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Velkommen

Velkommen Vi glæder os til
at høre fra dig!

3

Vi kan også levere 
specialgaver  og
vingavekurve.

Vi laver  dine egne 
etiketter til vin, 
øl eller spiritus.

Se flere spændende
løsninger på de 
følgende sider.

Velkommen til TSVinnovation Elmegaarden og 
VINogGAVESHOP.dk´s nye Julekatalog 2019. 
Lad kataloget være indspirationskilde. 
Vi kombinerer den unikke gave til dine medar-
bejdere, kunder, forretningsforbindelser, eller til 
festlige lejligheder.
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Gaver á 100,00 kr.
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Gaver á 100,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

Taylor´s Eye Witness udskæringssæt: Sættet består af en 17 cm stegegaffel samt en 20 cm 

kokkekniv. Keramisk belægning.  

Vejl.udsalgspris: 249,-.

Taylor´s Eye Witness Steakknive 4 stk. steakknive á 10 cm. Keramisk belægning. 

Vejl.udsalgspris: 249,-.

2 sæt Koala isterningssæt: Form store runde XXL is terninger til gin & tonic. Pift isterningerne op med 

pynt og server med stil.  

Vejl.udsalgspris: 179,-.

Du kan til enhver tid tage én af de viste gaver og 
få lavet din egen løsning med extra drikkevarer, 

snacks og specialiteter.

1 2

3 4 5

En sød snolderkasse med 600 gram chokoladekugler og chokoladepebernødder. pakket i sort æske 

17 x 14 cm. pakket med cellofan og evt. klistermærke med dit logo og hilsen til modtager.

Vejl.udsalgspris: 141,-.

Gaveæske med 2 x 75. cl. belgiske luxusøl på 11 %, en lys og en mørk. Gaveæsken er sort og kan 

pakkes med beskrivelse af øllene og med klistermærke med dit logo og hilsen til modteger.

Vejl.udsalgspris: 150,-.
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Gaver á 100,00 kr.

Taylor´s Eye Witness knivsæt: 3 knive i ét samlet sæt – 16 cm santokukniv, 13 cm køkkenkniv og 9 

cm grøntsagskniv. Keramisk belægning. 

Vejl. udsalgspris: 249,-.

Taylor´s Eye Witness Ostesæt: Sættet består af et ostefad i skifer, 20 x 30 cm, samt 4 osteknive med 

keramisk belægning til både hårde og bløde oste. 

Vejl.udsalgspris: 199,-.

6 7 8

9 10 11

Gaveæske med 3 x 50 cl.Danske specialøl fra Viborg bryghus, pakket i sort gaveæske. Vi kan tilbyde 

din egen etiket på disse øl, eller en standart jule etiket. Gaveæsken kan forsynes med dit logo og 

hilsen til modtager uden ekstra omkostninger. 

Vejl.udsalgspris: 132,-.

Miguels Tawny portvin, 75 cl. super kvalitet til prisen. Leveret indpakket i cellofan eller gave æske.

Vejl.udsalgspris: 129,-.

Miguels Ruby portvin, 75 cl. super kvalitet til prisen. Leveret indpakket i cellofan eller gave æske.

Vejl.udsalgspris: 129,-.

Marmor gavepose med 1 fl. specialøl lager 100 cl., Taralli snacks, - fennikel 150 gr., brødchips - 

forårsløg og creme fraiche 60 gr. 

Vejl.udsalgspris: 165,-.
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Gaver á 150,00 kr.

VINogGAVESHOP.dk - Tlf. 7777 6406

Gaver á 150,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

Lyngby SNAPSEGLAS 6 stk. forskellige snapseglas på fod i lilla, blå, smoke, amber, grøn og 
gul, 2,5 - 4 cl.

Vejl. udsalgspris: 249,-.

Skålesæt: Skønne BITZ skåle, 12 cm, i mat sort stentøj med smuk, blank farvet glasur på 
indersiden. 4 skåle, mørkeblå, grøn, amber og grå.

Vejl. udsalgspris: 279,-.

12

14 15 16

Miguels Ruby portvin, 75 cl. super kvalitet til prisen, ledsaget af Cocoture Christmas edition æsken 

som indeholder fyldte chokolader og marcipanhjerte. Leveret indpakket i cellofan.

Vejl.udsalgspris: 211,-.

13

MAGNUM 150 cl. rødvin på Cabernet Sauvignon og merlot. 
En vin for de fleste, pakket i sort æske med mulighed for 
label med logo og hilsen til modtager.

Vejl. udsalgspris: 246,-.

Du kan til enhver tid tage én af de viste gaver og 
få lavet din egen løsning med extra drikkevarer, 

snacks og specialiteter.
S Mulighed for Private Label.tofpose med guldtryk ´Glædelig jul´med 1 kg. cocktailmix. 

Vejl. udsalgspris: 279,-.



Gaver á 150,00 kr.

7

VEHO M2: Lille ultrakompakt, trådløs højttaler, nem at forbinde med smartphone, tablet, MP3-
afspiller og andre Bluetoothenheder. Kraftigt batteri med op til 10 timers afspilning på en enkelt 
opladning. Dia. 7,8 cm, højde 5 cm.

Vejl. udsalgspris: 429,-.

Lyngby Juvel gin og tonic glas: 4 stk. 65 cl.

Vejl. udsalgspris: 199,-.

17 18 19

20 21 22

La Maison gavehuset med dit logo i gavlen og hilsen til modtager. Her er huset pakket med 
2 x 75 cl. belgiske luxusøl på 11% og gourmet popcorn med cheddar cheese.

Vejl. udsalgspris: 224,-.

Mrmorgavepose med 2 fl. special øl lager 100 cl. Grissini . olivenolie 150 gr., brødchips - 
forårsløg og creme fraiche 60 gr. brødchips - ost og hvidløg.

Vejl. udsalgspris: 259,-.

Bon Coca økopakke med 1 fil. Laudum Organic - Monastrell og Syrah, Spanien, 8 stk. Coca 
organic fyldte chokolader 75 gr.

