JULGÅVOR
T IL L FÖR ETAG

BRANDS

Meraki, Skultuna,
House Doctor, Riedel,
Nicolas Vahe, Global m.fl

GÅVOKORT

Utvalda gåvokort
med hänsyn till sortimentets
bredd, kvalitet & hållbarhet.

Nixie & Friends

Nixie & Friends

Den stundande julen är speciell på många sätt

Utvalda favoriter
Trådlösa earpods 639 kr
Urbanista

Simple Hand Care 249 kr
Meraki
Impact Stekpanna 28 mm 549 kr
Scanpan

ÅRET SOM GÅTT
Det är och har varit ett väldigt tufft år. Coronaviruset kom som en
storm och lamslog större delar av världen. Miljontals människor har
blivit svårt sjuka och många har gått förlorade i förtid. Många platser där vi normalt sett möts och interagerar som människor har inte
varit tillgängliga och vi har fått visa större hänsyn och solidaritet
mot varandra. Världsekonomin är hårt pressad och många företag
har fått dra ner på växeln eller till och med lägga ned medan vissa
verksamheter går som tåget. Ett väldigt tufft och udda år – minst
sagt! Nu sätter vi vårt hopp till ett kommande vaccin och hoppas
att 2021 har ljusare utsikter.
Nixie & Friends plats i detta kaos är fortfarande densamma; att
skapa hållbar och innovativ profilreklam. Vi vill aldrig hetsa till
onödig konsumtion, men vi tror på gåvans kraft och vill gärna hjälpa er att hitta produkterna som just ni behöver. Produkter som är
noga utvalda för att stärka ert varumärke, vårda viktiga relationer
och signalera intern stolthet hos era medarbetare.
I år är vi lite extra peppade då vi introducerar nya varumärken som
vi verkligen älskar, bland andra: Meraki - ärlig hudvård med det
bästa från naturen, Nicolas Vahé - högklassiga gourmetprodukter i
lyxförpackning och House Doctor - inredning i skandinavisk design
med avslappnad bohemstämning.
ÅRETS JULKLAPP
Varje år blir man lika förvånad över “årets julklapp”, förra året var
det mobillådan och året dessförinnan var det det återvunna plag-

get (bravo) och i år kanske det blir en ansiktsmask, vem vet?
Julgåvor till personalen är så klart lite annorlunda men under flera
års tid har det så kallade gåvokortet varit väldigt populärt då
beslutsfattaren slipper lägga ned tid och energi på att välja ut en
bra julklapp. Dock upplever vi som återförsäljare av gåvokorten att
marknaden har förändrats på ett osunt sätt. Priserna har pressats
ned samtidigt som det påstådda värdet av gåvan konstigt nog har
ökat och idag är det inte ovanligt med erbjudanden där du betalar
25% av det påstådda gåvovärdet (!). Därför har Nixie & Friends
aktivt valt bort flertalet gåvokort då vi lever efter devisen “om det
låter för bra för att vara sant så är det nog också det”. Men vi har
fortfarande tre varianter kvar, samtliga från seriösa aktörer som
värnar om miljö och människa.

Santokukniv 479 kr
Global

TILLFÄLLIG SKATTEFRIHET FÖR JULGÅVOR
Normalt sett är julgåvor till anställda skattefria om gåvans värde
inte överstiger 450 kronor inkl. moms (frakt av gåvor räknas inte in
i gåvans värde). Men i år har Skatteverket beslutat om en tillfällig
skattefrihet om ytterligare 1000 kr inkl. moms vilket innebär att alla
julgåvor som beställs fram till 2020-12-31 är skattefria upp till
1450 kr inkl. moms (1160 kr exkl. moms).
ANDRA TYPER AV GÅVOR
Som arbetsgivare har ni även rätt att ge ut jubileumsgåvor (ex.
om företaget firar 25 år) och minnesgåvor (jämna födelsedagar,
avtackningar etc.) till era anställda samt representationsgåvor till
kunder och samarbetspartners. Mer om vad som gäller för dessa
typer av gåvor kan ni läsa på Skatteverkets hemsida.

