
5003535
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Art. nr: 5099966
Mått: 60 x 80 mm

Art. nr: 5099965
Mått: 60 x 80 mm

Art. nr: 5099967
Mått: 60 x 80 mm

HÄLSNINGSKORT

Beställ din egen hälsningsfras  

inuti kortet. Max 150 tecken. 

Pris 30:-/kort inklusive montering.

PRESENTINSLAGNING

Vi slår gärna in din gåva i vackert 

presentpapper om du så önskar, 

till en kostnad av 20 kronor per 

produkt. Allt i katalogen går att  

få inslaget.

Ett urval utav våra allra bästa 

presenter är redan från början 

packade i en vacker presentkart- 

ong utan extra kostnad. Håll utkik 

efter denna symbol intill produkt- 

erna så vet du att den produkten 

är färdigpackad i elegant present-

kartong. 
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VÄLKOMMEN TILL SAGAFORMS  
HAPPY HOLIDAY FÖR HÖSTEN 2019

Sagaform bidrar till att skapa goda och kärleksfulla relationer, genom att erbjuda, av oss noga utvalda,  
prisvärda och väldesignade produkter som är lika �na att ge bort som att få, eller att unna sig själv. 

Som ett bevis på vårt arbete har vår Hold vas och ljuslykta vunnit ett GIA Design Award under våren och  
den får nu �era syskon i nya storlekar och lanseras även i silver. 

Hållbarhet för oss på Sagaform är ett arbete i tre dimensioner. Människa, Planet och Ekonomi.
Vårt hållbarhetsarbete syftar därför till att skapa produkter med lång hållbarhet som lämnar så få avtryck som 
möjligt under produktion och transporter och som produceras under rätt förhållanden. Vårt eget team i våra 

tillverkningsländer, tillsammans med oberoende granskare säkerställer på plats, ute hos fabrik att vi följer 
REACH för att inga otillåtna kemikalier ska �nnas i våra produkter och att våra fabriker följer internationella 
och lokala arbetsmiljölagar. Ett sätt att garantera detta är vårt medlemskap i Amfori BSCI. Vill du veta mer  

om hela vårt hållbarhetsarbete ladda ner vår Hållbarhetsredovisning på www.sagaform.com 

I denna katalog hittar du våra viktigaste pro�lprodukter och våra bästa julklappar. Hoppas du ska  
njuta lika mycket som vi av att bläddra och inspireras till �na gåvor för hösten och vinterns alla tillfällen.

Vill du se mer av vårt sortiment gå in på sagaform.com eller titta i vår stora Årskatalog 2019.

Alla priser i katalogen är exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar och tryckfel.
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ANVÄND 
NYTTIGA  

 
PRYLAR SOM  

 
MEDIA!

City kylväska stor, svart  
Polyester. Rymlig och stilren 
kylväska i svart med läckra detaljer 
i guld. Rymmer 18 liter.  
Art.nr: 5017361  
Mått: 340 x 220x 240 mm 18 L  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 299,00  
Tryckkod: 11
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Stål�aska med handtag  
Rostfritt stål. Precis som våra populära 
stål�askor, håller denna kanna dryck kall i 
24 timmar och varm i 12 timmar. Dubbel-
väggig kaffekanna med kopparhölje och ett 
handtag med bra grepp för att enkelt kunna 
bära med den på picknick eller ut i skogen. 
Rymmer 1 liter varm eller kall dryck.  
Art.nr: 5018083  
Mått: 1 L, H 230 mm Ø 120 mm  
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 499,00  
Tryckkod: 17 

Pläd/sittunderlag 
Polyester. Ovansida i sherpa-stil. Vattenavstö-
tade baksida. Härlig långsmal pläd med mjuk, 
lurvig sittyta och praktisk vattenavvisande 
undersida. Lätt att bära med sig tack vare 
handtag.  
Mått: 150 x 50 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 199,00 

Sittdyna, svart  
Nylon. Vattenavstötande. Vikbart. Smidigt 
sittunderlag som är enkelt att vika ihop/
knäppa och ta med sig i väskan. Tar 
minimalt med plats. Gör det extra snyggt 
med din logga på!   
Art.nr: 5018106  
Mått: 380 x 270 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 59,00  
Tryckkod: 11 

Stål�aska, grön  
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Sagaforms 
omåttligt populära stål�aska, nu med trendig 
matt gummiyta. Flaskan är dubbelväggig 
med kopparhölje så den håller dryck iskall i 
24 timmar och varm i 12 timmar. Satsa på en 
vatten�aska av hållbar kvalité för både dig 
och miljön! Flaskan rymmer 50 cl.  
Art.nr: 5018082  
Mått: 50 cl Ø 70 mm H 255 mm  
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 17 

Stålmugg  
Stål/plast. Praktisk dubbelväggig 
mugg för ut�ykter och utomhusliv.  
Art.nr: 5017644  
Mått: 22 cl H 80 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 69,00  
Tryckkod: 6, 17

Korvgaffel, svart  
Rostfritt stål/silikon. Smidig grillgaffel i teleskopmo-
dell, blir 58 cm lång när du drar ut den. Tillverkad i 
rostfritt stål och med greppvänligt handtag i silikon. 
Perfekt för ut�ykten och sena grillkvällar.    
Art.nr: 5017408  
Mått: 250 / 790 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 99,00  
Tryckkod: 17

