2022 - Nu firar vi jul
som vanligt igen.
Efter 2 speciella jular, så hoppas vi nu på att julen 2022 blir som vanligt igen.
Familjen får fira som sig bör, med mat, umgänge och klappar.
Det som vi tillsammans kanske kan hjälpas åt att förebygga är den klassiska julstressen, som brukar
infinna sig i slutet av november och ända fram till julhelgen.
En sak som är enkelt att bocka av tidigt, med vår hjälp, är julgåvorna till organisationens
medarbetare. Vi har i denna katalog samlat ett antal tips på prisvärda attraktiva julgåvor som
förhoppningsvis gör dig populär som arbetsgivare. Vi har försökt hitta användarvänliga produkter
som skall passa in till olika typer av behov. De flesta produkterna också till ett ordentligt rabatterat pris
under vår förorderperiod t.o.m. 30 september.
Vi som samarbetar med framtagning av sortiment, distribution
och leverans ingår alla i den börsnoterade
koncernen Alligo. Vart än din
verksamhet befinner sig i landet
så hoppas vi kunna hjälpa dig.
Med hopp om en riktigt God Jul!

Grillplatta
Med Taurus Grillplatta Steakmax 2500 med
plan stekyta kan du laga mat för 4-6 personer.
Dess 2500W effekt och stekyta på 49x27 cm
möjligör samtidig tillagning av kött, fisk och
grönsaker.
• Stekyta: 49 x 27 cm (för 4-6 personer)
• Gjuten aluminiumplatta med non-stick beläggning
• Non-stick beläggning fri från PTFE och PFOA
• Ergonomiska och svala handtag
• Avtagbar kabel och termostat
• LED -indikator för drift
• Halkfria fötter

799kr
ord. pris 899kr | art.nr 242314

Fonduegryta
Taurus Fonduegryta på 1000W värms snabbt
upp för trevliga måltider med familj och vänner.
Levereras med 8st maskindisksäkra gafflar och
2l non-stick PFOA-Fri gryta.
•
•
•
•
•

Justerbar termostat (Temp. Max: 200ºC olja).
2l graderad non-stick och PFOA-fri gryta.
Lämplig för ost, choklad, olja och buljong.
Innehåller 8 gafflar i olika färg.
Gafflar och gryta kan diskas i diskmaskin.

699kr
ord. pris 799kr | art.nr 242312

Air Fryer 3,5L
Njut av utsökt och hälsosam matlagning med
mycket mindre olja och fett tack vare BXAF3500E Air Fryer från B+D. Den har ett snabbt
varmluftscirkulationssystem vid en konstant
temperatur, vilket ger knaprig och välsmakande
friterad mat med 99% mindre fett.
•
•
•
•

9 förinställda program.
Med digital pekskärm och enkel att använda.
Stor kapacitet: 3,5 liter.
Lätt att rengöra med non-stick beläggning.

1099kr
ord. pris 1399kr | art.nr 242026

Bordsgrill Mini
Black&Decker Bordgrill Mini, 1000W. Försedd
med två 23x14,5 cm grillplattor. Gör snabbt
läckra varma Panini och smörgåsar.
• Topplattan på grillen är självjusterande med
fettuppsamlingsbricka.
• Grillen är utformad för att göra rengöringen
av apparaten så enkel som möjligt.
• Elegant design i svart finish och cool touchtopp.

