
S O R T I M E N T  G Å V O KO R T  E X T R AVA G A N S

E



DET ÄR ENKELT

MOTTAGAREN VÄLJER SJÄLV
Presentkort of Sweden är gåvan för dig som vill ge något där du garanterar att mot-
tagaren blir tillfredsställd och nöjd med sin julklapp. Du ger mottagaren möjligheten 
att välja sin gåva själv.
 
SÅ LÖSER DU IN DITT KORT
Mottagaren får kortet och går in på www.getmygift.se med det presentkortsnummer 
och lösenord som finns på kortet. Som inloggad presenteras en mängd olika gåvor, 
han/hon gör sitt val och fyller i sina uppgifter. Inom två veckor har mottagaren fått 
sin valda gåva. 

LEVERANS
Kostnad för att skicka ut varan är 70 kr/kort (inom Sverige). 
 
SPÅRA DIN FÖRSÄNDELSE
Mottagaren av kortet kan alltid spåra sitt paket på vår hemsida för att se status på 
leveransen samt själv välja vilket utlämningsställe som han eller hon vill ha gåvan 
skickade till. När mottagarens paket har ankommit till utlämningsstället får de ett 
SMS (förutsatt att mobiltelefonnummer har fyllts i) om att paketet finns för uthämt-
ning. Om ej telefonnummer har angivits kommer de att få en avi hem som talar om 
att paketet finns för uthämtning. Det ligger hos utlämningsstället upp till 20 dagar 
och som mest skickas tre stycken påminnelser ut till mottagaren. Paket som ej häm-
tas ut skickas tillbaka till oss.
 



Vi har två olika standardomslag, ett neutralt som passar som gåva året 
runt och ett juligare omslag med julhälsning som är perfekt som julklapp. 

Gåvokortet kommer förpackat i ett exklusivt kuvert. 

GÅVOKORTET

KUVERT

Artnr. PK500 Pris från 500 SEK • Frakt 70 SEK



Vi erbjuder er att själva designa era gåvokort, ni kan som exemplet nedan 
visar, byta bild och skriva en hälsningsfras samt lägga in er logotype. Även 
på hemsidan kan man lägga in en toppbild med en hälsning, det blir då det 

första mottagaren ser vid inlösning av kortet. Ett trevligt och enkelt sätt 
att sätta er egen prägel på upplevelsen. Vi hjälper er givetvis med skisser 

på kort och hemsida.

GÖR UPPLEVELSEN PERSONLIG



 VARUMÄRKEN



VÄLGÖRENHET

 Som mottagare av vårt gåvokort kan du göra valet att skänka din gåva i form av att  
välja ett av våra hjälpkit. Det du väljer skickar vi tillsammans med Human Bridge till  
utsatta områden. Human Bridge insatser är behovsbaserade vilket betyder att de är  

på plats där de behövs allra mest. I nuläget levererar de sändningar till flyktingar som 
befinner sig Irak och Ungern. För övrigt arbetar de även med sändningar till bland  

annat Ukraina där de också finns stora behov på det här området.

Önskar ni som företag att samarbeta med en annan välgörenhetsorganisation  
så kan vi enkelt lösa även det. 

Vad som finns i hjälpkiten varierar utifrån behov. Ovan är det hjälpkit som vi skickar just nu.

SKÄNK DIN GÅVA



SKÄNK DIN GÅVA

KÖK & SERVERING

SERVERINGSSET LUKAS
Skål och fat i karamik, fatet och skålen är handmåla-
de och har en vacker dekorkant. 

TRAKTÖRGRYTA
Rejäl gryta i gjutjärn med emaljerad insida. Gjut-
järnets egenskaper gör att värmefördelningen blir 
god i hela grytan samtidigt som den också bibehål-
ler värmen länge. Passar utmärkt till långkok eller 
tillagning i ugn. Strl.30x12 cm. Förp. presentkartong.



