
Varför vänta med att beställa företagsklappen? 
 Lös dina julbestyr nu, gör en bättre deal

Och slipp julstressen! 
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BLAUPUNKT CONNECTED BRACELET
Kontinuerlig koll av din aktivitetsnivå hjälper dig att vara 
mer aktiv, sova bättre och upptäcka en ny balans i ditt liv.
Detta smarta armband kollar dina framsteg steg för steg 
och jämför det med ditt dagliga mål.
Art. nr:  BLP5110

329:-
Pris vid 25 st.
Exkl. moms och märkning.

Ge uppkoppling.
Ge en gåva som uppmuntrar till fysisk aktivitet och som investerar och inspirerar till hälsa både på jobbet och friti-
den. Armband som håller koll på både tid och din fysiska aktivitet, en viktig aspekt är desutom att du slipper titta 
på mobilen. Hörlurar som kan ge dig både koncentration och inspiration samt den ergonomiska ryggsäcken som 
gör att du med lätthet får med dig datorn både till och från jobbet.
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BLAUPUNKT METAL BT HEADSET
Bluetooth 3.0-teknik för snabb streaming av även högupp-
löst ljud. Upp till 6 timmar speltid och de laddas snabbt 
upp igen (2,5 timmar). De mjuka öronkuddarna gör att de 
sitter väldigt bekvämt
Art. nr:  BLP4100

BLAUPUNKT CONNECTED BACKPACK
Mångsidig ryggsäck idealisk för dagliga resor eller af-
färsresa. Kompatibel med de flesta bärbara datorer med 
skärmstorlek från 13,3’’ till 15’’.
Art. nr:  BLP0280 

309:-
Pris vid 25 st.
Exkl. moms och märkning.

359:-
Pris vid 25 st.
Exkl. moms och märkning.
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MORBERG SKÅL TERRAKOTTA 
Handgjord skål i terrakotta med glasering på 
insidan. Skålen går att diska i diskmaskin och går 
att använda i både mikrovågsugn och ugnen.
Art.nr: 7350022540507 
Storlek: 37x13x8cm

MORBERG SALT & PEPPAR KVARN 
Pepparkvarn med mässingsknopp och keramiskt 
malverk. Tlllverkad i ek som ger en gedigen 
känsla.
Art.nr: 7350022540460 – Salt
Art.nr: 7350022540453 – Peppar
Storlek: 23,5 cm

MORBERG FÖRKLÄDE
Förkläde av 100 % bomull med avtagbara detal-
jer i mässing och äkta läder. Bra form med långa 
band som går att knyta framtill. De avtagbara 
detaljerna gör att förklädet kan tvättas.
Art.nr: 7350022540545 – Sand/03
Art.nr: 7350022540033 – Grön/61
Färg: grön, sand
Storlek: 100x70 cm

359:-
Pris vid 50 ex exkl. moms och märkning.
Ord. pris 998:-

359:-
Pris vid 50 ex exkl. moms och märkning.
Ord. pris 719:-

359:-
Pris vid 50 ex exkl. moms och märkning.
Ord. pris 699:-
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Tryffel i egen design!

 

59:-
Pris vid 25 st  inkl. märkning. 
Ex exkl. moms & startkostnad.

Tryffel i egen design!

TRYFFELBOX I EGEN DESIGN 
Nu kan du få en helt egendesignad 
ask fylld med ljuvligt goda tryfflar 

som smälter i munnen. Kakaon är UTZ 
Certified. Boxen trycks i 4-färg, CMYK.

Vikt: 150 gram
 Startkostnad 495:-

19

STRUTAR

JULSTRUT

Mor Emmas Art.nr: 9030 80 g 29 kr

Tomtekarameller Art.nr: 9031 80 g 29 kr

BRAVO kola Art.nr: 9032 80 g 29 kr

Sötlakrits Art.nr: 9033 80 g 29 kr

Salt vit chokladlakrits Art.nr: 9034 80 g 29 kr

Skumtomtar Art.nr: 9035 50 g 29 kr

Tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. 