399kr
ord. pris 499kr | art.nr 242024

Knivset Global
Ett vasst knivset som består av kockkniven G-55
och skalkniven GS-38. Kockkniven kan du
använda till att skära, hacka och tärna de allra
flesta råvaror. Skalkniven är bäst lämpad för
arbeten som kräver precision, till exempel att
skala frukt och grönt.
• En kockkniv
• En skalkniv
• Rostfritt stål

1295kr
ord. pris 1695kr | art.nr G-5538

Monté Gjutjärnsgryta
En klassisk gjutjärnsgryta i Monteserien. Tack
vare gjutjärnets goda värmeegenskaper är den
idealisk till grytor och långkok. Utöver det har
den tjock botten, vilket gör att innehållet inte
bränner fast lika lätt. Locket är försett med små
piggar som gör att vattenångan som kondenseras fördelas jämnt och fint över innehållet – en
självösningsfunktion. Insidan har en svart
emaljering med större porer som har en något
ruffare yta. Detta gör att porerna över tid fylls
med olja och utvecklar en nonstick patina på
samma vis som rågjutjärn. Fungerar på alla
typer av spishällar inklusive induktionshäll.
Innehållsvolym 3,5 liter.
• Innehållsvolym 3,5 liter. Formen är oval.
• Fungerar på induktionshäll.
• Använd i ugn upp till 230 grader (OBS! skruva av knoppen på grytan).

599kr
ord. pris 898kr | art.nr 21990+upmatvin-print

Scanpan Stekpanna
En bra, rymlig allroundpanna – perfekt att
använda till vardagsmaten. En belagd
stekpanna är mångas favorit i köket.
Non-stick-beläggningen gör att pannan både är
lätt att steka i och att rengöra. Välj en belagd
panna när du steker känsliga råvaror, vill ha en
fettsnål tillagningsmetod eller lagar rätter med
mycket vätska.
•
•
•
•

28 cm i diameter.
Serien heter HaptIQ.
Rostfritt stål.
Dansk design.

1495kr
ord. pris 1895kr | art.nr SP-6001002803

3-dels knivset
Stiligare än så här blir det inte! Dessa knivar
har en unik design med mörka knivblad och
trähandtag. Setet innehåller en tomatkniv, en
japansk kockkniv och en kockkniv. Detta är
knivar, som med rätt skötsel, håller i många år
framöver!
•
•
•
•
•
•

Blad av stål.
Handtag i träslaget ask.
Tomatkniv 12cm (bladlängd).
Japansk kniv 18cm (bladlängd).
Kockkniv 20cm (bladlängd).
Handdisk.

399kr
ord. pris 799kr | art.nr 410869

Skärbräda Global
Snygg och praktisk skärbräda i FSC-certifierad
ek. Ek passar utmärkt till skärbrädor, eftersom
det har en perfekt hårdhetsgrad. Det är
tillräckligt mjukt för att inte göra knivarna slöa
och tillräckligt hårt för att brädan inte ska få
djupa jack när du skär.
• Skärbrädan mäter 30x20 cm.
• Den är 2,2cm tjock.
• Oljad.

379kr
ord. pris 449kr | art.nr G/CB3

Serveringsset
Exklusiv serveringsbräda i ek med en fin detalj
av veganskt läder. Fin att servera på och när
skärbrädan inte används är den en snygg detalj
på köksbänken. Tillverkad av FSC-certifierat
ekträ.
Ett exklusivt ostset som består av två stycken
ostknivar och en smörkniv med svart handtag av
pakkaträ och rostfritt stål. Förpackas i en exklusiv presentkartong.
• Skärbrädan är 30cm i diameter.
• Tre olika ostknivar.

399kr
ord. pris 548kr | art.nr 31925/30710

Skärbräda
Globals miljövänliga skärbräda tillverkas av
brasilianska sockerrör och färdigställs i Sverige.
Skärbrädan är stor nog att kunna
användas för alla uppgifter och tar inte åt sig av
lukt eller färg. Den rena designen gör den enkel
att förvara och tyngden gör att den ligger tryggt
på köksbänken.
• Mått: 53X30,5X1,4cm.
• Svart

499kr

ord. pris 619kr | art.nr G-1010

Massagepistol
Trådlös massagepistol i lättvikt med funktioner
som lämpar sig för både fitness och sjukgymnastik. Den hjälper till med uppvärmning innan du
tränar, ger återhämtning efter lågintensiv träning
eller lindrar muskelspänningar efter högintensiv träning. Innehåller 4 huvuden för att kunna
utföra olika typer av massage på olika delar av
kroppen. Det inbyggda laddningsbara batteriet
på 5 000 mAh ger upp till 3 timmars användning vid maxhastighet.
• Motoreffekt 3200rpm.
• Tre olika hastigheter.
• Ljudnivå 85db.