5017638, svart

5018109, grå
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BBQ spatel stor  
Rostfritt stål/plast. En ihopvikbar stor stekspade. Bra för 
pizzan eller att vända större saker på grillen. Viks enkelt 
ihop efter användning för att ta mindre plats.  
Art.nr: 5017813  
Mått: L 260/470 mm   
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6, 17

Grillbestick 4 gaf�ar/4 knivar  
Rostfritt stål/plast. Behändigt bestickset för grillmat. 
Fyra gaf�ar och knivar i rostfritt stål och greppvänliga 
handtag i plast. Tål maskindisk.   
Art.nr: 5016468  
Mått: L 220 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 299,00  
Tryckkod: 6, 17

Vildmarkskniv  
Wengeträ/rostfritt stål/PU. Häftig, välarbetad 
vildmarkskniv med handtag i wengeträ och 
medföljande svart fodral i konstläder. Kniven 
kommer i en läcker presentkartong med 
formskuren bädd. Perfekt gåva!   
Art.nr: 5018095  
Mått: 260 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 399,00  
Tryckkod: 6, 17 

Vatten�aska
BPA-fri tritanplast/rostfritt stål. Stilren och praktisk vatten�aska gjord i BPA-fri tritanplast. 
Locket är av rostfritt stål täckt i svart gummi för bra grepp när du ska öppna �askan. 
Flärpen gör det möjligt att till exempel hänga �askan på träningsväskan. Gör �askan 
extra snygg med ditt tryck på!  
Mått: H 230 mm Ø 65 mm 600 ml  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 69,00  
Tryckkod: 6

5018078, blå 5018079, mörk 5018080, klar
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FRILUFTSLIV 
MED STIL!

Väska med svampkniv  
Polyester. Ett fantastiskt svampset innehållande väska 
och svampkniv. Väskan har tre �yttbara fack med tyg 
som andas, en �cka på sidan att förvara svampkniven i 
och ett reglerbart axelband. Svampkniven har borste i 
ena ändan och linjal på träskaftet. Perfekta presenten 
till svamplockaren.  
Art.nr: 5017695  
Mått: 265 x 150 mm H 245 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 399,00  
Tryckkod: 6, 11, 16

Första hjälpen, svart 
Ett smidigt och välutrustat Första 
hjälpen-set som du alltid kan ha 
med dig. På arbetet, på ut�ykten, 
på �ske- eller jaktturen. Bättre att 
förekomma än att förekommas.  
Art.nr: 5017642  
Mått: 130 x 85 x 70 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 99,00  
Tryckkod: 11

Svampkniv med fodral  
Valnöt/rostfritt stål/PP. Levereras i 
en ett fodral som du lätt kan fästa i 
skärpet. En praktisk svampkniv som 
har borste i ena änden och linjal 
på träskaftet, kniven levereras i ett 
fodral. Ett måste för svamplockaren 
och för en lyckad tur i skogen.  
Art.nr: 5017685  
Mått: 135 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 149,00  
Tryckkod: 6, 16
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Knivset stål  
Rostfritt stål. Välarbetat knivset med handtag i 
en häftig kombination av rostfritt och svart. En 
kockkniv och en grönsakskniv snyggt packat 
tillsammans i en läcker presentkartong med 
formskuren bädd. Perfekt gåva!   
Art.nr: 5003479  
Mått: 330 x 45 mm & 205 x 20 mm   
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 499,00  
Tryckkod: 6, 17 

Kniv  
Rostfritt stål. Välarbetad kockkniv med handtag i en 
häftig kombination av rostfritt och svart. Snyggt packad i 
en presentkartong med formskuren bädd. Perfekt gåva!   
Art.nr: 5003480  
Mått: 330 x 45 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 399,00  
Tryckkod: 6, 17 

Krydda tillvaron  
Lackat trä. Funktionellt kryddset med en 
svart och en vit kryddkvarn för salt och pep-
par. Keramiskt kvarnverk för lång livslängd. 
Perfekt som gåva, färdigpackat i elegant 
presentförpackning.   
Art.nr: 5003450  
Mått: H 200 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 499,00  
Tryckkod: 6, 16
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NY SNYGG FÄRG 
INKLUSIVE  

RECEPTFOLDER

Fyrkantig ugnssäker form med serveringssked och recept, 
svart  
Stengods/bambu. Trendig, mattsvart, och stor ugnsform i ett kit 
tillsammans med en matchande serveringssked i bambu. Dessutom 
med medföljande recept och inspirationsbilder. Alltihop tillsammans 
i en läcker presentkartong. Perfekt gåva!   
Designer: Ann-carin Wiktorsson  
Art.nr: 5003485  
Mått: 385 x 270 x 68 mm 2,5 L  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 599,00  
Tryckkod: 6 

Rund ugnssäker form, svart   
Stengods. Trendig, mattsvart, och rund ugnsform i en 
snygg presentkartong med medföljande recepttips och 
inspirationsbilder. Perfekt gåva!   
Designer: Ann-carin Wiktorsson  
Art.nr: 5003486  
Mått: 1,1 L  233 x 289 x 55 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 349,00  
Tryckkod: 6 

Piccadilly rund form ugnssäker, vit  
Stengods. En snygg och praktisk form för kalla och varma 
rätter. Dekorativ att ställa på bordet. Smakfullt recept 
medföljer i förpackningen. Unik design i samarbete med 
Pernilla Wahlgren.  
Designer: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.nr: 5017741  
Mått: 1,1 l, 230 x 285 mm H 55 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 299,00  
Tryckkod: 6
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MUGG I  
NY LÄGRE 
STORLEK!

