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Mette Ditmer
Sengetøj

Pudebetræk: B 63 x L 60 cm

Dynebetræk: B 140 x L 200 cm, B 140 x L 220 cm, B 200 x L 220 cm

Farve: Sand, Rust, grey, pine green

Materiale: 100% bomuldspercale, OEKO-TEX® 100-certificeret

Plejeanvisning: Vaskes ved 60 grader med vrangen ud, ved max. 800 omdrejninger. Kan tørretumbles.

Fås I farverne:  rust, beige, grå og grøn



Mette Ditmer - Sengetøj

Pudebetræk: 60 x 63 cm

Dynebetræk: 140 x 200 cm, 140 x 220 
cm, 200 x 220 cm

Farve: Off-white

Materiale: Percale, 100% økologisk
bomuld

Plejeanvisning: Vaskes ved 60 grader 
med vrangen ud, ved max. 800 
omdrejninger. Kan tørretumbles.



Mette Ditmer - sengetøj

Pudebetræk: 60 x 63 cm

Dynebetræk: 140 x 200 cm, 140 x 220 
cm, 200 x 220 cm

Farve: Black, Sand

Materiale: Satin, 100% økologisk 
bomuld

Plejeanvisning: Vaskes ved 60 grader 
med vrangen ud, ved max. 800 
omdrejninger. Kan tørretumbles.



By Skagen
sengetøj (Gitte)

Gråt ternet sengetøj i 140x200 
cm

Moderne sengesæt med grå og
hvide tern, inklusiv pudebetræk
i 60x63 cm.

Sengetøjet er pakket i en lille
stofpose i samme design - uden
plastik emballage

Fås også i længde 220 cm



By Skagen
sengetøj (Helle)

Sengetøj i str. 140x200 cm. inklusiv 
pudebetræk i str. 60x63 cm.

Stilrent sengetøj med sorte bySKAGEN
meleret striber. Den meleret effekt giver 
et skønt og eksklusivt udtryk.

Sengetøjet er vævet i 100% bomuld, og 
super soft behandlet - så et blødere sæt 
sengetøj skal man lede længe efter.

Fås også i længde 220 cm.



By Skagen
sengetøj (Lea)

Sengetøj i str. 140x200 cm. 
inklusiv pudebetræk i str. 
60x63 cm.

Flot sengetøj med brede 
grå striber.

Sengetøjet er vævet i
100% ren bomuld.

Fås også I længde 220 cm



By Skagen
Sengetøj (Kirsten & 
Stine)

Stine: karry farvet sengetøj i et klassisk bySKAGEN stribet design. 140x200 cm er 
inkl. Pudebetræk I str. 60x63 cm

Kirsten : stribet rosa / lyserødt sengetøj i str. 140x200 cm er inklusiv pudebetræk i
str. 60x63 cm 

Fås også I længde 220 cm



Økologiske 
håndklæder fra by 
Skagen

100% økologiske håndklæder fra By Skagen.

Pakken består af 2 stk. 50 x 100 cm og 4 stk. 70 x 140 cm.

Fås I farverne grå, beige, blå og grøn.



Zwilling Enfinigy – Sous 
vide stick
Sous vide-staven varmer vandet op til den præcise
temperatur, og holder temperaturen konstant under 
hele tilberedningen. Resultatet er perfekt hver gang. 
Saftigt og mørt.

Tekniske detaljer:

1200 watt.

LED-Touch display

222-240 V

Temperatur fra 25-90 gr.

Kapacitet 6-20 L.



Zwilling 
Personlig blender.
Den lille blender fra ENFINIGY serien er meget mere end 
blot en smoothies blender. Knivbladene er udviklet og
produceret i Solingen, Tyskland for derved at opnå de 
bedste skæreevner. Selv nødder og isterninger blendes
ubesværet af det rustfrie stålblad. Blend dine smoothies 
derhjemme og tag med på farten. Låg med drikketud
medfølger.

Den praktiske beholder (550 ml) er fremstillet af BPA-fri
materiale. Du kan vælge mellem programmerne: 
smoothies eller pulse.

Den kraftfulde 600 watt motor sikrer fremragende
resultater hver gang. Selve kanden kan vaskes i
opvaskemaskinen. Låget hvor knivene sidder fast skal
vaskes i hånden og tørres af med det samme



Zwilling
Bestiksæt 24 dele

Bestikket fra BELA serien er perfekt til både
fest og hverdagsbrug. Designet med slanke
linjer og diskret buede skafter, som smelter 
elegant ind i alle omgivelser:

Sættet indeholder:

6 stk. spiseskeer

6 stk. bordgafler

6 stk. bordknive

6 stk. teskeer



Zwilling
Knivsæt med skærebræt

Knivsæt med 2 dele fra italienske Ballarini. Sættet
indeholder en 90mm urtekniv samt en 200 mm 
kokkekniv. Klingerne er håndlavet og fremstillet i
tysk rustfrit stål af god kvalitet. Det ergonomiske
håndtag i pakkatræ garanterer et godt greb og en
sikker knivføring under madlavning.