699kr
ord. pris 899kr | art.nr 12421490

Mattermos & termosflaska
Högkvalitativ mattermos i 18/8 stål. Det medföljande träskeden/gaffeln förvaras i ett band som
sitter runt termosen. Den stora öppningen gör
det enkelt att fylla på, rengöra och att äta direkt
ur termosen. Går att diska i diskmaskin om man
tar av PU bandet.
Miles termosflaska har en smart vakuumisolering
som håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och
varma drycker varma i upp till 6 timmar.
Vakuumisoleringen gör att den aldrig kondenserar och blöter ner väskan. Flaskan är tillverkad
i 18/8 rostfritt stål vilket innebär att den inte tar
smak eller doft av tidigare innehåll. Korken har
även försetts med en hängare.
• Mattermosen rymmer 0,5l.
• Termosflaska rymmer 1,0l.
• Termosflaskan finns i både rostfritt och svart.

399kr
ord. pris 468kr | art.nr 50440+5054+310

Resekit/Necessär
Ett komplett resekit som är enkel att ta med både
på resan, träningen eller weekendresan. Kitet
består av en svart necessär i konstläder
tillsammans med härliga reseprodukter från
vakinme; schampoo, conditioner, flytande tvål
och body lotion. Vakinme är ett hudvårdsmärke
som tillverkas i Sverige och endast består av
naturliga ingredienser.

• En necessär.
• Fyra flaskor från hudvårdsmärket Vakinme.

399kr
ord. pris 447kr | art.nr 5003567

Dr Pong (Ping-Pong set)
Med vårt portabla DR.PONG set har det aldrig
varit smidigare att spela ping pong!
DR.PONG har ett utdragbart och självspännande nät som gör det busenkelt att snabbt rigga
för en pingismatch på valfritt bord. Bordets storlek spelar ingen roll, den smarta nätfunktionen
förvandlar så gott som alla bord till ett pingisbord. Använd köksbordet, matsalsbordet eller
soffbordet. Varför inte rigga upp kontorsbordet
på fikarasten? Så plocka fram vinnarskallen och
utmana dina kollegor, vänner och familj på en
match! DR.PONG består av ett nät,
två rack samt två pingisbollar packat i en gympapåse gjord av återvunna petflaskor.

Grön (65)

Marinblå (58)

Sand (03)

Grå (95)

Kylryggsäck
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort
huvudfack och tre mindre fickor för tillbehör.
Ryggsäcken har reglerbara remmar och håller
picknicken välkyld under hela dagen. Detaljer i
PU-läder. Från Orrefors Hunting.

• Nätets maxlängd: 150cm
• Lämplig tjocklek på bordskiva: 1-5cm

• Storlek: 30x18x43 cm.
• Volym: ca 23 liter.
• Finns i fyra färger.

295kr

499kr

ord. pris 295kr | art.nr FA1047

ord. pris 599kr | art.nr 410847

Empower träningsset
EMPOWER är setet som ger dig grymt
bra träning med enkla medel.
Använd hopprepet för att snabbt få upp
din puls och vips så har du snart förbättrat både din kondition och koordination!
Hopprepet har ett räfflat grepp samt en
gummerad justerbar vajer.
De tre gummibanden har olika motstånd
– Light, Medium och Hard,
för att du ska kunna anpassa träningen
utefter muskelgrupp, intensitet och svårighetsgrad. EMPOWER är ett bra träningskomplement och underlättar träningen
hemma såväl som på resande fot. Setet
består av ett justerbart hopprep och tre
olika träningsband, packat i en gympapåse gjord av återvunna petflaskor.
• Handtagets längd: 17, 5 X Ø 18mm
• Hopprepets längd: 3meter, Ø 2.5mm
• Mått träningsband: 150 x 15cm

