Alla priser
är inklusivge
inslagnin

VÄLKOMMEN TILL SAGAFORMS HAPPY HOLIDAY-SPECIAL FÖR 2018
Sagaforms favoritsäsong står för dörren, hösten och vintern med alla helger och alla
de möjligheter de ger oss att skämma bort oss själva och varandra med gåvor och
presenter i flera olika sammanhang. I denna katalog har vi samlat våra allra bästa
förslag för en lyckad julklapp. Hela vårt sortiment med förslag på ännu fler gåvor,
muggar och övriga promotionprodukter hittar du i Sagaforms Profilkatalog.
Sagaform designar själva och i samarbete med erfarna formgivare och kan därför
erbjuda presenten med det där lilla extra, som gör att den passar hemma hos de
flesta, då den kompletterar det man redan har eller har en funktion som ger något
extra. Vi ser framemot en gåvorik jul tillsammans med er!
Vänliga hälsningar från oss på Sagaform

alla produkter är i
år inslagna i vårt
fina presentpapper

I ÅR ÄR ALLA PRODUKTERNA INSLAGNA
Alla produkter i denna broschyr är i år färdigpackade i eleganta
förpackningar eller inslagna med presentpapper, se bilden till vänster.
Allt för att göra det så smidigt och snyggt som möjligt. Och inkluderat
i priset. Du hittar info om hela vårt sortiment utan inslagning i vår
profilkatalog eller på www.sagaform.com/produkter
I 25 år har Sagaform bidragit till att skapa goda och kärleksfulla
relationer. Att äta tillsammans har också, precis som att ge varandra
gåvor och presenter, sedan tidernas begynnelse varit ett sätt att bygga
starka relationer. Sagaform har sedan starten kombinerat dessa två
fina traditioner genom att erbjuda, av oss noga utvalda, prisvärda
och väldesignade produkter i snygga förpackningar.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

5017905 Top vas

5017869B Hold vas
Hold är en unik glasvas designad i samarbete
med Pascal Charmolu. Vasens höjd går att
justera genom att flytta upp eller ner
den guldfärgade metallhållaren för
att med stil kunna stötta upp höga
snittblommor. H 150 mm Ø 110 mm

319:5003451 Lyxig lanterna/vas
Dekorativ hög ljuslykta med guldfärgat
metallunderrede och vackert glas.
H 280 mm Ø 160 mm.

360:-

Unik vas med metallhållare som stöttar upp de
höga snittblommorna

Top vas är av munblåst glas
och guldfärgad metall. En
enkel men dekorativ
inredningsdetalj som
fungerar lika väl som vas för
enkla snittblommor och som
ljusstake med ett kronljus.
Den guldfärgade delen är
avtagbar. H 180 mm

245:-

5017870B Hold ljuslykta
Hold lanterna består av munblåst glas och guldfärgad metall. Framtagen för kronljus och lika fin
med glasdelen som utan. H 250 mm Ø 100 mm

245:5017630B Swing ljuslykta
Swing ljuslykta av kristall för värmeljus. Superläcker och
välarbetad värmeljushållare med metallock som skapar
härliga reflexer från ljuslågan. Locket släcker även lågan
när det är dags att stänga. Glasdelen är av kristall och
locket av guldfärgat rostfritt stål. L 80 mm (sluten)

169:-

5017906B Loop ljusstake
Loop är en generös och dekorativ ljusstake i guldfärgad
metall. Plattformarna är storleksanpassade för
blockljus. Den guldiga färgen och de mjuka formerna
ger en lyxig, mysig känsla hemma! 270 x 200 mm

319:-

5003634 Champagne
guld 4-pack Happy Holiday
Sagaforms ikoniska och unika club
design. Glasen är av munblåst glas med
guldfärgad fot. Säljs även i 2-pack. Club
guld är en limited edition serie. Handdisk
rekommenderas. 20 cl.

360:-

5009120B Club vinglas guld, 2-pack
Vinglas i Sagaforms ikoniska och unika club design. Vinglasen är av munblåst
glas med guldfärgad fot. Säljs i 2-pack. Club guld är en limited edition serie.
Handdisk rekommenderas. 25 cl.