Vejl. udsalgspris: 259,-.

Taylor‹s Eye Witness knivsæt: Sættet består af én knivsliber og fem køkkenknive – 20 cm 

kokkekniv, 20 cm brødkniv, 20 cm skærekniv, 13 cm universalkniv samt 9 cm grøntsagskniv. 

Keramisk belægning. 

Vejl. udsalgspris: 349,-.



Profi badevægt 9 i 1 badevægt i rustfrit stål. Innovativ teknologi. Med Bluetooth funktionen og : 

den tilhørende app kan måle muskelmasse, fedt- og vandprocent, knoglevægt og BMI. Den 

multifunktionelle skærm er let at se og viser informationerne. 5 til 180 kg i 100 g intervaller. 3 x 

AAA-batterier medfølger. 

Vejl. udsalgspris: 499,-.
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Gaver á 200,00 kr.

VINogGAVESHOP.dk - Tlf. 7777 6406

Gaver á 200,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

Sunbird trådløs oplader til bil. Sættes fast på ventilationsanlægget i bilen og oplader din 

smartphone, mens du er på farten. Fås i sort. . 

Vejl. udsalgspris: 389,-.

Black & Decker Roto-bit akku-skruetrækker. Kompakt størrelse gør det nemt at skrue på alle 

områder. LED arbejdslys for synlighed i mørke områder, skjulte hjørner mm. 1,5Ah batteri 

holder strøm op til 18 måneder når den ligger stille.

Vejl. udsalgspris: 399,-.

2 Kusintha krukker: Sæt lys i den flotte Kusintha krukke eller brug den som en imponerende 
vase med friske grene eller tørrede blomster. Krukkerne er lavet af genbrugsglas i smukke 
farver, der er afstemt efter de farvestrålende glasurer i BITZ’ stentøjsserie. Vælg mellem 2 
størrelser og 4 farver. 17,5 CM og 24 cm: Pink, Amber, Grøn, Blå. Ved købet støtter du 
samtidig udsatte børn i Malawi med 2 kr. pr. krukke.

Vejl. udsalgspris: 268,-.

23 24

25 26 27

La Maison gavehuset med dit logo i gavlen og hilsen til modtager. Her er huset pakket med 
2 x 75 cl. Sydfransk Cabernet Sauvignon samt en halv flaske muscat dessertvin. Vinene er i 
god kvalitet og produceret med omhu og respekt for naturen. herudover er der 200 gram 
chokoladekugler i gaven.

Vejl. udsalgspris: 287,-.

Du kan til enhver tid tage én af de viste gaver og 
få lavet din egen løsning med extra drikkevarer, 

snacks og specialiteter.
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Gaver á 200,00 kr.

A Simple Mess. 3 lysestager. Orgon, Ortona og Otta – tre smukke, 
enkle stentøjslysestager glaseret i sarte pasteller, 9, 9 og 12 cm.

Vejl. udsalgspris: 389,-.

MAGNUM flaske Alsace vin. En 150 cl. flaske i gaveæske. De karakteristiske Alsace flasker
skiller sig altid ud. Vælg mellem Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir og Pinot Noir 
rosé.Kvalitet, kvalitet, kvalitet, alle elsker disse!

Vejl. udsalgspris: 294,-.

Sunbird trådløs opladningsstation til Apple Watch. Kan 

anvendes med iPhone XR/Xs Max/ Xs/X/8/8 Plus og 

Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S9+. Understøtter op til 

10W. 

Vejl. udsalgspris: 399,-.

28 29 30

31 32 33

Specktrum Scarlett glasvase, 25x15 cm.

Vejl. udsalgspris: 349,-.

Le Diamant gaveæske, elegant og håndterbar. Med dit logo og telegramkort integreret i kassen.
Her vist med udsøgt Cotes du Rhone reserve, snack stænger med julekrydderi, marsmellow 
chokoladebar og chokoladekugler.

Vejl. udsalgspris: 309,-.

Beerspand m. specialøl

Vejl. udsalgspris: xxx,-.
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Gaver á 250,00 kr.

VINogGAVESHOP.dk - Tlf. 7777 6406

6

Gaver á 250,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

Svens Michelsen gaveæske med årets kunstdåse med 25 stk. fyldte chokolader, 
chokoladebrud i hvis med hindbær og en flaske orangeade med blodappelsin

Vejl. udsalgspris: 360,-.

Melodia limonadesæt 7 dele. 6 stk. highball, 36 cl og 1 stk. kande, 1,2 liter.
Vejl. udsalgspris: 749,-.

Blomsterberg morgenmadsbakke. Server lækker morgenmad på sengen eller nyd en
afslappet stund i sofaen. Serveringsbakke i eg, 62 x 31,5 x 21,5 cm, med 
sammenklappelige ben.
Vejl. udsalgspris: 549,-..

Den ikoniske Pirna lysestage med de smukke kronblade bliver til en hel lille skulptur, når du 
sætter et bloklys i. Skab en sød oase på middagsbordet med stagen og blomster i den 
dekorative glasvase Sula.
Vejl. udsalgspris: 439,-.

35

36 37 38

34

 La Maison gavekasse pakket med to flasker dejlig rødvin på druerne Cabernet Sauvignon og 

Merlot samt en dejlig dessertvin i 37 cl. På druen Muscat. Herudover lækkert fyldt chokolade og 

marcipan i cocoture juleæske.
Vejl. udsalgspris: 369,-.

Du kan til enhver tid tage én af de viste gaver og 
få lavet din egen løsning med extra drikkevarer, 

snacks og specialiteter.
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Gaver á 250,00 kr.

Profi Cook mælkeskummer: Stribet og simpel mælkeskummer i rustfrit stål, 550-650 W. Nyd 

mælkeskum til kaffen eller opvarm mælk til varm chokolade. Kan både lave kold og varmt 

mælkeskum. Beholder på 550 ml og laver op til 350 ml mælkeskum ad gangen. Med to 

betjeningsknapper og låg. 
Vejl. udsalgspris: 599,-.