Gift bag, Favorites 389 kr
Nicolas Vahé

Kin Ljuslykta 3-p 399 kr
Skultuna
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Norther Dawn, Dry skin 389 kr

Travel kit 229 kr

Silky Mist, Shampoo & Balsam 379 kr

Tangled Woods, Gift box 229 kr

Room diffuser, 140 kr

Harvest Moon, Gift box 229 kr

Ekologiskt set förr torr hud med exfolierande
tvål och body butter. Storlek: 275/200 ml

Ekologisk handtvål och handlotion i doften
tangled woods. Storlek: 2x275 ml

Setet innehåller schampo, balsam, tvål och
kroppslotion. Storlek: 4x50 ml

Dofter: Nordic pine, Sandcastles & sunsets
eller Scandinavian garden. Storlek: 120 ml

Ekologiskt shampoo och balsam i doften
silky mist. Storlek: 2x490 ml

Ekologisk handtvål och handlotion i doften
harvest moon. Storlek: 2x275 ml

Meraki är ett unikt universum av hälso- och livsstilsprodukter, designade
och utvecklade i Danmark. Serien är inspirerad av skandinavisk estetik och
skapad med stor förkärlek för naturens skattkammare.
Meraki eftersträvar ett rent resultat i alla produkter dem utvecklar. Därför
gör dem sitt yttersta för att utveckla vårdprodukter som använder det bästa
från naturen och som skämmer bort alla dina sinnen samtidigt som de ger
välbefinnande till både kropp och själ.
Med Meraki får du produkter med milda och närande ingredienser, som
alla är noggrant utvalda för sina goda egenskaper och sin naturlig doft. Du
får produkter till hela familjen – stora som små. Meraki bygger på rena och
enkla principer - Kort sagt får du ärlig och hederlig hudvård som gör det
enkelt att välja de bästa produkterna till dig själv och dina nära och kära.

Eco face care 689 kr

Ekologiskt ansiktskit med scrub 75 ml, dagkräm 50 ml och vårdande serum 30 ml.

Therapy pillow 250 kr

Lerkulor i ett fodral av lin/bomull. Värms i
microvågsugn. Storlek: 65x15 ml

Mens face care 449 kr

Vårdande kit för män bestående av raktvål
70 g, rakolja 30 ml och borste av askträ.

Nixie & Friends har valt ut nio stycken Meraki-favoriter som vi tycker
passar extra bra som företagsgåvor.
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Kaffegåva 359 kr

Kryddgåva 249 kr

Tapasgåva 299 kr

Glöggåva 145 kr

Tryffelgåva 349 kr

The cocktail box 439 kr

Svart te, Pumpa och Kanel 99 kr

Sommartryffel 289 kr

Favoritgåva 389 kr

Malt kaffe 165 g, Chokladtryfflar med karamell och crunch 110 g, Karamellsyrup 25 cl.

Tillsätt vin eller champagne och drick varm
eller kall. Storlek: 2x25 cl

Salt - The secret blend 320 g och Peppar
mix 140 g.

Tryffelpasta 140 g, Tryffelbalsamico150 ml
och Tryffelsalt 75 g.

Pesto, Gröna oliver med citron, Olivolja med
chili och crackers med havssalt.

Cocktail box med allt du behöver för att
blanda tre utsökta gin tonics.

Nicolas Vahé tror på att det ska vara enkelt att äta god, smakfull och
hälsosam mat varje dag. Dem har utvecklat ett brett utbud av gourmetprodukter som hjälper till att ge vardagen en extra krydda. Delikatesser,
drycker och tillbehör - allt utvecklat med utgångspunkt i en stark filosofi
och kärlek till mat och goda råvaror.
Alla produkter är gjorda på de bästa ingredienserna och kvaliteten är
högklassig. Målet är att alltid skapa överraskande smakupplevelser och
kombinera ingredienser på ett sätt du inte hittar någon annanstans.
Med en Nicolas Vahé-produkt får du alltid en upplevelse utöver det vanliga. Båda när det gäller ingredienser och paketering, vilket är en viktig
del av upplevelsen. Det berättar en historia, skapar en stämning och ger
mening i en vardaglig matlagningsrutin.
På nästa sida hittar du ett urval av alla godsaker, men självklart kan vi även
skräddarsy mumsiga gåvor efter din smak och budget.

Vintrigt svart te med smak av pumpa och
kanel. Storlek: 100 g

Tunna skivor av italiensk sommartryffel i
solrosolja. Storlek: 80 g

Parmesan och basilikasalt, Pesto, Olivolja
med vitlök, Vitlöksmajonäs och kex.
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Candle stand, Ring 169 kr

X-mas car 159 kr

Den underbara bilen, Xmas car, är perfekt
till julens stora pyntfest. Finns i 3 färger.

Ljusstake Cirque 749 kr

Adventsljusstake som funkar lika bra året
om. Finns i två storlekar.

Vattenkanna 360 kr

Skärbräda Natur 299 kr

Salladsbestick 199 kr

En snygg vattenkanna är lika dekorativ som
användbar i ditt hem. Volym: 2 liter

Rund skärbräda i Acaciaträ med handtag.
Storlek: Ø36 cm.

