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Selektivt utvalda kvalitetsprodukter

PremiumGi! card  är det självklara valet för 

dig som önskar ge bort en lyxig gåva med 

ett varierat innehåll som passar alla mottagare. 

Sortimentet består bland annat av 

köksprodukter från Paolo Robertos Le Zie, 

väskor & textilier från % e Roman Empire, 

naturliga spaprodukter från Lemongrass 

House & skinnprodukter samt 

accessoarer från Jean Patric. 



Smoothie 2 Go
SMOOTHIE 2 GO

från Paolo Robertos Le Zie

Med Le Zies smarta Smoothie 2 Go 

mixar du snabbt alltifrån smoothies 

till smarriga soppor som du enkelt 

kan ta med dig. Levereras i Le Zie 

förpackning innehållande blender 

samt två smoothiemuggar med 

tätslutande lock. Recepthäfte med 

goda smoothierecept medföljer. 

Produkten � ck i år utmärkelsen 

”Årets Julklapp 2015” på 

promotionmässan.



Stavmixerset
750W

Stavmixerset innehållande 
en kraftfull stavmixer med 
justerbar hastighet, bunke, 
ballongvisp, chopper och 

bägare. Delarna kan 
diskas i maskin.

Salladsskål och 
träbectick

Snyggt mönstrad sallads-
skål av porslin. Levereras 
tillsammans med sallads-

bestick av akaciaträ i 
snygg förpackning.

pasta-/sallads
skålar, 6 st

Tallrikar av porslin i praktiskt 
format, för pastarätten eller 
salladen. Tallrikarna är till-
verkade av porslin och är 

trevligt mönstrade runt om. 
Levereras i " n förpackning.



skärbräda av
bok

Skärbrädan är tillverkad 
av bok och har en urgröpt 
fåra längst kanterna som 

för bort vatten. Levereras i 
snygg Le Zie förpackning. 

skärbräda av 
akaciaträ

Rejäl skärbräda av akaciaträ. 
Skärbrädan har en urgröpt 
fåra längst kanterna som 
transporterar bort vatten. 

Levereras i ! n förpackning.

filé-, bröd- och 
grönsakskniv

Knivtrio från Le Zie inne-
hållande ! lékniv (18cm), 

brödkniv (25cm) och 
grönsakskniv (7cm). 
Hantag av rosewood 
och nitar i mässing. 



kockkniv med 
skärpstål

Klassisk och rustik design 
med hantag av rosewood 

ochnitar i mässing. Rostfritt 
stål av högsta kvalitet, som 

går under benämningen 
5CR15MOV. Levereras i 
Le Zie träförpackning.

kockkniv av 
kolstål

En klassisk kolstålskniv ger en 
skön känsla och är nostalgi för 
många. Skärpan är oslagbar! 

Tillverkad i Frankrike på en fa-
brik med anor från 1800-talet. 

Levereras i träförpackning.

tranchérkniv 
och gaffel

Tranchérset med handtag av 
rosewood och nitar i mässing. 
Kniven håller skärpan bra och 
ga# eln håller steken på plats. 

Leveraras i träförpackning.



KÖTTKNIVAR

från Paolo Robertos Le Zie

Fintandade köttknivar från Le Zie, 

med handtag av rosewood och 

nitar i mässing. Det rostfria stålet 

är av högsta kvalitet och går under 

benämningen 5CR15MOV. Den " na 

tandningen gör det lätt att skära i 

köttet utan att ”förstöra” snittytan. 

Levereras om sex stycken i 

" n träförpackning.

köttknivar
6-pack



tre olivoljor
250 ml

Olivoljor smaksatta med 
chili, citron och rosmarin. 

Oljan kommer från Maddaloni 
och är tappad från den allra 

första olivskörden.

två olivoljor
500 ml

Extra Virgin Olivolja från 
Le Zie. Oljan är tappad från 
den allra första skörden och 

har en härligt pepprig, 
intensiv och fyllig smak. 

”Förmodligen världens bästa 
olivolja” /Paolo Roberto.

oljekanna med
två fat

Snygg och praktisk kanna till 
olivoljan, med två stycken 
tillhörande fat av keramik  
som brödet kan doppas i. 

