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Brynäs Konsult AB
Vi är specialister på företagspresenter och finns här för att hjälpa er att
hitta den perfekta gåvan till era anställda. I denna broschyr finner ni vårt
utbud framtaget för julen 2019 och om ni har specifika önskemål hjälper
vi er att hitta just det ni efterfrågar.

Georg Jensen

Bernadotte Vas
Totalt Värde
SEK 999
H: 190 mm
B: 83 mm

Georg Jensen Bloom
Total värde SEK 1 398,00
Petit Ø:16 CM
Tea lights Ø:8,5 CM
Moderna former och organiska
linjer belyser skandinavisk natur i
en samling flytande och
funktionella föremål för hemmet.

Henning Koppel Set
Totalt Värde SEK 1.008,00
HK Candelholder Ø:7,5 CM
Pebbles Ø:3,5 CM
Denna lilla och vackert rundade
ljusstake var ursprungligen
konstruerad i silver, men var först
gjord i aluminium. Nu finns den i
rostfritt stål och ger en vacker
ljuskälla i alla hem.
Pebbles Salt and Pepper Set.

Manhattan Candleholders
Manhattan-kollektionens ikoniska
linjer och tidlösa uttryck representerar
kärnan i Georg Jensens arv och
fungerar som en perfekt kontrast till
den organiska designen.
Ursprungligen en barkollektion som
inspirerades av Art Déco-rörelsen och
Den store Gatsby- eran i New York.
En klassisk men modern look som
förstärker heminredningen och som
utgör ett perfekt komplement till resten
av kollektionen.
Totalt Värde SEK 1.299,00
H: 8,5 CM H: 16,5 cm

Cobra Candleholders
Totalt värde SEK 1.399,00
H: 20 CM
Sedan samlingen lanserades
2008 har COBRA varit en stor
framgång. Form och vikt är tydliga
när COBRA hålls i hand. Designer
Constantin Wortmanns önskan
var att skapa en traditionell
ljusstake för det moderna hemmet

Christmas Collectibles 2019
Gåveasken innehåller:
Christmas Bell
Christmas Heart
Christmas Ball
Totalt Värde SEK 649,00

GÅVOKORT

Vi har olika gåvokort att erbjuda till olika värde men vårt populäraste
gåvokort heter Extravagans och har ett brett utbud med värdet 500 kr.

Vinga of Sweden

MAT OCH KONFEKTYR

Vi har genom våra 31 år inom branschen väldigt goda kontakter att skapa ett
paket med olika produkter såsom choklad, ostar, fisk och charkuterier. Här
nedan ser ni årets utvalda produkter men se även vår broschyr med färdiga
matpaket.

Västerbottenost 1 kg tillsammans med
hjortronsylt och hjortronmarmelad
kommer bli en av årets stora favoritlåda.
Hjortronsylten innehåller 60 % hjortron
och har funnits med i vårt sortiment
många år.

Rökt forbondekorv från vår leverantör i
Hälsingland.

LE CREUSET

Salt & Pepparkvarn
21 cm hög och finns i färgerna röd och svart.

Dessa kvarnar från Le Creuset maler saltet och pepparn så grovt eller fint du önskar och kan regleras på
knoppen. Knoppen är av rostfritt stål och har samma form som knoppen på Le Creusets gjutjärnsgrytor och är
ingraverat med S för salt och P för peppar.
Värde: 859 kr

Fatset 18 cm och 26 cm
Förpackat i gåvoask
Le Creusets rektangulära ugnsform i
stengods har en klassisk och funktionell
design med många
användningsområden.
Stengodsformen tål både ugn,
mikrovågsugn och frys.
Stengodsformen kan användas i
temperaturer från -18° till +260° C och
tål att diskas i diskmaskin.

Ovalt fat 36 cm
Förpackat i gåvoask.
Le Creusets ovala fat i stengods är
användbart till allt från tillberedning av
ugnsrätter, servering av till exempel en
sallad.
Stengodsformen tål både ugn,
mikrovågsugn och frys.
Stengodsformen kan användas i
temperaturer från -18° till +260° C och
tål att diskas i diskmaskin.

Pajform 28 cm
Förpackat i gåvoask
Le Creusets pajform i stengods är som
gjord för tillagning och servering av
exempel grönsaks- eller fruktpajer.
Pajformen kan användas i temperaturer
från -18° till +260° C och tål att diskas i
diskmaskin. Pajformen tål både ugn,
mikrovågsugn och frys.

EVA SOLO

Stekpanna i rostfritt stål
Stekpannans rundade sidor gör det lätt att komma åt med en stekspade. Slip-Let®beläggningen förhindrar att maten bränns vid och det behövs bara ytterst lite eller
inget matfett alls. Slip-Let®- effekten märks också genom att ytan är mycket lätt
att göra ren.
Kan användas på alla värmekällor, inklusive induktion.
24 cm

Värde: 999 kr

Legio Nova skål tillsammans med salladsbestick
Skålen är räfflade på insidan och ger en elegant och spännande inramning åt
maten. Den kan användas till en mängd olika saker, till exempel sallad, pasta,
grönsaker eller frukt.
Skålen är i porslin och tål maskindisk
Diameter 28 cm, 1,8 L
Salladsbesticken från Eva Trio är både enkla och eleganta. Ekträet ger dem ett
unikt, nordiskt utseende och deras mjuka former gör att de ligger skönt i
handen. Salladsbesticken blir bara vackrare med tiden, men kan gärna behandlas
med lite olja
Längd 29,8 cm

Totalt värde: 848 kr

KLIPPAN YLLEFABRIK

Drops
Pläd i 100 % ekologisk lammull. 130 x
180 cm. Kommer förpackad i
presentkartong.

Breeze
Pläd i 100 % ekologisk lammull. 130 x
180 cm. Kommer förpackad i
presentkartong.

ORREFORS
KOSTA BODA
Utbudet från Orrefors och Kosta Boda är stort, se nedan våra utvalda
favoriter för året.

Gin & Tonic
4-pack
64 cl
Värde 599 kr

Peak skål
Design Martti Rytkönen
H 110 mm O 155 mm
Värde 899 kr

Peak Highball 4 pack 37 cl
Tillsammans med sugrören som ger drinken en lyxig känsla.
Tillverkade av rostfritt stål med titaniumbehandlad yta.
Tål maskindisk.
H 150 mm O 72 mm
H 210 mm O 6mm
Värde 898 kr

Kosta Boda bäddset i
ren bomulls satin med
stilrena breda ränder.
Örngott med vinge
ingår.
4 delar,
Påslakan 150x210cm, Örngott
50x60cm.

SVENSKTILLVERKAT SKINNFÖRKLÄDE

Kan göras med prägling och finns i färgerna
svart och cognac.
Mått: 81 x 52 cm

KONTAKTUPPGIFTER

Hanna Hellström
Account Manager
hanna@brynaskonsult.com
073 – 687 33 07

Ove Hellström
VD
owe@brynaskonsult.com
070 – 483 90 78