Ekologiskt shampoo och balsam i doften
silky mist. Storlek: 2x490 ml

Salladsbestick i rostfritt stål med enkla linjer
och en fin rustik touch.

House Doctor är ett familjeägt design- och möbelföretag som grundades år
2002. Företaget är ett av flera danska framgångsrika bolag inom skandinvaisk design som låter personlighet prägla det genomgående formspråket.
Alla produkter är skapade in-house i en unik, något provocerande stil som
garanterat drar ögon till sig. Man brukar säga att om man väl har införskaffat en produkt från House Doctor så är man fast. Här hittar du material,
nyanser och ytor med en estetisk touch som binder ihop din inredning - i
harmoni och som skapar glädje för ögat.

Ljuslykta Ova 189 kr

Skapa en mysig atmosfär med en ljuslykta i
naturmaterial (rotting). Storlek: 18xØ13,5 cm

Minigran med belysning 269 kr

Skapa julstämning med denna minigran i
konstmaterial med vas i bjök. Höjd: 44 cm

Glas Milo 4-p 229 kr

Dricksglas för varm och kall dryck i en enkel
med intressant design med prickig textur.

House Doctors sortiment är väldigt brett men vi tror och hoppas att de
produkter vi noggrant har valt ut ska passa dina anställdas önskelista.
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35-års
jubileum

Santokukniv 479 kr (ord. 799 kr)

Serie: Global | Art: GS-109/AN | Egg: 13 cm

35-års
jubileum

Jubileumsset 1599 kr (ord. 2559 kr)
Serie: Global | Art: G-9638109/AN
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35-års
jubileum

Kockkniv 799 kr (ord. 1199 kr)

Serie: Global | Art: G-96/AN | Egg: 19 cm

Bäst i test
Aftonbladet
2018

Stekpanna 799 kr (ord. 959 kr)

Serie: Scanpan ProIQ | Storlek: 20 cm

Bäst i test
Aftonbladet
2018

Stekpanna 1039 kr (ord. 1279 kr)

Traktörpanna 1839 kr (ord. 2399 kr)
Serie: TechnIQ| Storlek: 26 cm

Rymlig allroundpanna med en nonstickbeläggning helt fri från PFOA/PFOS.

Rymlig traktörpanna med hög kant och nonstick beläggning för såsbaserade rätter.

Serie: Scanpan ProIQ | Storlek: 28 cm

Allsidig och smidig kniv för att skära, tärna
och hacka.

Supererbjudande med en santokukniv, en
olivslipad kockkniv och en skalkniv.

En olivslipad kockkniv är en allsidig och rejäl
kniv som blivit ett måste i köket.

Kökssax 639 kr (ord. 799 kr)

Flexibel allkniv 649 kr (Ord: 839 kr)

Brödkniv 749 kr (Ord: 1039 kr)

Stekpanna 559 kr (ord. 719 kr)

Gryta med lock 839 kr

Sauteuse 879 kr

Kökssaxen har en sylvass microtandad egg
men även en klo nötknäckning och kil.

En kniv med flexibelt blad är perfekt för att
filéa fisk samt putsa fågel och kött.

Brödkniv för alla typer av bröd, från smuliga
frallor till rågbröd och surdegslimpor.

Rostfri stekpanna som tål höga temperaturer,
håller länge och kan diskas i maskin.

Stabil gryta i högkvalitativt, rostfritt stål med
lock i härdat glas. Perfekt för vardagsbruk!

En sauteuse, eller en såskastrull, är en
perfekt gåva till alla hobbykockar där ute.

Serie: Global | Art: GKS-210 | Storlek: 21 cm

Serie: Global NI | Art: GNM-04 | Egg: 16 cm

Serie: Global NI | Art: GN-004 | Egg: 23 cm

Rymlig allroundpanna med en nonstickbeläggning helt fri från PFOA/PFOS.

Serie: Impact | Storlek: 28 cm

Serie: Impact | Volym: 3,2 liter

Serie: Fusion 5 | Volym: 1,8 liter
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Utvalda gåvokort
Här presenterar vi tre
utvalda gåvokort med hänsyn
till utbudets bredd,
kvalitet och hållbarhet.
SUPÉKORT UNLIMITED
Supékort - vårt bredaste gåvokort. Här kan mottagaren välja
bland alltifrån färsk lax till smycken, verktyg, heminredning,
elektronik, läsning i olika format och film. Dem kan även välja
att skänka hela beloppet till 12 olika välgörenhetsorganisationer. Välj mellan valörerna:
Selection 150 kr | Delight 229 kr | Supreme 360 kr
Mottagarfrakt 79 kr/gåvokort

Ljusstake Liljan 599 kr

Liljan designades för världsutställningen i
New York 1939 av Ivar Ålenius Björk.

