


Step 1 - oplev de mange gavemuligheder

Lad dig inspirere og få en præsentation af de mange muligheder  vi kan 
sammensætte til jeres medarbejdere. Se også vores showroom i Herlev.

Gaveprocessen step 1-5



Step 2 – udvælgelse af gaverne

Mulighederne er vendt og drejet og årets Julegaver er valgt  - de
afspejler jeres værdier og matcher medarbejderprofilerne.



I får jeres egen juleportal med medarbejderlogin og præsentation af

gaverne. Medarbejderne vælger den gave de ønsker, og modtager en 

bekræftelse på deres valg – frem til aftalt deadline, kan de ændre deres valg.

Step 3 – Præsentation



Vi pakker gaverne i praktiske emballager så de er nemme at fordele. De 
mærkes evt med et manilla mærke eller en sticker. Hvis ønskes, kan vi 
vedlægge et julekort. 

Step 4 – Pakning og mærkning



Vi leverer på de aftalte destinationer i ind- og udland på aftalt tidspunkt.
Med leveringen følger tydeliger leveringsspecifikationer og -oversigter.

Step 5 – Levering



Royal Copenhagen, historimix:
• 3 stk. skål
• Musselmalet
• Blå Mega Mussel
• Hvid Riflet
Vejl. pris kr. 999,00

GAVE 
01



Royal Copenhagen – nyhed:
Hvid riflet serverings kande. 1,7 L

Vejl.pris kr. 549,00

GAVE 
02



Royal Copenhagen – nyhed:
Blå Mega oval fad/tallerken. 28 cm

Vejl.pris kr 599,00

GAVE 
03



Royal Copenhagen.
Hvid riflet elegant skål. 310 cl

Vejl.pris kr. 549,00

GAVE 
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Royal Copenhagen;
• Smuk Blå Mega Riflet vase.
• 20,5 cm høj.

Vejl.pris kr. 999,00  

GAVE 
05



Royal Copenhagen med økologisk the:
• 2 stk elegante Musselmalet Riflet kopper med hank – 38 cl. Jubilæumsudgave. 

Vejl.pris kr. 599,00

GAVE 
06



Royal Copenhagen med lækkerier fra Bülow Lakrids:
• Blå Mega Riflet opbevaringskrukke 33 cl m/scilikonering. 

Vejl.pris kr. 599,00

GAVE 
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Royal Copenhagen:
• 2 x elegante holdere til fyrfadslys produceret i det fineste lette porcelæn.
• 6 cm høj. 
• Holderne kan også bruges som snack skåle eller dekoration.

Vejl.pris kr. 349,00

GAVE 
08



Archictmade
• Finn Juhl Bakke
• Teaktræ og laminat
• L 48 cm  sort/ Husky Green
• L 45 cm sort / Rød
Vejl.pris kr. 1.099,00 L 48 cm /  kr. 899,00 L 45 cm

GAVE 
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Architectmade:
• Poul Kjærholm
• Salt/ pebersæt
• Marmor

Vejl.pris kr. 999,00

GAVE 
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Architectmade
• Paul Anker Hansen 
• 1 stk. ugle
• H 12 cm
• H 17 cm
• Egetræ natur eller røget
Vejl.pris H 12 cm kr. 399,00 / H 17cm kr. 599,00

GAVE 
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Architectmade lysestager:
• Hans Bølling
• Massiv stål
• 1 stk. eller
• 2 stk.
Vejl.pris 1 stk. kr. 499,00 / 2 stk. kr. 899,00

GAVE 
12



Architectmade Discus:
• Hans Bølling
• 3 størrelser
• Håndmalet fyrretræ

Vejl.pris Small kr. 299,00, Medium kr. 399,00, Large kr. 499,00

GAVE 
13



GAVE 
14

Lion Sabatier

• 4 stk. L’Armagnac steakkive Lagiole

Vejl.pris kr. 999,95



Lion Sabatier:
• Knivsæt 3 dele Licorner
• Kokkekniv 20 cm
• Udbenerkniv 14 cm
• Urtekniv 9 cm
Vejl.pris kr. 1.299,95 