KÖK & SERVERING

BUTCHER’S BLOCK
Robust och rejäl skärbräda i oljad Acasia trä (FSC 
Certifierad). Stavlimmad. Skärbrädan har praktiska 
handtag på varje kortsida. Storlek 39x29x4cm. Förp. 
presentkartong.

ROASTER GROSSETO
Ugnsrosta kyckling, grönsaker och kött i helbit i 
denna ugnsform i aluminium. Till formen hör en lös 
ställning som man använder då man tillagar kyck-
ling, revben eller kött. De ordentliga handtagen för 
att formen är enkel att greppa. Strl. 36x26x13 cm 
(inkl. handtag). Förp. presentkartong.



KÖK & SERVERINGKÖK & SERVERING

MAISON SÅSKASTRULL
Såskastrull i koppar och stål. Stålet ger flera funktioner, 
bland annat att kärlen fungerar på induktionshäll. Det 
yttersta lagret av koppar ger en snabb och jämn vär-
mefördelning. Strl. Ø 16x8 cm, rymmer 1,6 L. 

TRAKTÖRPANNA 
Traktörpanna i lättviktsgjutjärn. Råmaterialet är 
exakt samma som vanlig sandgjuten gjutjärn, men 
med ny teknik lyckas vi nu gjuta tunnare. 



KÖK & SERVERING

SKÄRBRÄDA & KNIVSET 
Serveringsbräda samt knivset i keramik. 

KRUKA & PASTASET
Självvattnande kryddkruka samt pasta set med 
durkslag, pastaslev och rivjärn. 



KÖK & SERVERING

SERVERINGSSET LUKAS
Skål och fat i karamik, fatet och skålen är handmåla-
de och har en vacker dekorkant. 

ÖLGLAS 
Fyra stycken ölglas från Rosendahl.



GJUTJÄRNSGRYTA
En gedigen gjutjärnsgryta perfekt för höstens alla lång-
kok! Rymmer 3,5 L.

KÖTTKNIVAR & TRANCHERSET
Köttknivar i fransk-bistro-stil samt ett matchande 
trancherset.

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

STAVMIXER 
En stavmixer på 600 Watt med 1 hastighet samt turbo 
funktion, enkel och smidig att hantera. Handenheten är 
i svart plast och har en sladd på 1.2 meter. Tillhörande 
bägare på 700 ml.

ELVISP
Elvisp med motor på 300W. Levereras med vispar 
och degkrokar. Fem hastigheter, pulsfunktion och 
en meter sladd.



KÖK & SERVERING

FÖRKLÄDE & STEKPANNA 
Förkläde i robust canvas samt stekpanna i gjutjärn.

MORTEL & SERVERINGSBRÄDA
Mortel och serveringsbräda i grön marmor. 



KÖK & SERVERING

KNIVSET KAISER
En brödkniv samt en santokukniv i tyskt X50CrMoV15 
stål.

MARBLE BOARD & OSTSET GLOMEL
Marmorbräda med läderdetalj samt ett ostset i 
guld.



KÖK & SERVERING

BRÖDROST OCH SERVERINGSBRÄDA
Brödrost med plats för två skivor och centrering av 
brödet så att du kan rosta både tunna och tjocka 
skivor bröd men jämn rostningsgrad. Samt en trev-
lig serveringsbricka av acaciaträ. 

VÅFFELJÄRN & FÖRKLÄDE
Enkelt Våffeljärn på 900 Watt som gräddar frasiga 
hjärtformade våfflor. Järnet har två indikatorlampor, 
överhettningsskydd för säger användning och Non-
stick beläggning för enkel rengöring. Halkfria fötter. 
Värmeisolerat handtag. Förkläde av canvas.



KÖK & SERVERING

VINGLAS SPIGELAU & COASTERS
Authentis Bordeauxglas i 4-pack. Högkvalitativa 
Bordeauxglas från Spiegelau i Tyskland. En vacker 
glaskropp utformad för att bevara aromerna samt 
att exponera en stor mängd av vinet för syre, vilket 
ytterligare frigör dofter och smaker. Samt sex styck-
en exklusiva coasters i konstskinn.

