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Så er det igen tid til at tænke på årets julegave til medarbejderne, og som altid er mulighederne mange og kun fantasien sætter grænsen.

For at hjælpe dig lidt, og samtidig sætte gang i julegave-tankerne, har vi hos NIELSEN-reklame.dk i år sammensat kataloget inddelt efter priser. Husk at vi kun viser et udpluk og 
at mulighederne er uendelige – derfor skal du endelig kontakte os, så vi sammen kan finde den rette julegave eller valggaveshop til dine medarbejdere, kunder m.m.

Vi fører alle de kendte mærkevarer og tilbyder mange muligheder, som mikser designvarer med delikatesser og vin.

Vores showroom er juleklargjort, og her kan du se et stort udvalg af design-gaver, sampakninger, beklædning m.m.
Vi tager forbehold for udsolgte varer og prisændringer. Alle priser er ex. moms.

De bedste julehilsner
Susanne & Jens Peter Nielsen

Leddet 61 – Lund
8700 Horsens

SHOWROOM:
Silkeborgvej 136,1
8700 Horsens

T: 75 64 88 44
mail@nielsen-reklame.dk
www.nielsen-reklame.dk

Find inspiration til ÅRETS JULEGAVE lige her
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Udvælg de gaver, som 
medarbejderne kan 
vælge imellem.

Send en liste med de 
medarbejdere, som 
kan vælge en gave.

Hver medarbejder  
klikker ind og vælger 
sin gave.

Vi leverer alle gaverne 
til virksomheden, flot 
indpakkede og med 
navn på hver gave.

VALGGAVER

Logo og budskaber
Husk at vi på alle gaver har mulighed for  
på en pæn og diskret måde, at placere dit  

logo eller budskab. Den rette løsning afhænger  
af produktet – kontakt os for nærmere information.



POSTMAND EINAR 

Kr. 420,-

SEDAN AUTOMOBIL

Kr. 525,-
EG, L 27 CM

SEDAN AUTOMOBIL

Kr. 250,-
RØD, L 13 CM

JULEMAND 

Kr. 420,-
JULEKONE 

Kr. 420,-

ELEFANT 

Kr. 700,-

SANGFUGL RAVN 

Kr. 420,-

ABER I TEAK
10 CM KR 350,-
20 CM KR 630,-
28 CM KR 2.097,-
46 CM KR 7000,-

FLODHEST 

Kr. 490,-

FANEBÆRER 

Kr. 420,-

LILLE ABE I UBEHANDLET EG  
ELLER AHORN RØGET EG

Kr. 630,-
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KREAFUNK toCHARGE powerbank i ny udgave 
med lædersnor. 6700 mAh.
Farve: black, dark grey, dusty pink eller plum

SACKit WOOFit S Bluetooth højtaler er smart og 
lille og giver dig trådløs lyd i op til 5 timer på én opladning.
Farve: midtnight black eller copper

GEORG JENSEN Juleuro 2018 leveres med både  
rødt og grønt bånd.

EGOISTA Jim&Tony GT Kit med 350 ml. dansk Gin og  
4 Tonic Water.

PILLIVUYT tekstilsæt 6 dele: forklæde, grillhandske, 2 
grydelapper og 1 viskestykke. Leveres i gavepose.
Farve: sort m/læderlogo

FUNC gavepakke 57389 "Hellere lille og vågen" gave-
pakke med vin, chokolade, chips m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

NORDISK Vintergrill gavekasse med lækkerier: 
øl, marinade, sennep, ketchup, BBQ og brændte mandler.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

MILLENNIAL bluetooth høretelefoner med en 
rækkevide på op til 10 meter og indbygget mikrofon for 
telefonopkald. God lydoplevelse.
Farve: metal gold eller silver

LYNGBY GLAS Melodia lemonadesæt 7 dele: 1 
kande, 1,2 liter. og 6 stk. highball, 36 cl.

 Vejl. 399,-

 Vejl. 579,-

 Vejl. 349,-

 Vejl. 449,-

 Vejl. 449,-

 Vejl. 475,-

 Vejl. 399,-

 Vejl. 520,-

 Vejl. 499,-
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Gaveinspiration under 400,-

200,-

300,-

200,-

175,-

200,-

300,-

280,-

300,-

250,-



LYNGBY GLAS snapseglas 6 forskellige snapseglas på 
fod i lilla, blå, smoke, amber, grøn og gul.
Str.: 2,5 – 4 cl.

BITZ multiskål, Ø 28 cm med salatbestik  
vælg mellem matsort stentøj + messing salatbestik eller 
matgrå stentøj + sort salatbestik.

BITZ fad i stentøj med smuk reaktiv glasur og i mange 
farvekombinationer.
Str.: Ø 40 cm

Stigegolf er et hyggeligt havespil for både familien eller 
sammen med vennerne.

PR CHOKOLADE gavepakke 18004 Guldbox classic 
med portvin, kaffe , chokolade m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

LYKKETROLD i mat messing-look, str. 12 cm.
LYKKETROLD i mat messing-look, str. 9 cm = kr. 160,-

BEZZERWIZZER Året Der Gik 2018 Quiz om både 
store og små begivenheder fra året der gik. 600 spørgsmål 
og et lynhurtigt spilkoncept.

NORMANN COPENHAGEN 4-armet lysestage er 
både smukt og stilfuldt udført i sortmalet støbejern.