Ljuslykta Infinity, Small 549 kr

Infinity, en vacker lykta formgiven av designduon Bernadotte & Kylberg. Flera färger.

Ljuslykta Kin 3-pack 419 kr

Kin är en serie om fem olika ljushållare i flertalet färger. Finns som 3-pack och 5-pack.

SB Cuff Thin Gold plated 399 kr

Armband i enkel men elegant design. Välj
mellan 3 storlekar och mässing eller silver.

Kontorsljusstaken 599 kr

Kontorsljusstaken är Skultunas signum, i
produktion sen 1600-talet.

Leather bracelet, Thin 399 kr

Herrarmband i äkta skinn med silverspänne.
Välj mellan 3 storlekar och flertalet färger.

YOUR GIFTS
Your gifts är ett gåvokort med många spännande, danska
varumärken inom heminredning, kök och bad (och danskarna
kan sin design). Mottagaren väljer på gåvor från bland annat
Zone, Södahl, Holm, Bitz, Lyngby glas, Rosti, Nuance och Villa
Collection. Välj bland två valörer:

VINGA OF SWEDEN
Vinga - ett av våra populäraste gåvokort med ett mycket stort utbud av flera olika varumärken och produkter. Mottagaren väljer
bland flera hundra olika gåvor i över 15 st kategorier. En föredel
med Vingas gåvokort är att det även går att skicka som digitalt
utskick via mail eller SMS - det väljer du själv.

Small 250 kr | Regular 360 kr | Loving 600 kr | Adoring 800 kr
Mottagarfrakt 75 kr/gåvokort

Classic 240 kr | Regal 360 kr | Extravagans 500 kr | Imperial 800 kr
Mottagarfrakt 75 kr/gåvokort
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Utvalda
gåvor omkring

Utvalda gåvor
upp till

250 kr

360 kr

Nicolas Vahe Salt&Pepper 220 kr

Österlen Choklad Jul 24 p 259 kr

Solstickan Brandfilt 360 kr

Vinga Morgonrock 360 kr

Orrefors Jernverk, 2-p Ljusstake 249 kr

SIGG vattenflaska 200 kr

Vinga Coffe Table Spelkit 249 kr

Vinga Weekendbag Baltimore 360 kr

Klippan Pläd Nature 360 kr

Orrefors Jernverk, Mattermos 360 kr

Höganäs Kaffemuggar 250 kr

Nicolas Vahe, BBQ-verktyg 249 kr

Riedel Sour 2-pack 249 kr (ord. 303 kr)

Orrefors Jernverk, Skärbräda 360 kr

Stumpastaken Small 360 kr

Holm Öllåda stor 360 kr

Minikit från Nicolas Vahe med The Secret
Blend salt 320 g och Pepparmix 140 g.

Modern sängkammarljusstake i gjutjärn.
Storlek: 3,5 x 11 cm. Flera färger.

2-p kaffemuggar med tillhörande ekfat från
Höganäs. Finns i flera färger. Vol: 33 cl.

Robust och läckagesäker aluminiumflaska
även för kolsyrad dryck. Vol: 600 ml.

3-dels set med BBQ-verktyg i Acaciaträ.
Innehåller grilltång, palettkniv och grillgaffel.

24 st magiskt goda choklad-jul-praliner.
Allergener: Mjölk, nöt, jordnöt, mandel, ägg.

Coffee Table spelen är lika snygga som dem
är användbara; Yatzy och Luffarschack.

En omåttligt populär glasmodell för många
olika drinkar. Volym: 21,7 cl

Stilfull brandfilt som släcker mindre bränder i
ex. gardiner och stekpannor. 120x120 cm.

Rymlig weekendbag om 40 liter tillverkad i
matt, PU-nubuck som är vattenavvisande.

Rejäl och exklusiv skärbräda i Akaciaändträ
med frästa handtag undertill. 36x24x2cm

Mjuk och skön morgonrock i 100% Fleece.
Finns i två storlekar: S/M och L/XL.

Hållbart framställd pläd i 50% ekologisk
lammull och 50% återvunnen ull. 130x180

Miljövänlig ljusstake för både värme- och
kronljus tillverkad av återvunnen aluminium.

Vakuuminsolerad mattermos med bra
värmehållning. Ihopvikbar sked medföljer.

Öllåda i Acaciaträ. Passar lika bra på
picknicken som förvaring i köket.
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Utvalda
gåvor omkring

Utvalda gåvor
upp till

600 kr

1130 kr

Pulltext Drinkset 399 kr

Proffessionellt drinkset i rostfritt stål med
shaker, drinksil och måttkopp.

