
5003471 – EN DAG PÅ STRANDEN, BEIGE PRIS 330:-
Den perfekta sommargåvan med allt du behöver på semestern.  

En nätkasse i 100% bomull. En stålflaska som håller dryck kall i 24 timmar  
och varm i 12. En tunt vävd hamam handduk som är den perfekta  

strandhandduken. Allt i samma färgskala.

330 KR
5003471

VÄRDE  407:-

+ +

art nr 5017895 art nr 5017377 art nr 5017378



5003476 – PICKNICK BUBBLOR, BEIGE PRIS 249:-
Set med fyra stycken champagneglas i akrylplast och en hög kylväska 

i linnelook. Väskan passar perfekt för två stycken 750 ml flaskor. 
Perfekt set för sommarens alla ljumna kvällar utomhus!

249 KR
5003476

VÄRDE  308:-

+

art nr 5017784 art nr 5017783



5003473 – STRANDSET, BEIGE PRIS 179:-
Trendigt och användbart set för sommarens alla aktiviteter. 
En nätkasse och en hamam handduk, båda i 100% bomull, 

i matchande färger. Packa snyggt till stranden i sommar! 

179  KR
5003473

VÄRDE  218:-

+

art nr 5017377 art nr 5017378



5003475 –PICKNICK SOMMAR, BEIGE PRIS 249:-
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!

249 KR
5003475

VÄRDE  308:-

+

art nr 5017851 art nr 5017783



5003472 – STRANDSET, SVART PRIS 179:-
Trendigt och användbart set för sommarens alla aktiviteter. 
En nätkasse och en hamam handduk, båda i 100% bomull, 

i matchande färger. Packa snyggt till stranden i sommar! 

179  KR
5003472

VÄRDE  218:-

+

art nr 5017376 art nr 5017379



5003470 – EN DAG PÅ STRANDEN, SVART PRIS 330:-
Den perfekta sommargåvan med allt du behöver på semestern. 

En nätkasse i 100% bomull. En stålflaska som håller dryck kall i 24 timmar 
och varm i 12. En tunt vävd hamam handduk som är den perfekta 

strandhandduken. Allt i samma färgskala.

330 KR
5003470

VÄRDE  407:-

+ +

art nr 5017707 art nr 5017376 art nr 5017379



5003477 – PICKNICK BUBBLOR, SVART PRIS 249:-
Snyggt och lyxigt set med fyra stycken champagneglas i akrylplast 

och en hög kylväska i svart och guld. Väskan passar perfekt för två stycken 
750 ml flaskor. Perfekt set för sommarens alla ljumna kvällar utomhus!

249 KR
5003477

VÄRDE  308:-

+

art nr 5017784 art nr 5017362



5003474 – PICKNICK SOMMAR, SVART PRIS 249:-
Snyggt och lyxigt set med fyra stycken glas på fot i akrylplast och en  

hög kylväska i svart och guld. Väskan passar perfekt för två stycken 750 ml  
flaskor. Perfekt set för sommarens alla måltider utomhus!

249 KR
5003474

VÄRDE  308:-

+

art nr 5017851 art nr 5017362


