
S O R T I M E N T  G Å V O KO R T  I M P E R I A L

I



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. PK1000 Pris från 1000 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



KÖK & SERVERING

KOPPARSTEKPANNA OCH SANTOKUKNIV
Stekpanna i stål och koppar, rymlig och gedigen. Santokukniv av stål som är noga utvalt från Tyskland, 
X50CrMoV15 och handtaget är av Pakkaträ. En bra all-round kniv.



KÖK & SERVERING

GJUTJÄRNSGRYTA OCH KÖKSTILLBEHÖR
En gedigen gryta tillverkad i emaljerad gjutjärn. Perfekt till härliga långkok och grytor. Förpackas med köks-
redskap i oljat akaciaträ, robust förkläde och grytlapp i stentvättad canvas detaljer i konstläder.



KÖK & SERVERING

KOPPARTERMOS OCH KAFFEMUGGAR
Kaffetermos i ett rent och enkelt formspråk kombineras med utmärkt funktionalitet. Förpackas med åtta 
stycken kaffemuggar i handmålad keramik med populärt mönster.



KÖK & SERVERING

KNIVSET, GJUTJÄRNSGRYTA OCH STEKTERMOMETER
Knivset av tysk stål som är noga utvalt från Tyskland, X50CrMoV15 och handtag av Pakkaträ. Gjutjärnsgryta 
i större modell samt en digital stek-och grilltermometer.  



KÖK & SERVERING

GRYTSET GROSSETO
Grytset innehållande en kastrull (4,5 L) samt en ugnsform. Kokkärl i karboniserad aluminium samt med en 
insida av non-stick Xylan-coating. 



KÖK & SERVERING

UGNSFORMSET
Vackra ugnsformar från danska Rosendahl. Praktiska ugnsformar kommer i ett set om tre som passar olika 
typer av matlagning. De kan staplas på varandra för att spara plats. Ett måste för alla kök! Storlek:  Liten: 
23,5 x 12,5 cm, Mellan: 23,5 x 23,5 cm, Stor: 37,7 x 24,5 cm.



SKÅL, KARAFF OCH SALLADSBESTICK
Stor skål i keramik samt en matchande karaff. Till detta kommer ett par salladsbestick med en mattbelagd 
guldfinish. 

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

SKÄRBRÄDA, NAKIRIKNIV OCH BRÖDKNIV
Ordentlig skärbräda av ändträ samt nakirikniv och brödkniv. Kvalitetsknivar i tyskt X50CrMoV15 stål.



KÖK & SERVERING

MARMORBRICKA, MORTEL, VINGLAS OCH OSTKNIVAR
Fyra stycken vinglas från Spiegelau, ostbestick i guld, en serveringsbräda i marmor samt en mortel. 



CHAMPAGNEGLAS OCH DESSERTSKÅLAR
Dessertskålar från danska Rosendahl. Lyft serveringen en nivå med den nya skålen på fot från Grand Cru 
Soft.  Förpackas med fyra stycken champagneglas från Rosendahl.

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

PEPPARKVARN, SKÄRBRÄDA, UGNSFORM OCH SERVERINGSBESTICK
Gedigen pepparkvarn med ställbart verk. Förpackas med vacker ugnsform samt skärbräda och serverings-
bestick i oljat akaciaträ. Ett beständigt material som åldras med värdighet.



KÖK & SERVERING

TRAKTÖRPANNA, KÖTTKNIVAR OCH TRANCHERSET
Slitstark traktörpanna i lättviktsgjutjärn. Förpackas med trancherset och matchande köttknivar i typisk 
fransk bistro stil av hög kvalitet. Ett set om fyra knivar, där du enkelt matchar med den gaffel du själv har 
hemma.



KÖK & SERVERING

KOMPLETT KNIVSET KAISER
Exklusivt set med fem stycken Kaiser-knivar, en brödkniv, en kockkkniv, en skalkniv, en nakiri samt en santo-
ku kniv. Setet kommer packat i en exklusiv canvaspouch. Förp. presentkartong.



KRISTALLGLAS, KRISTALLKARAFF, BRICKA SAMT COASTERS
Highball glass och kanna av kristall samt en bricka i konstläder och sex stycken glasunderlägg. 

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

TRAKTÖRGRYTA OCH PEPPARKVARN
Rejäl gryta i gjutjärn med emaljerad insida. Gjutjärnets egenskaper gör att värmefördelningen blir god i 
hela grytan samtidigt som den också bibehåller värmen länge. Exklusiv pepparkvarn med tyskt keramiskt 
verk för matentusiasten. Det högkvalitativa verket i pepparkvarnen fungerar till både salt och peppar, ställs 
enkelt in på önskad grovlek och är tack vare materialets egenskaper fri från risken för korrosion. 



