


VÄLKOMMEN TILL SAGAFORMS VÅR- OCH SOMMARSPECIAL 2019
Våren, solen och värmen står framför oss med långa ljusa kvällar och många 
härliga dagar ute i vår vackra natur. Denna broschyren från oss på Sagaform är 
fylld med våra omtyckta produkter och framförallt många nya, vackra och praktiska 
klassiker som kommer att användas många år framöver. Vi fokuserar extra hårt på 
konferenser, kickoffer och möten både inomhus och utomhus. Och vid önskemål 
slår vi in i våra snygga kartonger eller i vårt fina papper med en hälsning om Trevlig 
sommar på! Hela sortimentet hittar du på www.sagaform.com

Genom vårt samarbete med framgångsrika formgivare och designer kan vi erbjuda  
promotionprodukter och presenter med det där lilla extra, som gör att det passar  
de flesta, genom att de kompletterar det man redan har eller har en funktion man  
kanske inte ens visste att man skulle ha stor glädje av.

Trevlig sommar! Vänliga hälsningar från oss på Sagaform
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HÄLSNINGSKORT

Beställ din egen hälsningsfras till inuti kortet. Max 300 tecken. 

Pris 30:-/kort inklusive montering.

Alla priser i katalogen är exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar och tryckfel.



Art nr 5100037

Turkost kort

Art nr 5099966

Silvrigt kort

Art nr 5099967

Prickigt kort

SAGAFORMS HÄLSNINGSKORT
Kombinera din gåva med ett trevligt och personligt kort i storlek 
60 x 80 mm. Beställ din egen hälsningsfras inuti kortet. Använd 
max 150 tecken. Pris inklusive montering 30:-/kort.



TRENDIGT BADLAKAN!

Hamam handduk
Tunt vävd i bomull vilket gör den 
perfekt till stranden då den torkar 
snabbt. Dess härliga kvalité och 
varierande mönster gör att den 
passar lika bra som en inrednings-
detalj, till exempel som bordsduk 
på altanen eller varför inte som 
picknickfilt? Handduken har fransar  
på kortsidorna. Mått: 90 x 170 cm. 

Priser: 
1-48 styck - 139 kr
49-200 styck - 127 kr
över 200 styck - 116 kr

5017375, blå

5017376, grå

5017377, beige



Nätkasse
Packa trendigt till stranden, 
gymmet eller vart du än ska, 
i en stilsäker och rymlig 
nätkasse utav 100% bomull. 
Kassen har även en liten 
förvaringsficka för mindre 
tillhörigheter så att de inte 
faller ur nätet. Mått: 32 x 38 cm.   

Priser: 
1-48 styck - 79 kr
49-200 styck - 73 kr
över 200 styck - 67 kr

5017378, natur

5017379, svart

Sagafo rm nätkas s e

DITT TRYCK PÅ TYGFICKAN

FRÅGA OSS GÄRNA SÅ BERÄTTAR VI MER OM VÅRA SOMMARPRODUKTER



5017361 City kylväska stor, svart
Rymlig och stilren kylväska i svart med läckra detaljer 
i guld. Rymmer 18 liter. Mått: 340 x 220x 240 mm.

Priser: 
1-48 styck - 199 kr
49-200 styck - 183 kr 
över 200 styck - 169 kr 

5017362 City kylväska hög, svart
Praktiskt och snygg kylväska i svart med läckra 
detaljer i guld. Passar till två vinflaskor eller två 
1,5 liter PET flaskor. Mått: 220 x 110 x 360 mm.  

Priser:  
1-48 styck - 159 kr 
49-200 styck - 146 kr 
över 200 styck - 134 kr

5017386 City  
kylväska liten, svart 
Liten och stilren svart kylväska med 
läckra detaljer i guld. Perfekt storlek för 
matlådan till exempel till jobbet eller 
stranden. Mått: 255 x 135 x 190 mm  

Priser:  
1-48 styck - 129 kr 
49-200 styck - 119 kr 
över 200 styck - 109 kr

City ky l väsk o r

STILRENA OCH 

BRA KYLVÄSKOR

FRÅGA OSS GÄRNA SÅ 

BERÄTTAR VI MER OM VÅRA 

KYLVÄSKOR



5017363 
Nautic kylkorg, linne
Klassisk kylkorg i linnelook med smarta 
funktioner. Locket går att rulla ihop och 
fästa med kardborre i kanten så att 
korgen står öppen. Det går även att  
vika ihop väskan när den inte används.  
Mått: 460 x 210 x 280 mm. Rymmer 27 l.