Zassenhaus, Berlin 2-p 639 kr

Riedel Pinot Noir 719 kr (ord. 959 kr)

Salt- och pepparkvarn från Zassenhaus, en
av världens bästa kvarntillvekrare. H:18 cm

Riedel är kända för sina druvspecifika glas
som höjer vinets aromer. 4-pack. Vol: 80 cl

OrreforsJernverk Gjutjärnsgryta 899 kr
Stor, emaljerad gjutjärnsgryta som rymmer
allt du behöver med sina 5 liter.

Elvang Ekologiska handdukar 500 kr

Lädernecessär Florens 575 kr

Juna Bäddset Bäckebölja 560 kr

Orrefors Carat 2-pack 795 kr

Zassenhaus Pepparkvarn 799 kr

Elvang Horizon pläd 750 kr

Sagaform Nature Salladsset 589 kr

Orrefors Whiskey set 560 kr

Ostindia Floris 4-p kaffemugg 599 kr

Solstickan Brandsläckare 799 kr

Skinnportfölj Florens 1099 kr

Epic Phantom kabinväska 1099 kr

2 st 50x70 cm, 2 st 70x140 cm.

Stor salladsskål i glas med lös bottenplatta i
ek och salladsbestick i rostfritt stål och ek.

Exklusiv necessär i äkta läder med handtag
och dragkedjefack. Finns i brun och svart.

4 st City Old Fashion glas (34 cl) och ett
4-pack med Orrefors istärningar.

100% Ekologisk, GOTS-certifierad bomull
med bäckebölja

4-p kaffemuggar Ostindia Floris, en uppdaterad klassiker från Rörstrand. Vol: 33 cl

Design: Lena Bergström 2009. H: 242 mm.
Välj mellan silver eller mässingshållare.

Smart och snygg brandsläckare om 2 kg
som kan återfyllas av behörig fackman.

Imponerande pepparkvarn från Zassenhaus;
kvarnar som kan mala grus (!). H: 35 cm

Datorväska i äkta skinn med ytterfack och
justerbar axelrem. Brun eller svart. Strl: 15”

50% Alpacka 40% Fårull 10% Microfiber

Stark, lätt och smart kabinväska tillverkad
med den senaste tekniken. Flera färger.
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Supékort Unlimited, Selection 150 kr
https://supekortprofile.se/vara-gavokort/unlimited-selection
Supékort Unlimited, Delight 229 kr
https://supekortprofile.se/vara-gavokort/unlimited-delight
Supékort, Unlimited Supreme 360 kr
https://supekortprofile.se/vara-gavokort/unlimited-supreme

Är er personal
permitterade?
Vi hjälper er med
hemleverans för
59 kr/paket.

Vinga of Sweden, Classic 240 kr
https://getmygift.se/se/classic
Vinga of Sweden, Regal 360 kr
https://getmygift.se/se/regal
Vinga of Sweden, Extravagans 500 kr
https://getmygift.se/se/extravagans
Vinga of Sweden, Imperial 1000 kr
https://getmygift.se/se/imperial
Your gifts, Small 250 kr | Ange kod DEMO250SE
Your gifts, Regular 360 kr | Ange kod DEMO360SE
Your gifts, Loving 600 kr | Ange kod DEMO600SE
Your gifts, Adoring 800 kr | Ange kod DEMO800SE
Samtliga belopp finns på: http://www.yourgifts.se/

Lägg till 19 kr
för personlig
paketinslagning
med valfri
julhälsning.

Vill ni se
gåvokortens
fulla sortiment?
Följ länkarna
till vänster.

Köpvillkor
• Samtliga priser visas exkl. moms
• Vi förbehåller oss rätten för eventuella prisjusteringar
och slutförsäljningar som står utanför vår kontroll.
• Vissa artiklar i katalogen är kampanjvaror som kräver
ett minsta antal för det angivna priset.
• Andra artiklar kan ha ett minsta antal som avgörs av
förpackningens storlek som ej kan brytas
• Vill ni köpa julklappar som är märkta med er logotyp
eller budskap? Kontakta oss så hjälper vi er.
• Placera din order enklast via mail till order@nixie.se
• Betalningsvillkor: 20 dagar netto
• Leveransvillkor: Fritt vårt lager
• Leveranstid: 3-7 dagar

Lägg din
beställning
senast 2020-12-14
för leverans
innan jul.

Nixie & Friends AB
Stormgatan 3
504 64 Borås
Tel: 070-6764943
Epost: order@nixie.se