FÖRKLÄDE, STEKPANNA OCH KNIVSET
Rejält förkläde i canvas med konstskinnsdetaljer. Stekpanna i gjurjärn, med ett handtag av trä samt ett 
knivset med en stor kockkniv samt en lite mindres skalkniv. 

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

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



KÖK & SERVERING

HERBSET FERULA & BUTCHER’S BLOCK
Kryddset med två krukor, fat samt en liten sax. Detta tillsammans med en stor skärbräda i oljad Acasia trä 
(FSC Certifierad). Stavlimmad. Skärbrädan har praktiska handtag på varje kortsida. Storlek 39x29x4cm. 
Förp. presentkartong.

 



KÖK & SERVERING

TRAKTÖRGRYTA OCH KRYDDSET
Rejäl gryta i gjutjärn med emaljerad insida. Gjutjärnets egenskaper gör att värmefördelningen blir god i hela 
grytan samtidigt som den också bibehåller värmen länge.Samt kryddset med två krukor, fat samt en liten sax.

 



HEMINREDNING & DEKORATION

4-DELS PERCALE-BÄDDSET SAMT MORGONROCK 
Underbart mjuk morgonrock i melange samt ett 4-dels bäddset i lyxig percale. 



HEMINREDNING & DEKORATION

GLASKRUKA OCH LJUSSTAKAR I MARMOR
Stilren kruka från Holmegaard. Designern Maria Berntsen har skapat en kruka i glas och läder som sprider 
stämning i skandinavisk stil. Förpackas med två ljusstakar i marmor med mässingsfinish.

 



HEMINREDNING & DEKORATION

LJUSLYKTA FRÅN HOLMEGAARD
Stilren ljuslykta från Holmegaard. Kan användas både inne och ute. Designer Maria Berntsen har skapat en 
lykta i glas och läder som sprider stämning i skandinavisk stil. Förpackas med ett doftljus i glasburk med 
lock, inspirerad av apoteksflaskor.



HEMINREDNING & DEKORATION

4-DELS FLANELL-BÄDDSET SAMT MORGONROCK 
Underbart mjuk morgonrock i melange samt ett 4-dels bäddset i varm och mjuk bomullsflanell. 

 



HEMINREDNING & DEKORATION

DUNTÄCKE
Härligt duntäcke fyllt med 90 % vitt andun och 10 % andfjäder med en bärighet på 8-10. Bärigheten talar 
om hur spänstigt täcket är, ett samspel mellan dunets spänst och luften däremellan. Ju högre siffra desto 
fluffigare täcke. Storlek 150x210.



HEMINREDNING & DEKORATION

SÅNGFÅGEL FRÅN KAY BOJESEN
Sångfågel Ernst designades av Kay Bojesen på 1950-talet och har nu äntligen tagits i produktion. Sångfåg-
larna är döpta efter Kay och hans familj och har sju färgglada personligheter. Sångfågel Ernst är det senaste 
tillskottet och är döpt efter Kay Bojesen far och fågeln är i grått med ett lätt skimmer.

 



BADRUM

HANDDUKSSET GRAND, TVÅL OCH LJUSLYKTA LAUSANNE
Exklusivt frottéset bestående av två duschhanddukar och två handhanddukar framtagna i 100 %  
ekologiskt odlad bomull. Handdukarna är tillverkade med hjälp av en zero-twist-metod vilket gör att de blir 
extra mjuka. Ljuslykta av glas som även går fint att använda som vas. Samt en tvål från Savonne de marseille.



BADRUM

HANDDUKSSET GRAND, TVÅL OCH MARMORBICKA
Exklusivt frottéset bestående av två duschhanddukar och två handhanddukar framtagna i 100 %  
ekologiskt odlad bomull. Handdukarna är tillverkade med hjälp av en zero-twist-metod vilket gör att de blir 
extra mjuka. Marmorbricka som passar utmärkt i badrummet. Samt en tvål från Savonne de marseille som 
doftar ljuvligt av oliv och lavender.



BADRUM

HANDDUKSSET BRITISH INDIA
Ett lyxigt frottéset i fint mönster med fyra duschhanddukar och fyra handhanddukar framtagna i 100 % ekolo-
giskt odlad bomull. Vid tillverkningen har man lagt stor fokus på god kvalitet från odlad planta till färdigställd 
produkt vilket har gjort att handdukarna är certifierade med både GOTS och OEKO-Tex Standard 100. Bom-
ullens egenskaper bidrar till en skön känsla mot kroppen och dess fina paisleymönster gör att de till och med 
blir fina på badrumshyllan. 500 gsm, strl. 40x70 cm, 65x135 cm. Förp. presentkartong.



BADRUM

MORGONROCK OCH TVÅLSET
Morgonrock i crystal fleece, en otroligt mjuk fleecekvalitet. Rocken har en bredare krage och en liten de-
korbrodyr vid höger bröst. Förpackas med tre olika tvålar, en med doft av citron och verbena från Savon 
de Marseille, en med fodt av oliv och jasmin även detta från Savon de marseille och en hård naturtvål som 
doftar av lotusblomma.



