Julgåvor 2022

Julgåvor - populära
produkter som passar alla!
Alltid lika uppskattade gåvor till medarbetare och kunder!

2199:-

599:-

Weekendbag Portofino skinn cognac

Necessär Sorrento skinn cognac

Ett huvudfack som stängs med dragkedja. 15" datorfack. Två stora ytterfack
med dragkedja. Två mindre ytterfack med dragkedja. Ett stort fack med
dragkedja på baksidan. Axelrem. Ett dragkedja samt 4 fack utan dragkedja
invändigt.

Ett huvudfack som stängs med dragkedja. Flera mindre fack samt ett stort
fack invändigt. Bärhandtag i skinn på ovansidan. Invändigt nätfack med
dragkedja. Krok invändigt så necessären kan hängas upp.
88036087 Necessär Sorrento Skinn Cognac

88036086 Weekendbag Portofino Skinn Cognac

589:-

1099:-

Datorfodral Ravello skinn cognac 13"

Datorväska Minori skinn cognac 15"

Ett huvudfack som stängs med dragkedja. 13” datorfack. Ett ytterfack med
dragkedja. Handledsrem, avtagbar.

Ett huvudfack som stängs med dragkedja. Ett fack med dragkedja på
framsidan. Ett fack med dragkedja på baksidan. 15” datorfack. Ett Ipadfack.
AirPods-fack i ytterfickan.

88036089 Datorsleev Ravello Skinn Cognac 13"

88036088 Datorväska Minori Skinn Cognac 15"

549:Bestickset 30-delar
Fungerar lika bra till vardags som till fest
och utgör ett lyxigt designinslag på det
dukade bordet. Detta paket utgör ett set
för sex personer och innehåller matkniv,
grillkniv, gaffel, sked och kaffesked.
88036062 Bestickset Dorre Victoria
30-delar

Förkläde jeanstyg/PU-läder
Förkläde i slitstarkt jeanstyg med detaljer i konstläder skyddar
dina kläder mot såväl spill som stänk. Maskintvätt 30°.
88036068 Förkläde Dorre Elena 70x80 cm

199:-

Alla
mästerkockar
behöver ett förkläde
av hög kvalitet
i köket

Skärbräda Skye Akacia

549:-

Tillverkad av akaciaträ och håller högsta kvalitet. Skärbrädan fångar
enkelt upp såväl brödsmulor som vätskor och håller rent i ditt kök.
88036077 Skärbräda Dorre Skye Akacia 56x35x3,5 cm

1499:-

Knivset 3-delar Global G-2538
Ett vasst knivset som består av kockkniven G-2, grönsakshackan GS-5
och skalkniven GS-38. Kockkniven kan du använda till att skära, hacka
och tärna de allra flesta råvaror. Grönsakskniven är det självklara valet när
du ska hacka mycket av något. Bladet är nästintill rektangulärt, vilket gör
att du kan skära hela vägen genom råvaran utan att skjuta eller dra kniven.
Skalkniven är bäst lämpad för arbeten som kräver precision, till exempel att
skala frukt och grönt.
64590202 Knivset 3-delar Global G-2538

299:-

Vassa
gåvor till vassa
priser!

Slipsten Suri
En riktigt bra kökskniv måste vara vass. Med Suri slipsten får du en förstklassig
kombinationssten med två gritnivåer som jobbar upp en slö/skadad kniv (1000)
för att sedan enkelt vända på slipstenen för att få en sylvass kniv (6000).
88036080 Slipsten Dorre Suri Kornstorlek 1000/6000 Gummibas 18x6x3 cm

59:Slipstöd till knivslip Suri
Suri slipstöd till knivslip, ca 28-30 graders slipvinkel.
88036085 Slipstöd till Knivslip Dorre Suri Svart 10 cm

360:Knivställ Kaya Akacia
Ha dina fina köksknivar framme på köksbänken. Med Kaya knivställ finns de alltid
nära till hands och dessutom bibehålls både knivarnas skärpa och kvalitet. Knivställets utformning möjliggör att placera knivarna på båda sidorna eftersom det
sitter magnet på bägge sidor.
88036081 Knivställ Dorre Kaya Akacia 24x10x2 cm

Knivset Akira 3-delar
Består av tre professionella knivar varav en kockkniv på 20 cm,
en köttkniv på 20 cm och en allkniv på 13 cm. Knivens handtag
är tillverkat av brun träimitation i plast och ligger stadigt i handen.
Bladet däremot är tillverkat av hamrat stål med en mycket vass
knivsegg. Bör handdiskas för lång livslängd.
88036066 Knivset Dorre Akira 3-delar