235:-

5009119B Club
ölglas 33 cl, 2-pack

Cocktailglas i Sagaforms ikoniska club-design. Glasen är av munblåst glas med
guldfärgad fot. Fungerar lika bra som cocktailglas som dessertskål. Säljs i 2-pack.
Club guld är en limited edition serie. Handdisk rekommenderas. 15 cl.

Ölglas i Sagaforms ikoniska och
unika club design. Ölglasen är av
munblåst glas med guldfärgad
fot. Säljs i 2-pack. Club guld är en
limited edition serie. Handdisk
rekommenderas. 33 cl.

235:-

235:-

5009117B Club cocktail-/dessertglas guld, 2-pack

5017721B Ekollon
skål med lock

5017678B
Glöggkanna med värmare, guld

Fin burk i vit keramik med
blad i guldfärg för dekoration
och förvaring med lock.
H 195 mm Ø 140 mm

Glas/metall. Sagaforms klassiska
glöggkanna med värmehållare i ny
modern och dekorativ design.
1,3 L Ø 150 mm, H 250 mm

289:-

360:-

5017873B Kotte
serveringsfat
En ny tappning på förra
årets favorit med ekorren.
Ny relief och en kotte
i guld för dekorativ
servering som passar
vid alla tillfällen.
Ø 190 mm H 60 mm

199:-

5017872B Kotte burk
Kotte burken är en ny tappning av vår
ekorreburk som är en stor succé! Nytt
relief på burken och en kotte av guld
på toppen. Charmig detalj som passar
året om! 45 cl, H 150 mm

249:5017722B Ekorre serveringsfat guld
Serveringsfat med reliefmönster och
dekorativ ekorre som förgyller ditt bord.
Ø 190 mm H 60 mm

199:-

Glasmugg i två storlekar 2-pack, guld
Två vackra glöggmuggar i värmetåligt glas
med dekorativ guldrand, Klassisk design och
ettfint smycke på det dukade bordet.
5017748B Glasmugg liten 2 x 15 cl 169:5017679B Glasmugg stor 2 x 25 cl 189:-

5017860B
Serveringsskål 2-pack
Skålar som matchar in
fint med vår glöggserie.
I glas med dekorativ
guldkant. Klassisk design
och ett fint smycke på det
dukade bordet. H 57 mm
diameter 112 mm

245:-

Servera glöggen dekorativt
5017703B Ekorre burk
Stengods. Fin burk med
ekorre i guldfärg av vit
keramik för dekoration
och förvaring med lock.
45 cl, H 150 mm

5017682B Sked 4-pack, guld
Rostfritt stål. Guldfärgade glöggskedar i
rostfritt stål 18/0. Tål maskindisk. L 130 mm.
Rek konsumentpris 149:-

119:-

249:-

Ljuslykta med ekfat i tre olika storlekar
En stämningsfull ljuslykta för för blockljus eller värmeljus. Fatet är
tillverkat i massiv ek med en glasplatta som du enkelt kan rengöra
vid stearinavrinning. Finns i tre storlekar, vilka är vackra att kombinera.
Glöm inte att olja in fatet med jämna mellanrum.
5017191B Liten ljuslykta Ø 130 mm H 215 mm 219:5017609B Mellan ljuslykta Ø 200 mm H 320 mm 330:5017599B Stor ljuslykta Ø 220 mm H 360 mm 360:-

5017698B Marble ljuslykta med marmorbotten
Glas/Marmor. Sagaforms klassiska ljuslykta svart marmorfat. H 215 mm.

249:-

5003635 Pläd ziggy Ziggy
är en pläd av hög kvalitet i 100% merionoull.
Kontrastfärgat och trendigt zick-zack mönster och
med fransar på kortsidorna. Mått: 130 x 190 cm.

360:-

5003636 Pläd ruta Ruta
är en cashmerepläd av hög kvalitet! Pläden har
fransar på kortsidorna och ett storrutigt mönster.
Mått: 130 x 190 cm.