GAVE 
15



Peugeot:
• Saltkværn hvid
• Peberkværn sort
• H 18 cm

Vejl.pris kr. 759,95

GAVE 
16



Bastian champagnekøler:
• Champagnekøler blank stål 
• Ø40
• 3 fl. Bobler

Vejl.pris kr. 799,95

GAVE 
17



Bastian barsæt:
• Bakke stål/ læderlook, Ø35 cm
• Shaker med stål/ læderlook, 0,5L
• Isspand med stål/ læderlook, Ø15 cm

Vejl.pris kr 899,85

GAVE 
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Barsæt fra Nuance:
• Shaker 0,5 L
• Målebæger Copenhagen
• Støder Copenhagen
• Strainer
• 4 Lounge glas
Vejl.pris kr. 1.104,85

GAVE 
19



Nuance og Bitz vinsæt:
• Nuance wine finer
• Nuance tjenerværktøj
• Nuance vakuumprop
• Nuance digitalt vintermometer
• Bitz vinkøler, Ø 11,5 cm

Vejl.pris kr. 1.065,00

GAVE 
20



GAVE 
21

Bitz morgenmadssæt:
• 4 stk. latteskeer, 20 cm
• 4 stk. tallerkener , 22 cm
• 4 stk. skyrskåle, 13 cm
• 4 stk. krus, 30 cl

Vejl.pris kr. 1.099,00



Bitz skålesæt:
• 4 stk. multiskål, Ø 18 cm
• 1 stk. multiskål, Ø 28 cm
• 1 stk. salatsæt

Vejl.pris kr. 899,00

GAVE 
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Fade fra Bizt:

Smukke fade fra Bitz i flere smukke farver og kombinationer. Fadene er lavet i stentøj og står flot i indretningen. 
• Ø 40 cm
• Mat sort, , mat grøn, mat grå, mat sort/koboltblå, mat sort/grøn, mat grå/isblå, mat grå/grå 
Vejl.pris kr. 499,00

GAVE 
23



Film og popcorn:
• Hvid popcornmaskine fra Funktion
• 4 stk. ølglas fra Bitz, 0,38 L 
• 1 stk. multiskål fra Bitz, Ø 20 cm
• 1 stk. vouncher til film
Vejl.pris kr. 777,00

GAVE 
24



Champagnesæt:
• 6 stk. champagne glas 
• 2 fl. bobler

Vejl.pris kr. 935,00

GAVE 
25



Rustikt whisky sæt fra Lyngby Glas:
• 6 stk glas. 31 cl
• 1 stk karaffel 85 cl.
• Velegnet til whisky, rom, cognac m.m.

Vejl.pris kr. 699,00

GAVE 
26



Rosti ToGo:
• Frokostbæger
• Bestik
• Salatboks
• Madkasse
• Vandflaske
• Taske

Vejl.pris kr. 664,00

GAVE 
27



Trekkingsæt fra Holm:
• 1 stk. Holm madkasse
• 2 stk. Termokrus 400 ml
• 1 stk. Holm termoflaske 1,2 L
• 1 stk. Holm termoflaske 0,5 L
Vejl.pris kr. 686,00

GAVE 
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GAVE 
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Eva Solo:
• To Go cup 0,35L
• Drinking bottle 0,5L
• Grå

Vejl.pris kr. 450,00 



Skagerak køkkensæt:
• 1 stk. cutting board i teak, 40x24 cm
• 1 stk. Nordic morter i hvod porcelæn
• 2 stk. Stripes tea towel
•

Vejl.pris kr. 1.349,85

GAVE 
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Holm serveringssæt:
• 1 stk. Funktion ostesæt.
• 4 stk. ramakiner fra Holm
• 2 stk. serveringsbræt, 55x20x1 og 46x15x1 cm
• Nuance salt & peber strøsæt
Vejl.pris kr.  815,00

GAVE 
31



Holm grill:
• 1 stk. Holm ølkasse
• Grillværktøj, børste, tang, palet
• 1 stk. grillhandske
• 1 styk. grillforklæde

Vejl.pris kr. 1.094,00

GAVE 
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Pres vitaminer og sundhed direkte i glasset: 
• Philips Juicer  500 W
• Nem at rengøre, Sort/metal
• Alle dele tåler opvaskemaskine 
Vejl.pris kr.  899,00

GAVE 
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Slow juicer:

• DC motor 150 watt

Vejl.pris kr. 1.699,00

GAVE 
34



Morsø grillpande:
Stegefadet er smukt at anvende som serveringsfad, når du har tilberedt din lækre ret og det flotte sorte look passer perfekt ind i alle stilarter. 
Giver desuden både kød og grøntsager den helt rigtige stegeskorpe og bevarer saften i råvarerne, ligesom det smukke resultat af æggekagen og 

deep pizzaen vil glæde og imponere.
Ø28 cm

Vejl. pris kr. 899,00

GAVE 
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GAVE 
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Eva Solo:

• Nordic Køkken stegepande
• Ø24 cm

Vejl.pris kr. 799,95 



GAVE 
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Weber:

• Kokkekniv
• Grøntsagskniv
• Urtekniv
Vejl.pris kr.  1.047,00



Forsærersæt fra Sabatier

Forskærersæt i stål med kniv og kødgaffel. Sættet er perfekt til udskæring af diverse stor stykker kød i 
mindre tynde skiver. Ligger man eksempelvis selv et skærebræt til, så er dette sæt perfekt til 
servering af kød til gæster som selv kan vælge tykkelsen af sit kød.

Vejl.pris kr 299,00

GAVE 
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Raadvad:
• Grillbestik
• 6 knive
• 6 gafler

Vejl.pris kr. 750,00

GAVE 
39



Bestiksæt i gaveæske – 24 dele:
• Bestik til 6 pers
• Stilrent design der passer til ethvert bord
• Mat stål

Vejl.pris kr.1.018,00

GAVE 
40



Weber:

• Steaksæt 
• 4 personer

Vejl.pris kr. 938,00

GAVE 
41



Kähler:
• Design Anders Arhøj
• 1 stk. Unica skål
• Findes i grå eller rosa 
• Ø 18 cm
Vejl.pris kr. 499,95

GAVE 
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Kähler:
• Design Anders Arhøj
• 1 stk. vase
• H: 17 cm - okkergul
• H: 12,5 cm  - mosgrøm

Vejl. pris kr. gul 499,95 / grøn  349,95

GAVE 
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Kähler:
• Design Anders Arhøj
• Fad
• Marmorgrå 
• Ø 30 cm

Vejl. pris kr. 799,95

GAVE 
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Kähler:
• Design Hans-Christian Bauer
• 1 stk. Fad
• Ø 40 cm
• Antracitgrå
Vejl.pris kr. 799,95

GAVE 
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Kähler:
• Design Hans-Christian Bauer
• 1 stk. fyrfadsstage
• H 6,5 cm
• Antracitgrå
Vejl.pris kr. 149,95

GAVE 
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Kähler: 
• Design Hans-Christian Bauer
• 1 stk. skål
• Ø 11 cm
• Hvid eller antracit
Vejl.pris kr. 129,95

GAVE 
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Kähler:
• Design Hans-Christian Bauer
• 1 stk. skål
• Ø 17 cm
• Hvid

Vejl. pris kr. 299,95

GAVE 
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Kähler:
• Design Hans-Christian Bauer
• Kande 1,25 L
• Hvid
Vejl.pris kr.  449,95

GAVE 
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Kähler:
• Design Anders Arhøj
• 1 stk. Ombria kop
• 30 cl
• Måneskinsblå
Vejl.pris kr.  149,95

GAVE 
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GAVE 
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Normann:

• Krenitskål - sølv
• Ø25 cm eller 38 cm

Vejl.pris Ø25 cm kr. 899 / Ø38 cm kr. 1499



Kay Bojesen:

• Sort Ravn
• H 15,1 cm

Vejl.pris kr 549,95

GAVE 
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Skagerak :
• Dania stool/Storage
• Skammel/ bord eller kasse
• Eg
Vejl.pris kr. 1.495,00

GAVE 
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Skagerak:
• Norr magazine holder
• Eg / læder
• 75x10x35 cm

Vejl.pris kr. 1.495,00

GAVE 
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Skagerak:
• Normad table tray
• Sidebord eller bakke
• Stål / eg

GAVE 
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Skagerak:
• Møblet læner sig op ad væggen og passer fint i flere af hjemmets rum.
• Elegant og flytbart. Udført i egetræ
• 2 hylder og 3 kroge
• Opbevaringsmøbel 
Vejl.pris kr. 2.544,00

GAVE 
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Menu Copenhagen Tray Table:

• Bakkebord
• 88,7x47,8x33,8 cm

Vejl.pris kr. 1.495,00

GAVE 
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Menu - Flip around table:
Et multifunktionelt møbel, der både kan bruges som taburet, bord og bakke. ”Flip around” er designet af danske Norm Architects 
og har et tidløst, stilrent og nordisk look. Forvandl taburetten til et bakkebord, ved blot at vende sædet om og har du brug for
det, kan bakken også tages af og med rundt. Flip around er udført i solide materialer og findes i 
2 kombinationer med ben enten i lys eller mørk ask.
Vejl.pris kr. 1.299,00

GAVE 
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GAVE 
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Elvang – plaider:
• Laitude, Citischape og classic: 50% alpakauld, 40% fåreuld & 10% 

mikrofiber
• Mål: 130 x 200 cm

Vejl.pris kr. 849,00 



GAVE 
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Elvang 
• Plaid STONE
• 100% bomuld
• 130x180 cm

Vejl.pris kr. 650,00



GAVE 
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Menu:
• 2 sæt sengesæt
• 4 stk. pudebetræk
• Lysgrå med enkelt fint  mønster i mørkegråt
• 140x200 eller 140x220 cm
• 100% bomuldssatin
Vejl.pris kr. 1.400,00



Weber:
• Grillhandske
• 2-delt tangsæt
• Burgerpresser
• Majsholdere, 4 sæt
Vejl.pris kr. 487,95

GAVE 
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Skagerak:
• Sambito Hammock
• Canvas
• 350x140 cm

Vejl.pris kr. 1.095,00

GAVE 
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Terrassevarmer: 
• 700 watt
• Ø28 cm
• H 62 cm

Vejl.pris kr. 1.299,00

GAVE 
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GAVE 
65

Eva Solo :
• 1 stk. solcellelampe
• 100% soldrevet
• Op til 20 timers brændetid

Vejl.pris kr. 599,95



Egoista:
• Trægaveæske med 10 x 40 ml. rum
• Mombacho ron 12yo, Mombacho 10 yo sauternes , Depaz vieux agricole, Gold of Mauritius, Ron espero exclusiva
• Vizcaya cask 21, Rum paradise 12 yo, Ecuador 14 yo, English harbour 5 yo, Ocumare 12 yo

Vejl.pris kr. 499,00

GAVE 
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Egoista:

• World of Rum
• 5 stk.  Rum à 60 ml 
Vejl.pris kr. 499,00

GAVE 
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Egoista:

• Jim & Tony gin
• 500 ml

Vejl.pris kr. 375,00

GAVE 
68



Egoista GT Tower exclusive gin & tonic kit:
• ELG Gin 500 ml
• 5 stk. forskellige tonic water
• 1 stk. Ginger beer

Vejl.pris kr. 495,00

GAVE 
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Egoista GT Tower:

• 2 stk. forskellige gin
• 2 stk. forskellige tonic water

Vejl.pris kr. 139,00

GAVE 
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Egoista tasting kit Gin:

• 1 stk. gin 60 ml
• 1 stk. tonic water

Vejl.pris kr. 139,00

GAVE 
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Veho:

Veho ZB-5 bluetooth on-ear headphones. ZB-1 bluetooth on-ear høretelefoner er med deres super soft design lavet med fokus på 
komfort. Indbygget mikrofon. 17 timers batteri tid og 3 timers opladnings tid. Engelsk manual medfølger. 

Vejl.pris kr. 699,00

GAVE 
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GAVE 
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Lemus:
• Vintage – bluetooth højtaler
• 2 x 20 watt enheder
• 2 passive subwoofer
• AUX - indgang 
Vejl.pris kr. 1.599,00



Lemus:
• Sia bluetooth højtaler
• 10 timers batterilevetid
• 1x5 watt enhed

Vejl.pris kr. 899,00

GAVE 
74



Södahl håndklæder:

• 4 stk. 50x100 cm
• 4 stk. 70x140 cm
• Hvid, grå, comfort indigo

Vejl.pris kr. 1.038,00

GAVE 
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Motionssæt:
• Fit connect 100
• 1 stk. håndklæde 70x140 cm
• 1 stk. håndklæde 40x60 cm
• Grå eller indigo blå
• ToGo sportsflaske, 500 ml
Vejl.pris kr. 766,00

GAVE 
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GAVE 
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Rituals gaveæske:
• Shower gel 200 ml
• Body scrup 125 g
• Body Creme 200 ml
• Bed & Body mist 50 ml
Vejl.pris kr. 375,00 



GAVE 
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Eneforhandling hos Kontendo Promotion

Lidt om We Do Wood
We Do Wood har valgt at designe møbler i materialet Moso
bambus, fordi det er en af de mest bæredygtige 
naturressourcer verden har. Det er den eneste plante, der 
kan holde trit med nuværende træforbru og bambus kan 
derved være med til at sætte en stopper for den nuværende 
afskovning i verdens skove.