Laguiole grillsæt: 6 dele. Gril tang – Spatular – 10 cm Kniv – 1 Bruch – 12 cm Kniv – 21 cm Kniv. 
Vejl. udsalgspris: 599,-.

39 40 41

42 43 44

MENU Håndkost og fejebakke. Sort eller hvid.

Vejl. udsalgspris: 499,95.

Lastbil gaveæske, pakket med super 10 års tawny portvin og fyldte chokolader og marcipan i 

cocoture juleæske og herudover chokoladekugler.
Vejl. udsalgspris: 444,-.

Diamant kassen med telegramkort med dit logo og evt. hilsen til modtager. I kassen ligger god 

portvin, nemlig en tawny og en ruby og herudover 200 gram chokoladekugler i rødt og guld.
Vejl. udsalgspris: 356,-.

Bitz salatskål: Stor salatskål i stentøj med en glansfuld reaktiv glasur på indersiden.
Perfekt til store salater og anretninger. Dia. 30 cm. Fåes i farverne Matgrå/lyseblå - Matsort/grøn 

- Matsort/amber - Matsort.
Vejl. udsalgspris: 399,-.
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Gaver á 300,00 kr.

VINogGAVESHOP.dk - Tlf. 7777 6406

6

Gaver á 300,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

Laguiole steak knive i rustfrit stål og med skaft af oliventræ, 4 stk. I flot gaveæske af træ.
Vejl. udsalgspris: 599,-.

SUNBIRD powerbank der kan oplades med solenergi, mens den fx hænges på en taske. I et flot 

aluminiumskabinet, der også giver muligheden for at oplade dit Apple Watch trådløst. Stærk 15 

cm ledning forstærket med fleksibelt kevlar fibre, der både kan anvendes til Apple og Android. 

Vejl. udsalgspris: 499,-.

Tidens superpopulære cocktail, en forførende Aperol Spritz,fortjener det allerbedste – en smuk og 
iskold servering. Gavesæt bestående af 4 stk. ALKEMIST Aperolglas fra Lyngby Glas, 53 cl, 1 BITZ 
iskugleform i silikone til 4 kugler med diameter 4,5 cm samt 4 stk. Zone sugerør i sort rustfrit stål, 15 
cm. Stålsugerørene kan bruges igen og igen,derved sparer du miljøet for plastaffald.
Vejl. udsalgspris: 599,-.

45 46

47 48 49

Bogen om 16 store og små danske whisky destillerier. Super gode historier om hver enkel 
iværksætters drøm og tilblivelse. nyd 5 cl. Fary Lochan mens du læser bogen. Bogen udgives i 
efteråret 2019.
Vejl. udsalgspris: 474,-.

ASTA WEEKENDTASKE Stor weekendtaske i gråbrun PU med et lækkert ’slidt’ look og ekstra 
lang lynlås, der giver en god, stor åbning, når den rummelige taske skal pakkes. Tasken har 
solide håndtag og kanvas-skulderrem, lysebrunt bomuldsfor og en lille, praktisk lynlåslomme på 
indersiden til nøgler, briller og andre småting. 70 x 26 x 40 cm.
Vejl. udsalgspris: 549,-.

Du kan til enhver tid tage én af de viste gaver og 
få lavet din egen løsning med extra drikkevarer, 

snacks og specialiteter.



Gaver á 300,00 kr.
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FADE Stentøj med en smuk reaktiv glasur, der giver ekstra glød. Dia. 40 cm. Fåes i farverne 
Matgrå/lyserød, Matsort/lilla, Matsort/grøn, Matsort/mørkeblå, Matsort/amber.
Vejl. udsalgspris: 499,-.

Specktrum Harlequin spejl, 63 x 93 cm. Vælg bronze eller klart.
Vejl. udsalgspris: 649,-.

SÔDAHL MINIMAL PLAID. Minimals store tern er klassisk og skandinavisk minimalisme, og 
dessinets form og farver leder tanken tilbage til 50'ernes møbelklassikere med stringente linjer 
og funktionelt design. Lækker blød, vævet plaid, 130 x 170 cm i 80 % uld og 20 % polyamid. 
Fåes i farverne Ash,  Natur og Indigo.
Vejl. udsalgspris: 599,-.

VEHO MZ-1 HØJTTALER. Lækker vandafvisende bluetooth-højttaler, perfekt til stranden eller 
poolen. Flere MZ-1’ere kan parres til surround sound i synkron afspilning. Indbygget 
genopladeligt 950mAh batteri. Opladetid 3 timer, spilletid 9 timer. 98 x 90 x 44,5 mm.
Vejl. udsalgspris: 499,-.

50 51 52

53 54 55

Lyngby Melodia whiskysæt: 5 dele. 4 stk. glas, 31 cl og 1 stk. karaffel, 85 cl.
Vejl. udsalgspris: 549,-.

Taylors Eys Tacoma Walnut 5 stk køkkenkniv Block sæt. Knivsæt med Kokkekniv, 

Brødkniv, Santoku-kniv, 

Vejl. udsalgspris: 799,-.
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Gaver á 400,00 kr.

VINogGAVESHOP.dk - Tlf. 7777 6406

66

Gaver á 400,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

Profi Cook Citruspresser . Elektrisk saftpresser i rustfrit stål af høj kvalitet. Lav et glas 
friskpresset juice på ingen tid og nyd den syrlige smag af enten citron, appelsin eller grapefrugt. 
Leveres med 2 forskellige kegler på henholdsvis Ø5 cm og Ø8 cm. 30,5 x 22,5 x 31,5 cm. 
Vejl. udsalgspris: 549,-.

HAWS brunt læderforklæde fremstillet i ægte hollandsk ko læder. Justerbar strop ved hals og 

talje. 
Vejl. udsalgspris: 999,-.