360:-

5003637 Pläd rand Stripe
är en cashmerepläd av hög kvalitet!
Kontrastfärgat, randigt mönster och med
fransar på kortsidorna. Mått: 130 x 190 cm.

360:-

5015336B Nature
vin/vattenkaraff
En av våra klassiker. Formgiven
för vitvin eller vatten, men funkar
naturligtvis fint för alla typer av dryck.
En tidlös design som lever länge.
Populär som gåva. 1 l, H 345 mm

259:-

Vackra keramikskålar
i den superpopulära nya
transparanta glasyren

5017891B Nature
serveringsfat ljusgrå
Serveringsfat i mindre modell utav
stengods med vacker, reaktiv glasyr
som gör varje produkt unik. Fatet tål
maskindisk, mikrovågsugn och ugn
upp till 220 grader. Ø 330 mm.

349:-

5017735B Nature serveringsskål, liten

5017888B Nature serveringsskål, stor

Sagaforms klassiska glasskål i mindre
format för servering av t.ex. ris eller potatis
1,5 l O 180 mm H 100 mm

Generös grå serveringsskål utav stengods med
vacker, reaktiv glasyr som gör varje produkt unik.
Skålen tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn upp
till 220 grader. Ø 300 mm H 100 mm

299:-

360:-

5017866B Nature ostrivare
Smart parmesanrivare! Kombinationen av ek och rostfritt
stål gör det enkelt att se att produkten tillhör den ikoniska
serien Nature. Det är lätt att lyfta bort rivardelen så att du
enkelt och snyggt kan servera parmesanosten i ekbehållaren.
Rivardelen av rostfrittstål går bra att köra i diskmaskin, inte
behållaren utav ek. 290 x 70 x 42 mm

249:-

5017867B Nature salladsset
Nature salladset är två gedigna salladsbestick av ekträ.
Formgivna i samarbete med Anton Björsing med en härlig
referens till våra karaffer med ek-kulan på toppen. Glöm inte
att olja in dem med jämna mellanrum. 240 x 65 mm

199:-

5003632 Ostset 3 delar
Ett exklusivt ostset med
valnötsfärgat trä på
skärbrädan och på de fina
ostknivarna. L 300 mm,
B 170 mm, H 25mm.

360:-

Ett exklusivt ostset med valnötsfärgat trä

5017754 Servering med guldkant

5003454 Servera och förvara

Salladsbestick i guldfärgad metall
som gör salladen extra festlig alla
dagar. L 260 mm

Två fräscha förvaringsburkar i stengods med tättslutande eklock, perfekt för att båda
bjuda ur och förvara i. Komplett med två serveringsgafflar i trä blir det en gåva till kanske
den traditionella sillen (sillrecept medföljer). Perfekt som julklapp! 50 cl, H 100 mm

199:-

360:-

5017178B Nature
salt- och pepparset
Ett snyggt ströset för salt och
peppar. Ta med till bordet så
att middagsgästen själv får
dosera önskad mängd.
Ø 48 mm H 115 mm

179:-

Ekkulan symboliserar
Sagaforms ekserie
5017819B Nature förvaringsställ

5016554B Nature serveringsset med ekkork, 2-pack
Ett serveringsset för salt och peppar. Eller varför inte några
andra trevliga kryddor? Ta med till bordet så att middagsgästen själv kan dosera önskad mängd. H 100 mm 20 cl.

199:-

Serveringsställ som passar perfekt ihop
med andra produkter i Nature serien.
Olja- och vinägerflaskorna till exempel,
se bilden. Men det går naturligtvis lika
fint att förvara precis vad du vill i
stället. Stället säljs utan innehåll.
240 x 170 x 170 mm

299:-

Vändbara snapsglas
ger dig två storlekar
på snapsen

5017704B Snapsglas
6 st i förvaringslåda
Munblåsta snapsglas i förvaringslåda. Glasen är vändbara och ger
därmed möjlighet till två olika
storlekar på snapsen. Trevligt att
ta fram när man har gäster, en
perfekt julklapp. 2-4 cl, H 120 mm