Bilmugg med låsbar tryckfunktion liten
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmugg nu även 
i anpassad storlek för kaffemaskiner! Rymmer 240 
ml dryck och kan lätta placeras under kaffemaskinen 
för påfyllning. Muggen är dubbelväggig vilket gör 
att den klarar hålla värmen i 6 timmar. Muggen är 
läckagefri tack vare en smart låsfunktion. Rymmer 
24 cl av din favoritdryck!  
Mått: 24 cl H 140 mm  
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 199,00 

5018096, svart 5018097, guld 5018098, silver 

5017787, silver5017899, guld 5017712, svart

Bilmugg med låsbar tryckfunktion
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmuggen 
förser dig inte bara med varm dryck vart 
du än går utan är även en snygg accesoar. 
Termosmuggen är dubbelväggig vilket gör att 
den klarar hålla värmen i 6 timmar. Muggen 
är läckagefri tack vare en smart låsfunktion. 
Rymmer 40 cl av din favoritdryck!  
Mått: 35 cl, H 200 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6, 17
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LYXIGT 
KONSTLÄDER!

 
GODKÄNT.

Tote väska konstläder, svart  
Konstläder. Trendig tote väska i svart 
konstläder. Passar till jobbet, som 
datorväska, skolväska, gympapåse, 
shoppingkasse eller vad helst du kan 
tänka dig! Gör den ännu snyggare 
med ditt tryck på!   
Art.nr: 5018094  
Mått: 380 x 340 x 90 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 249,00 

Necessär konstläder, svart  
Konstläder. Snygg och praktisk neccessär i svart konstläder, per-
fekt ihop med vår weekendbag i samma serie. Neccessären har 
en rem på ena kortsidan för smart upphängning i badrummet 
eller för att bära enkelt.   
Art.nr: 5018092  
Mått: 260 x 140 x 105 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 249,00 

Kabin-/axelremsväska konstläder, svart  
Konstläder. Liten axelremsväska i svart konstlä-
der med plats för dina viktigaste tillhörigheter. 
Med justebar axelrem för möjlighet att kunna 
bära väskan tvärs över. Rymmer 1,5 liter.  
Art.nr: 5018093  
Mått: 220 x 50 x 150 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 11 

Axelväska/datorväska konstläder, svart  
Konstläder. Stilren och snygg datorväska i svart konstläder. Försedd med 
förvarings�ckor på ut- och insida. Gör ditt resande enkelt och bekvämt 
tack vare en rem på baksidan att fästa över handtaget på de �esta 
resväskor med hjul. Axelrem ingår. Rymmer 13 liter.  
Art.nr: 5018091  
Mått: 430 x 300 x 125 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 499,00 

Weekendbag konstläder, svart  
Konstläder. Rymlig weekend bag i läckert svart 
konstläder. Försedd med förvarings�ckor på ut- och 
insida. Ovandelen öppnas och stängs med dubbla 
dragkedjor för enkel åtkomst och enkel packning. 
Perfekt för till exempel vikta skjortor. Axelrem ingår. 
Rymmer 26 liter.  
Art.nr: 5018090  
Mått: 480 x 330 x 200 mm   
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 699,00 
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LYXIG  
SPAKÄNSLA 

HEMMA! 

5003490, beige 

5003489, grå 

5003488, blå 

Hamam handduk 2-pack
Bomull. Ett set med två stycken Hamam 
handdukar i tunt vävd bomull vilket 
gör att de torkar snabbt. Dess härliga 
kvalité och varierande mönster gör 
att den passar lika bra som en inred-
ningsdetalj, till exempel som bordsduk. 
Handdukarna är snyggt packade i en 
presentkartong. Perfekt gåva!   
Mått: 92 x 170 cm x2  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 499,00 

5017488, beige

5017489, svart

Necessär
Polyester. Rymlig necessär i polyester. På insidan 
�nns två förvarings�ckor. Rymmer 5.5 liter.  
Mått: 320 x 110 x 240 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 229,00  
Tryckkod: 11, 18

5017697, guld5017750, svart

Fresh �aska med fruktkolv
Tritanplast. Med Fresh �aska med fruktkolv kan du smaksätta din 
egen dryck. Varför inte låta säsongens frukter och bär få ge färg och 
smak? Flaskan är tillverkad i Tritan och helt fri från BPA.  
Mått: 75 cl, Ø 70 mm H 245 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 139,00  
Tryckkod: 6

Nature lanterna med handtag  
Glas/metall/ek. Elegant lanterna med en blandning 
av Natures signaturmaterial, ek, glas och rostfritt stål 
som är så �nt ihop. Gör sig lika bra som lanterna, vas 
och till och med vinkylare! Helt enkelt en must have!  
Designer: Anton Björsing  
Art.nr: 5017329  
Mått: H 230 mm Ø 185 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 549,00  
Tryckkod: 6
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HÖGTALARE  
I KORKEN!