Priser:  
1-48 styck - 199 kr 
49-200 styck - 183 kr
över 200 styck - 169 kr

5017782 City  
kylväska stor, beige
Rymlig och stilren kylväska i 
linnelook. Rymmer 18 liter.  
Mått: 340 x 220x 240 mm 

Priser: 
 1-48 styck - 199 kr 
49-200 styck - 183 kr 
över 200 styck - 169 kr

5017783 City 
kylväska hög, beige
Praktiskt och snygg kylväska i 
linnelook.  Passar till två vinflaskor 
eller två 1,5 liter PET flaskor. 
Mått: 220 x 110 x 360 mm  

Priser: 
1-48 styck - 159 kr 
49-200 styck - 146 kr 
över 200 styck - 134 kr

5017788 City  
kylväska liten, beige
Liten och stilren kylväska i linnelook.
Perfekt storlek för matlådan till 
exempel till jobbet eller stranden. 
Mått: 255 x 135 x 190 mm  

Priser:  
1-48 styck - 129 kr  
49-200 styck - 119 kr  
över 200 styck - 109 kr

5017387 City  
kylväska hög, grå
Praktiskt och snygg kylväska i 
linnelook.  Passar till två vinflaskor 
eller två 1,5 liter PET flaskor. 
Mått: 220 x 110 x 360 mm 

Priser:
1-48 styck - 159 kr
49-200 styck - 146 kr
över 200 styck - 134 kr





5017851 Picknickglas, 4-pack
Akrylplast. Rosevin på klipporna 
eller saft i lekparken? Oavsett så 
blir det lite roligare med ett fint glas. 
Dessa picknickglas är i akrylplast och 
tål att hänga med ut på picknick. 
Mått: H 110 mm

Priser: 
1-48 styck - 149 kr
49-200 styck - 137 kr 
över 200 styck - 125 kr

5017784 Picknickglas 
höga, 4-pack
Ett glas bubbel på altanen eller saft på 
picknicken? Oavsett så blir det lite roligare 
med ett fint glas. Dessa picknickglas är i 
akrylplast och tål att hänga med ut på 
picknick! Mått: 20 cl H 148 mm  

Priser: 
1-48 styck - 149 kr 
49-200 styck - 137 kr 
över 200 styck - 125 kr



5017823 Nautic kylväska, stor
Stor kylväska i starkt och vattenavvisande 
material som håller mat och dryck välkylda
under varma dagar. Breda och kraftiga 
handtag för enklare transporter på axeln. 
Mått: 360 x 190 x 360 mm. Rymmer 24 liter.

Priser:  
1-48 styck - 229 kr
49-200 styck - 210 kr
över 200 styck - 189 kr

Nautic kylväska i två färger
Snygg kylväska i starkt och vattenavvisande material som håller mat och dryck väl kylda under varma 
dagar. Brett och kraftigt axelband. Perfekt storlek för 1,5 liters flaskor. Mått: 250 x 155 x 340 mm

Priser: 
1-48 styck - 189 kr
49-200 styck - 173 kr
över 200 styck - 159 kr

5017360, vit 5017790, blå



5017365 Holiday
kylväska, vit
En praktisk och neutral kylväska 
för utflykten. Rymmer ett 6-pack 
med 50 cl PET flaskor. 
Mått: 235 x 160 x 190 mm. 

Priser:   
1-48 styck - 55 kr
49-200 styck - 51 kr
över 200 styck - 47 kr

5016077 Holiday 
kylväska, svart
En praktisk och neutral kylväska 
för utflykten. Rymmer ett 6-pack 
med 50 cl PET flaskor. 
Mått: 235 x 160 x 190 mm. 