ALFI kuglekande med stålprop.
Farve: frostsort, frosthvid eller indigoblå

 Vejl. 249,-

 Vejl. 349,-

 Vejl. 129,-

 Vejl. 499,-

 Vejl. 599,-

 Vejl. 399,-

 Vejl. 499,-

 Vejl. 249,- / 349,-

 Vejl. 349,-
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Gaveinspiration under 400,- Gaveinspiration under 400,-

130,-

220,-

90,-

250,-

300,-

200,-

300,-

220,-

200,-



KREAFUNK aFUNK bluetooth-højtaler spreder din yndlingsmusik ud i rum-
met med 360 graders afspilning. Med højtalerens True Wireless Stereo-funktion er det 
muligt at forbinde og afspille musik fra to aFUNK-højtalere på samme tid. Findes i flere 
farver.

KREAFUNK tRADIO DAB+ radio kan både transmittere det traditionelle FM-
signal og det nye DAB+ signal. Fungerer både som Bluetooth-højtaler og clockradio.
Farve: hvid eller sort

KREAFUNK bGEM trådløse in-ear høretelefoner er skabt til at gøre din 
musikoplevelse så problemfri som muligt, mens du er på farten, ude på en løbetur, i 
træningscentret etc.

Broste cocktailglas, 8 stk. Unikke cocktailglas med farve i stilken. Opskriftsark 
med drinksforslag medfølger.
Farve: amber eller smoke

  Vejl. 899,-

  Vejl. 999,-

  Vejl. 749,-

  Vejl. 799,-
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Gaveinspiration 400,-

400,-



SKAGERAK Bring Along parasol Parasollens stamme slutter i en spydspids, så 
den let kan sættes i jorden, sandet eller i en krukke. Parasoldugen er lavet af et stærkt 
og vandafvisende materiale.
Str.: Ø 144 cm og H 151 cm

ELVANG Alpakaplaid er ren luksus: 50% alpaca wool / 40% sheep wool / 10% 
microfiber. Leveres i flot gaveæske.
Str.: 130 x 200 cm
Farve: grå / sort

  Vejl. 625,-   Vejl. 749,-

  Vejl. 1495,-  Vejl. 899,-

NORDAHL ANDERSEN H.C. Andersen flettede julehjerter 2 stk. forgyldt. 
Leveres i gaveæske.
Str.: 10 cm

NORDISK Tapas gavekasse med diverse lækkerier, bl.a. rødvin, rugbrødssnacks,  
pickels, sennep, chokoladekaramel m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk
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Gaveinspiration 400,-

400,-

Gaveinspiration 400,-



  Vejl. 1039,-

  Vejl. 729,-

KÄHLER HAMMERSHØI vaser og stage bestående af 2 flotte vaser H 12,5 cm 
og H 20 cm, samt lysestage H 5,5 cm.
Farve: grøn eller hvid

SÖDAHL Comfort håndklædepakke i Oeko-Tex-produceret 100% bomulds-
frotté. 4 stk. håndklæder 50 x 100 cm og 4 stk. badehåndklæder 70 x 140 cm.
Farve: grå, deep green eller sort

  Vejl. 878,-

BITZ Salatsæt bestående af salatskål, Ø 30 cm, sort/mørkblå og 4 skåle, Ø 12 cm, 
med matsort yderside og ass. farvet blank glasur på indersiden. (mørkblå, grøn, isblå 
og grå) Fremstillet i stentøj. Hertil salatbestik i eg.

  Vejl. 779,-

WEBER Støbejernspande opvarmes hurtigt og ensartet, så du kan lave luftige 
pandekager, sprøde rösti, saftige toasts eller sydende bacon. Hertil WEBER koge-
bogen ”WEBERs største hits”.
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Gaveinspiration 400,-

400,-



  Vejl. 998,-

  Vejl. 600,-

EVA SOLO forklæde i kanvas og læder. Med aftagelig lomme. 
Str.: onesize

GEORG JENSEN Henning Koppel Hurricanes fyrfadsholdere, 2 stk. er i 
rustrit stål og matteret glas.
Str.: Ø 120 mm og H 116 mm 

  Vejl. 1099,-

SÖDAHL Edge sengesæt er Oeko-Tex-produceret og satinvævet i 100% bomuld. 
Lukkes med lynlås.
Str.: 140 x 200 cm eller 140 x 220 cm
Farve: hvid, ash eller indigo

  Vejl. 599,-

ROSENDAHL Grand Cru 2 stk. jubilæumsstager er designet til kronelys. 
Stagerne markerer 25 års-jubilæet for GRAND CRU-serien og er støbt i massiv zink.
Str.: H 14 cm
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Gaveinspiration 400,-

400,-

Gaveinspiration 400,-



  Vejl. 899,-

BROSTE COPENHAGEN spejl er et unikt spejl, sammensat af 5 mindre spejle i 
forskellige størrelser, som giver et dekorativt udtryk. Kan hænges op på flere måder.
Str.: 45 x 93,5 cm
Farve: sort eller messing

  Vejl. 1299,-

BON GOÛT trolley / kabinekuffert med 4 dobbelthjul og kombinationslås. 
Stort lynlåsrum i toppen med plads til pc, rejsedokumenter, papirer m.m.
Str.: 49 x 38 x 20 cm
Farve: sort