CHAMPAGNEGLAS & COASTERS
Authentis Champagne glas  i 4-pack. Högkvalitativa 
glas från Spiegelau i Tyskland. Rymmer 27cl / glas.. 
Samt sex stycken exklusiva coasters i konstskinn.



KRISTALLGLAS & BRICKA 
Fyra highball kristallglas samt en stor rund bricka i 
skinnimitation. 

KÖK & SERVERING

PITCHER, GLAS & COASTER
Kristallkaraff och sex stycken kristallglas tillsammans 
med ett coasterset. 



BLENDER & KRISTALLGLAS
Sex stycken krtisallglas samt en snygg blender med 
iskrossfunktion vilket passar bra när du skall blanda 
drinken, smoothien eller annat gott. Två hastigheter 
och pulsfunktion.

UGNSFORM, OLIVOLJA & VINÄGER
Fin ugnsform från danska Rosendahl. Skålen ingår i 
Rosendahls Grand Cru serie. Förpackas med exklusiv 
olivolja med infuserad tryffelsmak samt en balsamvinä-
ger med smak av mango.

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

VINGLAS SPIGELAU & COASTERS
Fyra stycken Authentis vitvinsglas av Spigelau, 
som är ett fullstort vinglas. Vinets smak lyfts fram 
på bästa sätt när vinet håller 12-16 grader. Till detta 
kommer en kyl-och vinluftare som håller ditt vin rätt 
tempererat. 

CASUAL BORDEAUX & COASTERS
Authentis Casual Bordeaux av Spiegelau är ett tren-
digt vinglas utan fot. Levereras i 4-pack. Storlek: 
Vinglaset rymmer 65 cl, H: 13 cm, Diameter: 9,6 cm
 Samt sex stycken exklusiva coasters i konstskinn.



KÖK & SERVERING

SERVERINGSBESTIK & STEKPANNA
Serveringsbestick i trä samt gjutjärnsstekpanna.

FÖRKLÄDE, GRYTLAPP & UGNSFORM
Robust förkläde i stentvättad canvas med konstläder 
detaljer. Förpackas med matchande grytlapp och 
ugnsform i keramik.



KÖK & SERVERING

UPPLÄGGNINGSFAT & SKÅLSET
Uppläggningsfat samt matchande skålset i kermaik.

KARAFF & MUGGSET
Fyra stycken muggar samt en karaff i keramik. 



HEMINREDNING & DEKORATION

4-DELS FLANELLBÄDDSET
Bäddset i härlig bomullsflanell. 

2 KUDDAR AVON
Stor och snygg dekorationskudde i naturnära kulör. 
Dess generösa storlek gör den härlig att ha i soffan 
men funkar också att bra som sittalternativ när plat-
serna i soffan eller fåtöljerna inte längre räcker till. 



HEMINREDNING & DEKORATION

PLÄD & LJUSSTAKE
Vävd pläd i herringbone mönster samt en ljusstake i 
guldfinish. 

LJUSLYKTA & PONCHO
Exklusiv ljuslykta i glas samt en poncho i fuskpäls. 



KÖK & SERVERINGHEMINREDNING & DEKORATION

4-DELS BÄDDSET PERCALE 
Bäddset i percale 200TC, två påslakan och två  
örngott. Svanen-märkt.

BRICKA MARBLE & LJUSSTAKAR
Dekorationsbricka i marmor samt ett par ljusstakar i 
marmor med mässingsfinish. 



HEMINREDNING & DEKORATION

PLÄD ARCITC
Fantastiskt mjuk pläd i konstpäls samt en undebar 
undersida av verlour. Lika snygg som skön.

4-DELS BÄDDSET PERCALE 
Bäddset i percale 200TC, två påslakan och två  
örngott. Svanen-märkt.