Priser: 
1-48 styck - 55 kr
49-200 styck - 51 kr
över 200 styck - 47 kr

Holi day ky l väska

FÖRÄDLA, FYLL & 
GE BORT PÅ KICKOFFEN

FRÅGA OSS GÄRNA SÅ 
BERÄTTAR VI MER OM VÅRA 

KYLVÄSKOR

DIN 
LOGO





För mer grillprodukter se huvudkatalogen eller www.sagaform.com/produkter

5017811 BBQ Köttmörare
Rullas längs med köttet för att möra, hjälper köttet att 
absorbera marinader och kryddor. Perfekt för ett bättre 
resultat vid grillning och stekning. Mått: L 200 mm

Priser: 
1-48 styck - 99 kr
49-200 styck - 90 kr
över 200 styck - 80 kr

5017809 BBQ set 2 delar
Ett tvådelat set med rejäla grillverktyg
 i snygg design. Trähandtag och läderremmar 
för upphängning. Det självklara valet för
alla grillmästare. Mått: L 390mm

Priser:  
1-48 styck - 149 kr
49-200 styck - 137 kr
över 200 styck - 125 kr

5017354 BBQ stekspade & tång
Det bästa av två världar i en produkt. Grilltång och stekspade ihop,  
den ultimata lösningen för alla som älskar att grilla. Handtag utav 
bambuträ och tång/spade utav rostfritt stål. Mått: 405 x 70 x 75 mm  

Priser: 
1-48 styck - 189 kr
49-200 styck - 173 kr
över 200 styck - 159 kr

5017804 BBQ grillkorg
Supersmart verktyg till grillen. En grillkorg med avtagbart handtag.  
Enkel att använda och enkel att rengöra. Mått: 375 mm x 570 mm

Priser: 
1-48 styck - 249 kr
49-200 styck - 229 kr
över 200 styck - 210 kr



Nytt bättre pris!
5017802 BBQ Salt/peppar set med lock
Rostfritt stål. Lock i PP plast. Generöst salt- och pepparset, 
perfekt för grill och utomhusbruk tack vare skyddslocken i plast  
som skyddar kryddorna från väta. Mått: Ø 70 mm H 95 mm.  
Ord pris: 199 kr.

Priser:
1-48 styck - 179 kr
49-200 styck - 165 kr
över 200 styck - 149 krFör mer grillprodukter se huvudkatalogen eller www.sagaform.com/produkter

5017800 BBQ  
stekspade med lampa
Smart lösning och rolig gåva till den som 
älskar att grilla. En grillspade och en liten 
ficklampa som går att fästa på grillspaden 
med magnet. Så att mörkret inte hindrar 
grillningen. Mått: L 460mm

Priser: 
1-48 styck - 199 kr 
49-200 styck - 183 kr 
över 200 styck - 169 kr

Nytt bättre pris!
5017801 BBQ Termometer touch
Digital grilltermometer med touchskärm .
Lättanvänd med stilren design, en självklarhet
för alla grillmästare. Mått: 110 x 215 x 35 mm.
Ord pris: 175 kr.

Priser: 
1-48 styck - 149 kr 
49-200 styck - 137 kr 
över 200 styck - 125 kr

Nytt bättre pris! 5017429 BBQ grillmatta
Fiberglas. Praktisk grillmatta för den som brukar grilla fisk och grönsaker – inga mer fina fiskdelar  
eller grönsaker som trillar ner i glöden. Enkel att använda och enkel att hålla ren eftersom den är 
diskmaskinsäker. Festlig present. Mått: 360 x 420 mm. Ord pris: 79 kr.

Priser: 
1-48 styck - 59 kr
49-200 styck - 54 kr
över 200 styck - 49 kr



Smart f i c k lampa

ROLIG GÅVA TILL  GRILLÄLSKAREN
FRÅGA OSS GÄRNA SÅ 

BERÄTTAR VI MER OM VÅRA 
BBQ-PRODUKTER



Bilmuggar 
med låsbar 
tryckfunktion 
i flera färger
Dubbelväggig. Rostfritt stål. 
Bilmuggen förser dig inte bara 
med varm dryck vart du än går 
utan är även en snygg accesoar. 
Termosmuggen är dubbelväggig 
vilket gör att den klarar hålla 
värmen i 6 timmar. Muggen är 
läckagefri tack vare en smart 
låsfunktion. Rymmer 40 cl av 
din favoritdryck!  

Priser: 
1-48 styck - 149 kr
49-200 styck - 137 kr 
över 200 styck - 125 kr

5017355, pärlemo5017899, guld

5017787, silver5017712, svart



5017898, silver5017706, svart

5017708
guld

5017709
rosa

5017845, guld

5017897 
silver

5017707
svart

5017350
pärlemo

5017352
blommig

Stålflaskor i flera 
storlekar och färger
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 75 cl 
Priser:  
1-48 styck - 229 kr 
49-200 styck - 210 kr 
över 200 styck - 189 kr

Stålflaska 50 cl 
Priser:  
1-48 styck - 189 kr 
49-200 styck - 173 kr
över 200 styck - 159 kr

hål l e r  vä rmen läng e

FINASTE FLASKAN

FRÅGA OSS GÄRNA  
SÅ BERÄTTAR VI MER OM  

PRODUKTERNA...

