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GÅVOKORT FRÅN 150.-
VINGA OF SWEDEN GÅVOKORT

• Ni väljer själva värdet på kortet som ni vill ge bort, 
 från 150 kr och uppåt.
• Logga + julhälsning ingår!

STÖRRE VALMÖJLIGHET
Över 800 produkter från välkända varumärken.

KOMBINERA
Mottagaren kan själv kombinera flera produkter till ett samlat 
värde.

LÄGG TILL PENGAR
Mottagaren har möjlighet att själv lägga till pengar ifall de vill 
ha något som överstiger gåvokortets värde.

RABATTERADE PRISER
Mottagaren får tillgång till de rabatterade priser och special-
erbjudanden som finns på Vinga Home.

PRODUKTAVGIFTER
Frakt för gåvokort 75kr.

*LEVERANSTID CA 1 VECKA PÅ LAGERVAROR.
FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER.

FRÅN

150.-*



Art.nr: 21200
Exklusiv traktörpanna med lock i koppar som är tillverkad 
i tre lager. Den har först ett lager kopparplåt utvändigt, ett 
lager aluminium och ett lager rostfritt stål invändigt vilket 
gör att de lätta att hålla rena. Kopparn och aluminium-
plåten leder värmen bra, det blir uppvärmt snabbt samt 
att värmen håller sig jämn. Botten har förstärkts med en 
tjockare platta av rostfritt stål och fungerar tack vare den 
även på induktionshäll. Pannan har ett rostfritt handtag 
som håller sig svalt under matlagningen. Fungerar på alla 
typer av spisar, inklusive induktion.
• Rymmer 3,5 L
• 3-lager med aluminiumkärna
• Fungerar på alla typer av spisar inklusive induktion
• Tål ugn upp till 230 grader
• Kopparfärgen kan oxidera och ändra färg med tiden

ORREFORS 3-PACK KNIVSET 399.-*

BARON TRAKTÖRPANNA 999.-*

*LEVERANSTID CA 1 VECKA PÅ LAGERVAROR.
FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER.
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En klassisk gjutjärnsgryta i Monte-serien. Tack vare gjut-
järnets goda värmeegenskaper är den idealisk till grytor 
och långkok. Utöver det har den en tjock botten, vilket 
gör att innehållet inte bränner fast lika lätt. Locket är 
försett med små piggar som gör att vattenångan som 
kondenseras fördelas jämnt och fint över innehållet – en 
självösningsfunktion. Insidan har en svart emaljering med 
större porer som har en något ruffare yta. Detta gör att 
porerna över tid fylls med olja och utvecklar en nonstick 
patina på samma sätt som rågjutjärn. Fungerar på alla 
typer av spishällar inklusive induktionshäll.
• Gjutjärn passar alla värmekällor, även induktion.
• I ugn upp till 230 grader (OBS! skruva av knoppen)
• Håller i generationer om du tar väl hand om den

MONTE GJUTJÄRNSGRYTA 429.-*

Burgundy 21992 Gul 21994 Svart 21990

Grön 21997

JUST NU!999.-ORD.PRIS 1.429.-

*

KAMPANJ-PRIS!
399.-*

Art.nr: 410869
Stiligare än så här blir det inte! Dessa knivar har en unik 
design med mörka knivblad och trähandtag. Set med 
tomatkniv, en japansk kockkniv och en kockkniv. Detta är 
knivar, som med rätt skötsel, håller i många år framöver!
• Material: Blad av stål, handtag av askträ
• Storlek: Bladlängd - tomatkniv 12cm, 
 japansk kniv 18cm och kockkniv 20cm 

JUST NU!429.-ORD.PRIS 769.-

*



Vinväska 70-120

Gedigen till sin storlek är denna weekendväska 
i bomullscanvas. Diskreta detaljer i veganläder. 
Fodrad insida ger väskan ett exklusivt intryck 
samtidigt som den är skonsam mot sitt innehåll. 
Rundade och vadderade handtag gör väskan 
bekväm att bära. Justerbar och avtagbar axel-
rem. En stilren och klassisk väskserie som tilltalar 
många.
• Material: Blad av stål, handtag av askträ
• Storlek: Bladlängd - tomatkniv 12cm, 
 japansk kniv 18cm och kockkniv 20cm 