  Vejl. 599,-

BJØRN WIINBLAD lyslygter skaber et hyggeligt lyspunkt i hjemmet på bordet, i 
vindueskarmen eller som velkomst på trappen.
Str.: H 21 cm og H 13 cm

  Vejl. 869,-

HOLM Serveringssæt bestående af 2 serveringsbrætter, 46 x 15 cm + Ø 35 x 45 cm. 
Hertil 4 stk. HOLM ramekiner, saltkar samt FUNKTION ostesæt i rustfrit stål, 4 dele.
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Gaveinspiration 400,-

400,-



  Vejl. 1495-   Vejl. 799,-

BROSTE COPENHAGEN Cima bordlampe er stilren og dekorativ med sit 
enkle udtryk. Lampehoved kan bevæges op og ned, samt til siderne.
Str.: H 38 cm
Farve: sortfarvet metal eller messing

SKAGERAK Dania Stool/Storage i egetræ er et møbel med flere funktioner. 
Kurven til strandturen eller picnic i parken. Med dig har du også en ekstra siddeplads 
eller et lille bord.

  Vejl. 659,-

JUNA Rå er en serie af Jesper Vollmer & Anette Heick bestående af 6 stk. dækkeser-
vietter i mørkegrå 100% bomuld, 50 x 35 cm, med lædertrim som flot detalje. Hertil 
matchende brødpose.

  Vejl. 926,-

PR CHOKOLADE gavepakke 18024 Luksus Cocoture træbox XL med rødvin, 
chokolader, samt GEORG JENSEN DAMASK viskestykke.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

 11

Gaveinspiration 400,-

400,-

Gaveinspiration 400,-



  Vejl. 999,-

BROSTE COPENHAGEN 2 stk. Daryll taburetter er udført i metal i en grå 
tone med et strejf af rust og påført patina i form af buler og skrammer. Taburetten har  
gummi under fødderne som beskytter gulvet. Kan stables.
Str.: H 50 cm

  Vejl. 999,-

PEUGEOT elektrisk proptrækker fungerer automatisk ved blot at trykke på 
proppen – fjerner nemt alle korktyper. Genopladningsbase m. batteriindikator lys.

  Vejl. 699,-   Vejl. 850,-

SEVERIN juicer er kraftfuld med støjsvag luftkølet motor. Juiceopsamler med 500 
ml kapacitet og skumdeler. Mikro-si i rustfrit stål. Op til 19.000 omdrejninger pr. minut.

GEORG JENSEN DAMASK Block dug med coated overflade har egenskaber 
som en voksdug
Str.: 150 x 240 cm
Farve: winter grey
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Gaveinspiration 400,-

400,-



  Vejl. 1099,-

GEORG JENSEN Cobra lysestager large, 2 stk. i rustfrit stål.
Str.: H 24 cm.

  Vejl. 870,-

ROSENDAHL Grand Cru salt og peber - strø og kværn er fremstillet i 
glaseret, hvidt porcelæn. Kværnen er med lækkert kværnværk fra Ideas, samt robust og 
stilrent egetræslåg. 2 strøer og 2 kværne.
Str.: H 10 cm og H 19 cm.

  Vejl. 2098,-

IITTALA Citterio 98 bestiksæt og salatsæt i høj kvalitet i børstet 18/10 rustfrit stål. Vælg mellem 16 dele bestik + salatsæt ELLER 24 dele bestik.
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Gaveinspiration 400,-

400,-

Gaveinspiration 400,-



  Vejl. 699,-

FUNC gavepakke 57395 "Gammel kærlighed ruster aldrig" gavepakke med øl, 
vin, chokolade m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

  Vejl. 625,-

PRIXTON Aktivitetstracker AT800 med farveskærm. Den måler skridt, 
kalorieforbrænding, aktiv puls, søvnrytme, tid m.m. Indbygget usb opladning. 
Vandtæt og holder strøm op til 15 dage. Gratis App.

  Vejl. 959,-

HOLM Sautérpande med låg, 26 cm, hertil 4 stk. ramekiner i stentøj, grydeske, 
serveringsbræt 32 x 20 cm,  samt saltkar i akacietræ.

  Vejl. 699,-

MORSØ Roots 3-armet lysestage kan udvides og sammensættes til det  
antal lys man ønsker.
Str.: Ø 11 cm og H 16,5 cm
Farve: krom eller messing
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Gaveinspiration 400,-

400,-



MAKITA knæk skruetrækker 3,6 V med indbygget batteri og USB lader – 81 
dele bit. Hertil bitssæt m/31 dele og magnetisk bitholder – incl. bælteclips.

SACKit MOVEit bluetooth højtaler som giver dig trådløs lyd i op til 12 timer 
på en opladning.
Farve: dusty blue

  Vejl. 999,-  Vejl. 1440,-

  Vejl. 599,-

PHILIPS trimmer er den nye måde at trimme, style og barbere på. Ny teknologi: 
OneBlade. Den genopladelige PHILIPS OneBlade Pro skægtrimmer med 12-længdes 
kam og dobbeltsidigt blad kan anvendes både med eller uden barberskum, samt under 
bruseren.

GEORG JENSEN DAMASK Black Label håndklædepakke består af  
2 stk. gæstehåndklæder, 40 x 70 cm, 2 stk. håndklæder, 50 x 100 cm og 2 stk. bade-
håndklæder, 70 x 140 cm.
Farve: dusty blue eller steel grey
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Gaveinspiration 400,-

400,-

Gaveinspiration 400,-



World of Spirits

LONG DRINK BOX

GIN & TONIC BOX

GT TOWER 
Exclusive Tasting Kit

5 x 60ml. 