295kr
ord. pris 295kr | art.nr FA1041

Weekendbag
Den här snygga resväskan, som är tillverkad
av 40 % återvunnen polyester och 60 %
återvunnen bomull, kommer du att ha nytta av
i många år framöver. Den eleganta och
mångsidiga designen rymmer allt du behöver
och är perfekt för en weekendresa eller en
kortare semester. Den justerbara och
avtagbara axelremmen ger extra komfort och
flexibilitet, en perfekt väska oavsett dina planer
eller destination!
• Storlek: 50x20x40cm.

499kr
522220+1226

522219+1226

ord. pris 649kr | art.nr se vid resp. färg

522221+1226

522218+1226

Fleecepläd
Maja är en underbart lyxig, mjuk och stor pläd i ett
vackert mönster som påminner om snö eller mossa.
Kommer inslagen med ett rosettband i en snygg
presentkartong.
• 100% polyester.
• Mått: 130x170cm.
• Finns i två färger, vitt och grönt.

340kr
ord. pris 399kr | art.nr se vid resp. bild

5018220

5018219

50755

50760

Stilren termoskanna
Klassisk skandinavisk designad termoskanna.
Tillverkad i rostfritt stål med push-knapp och ett
handtag av valnötsträ. Greppvänlig och lätt att
hälla ur. Stor mynning för enkel påfyllning samt
rengöring.

Badrock i collegetyg
En helt unik variant av bad/morgonrock!
Detta är en underbar hybridrock i collegetyg.
Den passar lika bra att bära efter träning som
efter bad eller bara till att mysa i.
Den har två fickor och mudd i ärmarna.
Huvband och skärp i midjan.
• Finns i storlekarna S/M, L/XL och XXL
• Unisexmodell.
• 5 färger, beige, denimblå, vinröd, ljusgrå
och mörkgrå.

449kr
ord. pris 549kr | art.nr 420642

Beige

Vinröd

Mörkgrå

Ljusgrå

Denimblå

• Rostfri och okrossbar.
• Push-knapp
• Stor mynning för enkel påfyllning samt
rengöring.

375kr
ord. pris 399kr | art.nr se vid resp. färg

Pläd
Mjuk och mysig pläd från Kosta Linnewäfveri i
fem färger att vika efter behag. Längst ut burriga
långa fransar. Passar lika bra som inredningsdetalj, gåva eller svepa om sig en kylig kväll.
•
•
•
•

Material: 30% ull/55% akryl/15% nylon
Mått: 130x170cm
Vikt: 280 g/m²
Finns i 5 färger. Beige, vinröd, grön, ljusgrå
och mörkgrå.

399kr
ord. pris 649kr | art.nr 410776

Blåtandshögtalare Twins
Med ett enkelt handgrepp delas TWINS på
mitten och skapar två högtalare.
Stereoljud utan sladd möjliggörs med hjälp av
TWS-teknik (True Wireless Stereo).
TWINS är en 20 Watts högtalare med 10 Watt
i vardera del.Detta gör att TWINS levererar ett
kraftfullt ljud både som en högtalare eller
som två separerade enheter.
TWINS är IPX 5-klassad.
• 2 X 10watt (20watt).
• Speltid: 5–8 tim
• Mått: 2 x 10cm (20cm). Dimaeter 8cm.

595kr
ord. pris 595kr | art.nr FA1043

Handuksset

195030

Jacquardvävda av den finaste bomullen till en
otroligt kraftig kvalitet på hela 500 gsm. Handdukarna i detta set har en makalös mjukhet,
uppsugningsförmåga och livslängd. Dubbla
sömmar ger handdukarna extra lång livslängd
och högre slitstyrka. Tillverkad av BCI-bomull, ett
initiativ som är till för att hjälpa bomullsodlare
att omvandla sitt jordbruk från konventionellt
jordbruk till en mer hållbar odling. Setet består
av två duschhanddukar och två gästhanddukar.
• Jacquardvävd till 500 gsm
• 100 % BCI bomull
• Setet består av 2 st 65x135 cm och 2 st
40x70 cm handdukar
• Färgerna är blå och grå.