360:-

Våra två vackra vinkaraffer
Två av våra klassiker. En formgiven för rödvin och en formgiven för
vitvin/vatten, men funkar för alla typer av dryck. En tidlös design som
lever länge. Populär som gåva.
5015336B Vin/vattenkaraff 1 l, H 345 mm 259:5010116B Rödvinskaraff 2 l, H 275 mm 299:-

5015337B
Nature Olja & Vinäger set
med ekkula som kork
Ett set som passar till mycket.
Allt från olja och vinäger, mjölk
till kaffet eller en portion vin.
30 cl, H 190 mm

219:-

5003450 Krydda tillvaron
Lackat trä Höjd 200 mm. Funktionellt kryddset.
Keramiskt kvarnverk för lång livslängd.

360:-

5003452 Knivar med attityd 4-pack
Knivar med attityd och smart funktion.
Dessa knivar har non-stick behandling och räfflade
blad för att slippa att maten fastnar. L 310 mm

360:-

5003633 Knivset 2-pack
Ett set med två stycken japanska kockknivar.
Stilig design och funktion i ett, med handtag av
trä och blad utav rostfritt stål. L 340m.

299:-

5003453 Utsökt knivset 2-pack
Vackra knivar som tål att ligga framme.
Marmorerat mönster på bladen och unik ekhandtag.
Högkvalitativt rostfritt stål. L 340 mm

299:-

5015280B Club whiskeyglas rundad botten, 6-pack
Det gungande whiskeyglaset är en av våra största klassiker och även
vår allra populäraste gåva – alltid till en nöjd mottagare. 20 cl

179:-

5017849B Club whiskey karaff

5017852B Club avec glas rundad botten 4-pack

Läcker whiskykaraff av glas med
optiskt skuren glaskork. Karaffen
är perfekt som både inredningsdetalj och gåva. 80 cl 220 mm

Gungande avecglas som piggar upp vid all dryckesservering. Den avsmalnande öppningen koncentrerar aromerna så att även de mest subtila
dofterna uppfattas av den som dricker. Säljs i 4-pack i elegant presentförpackning, perfekt som gå-bort-present. 15cl, O 70 mm, H 90 mm

319:-

245:-

5017684B Club plunta
Exklusiv och dekorativ plunta
för finsmakaren. Genom glaset
håller du koll på dropparna.
Påfyllnadstratt medföljer.
13 cl, 90 x 25 mm H 105 mm

269:-

5017647B Club Mustasch plunta
Sagforms fickplunta för god dryck i rolig
form, perfekt present till mannen som
har allt. Påfyllnadstratt medföljer.
13 cl, 95 x 33 mm, H 90 mm

169:-

Flera
storlekar och
färger att
välja på

5017706B, svart

5017898B, silver

5017845B, guld

Stålflaskor
Stålflaska i stilren, läcker
design av rostfritt stål.
Flaskan är dubbelväggig
med kopparhölje så den håller
drycken iskall i 24 timmar och
varm i 12 timmar. Satsa på en
vattenflaska av hållbar kvalité
både för dig och miljön!
Stålflaska 50 cl (nertill) 199:Stålflaska 70 cl (upptill) 249:-

5017707B
svart

5017897B
silver

5017708B
guld

5017709B
rosa

Stålflaska
i naturlig
tappning

5017895B Stålflaska trä
Stålflaska i unik design med
inspiration ifrån Sagaforms
Natureserie. Flaskan är
dubbelväggig så den håller
dryck iskall i 24 timmar och
varm i 12 timmar. Perfekt
julklapp till många. Satsa på
en vattenflaska av hållbar
kvalité både för dig och
miljön! Flaskan rymmer 50 cl.