5017709, rosa 5017707, svart 5017708, guld 5017897, silver 5017895, trä 5017350, pearl

5017706, svart 5017845, guld 5017898, silver

Stål�aska stor
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Stål�aska i stilren, läcker design av 
rostfritt stål. Flaskan är dubbelväggig så den håller dryck iskall 
i 24 timmar och varm i 12 timmar. Satsa på en vatten�aska av 
hållbar kvalité både för dig och miljön! Flaskan rymmer 75 cl.  
Mått: 75 cl, Ø 80 mm H 300 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 329,00  
Tryckkod: 6, 17

Stål�aska
Dubbelväggig. Rostfritt stål. Stål�aska i stilren, 
läcker design av rostfritt stål. Flaskan är dubbel-
väggig så den håller dryck iskall i 24 timmar och 
varm i 12 timmar. Satsa på en vatten�aska av 
hållbar kvalité både för dig och miljön! Flaskan 
rymmer 50 cl.  
Mått: 50 cl, Ø 70 mm H 255 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6, 17

5018061, svart 

5018062, guld 

5018063, silver 

Stål�aska med högtalare
Rostfritt stål. En �aska för varm och kall 
dryck. Håller garanterat vätskan sval i 24 
timmar och varm i 12 timmar.. Nu med 
bluetooth högtalare i korken! 30 cm mikro 
USB laddningskabel medföljer.   
Mått: 50 cl Ø 70 mm H 255 mm  
Rek. butikspris: 499,00 

5018081, gul 5018082, grön 
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Nature serveringsskål liten, 2-pack  
Stengods. Serveringsskål i 2-pack i mindre modell 
utav stengods med vacker, reaktiv glasyr som 
gör varje produkt unik. Skålen tål maskindisk, 
mikrovågsugn och ugn upp till 220 grader.    
Art.nr: 5017889  
Mått: Ø 140 mm   
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00 

Nature servingsskål grå  
Stengods. Generös grå serveringsskål utav stengods med 
vacker, reaktiv glasyr som gör varje produkt unik. Skålen tål 
maskindisk, mikrovågsugn och ugn upp till 220 grader.    
Art.nr: 5017888  
Mått: Ø 230 mm   
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 399,00 
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REAKTIV GLASYR  
SOM GÖR VARJE  
PRODUKT UNIK!

Nature serveringsfat ljusgrå  
Stengods. Serveringsfat utav stengods med 
vacker, reaktiv glasyr som gör varje produkt unik. 
Fatet tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn upp 
till 220 grader.    
Art.nr: 5017891  
Mått: Ø 330 mm   
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 399,00 

Nature tapas set   
Stengods. Ett tapas-inspirerat gåvoset 
med två skålar i olika storlekar, en 
assiett och en burk med Zeta ekologisk 
olivmix. Alltihop snyggt packat i en 
presentkartong. Perfekt gåva!  
Art.nr: 5003638  
Mått: Ø 140 mm/Ø 110 mm/Ø 220 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox 
Rek. butikspris: 499,00 

5018064, grå 5018084, ljusgrå 

Nature assiett 2-pack
Stengods. 2-pack assietter i läckert mörkgrått 
stengods med vacker, reaktiv glasyr som gör 
varje produkt unik. Tallriken tål maskindisk, 
mikrovågsugn och ugn upp till 220 grader.    
Mått: Ø 220 mm   
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 249,00 
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SERVERA  
DRYCKEN 
SNYGGT! 

Karaff & 2-pack glas  
Glass/bambu. Karaff med ett bambulock med silikonkant för 
tät passform. Packas snyggt i presenförpackning tillsammans 
med två dricksglas. Perfekt gåva!  
Art.nr: 5003483  
Mått: 100 cl H 255 mm 28 cl  
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 499,00  
Tryckkod: 6 

Nature karaff med ekkork  
Munblåst glas. En av våra klassiker. 
Formgiven för rödvin, men funkar 
för alla typer av dryck. En tidlös 
design som lever länge. Populär 
som gåva.  
Art.nr: 5010116  
Mått: 2 l, H 275 mm, Ø 195 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 349,00  
Tryckkod: 6, 16

Nature karaff med ekkork  
Munblåst glas. En av våra klassiker. 
Formgiven för vitvin eller vatten, 
men funkar naturligtvis �nt för alla 
typer av dryck. En tidlös design 
som lever länge. Populär som gåva.  
Art.nr: 5015336  
Mått: 1 l, H 345 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 299,00  
Tryckkod: 6, 16

Re:turn glas 4-pack  
Returglas. Otroligt charmiga och gedigna dricksglas tillverkade utav återvunnet 
glas. Därav den eleganta, lätt gröna färgen. Duka snyggt och med gott samvete!   
Art.nr: 5017382  
Mått: 26 cl H 96 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 299,00 

Re:turn glas på fot 2-pack  
Returglas. Otroligt charmiga och gedigna vinglas tillverkade 
utav återvunnet glas. Därav den eleganta, lätt gröna färgen. 
Duka snyggt och med gott samvete!   
Art.nr: 5017381  
Mått: 28 cl H 190 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 299,00 
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SAMLA  
PÅ HELA  
SERIEN!