199:-

199:-

Irish coffeeset Iona 4 glas + 4 sugrör
i rostfritt stål

På vintern är det extra gott med Irish coffe. Detta Iona Irish coffe set består
av fyra klassiska glas med öra och sugrör i rostfritt stål så att du kan servera
drinkarna på ett snyggt sätt. Det medföljer även en miniborste för att enkelt
diska sugrören.
88036073 Irish coffeeset Dorre Iona 4 Glas + 4 Sugrör i Rostfritt Stål

Glöggkolv Snöstjärna
Med hjälp av ett tänt värmeljus håller glöggkolv Snöstjärna
glöggen varm framme på bordet. Ställningen är tillverkad av
smide medan själva glasbuteljen är utsmyckad med snöstjärnor.
Ett silikongrepp gör flaskan stadig att hålla i. Tål ej maskindisk.
88036063 Glöggkolv i Glas Dorre Snöstjärna 1,3 liter

299:199:Glöggmugg Fager 20 cl 4-p
Med Fager glöggmugg kan du låta dina gäster dricka glögg
med stil. Tillverkade i glas och dekorerade med vackra snöstjärnor.
88036064 Glasmugg Dorre Fager till glögg 20 cl 4-p

99:Skedar Kristina
Gulliga hjärtformade skedar för kaffe, glögg och desserter.
88036070 Skedar Dorre Kristina hjärtformade 110 mm

199:Pressobryggare Ki glas/rostfritt stål
Fixa dagens godaste kopp kaffe med Ki pressobryggare.
88036072 Pressobryggare Dorre Ki Glas/Rostfritt Stål 8 Koppar

299:Kaffekopp Kirk dubbelvägg 2-p
Dessa koppar har dubbelvägg och behåller värmen väl samtidigt som de är snyggt designade.
88036074 Kaffekopp Dorre Kirk dubbelvägg 24 cl 2-p

Fleecepläd Maja

360:-

Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i ett vackert mönster som påminner om snö. Inslagen med ett rosettband i en snygg presentkartong.
88036090 Fleecepläd Sagaform Maja Grön
88036091 Fleecepläd Sagaform Maja Vit

299:Frukostbricka Frona		
En stabil och härlig frukostbricka att servera frukost på sängen med. Rymmer
frukost både för dig och en familjemedlem.
88036071 Frukostbricka Dorre Frona Bambu 50x30x23,5 cm

799:-

Kastrullset Kosmo 3-delar
Kosmo kastrullset i tre delar hjälper dig att lyckas med allt från kokt potatis till såser.
De vackert utformade kastrullerna kommer i tre olika storlekar: 1,5, 2 och 3 liter.
88036067 Kastrullset Dorre Kosmo 3-delar

899:-

Stekpanna Scanpan CTX 28 cm

Bra, rymlig allroundpanna – perfekt att använda till vardagsmaten.
Non-stick-beläggningen gör att pannan både är lätt att steka i och att
rengöra. Välj en belagd panna när du steker känsliga råvaror, vill ha en
fettsnål tillagningsmetod eller lagar rätter med mycket vätska.
64030257 Stekpanna Scanpan CTX 28 cm

2016, -17, -19, -20 & -21

299:-

Pizzaspade BBQ med trähandtag
Hjälper dig att lyckas med pizzabakandet hemma. Med denna pizzaspade i större modell är det
enkelt att skjutsa in pizzan i ugnen.
88036075 Pizzaspade Dorre BBQ trähandtag 91x30,5x30,5 cm

549:Pizzastål BBQ
Genom att grädda din pizza på ett pizzastål får du
den allra frasigaste pizzabotten. Detta bakstål ger
din pizza en stenugnsbakad känsla.
88036076 Pizzastål Dorre BBQ 35,5x35,5x0,6 cm

260:-

Pizzaset Sade, rund skärbräda + pizzaskärare
Sade pizzaset är till för alla som älskar att baka egen pizza hemma. Serveringsskivan i akaciaträ har
fördjupningar som gör det enkelt att skära upp pizzan i perfekta trekanter med den tillhörande skäraren. 42x32x2 cm. Endast handdisk.
88036069 Pizzaset Dorre Sade rund skärbräda + pizzaskärare

Baka egna
pizzor!