Special håndlavede blade i tysk rustfrit stål

Ergonomisk håndtag i pakkatræ for sikker
knivføring

Unikt italiensk design

Smukt lyst skærebræt i 32x22 cm medfølger



Forklæde i Læder 
med Grillhandske
Bon Goût Toscany Forklæde i Læder med 
Grillhandske – super lækker kvalitet og en drøm for 
enhver grillentusiast.

Forklæde fås også i sort.

Grillhandske fås også i cognac farve.



• fremstillet af ABS materiale og nylon, beskytter dine ting ekstra godt
under rejsen 4 hjul

• Integreret udtrækshåndtag, af letvægts aluminium Stabilt håndtag
på toppen og den ene side af trolleyen

• Indbygget TSA lås, kan kun åbnes med nøgle af US-Toldmyndigheder, 
nøglen følger ikke med. Låsen anbefales ved indrejse i Nord Amerika, ( 

U.S.A )

• Kodelås, som kan indstilles til din personlige kode

• Stort lynlåsrum, med plads til pc, rejsedokumenter, papirer etc

• Stort lynlåsrum, med elastik bagagestropper, med rumopdeler og
stor lomme

• Vægt 2,7 kg

• Liter 36

• Højde 49 cm, Bredde 37 cm, Dybde 20 cm ( Udvendige mål )

• Størrelse, lille ( Kabine )



Rejsetaske
Bon Gout

Bon Goût rejsetaske i blødgarvet
bøffellæder

Udvendig lynlås lomme

Dobbelthåndtag

Tilhørende og justérbar skulderrem

Stort hovedrum med lynlåslomme samt 2 
slip in lommer

Mål: 52 x 20 x 30 cm



Arbejds/computertaske (3146)

Arbejdstaske I skind til 15,3” 
computer.

Tasken har et stort opdelt
med separate rum til bærbar
computer.

Diverse små rum  og lommer
til kabler, lommeregner, 
penne, visitkort og
documenter.

Lange fastmonterede
skulderstropper

Fås I cognac og sort.

Artikel nr. 3146



Arbejdstaske I bøffelæder (3176)

Arbejdstaske I Columbia bøffellæder.

Doppelt håndtag

Justérbar skulderrem

To rummelige lynlåsrum samt et rum 
med knaplukning med lille
lynlåslomme, samt fore lomme til 13” 
computer.

Mål: 40x30x18 cm.

Fås I Cognac og sort

Artiel nr. 3176



Bum Bag  
(3189)

Skøn takse med lynlås rum – lavet i
colombia skind

Taskens mål:  46 cm X 21 cm X 7 cm

Tasken fås i farverne: Sort, Cognac og
Mørke brun.



ELVANG STRINGS 
HÅNDKLÆDE 
GAVEPAKKE 



Dualit Lite 2 brødrister i
blank rød 1100W
Denne brødrister fra Dualit er udstyret med 
den smarte bagel funktion som betyder at 
brødet bliver varmet på den ene side og ristet 
på den anden. Dette er specielt velegnet til 
boller og bagels. Brødristeren har derudover 
en praktisk optøningsfunktion som gør at du 
varme brødet hurtigt når det kommer fra 
fryseren eller køleskabet.

Størrelse: B17 x D27 x H20 cm

Vægt: 1,7 kg

Aftagelig krummebakke for nem rengøring



Dualit elkeddel 1 Liter
Dualit · Rustfrit stål · 1 liter

Dualits Lite elkedel er en unik og kompakt elkedel, som har en kapacitet på
1 liter. Dualits Lite elkedel er en unik og kompakt elkedel, som har en
kapacitet på 1 liter. 



Dualit håndmixer

Med 4 hastigheds muligheder og 3 slags tilbehør. Kraftig motor på 400W. 
Uanset om du har brug for at piske æggehvider, ælte dej eller skabe den 
perfekte kartoffelmos, vil den rette kombination af hastighed og piskeris 
sørge for et flot resultat.

Fås i farverne: 



SACKit Touch 300

Den populære og prisbelønnede ANC 
høretelefon TOUCHit fås nu i en over-
ear model med fantastisk komfort og 
lækker lyd som altid.

Active Noise Cancellation

Komfortabel pasform

On-headphone control

Op til 22 timers batteritid

Håndfri telefoni

Fås kun I sort



SACKit Rock 300

Luk støjen ude og lyden ind. Forbind 
dine trådløse ANC ROCKit X 
høretelefoner med din telefon, og du er 
klar! Klar til at rocke din træning, din 
løbetur, din rejse, dit arbejde, din 
cykeltur – ROCKit X er med dig overalt 
og giver dig musik med lækker lyd i 
hverdagen.

