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Företagsgåvor  
Stål & Verktyg erbjuder fina företagsgåvor till dig och ditt företag.  

Vad sägs om ett snyggt set med förkläde och grillvante med er logotyp 
tryckt eller broderat? Mysig filt eller nya redskap i köket? Om du jobbar 

med riktiga proffs funkar alltid ett presentkort hos Stål & Verktyg eller ett 
gåvokort hos Joyful där man själv kan välja vilken gåva man vill ha. Julklappstips 

från  

Stål & Verktyg

Stål & Verktyg

Julklappstips 2022
K A M P A N J  -  F Ö R E T A G S G Å V O R



STÅL & VERKTYG

Presentkort till  
ett riktigt proffs
Köp ett presentkort hos oss att ge bort i 
present. Presentkortet gäller som betalning 
i samband med köp på Stål & Verktyg i 
Växjö och kan ej lösas in i kontanter. Varar 
i ett år efter utgivningsdagen.

ORREFORS JERNVERK

Knivset 3-pack
Art. nr. 410869

Material: Blad av stål, handtag av askträ
Storlek: Bladlängd - tomatkniv 12cm,  
japansk kniv 18cm och kockkniv 20cm

449kr

ORREFORS JERNVERK

Skärbräda
Art. nr. 410941

Denna skärbräda är gjord av akaciaträ  
som ger den en naturligt vacker lyster.  
Mått: 36x24x2cm. Material: Akaciaändträ. 

399kr

ORREFORS JERNVERK

Gjutjärnsgryta 3,5 l
Art. nr. 410781

En lite större emaljerad gjutjärnsgryta i en 
oval form. Storlek: 3,5 liter, 29x21x10 cm. Finns 
i färgerna gräddvit, röd, orange, mörkgrön, 
ljusgrå, grå och svart

899kr

Klicka här >>Se fler företagsgåvor
Katalog med företagsgåvor från D&J

Stål & Verktyg

Presentkort
till ett riktigt proffs!

https://www.dochj.se/produkter/kategorier/kok/knivar/knife-set-3-pack/
https://www.dochj.se/produkter/kategorier/kok/grill/chopping-board/
https://www.dochj.se/produkter/kategorier/kok/grytor-stekpannor/cast-iron-pot-35-l/
https://viewer.joomag.com/topp-100-f%C3%B6retagsg%C3%A5vor-profil/0456876001660899123?short&
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Ett gåvokort som är fullladdat med gåvor från 
välkända varumärken. Välj mellan sex valörer 
från 200 kr till 1 600 kr. Med tjänstens unika 
diamantsystem har du möjlighet att välja en 
eller en kombination av gåvor.

JOYFUL

Joyful Giftcard

200 - 1600kr

LORD NELSON

Frottéset Kungshamn  
550g Fair Trade
Art. nr. 416148
Exklusivt frottéset av fairtrade-certifierad 
bomull. Serien finns i 24 färger och 4 olika  
storlekar. Detta frottéset innehåller 2st 
50x70cm handdukar och 2st 70x130cm 
duschbadlakan förpackade.

499kr
KOSTA  
LINNEWÄFVERI

Pläd Mia
Art. nr. 410897
En mjuk pläd av italienska garner som ger en 
härlig värme. Den har två kontrastfärger på 
varsin sida. Material: 45% ull, 30% akryl, 20% 
polyester och 5% cashmere. Mått: 130x170cm.

499kr

KOSTA LINNEWÄFVERI

Set med förkläde och grillvante
Art. nr. 411215 (förkläde), 411219(grillvante)
Set med förkläde och grillvante från Kosta 
Linnewäfveri i slitstarkt material produce-
rad i ren bomull. Fina detaljer i PU-läder och 
förklädet har en ficka fram, midjeband och 
justerbart nackband. Finns i färgerna sand, 
marinblå och grå.

319kr

Vi kan  
trycka/ 

brodera med  
din logga

LORD NELSON

Necessär Canvas
Art. nr. 411147
Storlek: 17,5x9x23 cm. Resenecessär av kraftig 
canvas, upphängningsbar och med många 
praktiska fack. Finns i flera färger: sand,  
marinblå, grå och svart.

169kr Vi kan  
trycka/ 

brodera med  
din logga

https://www.joyfulgiftcard.se/
https://www.dochj.se/produkter/kategorier/bad/frotte/kungshamn-terry-set-fairtrade/
https://www.dochj.se/produkter/kategorier/mysa-inredning/pladar-ponchos/mia-plaid/
https://www.dochj.se/produkter/kategorier/bad/necessar/travel-toilet-bag/
https://www.dochj.se/produkter/kategorier/kok/kokstextiler/bbq-glove/
https://www.dochj.se/produkter/kategorier/kok/kokstextiler/apron/411215