59:Pizzaskärare Pilar
Pilar pizzaskärare har skydd för hjulet som har en diameter på 10,5 cm.
88036083 Pizzaskärare rund Dorre Pilar Ø 10,5 cm

Stekbord Steffie

649:-

För att tillaga en riktigt god smashburger behöver du ett stekbord
med rejält het yta. Steffie stekbord kommer därför att bli din nya
vän i köket. Kanterna gör att fettet inte rinner ut överallt. Placeras
enkelt på din spis oavsett häll, induktion, gas eller platta.
88036078 Stekbord Dorre Steffie 4 mm tjock 34x39x3,5 cm

249:Smashjärn till burgare, Smera
Smera smashjärn hjälper dig att få till en maximal Maillardreaktion på hela hamburgaren.
Tack vare tyngden och handtaget får du kraft för att forma din burgare och få en fin stekyta.
88036079 Smashjärn till burgare Dorre Smera 5 mm tjock Ø 13 cm

599:Stekhäll Stevie gjutjärn
Drömmer du om att samla hela kompisgänget utomhus
och laga rejäla måltider? Då ska du satsa på Stevie
stekhäll i gjutjärn där du kan tillaga allt från fisk till wook
året runt över en öppen eld.
88036082 Stekhäll Dorre Stevie gjutjärn Ø 38x30 cm

445:Jullådan Okyld
En underbar julinspirerad låda för finsmakare! Vad sägs om crackers
med ljuvlig smak av stilton? Kexen passar perfekt till rödlökschutney.
Fantastisk senap från en anrik svensk producent är ett måste till julmaten och likaså klassiska pepparkakor. Ett mycket trevligt godis från
en sockerbagare i fjärde generationen samt två härliga kryddblandningar - blanda din egen glögg och snaps. Alla produkter utom ostkexen är
från svenska producenter. Innehåller: Ostkex 45 g, konfekt 130 g, senap 200 g, kryddblandning glögg 25 g, kryddblandning 15 g, rödlökschutney 140 g och pepparkakor 300 g. Levereras i fin gåvokartong.
Frakt tillkommer.
88036092 Jullådan Okyld

Publådan Okyld

445:-

Duka upp svenska ölkorvar, svensk lufttorkad salami och en spansk
specialkorv med en blandning av kryddor och sherry - lufttorkad i
40 dagar. Till det njuter ni av krispiga, snurrade ost-twists med
gruyereost, fläsksvålar och chips med en fyllig smak av serranoskinka. Innehåll: Salami 230 g, ölkorv 100 g, spansk salami 200 g,
ostkex 100 g, chips serrano 120 g, fläsksvålar 50 g. Frakt tillkommer.
82101482 Publådan Okyld

239:Serveringsbricka + 4 Skålar Serena Akacia
Serena, avlång serveringsbricka i akacia med fyra serveringsskålar.
88036084 Serveringsbricka 51x9,5x5 cm + 4 Skålar

Whiskeyset Vide karaff + 6 glas
För whiskyälskaren så är whiskysetet Vide ett måste. Prova gärna att
använda till andra drycker såsom lemonad eller smaksatt bubbelvatten.
Det vackra setet innehåller en väl tilltagen karaff på 750 ml och sex tillhörande glas i finaste kristall, 22 cl.
88036065 Whiskeyset Dorre Vide karaff + 6 glas

360:-

399:-

Druvspecifikt
vinglas för Cabernet/
Merlot från Riedels
serie Vinum

Vinglas Riedel Vinum Cabernet Sauvignon/Merlot 2-p

399:-

Riedels vinglas för Cabernet/Merlot har en stor, hög kupa med förhållandevis vid öppning. Kupans
form förhöjer upplevelsen av vinet genom att mildra strävheten och dämpa den mest aggressiva
syran. Det gör att fruktsötman träder fram och vinet får en rundare och fylligare smak.
66010041 Vinglas Riedel Vinum Cabernet/Merlot 61 cl 2-p

Druvspecifikt
vinglas för Riesling/
Zinfandel från Riedels
serie Vinum

Vinglas Riedel Vinum Zinfandel/Riesling 2-p
Det här glaset är unikt eftersom det passar till både vita och röda viner. Kupans långsmala form
och slutna öppning balanserar syran i vita viner genom att lyfta fram druvans fruktighet. Av samma
anledning passar det till röda viner med fin syra och balanserade tanniner, som till exempel Zinfandel
och Chianti.
66010040 Vinglas Riedel Vinum Zinfandel/Riesling 40 cl 2-p

allXmas gåvokort för alla
smaker och tillfällen!
Med allXmas gåvokort i samarbete Delicard behöver du inte veta exakt vad
du ska ge bort. Så länge som det handlar om delikatesser, snygg design,
teknikprylar och smarta redskap är Delicard ett säkert kort. Du väljer
gåvokort och mottagaren väljer själv sin gåva.