Nature mugg 2-pack  
Stengods. Muggar i 2-pack utav stengods med 
vacker, reaktiv glasyr som gör varje produkt unik. 
Muggarna tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn 
upp till 220 grader.  
Art.nr: 5017345  
Mått: 28 cl H 100 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 149,00 

Nature serveringsskål mini, 2-pack  
Stengods. Serveringsskål i liten modell i 2-pack utav 
stengods med vacker, reaktiv glasyr som gör varje 
produkt unik. Skålen tål maskindisk, mikrovågsugn 
och ugn upp till 220 grader.    
Art.nr: 5017890  
Mått: Ø 110 mm   
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 199,00 
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FLER 
FAVORITER 

FRÅN SERIEN 
NATURE

Nature ostkniv  
Rostfritt stål/ek. Tänker du bjuda på 
ostdessert? Då behöver du denna ostkniv. 
Handtaget är tillverkat i massiv ek. Glöm inte 
att olja in handtaget med jämna mellanrum.  
Designer: Anton Björsing  
Art.nr: 5017125  
Mått: L 212 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 149,00  
Tryckkod: 6, 16

Nature salladsset  
Ek. Nature salladset är två 
gedigna salladsbestick av ekträ. 
Formgivna med en härlig referens 
till våra karaffer med ek-kulan på 
toppen. Glöm inte att olja in dem 
med jämna mellanrum.  
Designer: Anton Björsing  
Art.nr: 5017867  
Mått: 240 x 65 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6, 16

Nature olja/vinäger�aska 
med ekkork, 2-pack  
Munblåst glas. Ett set som passar 
till mycket - allt från olja och 
vinäger, mjölk till kaffet eller en 
portion vin.  
Art.nr: 5015337  
Mått: 30 cl, H 190 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 279,00  
Tryckkod: 6, 16

Nature lanterna med handtag  
Glas/metall/bambu. Elegant lanterna med en blandning av 
Natures signaturmaterial, ek, glas och rostfritt stål som är 
så �nt ihop. Gör sig lika bra som lanterna, vas och till och 
med som vinkylare! Helt enkelt en must have!  
Designer: Anton Björsing  
Art.nr: 5017329  
Mått: H 230 mm Ø 185 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 549,00  
Tryckkod: 17

Nature osthyvel  
Rostfritt stål/ek. En stilsäker osthyvel 
att använda vid mysiga frukostar eller 
på ostbrickan. Hög kvalitet på stålet för 
bättre kvalitet på hyvlingen, främre delen 
av bladet fungerar som en ostkniv där du 
enkelt kan skära ost i bitar. Handtaget är 
tillverkat i massiv ek. Glöm inte att olja in 
handtaget med jämna mellanrum.  
Designer: Anton Björsing  
Art.nr: 5017204  
Mått: 85 x 232 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 169,00  
Tryckkod: 6, 16
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DEN  
PERFEKTA  

PRESENTEN!

Nature skärbräda rund  
Ek. Generös rund skärbräda i ek. Med väl genomtänkta detaljer. Ett gediget handtag för 
servering som ligger bra i handen. Skåror som är en kombination av både en visuell detalj 
och en funktion, de fungerar för att lägga verktyg på så att de ej glider av för enkelt.  
Designer: Anton Björsing  
Art.nr: 5017337  
Mått: Ø 300 mm H 22 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 449,00  
Tryckkod: 6, 16

Knivset trä  
Rostfritt stål/wenge trä. Klassiskt, välarbetat 
knivset med handtag i wengeträ. En kockkniv 
och en grönsakskniv snyggt packat tillsammans i 
en läcker presentkartong med formskuren bädd. 
Perfekt gåva!   
Art.nr: 5003481  
Mått: 395 x 375 x 305 mm   
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 499,00 

Nature ost set  
Stengods/ek/rostfritt stål. Snyggt ostset med en trendig 
materialmix av ek, svart stengods och rostfritt stål. Tre 
stycken ostknivar och ett mattsvart fat. Alltihop snyggt 
packat i en presentkartong. Perfekt gåva!   
Art.nr: 5003484  
Mått: 320 x 190 x 180 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 599,00 

Nature skärbräda stor  
Ek. Generös skärbräda i ek. Med väl genomtänkta detaljer. Ett gediget 
handtag för servering som ligger bra i handen. Skåror som är en kombination 
av både en visuell detalj och en funktion, de fungerar för att lägga verktyg på 
så att de ej glider av för enkelt.  
Designer: Anton Björsing  
Art.nr: 5017341  
Mått: 540 x 200 x 17 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 399,00  
Tryckkod: 6, 16
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Club champagneglas 4-pack  
Munblåst glas. Champagneglas i Sagaforms ikoniska och unika club-design. 
Glasen säljs i en elegant, färdig presentförpackning och gör garanterat succé 
som gåva! Champagneglasen är av munblåst glas med guldfärgad fot. 
Säljs i 4-pack. Club med guld är en limited edition serie. En relansering av 
Sagaforms populära clubglas. Nu i en modern tappning med guld, men med 
samma unika form! Handdisk rekommenderas.  
Designer: Matz Borgström  
Art.nr: 5003634  
Mått: 20 cl H 165 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 499,00  
Tryckkod: 6, 16