Active Noise Cancellation - Voice 
Through

Trådløs opladning - 28 timers ledningsfri
lyd

Simpel touch betjening

Ergonomisk design



BOOMit

BOOMit er en eksklusiv og stilren batteridrevet 
Bluetooth højtaler. BOOMit spiller ikke bare 
vanvittigt højt for en batteridrevet højtaler og 
giver op til 6 timers spilletid på en enkelt 
opladning, den giver også en klar og ren lyd, selv 
når højtaleren er på max volumen. Med BOOMit
kan du nemt tage feststemningen og lyden med 
til lejligheder, hvor musikken skal sparkes op til 
maks.

6 timers batteritid

Bluetooth højtaler

Stereo pairing

Transportabel

Equalizer

Dansk design



RETROit
Compressed Foam

Med RETROit Compressed får du en smuk sækkestol med ryglæn og super 
komfort, som er lavet i lækre materialer med tanke på bæredygtighed.

Fyld lavet af spildmateriale fra sofafabrik - Komprimeret med 75% når du 
modtager stolen

Håndsyede sting - Formstabil

Slidstærk



SACKit – light 100

Forlæng lyset i de sene nattetimer om 
sommeren, eller bring lys til de mørke 
vintermåneder med SACKit Light. Light 
100 er gennemarbejdet dansk design 
med et maritimt touch. Lampen er lavet 
af hårdføre materialer, er IP67 vand- og 
støvtæt og har lang batteritid.

Justerbar lysstyrke

IP67 støv- og vandtæt

Op til 24 timers batteritid

Trådløs opladning af udskifteligt batteri

Dansk design



SACKit MOVEit X

MOVEit X giver dig mulighed for at nyde din yndlingsmusik trådløst via 
Bluetooth fra din telefon, tablet eller computer. Du får stor lyd og ekstra 
lækkert dansk design, som både kan bruges i hjemmet og tages med på 
farten. Nyd en total trådløs oplevelse når du lytter via det indbyggede 
batteri, som giver dig op til 12 timers streaming. 12 timers batteritid

Bluetooth højtaler – Transportabel - Dansk design - Stereo pairing



Mr. Watson bordlampe

En finurlig bordlampe som er lavet i flot 
mørkt træ og med en skærm i den farve 
du bedst kan lide. Flot dansk design som 
kalder på opmærksomhed, dog en 
positiv opmærksomhed. Giv dine gæster 
noget at tale om! På ledningen sidder 
en tænd/sluk kontakt.

Unikt sjovt design

Højde 40cm er max-højde. 

- Naturlig højde i siddende stilling er ca. 
30 cm



Super skøn
helsepakke

• RÅ Aronia øko 3 liter Bag in Box

• RÅ Ingefær øko 3 liter Bag in Box

• RÅ Rødbede øko 3 liter Bag in Box

• RÅ Guld øko 0,5 liter flaske

• RÅ Rødbede øko 0,5 liter flaske

• RÅ Granatæble øko 0,5 liter flaske

• RÅ Aronia øko 0,5 liter flaske

• Øko Chia 600g bøtte

• Øko Afskallede Hamp 500g bøtte

• Øko Hampeprotein 500g bøtte

• Øko Quinoa 700g bøtte

• Nordic Collagen Multi 300g bøtte



Coctailkassen



Ginkassen



Nordisk gæstebud



Nordisk jul



Nordisk juleaften



Nordisk julefrokost



Romkassen



Spritzkassen



Unikt Dissing 
Herreur.

Dissing MK9 Steel/Black

Med dette Dissing MK9 Steel/Black får du et 
elegant herreur i et stål/sort look med en
unik sort urskive. Det betyder, at lænke og
urkasse er i stål, hvilket efterlader et 
minimalistisk indtryk

2 års garanti

Batteridrevet

Leveres I flot gaveæske



Dissing date steel/green Dette ur er perfekt til 
manden, der gerne vil 
have et klassisk elegant 
herreur i høj kvalitet. Uret 
har en behagelig jubilee
lænke, der er udført i 316L 
rustfrit stål. Her får du et 
ur med en grøn urskive, 
der passer til alle 
lejligheder.

2 års garanti

Batteridrevet

Leveres i smart gaveæske



Dissing
klassisk dameur

Dissing Steel Ladies 
Silver/Black er et klassisk
dameur i stål med en flot
sort urskive. Som en elegant 
detalje er uret udstyret med 
tjekkiske sten i urkransen. 
Uret målet 38 milimeter i
diameter og 10 milimeter i
tykkelsen. 

2 års garanti

Batteridrevet

Leveres I flot gaveæske



DISSING DATE 36 TWO 
TONE GOLD/SILVER

Med Dissing Date 36 Two Tone Gold/Silver 
får du et klassisk ur i en flot two tone 
farvekombination af guld og stål. Urskiven 
måler 36 mm. i diameter og er desuden 
udstyret med safirglas, som er den stærkeste 
og mest modstandsdygtige type glas, man 
kan få.

2 års garanti

Batteridrevet

Leveres i smart gaveæske
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