Levereras i ! n förpackning. 



skålar av rost-
fritt stål

Tre rostfria skålar med silikon-
botten, som gör att de står 

stadigt. Bunkarna ryms inuti 
varandra och levereras med 

tillhörande lock i snygg 
förpackning. 

kastrull av
rostfritt ståL

Kastrullen är tillverkad av 
rostfritt stål, med helgjutet 
handtag. Fungerar på alla 
värmehällar och levereras 

med glaslock. Rymmer 
2,8 liter och levereras i 

" n förpackning.

pastakastrull av 
rostfritt stål

Innovativt designad pasta-
kastrull som ryms på liten 

spisplatta. Kastrullen har en 
praktiskt nätkorg inuti och 
fungerar även utmärkt till 
ångkokning av grönsaker. 
Stolrek: H23 cm, D18 cm



traktörstekpanna

från Paolo Robertos Le Zie

Le Zies stek-/trakörpanna är 

tillverkad av 5 mm tjock alumini-

um med förstärkt botten samt tre 

lager slitstark nonstickbeläggning. 

Beläggningen är reptålig, minskar 

risken för vidbränning och kräver 

mindre fett vid matlagningen. 

Stekpannans botten ger bra vär-

meledning och en jämn stekyta. 

Passar alla typer av värmehällar. 

Storlek: D28 cm

traktör-
stekpanna



pasta
6 paket

Exklusiv pasta från Gragnano 
som tillverkas för hand och 

lufttorkas. Därför är det 
kanske inte så konstigt att 

den klassas som den bästa i 
världen. Stolrek: 500g/st

pastamaskin och
pasta

Gör enkelt dina egna färska 
pasta- och lasagnerätter 

med Le Zies pastamaskin. 
Levereras i ! n förpackning 
tillsammans med två paket 

handgjord pasta som 
inspiration. 

4 matlådor med 
kylfunktion

Fyra matlådor med kyl-
funktion i locket. Placera 

locket i frysen över nattenoch 
håll maten fräsch i upp till sju 

timmar i rumstemperatur.  
Levereras i ! n förpackning. 



högblanka
kryddkvarnar

Stilrent kryddset i svart och 
vitt från Le Zie. Kvarnarna har 

knoppar av mässing och 
keramiska verk. Levereras i 
snygg Le Zie förpackning. 

Storlek: 30 cm 

kryddkvarn av
valnöt

Kvarnen är tillverkad av 
oljad valnöt, har en knopp 

av mässing och ett keramsikt 
malverk. Invändigt material 

är tillverkat av rostfritt stål för 
bästa livslängd.  Levereras i ! n 

förpackning. Storlek: 30 cm

ostrivare och
olivolja

Ostrivare av oljad valnöt med 
rivjärn av rostfritt stål och låd-

knopp i mässing. Levereras 
tillsammans med Le Zies 

Extra Virgin Olivilja, 500 ml. 



äppelsvarv och
olivolja

Le Zies äppelsvarv är din 
självklara hjälpreda när du 
skall förbereda äppelpajen. 

Skalar, kärnar och skivar på en 
gång. Levereras tillsammans 

med Le Zies Extra Virgin 
Olivolja, 500 ml. 

gjutjärnsgryta
röd

Emaljerad gjutjärnsgryta av 
klassisk, rustik design. 

Fungerar på alla värmehällar, 
inklusive ugn och grill.  

Levereras i ! n förpackning. 
Storlek: 30,5x24x15 cm

gjutjärnsgryta 
svart

Emaljerad gjutjärnsgryta av 
klassisk, rustik design. 

Fungerar på alla värmehällar, 
inklusive ugn och grill.  

Levereras i ! n förpackning. 
Storlek: 30,5x24x15 cm



cappuccinoset  
och olivolja

Sex cappuccinokoppar med 
tillhörande fat.  Kopparna är 

tillverkade av porslin med 
svart utsida och vit insida. 
Levereras med Le Zie Extra 

Virgin Olivolja, 500 ml. 

espressoset 
och olivolja

Sex espressokoppar med 
tillhörande fat. Stilren design, 

tillverkade av porslin.
Levereras med Le Zie Extra 

Virgin Olivolja, 500 ml. 