The perfect Match

The perfect Match

Vælg mellem:
Nordic Gin Collection

Whisky Collection
Rum Collection

Cognac Collection

LONG DRINK BOXEN indeholder 
4 forskellige Perfect Match 
long drinks. Der er nok til 2 
drinks af hver variant, ialt 

8 verdensklasse long drinks. 

GIN & TONIC  BOXEN indeholder 
4 forskellige Perfect Match 
Gin&Tonic. Der er nok til 2 

GT af hver variant, ialt 
8 verdensklasse Gin&Tonic. 

500 ml. Jim&Tony 
Premium Danish Gin 

 
6 x 200ml. Fever-Tree 
Tonic Water Collection.

pr stk. 400,- ex. moms

pr stk. 400,- ex. moms

pr stk. 400,- ex. moms

pr stk. 400,- ex. moms

400,-
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SACKit WOOFit Go, 2 stk. Lille, let højtaler med stor lyd, som elegant kombinerer smukt dansk design og ultimativ bærbarhed. Smid den i tasken og tag den med dig i parken, til 
festival eller på ferien. WOOFit Go er vandafvisende og tåler vandsprøjt. Stereo-funktion som gør det muligt at afspille musik fra to WOOFit Go på samme tid.

KITCHENAid mini-foodprocessor i kompakt letvægtsdesign – perfekt størrelse til hverdagsbrug i køkkenet. Fantastisk til at hakke frugt, grøntsager, tilberede 
dressing, sauce og meget mere.
Str.: 0,95 liter.

  Vejl. 1398,-

  Vejl. 1199,-

450,-

500,-
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Gaveinspiration 450,-  til 500,-



  Vejl. 2109,-  Vejl. 1299,-

BROSTE COPENHAGEN Sire taburet klassisk, stilfuld og rustik i jern og sæde i 
træ. Siddehøjden kan justeres fra 46 cm til 73 cm.

WESCO single master pedalspand på 9 liter i et flot retrodesign, der er ideel 
til kontor, badeværelse, børneværelser o.s.v. Pedalspanden står stabilt og er med en 
robust pedalmekanisme. Spanden er lavet af stålplader i høj kvalitet.
Farve: rød, sort, hvid, creme eller cool grey
  Vejl. 999,-

NORMANN COPENHAGEN Krenit skålesæt har et enkelt og rent udtryk, som 
gør Krenitserien til en moderne klassiker.
Str.: Ø 8,5 cm, Ø 12,5 cm og Ø 25 cm
Farve: sort / sølv
  Vejl. 1297,-

GEORG JENSEN Henning Koppel lysestager i rustfrit stål  
samt

GEORG JENSEN DAMASK Arne Jacobsen dug str.: 140 x 240 cm.
Farve: grey
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Gaveinspiration 560,-

560,-



  Vejl. 1798,-

SACKit DRUMit + DRUMit TRAY Brug puffen som ekstra siddeplads, som fodskammel til din lænestol eller som bakkebord.
Farve, puf: cream, flamingo, grey, black, petrol eller denim
Farve, bakke: acacia, white oak eller dark ash

SEVERIN kaffekværn og FUNKTION mælkeskummer. Denne stilrene 
kaffekværn giver mulighed for at indstille malegrad, hertil smart og lydsvag mælke-
skummer.

KITCHENAid Classic Stavblender blender, knuser, purérer Smoothies, saucer, 
babymad, supper m.m. Effektiv motor med 2 hastigheder. Der medfølger 700 ml gra-
dueret blenderglas uden BPA med låg.

  Vejl. 1198,-  Vejl. 1299-
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Gaveinspiration 560,- Gaveinspiration 560,-

560,-



EVA SOLO wok og stegepande i rustfrit stål.
Wok str.: Ø 32 cm / 5,0 L
Stegepande str.: Ø 28 cm / m. slip-let

  Vejl. 1800,-

NORMANN COPENHAGEN Block Table er et smart sidebord med hjul, som kan 
bruges som f.eks. sidebord ved sofaen, bar-bord eller sengebord.
Str.: H 64 cm x L 50 cm x D 35 cm
Farve: sort, mørkegrå eller hvid

NORDAHL ANDERSEN forgyldt topstjerne kan ud over at fungere som  
traditionel topstjerne på juletræet, også bruges som bordpynt eller hænge fra loftet i 
det medfølgende bånd.

  Vejl. 1799,-

  Vejl. 849,-

STELTON Treepod juletræsfod i aluminium og bøgetræ kan nemt justeres til 
træstammens tykkelse. Det unikke er at den via sine 3 fødder kan klappes sammen.

  Vejl. 1199,-
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Gaveinspiration 560,-

560,-



  Vejl. 1199,-

BROSTE COPENHAGEN liggestol i bambus er en nyfortolkning af den klassiske 
liggestol. Stolen kan justeres til fire positioner og kan foldes sammen når den ikke er 
i brug.

SKAGERAK Sambito hængekøje er designet i et robust canvas tekstil, der kan 
tåle tidens tand og omskifteligt vejr.