199:-

5003630 Nature skål
liten med 500 g Dumle godis

5003631 Nature skål
stor med 1500 g Dumle godis

1,5L, Ø 180 mm, H 100 mm

3,5 L , Ø 220 mm, H 150 mm

299:-

499:-

5003628 Piccadilly skål med 700 g Dumle godis

5003629 Hjärtskål vit med 200 g Dumle godis

1,3L, Ø 250 mm, H 80 mm

160 x 137 x 54 mm

299:-

140:-

VI SKÄNKER
20 KRONOR
per såld lykta till
Hjärt-Lungfonden

5017281B Ginger serveringsskål
Stengods. Serveringsskål i form av en
pepparkaksgubbe – given när du serverar
pepparkakor och andra godsaker vid jul.
En rolig inredningsdetalj som skänker
glädje till både familj och vänner.
170 x 270 mm

5015961B Ljuslykta Hjärta
Vid köp av denna ljuslykta skänker
ni 20 kronor till Hjärt-Lungfonden.
Denna vackra ljuslykta passar bra
att använda med både blockljus
och värmeljus. Packad i en trevlig
kartong. H 170mm

189:-

139:-

Spela med släkten och vännerna

5017763B Winter julklappsspel
ABS plast/trä. Tärning, tidtagarur och regler för ett
lyckat julspel med släkten eller vännerna.

119:-

250:-

360:-

750:mitt

GÅVOKORT

Produkter från flera olika varumärken. Se hela sortimentet på www.mittgåvokort.se

mitt

GÅVOKORT

ETT STARKT VARUMÄRKESKORT - LÅT MOTTAGAREN VÄLJA FRITT
Vi har ett unikt kort där mottagaren själv får möjlighet att kombinera
ihop sin gåva och lägga till en slant om han/hon väljer en produkt som
överstiger kortets värde. Mottagaren får 20% rabatt på allt som överstiger kortets värde. Beställer man till exempel fyra glas på gåvokortet
så kan enkelt köpa till ytterligare 8 glas i webshopen – rabatten är ett
mervärde till den redan fina gåvan.

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter
från Stelton, Pillivuyt, Face, Titleist, Callaway, Kosta Boda, Orrefors
och Sagaform såväl som sportkläder från Craft, tidningsprenumerationer
från Allers, elektroniska verktyg och produkter från ett flertal andra
starka varumärken. I vårt sortiment finns något för alla och utbudet
varierar över tid.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU ETT GÅVOKORT
Korten levereras inom tre arbetsdagar från att vi fått din beställning.
På kortet finner man information och inloggningsuppgifter med
personlig kod till www.mittgåvokort.se Väl på hemsidan väljer
man själv ut gåvan/gåvorna och fyller i sina uppgifter.
250-kronors kortet levereras tillsammans med ett presentkuvert.
360-kronors kortet levereras i en fin presentask med en liten
förpackad förgåva, en champagnekork.
750-kronors kortet levereras snyggt förpackad i en papperspåse
med silkespapper tillsammans med en valbar förgåva.
Mottagaren får, efter sitt val av gåva, möjlighet att köpa produkter
till 20% rabatt från vår webshop. Exempelvis för att kunna köpa
till fler produkter till en viss serie. Detta skickas separat för att särskilja
gåvan från det privata köpet. Erbjudandet gäller vid ett tillfälle.

Ta del av vårt stora utbud på hemsidan. Sortimentet uppdateras efter
säsong eller när produkterna tar slut. Vid beställning av minst 50 kort
finns det möjlighet att få eget tryck med text, bild och logotype (tillägg
18 kr/kort). När du köper minst 100 kort bjuder vi på en personlig
hälsning och logo/bild på hemsidan (värde 995kr). Kontakta oss för
hjälp med detta.
Den valda gåvan skickas inom sju dagar efter gjord beställning. Under
högsäsong kan leveranstiden bli längre. Beställaren får ett meddelande
via e-post med försändelsens kollinummer när gåvan lämnar vårt lager.
Om beställaren uppgett sitt mobilnummer skickas ett sms när paketet
finns för avhämtning. För leverans till enskild mottagare tillkommer
70 kronor per gåvokort. Samtransport till företaget kostar 20 kronor
per kort.

Du hittar info om hela vårt sortiment i vår profilkatalog eller på www.sagaform.com Kontakta din återförsäljare av promotionprodukter och
företagspresenter för att beställa eller se mer. Alla priser i katalogen är exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar och tryckfel.

www.sagaform.com

