Georg 
Jensen Damask Asphalt dug 
150 cm X 240 cm.

Pris

400,-
Vejl. Udsalgspris 850,00kr.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 999,00kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 1.000,00 kr.

Eva Solo stegeso

Elegant stegeso i Legio Nova serien 
fra Eva Solo. Stegesoen er i 
porcelæn og tåler opvaskemaskine.

Gaven indeholder: Legio Nova 6,2 l 
stegeso L 38,5 x B 24 x H 17 cm.

ARCHITECTMADE birds

Den nu legendariske BIRD er 
indbegrebet af dansk design. 
På trods af det simple 
udseende skaber de rene 
linjer endeløse udtryk ved 
blot at vippe hovedet i den 
retning man ønsker.

Gaven indeholder: 
ARCHITECTMADE Bird small 
og Bird large.

Pris

400,-

Georg Jensen Damask plaid

Smuk vævet plaid i den 
lækreste bomuldskvalitet og 
et klassisk design.

Gaven indeholder: Georg 
Jensen Damask WEAVE plaid 
Grey/Black 130 x 180 cm.

Pris

400,-
Vejl. udsalgspris 990,00 kr.

MIIEGO BOOM

Alsidige høretelefoner
både til træning og afslapning. 
Vinder af iForm test og reddot
design award. Fås i farverne 
Black og Rose Gold Pure.

Gaven indeholder: Boom 
høretelefoner, ekstra sæt 
vaskbare sportsørepuder og 30 
dages personlig hjemmetræning 
fra Hiit Nordic.

Pris

400,-
Vejl. udsalgspris 1.199,00 kr.

Vejl. udsalgspris 698,00 kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 839,00 kr.

HOLM woksæt

Lav en skøn middag med HOLMs
rustikke grej.

Gaven indeholder: Holm wokpande 
i aluminium, 28 cm, serveringsbræt, 
46 x 15 cm, palet i akacietræ, 2 
ramekiner i sort stentøj, dia. 10 cm, 
samt en effektiv hvidløgspresser.

LED lampe med højtaler

Villa Collection lampen kan 
bruges både som lyskilde og 
som højttaler.

Lades med medfølgende 1,5 
m USB-kabel. Lades 4-6 timer 
og virker i 4-6 timer.

Gaven indeholder: 
LED lampe med højttaler D 
17,5 cm, H 26,5 cm.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 699,00 kr.

CHARGEit oplader

Mobiltelefonholder med 
trådløs oplader og 
powerbank fra SACKit.

Gaven indeholder: 
CHARGEit fast charger & 
powerbank, Grey og 1 
meter USB-kabel.

Gin glas

Luigi Bormioli mixology
spansk gin & tonic-glas.

Gaven indeholder: 
8 stk, 80 cl Luigi Bormioli
gin & tonic-glas.

Pris

400,-
Vejl. Udsalgspris 660,00kr.

Vejl. udsalgspris 1.499,00kr.

Pris

400,-



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 699,00 kr.

3 Knabstrup dejfade

Dejfadene er et af de klassiske 
produkter fra Knabstrup. I dag, 
hvor det igen er populært at bage 
sit eget brød og røre sin egen fars 
får de solide og praktisk dejfade 
nyt liv.

Gaven indeholder: Knabstrup 
dejfade 5 l, 2 l og 0,1 l.

Lasagnefad og skål

Pillivuyt Toulouse 
lasagnefad og skål med 
håndtag.

Gaven indeholder: 
Pillivuyt Toulouse lasagne-
fad 3,7 l, L 34 cm, B 24 cm 
og skål 1,2 l Ø 16 cm

Pris

400,-

ARCHITECTMADE Owls

Paul Anker Hansens Owl, 
designet i 1960, har et 
bevægeligt hoved, der skaber 
nye udtryk alt efter, hvordan 
det placeres på dens krop. 

Gaven indeholder: 
ARCHITECTMADE Owl mini og 
Owl small

Pris

400,-
Vejl. udsalgspris 698,00 kr.

Södahl Clear sengetøj

Trenden byder igen på klassiske 
tern i både mode og indretning. 
Clear sengetøjet er Södahls bud 
på den helt enkle tern, og 
mønstret er moderigtigt forfinet 
med spinkle, dobbelte linjer i 
ternene.

Gaven indeholder: 2 sæt 140 x 
200/220 cm pude- og dynebetræk. 

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 1.199,00 kr.Vejl. udsalgspris 870,00 kr.

Pris

400,-
Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 769,95 kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

400,-
Vejl. udsalgspris 739,00 kr.