  Vejl. 1095,-

FUNKTION Grill med tilbehør Lækker kontaktgrill med grillplader m. non-stick 
belægning. Hertil 4 stk. BITZ ramekiner i sort stentøj, BITZ skærebræt i eg 35,5 
x 26 cm, HOLM madpincet, salt & BBQ samt en Rosti grillpensel i sort silikone.

  Vejl. 1029,-

A SIMPLE MESS Knold lampe er en minimalistisk og smuk lampe.
Str.: H 105 x 35 x 36 cm

  Vejl. 1499,-
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Gaveinspiration 560,- Gaveinspiration 560,-

560,-



  Vejl. 1299,-

BROSTE COPENHAGEN Cima gulvlampe er funktionel og dekorativ med sit 
enkle udtryk. Lampehovedet kan bevæges op og ned, samt til siderne.
Farve: sortfarvet metal eller messing

NORDISK Gæstebud er en gavekasse med diverse lækkerier, bl.a. rødvin, likør, 
jomfruhummersuppe, marinade, rugbrødssnacks, brændte mandler, salt & peber m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

  Vejl. 998,-

SACKit TOUCHit er et par on-ear høretelefoner i et helt unikt design. Ørekopperne er 
specialdesignet med to puder på hver, hvilket øger både lydoplevelsen og komforten.

  Vejl. 1499,-

KITCHENAid Artisan stempelkande 0,7 liter i stål er skabt til alle, der er 
passionerede omkring god kaffe. Stempelkanden har integreret vægt og timer, der 
gør det muligt at veje malet kaffe og vand hver for sig i kanden, så du får en fyldig  
kaffesmag med et perfekt forhold mellem kaffe, vand og bryggetid.
  Vejl. 1299,-
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Gaveinspiration 560,-

560,-



PILLIVUYT Toulouse kvadratfad Hertil grydelapper og PEUGEOT Paris 
salt- og peberkværn grå lak, H18 cm. I år fejrer PILLIVUYT 200 års jubilæum.
Fad str.: 22 x 22 x 6 cm

  Vejl. 1189,-

FUNKTION Brunch æggekoger 1-8 æg med 3 indstillinger samt alarm. Hertil 4 
stk. æggebægre og 4 stk. skåle i sort stentøj fra BITZ. Hertil NUANCE salt- og peber-
strøsæt i stål samt HOLM serveringsbræt 55 x 20 cm.

  Vejl. 1059,-

GEORG JENSEN DAMASK Cubicle, 2 sæt sengetøj vævet i 100% ægyptisk 
bomuld, og damask-vævningen giver sengetøjet åndbarhed.
Str.: 140 x 200 cm / 60 x 63 cm eller 140 x 220 cm / 60 x 63 cm
Farve: white eller light grey
  Vejl. 1900,-

HOLM ovnfast stentøj med sort glasur. Fade i 3 forskellige størrelser. Hertil 4 stk.  
ramekiner samt 4 stk. ovale flade tallerkner. I alt 11 dele.

  Vejl. 1269,-
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Gaveinspiration 560,- Gaveinspiration 560,-

560,-



Prixton SWB25 Smart Watch med farveskærm. Håndfri og telefonfunktion. 
Måler skridt, søvnrytme, puls m.m. og er vandtæt. Leveres med 2 remme i smarte 
farver, der er nemme at skifte.

  Vejl. 1125,-

WEBER Steaksæt til 6 personer Dette flotte, minimalistiske steaksæt gør 
underværker på ethvert grillbordet. Kniven er skarp som en kokkekniv og det 
ergonomiske skaft gør, at både kniv og gaffel ligger godt i hånden

  Vejl. 1199,-

Terrassevarmer til væg- eller loftmontering med fjernebetjening og høj-
effektivt varmeelement i carbon på 1600 watt.
Str.: 74 x 16 x 16 cm

  Vejl. 999,-

KAY BOJESEN Kongelig Garder eller fanebærer i poleret stål.
Str.: 16 cm

  Vejl. 975,-

BY  A P P O I N T M E N T  TO  

H E R  M A J E ST Y  T H E  Q U E E N  O F  D E N M A R K

ka y b o j e s e n .c o m
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Gaveinspiration 560,-

560,-



FUNC Gavepakke 57403 "Uden mad og drikke" gavepakke med øl, rødvin, mous-
serende vin, chokolade, snacks m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

  Vejl. 975,-

GEORG JENSEN Bloom skåle Petit & Large er lavet i rustfrit stål og er både 
velegnede til at servere lækker mad i og til at udsmykke ethvert bord.
Str.: Ø 16 cm og Ø 34 cm

  Vejl. 1898,-

EVA SOLO Legio Nova pakke indeholder 4 stk. Legio Nova kopper, 40 cl, 4 stk. 
Legio Nova skåle, 0,4 l., samt sort termokande, 1,0 l med drypfri kant. 

  Vejl. 1300,-

SKAGERAK Nomad Stool i ubehandlet egetræ er en minimalistisk version af den 
klassiske 3-benede skammel. Nomad Stools kan nemt stables og opbevares, når de 
ikke er i brug. 

  Vejl. 1295,-
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Gaveinspiration 560,- Gaveinspiration 560,-

560,-



KITCHENAid Toaster til 2 skiver med 5 indstillinger af ristningsgrad fra 1 (lys) 
til 5 (mørk). Ekstra bred (3,8 cm) åbning til selv de tykkeste stykker brød, bagels, boller 
mv. Med automatisk og manuel stop-funktion.