HEMINREDNING & DEKORATION

PLÄD & DOFTLJUS
Härligt vävd pläd i fiskbensmönster samt ett exklusivt 
doftljus med härligt doft av Cederträ. 

VAS 
Vas av Jakob E. Bang, modell JEB 65.



HEMINREDNING & DEKORATION

LAMPA & BRICKOR

Snygg och trendig ljuskälla ifrån PRHOME. Levereras 
med lampa. Brickset bestående av en större och en 
mindre bricka i bankad metall.

PLÄD & LYKTA
Sherpa pläd med ett härligt mönster samt en ljuslykta.



HEMINREDNING & DEKORATION

4-DELS BÄDDSET PERCALE 
Bäddset i percale 200TC, två påslakan och två  
örngott. Svanen-märkt.

PLÄD & LJUSLYKTA
Vävd pläd i fiskbensmönster, gjord av 600 g acryl. 
Ljuslykta/vas med konstskinnsdetaljer.



BADRUM

HANDKRÄM & MORGONROCK  
Morgonrock i härlig crystal fleece samt  handcre-
me med mjukgörande formula gjord på oliv olja och 
sheasmör. 

TOWELSET GRAND
Frottéset med två stora duschhanddukar samt två 
såmå handudkar av ekologiskt odlad bomull. 



FRITID

FROTTÉSET & TVÅL
Frottéset i ekologiskt odlad bomull samt en naturtvål. 

MORGONROCK & TVÅL
Morgonrock i härlig crystal fleece samt tvål från 
Savon de Marseille. 



FRITID

PICKNICKKIT
Termos, picknickpläd och kylfodrad picknickkorg. 

SCUBA COMPUTER BAG OCH BIKE TUBE
Vattentät ryggsäck med smart förvaring för dator, 
dokument och annat. Samt en vattentät väska som 
fästs på styret. 



FRITID

DATORVÄSKA & HÖRLURAR
Datorväska i roubust canvas med snygga detaljer i 
konstskinn. Hörlurar från TDK.

WEEKENDER CANVAS
Härlig och rymlig weekendbag i canvas med ett 
praktiskt inbyggt skofack. 



FRITID

RYGGSÄCK & TERMOS
Ryggsäck i slitstark canvas samt en termos. 

TRÄNINGSKIT
Träningsväska, vattenflaska, balansbräda samt  
träningshandduk.



FRITID

DUFFLEBAG POLO & TENNISBOLLAR
Perfekt träningsväska samt 8 st tennisbollar från  
Wilson.

FISKESPÖ & DRAG
Ett allround spö samt tre stycken drag. 



SKINNHANDSKAR
Tunnt fodrade skinnhandskar i svart från välkända 
Amanda Christensen.

ACCESSOARER

SLIPS MEDALJONG
Slips från välkända Amanda Christensen. Denna 
snygga slips har en bredd på 8,5 cm, ögla baktill 
och är av hög kvalitet. Tillverkad i 100 % silke. Hand-
gjord i Italien.



ACCESSOARER

HALSDUK
Multifärgad halsduk från Amanda Christensen. Fransar 
i båda ändar, material 100% ull. 

SMYCKESSET FRÅN SNÖ
Halsband och pärlörhängen



KORTHÅLLARE & FLUGA
Korthållare i skinn samt en fluga. 

ACCESSOARER

TRIXIE CHAIN
Halsband från Snö of Sweden.



ELEKTRONIK

STRYKJÄRN
Ångstrykjärnet gör strykningen snabb och enkel. 
Den keramiska stryksulan glider lätt och är reptå-
lig. Strykjärnet har en inbyggd antikalkfunktion och 
självrengöringsfunktion. 2200 W.

POWERBANK VITAMIN E 10 000
Kraftfull CE-märkt Powerbank på hela 10 000 MaH.



www.presentkortofsweden.se