BADRUM

HANDDUKSSET GRAND, MORGONROCK OCH SLIPPERS
Exklusivt frottéset bestående av två duschhanddukar och två handhanddukar framtagna i 100 %  
ekologiskt odlad bomull. Handdukarna är tillverkade med hjälp av en zero-twist-metod vilket gör att de blir 
extra mjuka. Härlig morgonrock i melange-effekt, materialet är mjukt bestående av crystal fleece som värmer 
lite extra. Mysiga slippers i mjukt material som värmer gott om mornarna eller annars när man är frusen. Toff-
lorna är försedda med en gummisula som ger extra stöd och dämpning för foten, vilket gör de extra bekväma.



BADRUM

HANDDUKSSET, TVÅL OCH MARMORBRICKA
Ett lyxigt frottéset i fint mönster med två duschhanddukar och två handhanddukar framtagna i 100 % 
ekologiskt odlad bomull. Tvål från Savonne de Marseille samt en exklusiv bricka av marmor. 



BADRUM

HÅRSPRAY, SHAMPOO, BALSAM OCH ORGANISK HÅROLJA
Shampoo, balsam och volymspray från Vision Haircare. Förpackas med arganolja som är en kur mot skadat 
hår. Den ger näring och är fuktighetsgivande på djupet. Den har varit känd i århundraden av Berberfolket i 
Marocko. Storlek: Shampoo 250 ml, Conditioner 250 ml, Volymspray 300 ml, Argan Oil 100 ml



BADRUM

WEEKENDBAG, NECESSÄR OCH FROTTÈSET
En elegant weekendväska i stentvättad canvas med fina detaljer. Väskan har både axelrem och handtag. 
Förpackas med matchande necessär och handduksset i organisk bomull, setet består av två mindre hand-
dukar samt två duschhanddukar.



FRITID

SCUBA WEEKENDBAG, TERMOS SAMT GOGGLES. 
Fina uni-sex goggles från Blitz, termos samt en vattentät väska i slitstarkt material (rymmer 60L)



FRITID

RESVÄSKA OCH MOBILSKAL
Original skal av silikon med klassiska Chuck Taylor logotypen med 3D effekt tryckt på framsidan. Ger ett 
gott skydd mot smuts och repor. Du har full åtkomst av alla funktioner när din smartphone sitter i skalet. 
Lämpad för iPhone 6. Förpackas med en rejäl trolleybag i slitstarkt vattenavvisande material. Rymmer 
hela 100 l.



FRITID

TENNISRACKET, BOLLAR OCH SPORTVÄSKA
Tennisracket och 4-pack bollar från Wilson. Racketen är utrustad med Volcanic Frame-teknologi för kraft och 
stabilitet tillsammans med Stop Shock Pads för att minska vibrationer. Förpackas med en sportig duffelbag. 
Rymlig och hållbar som passar till träning, för en övernattning eller som handbaggage.



FRITID

FISKESET STINGRAY
Ett teleskopset Stingray 210cm spö 10-30g, haspelrulle Charter 320 med påspolad lina samt skeddrag. 
Packas med en 2-plans fiskelåda laddad med allt man behöver för att kunna börja fiska. Wobbler, spinna-
re, lina, metrev, tafsar, enkelkrokar och hagel.



FRITID

TENNISRACKET, BOLLAR OCH SPORTVÄSKA
Tennisracket och 4-pack bollar från Wilson. Racketen är utrustad med Volcanic Frame-teknologi för kraft och 
stabilitet tillsammans med Stop Shock Pads för att minska vibrationer. Förpackas med en sportig duffelbag. 
Rymlig och hållbar som passar till träning, för en övernattning eller som handbaggage.



ACCESSOARER

HANDKNUTEN FLUGA OCH SLIPS
En elegant fluga med inslag av ränder i vitt, ljusblått och marin. Knytes själv och perfekt för festliga till-
fällen. Förpackas med en marinblå slips i medaljongmönster. Ett hantverk som signalerar stil! Tillverkad i 
100% silke. Handgjord i Italien.



ACCESSOARER

HALSDUK OCH MÖSSA FRÅN AMANDA CHRISTENSEN
Multifärgad randig halsduk med fransar i båda ändar, tillverkad i 100% ull. Förpackas med finstickad 
mössa. Tunn och smidig som ändå värmer.



ACCESSOARER

HALSBAND ÖRHÄNGEN OCH ARMBAND
Halsband, örhängen och ett armband i guldmetall från svenska Snö of Sweden. 



ACCESSOARER

HALSBAND SNÖ OF SWEDEN
Ett trendigt och ordentligt statement-halsband från Snö of Sweden



www.presentkortofsweden.se