"Bæredygtighed er udgangspunktet for vores valg af 
materialer og produktionsteknikker. Vi sætter en ære i at 
skabe de mest miljøvenlige møbler vi overhovedet kan," 
Sebastian Jørgensen - designeren bag We Do Wood.

Sebastian er en erfaren møbelsnedker, men hans 
designforståelse kommer oprindeligt fra kunstens verden. 
Inden Sebastian uddannede sig til møbelsnedker, assisterede 
han billedhuggerne Bjørn Nørgaard og Claus Ørntoft og 
underviste i skulptur på Skolen For Billedkunst.

WeDoWood skammel. Fantastisk smukt og brugbart møbel.
Produceret i 100% bambus.
Sædet er drejet i ét stykke.
Produceret i samarbejde med Kontendo Promotion/Kinea



GAVE 
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Eneforhandling hos Kontendo Promotion

Smuk knagerække i bambus og asketræ fra danske We Do Wood. 
Knagerækken går under navnet Scoreboard Large og er designet af Sebastian Jørgensen. 
Du sætter selv de 12 medfølgende pinde som det passer dig. 
På den måde kan du designe din egen knagerække med de farverige knager eller 
dekorer din væg med flere scoreboards.
Mål: Højde 36 cm & Bredde: 17 cm



GAVE 
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1 stk. Sports/action kamera, med masser af tilbehør som inkluderer ”hus”, holdere, kabler, og tilslutning
til diverse enheder. Still billeder og video. Kan bruges i vand - ned til 30 meters dybde. Oplades via usb.
Kan fås i sort eller gul.
1 stk. memory Card, 8GB medfølger.



GAVE 
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”KLASK” – prisvindende og underholdende spil for alle 

KLASK er et helt anderledes brætspil, der styres og 
spilles via magneter. Spillet er hylende morsomt og kan 
få både små og store op ad stolen. 
Spillet er lavet som en bane, med 2 dybe huller der 
fungerer som mål i hver ende, og 3 forhindringer i 
midten af banen, som er hvide magneter man helst 
ikke skal have tiltrukket med sin egen spiller. Ens egen 
spiller, er en sort magnet man styrer rundt med ved at 
holde på en stor magnet under spillepladen, der er 
forbundet til toppen af magneten oppe på banen. 
Spillet går ud på at man med sin mand/magnet skal 
spille den lille røde bold rundt på banen, forbi 
forhindringerne og modspilleren og ned i mål.
Klask stilles på et bord imellem spillerne. De tre hvide 
magnetbrikker placeres på de hvide felter på 
spillepladen. Der placeres to mønter i pointtrillen ud 
for 0.

Hver spiller får en magnetspiller, der består af to sorte 
dele. Den korte (tynde) del placeres oven på pladen, og 
den lange(tykke) del placeres under, så de "fanger" 
hinanden. Kuglen placeres i startfeltet, og derefter 
styres kuglen rundt med magnetspillerne.



Leveringsbetingelser 

Ved ’vælg-selv-løsning’, stilles web-portal til rådighed uden beregning.

Alle medarbejdere registreres. Der modtages en ”kvittering” for deres  valg. 
De kan ombestemme sig indtil en aftalt deadline.

Varerne leveres efter nærmere aftale.

Alle priser er ekskl. pakning/emballage kr. 25,00 pr. stk. – fragt tillægges.
Alle priser er ekskl. moms.

I samarbejde med



I samarbejde med

KINEA
Claus Refstrup
+45 2380 2323

claus@kinea.dk
www.kinea.dk

Kontendo
Sebastian Coquillard

+45 2873 9382
sc@kontendo.dk

KINEA
Louise Skov Christiansen

+45 72 207 206
louise@kinea.dk

www.kinea.dk

mailto:claus@kinea.dk
mailto:claus@kinea.dk
mailto:claus@kinea.dk