Gåvokort allXmas vit, 1 gåva
Art nr 82200193

Gåvokort allXmas grön, 3 gåvor
Art nr 82200195

Pris 399 kr

Pris 799 kr

Gåvokort allXmas beige, 2 gåvor
Art nr 82200194

Gåvokort allXmas röd, 4 gåvor
Art nr 82200196

Pris 599 kr

Pris 999 kr

Över 100 härliga val!
Här har Delicard samlat det bästa inom delikatesser, köksredskap, design,
friluftsprylar och verktyg. Plus prenumerationer, välgörenhet och upplevelser.
Sortimentet i de olika valörerna är samma, det som skiljer sig är
antalet val av gåvor som mottagaren får lov att göra.

Julgåva
En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms).

Klimatkompenserad gåvofrakt 79 kr/kort samt moms (25%) tillkommer.
Korten gäller för leverans inom Sverige och är giltiga t o m 20240131.

Julchoklad - en populär
och uppskattad julpresent!
Vi har ett stort sortiment av godissäckar och chokladaskar.
Här finns något för alla smaker!

Julträlåda Mix

249:-

En naturfärgad trälåda fylld med 8 varianter som verkligen
förgyller julen. En unik och perfekt inslagen gåva i cellofan
som alla kan samlas kring.
60010798 Julträlåda Mix 1363g

Nyhet!

355:-

215:Trälåda Favoritmix

495:-

Fin trälåda fylld med favoriter som
Dumle, Geisha, Karl Fazer och Marabou.
60010665 Trälåda Favoritmix 1000g
60010603 Trälåda Favoritmix 2200g

Carls Surprise
Utmärkt presentlåda med perfekt välkänd mix,
bl a Riesen, Dumle, Geisha och Snickers. Hela 3,8 kg!
60010805 Carls Surprise 3800g

Nyhet!
3,8 kg

129:-

Chokladkulor i tub
Chokladkulor med tryffel och fina fyllningar i kombination med mörk & mjölkchoklad.
Tryffel med äkta Baileys Original Cream likör, Famous Grouse Scotch, Whisky,
Guinness eller äkta Baileys Original Salted Caramel Cream likör.
60010453
60010454
60010455
60010540

Baileys Original Truffles 320g
Famous Grouse Truffles 320g
Guiness Truffles 320g
Baileys Original Salted Caramel 320g

279:-

95:165:-

Tryffel i flaska
Len och mjuk inslagen tryffel i
en festlig champagneflaska.
60010661

Tryffel i flaska 350g

Hexagon Favoritmix
En fin presentförpackning med cellofan och rosett innehållande mångas favoriter såsom kolor i olika
smaker, Chocolate Eclairs, Dumle, Karl Fazer Mjölkchoklad, Geisha, Riesen & Rocket Hazelnut.
60010651
60010547

Hexagon Favoritmix cellofan & rosett 950g
Hexagon Favoritmix cellofan & rosett 1800g

30:-

115:-

Truffles

Len och mjuk som sammet är denna tryffel
från Belgien. Välj mellan fyra olika smaker.
60010657
60010658
60010659
60010660

Truffles Traditional 175g
Truffles Salted caramel 175g
Truffles Orange 175g
Truffles Rice crisp 175g

Julchoklad Lyxburk
Julig burk med en mix av favoriter som Geisha, Fox
och Rollo. Levereras med lock och cellofan.
60010602 Lyxburk Favoritmix 650g

195:-

Nyhet!

75:-

Baileys Opera Box

Baileys Ballotine

Utsökta praliner av mörk-, vit- och mjölkchoklad,
smaksatta med äkta Baileys.

Underbart goda Baileys tryfflar förpackade i en läcker
ballotin-förpackning.