Loop ljusstake  
Metall. Loop är en generös och dekorativ ljusstake i guldfärgad 
metall. Platformarna är storleksanpassade för blockljus. Den 
guldiga färgen och de mjuka formerna ger en lyxig, mysig känsla 
hemma! OBS använd ej blockljus högre än 75 mm eller tyngre 
än 300 gram.  
Art.nr: 5017906  
Mått: 270 x 200 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 429,00 

Swing ljuslykta  
Metall/kristallglas. Swing ljuslykta av kristall för värmeljus. 
Superläcker och välarbetad värmeljushållare med metallock 
som skapar härliga re�exer från ljuslågan. Locket släcker 
även lågan när det är dags att stänga. Glasdelen är av 
kristall och locket av guldfärgat rostfritt stål.  
Designer: Pascal Charmolu  
Art.nr: 5017630  
Mått: 77 x 63 x 35 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6, 16

Kotte burk  
Stengods. Kotte burken är en ny tappning av ekorreburken 
som är en stor succé! Nytt relief på burken och en kotte av 
guld på toppen. Charmig detalj som passar året om!   
Art.nr: 5017872  
Mått: 45 cl, Ø 100 mm H 150 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 299,00  
Tryckkod: 6

Kotte serveringsfat  
Stengods. En ny tappning på förra årets favorit 
med ekorren. Ny relief och en kotte i guld för 
dekorativ servering som passar vid alla tillfällen.   
Art.nr: 5017873  
Mått: Ø 190 mm H 60 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6

Whiskeyglas med rundad botten, 6-pack  
Glas. Det gungande whiskeyglaset är en av våra största klassiker 
och även vår allra mest populära gåva.  
Art.nr: 5015280  
Mått: 20 cl  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 229,00  
Tryckkod: 6
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VARMT OCH 
VACKERT MED 

PLÄDAR!

Blad pläd, vit  
Polyester. Underbart lyxig, mjuk och stor 
pläd i en läcker skimrande vit färg som 
passar i alla hem. Med ett mönster som 
påminner om blad och gör att pläden skiftar 
vackert i färgen. Packad med ett rosettband 
i en snygg presentkartong. Perfekt gåva!  
Art.nr: 5018107  
Mått: 130 x 170 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 399,00 

Blad pläd grå  
Polyester. Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i en 
läcker skimrande grå färg som passar i alla hem. Med 
ett mönster som påminner om blad och gör att pläden 
skiftar vackert i färgen. Packad med ett rosettband i en 
snygg presentkartong. Perfekt gåva!  
Art.nr: 5018108  
Mått: 130 x 170 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 399,00 

Pläd ziggy  
100 % merinoull. Ziggy är en pläd av hög kvalitét i 
100% ull. Kontrastfärgat och trendigt zick-zack möns-
ter och med fransar på kortsidorna. Denna produkt är 
Oeko-Tex® Standard 100 certi�erad.   
Art.nr: 5003635  
Mått: 130 x 190 cm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 499,00  
Tryckkod: 18
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PRISBELÖNT  
 

SOM LJUSLYKTA.
NU ÄVEN I  

SILVER!

5017869, guld 5018039, guld 5018040, silver 5018036, silver 

5018043, silver 5018042, guld 

5018037, silver 5018041, guld 
Hold vas stor
Metall/munblåst glas. Hold är en unik, 
prisbelönad glasvas designad av Pascal 
Charmolu. Vasen består av munblåst glas och 
ett silverfärgat metallhölje som går att justera 
i höjdled. Genom att enkelt �ytta upp eller ner 
metallhållaren anpassar man höjden till allt 
från mindre buketter till höga arangemang. 
Hold vas stor är den största av tre storlekar.  
Designer: Pascal Charmolu   
Mått: H 280 mm Ø 150 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 649,00 

Hold ljuslykta & vas
Metall/munblåst glas. Hold är en unik, 
prisbelönad glasvas designad av Pascal 
Charmolu. Vasen består av munblåst glas och 
ett silverfärgat metallhölje som går att justera 
i höjdled. Genom att enkelt �ytta upp eller ner 
metallhållaren anpassar man höjden till allt 
från mindre buketter till höga arangemang. 
Vasen är dessutom lika tjusig som ljuslykta.   
Designer: Pascal Charmolu   
Mått: H 200 mm Ø 115 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 449,00 

Hold ljuslykta liten
Metall/munblåst glas. Hold ljuslykta är en liten charmig 
ljuslykta i munblåst glas med ett metallhölje i guld som 
glittrar i ljuset från lågan! Framtagen för värmeljus.  
Designer: Pascal Charmolu   
Mått: H 125 mm Ø 70 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00 