5017895
trä



STÅLFLASKA 0,5L 
Gravyr 20cm2

ANTAL  PRIS

49-200  223,00

Över 200  200,00

Gravyrprogram    875,00

Återuppsättning 375,00

STÅLFLASKA 0,5L 
Tampotryck 1-färg

ANTAL  PRIS

49-200  199,00

Över 200  179,00

Kliché kostnad/färg  595,00

Återuppsättning /färg  395,00

STÅLFLASKA 0,75L
Gravyr 20cm2

ANTAL  PRIS

49-200  260,00

Över 200  230,00

Gravyrprogram    875,00

Återuppsättning 375,00

STÅLFLASKA 0,75L
Tampotryck 1-färg

ANTAL  PRIS

49-200  236,00

Över 200  209,00

Kliché kostnad/färg  595,00

Återuppsättning /färg  395,00

BILMUGG
Gravyr 20cm2

ANTAL  PRIS

49-200  220,00

Över 200  192,00

Gravyrprogram    875,00

Återuppsättning 375,00

BILMUGG
Tampotryck 1-färg

ANTAL  PRIS

49-200  191,00

Över 200  170,00

Kliché kostnad/färg  595,00

Återuppsättning /färg  395,00

Fle ra o l i ka färg e r

PROFILERA  DIN STÅLFLASKA
VÄLJ ÄVEN PÅ  

VÅRA GRYMT PRAKTISKA  
BILMUGGAR





OFFICE KAMPANJ 
Dessa produkter ingår:

Valfri Brazil mugg 36 st

5016465 Accent termos, vit 2 st

5017858 Conic glas litet 23cl 36 st

5017772 Flip karaff, grå 2 st

5017370 Base bricka, svart 2 st

OFFICEKAMPANJ 
Priser inklusive förädling

 

1 -färg m. kliché ord pris 5 300:- Nu 4 795:-

2 -färg m. kliché ord pris 6 600:- Nu 5 900:-

3 -färg m. kliché ord pris 8 050:- Nu 7 200:-

på b raz i lmugg en

VÄLJ DIN 

FAVORITFÄRG

FRÅGA OSS GÄRNA  

SÅ BERÄTTAR VI MER OM  

KAMPANJEN...

5016642

5016643

5016644

5016645

5017253

5017254 5017255

50172565017257

5017258

50172595017260

50187855 50178545017853



Sagafo rm Design

SNYGGASTE  KÖKET PÅ JOBBET!
FRÅGA OSS GÄRNA  

SÅ BERÄTTAR VI MER OM  
KAMPANJEN...

MÖTESKAMPANJ DESIGN 
Priser exklusive förädling

5017875 Coffee & More kaffemugg, grå 12 st

5017876 Coffee & More kaffemugg, gul 12 st

5017874 Coffee & More kaffemugg, vit 12 st

5017349 Coffee & More assiett, gul   12 st

5017348 Coffee & More assiett, grå 12 st

5017347 Coffee & More assiett, vit 12 st

5017886 Coffee & More kaffekanna, grå 2 st

5017885 Coffee & More mjölkkanna, grå 2 st

5017370 Base bricka, svart  2 st

Ord pris 7 360:- Nu 6 500:

MÖTESKAMPANJ DESIGN 
Dessa produkter ingår:

5017875 Coffee & More kaffemugg, grå 12 st

5017876 Coffee & More kaffemugg, gul 12 st

5017874 Coffee & More kaffemugg, vit 12 st

5017349 Coffee & More assiett, gul*   12 st 

5017348 Coffee & More assiett, grå* 12 st

5017347 Coffee & More assiett, vit* 12 st

5017886 Coffee & More kaffekanna, grå 2 st

5017885 Coffee & More mjölkkanna, grå 2 st 

5017370 Base bricka, svart  2 st

* Ej förädling

MÖTESKAMPANJ DESIGN 
Priser inklusive förädling

1 -färg m. kliché ord pris 8 300:- Nu 7 500:-

2 -färg m. kliché ord pris 9 890:- Nu 9 000:-

3 -färg m. kliché ord pris 10 600:- Nu 9 700:-

 