Bomann gulvstøvsuger: Poseløs, praktisk og energibesparende støvsuger i blå fra Bomann. 700 

W. Hold hjemmet rent og slip for at købe støvsugeposer. Mikrofilter system. Børste og 

fugemundstykke medfølger. Fåes i farverne rød og blå.
Vejl. udsalgspris: 699,-.

Profi Cook vakuumpakkter. Praktisk og let anvendelig vakuumpakker velegnet til sous vide 

tilberedning og marineringer. Forlæng madvarers holdbarhed op til fem gange længere ved at 

vakuumpakke dem. Sugeevne: 12 liter/min. 10 poser á 22 x 30 cm samt 8 poser á 28 x 40 cm 

medfølger. 38 x 63 x 15,5 cm. 
Vejl. udsalgspris: 799,-.

56 57

58 59 60

2 stk. POV Circle lysestager, forsølvet eller messing. D: 20 cm, B 12 cm.
Vejl. udsalgspris: 999,-.

Du kan til enhver tid tage én af de viste gaver og 
få lavet din egen løsning med extra drikkevarer, 

snacks og specialiteter.
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Gaver á 400,00 kr.

3 stk. MENU Afteroom knager, sort. Pulverlakeret zink. H: 4 cm, B : 21 cm, D: 7,4 cm
Vejl. udsalgspris: 899,-.

MENU Cage hylde, sort/mørk ask el. hvid/lys ask. H: 42 cm, B: 35 cm, D: 17 cm
Vejl. udsalgspris: 899,-.

MENU Troll vaser, ravfarvet glas. Mellem h12cm, ø14cm, Large h 19cm, ø 13cm.
Vejl. udsalgspris: 948,-.

Black & Decker 12V DC Luftstation. Pumper cykeldæk, motorcykeldæk, trillebørsdæk, større 

bildæk, sportsudstyr, fodbolde, basketbolde mm.
Vejl. udsalgspris: 899,-.

Flot og enkelt bålfad, fremstillet i sort pulverlakeret stål, dia. 60 cm og højde 24 cm.
Vejl. udsalgspris: 999,-.

61 62 63

64 65 66

Bomann støvsuger 600 watt. 2 i 1 poseløs hånd- og gulvstøvsuger. Multifiltersystem. Kan 

monteres på væggen under opladningen. Tilbehørsdele medfølger (gulvbørste,fugemundstykke, 

vægbeslag) 
Vejl. udsalgspris: 699,-.
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Gaver á 400,00 kr.

666

Gaver á 400,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

Vinsæt fra Lyngby Glas med 19 dele i helt transparent miljøkrystal, så du kan dække et smukt 
og elegant middagsbord. Sættet består af en karaffel, 1,5 l, 6 vandglas, 55 cl, 6 rødvinsglas, 46 
cl, og 6 hvidvinsglas, 35 cl.
Vejl. udsalgspris: 999,-.

Zone Nova badsæt. Giv badeværelset en makeover med Zone Nova One sæbedispenser og 
tandbørstekrus, Nova pedalspand, 3 l, og to lækre Classic håndklæder, 50 x 70 cm – alt sammen i 
den smukke farve Gull Grey, en enkel og ukompliceret pastelgrå, der passer ind overalt.
Vejl. udsalgspris: 899,-.

Bitz salatsæt med multifad, dia. 28 cm, i sort stentøj med blank glasur indvendigt, salatbestik i eg, 
27 cm, og 4 stk. skåle, dia. 12 cm, i stentøj med en matsort yderside og assorterede farver mørkblå, 
grøn, amber og grå blank glasur på indersiden. Vælg mellem to farvekombinationer på multifad: 
Sort/blå eller Sort/grøn
Vejl. udsalgspris: 749,-.

2 stk. Specktrum Shadow tealight fyrfadslysestager.
Vejl. udsalgspris: 799,-.

67 68

69 70 71

Flot julekasse med to flasker Ripasso i absolut top klasse fra Bertoni. Super Dansk juleøl som har 
vundet præmie flere år som den bedste juleøl, kvalitets karameller fra karamelfabrikken, svensk 
chokolade lakrids, marsmellow chokoladebarer, chokoladekugler og sennep og honning fra danske 
gårde.
Vejl. udsalgspris: 600,-.

Du kan til enhver tid tage én af de viste gaver og 
få lavet din egen løsning med extra drikkevarer, 

snacks og specialiteter.
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Gaver á 400,00 kr.

Trådløst digitalt termometer til madlavning i ovn, grill og meget mere. Du kan indstille 
termometeret til den ønskede temperatur, holde nøjagtigt styr på temperatur og tid og få alarm 
både fra enhedens eget LED-display og fra din smartphone via en gratis app. Leveres med to 
målespyd i rustfrit stål. Trådløs rækkevidde 50 m, temperatur op til 250 grader C.
Vejl. udsalgspris: 699,-.

Asbjørn rejsetaske. Stonewashed, mørkeblå kanvastaske med lækre læderdetaljer, inderlomme 
og udvendig lomme. Tasken har to håndtag, og der medfølger en lang rem, så tasken kan 
bæres på to måder.
Vejl. udsalgspris: 949,-.

VEHO ZT-1 EAR PODS. De smarte bluetooth in-ear høretelefoner med indbygget mikrofon og 
fjernbetjening fungerer op til 10 meter væk fra den tilsluttede enhed. Opbevaringsæsken 
fungerer som powerbank. En opladning giver op til 3 timers spilletid eller 3,5 times taletid.
Vejl. udsalgspris: 999,-.

Business hardcase kabinetrolley i ABS med en smart laptoplomme, så man nemt kan få adgang
til håndbagagen uden at åbne hele kufferten. Trolleyen har 4 hjul, 2 håndtag og integreret 
udtrækshåndtag af letvægtsaluminium. 2,7 kg. 56 x 40 x 20 cm.
Vejl. udsalgspris: 899,-.

Södahl Grå puf i en lækker uldkvalitet med moderne og kraftig skindstrop. 50 x 30 cm.
Vejl. udsalgspris: 799,-. 