  Vejl. 1499,-

MAKITA bor/bitssæt model D-47260 med 201 dele.

LYNGBYVASEN i porcelæn med løbeglasur er en spændende nyfortolkning af den 
originale Lyngbyvase. Vasen måler 20 cm. Hertil 2 stk. kronelysestager fra Lyngby  
Porcelæn som måler 7 cm i højden. Det enkle og stilrene design på kronelysestagerne 
matcher designet på den originale Lyngbyvase.
  Vejl. 959,-

GEORG JENSEN DAMASK Black Label håndklæder 1 stk. håndklæde 50 
x 100 cm og 2 stk. badehåndklæder 70 x 140 cm i lækker 550 gr. kvalitetsbomuld, i 
farverne steel grey eller dusty blue, samt GEORG JENSEN Leaf fade, 2 stk. i 
rustfrit stål – 1 small og 1 medium.
  Vejl. 1668,-
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560,-



PHILIPS Steam&Go håndholdt stofdamper opfrisker nemt og hurtigt din 
garderobe og forlænger tøjets levetid. Du kan trykke den opvarmede dampplade mod 
tøjet og let fjerne ønskede folder.

  Vejl. 899,-  Vejl. 2598,-

BON GOÛT Tokyo trolley-sæt kabinekuffert og mellemstørrelse kuffert, begge 
med 4 dobbelthjul og indbygget kombinationslås.
Str.: 49 x 38 x 20 cm og 61 x 41 x 27 cm
Farve: light blue eller sort

SKAGERAK Nordic skål med salatbestik Skålen er ildfast og skabt i kridhvidt 
porcelæn med en mat yderside og glaseret inderside. Hertil lækkert salatbestik i teak,  
samt salt & peber fra Nordisk.

  Vejl. 1098,-

FOSSIL Grant herreur FS4812 med sort læderrem og sort urskive, Ø 44 mm  
eller  
FOSSIL VIRGINIA dameur ES3282 m/romertal og krystaller, Ø 28 mm.

  Vejl. 995,-
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560,-



PHILIPS Barbermaskine har turbofunktion og er effektiv over for både lange og 
korte hårstrå. Præcisionstrimmer til overskæg og bakkenbarter medfølger.

  Vejl. 899,-

JUNA RÅ forklæde, grillhandske og 2 stk. store viskestykker er en 
serie af Jesper Vollmer & Anette Heick – alle dele med lækker lædertrim som en flot 
detalje.
Viskestykke str.: 50 x 90 cm

JUNA RÅ brødposer og GLOBAL brødkniv 2 stk. dekorative og funktionelle 
poser til brød, æg, frugt m.m. Hertil en Global brødkniv GS-14, str. 15 cm, der nemt 
skærer gennem de sprøde skorper.

  Vejl. 859,-  Vejl. 1070,-

MAKITA bor/bitssæt model D-42042 incl. håndværktøj, i alt 103 dele.
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Gaveinspiration 560,-

560,-



FISKARS Rotisser stegefad / stegepande lavet af aluminium der fordeler 
varmen og med en slidstærk slip-let belægning. Kan bruges i ovnen.
Str.: 28 cm

  Vejl. 1299,-

KÄHLER Hammershøi termokande 1 liter Hertil 4 flotte termokrus i hvid, 
30 cl.
Termokandefarve: indigo, hvid eller antracit

  Vejl. 1199,-

BON GOÛT weekendtaske samt toilettaske i imiteret læder. Tasken har 
stort hovedrum med lynlås samt skulderstrop.
Taske str.: 55 x 35 x 20 cm
Toilettaske str.: 27 x 21 x 9 cm
  Vejl. 1099,-

PR CHOKOLADE gavepakke 18016 "Jul på Chateau" gavepakke med rødvin, 
mousserende vin, chokolader m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

  Vejl. 1229,-
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560,-



WEBER knivsæt bestående af en kokkekniv, brødkniv, grøntsagskniv samt urte-
kniv. Det er en lækker følelse at arbejde med knive, som er knivskarpe. Med knivene kan  
du skære alt det, der hører sig til en lækker grillmiddag.

  Vejl. 1446

KITCHENAid Elkedel 1,25 liter i et kompakt og stilfuldt design. Koger hurtigt 
vand pga. kedlens størrelse, er nem i brug og har visuelt feedback i form af tænd/sluk-
knap med LED-indikatorlys.
Farve: sort eller rød
  Vejl. 1299,-

SKAGEN FREJA dameur SKW2700 mørkegråt med krystal indeks, Ø 26 mm
eller  
SKAGEN SIGNATUR herreur SKW6374 med brun læderrem og hvid urskive, 
Ø 40 mm.
  Vejl. 998,- / 1298,-

MENU Carrie LED lampe kan oplades ved hjælp af medfølgende USB kabel. Lyser 
8-10 timer på en opladning, og har 3 lystrin. Håndtaget kan nemt afmonteres hvis du 
ønsker at placere lampen stationelt. Udført i sort pulverlakeret stål samt glas.

  Vejl. 999,-
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560,-



GEORG JENSEN DAMASK Black Label plaid og 2 stk. Black Label  
puder i vaffelvævet struktur. Alt i 100% bomuld.
Plaidfarve: off-white/black
Pudefarve: black

SKAGERAK Georg Coat Stand + 3 stk. Georg Hanger i Eg  
Georg stumtjener er to lange ben monteret på et mellemstykke, der læner sig direkte 
op ad væggen. Incl. 3 stk. bøjler.