1 -färg m. kliché ord pris 5 300:- Nu 4 795:-

2 -färg m. kliché ord pris 6 600:- Nu 5 900:-

3 -färg m. kliché ord pris 8 050:- Nu 7 200:-

Fler muggar hittar du i huvudkatalogen eller på www.sagaform.com/produkter



RE:TURN ÄR SAGAFORMS FÖRSTA 
HELT ÅTERVUNNA NYHET

Kollektionen är tillverkad i Spanien av hundra procent återvunnet glas. 
Glas har den fantastiska egenskapen att kunna återanvändas hur många 
gånger som helst med bibehållen fin kvalitet. Genom att använda åter-
vunnen råvara sparar vi på jordens resurser och släpper ut en lägre andel 
koldioxidutsläpp. 

Att materialet är just återvunnet avspeglas i den vackra patinan som syns i 
form av små bubblor vilket ger glasen en varm, gedigen och välkomnande 
karaktär. Kollektionen passar perfekt till sommarens alla fester och på 
vardagens dukade bord.

Re:tur n g las

VÄLJ HÅLLBART I SOMMAR
FRÅGA OSS GÄRNA  

SÅ BERÄTTAR VI MER OM  
FÖRDELARNA...



5017381 Re:turn glas på fot 2-pack 
Otroligt charmiga och gedigna vinglas tillverkade utav 
återvunnet glas. Därav den eleganta, lätt gröna färgen. 
Duka snyggt och med gott samvete!  Mått 28 cl H 190 mm . 

Priser: 
1-48 styck - 229 kr 
49-200 styck - 210 kr 
över 200 styck - 189 kr

5017382 Re:turn glas 4-pack 
Otroligt charmiga och gedigna dricksglas tillverkade utav återvunnet glas. Därav den eleganta,  
lätt gröna färgen. Duka snyggt och med gott samvete!  Mått: 26 cl H 96 mm . 

Priser:
1-48 styck - 229 kr
49-200 styck - 210 kr
över 200 styck - 189 kr



5009121 Club snaps- och shotglas guld, 2-pack 
Snapsglas i Sagaforms ikoniska och unika club-design. Garanterat 
en uppmärksammad detalj på nästa middag eller fest! Snapsglasen 
är av munblåst glas med guldfärgad fot. Säljs i 2-pack. Handdisk 
rekommenderas. Mått: 4 cl Designer: Matz Borgström.

Priser: 
1-48 styck - 225 kr
49-200 styck - 207 kr
över 200 styck - 189 kr

5003634 Champagne
guld 4-pack Trevlig sommar
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. Mått:  20 cl.

Priser: 
1-48 styck- 360 kr 
49-200 styck - 331 kr 
över 200 styck - 305 kr



5009120 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. Mått:  25 cl.

Priser: 
1-48 styck - 225 kr
49-200 styck - 207 kr
över 200 styck - 189 kr



 DESIGNADE VÅR- OCH 
SOMMARPRESENTER

5017869 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 metall- 
hållaren för att med stil kunna 
stötta upp höga snittblommor. 
Mått: H 150 mm Ø 110 mm

Priser: 
 1-48 styck - 299 kr
49-200 styck - 275 kr 
över 200 styck - 250 kr



5017905 Top vas
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. 
Mått: H 180 mm.

Priser: 
1-48 styck - 225 kr
49-200 styck - 207 kr
över 200 styck - 189 kr

5017847 Tårtspade, guld
Rostfritt stål. En ljuvlig tårt-/pajspade för en  
elegant servering. Dess kurviga design är oemotståndlig  
och lika dekorativ som funktionell. Tårt-/pajspaden  
är av hög kvalité och pläterat i guldfärg.  
Mått: L 245 mm. Designer: Ann-Carin Wiktorsson.

Priser: 
1-48 styck - 149 kr
49-200 styck - 137 kr
över 200 styck - 125 kr 

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

Priser 
1-48 styck - 360 kr  
49-200 styck - 331 kr 
över 200 styck - 305 kr
 



5017704 Snapsglas
6-pack 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
gåva. Mått: 2-4 cl, H 120 mm.

Priser: 
1-48 styck - 360 kr 
49-200 styck - 331 kr 
över 200 styck - 305 kr

 DESIGNADE VÅR- OCH 
SOMMARPRESENTER

fö r  a l la smake r

HITTA SOMMAR- PRESENTERNA 
FRÅGA OSS GÄRNA  

SÅ BERÄTTAR VI MER OM  
URVALET...