Södahl Edge sengesæt. Edge er vævet i den blødeste bomuldssatin, hvor det diskrete motiv 
fremkommer som en eksklusiv effekt i stoffet. Edge er små, korte streger, som er placeret roligt 
og præcist i et stringent og enkelt mønster. Oeko-Tex-produceret sengelinned. Satinvævet i 100 
% bomuld, med praktisk lynlås i både pude- og dynebetræk. Vælg mellem 2 sæt i enten 140 x 
200 cm eller 140 x 220 cm. Fåes i farverne hvid, ash og leaf green.
Vejl. udsalgspris: 1.099,-.

72 73 74

75 76 77
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Gaver á 560,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager
Profi Cook glas El-kedel. Flot 2 i 1 te- og vandelkedel i glas og rustfrit stål samt gennemsigtigt 
håndtag. Kapacitet: 1,5 liter (omtrent 10-12 kopper). Vælg selv om du vil koge vand op på 
almindelig vis eller anvende det aftagelige tefilter til at lade teen trække. Elkedlen kan styres 
over WiFi via en gratis app til mobile enheder. Med betjeningsknapperne på standen kan der 
vælges en temperatur på enten 45, 60, 85 eller hurtig-start ved 100°C, og elkedlen kan holde 
vandet varmt i op til 2 timer. 1850-2200 W. 21,5 x 25,5 x 19,5 cm. 
Vejl. udsalgspris: 999,-.

Havit E30 Bluetooth højtaler til udendørs brug, selv når det regner (Vandafvisende IPX7 

beskyttelse). Spilletid ved medium volume 12-14 timer. Velegnet til værelser, gåture, strandture 

og kan kobles sammen med en anden Havit højtaler der skaber ægte stereolyd. 
Vejl. udsalgspris: 999,-.

GoXtreme Enduro Black action kamera er det perfekt kamera til actionfans og sportsfolk. 

Kameraet kan optage i 2,7k og 4k ultra HD ved 60 billeder i sekundet. Skærm på 5 cm. 

Monteringsudstyr og vandtæt hylster medfølger. WiFi
Vejl. udsalgspris: 999,-.

Profi Cook Varmluftsfriture på 2,5 liter. Udseende i en flot kombination af sort og blå på LED 

skærmen. 1500 W. Med justerbar termostat mellem 80 og 200°C og 7 forskellige 

fritureprogrammer. Beholder med non-stick belægning, så maden lettere slipper bunden. 

Reducerer friturelugten. 30,4 x 26,3 x 33 cm. 
Vejl. udsalgspris: 899,-.

78 79

80 81 82

Nordahl Andersen Caia smykkesæt med halskæde, øreringe og armbånd - Joanli Nor Caia Nor. 
Frit valg mellem sølv eller forgyldt.
Vejl. udsalgspris: 1.200,-.
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Taylors Eye Sardinia Bestik.  Stainless steel 18/10 Til 8 personer. 32 dele. Bestiksættet er udført 

i stainless steel 18/10 og består af 8 spiseske, 8 spisegaffel, 8 spisekniv og 8 teske. 
Vejl. udsalgspris: 1.200,-.

Barcelona serien fra Greenpan leverer suveræne prisvindende stegepander med en keramisk 

belægning laver af naturlig mineraler, hvilket giver en hurtig og jævn opvarmning. Brugen af de 

naturlige minealer betyder også der ikke frigives nogen giftige gasser når panden opvarmes.  

Yderbelægningen er ligeledes keramisk hvilket gør panden nem og hurtig at rengøre med varmt 

vand og en smule opvaskemiddel. Greenpan barcelona panden tåler alle varmekilder, inkl. gas 

og induktion. 
Vejl. udsalgspris: 1.299,-.

INDSKUDSBORDE Det klassiske sæt indskudsborde i et nyt og supertrendy design med sort 
stel og mosaiktop af tre farver natursten i grafiske, tredimensionelle mønstre. Småbordene er 
ideelle som sengeborde, sideborde eller sofaborde. 32 x 32 x 51 cm, 27 x 27 x 47 cm og 22 x 
22 x 45 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.

83 84 85

86 87 88

MOBICOOL G26 DC KØLEBOKS DC12V 25L 3A  til bil.Køleboksen fra Mobicool er konstrueret 

med et bærehåndtag, som fungerer som "lås". Den har desuden integreret et dobbelt 

ventilationssystem til hurtig kuldefordeling  I låget har køleboksen et kabelrum, så kablerne ikke 

er i vejen, når du har boksen med ud af bilen eller hjemmet. Desuden har køleboksen integreret 

Vejl. udsalgspris: 699,-.

Lækker drinkspakke med opskriftsbog fra Fevertree hvor du finder 125 drinksopskrifter, lavet af 
bartendere i hele verden. 4 forskellige Fevertree tonics, Old English gin i absolut topklasse og 
dejlig Ocean rom. Så er der gang i baren!
Vejl. udsalgspris: 882,-.

Funkis bålfad. Kvadratisk bålfad i granitfarvet fibercement med sort metalkurv. 55 x 55 x 38 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.499,-.
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Gaver á 560,00 kr.

Gaver á 560,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager
De flotte rektangulære fade fra BITZ har de perfekte proportioner til lasagneplader, og multifadet 
indbyder til en skøn salat. Gavepakken består af 2 ovnfaste fade, 19 x 14 cm og 30 x 17 cm, 
multifad, dia. 28 cm, alle i sort stentøj med en smuk reaktiv glasur indvendigt samt salatbestik i 
eg, 27 cm. VÆLG mellem to kombinationer: Fade i sort/grøn, multifad i sort/mørkeblå. Fade i 
sort/amber, multifad i sort/creme.
Vejl. udsalgspris: 949,-.

Specktrum Ball Pendant lampe. Glas med metal base. ø 30 cm. Fåes i farverne Clear, Light 
dusty burgundy, Warm grey, Grey blue, Green.
Vejl. udsalgspris: 1.049,-.

