
Nya
härliga

somriga
färger

Termos EM77 1 liter, Stelton
Med inspiration från sommarens kommande
färger får EM77 en glad look tillsammans med
dess ikoniska form och blanka yta i
äppelgrön, citron och sa�ran.

360:-
Ord. pris 639:-

Foodie Smoothieblender 0,5 liter, RIG-TIG
Användarvänlig och stilren hjälp i köket som är perfekt för att öka
intaget av frukt och grönt i en stressig vardag. Man blandar sina
favoritingredienser till en len och uppfriskande smoothie på några
få sekunder. Behållaren är framställd i plasttypen tritan som har
den speciella egenskapen att den inte drar åt sig lukt,
samt är BPA- och ftalatfri. 

Your Tree kruka med växtfrön,
RIG-TIG
Med YOUR TREE blir minskningen av koldioxid
i luften en pedagogisk uppgift för både
stora och små. Säljs styckevis.

79:-

Alla priser är exkl. moms. Startkostnad kan tillkomma.   

360:-
Ord. pris 549:-



Picknick-set
Set med fyra stycken glas på fot i akrylplast och
en hög kylväska i linnelook. Väskan passar
perfekt för två stycken 750 ml flaskor.
Perfekt set för sommarens alla måltider
utomhus.

256:-
Vid 48 st

Picknick-glas 4-pack, Sagaform
Minska på plasten, med hållbar plast. När vi ska
ut i naturen behöver vi slittåliga produkter.
Denna picnickserie är dessutom så tjusig så att
man med fördel kan duka med den på altanen,
uterummet eller balkongen.

159:-
4 olika modeller

City kylryggsäck, 21 liter
Det har aldrig varit enklare att bära med
sig kylvaror ut på picknick.
Finns i svart och beige.

360:-
Vid 48 st

Ginglas 4-pack, Orrefors
Vackra stilrena Gin & Tonic glas, 64 cl.
Lika läckra att blanda andra sommar-
drinkar i eller varför inte fylla dom med
en vacker dessert?

360:-
Ord. pris 479:-



Xoopar Mr.Bio
Eco-friendly Cable Wheat 
Tillverkad av 80% bionedbrytbar plast & 20% vete.
Sladdar gjorda av bionedbrytbar plast & DuPont™ Tyvek®
Dubbel input-adapter med USB & USB-C.
Lightning, Micro-USB & USB-C outputkontakter.

 
Xoopar Octopus
Booster Wheat
Tillverkad av 80% bionedbrytbar plast & 20% vete.
3000 mAh inbyggd Powerbank.
Lightning, Micro-USB & USB-C outputkontakter.
Kablar tillverkade av RPET.
USB-inputkontakt.

Cities & Symbols,
Sweden Orrefors
I Orrefors serie Sweden har man lagt
fokus på Sverige och tagit fasta på
det som genuint är svenskt. 
2 olika modeller.

199:-
Ord. pris 319:-

BRUK - Blästrad vas
Klar glasvas från Kosta Bodas populära serie Bruk.
Priset inkluderar blästring och schablon vid köp av
minst 10 st. 1 st korrektur ingår, vid andra korrektur
debiteras 250 kr.

249:-
Vid 10 st.

Ord. pris 439:-

199:-
Ord. pris 319:-

109:-
Vid 100 st

239:-
Vid 100 st

Solglasögon
Solglasögon i klassisk look i
8 olika sommarfärger.
I priset ingår enfärgstryck på
båda skalmarna.

Kylväska
Passar 6 burkar (33 cl).
En perfekt kylväska för varma
sommardagar.

29,40
Vid 100 st

35:-
Vid 100 st



Lean vattenflaska med
gravyr, Vinga of Sweden
Vattenflaska i BPA-fri tritanplast i många härliga
sommarfärger.
Öglan på locket gör den enkel att hänga på väskan
samt att den nätta formen gör att den passar i
de flesta mugghållare.
Gravyr på flaska och/eller kork.
Vid gravyr på båda tillkommer 20kr/flaska. 

73:-
Vid 50st

och 1 gravyr

149:-
Vid 50 st

Hamam-handduk, Lord Neslon
Maritimt badlakan i 100% bomull och
hamamväv som för tankarna till kusten.
90X150 cm.

Sommarspel,
Vinga of Sweden
Mini boule, 129:-
Kasta rep, 85:-
Antique Crocket, 319:-

85-
319:-

Greenlagare
Greenlagare i borstad
metall, svart gravyr för
varumärke och namn.
Mässing & aluminium.

95:-
Vid 10 st



Rituals gåvor

Badlakan, Vinga of Sweden
Mjuka stora badlakan med tre olika budskap.

Badlakanet är tillverkat i 100 % GOTS-certifierad

ekologiskbomull och kommer utgöra en värdefull accessoar

under de varma dagarna på stranden.

180 x 80 cm.

259:-

GIFT SET
...i tre olika storlekar (S, M & L) och

sex olika dofter både för herr och dam

innehållande ett varierat utbud av produkter

så som schampoo, body cream, house perfume

body oil, anti-perspirant spray m.m

HAND WASH & KITCHEN HAND BALM
Förvandla en vardaglig rutin till ett

meningsfullt ögonblick med handtvålen och

den exklusiva handbalmen.

Finns i sex olika dofter och färger.

FRAGRANCE STICKS
Lägg till en elegant detalj i ditt hem med

Ritulas naturliga och unika doftstickor.

Finns i fem olika dofter och färger.

184 -
348:-

88:-/st

200:-