Carlobolagets exklusiva kollektion ”Köket” består 
av produkter som passar lika bra när du vill ge 
bort en flaska eller två av finaste årgångsvinet 
eller om du vill ge bort något till ölentusiasten. 
Alltid lika rätt, den är snygg till fest och praktisk 
till picknicken. Vill du att vi präglar den åt dig, 
kontaktar du oss för en dialog om den bästa lös-
ningen. Skinnet är unikt och framtestat av oss för 
att hitta den perfekta balansen i färgerna samt 
kontrollerat enligt de krav som vi ställer på pro-
ducenten.
• Ölväska: Mått: 28,5x25x14 cm
• Vinväska: Mått: 33x18x10,5 cm

WEEKEND BAG 395.-*

VIN- & ÖLFLASKOR 549.-*
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Marinblå 500212 Taupe 500214 Trådlös laddning

Ölväska 73-120

Svart 500210

MED TRÅDLÖS LADDNING
Multifunktionell högtalare med trådlös laddning
Ta med högtalaren till stranden, fjället eller till 
kontoret. Spela musik eller använd den till tele-
fonkonferensen. Lägg telefonen ovanpå för 
trådlös laddning.
• Portabel bluetooth speaker
• Wireless charger
• Conferense phonespeake
• 360 ljud
• USB, micro USB, Bluetooth
• SD card, radio, 3,5 mm
• Storlek: 120*120*125mm
• Vikt:720g

PORTABEL 

HÖGTALARE 395.-*

*LEVERANSTID CA 1 VECKA PÅ LAGERVAROR.
FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER.

JUST NU!395.-ORD.PRIS 599.-

*

JUST NU!395.-ORD.PRIS 599.-

*

JUST NU!549.-ORD.PRIS 750.-

*



RPET SORTINO KYLRYGGSÄCK : 52103
Detaljer i konstläder och bomull. Tillverkad av 50 % åter-
vunnet material från PET-flaskor. PEVA-vadderade kylfack 
och flera praktiska fickor.
• Storlek: 30,5x15x46 cm

MILES TERMOSFLASKA : 5052
Vakuumisolering som håller vatten iskallt i upp till 18 h och 
varma drycker varma i upp till 6 h, kondenserar aldrig eller 
blöter ner väskan. Tillverkad av 18/8 rostfritt stål. Fri från 
gifter och går att använda livet ut.
• Storlek: 6,5x6,5x23 cm

2 STYCKEN RPET SORTINO SITTUNDERLAG : 512003
Vikbart sittunderlag av 50 % återvunnet material från 
PET-flaskor. Hålls hopvikt med en rem av veganskt läder 
och med tryckknapp. Tack vare remmen kan du praktiskt 
fästa den på ryggsäcken.
• Storlek: 40x30x1 cm

Art.nr: FA1025
och ärligt talat måste ju eld vara det maffigaste. Ta med 
den i picknickkorgen och skapa mys på utflykten, på berget, 
i snön eller vart som helst där du vill förhöja stämningen. 
En monterbar eldstad som du enkelt tar med dig och enkelt 
tar med dig hem igen.
• Aluminiumram & brandsäker Mesh
• Eldstadens mått 50x50x43 cm
• 4 st teleskop-grillgafflar ingår
• Längd på utfälld grillgaffel: 81 cm
• Smart förpackad i nylonrör med handtag 

OUTDOOR KIT 699.-*

FATAZZ FAT FIRE 395.-*

*LEVERANSTID CA 1 VECKA PÅ LAGERVAROR.
FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER.
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Art.nr: 12030 
Laga din mat direkt över öppen eld! Grillhällen är smidig 
och lätt att ta med på utflykter i naturen. Perfekt för större 
sällskap. Stabil design i gjutjärn med avtagbara ben i stål. 
Värmen fördelas jämnt över hela hällen. Lätt att rengöra 
efter användning. Användes med fördel över öppen eld 
eller med gasolbrännare. Plattan kan med fördel använ-
das utan ben direkt på en kolgrill, se till att du får lite luft 
runt om så att elden inte kvävs. Längd på benen: 35 cm.
• Gjutjärn passar alla värmekällor, även induktion.
• I ugn upp till 230 grader (OBS! skruva av knoppen)
• Håller i generationer om du tar väl hand om den

MONTE RAW GRILLHÄLL 699.-*

JUST NU!699.-ORD.PRIS 875.-

*

JUST NU!395.-ORD.PRIS 599.-

*

JUST NU!699.-ORD.PRIS 799.-

*

KYLRYGGSÄCK + TERMOS 
+ 2 ST SITTUNDERLAG
I PRESENTKARTONG