89 90

91 92 93

Smart trådløs udendørs kamera til overvågning, iPhone og Android kompatibel. Caliber IPC 
HWC401 lysfølsomt IP kamera med bevægelsescensor, nattesyn. visuel overvågning ved brug 
sammen med den gratis app, som du let installere på din iPhone eller Android telefon. 
Vejl. udsalgspris: 999,-.,-.

BuzzRack BEETLE-modellen har plads til tre cykler og er beregnet til biler uden anhængertræk. 
Cykelholderen leveres komplet med holdere og stropper. Alle berøringspunkter mellem cykelholder 
og hjul er beskyttet, så ridser og mærker helt undgås. BuzzRack er kvalitetscykelholdere til den 
kræsne køber. Produktet er gennemtestet og nok det stærkeste, der findes på markedet. 
BUZZRACK cykelholdere er godkendt af TUV. XP-NORM R18-904-4. Max antal cykler: 3. Mål 
foldet: 73cm x 54cm x 15cm . Max belastning: 45 kg. Max vægt pr cykel: 15 kg 
Vejl. udsalgspris: 699,-.

Profi Cook Sous vide kar i rustfrit stål, 520 W. Prøv sous vide konceptet af og tilbered madvarer 
med præcision som i det professionelle køkken. Kapacitet 8,5 liter. Indstil temperaturen på 
vandbadet (45 -90 grader) og kom vakuumpakkede madvarer ned i karret. Følg tilberedningen 
igennem det gennemsigtige låg. LCD-skærmen viser temperatur og tid. Indergryde med non-
stick belægning, tang samt stativ i rustfrit stål medfølger. 41 x 21 x 30 cm.
Vejl. udsalgspris: 999,-.
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Corium Labtoptaske. Bevar coolness og overblik over både laptop, notater, kalender og alle 
småtingene i den travle hverdag. Hold det hele samlet i denne computertaske i sort skind med 
grønt tekstilfor. Tasken har forstærkede greb, bærerem, to udvendige lynlåslommer og tre 
lommer indvendigt. 40 x 30 x 7 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.499,-.

Funktion Robotstøvsuger. Effektiv robotstøvsuger til daglig rengøring af hjemmet. En kraftfuld 
lille robotstøvsuger, der på trods af sin størrelse har en stærk motor (11000 RPM), der klarer de 
fleste forhindringer i hjemmet. 3 forskellige indbyggede rengøringsprogrammer, 
filtreringssystem, der forøger effektiviteten samt renser luften. 2600 MAh litium batteri. Fuld 
opladning tager 3-4 timer og giver 80-100 minutters drift. 280 ml støvbeholder.
Vejl. udsalgspris: 1.499,-.

Flot julekasse med to flasker ripasso i absolut top klasse fra Bertoni. Super Dansk juleøl som 
har vundet flere år som den bedste juleøl, Ruby portvinen som passer godt til ris alamanden, 
lækkert fyldt chokolade og marcipan i juleæske, kvalitets karameller fra karamelfabrikken, 
svensk chokolade lakrids, marsmellow chokoladebarer, chokoladekugler og sennep og honning 
fra danske gårde.
Vejl. udsalgspris: 850,-.

Sæt med 2 hardcase kufferter i ABS. Den store kuffert har TSA-lås, og begge har kodelås, 4 hjul 
og stabilt håndtag på toppen og integreret udtrækshåndtag af gunmetal-farvet letvægtsalumi-
nium. Stort lynlåsrum med elastik, lille indvendig lomme og sort for. Kabinekufferten rummer 38 
liter og vejer 2,8 kg, 54 x 38 x 22 cm, mens den store kuffert rummer 72 liter, vejer 3,4 kg og 
måler 67 x 45 x 25 cm. 
Vejl. udsalgspris: 1.499,-.

Festina Steel Black Black Leather Herrur. 24 timers urskive, datovisning, mineralglas, 
vandbeskyttelse 5 bar/50m. Ø 45,8.
Festina dameur. Skiven er helt enkel, som giver et fantastisk og eksklusivt look. Designet 
afsluttes med en klassisk og stilren meshlænke.Mineralglas  - Vandbeskyttelse (bar/meter) 
3/30m.. ø 38 mm.
Vejl. udsalgspris: 998,-.

94 95 96

97 98 99

MENU Cage bord. Sort/ask. H: 30 cm, B: 43 cm, D: 43 cm
Vejl. udsalgspris: 1299,-.
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Gaver á 640,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager
Gastroback Espresso maskine giver dig mulighed for at 
være hjemmebarista. Du står selv for hele brygge-
processen. Vandbeholderen har en kapacitet på 1.4 liter 
vand samt mælkeskummer. Autosluk-funktion, 15 bars 
tryk og 1100W.
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.

GoXtreme Barracuda 4k actionkamera  til at optage under 
vandet i en 4k opløsning ved 25 fps.Touchscreen. Vandtæt 
ned til 10 meters dybde. Hylster og et hav at tilbehør 
medfølger. Skærm på 5 cm. Kan anvendes med 
smartphones og tablets. Download en App og styre 
filmning fra di Phone. 
Vejl. udsalgspris: 1.299,-.

Bomann røremaskine med 8 hastighedsindstillinger på 1200watt. Dejkrog, piskeris og miksekrog 

medfølger. Skålen kan rumme op til 3,5 kg dej. 
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.

Menu Copenhagen Tray Table. Sort. Dimensioner: H: 88,7 
cm, L: 47,8 cm, D: 33,8 cm
Vejl. udsalgspris: 1.495,-.

100 101

102 103 104

Black & Decker græstrimmer. Edging guide - kant guide for 
pænere kanter, nem at konvertere fra trimning til kantklipning 
ved at vride stangen. Lithium batteri.
Vejl. udsalgspris: 999-.
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Menu Staple væg lampe. Pulverlakeret stål. H: 36 cm, L: 
15 cm Fåes i farverne sort, messing eller stål.

