K A M PA N J E R
AUTUMN / WINTER 18

KAMPANJPRIS

360 SEK

CLIFTON SUITBAG

Ett efterlängtat tillskott i vår populära Cliftonserie. Suitbagen ser ut precis som en weekendbag men går att öppna upp helt med
en dragkedja som löper runt hela väskan. Du förvarar dina kostymer, skjortor eller klänningar i ett dragkedjeförsett fack. Väskan är
tillverkad av bomullscanvas med detaljer av konstläder och foder av randig bomullsväv. Försedd med dubbla bärhandtag och bärrem
i bomullsband. Strl. 59x31x27 cm.
Artnr. 521310 svart • 521308 brun • 521307 navy • 521309 grön • Förp: plastpåse • Ordinarie pris 749 SEK

CLIFTON WEEKENDER

Snygg weeekendväska i stentvättad canvas med fina detaljer i konstläder som bidrar till ett exklusivt intryck. Praktiskt utrustad med
både handtag och axelband vilket är justerbart och anpassas lätt till den som bär. Ett rymligt skofack på ena kortsidan skyddar övrig
packning från skor du önskar ta med dig. Utrustad med en kvalitetsdragkedja. Strl. 54x30x21 cm.
Artnr. 5222 navy • 5221 brun 5223 grön • 5224 svart • Förp: plastpåse • Ordinarie pris 649 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

CLIFTON TRAIL BACKPACK

Ryggsäck i stentvättad canvas med detaljer i konstläder. Modellen har ett vadderat fack för datorn och fungerar lika bra i skogen
som i den urbana djungeln. Strl. 30,5x49x10 cm.
Artnr. 5238 navy • 5234 brun • 5239 grön • 5233 svart • Förp: plastpåse • Ordinarie pris 539 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

CLIFTON WESTMINSTER

Weekendväska i stentvättad canvas med detaljer i konstläder. Gott om utrymme för en längre weekend. Praktiskt utrustad med både
handtag och axelband vilket är justerbart. Axelremmen är kopplad diagonalt över väskan för en bättre bärkomfort. Väskan har en liten
ficka på långsidan. Strl. 55x35x24 cm.
Artnr. 521004 navy • 521003 brun • 521005 grön • 521002 svart • Förp: plastpåse • Ordinarie pris 599 SEK

BROOKLANDS WEEKENDER

Brooklands weekender är vår nya kviltade weekendväska. Med detaljer i konstläder och ett vackert rutigt innerfoder är denna väska
både gedigen och snygg. Väskan har en avtagbar och reglerbar axelrem, samt dubbla handtag upptill. Insidan har ett stort förvaringsutrymme samt två mindre fack med plats för t.e.x. surfplatta upp till 9,8”. På yttre långsidan finns ett rymligt fack med ficklock i
konstläder. Strl. 50x35x20 cm. Tillverkad av polyester.
Artnr. 551120 heritage navy • 551140 british green • Förp: plastpåse • Ordinarie pris 649 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

MANNINGTON BÄDDSET
4-DELS PREMIUM COTTON

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Konstruktionen är
76x68 / 30x30. Strl: 150x210 cm, 50x60 cm.
Artnr. 870904 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 589 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

LAUDERDALE BÄDDSET
4-DELS PREMIUM COTTON

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Konstruktionen är 76x68 /
30x30. Strl: 150x210 cm, 50x60 cm.
Artnr. 870104 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 589 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

BROOKSIDE BÄDDSET
4-DELS PREMIUM COTTON

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Konstruktionen är 76x68 / 30x30.
Strl: 150x210 cm, 50x60 cm.
Artnr. 870704• Förp: presentkartong • Ordinarie pris 589 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

H Y LTO N B Ä D D S E T
4-DELS PREMIUM COTTON

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Konstruktionen är 76x68 / 30x30.
Strl: 150x210 cm, 50x60 cm.
Artnr. 870504 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 589 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

ASCOT BÄDDSET
4-DELS PREMIUM
COTTON

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel.
Konstruktionen är 76x68 / 30x30. Strl: 150x210 cm, 50x60 cm.
Artnr. 861004 grå • 860904 Blå • Förp: presentkartong
Ordinarie pris 589 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

EBURY BÄDDSET
4-DELSPREMIUM COTTON

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Konstruktionen är 76x68 / 30x30.
Strl: 150x210 cm, 50x60 cm.
Artnr. 860604 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris589 SEK

KAMPANJPRIS

419 SEK

WINDSOR
BÄDDSET 4-DELS

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten är 200tc satin. Satin är
gjorda av en finkammad bomull som ger en skön och lyxig känsla. Satin får en fin lyster och extra
glans. Strl: 150x210 cm och 50x60 cm.
Artnr. 871104 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 769 SEK