För helt egen design tillkommer en klichékostnad på 900  kr/

design. Minsta antal för julstrutar är 100 st. För helt egendesignade 

julstrutar tillkommer 10 kr per strut, minsta antal 250 st. 

Leveranstid ca 2 veckor efter godkänt korrektur. 

Mor Emmas
karameller

Tomte-
karameller

BRAVO
kola

Salt vit
chokladlakrits

Skumtomtar

Sötlakrits

Ge smak.
En julgåva som  kittlar alla sinnen. Märk förpackningen på ett 
smakfullt vis så lever minnet av ditt varumärke länge trots att  
tryffeln smälter snabbt i munnen.
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Ge lyx.
Hög lyxfaktor har detta snygga drinkmix 

kit från Orrefors som enkelt förvandlar 
dig till ett drinkproffs. Kommer i snygg 

julförpackning! 

Gåvorna från Orrefors levereras i 
julförpackningen Merry Crystal! 

299:-
Pris vid 20 st, ord pris 799:-
exkl. moms & märkning.

249:-
Pris vid 20 st, ord pris 479:-
exkl. moms & märkning.

CONFUSION KLOTVAS
Art. nr: 6101208
Mått: H 133 mm Ø 155 mm. 
Design Magnus Forthmeiier

CITY KIT
Innehåller 2 st City Old Fashioned 
2- pack, Mixing glas med sked och 
Drink bok.
Mått: H 133 mm Ø 155 mm. 
Art. nr: 6310393
Art. nr:  6310340
Art. nr: Bok

Kit i tre 
delar
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Ge lyx.

Ge guld.
Riktigt snygg och funktionell stålflaska från Sagaform för 
varma eller kalla drycker som sätter guldkant på vardagen. 
Sätt med fördel  din företags logotype på flaskan  som 
gravyr för ett diskret och lyxigt intryck.

SAGAFORM STÅLFLASKA
Sagaforms variant på snyggaste vattenflaskan. Avancerad 
vakuumkonstruktion av dubbla stålväggar och kopparhölje som 
ger en extra bra isolering utan kondens. Flaskan håller drycken 
iskall i upp till 24 timmar eller varm i upp till 12 timmar.
Volym: 50 cl, 75 cl.

Art. nr. Guld Metall Svart

STÅLFLASKA 0,75L 5017845 5017898 5017706

179:-
Pris vid 20 st. Ord.pris 229:- 
Pris exkl. moms & märkning.
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URBAN LINE DUFFLE BAG & TOILET CASE
Snygg dufflebag, perfekt för weekend-resan. Förstärkt 
botten, ytterfickor på båda kortsidor och stor frontficka på 
ena långsidan. Detaljer i PU läder, avtagbar axelrem med 
metallspännen. Neccessär med flera förvaringsfack och 
fickor på insida av locket. Bärhandtag och upphängning-
skrok på insidan. 
Material: 600D polyester / PU coating
Mått: 55x25x29 cm. /25x10x21 cm . 
Volym: ca 45 liter/ ca 4 liter
Art.nr: 158834, 158835

479:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

359:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning. 359:-

Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

CRAFT TRANSIT 25L BACKPACK 
Liten smidig ryggsäck för vardagsbruk utrustad med två stora fack 
(ett med extra stoppning för laptop), mobiltelefonficka på utsidan 
med vatten-resistent dragkedja och sidfickori mesh för exempelvis 
vattenflaskor. 
Art. nr: 1905739
Material: 100% Polyester med PU coating
Storlek: 35L. 27x17x44 cm

CRAFT TRANSIT BAG 35 L 
Praktisk väska för vardagsbruk med hand- och axelremmar, många fickor och 
stor Craft-logo. 35 L. 
Art. nr: 1905742
Material: 100% Polyester med PU coating
Storlek: 51x27x25 cm

Perfekt set för en weekend.

Perfekt för träningen.