  Vejl. 2090,-

  Vejl. 2002,-

STELTON Theo stempelkande 0,8 liter i matsort stentøj. Hertil 6 stk. Theo 
kopper med coastere i bambustræ. 

  Vejl. 1519,-

KITCHENAid kaffemaskine med kande på 1,7 L (12 kopper). Variabelt valg af 
bryggestyrke og indstilling til små mængder. 24 timers programmering.

  Vejl. 1499,-
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BROSTE bakkebord i antik messing og marmor. Bordet har 2 aftagelige bakker. 
Den ene i messing og den anden i marmor – du kan placere dem som du vil.
Str.: Ø 40 cm

  Vejl. 2099,-

GEORG JENSEN Bloom skåle i Petit og Small er lavet i rustfrit stål og er  
velegnede til at servere lækker mad og til at udsmykke ethvert bord. Hertil 2 lysestager 
i samme form som skålene. 

  Vejl. 2347,-

BITZ Salat & Tapas Tapasbræt 51 x 19 cm i eg med platte i sort stentøj, fad Ø 40 cm 
i sort stentøj m/grøn glasur, salatbestik i eg og 4 skåle 12 cm.
Farve: mørkegrå, grøn, isblå og grå

  Vejl. 1379,-

SKAGERAK Dania Box 1 og Dania Box 4. Hertil kogebog af Jesper Vollmer 
”To sider af samme smag”.

  Vejl. 1449,-
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Gaveinspiration 640,-

640,-



MENU Meet Bench m/pude er en smuk og stilren bænk designet af Norm  
Architects for MENU. Bænken er lavet i pulverlakeret stål med pude af filt. Bænken gør 
det godt i entreen, såvel som på badeværelset eller køkkenet.

  Vejl. 1495,-

STELTON Stockholm ostesæt bestående af serveringsfad i aluminium med 
emalje, dekoreret med Aquatic. Indsatsen er i glaseret stentøj. Hertil osteskærer og 
ostekniv. 

  Vejl. 1249,-

KÄHLER Hammershøi salt- og peberkværne med porcelænsknopper i 
hvid og antracit samt hvid vase H20 cm.

  Vejl. 1149,-

FESTINA dameur F20382/1 m. hvide SWAROVSKI krystaller og stilren stållænke  
eller  
FESTINA herreur F20357/3 med ugedag og dato. Tidløst og klassisk stållænke.

  Vejl. 1098,- / 998,-
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Gaveinspiration 640,- Gaveinspiration 640,-

640,-



PR CHOKOLADE gavepakke 18020 "Jul i Amaliegade" gavepakke med vin, 
portvin, chokolader m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

  Vejl. 1469,-

SKAGERAK Dania Step Ladder er en smuk og eksklusiv nyfortolkning af glemte 
klassikere. Dania Step Ladder kan anvendes som trappestige og skammel.
Str.: 37 x 38 x 51 cm

  Vejl. 2095,-

BON GOÛT weekendtaske i lækker bøffelskind – tasken har et stort hovedrum 
med lynlåslomme samt 2 slip in lommer.
Str.: 52 x 20 x 30 cm
Farve: cognac eller sort
  Vejl. 2200,-

FISKARS Waterwheel L Komplet vandingssæt med 30 m slange, sprøjtepistol, 
holder til sprøjtepistol, hanekobling og græsspyd.

  Vejl. 849,-
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640,-



NORDISK Juleaften gavekasse med diverse lækkerier, bl.a. rødvin, likør, saucer,  
brændevin, salt&peber m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

  Vejl. 1098,-

HOLMEGAARD Design With Light, 2 stk. kan du have på gulvet, terrassen 
eller bordet, og du kan både bruge fyrfadslys og bloklys.
Str.: H 25 cm
Farve: smoke
  Vejl. 1400,-

SKAGEN KAROLINA dameur SKW2689 med mørkegrå meshlænke og rosegold indeks og urkrans, Ø 36 mm  
eller  
FOSSIL TOWNSMAN herre ur FS5280 med brun læderrem og sort urskive, Ø 44 mm  
eller  
FOSSIL GRANT herreur FS4835 med mørkeblå læderrem/urskive og rosegold urkasse, Ø 44 mm.  Vejl. 1498,- / 1195,- / 1195,-
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Gaveinspiration 640,- Gaveinspiration 640,-
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SKAGERAK Flame Firebowl Ø 75 cm Bålfadet er i cortenstål som på kort tid 
opnår et smukt og beskyttende lag patina.

  Vejl. 1995,-

FUNC gavepakke 57409 "Det nye sort" gavepakke med rødvin, øl, chokolader,  
snacks m.m.
Se fuldt indhold i GAVEFINDER på www.nielsen-reklame.dk

  Vejl. 1120,-

FUNKTION kaffemaskine med kaffekværn hvor der er mulighed for at  
indstille kværn og kaffestyrke – kapacitet til 6 kopper. Aftagelig vandtank.