Hold vas liten
Metall/munblåst glas. Hold är en unik, prisbelönad glasvas 
designad av Pascal Charmolu. Vasen består av munblåst glas 
och ett silverfärgat metallhölje som går att justera i höjdled. 
Genom att enkelt �ytta upp eller ner metallhållaren anpassar 
man höjden till allt från mindre buketter till höga snittblom-
mor. Hold liten är den minsta av tre storlekar.  
Designer: Pascal Charmolu   
Mått: H 150 mm Ø 80 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 349,00 
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5018104, terrakotta 

5018069, vit 

5018068, gul 

5018067, grå 

Coffee & More assiett, 
terrakotta  
Stengods.  
Art.nr: 5018103  
Mått: Ø 200 mm  
Förp.typ: Gördel  
Rek. butikspris: 129,00 

Coffee & More skål, 
terrakotta  
Stengods.  
Art.nr: 5018102  
Mått: Ø 120 mm H 68 mm  
Förp.typ: Gördel  
Rek. butikspris: 149,00 

Coffee & More lattemugg, 
terrakotta  
Stengods.  
Art.nr: 5018100  
Mått: 40 cl H 130 mm  
Förp.typ: Gördel  
Rek. butikspris: 129,00  
Tryckkod: 13

Coffee & More kaffemugg, 
terrakotta  
Stengods.  
Art.nr: 5018101  
Mått: 25 cl H 90 mm  
Förp.typ: Gördel  
Rek. butikspris: 99,00  
Tryckkod: 13

Coffee & More kanna  
Stengods.  
Art.nr: 5018072  
Mått: 1 liter, Ø 108 mm H 190 mm    
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 499,00  
Tryckkod: 6

Coffee & More liten skål 2-pack  
Stengods/bambu.  
Art.nr: 5018071  
Mått: H 60 mm Ø 80 mm  
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 259,00 

Coffee & More espresso mugg 
4-pack grå  
Stengods.  
Art.nr: 5018070  
Mått: 10 cl H 70 mm  
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 13

Coffee & More äggkopp/ljuslykta  
Stengods.  
Mått: Ø 57 mm H 57 mm   
Förp.typ: Gördel  
Rek. butikspris: 79,00 

5018099, terrakotta 

5018087, vit 

5018088, gul 

5018086, grå 

Coffee & More temugg   
Stengods.  
Mått: H 90 Ø 100 mm 40 cl  
Förp.typ: Gördel  
Rek. butikspris: 139,00  
Tryckkod: 13
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BÖRJA  
SAMLA!
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FÄRG OCH  
DESIGN TILL 

 
RUMMET. 

MÖTESPAKET DESIGN - INKL. 1-FÄRGSTRYCK

Artnr Antal Artikelnamn Ordinarie pris Paketpris

5017874 12 Coffee & More, Kaffemugg vit  

5017876 12 Coffee & More, Kaffemugg gul  

5017875 12 Coffee & More, Kaffemugg grå  

5017349 12 Coffee & More, assiett gul  

5017348 12 Coffee & More, assiett grå  

5017347 12 Coffee & More, assiett vit  

5017370 2 Base bricka, svart  

5016465 2 Accent kaffekanna vit. Kommer i svart sent AW19.  

5017772 2 Flip karaff grå  

5017885 2 Coffee & More, Mjölkkanna grå  

Cliche 1   

Återuppsättningar 
av tryck 4   

Total cost   9970,00 7500,00
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VÄLJ BLAND  
 

FÄRGER PÅ  
 

MUGGAR!

MÖTESPAKET OFFICE - INKL. 1-FÄRGSTRYCK

Artnr Antal Artikelnamn Ordinarie pris Paketpris

  36 Brazil mugg, valfri färg  

5016465 2 Accent kaffekanna vit. Kommer i svart sent AW19.  

5017432 36 Water glas  

5017772 2 Flip karaff grå. Finns även som blå och röd.  

5017370 2 Base bricka, svart  

Cliche 1   

Återuppsättningar
av tryck 4 

Total cost   7620,00 5900,00

5016642, vit

5016643, limegrön 
Pantone 583C

5016644, svart

5016645, mörkblå 
Pantone 2757C

5017253, röd 
Pantone 200C

5017254, ljusblå 
Pantone 651C

5017255, mellan-
blå Pantone 647C

5017256, ljusgrön 
Pantone 324C

5017257, grön 
Pantone 7740C

5017258, lila 
Pantone 265C

5017259, orange 
Pantone 152C

5017260, gul 
Pantone 107C

5017853, grå 
Pantone 429C 

5017854, beige 
Pantone 3C 

5017855, rosa 
Pantone 1905C 
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Snowman skål  
Stengods. Dekorativ julskål med 
snögubbemönster  
Art.nr: 5017701  
Mått: 255 x 180 x 60 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6

Winter julklappsspel  
ABS plast/trä. Tärningar, tidtagarur 
och spelregler för ett lyckat julspel 
med nära och kära.  
Art.nr: 5017763  
Mått: 60 x 95 mm  
Förp.typ: Hangtag  
Rek. butikspris: 169,00  
Tryckkod: 11