Grill med tilbehør

Nordic Sense kontaktgrill på 1000 
watt med non-stick grillflade.

Gaven indeholder: 
Nordic Sense kontaktgrill , HOLM 
grillpensel i akacietræ, HOLM 
serveringsbræt i akacietræ, 32 x 20 
cm, og 4 HOLM ramekiner i sort 
stentøj, Ø 10 cm.

Nola foldestol

Nola stol fra Broste Copenhagen 
har et industrielt design i læder 
og jern. Stolen er foldbar, hvilket 
gør den praktisk og nem at bære.

Gaven indeholder: 
Broste Nola stol, B 39 cm, L 31 
cm, H 45 cm

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 800,00 kr.

SACKit høretelefoner

ROCKit prisvindende in-ear
trådløse høretelefoner i Onyx sort.

Gaven indeholder: 
ROCKit høretelefoner, tre 
forskellige sæt in-ear tips og USB 
opladekabel. Pris

400,-
Vejl. Udsalgspris 990,00kr.

Stelton vandkande

Steltons vandkande designet 
af den britiske stjernearkitekt 
Norman Foster. Enkel og 
skulpturel.

Gaven indeholder: 
Stelton Norman Foster 
vandkande 2l – poleret stål.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 1.499,00kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 695,00 kr.

Hængegrill

La Hacienda Tripod 
hængegrill til madlavning 
over åben ild.

Gaven indeholder: 
La Hacienda Tripod 
Hængegrill H 150 cm og 
bålfad, Ø 78 cm og 
transporttaske.

Pris

400,-

Blå Mega Riflet skål

Royal Copenhagen skål på 
fod. En klassisk skål i det flotte 
nytolkede Mega Mussel stel. 

Gaven indeholder: 
Royal Copenhagen Blå Mega
Riflet skål, 17 cm.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 749,00 kr.

Gaveæske - Ditlev

Gaven indeholder: Pose med 
kugler af hvid chokolade og 
lakrids. Argente, salt chips, Old 
Candy Factory vingummi, sød 
lakrids og lakridskonfekt, 2 x Long 
chips, Old Candy Factory  
karamelmix og 
chokopebernødder, EgoLader, 
marcipan,  1 fl. Umvini, Cabernet
Sauvignon, Sydafrika og 2 fl. 
Brewdog, India Pale Ale Skotland.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 695,00 kr.Vejl. udsalgspris 1.199,00 kr.

Pris

400,-
Gaveæske - Vicki

Gaven indeholder: Pure, 
chokoladetrøfler/hindbær, 
marcipan, Truffettes de France , 
chokoladechips mørk 
chokolade/krokant, Long chips, 
sourcream/dild, chokoladetærte 
ass. varianter, 2 fl. Hartridges pink 
grapefruit tonic og 1 fl. JJ Whitley
pink cherry gin 40%.



Pris

560,-

Gavekort 560,-

Vejl. udsalgspris 1.699,00 kr.

PEUGEOT PARIS kværne

Sæt af PEUGEOT PARIS uS peber-
og saltkværn i stål.

Gaven indeholder: PEUGEOT 
PARIS uS peber- og saltkværn i 
stål 22 cm.

Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 1.999,00 kr.

Georg Jensen Wave skål

Wave skålen fra Georg Jensen 
kombinerer form og funktion på 
smukkeste vis. Designet er 
inspireret af Henning Koppels 
originale akvarelskitser.

Gaven indeholder: Georg Jensen 
Wave skål 31 cm.

MIIEGO BOOM ACN

Prisvindende alsidige 
høretelefoner med
kraftfuld lyd, dyb bas og aktiv 
støjreduktion.

Gaven indeholder: Boom 
høretelefoner, ekstra sæt 
vaskbare sportsørepuder og 
30 dages personlig hjemme-
træning fra Hiit Nordic.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 1.699,00 kr.

Kay Bojesen abe

En lille fyr med en stor 
personlighed, der er blevet 
et ikon… en klassiker og en 
kær ven, der flytter med 
gennem hele livet.

Gaven indeholder: Kay 
Bojesen abe lille, teak og 
limba olieret.

Eva Solo kogegrej

Nordic kitchen grydesæt 
med låg i rustfrit stål og 
bakelit greb.

Gaven indeholder: 
Kasserolle 1,5 l, gryde 3,0 l 
og gryde 4,0 l.

Pris

560,-

Vejl. Udsalgspris 2.350,00kr.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 899,95kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 1.499,00 kr.