Vejl. udsalgspris: 1.495,-.

Black & Decker el-plæneklipper med ledning. Efffekt 1200 
w, klippebredde 32 cm, opsamlerkapacitet: 30 l.
Vejl. udsalgspris: 949,-.

Wien vase i stentøj fra A Simple Mess. Stentøj med en flot 
reaktiv glasur, der giver et helt unikt udtryk.
H: 30 cm, dia. 34 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.599,-.

105 106 107

108 109 110

Flot julekasse med to flasker ripasso i absolut top klasse fra Bertoni. Det bedste fra Alsace nemlig to 
37,5 cl. flasker med Riesling og Pinot Gris hvidvine. Super Dansk juleøl som har vundet præmie 
flere år som den bedste juleøl, Ruby portvinen som passer godt til ris a la manden, lækkert fyldt 
chokolade og marcipan i juleæske, kvalitets karameller fra karamelfabrikken, svensk chokolade 
lakrids, marsmellow chokoladebarer, chokoladekugler og sennep og honning fra danske gårde og 
så lige lidt gløgg mix med den allerbedste gløgg opskrift..
Vejl. udsalgspris:1.000,-.

Laguiole steaksæt. Fransk elegance og kvalitet når det er bedst. 6 knive og 6 gafler i 13/0 stål, 
håndslebet og blankpoleret skaft i træ. Fås i sort eller brun. Zebratræ. 
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.

Anton weekendtaske. Stor og rummelig weekendtaske med bære-
hanke og skulderstrop med metalkarabin, sort læder med sort for, 
50 x 20 x 37 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.799,-.
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Gaver á 640,00 kr.
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Gaver á 640,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 

gavepapir eller cellofan, og kan forsynes 
med klistermærke eller kort med dit/jeres 

logo og hilsen til modtager

3 stk, Specktrum Crystal Colour Crush lysestager.
Lille 10x6 cm, stor 13x8 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.099,-.

Södahl living. Her er dine nye favoritter i sofaen. Deco Knit plaid i ash, 130 x 170 cm, er den 
hyggeligste bomuldsstrik i et fint mønster med nostalgiske referencer, og dertil to skønne Refined 
puder i antracit, 50 x 50 cm, med trendy læderhank. 60 % uld/40 % polyester.
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.

TRANCHER Gavepakke med et eksklusivt Sabatier forskærersæt bestående af forskærergaffel 
og -kniv samt strygestål pakket med et HOLM skærebræt i akacietræ med saftrille, 50 x 35 cm. 
Det perfekte skærebræt til udskæring af store stege samt anden tranchering. Der medfølger et 
sæt grydelapper i 100 % recycled sort læder. 
Vejl. udsalgspris: 1.399,-.

Veho MZ-3 højttaler. Lækker vandafvisende bluetooth-højttaler, perfekt til stranden eller poolen. 15 
watt sublim lydkvalitet med potent bas fra en 3” subwoofer. MZ-3’ere kan parres til surround sound 
i synkron afspilning. Indbygget genopladeligt 2200mAh batteri. 13 x 13 x 23 cm med antracit 
stofoverflade.
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.

111 112

113 114 115

Mega GT pakke. 1 fl. Hofland Gin, Holland 70 cl. 4 stk. Lyngby Glas - Gin Tonic glas 2 fl. Goldberg 
Hibiscus Tonic 2x20 cl. 2 fl. Goldberg Tonic 2x20 cl. 2 fl. Goldberg Yuzu Tonic 2x20 cl. Bartender 
Garnish - Dried Red Grape 75 g. Isterningbakke 8 stk. Gin trøffelkugler 95 g. Mammatus 
Marshmallows - Hindbær 85 g.; Cachet chokolade 100 g. Pakket i sort kartonæske
Vejl. udsalgspris: 1.015,-.
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Villa Collection potteskjulere. Hent naturens farver ind i stuen med dette sæt af tre smukke 
potteskjulere i keramik på sort metal fod. 18 x 26 cm, 24 x 38 cm, 36 x 21 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.299,-.

Lyskæde til flagstang. Skab den skønneste 
julestemning i haven til glæde for dig, din familie og 
alle andre. Lysnet til 8 meter flagstang. Diameter 
forneden 3,5 m med 480 LED-lys i varm hvid, som 
fordeler sig på 16 cirkler til et smukt lystræ.
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.

Festina Sport herreur. Stål chrono, læderrem. Mineral glas. Vandbeskyttelse: 5 ATM/50 m. 24 timers 
visning, tachometer, seperat sekundviser, kronograf. Ø 43,5 mm.
Vejl. udsalgspris: 1.398,-.

Festina Swarovski dameur i rosegold. Mineral glas. Stålkasse og stålrem. Vandbeskyttelse: 5 
ATM/50 m.. Ø 30,5 mm.
Vejl. udsalgspris: 1.398,-.

116 117 118

119 120 121

Lækker drinkspakke med opskriftsbog fra Fevertree hvor du finder 125 drinksopskrifter, lavet af 
bartendere i hele verden. 4 forskellige Fevertree tonics, Old English gin i absolut topklasse og dejlig 
Ocean rom. 4 miniature whisky, rom og vodka og en pose luksus chips med iberico skinke.Så er der 
gang i baren!
Vejl. udsalgspris: 1.017,-.