KAMPANJPRIS

419 SEK

FAIRMOUNT BÄDDSET
4-DELS

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel.
Kvaliteten är 200 TC Percale. Percalelakan är gjorda av finkammad
bomull som ger en skön och lyxig känsla. En fördel med percale är att
den inte drar åt sig lika mycket hår och damm som t.ex. satin. Percalelakan är väldigt lättskötta och har en bättre hållbarhet än satin. Strl:
150x210 cm och 50x60 cm.
Artnr. 852104 blå • 852204 grå • Förp: presentkartong
Ordinarie pris 759 SEK

KAMPANJPRIS

419 SEK

AVIGNON BÄDDSET
4-DELS

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten är
200 TC Percale. Percalelakan är gjorda av finkammad bomull som ger en skön
och lyxig känsla. En fördel med percale är att den inte drar åt sig lika mycket
hår och damm som t.ex. satin. Percalelakan är väldigt lättskötta och har en
bättre hållbarhet än satin. Strl: 150x210 cm och 50x60 cm.
Artnr. 861204 blå • 861304 grå • Förp. presentkartong
Ordinarie pris 759 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

BAYSWATER BÄDDSET

4-dels bäddset i 100 % BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten är i
flanell. Flanellakan är gjorda av finkammad bomull som ger en skön och lyxig
känsla. Utsidan är borstad för att få en mjukare och lite varmare känsla. Strl:
150x210 cm och 50x60 cm. Förp: presentkartong.
Artnr. 861504 grå • 861604 blå • Förp: presentkartong
Ordinarie pris 659 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

COLLINS MORGONROCK

Starta dagen på bästa sätt med denna exklusiva och sköna morgonrock av jaquardvävd 450
gsm kammad bomull. Morgonrocken har en bred sjalkrage, knytskäp och fickor framtill.Vid
tillverkningen har man lagt stor fokus på hela produktionsledet från odlad planta till färdigställd produkt vilket gjort att handdukarna är tillverkade av BCI-certifierad bomull samt
enligt OEKO-Tex Standard 100.
Artnr. 42450 vit S/M • 42451 vit L/XL • 42453 grå S/M • 42454 grå L/XL
Förp: presentkartong • Ordinarie pris 539 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

RUSSEL PLÄD

Exklusiv pläd i 620 gsm plush. Underbart mjuk och fin.
En pläd som alltid värmer. Strl.130x170 cm. Förp: presentkartong.
Artnr. 40040 grå • 40035 brun • Ordinarie pris 479 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

WILLOW HANDDUKSSET

Fint handduksset tillverkad av jacquardvävd 500 gsm bomull, med ett vackert invävt mönster. Handduksset av bestående av två duschhanddukar och två mindre handdukar. I
ett trendigt zebramönster, med fransar som ger ett fint avslut och en lyxigare känsla. Vid tillverkningen har man lagt stor fokus på hela produktionsledet från odlad planta till
färdigställd produkt vilket gjort att handdukarna är tillverkade av BCI-certifierad bomull samt enligt OEKO-Tex Standard 100.
Artnr. 41500 grå/vit • 41501 beige/vit • Strl: 2 x (65x135cm, 40x70cm) • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 549 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

CENOTE HANDDUKSSET

Lyxigt handduksset av 600 gsm egyptisk bomull. Egyptisk bomull anses vara den finaste i världen, dess långa fiber har dragit nytta av det gynnsamma klimatet kring Nilen. De
extra långa fibrerna innebär att man kan spinna tunnare och starkare trådar vilket skapar en hållbar slutprodukt av mycket hög kvalitet med lång livslängd. Setet består av två
duschhanddukar och två mindre handdukar. Kommer i tre färgställningar som alla kompletterar varandra. Vid tillverkningen har man lagt stor fokus på hela produktionsledet
från odlad planta till färdigställd produkt vilket gjort att handdukarna är är tillverkade av BCI-certifierad bomull samt enligt OEKO-Tex Standard 100.
Artnr. 41600 blå • 41601 grå • 41603 grön • Strl: 2 x (65x135cm, 40x70cm) • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 549 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

M O N T E G J U TJ Ä R N S T R A K T Ö R

Rund traktörgryta i gjutjärn med emaljerad ut och insida, samt en knopp i mässingfinish. Gjutjärnets egenskaper gör att värmefördelnigen blir god i hela
grytan samtidigt som den håller värmen länge. Locket är försett med små piggar som gör att vattenångan som kondenseras fördelas jämnt och fint över innehållet – en självösningsfunktion. Grytans utformning ger den ett brett användningsomårde i köket som till exempel långkok, ungstillagning och bryning.
Strl: 27x8,5 cm.
Artnr. 1986 svart • 1985 blå • 1988 grön • 1989 röd • Förpackning presentkartong • Ordinarie pris 649 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