60010391 Baileys Opera Box 227g

60010802
60010803

Baileys original Ballotine 205g
Baileys Salted caramel Ballotine 205g

199:Jutesäck Mix Röd
Ge bort den bästa julklappen i en röd presentsäck med en härlig
mix av godsaker, bl a Toffifee, engelsk konfekt och Baileys twists.
60010226 Jutesäck Mix Röd 1122g

149:299:-

Jutesäck Chokladpraliner

Jutesäck Mix Grön

Stor och välfylld presentsäck med God Jul i guldtryck. Fylld med massor
av godsaker, bl a Riesen, Toblerone, Noblesse och Toffifee.
60010227 Jutesäck Mix Grön 1599g

99:-

Fin presentsäck med tryck och fylld med en mix av italienska
chokladpraliner av mörk-, vit- och mjölkchoklad. Alla med ljuvligt
goda fyllningar.
60010429 Jutesäck Chokladpraliner 800g

279:Nyhet!

Jutesäck 4 sorters kola

Jutesäck Stor God Jul

Ett helt kilo grädd-, choklad-, polka- och hallon/lakritskolor hittar du i
denna fina presentsäck med tryck.

En stor jutesäck välfylld med alla julsmaker som passar både stora
och små i 9 olika varianter. Den perfekta gåvan!

60010228 Jutesäck 4 sorters kola 1000g

60010799 Jutesäck Stor God Jul 1598g

219:-

159:-

119:Härliga Praliner
Chokladask ask fylld med 50 eller 100 härliga praliner av gräddtryffel,
mandelnougat m fl. Mixad sortering med mörk- och mjölkchoklad.
60010200 Femtio Härliga Praliner 430g
60010201 Hundra Härliga Praliner 860g

Carls Favoriter
Vacker julask som innehåller sorterade praliner med härliga fyllningar
med bl a vanilj- & mjölkchokladmousse, salt karamell, nötkräm, marsipan,
mandel och många fler.
60010650 Carls Favoriter 605g

Nyhet!
Truffles Collection

365:- 169:-

Julens alla godaste tryfflar samlade under samma lock. Asken innehåller
11 olika sorter och 66 stycken tryfflar av vit, mörk och mjölkchoklad. Fri
från palmolja.
60010548 Truffles Collection 850g

Walkers Praliner
Stor chokladkartong med hela tre våningar, mix av mjölkchoklad,
mörk choklad och vit choklad.
60010806

Walkers Praliner 720g

125:Färdiginslaget!
Julchoklad Inslagen

69:-

Klassiska chokladpraliner, inslagna i vackert guldigt paket.
60010589 Belgiska Praliner inslagen 200g
60010397 Belgiska Praliner inslagen 400g

Bara Mjölkchoklad

189:-

Innehåller chokladpraliner med smakfulla och juliga fyllningar,
bl a gräddtryffel, lakrits, nougat, salt & mandel, marsipan, tvillingnöt,
limetromb, creme brulée. Fri från palmolja.
60010545 Bara Mjölkchoklad 630g

359:-

289:-

Choklad Anthon Berg
The Original Chocolates Collection, en serveringsfärdig ask
med inslagna favoriter.
Guld, en klassisk chokladask med välkända chokladpraliner.
Superior Selection, en exklusiv blandning med stor variation av
praliner, innehåller hela 17 olika varianter.
60010762 Anthon Berg The Original Chocolates Collection 250g
60010549 Anthon Berg Guld 800g
60010663 Anthon Berg Superior Selection 1000g

79:155:-

Nyhet!

279:-

Tryffel pillow 5 smaker

Pralibel Luxe

Sammetslen chokladtryffel från Belgiska Delafaille. Inslagna och
fördelade på fem olika smaker; Original, Salt Caramel, Crisp, Tiramisu
och Orange.

Otroligt fin ask med praliner från välkända LIR – Irlands stolthet.
60010800

Pralibel Luxe 620g

60010761

199:Nyhet!

Tryffel Pillow 5 smaker 570g

Nyhet!

199:Exclusive Chocolate Collection

Sea Shells
Härligt goda Sea Shells från Belgien. I en fin ask på hela 1 kg.
60010804

Sea Shells 1000g

Läckert utsökta praliner, crème brûlée och tiramisu.
60010801

Exclusive Chocolate Collection 800g

Nu tändas tusen
juleljus ...

215:-

279:Kombistjärna på fot med skärm +
stjärna Moa

Julstjärna Ice vit

Lampfot (1 st) med en vit stjärna, inklusive en vit
lampskärm. Byt till vanliga lampskärmen när julen är över.
34x82x14 cm. Ljuskälla ingår ej.