Robotstøvsuger

Effektiv robotstøvsuger til daglig 
rengøring af hjemmet. En kraftfuld 
lille robotstøvsuger, der kan bruges 
på alle gulvtyper og let kommer ind 
under senge og sofaer.

Gaven indeholder: Nordic Sense 
Robotstøvsuger E1 Sort.

aMAJOR bluetooth højtaler

Bluetooth højtaleren aMAJOR
skiller sig ud med sit 
cirkulære design, der både 
ser fantastisk ud og giver 
lyden de bedste betingelser. 
Bassen er dyb og klar og 
fylder ethvert rum.

Gaven indeholder: aMAJOR
højtaler Black Edition, 
gunmetal gitter.

Pris

560,-

Mr. Wattson bordlampe

Den geniale Wattson-lampe 
med metalskærm i vintage 
look og krop af træ.

Gaven indeholder: Wattson
lampe H 40 CM, B 15 CM med 
hvid lampeskærm.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 999,00 kr.

Georg Jensen

Super stilrent BLOOM skålesæt 
og BLOOM fyrfadsstager.

Gaven indeholder: BLOOM bowl 
petit, BLOOM bowl small og 2 
stk. BLOOM tea lights.

Pris

400,-

Vejl. udsalgspris 1.499,00 kr.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 2.347,00 kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Vejl. udsalgspris 1.299,00 kr.

Knivsæt

Professionelt knivsæt fra 
Fiskars Sensei.

Gaven indeholder: japansk 
urtekniv, grøntsagskniv, 
santokniv, kokkekniv, 
brødkniv og knivblok

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 2.099,00 kr.

Stelton champagnekøler

Hold champagnen eller vinen 
kold i den klassiske 
champagnekøler fra Arne 
Jacobsens cylinda-line serie.

Gaven indeholder: Stelton AJ 
Champagnekøler.

MiiBLASTER

Solid bluetooth højtaler der 
kan bruges både indendørs 
og udendørs.

Gaven indeholder: MIIEGO 
MiiBLASTER. 

Pris

560,-

Vejl. Udsalgspris 1.699,00kr.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 1.199,00 kr.

Pris

560,-

Pris

560,-
Royal Copenhagen etagere

Superflot Blå Mega Riflet etagere til servering 
af kager og lignende.

Gaven indeholder: Royal Copenhagen Blå 
Mega Riflet etagere 2-lag.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 1.034,00 kr.

Gaveæske - Sofie

Gaven indeholder: Christmas Dear
chokoladekugle og lakrids. 
Chokoladeæske med marcipan og 
dessertchokolade. 2 fl. Monte don 
Lucio, Tempranillo. Long chips, 
havsalt/vinegar. 4 stk Rosendahl 
Grand Cru Skål Ø10 hvid.

Rullebord

Block Table fra Normann 
Copenhagen, designet af 
Simon Legald. Block Table er 
et smart sidebord der er 
nemt at flytte rund på da der 
er hjul på. Benene på bordet 
er i ask og bordpladen i stål.

Gaven indeholder: Block 
Table, B35 x D50 x H64 cm.

Pris

560,-

ANDERSEN hylde

A-shelf er  en moderne 
fortolkning af den velkendte 
amagerhylde.

Gaven indeholder: ANDERSEN 
A-shelf, eg, B52 x D9 x H46 cm.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 1.195,00 kr.

Gaveæske - Musse

Gaven indeholder: Christmas 
Dear poser/æsker. Truffettes de 
France chokoladechips. Julefigur 
i marcipan. Dessertchokolade og 
chokoladetærter. Pure, 
chokoladetrøfler/hindbær. 1 fl. 
D'Lucio Frizzante, Rosado
Spanien. 2 fl. Monte don Lucio, 
Cabernet Sauvignon Spanien.

Pris

560,-

Vejl. udsalgspris 1.699,00 kr. Vejl. udsalgspris 980,00 kr.



Pris

640,-

Gavekort 640,-

Vejl. udsalgspris 1.900,00 kr.

Georg Jensen Damask sengetøj

Eksklusivt PLAIN sengetøj i den 
ypperste bomuldskvalitet med et 
enkelt, rent og harmonisk design.

Gaven indeholder: 2 sæt Georg 
Jensen Damask PLAIN i Light 
Grey 140 X 200 / 60 X 63 cm eller 
140 X 220 / 60 X 63 cm

Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 1.299,95 kr.