5017822 Fish 
serveringsskål 3 delar, vit
Porslin. Set med serveringsskålar
i tre delar som när de placeras ihop
formar en fisk. En säker stämnings- 
höjare till bordsdukningen och 
en rolig gåva att ge bort.  
Mått: 300 x 100 mm H 40 mm.

Priser: 
1-48 styck - 199 kr
49-200 styck - 183 kr
över 200 styck - 169 kr

5017329 Nature lanterna med handtag
Elegant lanterna med en blandning av Natures signaturmaterial, 
ek, glas och rostfritt stål som är så fint ihop. Gör sig lika bra som 
lanterna, vas och till och med vinkylare! Helt enkelt en must
have! H 230 mm Ø 185 mm. Designer: Anton Björsing.

Priser: 
1-48 styck - 429 kr
49-200 styck - 394 kr 
över 200 styck - 360 kr



5003473 – STRANDSET, BEIGE PRIS 179:-
Trendigt och användbart set för sommarens alla aktiviteter.  
En nätkasse och en hamam handduk, båda i 100% bomull,  

i matchande färger. Packa snyggt till stranden i sommar! 

5003471 – EN DAG PÅ STRANDEN, BEIGE PRIS 330:-
Den perfekta sommargåvan med allt du behöver på semestern.  

En nätkasse i 100% bomull. En stålflaska som håller dryck kall i 24 timmar  
och varm i 12. En tunt vävd hamam handduk som är den perfekta  

strandhandduken. Allt i samma färgskala.

179 KR
5003473

VÄRDE  218:-
330 KR

5003471

VÄRDE  407:-

5003475 –PICKNICK SOMMAR, BEIGE PRIS 249:-
Set med fyra stycken glas på fot i akrylplast och en hög kylväska 
i linnelook. Väskan passar perfekt för två stycken 750 ml flaskor. 

Perfekt set för sommarens alla måltider utomhus!

5003476 – PICKNICK BUBBLOR, BEIGE PRIS 249:-
Set med fyra stycken champagneglas i akrylplast och en hög kylväska  

i linnelook. Väskan passar perfekt för två stycken 750 ml flaskor. 
Perfekt set för sommarens alla ljumna kvällar utomhus!

249 KR
5003475

VÄRDE  308:-
249 KR

5003476

VÄRDE  308:-



5003470 – EN DAG PÅ STRANDEN, SVART PRIS 330:-
Den perfekta sommargåvan med allt du behöver på semestern.  

En nätkasse i 100% bomull. En stålflaska som håller dryck kall i 24 timmar  
och varm i 12. En tunt vävd hamam handduk som är den perfekta  

strandhandduken. Allt i samma färgskala.

5003472 – STRANDSET, SVART PRIS 179:-
Trendigt och användbart set för sommarens alla aktiviteter.  
En nätkasse och en hamam handduk, båda i 100% bomull,  

i matchande färger. Packa snyggt till stranden i sommar! 

330 KR
5003470

VÄRDE  407:-

179 KR
5003472

VÄRDE  218:-

5003474 – PICKNICK SOMMAR, SVART PRIS 249:-
Snyggt och lyxigt set med fyra stycken glas på fot i akrylplast och en hög 

kylväska i svart och guld. Väskan passar perfekt för två stycken 750 ml flaskor. 
Perfekt set för sommarens alla måltider utomhus!

5003477 – PICKNICK BUBBLOR, SVART PRIS 249:-
Snyggt och lyxigt set med fyra stycken champagneglas i akrylplast 

och en hög kylväska i svart och guld. Väskan passar perfekt för två stycken 
750 ml flaskor. Perfekt set för sommarens alla ljumna kvällar utomhus!

249 KR
5003474

VÄRDE  308:-
249 KR

5003477

VÄRDE  308:-



SAGAFORM AB 
Trandaredsgatan 200, 507 52 Borås, Sverige 

+46 33 23 38 20, www.sagaform.com 

Önskar vi på S
agaform

HA EN RIKTIGT 

SKÖN SOMMAR

KONTAKTA OSS GÄRNA  

SÅ BERÄTTAR VI MER OM  

VÅRA PRODUKTER