189:-

88040000

85:-

Modern vit pappersstjärna som är tillverkad av tre lager veckat papper.
Konturen är lite ojämn för en vintrigare känsla. Ett elegant band ingår
för att lättare kunna hänga upp stjärnan. Kan hängas både i fönster
och mot en vägg. Sladdställ och ljuskälla ingår ej.
88040001
88040002

Kombistjärna på fot med skärm + stjärna Moa

Sladdställ med strömbrytare
Komplett sladdställ E14 med brytare. Sladd 5 meter.
Vit. Kan användas till pappersstjärnor.

Julstjärna Ice vit 70x70x24 cm
Julstjärna Ice vit 50x50x22 cm

88040004

275:-

445:-

Sladdställ med strömbrytare E14 vit 5m

95:-

Ljusstake Trapp 7 ljus

Ljusstake Eli 5 ljus

Ljusstake Ada 7 ljus

7-armad träljusstake för inomhusbruk. Passar
utmärkt i fönstret och på bordet för att skapa
en härlig julstämning i hemmet. 1,8 m sladd.
33,5x53,5 cm.

Träljusstake med 5 ljuskällor och guldmålad dekor.
Skapar en härlig julstämning i fönster eller på t ex
en hylla eller skänk. 1,8 m sladd. 37x47x8 cm.

Klassisk träljusstake med 7 ljuskällor. Skapar en
mysig adventskänsla i med härligt sken. 1,8 m
sladd. 37,5x30 cm.

88010979
88010980

83100647
83100648

83100411
83100412

Ljusstake Trapp 7-armad röd
Ljusstake Trapp 7-armad vit

Från

19:-

Ljusstake Eli 5 ljus vit
Ljusstake Eli 5 ljus beige

Passar
till Ada &
Trapp

Ljusstake Ada 7 ljus röd
Ljusstake Ada 7 ljus vit

Reservlampor
För inomhusbruk.
83280000
83100145
88010981
Passar
till Eli

Reservlampa 3W klar 3 st/fp
Reservlampa Universal LED 0,2W klar 3 st/fp
Reservlampa sparebulb klar

19:45:25:-

199:-

Från

59:Ljusslinga Dew Drop

Julkrans Nike

Dekorativ ljusslinga med varmvita LED dew drops. Kan användas vid t ex
dukningar, blomsterarrangemang, i fönster eller på väggen. 83100653 är batteridriven och har inbyggd timer vilket gör det lätt att ställa in när produkten ska
lysa. 3 AA batterier, ingår ej.
83100653 Ljusslinga Dew Drop 46 ljus, 5 strängar, batteri
59:83100652 Ljusslinga Dew Drop 100 ljus, 5 m
95:-

Krans med 200 st varmvita LED-ljus som lyser upp fönstret,
alternativt mitt i rummet eller mot en vägg. 35x35x1 cm.
88040003

Julkrans Nike svart

Ljusslinga Golden 180 LED
Utomhusljusslinga med 180 LED lampor med vackert
gyllene ljussken. Slingan är ca 12,5 meter lång med ett
avstånd på 7 cm mellan lamporna. Perfekt för din trädgård.

19:-

88050001

Ljusslinga Utomhus Golden LED 180 ljus

155:-

Värmeljus LED 2-p
Värmeljus med fint sken. Den flimrade lågan
gör ljuset väldigt verklighetstroget.
83100602

Värmeljus LED 2-pack 4x4 cm,
2 batterier CR2032 ingår

149:Från

29:-

Två
storlekar

Ljus LED Flamme
Blockljus LED May 4-p
Vaxljus med vackert sken. Inbyggd timerfunktion gör det
lätt att ställa in när ljusen ska lysa.
61500622

Blockljus LED May vita 7,5x12,5 cm, 4-p,
3 AAA batterier, ingår ej

Vaxljus med naturtrogen låga som lyser upp med varmvitt sken. Inbyggd timer.
Höjd inklusive låga.
83100654 Värmeljus LED Flamme 2-p, 2 batterier CR2032 ingår
29:83100655 Antikljus LED Flamme 2-p vit, H 25 cm, 4 AAA batterier, ingår 79:83100656
83100657

ej
Blockljus LED Flamme vit 7,5x15 cm, 2 AA batterier, ingår ej
Blockljus LED Flamme vit 7,5x17 cm , 2 AA batterier, ingår ej
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