KitchenAid elkedel

Elkedel fra KitchenAid på 1,25 liter i 
lækkert retro design. Kuppelformet 
kedel med drypfri tud og 
tænd/sluk-knap med LED-
indikatorlys. Den er solid, stabil og 
nem at rengøre. 

Gaven indeholder: KitchenAid
elkedel 1,25 l, sort.

Georg Jensen termokande

Den stilfulde og populære 
termokande Bernadotte er et 
fantastisk eksempel på, 
hvordan man kan kombinere 
skønheden i skandinavisk 
design med nutidens fokus 
på funktion.

Gaven indeholder: 
Georg Jensen Bernadotte
termokande 1 l.

Pris

640,-

Villa Collection tøjstativ

Flot stilrent tøjstativ i 
amerikansk eg, FSC godkendt.

Gaven indeholder: Villa 
Collection tøjstativ, eg, B 93 x 
D 44 x H 153 cm.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 999,00 kr.

MIIEGO Party

Stor kraftig bluetooth højtaler med 360 
graders lyd. 70W højttaler med 
subwoofer. Kraftfuld ABS konstruktion 
med integreret håndtag. Kan bruges både 
indendørs og udendørs.

Gaven indeholder: MIIEGO Party og 30 
dages personlig hjemmetræning fra Hiit
Nordic.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 1.499,00 kr. Vejl. udsalgspris 2.199,00 kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 1.115,00 kr.

Gaveæske - Maude

Gaven indeholder: Argente, salt 
chips. Fransk nougat, cookies, 
vanilje/chokoladefudge, 
karamelmix, lakridskugler, sød 
lakrids, chokoladetrøfler. Truffettes
de France æske, chokoladetrøfler. 
EgoLadermarcipan. 2 fl. Warsteiner, 
Premium beer. 4 fl. Marqués de 
Quarano, Tempranillo La Mancha.

Cerruti 1881 trolley

Super flot Cerruti trolley i høj 
kvalitet. Vandafvisende 
polyester med mange fine 
detaljer. Indbygget USB 
opladerstik på yderside.

Gaven indeholder: 
Cerruti 1881 trolley, Black, 
D27 X B35 X H50 cm

Pris

640,-

Stegefade og salt/peber

Lækkert sæt bestående af 
Pillivuyt stegefade og Peugeot 
salt- og peberkværn.

Gaven indeholder: 
2. stk Pillivuyt Stegefad L32 x 
B17 X H6 cm. Peugeot 
Clermont saltkværn og 
peberkværn H24 cm.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 999,00 kr.

Stelton EM77 sæt 

Lækkert Stelton EM77 sæt hvor 
form og funktionalitet går op i en 
højere enhed. To Go Click lader 
dig nyde både varme og kolde 
drikke, når du er på tur.

Gaven indeholder: EM77 elkedel, 
sort, EM77 kaffe stempelkande, 
sort, To Go kop 0,4 l sort

Vejl. udsalgspris 2.499,00 kr.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 1.399,95 kr.



Alle priser er ekskl. moms ved køb af minimum 10 gavekort. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 1.499,00 kr.

Slagboremaskine 18v

Kraftfuld Black+Decker 18 volts 
slagboremaskine med et 
omfattende sortiment af bor, toppe 
og skruebits.

Gaven indeholder: 
18v Black+Decker slagboremaskine 
med to batterier, flight case kuffert 
og 80 dele.

Stelton isspand

Isspand og champagnekøler 
designet af den kendte 
britiske arkitekt Norman 
Foster. Smuk og funktionel 
med et rumfang på 3 l.

Gaven indeholder: 
Stelton Norman Foster 
isspand og istang.

Pris

640,-

HOLM Trancher

Lækkert køkkensæt fra HOLM.

Gaven indeholder:  HOLM 
skærebræt 50 x 35 cm i akacietræ, 
Sabatier forskærersæt i 3 dele, 
Södahl Stone forklæde i ash, et sæt 
grydelapper i sort, Minimal 
viskestykke i golden og 3 strikkede 
karklude i ash.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 1.479,00 kr.

Nilfisk One støvsuger

One støvsugeren er en lille, effektiv og 
smart tør-støvsuger fra Nilfisk. En 
energivenlig støvsuger med høj 
sugestyrke. Støvsugeren er A++ mærket 
hvilket gør at du kan spare på 
elregningen.

Gaven indeholder: Nilfisk One 
støvsuger, slange, teleskoprør i krom og 
kombimundstykke.

Pris

640,-

Vejl. udsalgspris 2.449,95 kr. Vejl. udsalgspris 1.499,00 kr.