Go on Holiday.
I början av året reser vi svenskar mycket och en resväska i julklapp kan komma mycket väl till hands. 
Vi erbjuder en julklappslösningar för weekendresan, en för gymmet och en som är praktisk att bära. 
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99 554 955

OAKVILLE CREWNECK/V-NECK
Oakville är vår stickade tröja som går att matcha med allt. Den stickade 
konstruktionen är mjuk och lagom tjock, vilket gör att den fungerar perfekt över 
en skjorta. Garnblandningen ger dig en behaglig mjukhet från bomullen och lång 
hållbarhet från nylonet. Oakville finns i både v-ringad och rundhalsad variant. 
Art. nr: Crewneck Herr 355416 Dam 355417
Art. nr: V-neck Herr 355418 Dam 355419 
Kvalitet: 80% bomull och 20% nylon
Vikt: 200 g/m2

Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

580
95

OAKVILLE LADIES’  CARDIGAN
Cardigan med knappar framtill och ribavslut nedtill och på ärm. 
Framtagen i samma mjuka bomulls-och nylonblandning som resten av  
Oakvillefamiljen. Det perfekta basplagget att ha över en skjorta eller blus. 
Art. nr: 355425
Kvalitet: 80% bomull och 20% nylon 
Vikt: 200 g/m2 
Storlek: Dam XS-XXL

99580

399:-
Pris vid 25 ex inkl. brodyr max 20 cm²

 Ord.pris 453:- exkl. moms & brodyrkort.

399:-
Pris vid 25 ex inkl. brodyr max 20 cm²

 Ord.pris 453:- exkl. moms & brodyrkort.

399:-
Pris vid 25 ex. inkl. brodyr max 20 cm²
 exkl. moms & märkning.

Inklusive brodyr!

Perfekt set för en weekend.

Oakville
inkl. brodyr.
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Härlig inbunden kokbok som tar dig 

med på en resa genom medelhavslän-

dernas matkultur. Här blandas recept 

från Frankrike, Italien, Grekland och 

andra länder i medelhavsområdet 

och du får dessutom tips på hur du på 

bästa sätt använder dina Le Creuset 

produkter. Den medföljer utan extra 

kostnad när du köper ugnsformen före 

31 augusti.

 

Ugnsform+kokbok

LE CREUSET UGNSFORM STENGODS
Le Creusets rektangulära ugnsform i stengods har en klassisk och funktionell design. Formen har 
många användningsområden och är perfekt för tillagning av t.ex. lasagne eller ugnsstekt kyckling. 
Stengodsformen tål både ugn, mikrovågsugn och frys. Det slitstarka stengodset har en invändig 
sandfärgad glasyr som gör att ugnsformen är lätt att diska och inte absorberar smak, fukt, lukt 
och färg från livsmedel. Stengodsformen kan användas i temperaturer från -18° till +260° C och tål 
att diskas i diskmaskin.Storlek 26x32 cm.  5 års garanti.

Färg: orange, röd, svart

359:-
Pris/ex exkl. moms och märkning.
Ord.pris: 708:-

Franska
köket.
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639:-
Pris vid 6 st, exkl. moms och märkning.
Ord.pris: 1039:-

GNM-07
Global NI Grönsakshacka Oriental 15cm

En mellanstor santokukniv, 15 cm, i orientalisk design är en 
mångsidig kniv. Med sin böjda spets är den en kombination 

av en kockkniv och en grönsakskniv vilket gör den idealisk att 
hacka, skära och strimla grönsaker och kött med.

Art.nr: GNM-07

Ge en klassiker.
Åtråvärd & slitstark, en klassiker som stärker din identitet. Snygg design och skön materialkänsla som ligger 

skönt i handen. En minnesvärd gåva som är eggad för gastronomiska stordåd!

“ Tidlös klassiker 
med estetisk skärpa”
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KÖP NU, LEVERANS OCH FAKTURA I DECEMBER!