M O N T E G J U TJ Ä R N S G R Y TA

En robust gryta tillverkad i emaljerat gjutjärn. Utsidan är mattemaljerad med dekorativ knopp i mässingsfinish. Tack vare materialets egenskaper blir
värmefördelningen jämn över hela grytan samtidigt som den bibehålls länge. Locket är försett med små piggar som gör att vattenångan som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint över hela grytans innehåll. Perfekt till långkok och goda grytor. Dess emaljering gör den också möjlig att använda
om du vill bryna kött eller grönsaker. Klarar de flesta typer av hällar inklusive induktion. Strl: 27x21x15 cm, rymmer 3,5L.
Artnr. 1996 svart • 1995 blå • 1998 grön • 1999 röd • Förpackning presentkartong • Ordinarie pris 649 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

MONTE GRILLPANNA

Gedigen grillpanna i matt emaljerad gjutjärn. Pannans räfflade botten ger köttet en vacker stekyta, samtidigt som det leder bort saften, vilket gör att
köttet inte börja koka. Resultatet ger ett grillstekt kött med rätt grillsmak. Gjutjärnet tål hög värme, ger jämn värmefördelning och fungerar på alla typer
av värmekällor, inklusive induktion. Finns i fyra olika färger. Strl: 25x25, exklusive handtag.
Artnr. 1976 svart • 1975 blå • 1978 grön • 1979 röd • Förpackning presentkartong • Ordinarie pris 549 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

KAISER BRYNSTÅLSSET

Kockkniv och brynstål ur Kaiser-serien. Kniven är tillverkad av tyskt stål,
X50CrMoV15, och handtaget är av pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket
tillsammans med den välbalanserade kroppen från ände till egg gör den
skönare och lättare att arbeta med. Det tyska stålets goda egenskaper gör att
kniven både blir fläckbeständig och inte heller ställer höga krav på skötsel mer
än bryning då och då. Strl: kockkniv:33 cm (bladet: 20 cm) brynstål: 33 cm.
Artnr. 3373 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 539 SEK

KAMPANJPRIS

419 SEK

BUTCHER SKÄRBRÄDA

Robust och rejäl skärbräda i oljat acasiaträ (FSC Certifierad). Stavlimmad.
Skärbrädan har praktiska handtag på varje kortsida. Strl: 39x29x4cm.
Artnr. 3054 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 759 SEK

TOSTES STEKPANNA

Stolta presenterar vi Tostes, vår 3-lagers stekpanna i stål. Pannan är byggd i 3 skikt, där två skikt av stål omsluter en aluminiumkärna.
Detta bidrar till en optimal värmefördelning i pannan, som tål mycket höga temperaturer och lämpar sig därför utmärkt till bryning av
kött och fisk mm. Präglingen som finns i pannans botten skapar ett luftrum, vilket ger en naturlig non-stick-funktion. Fungerar på alla
typer av värmekäller inklusive induktion. Strl. 28x5 cm. Tillverkad av rostfritt stål.
Artnr. 1959 • Förp. presentkartong • Ordinarie pris 659 SEK

TOSTES TRAKTÖRPANNA

Stolta presenterar vi Tostes, vår 3-lagers traktörpanna i stål. Pannan är byggd i 3 skikt, där två skikt av stål omsluter en aluminiumkärna.
Detta bidrar till en optimal värmefördelning i pannan, som tål mycket höga temperaturer och lämpar sig därför utmärkt till bryning av
kött och fisk mm. Präglingen som finns i pannans botten skapar ett luftrum, vilket ger en naturlig non-stick-funktion. Med sina höga
kanter, passar den både för att steka i och för tillagning av rätter som innehåller sås. Fungerar på alla typer av värmekäller inklusive
induktion. Strl. 28x5 cm. Tillverkad av rostfritt stål.
Artnr. 1973 • Förp. presentkartong • Ordinarie pris 769 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

KAMPANJPRIS

419 SEK

TO ST E S PA N S

N O N ST I C K I N G STA I N L E S S
STEEL FOR REAL CHEFS

KAMPANJPRIS

360 SEK

ANTIQUE 24-DELS BESTICKSET

Bestickset av rostfritt stål med en matt vintage-finish. Setet består av 24 delar, 6 gafflar,
6 knivar, 6 skedar och 6 teskedar. Tål maskindisk. Rostfritt stål 18/0. Strl. 21 cm.
Artnr. 3390 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 599 SEK

KAMPANJPRIS

360 SEK

GARDA UGNSFORM

Ugnsrosta kyckling, grönsaker och kött i helbit i denna ugnsform i aluminium. Insidan
har en keramisk beläggning vilket till skillnad från teflon gör att ugnsformen klarar högre
temperaturer. Till formen hör en lös ställning som man använder då man tillagar kyckling,
revben eller kött. De ordentliga handtagen gör formen enkel att greppa. Strl: 36x26x13
cm (inkl. handtag).
Artnr. 3513 • Förp: presentkartong • Ordinarie pris 649 SEK
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