Black & Decker akku boremaskine. Kraft til at bore i træ og 
metal og alle skrueopgaver. 10 moment positioner. 80 dele. 
2 batterier..
Vejl. udsalgspris: 1.199,-.
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Gaver á 800,00 kr.
Alle gaver leveres indpakket i æske, 
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logo og hilsen til modtager

122 123

124 125 126

Profi cook Sous Vide Stav til vandbad. Kan monteres på en suppegryde. Tilbered råvarer på ægte 
sous vide facon ved at lægge vaccumpakket mad i vandbad ved en bestemt temperatur i flere timer
og bevar derved vitaminer og smag. Staven kan indstilles mellem 8 og 90 grader med 0,5 graders 
interval. LED skærm viser både tid og temperatur. 39 x 7 x 10,5 cm. Vaccumpakker til sous vide eller 
andet brug. Suger 12 liter i minuttet. 10 poser a´ 22 x 30 cm og 8 poser a´ 28 x 40 cm medfølger
Vejl. udsalgspris: 1.899,-

MENU Stone Lamp H: 19 cm. Ø: 20 cm. Designet af Norm Architects. Fåes i antrasit eller sand 
farvet. Leveres uden pære.
Vejl. udsalgspris: 1.995,-

Denne dramatiske og ikoniske vase i stentøj fra A Simple Mess giver dit hjem et elegant og 
personligt touch og den er lige så smuk med og uden blomster, 31 cm. 
Vejl. udsalgspris: 1.699,-

Flot barvogn i en ny fortolkning med sort stel, praktisk hylde og mosaiktop af tre farver natursten i 
grafiske, tredimensionelle mønstre. 81 x 46 x 83 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.599,-

Lækker drinkspakke med opskriftsbog fra Fevertree hvor du finder 125 drinksopskrifter, laver af 
bartendere i hele verden. 4 forskellige Fevertree tonics, Old English gin i absolut topklasse og skøn 
Ron Zacapa. 4 miniature whisky, rom og vodka, gourmet popcorn med cheddar cheese,  og en pose 
luksus chips med Iberico skinke. Til slut en pose gløgg mix med verdens bedste opskrift på gløgg. 
Så er der gang i baren!
Vejl. udsalgspris: 1.125,-



Vinkøleskab til 8 flasker. Server vinen ved den rette temperatur og få den optimale smag frem ved 
serveringen. Betjeningspanel med LED lys. Termoelektrisk køling, der kan justeres mellem 8 og 18 
grader. Hylde i krom, glasdør og håndtag i rustfrit stål.
Vejl. udsalgspris: 1.399,-
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Corium Weekendtaske. Superlækker og rummelig weekendtaske i det 
lækreste cognacfarvede skin med for i mørkegrø. Kan bæres både i 
hånden og over skulderen i de solide håndtag eller bæreselen. En 
indvendig og to udvendige lynlåslommer. 50 x 30 x 24 cm. 
Vejl. udsalgspris: 2.295,-

Færøsk fåreskind. Superblødt, langhåret og lækkert fåreskind fra 
Færøerne. Ulden fra færøske får er todelt - det indre lag er kort og 
blødt, mens det ydre lag er hårdere og længere. Ca. 120 x x80 cm 
men mål og farve kan variere, da hvert skind er unikt. Vælg mellem 
brun og grå
Vejl. udsalgspris: 1.199,-

Bordlampe. Lyset er landet! Fantastisk bordlampe med kuppel 
af røgfarvet glas og fire ben i sort metal, 35,5 cm, dia. 29 cm.
Vejl. udsalgspris: 1.499,-

XO Rom Millonario og XO Cognac Ulysse fra Drouet, det bedste af det bedste!
Vejl. udsalgspris: 1.298,-.

Flot julekasse med to flasker Ripasso i absolut topklasse fra Bertoni. Super Dansk juleøl som har 
vundet præmie flere år som den bedste juleøl, 10 års Ron Zacapa, Ruby portvinen som passer godt 
til ris-a-la-manden, lækkert fyldt chokolade og marcipan i juleæske, kvalitets karameller fra 
karamelfabrikken, svensk chokolade lakrids, marsmellow chokoladebarer, chokoladekugler og 
sennep og honning fra danske gårde.
Vejl. udsalgspris: 1.278,-.
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Specialløsninger og kombinationer

Glædelig Jul

Vi kan altid levere
 specialgaver  og
vingavekurve efter 
egne ønsker.

Special-
løsninger og

kombinationer
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Brandes

Brands

Specktrum.
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Sådan gør du

Sådan gør du:
1. Bestil det ønskede antal af de forskel-
lige gaver på 7777 6406 eller på 
mail@vinoggaveshop.dk. 

Vi kan også sammensætte en helt 
særlig kombination til dine kunder eller 
medarbejdere.

Ønsker du en vælg-selv løsning til dine
medarbejdere, sender vi en lille æske
med jeres logo og indeni logon til web-
shoppen til den enkelte medarbejder.
Medarbejderen kan med sit logon kun
se de gaver du har valgt at de skal
vælge imellem og de kan ikke se priser.

2. Vi sender alle de valgte gaver til dig
med navn på, så du kan dele ud. 
Gaverne indpakkes i æsker, gavepapir 
eller cellofan, og kan alle forsynes med 
en julehilsen og jeres logo.

3. Hvis en vare skulle blive udsolgt, ud-
skifter vi varen med en tilsvarende på 
sitet, og hvis nogle allerede skulle have 
valgt denne vare, kontakter vi vedkom-
mende og aftaler en erstatningsvare el-
ler et nyt valg.

Smage events: 

- Portvinssmagning
- Vinsmagning
- Ginsmagning
- Ølsmagning
- Romsmagning

Glædelig Jul Glædelig Jul
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Alle priser i kataloget er erhvervspriser ekskl. moms.

Skatteregler: I 2019 må julegaven til medarbejdere
gives skattefrit op til 800,- kr. inkl. moms. Gavekort,
uanset art, sidestilles med kontanter eller løn, og er 
skattepligtig for medarbejderen.

Vi leverer fragtfrit ved ordrer over 2.500,00 kr. ekskl.
moms. Vi har intet mindstekøb.

Vi tager forbehold for tryk- eller prisfejl og udsolgte varer.

Prolprodukter

Vi kan lave vin, øl og rom 
eller gin med jeres egen 
etiket.
Som for-etiket, eller som 
mere diskret bag-etiket.



Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
På gensyn i 2020!

VINogGAVESHOP.dk
Elmegårdsvej 1, 8723 Løsning

www.vinoggaveshop.dk - tlf.: 7777 6406 - mail@vinoggaveshop.dk