LEVERANSINFORMATION 

Den gåva du väljer kan endast levereras inom Sverige och 

skickas som ett postpaket med SMS-funktion. När pak etet 

levererats till Postens närmaste utlämningsställe får du 

din avi via SMS och därför är det viktigt att du uppger 

rätt mobilnummer.

Din beställning måste vara oss till handa enligt sista gil-

tighetsdatum som redovisas på kortets insida. Efter detta 

datum är ditt kort förbrukat och kan ej utnyttjas.

Gåvokortet med tillhörande kortnummer är en värdehand -

ling och bör sparas tills din gåva har levererats så att du 

lättare kan få hjälp vid eventuella frågor.

ERBJUDANDE 20%  PÅ KOSTA BODA ART HOTEL!

Som innehavare av God Jul med Rädda Barnen får du 20% 

rabatt på logipriser på Kosta Boda Art Hotel. Mer informa -

ngava.se.

KUNDTJÄNST

Kontakta God Jul med Rädda Barnens kundtjänst om du 
 nid dem lef arav elluks togån mo relle rogårf argån rah

gåva när den har levererats. Felaktig levererad vara re-
 edanmäl snerötnarevel dem tehgilne i ,ttirftkarf sarenrut

instruktioner. Reklamation måste göras inom 8 arbets-

dagar efter mottagen utleverans. Retur får först ske då 

reklamation gjorts.

För att kontakta vår kundtjänst logga in på 

rb.dingava.se och klicka på support.

TILL FÖRMÅN FÖR:

ETT GÅVOKORT TILL FÖRMÅN FÖR  

FÖRETAG I SVERIGE OCH RÄDDA BARNEN

Julklappskortet marknadsförs och säljs exklusivt av New Wave Profile. Skandinaviens största kedja på profil.

Wishing you a very 

IT´S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR!

Merry Christmas & a happy new year 

Möjligheten att välja själv!
Vi erbjuder nu tre olika gåvokort 
som anpassats för dina behov. 
Du väljer mellan ett exklisivt 
utbud, gåvokort med medgåva 
eller gåvokort med välgörenhet.

Det skall vara enkelt att få sin gåva. Våra gå-
vokort är säkra och tjänsten bakom har en god 
användarvänlighet. 
.

Kortet med vårt  
mest exklusiva utbud

Vårt nya Lyx-kort är anpassat för dig 
som vill ge bort något extra speciellt 
i år. Vi har laddat kortet med våra 
mest exklusiva produkter från en 
lång rad starka och attraktiva va-
rumärken. Här finner du  garanterat 
något för alla! 

Lyxkortet är en nyhet för i år och är kopplat till riktigt attraktiva val. Ja, en 
lyxig känsla helt enkelt. Med ett stort urval finns det minst 70 produkter 
att välja på. Vårt nya lyxkort med valör 500, som vi kallar Gold, ger valuta 
för investeringen. Urvalet är baserat på varor som kostar 620 kr och uppåt 
i rekommenderat utpris till konsument. 

LEVERANSINFORMATION 

Den gåva du väljer kan endast levereras inom Sverige och 

skickas som ett postpaket med SMS-funktion. När paketet 

levererats till Postens närmaste utlämningsställe får du 

din avi via SMS och därför är det viktigt att du uppger 

rätt mobilnummer.

Din beställning måste vara oss till handa enligt sista gil

tighetsdatum som redovisas på kortets insida. Efter detta 

datum är ditt kort förbrukat och kan ej utnyttjas.

Gåvokortet med tillhörande kortnummer är en värdehand

ling och bör sparas tills din gåva har levererats så att du 

lättare kan få hjälp vid eventuella frågor.
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500:-ts/ 
Pris vid 10 st.

Frakt faktureras separat 
med 75:-/kort

Felestad | New Wave Profile®

Huvudkontor Profilvägen 3-4
246 43 Löddeköpinge
Tel: 046-71 264 0

Försäljningskontor
Norrlandsgatan 12
111 43 Stockholm
Tel: 08-23 70 33