  Vejl. 1199,-

WEBER Igrill 2 termometer og timer. Grill med selvsikkerhed og præcision med det 
digitale, app-forbundne iGrill 2-termometer. Download WEBER iGrill-appen og udforsk 
alle de funktioner og muligheder på de sociale medier, som iGrill 2 tilbyder. Hertil 2 stk. 
Bottle Grinder til salt og peber.
  Vejl. 1118,-
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MENU Staple væglampe er en del af Menu's Tribeca serie, som tager udgangs-
punkt i Tribeca-området og er designet af danske Søren Rose.
Farve: messing eller sort

BROSTE COPENHAGEN 4 stk. Daryll taburetter er udført i metal i en grå 
tone med et strejf af rust og påført patina i form af buler og skrammer. Taburetten  
har gummi under fødderne som beskytter gulvet. Kan stables.
Str.: H 50 cm

  Vejl. 1495,-  Vejl. 1998,-

ALFI Juwel termokande er en af verdens mest kendte termokander, og det  
oprindelige design kan dateres helt tilbage til 1918 – altså 100 års jubilæum. Holder 
varmt i 12 timer og koldt i 24 timer.
Farve: spacegrey
  Vejl. 1199-

SKAGERAK Norr Tray bakke i rektangulær form med lædergreb. Hertil Norr  
Carrier, som er en enkel egetræsholder til dine eddiker, olier og andre saucer samt 
”Spis”, en kogebog af Mikkel Karstad.

  Vejl. 1348,-
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GEORG JENSEN Madame Ibis Kande 1 liter Ibis kanden er i blankt poleret 
stål.
Str.: H 39,7 cm

SEVERIN Robotstøvsuger Chill 3-trins-rengøringsprogram, genopladeligt 
lithium-ion-batteri - giver en lang driftstid på op til 90 min. / ca. 100 m2.
Farve: platingrå / granatrød / sort

EVA SOLO FireGlobe ildsted 64 cm. Formen skaber et skjold mod vinden og 
risten i bunden sørger for god ventilation.

MAKITA støvsuger 10,8 V Ideel til rengøring af både køretøj og hjemmet. Kan 
anvendes med stang eller som håndstøvsuger.

  Vejl. 1599,-  Vejl. 1799,-

  Vejl. 2499,-
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999,-

800,- 1799,-

880,-



FESTINA herre ur F20378/1 Diver Collection med ugedag og dato. Dykkerur med 
skruekrone og drejelynette, som er vandtæt ned til 200 meter.

EVA SOLO Sunlight Bell 2 stk. solcellelamper kan både hænges op i ringen 
på toppen af lampen eller bruges stående f.eks. på havebordet.
Str.: H 20 cm og H 30 cm 

GEORG JENSEN Henning Koppel vandkande 0,75 liter i blankt poleret 
stål.
Str.: H 24,8 cm

PILLIVUYT Toulouse sæt fv. hvid Skål, lasagnefad, kvadratfad samt tekstilsæt 
– grydelapper, forklæde, viskestykker samt grillhandske.

  Vejl. 1498,-

  Vejl. 1599,-

  Vejl. 1500,-

  Vejl. 1599,-
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400 KR  
”TEST400”

560 KR  
”TEST560”

800 KR  
”TEST800”

G A V E R  I  4  P R I S K L A S S E R

T E S T  U D V A L G E T  I  D E  4  P R I S K A T E G O R I E R  M E D  
O V E N S T Å E N D E  D E M O K O D E R  P Å  W W W . J O Y F U L G I F T S . D K

250 KR 
”TEST250”

•  Glas og kunst.
•  Ting til hjemmet.
•  Sportstøj.
•  Chokolade/vin/øl.

O V E R  1 5 0  G A V E R  A T  V Æ L G E  I M E L L E M

•  Bliv fri for logistikken. 
•  Vi holder lager. 
•  Garanteret levering. 
•  Vi sørger for gaveforsendelsen. 

G E N I A L 
 

G A V E L Ø S N I N G 

– hvor m
odtageren selv 

 

vælger sin gave

Fragt pr. gavekort 29,-

Giv en hel gavebutik
NU ER DET NEMT AT GØRE ALLE GLADE...

Den bedste gave, du kan give dine medarbejdere,  
er lige præcis den, som de ønsker sig  

– lad dem derfor selv vælge. 
På den måde får de en gave, som de kan bruge,  

og som betyder mere for dem.

Dine medarbejdere får et Your Gifts gavekort med en unik 
kode, som på www.yourgifts.dk giver frit valg blandt en 
lang række gaver fra kendte brands som fx BITZ, Kähler, 
Södahl, HOLM, BLOMSTERBERGs, Rosti, MORSØ, A Simple 

Mess, Lyngby Glas, Severin, Nuance m.fl.  
Der findes 3 forskellige prisklasser, men netop  

dit gavekort giver kun adgang til den  
priskategori, som du har ønsket. 

 
Udvalget er stort og varieret, og det opdateres løbende, 

således der aldrig bliver udsolgt.

TRE PRISKLASSER:

YOUR 
GIFTS

YOUR 
GIFTS

YOUR 
GIFTS

400,-
+ fragt

DEMO400

560,-
+ fragt

DEMO560

640,-
+ fragt

DEMO640

Brug demokoderne herover og test udvalget i de tre kategorier på www.yourgifts.dk.
Gaverne leveres individuelt til modtagerne, derfor lægges et fragtgebyr på kr. 29,95 til gavekortets pris.  

Gavernes vejledende udsalgspris ligger mellem kr. 599,- og kr. 1.599,- afhængigt af, hvilken priskategori du vælger.  
Pris på gavekort er excl. moms.