399kr
ord. pris 549kr | art.nr se vid varje färg

1950025

Champagneglas 12-pack

999kr
ord. pris 1798kr | art.nr 60049

Bäddset 4-del Satin
Påslakanset i 100% satinvävd bomull med en
trådtäthet på 200 tc i mjuk kvalitet med diskret
glans. Subtilt och stilrent mönster med vingar på
örngottets kanter för ett mer exklusivt intryck.
Setet består av två påslakan och två örngott i
100 % BCI-bomull. Certifierat och märkt med
Svanen / EU-Ecolabel vilket försäkrar dig om att
du sover tryggt vad gäller kvalitets- och miljöaspekter. Finns i fyra färger.
•
•
•
•

Satinvävd bomull i 200 tc.
Svanen-certifierad.
100 % BCI bomull.
OEKO-TEX Standard 100.

699kr
ord. pris 899kr | art.nr se vid varje färg

19216004

19216204

19216404

19216604

Ljuslyktor 2-pack
Två stycken ljuslyktor från Orrefors och deras
otroligt populära serie Carat. Setet innehåller en
stycken ljuslykta som är 125mm i diameter och
en som är 95mm i diameter.
En fantastisk gåva som förhöjer varje hem med
sin närvaro. Kommer i en fin påse innehållande
två separata kartonger.
• Formgivare Lena Bergström
• Caratserien finns i många produkter vilket
gör det enkelt att hålla en röd tråd till nästkommade år.

399kr
ord. pris 798kr | art.nr 60039

19216004

Påslakanset bestående av två örngott och två
påslakan i 100 % BCI-bomull som vävts med en
trådtäthet på 144 tc. Svanen-certifierat så att
du kan sova gott med vetskapen om att viktiga
kvalitets- och miljömässiga kriterier uppnåtts i
tillverkningen av ditt bäddset.

19216004

Bäddset 4-del Premium

499kr
ord. pris 599kr | art.nr se vid varje färg

19216004

• Material: 100% Cotton
• Två påslakan 150x210cm samt två örngott
50x60cm.

Beställ era julklappar i tid och minska julstressen!
Försäljningsvillkor
Alla priser i denna katalog är exklusive moms och frakt.

Orderläggning
Kontakta gärna oss om ni önskar mer information eller beställa era julklappar. Normalt så levererar vi
ut lagda orders efter vecka 45 enligt överenskommelse. Erbjudanden i denna katalog gäller till och med
220930 eller så långt lagret räcker.

Frakt och inslagning
Vi hjälper er gärna att hitta ett fraktalternativ som passar er. Vill ni ha era julklappar till en adress
eller skall det skickas hem till era medarbetare? Vi hjälper er hitta rätt.
Vill du ha dina julklappar inslagna i julpapper så hjälper vi givetvis till med det, 35kr per paket
tillkommer.

Publåda Delikatesser
Lyxigaste charkbrickan!
Duka upp svenska ölkorvar, svensk lufttorkad
salami och en spansk specialkorv med en blandning av kryddor och sherry – lufttorkad i 40 dagar. Till det njuter ni av helt otroligt goda friterade och saltade Valenciamandlar, fläsksvålar och
chips med en fyllig smak av serranoskinka.
•
•
•
•
•
•

Lufttorkad skinka 100 gr.
Ölkorv 100 gr.
Spansk salami 200 gr.
Valenciamandel 125 gr.
Chips serrano 120 gr.
Fläsksvålar 50 gr.

445kr
ord. pris 445kr | art.nr 1101