Dalahäst karaff  
Munblåst glas/kork. Snapskaraff i 
glas med ett härligt dalahästmotiv 
på framsidan och med klassisk 
kork. Karaffen blir en säker stäm-
ningshöjare till alla bordsdukningar.     
Art.nr: 5017796  
Mått: 80 cl  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6, 16

Dalahäst snapsglas 4-pack  
Glas. Ett set om fyra snapsglas med charmigt 
dalahästmotiv som sprider glädje i festliga 
sammanhang. Populär present för turister och för 
svenskar som reser utomlands.  
Art.nr: 5017739  
Mått: 4,5 cl  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 179,00  
Tryckkod: 6

Fish serveringsskål 3 delar, vit  
Porslin. Set med serveringsskålar i 
tre delar som när de placeras ihop 
formar en �sk. En säker stämnings-
höjare till bordsdukningen och en 
rolig gåva att ge bort.   
Art.nr: 5017822  
Mått: 300 x 100 mm H 40 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 299,00  
Tryckkod: 6

Piccadilly skål med 700g Dumle godis.  
Stengods.  
Designer: Ann-Carin Wiktorsson  
Art.nr: 5003628  
Mått: 1,3 L, Ø 250 mm H 80 mm  
Förp.typ: Happy Holidays Giftbox  
Rek. butikspris: 449,00  
Tryckkod: 6 
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JULKLAPPAR 
MED SVENSK 
TRADITION

Sweetheart skål  
Stengods. Vår söta kärleksskål i form av ett hjärta är 
den perfekta kärleksgåvan till en partner eller nära vän. 
Levereras i �n presentförpackning.   
Art.nr: 5016202  
Mått: 130 x 110 x 45 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 129,00 

Ginger serveringsskål  
Stengods. Serveringsskål i form av 
en pepparkaksgubbe – given när 
du serverar pepparkakor och andra 
godsaker vid jul. En rolig inred-
ningsdetalj som skänker glädje till 
både familj och vänner.   
Art.nr: 5017281  
Mått: 170 x 270 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 199,00  
Tryckkod: 6

Hjärtskål, vit  
Stengods. En härlig hjärtformad skål i elegant pre-
sentförpackning. Köp den till dig själv och dina vackra 
bordsdukningar eller varför inte ge bort den som en 
gåva med choklad i, en garanterad succé!   
Art.nr: 5017848  
Mått: 160 x 137 x 54 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 149,00  
Tryckkod: 6
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Produkter från �era olika varumärken. Se hela sortimentet på www.mittgåvokort.se 
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MITT GÅVOKORT

ETT STARKT VARUMÄRKESKORT - LÅT MOTTAGAREN VÄLJA FRITT

Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop 
sin gåva och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som överstiger 
kortets värde. Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. 
Beställer man till exempel fyra glas på gåvokortet så kan enkelt köpa till ytterli-
gare 8 glas i webshopen – rabatten är ett mervärde till den redan �na gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter från Stel-
ton, Pillivuyt, Face, Bud to rose, Callaway, Kosta Boda, Orrefors och Sagaform 
såväl som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer från Allers, elektro- 
niska verktyg och produkter från ett �ertal andra starka varumärken. I vårt 
sortiment �nns något för alla och utbudet varierar över tid.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU ETT GÅVOKORT

Korten levereras inom tre arbetsdagar från att vi fått din beställning. På kort- 
et �nner man information och inloggningsuppgifter med personlig kod till  
www.mittgåvokort.se Väl på hemsidan väljer man själv ut gåvan/gåvorna och 
fyller i sina uppgifter.

250-kronors kortet levereras tillsammans med ett presentkuvert. 360-kronors 
kortet levereras i en lyxig presentask tillsammans med en förgåva, välj mellan  
en champagnekork i elegant sammetspåse eller Sagaforms kombinerade 
pastaslev/rivjärn i rostfritt. 750-kronors kortet levereras snyggt förpackad i en 
papperspåse med silkespapper tillsammans med valbar förgåva. 

Mottagaren får, efter sitt val av gåva, möjlighet att köpa produkter till 20% 
rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa till �er produkter till 
en viss serie. Detta skickas separat för att särskilja gåvan från det privata köpet. 
Erbjudandet gäller vid ett tillfälle. 

Ta del av vårt stora utbud på hemsidan med start 1 september. Sortimentet 
uppdateras efter säsong eller när produkterna tar slut. Vid beställning av minst 
50 kort �nns det möjlighet att få eget tryck med text, bild och logotype (tillägg 
18 kr/kort). När du köper minst 100 kort bjuder vi på en personlig hälsning och 
logo/bild på hemsidan (värde 995kr). Kontakta oss för hjälp med detta.  
 
Den valda gåvan skickas inom sju dagar efter gjord beställning. Under hög-
säsong kan leveranstiden bli längre. Beställaren får ett meddelande via e-post 
med försändelsens kollinummer när gåvan lämnar vårt lager. Om beställaren 
uppgett sitt mobilnummer skickas ett sms när paketet �nns för avhämtning.  
För leverans till enskild mottagare tillkommer 70 kronor per gåvokort. 
Samtransport till företaget kostar 20 kronor per kort.

För att se och läsa mer om Mitt Gåvokort, läs Gåvokortsfoldern på  
www.sagaform.com
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