cappuccinoset
12 st

12 stycken cappuccino-
koppar med tillhörande fat 

från Le Zie. Faten är praktiskt 
designade med utrymme för 

en biscotti på sidan. Levereras 
i " n förpackning. 



espressoset

från Paolo Robertos Le Zie

Vita espressokoppar i 12-pack 

från Le Zie. Kopparna är stilrent 

designade och levereras med 

tillhörande fat. Faten är praktiskt 

designade med utrymme för en 

biscotti eller chokladbit på ena 

sidan. Levereras i snygg Le Zie 

förpackning. 

espressoset
12 koppar med fat



förkläde och
kocksläng

Förkläde med matchende 
kocksläng i blå denim från 

Le Zie . Förklädet snöras 
runt hals och midja och 

har en � cka framtill. 

badlakan och
spakit

Två badlakan i vitt, svart el-
ler marinblått. Tillverkade av 
650g mjukbehandlad frotté 

och levereras med  dush-
creme samt kroppslotion 
från Lemongrass House. 

Badlakan: 70x140 cm

handdukar och 
spakit

Fyra handdukar i färgerna vitt, 
eller svart. Tillverkade av 650g 

mjukbehandlad frotté och 
levereras med  dushcreme 

samt kroppslotion från 
Lemongrass House. 

Handdukar: 70x50 cm



stort spakit
100% naturliga

Kvalitetsprodukter av 100% 
naturliga ingredienser, helt 
fria från kemiska tillsatser. 

Innehåll: rumsspray (120ml), 
kroppslotion (120ml), dush-
creme (120ml), massage olja 
(120ml), handtvålx2st (75g).

badlakan och 
handdukar

Två badlakan och två hand-
dukar i färgerna svart eller 
vitt. Handdukarna är till-
verkade av 650g mjuk-

behandlad frotté. 
Handdukar: 70x50 cm
Badlakan: 70x140 cm

plädar av micro 
coral fleece

Två supersköna plädar av 
100% micro coral $ eece, 500g. 

Härligt rutmönster på ena 
sidan och en matchande 
vinröd färg på den andra. 

Storlek: 180x140 cm



Bäddset, dubbel

från � e Roman Empire

Lyxigt bäddset av premiumbomull 

från The Roman Empire. Settet har 

ett härligt rutmönster och levere-

ras i fyra delar, två påslakan och två 

örngott. Material: 100% premium 

bomull, 250 threadcounts. 

Storlek påslakan: 210x150 cm

Storlek örngott: 50x60 cm

bäddset av 100%
premium bomull



bäddset av satin
enkel

Bäddset Pantheon av 100% 
satin. Högsta kvalitet med en 

mjuk känsla som bidrar till 
förstklassig komfort. 

Påslakan: 210x150 cm
Örngott: 50x60 cm

morgonrock 
svart

Morgonrock av skön frotté. 
Velour på utsidan och öglad 
på insidan. Snygga kontrast-
detaljer på ärmar och längst 

med fronten. 

morgonrock
vit

Morgonrock av skön frotté. 
Velour på utsidan och öglad 
på insidan. Snygga kontrast-
detaljer på ärmar och längst 

med fronten. 



weekendbag av 
canvas

Exklusiv weekendbag av 
högkvalitativ canvas med 
detaljer i skinn. Helfodrad 

inuti. Storlek:50x28x38 cm

ryggsäck av
canvas

En tu!  ryggsäck av canvas 
med skinndetaljer. Foder 

inuti och vadderat fack för 
dator. Rymmer 20 liter. 
Storlek: 47x35x15 cm

necessär och 
spakit

Necessär av canvas med 
skinndetaljer. Levereras med 

dushcreme (260 ml) och 
kroppslotion  (120 ml) från 

Lemongrass House. 



reseplånbok av 
saffianoskinn

Praktisk reseorganiserare 
från Jean Patric. Fack för pass, 
dragkedja med utrymme för 
kontanter samt � ertalet kort-

fack. Levereras i snygg 
förpackning. 

kreditkorts-
plånbok

Kvalitetsprodukt av 
sa!  anoskinn.  Praktiskt 

" ckformat med bra 
utrymme för kreditkort. 

Levereras i " n förpackning. 

kreditkorts-
fodral

Smidigt kreditkortsfodral från 
Jean Patric. Kvalitetsprodukt 
tillverkad av sa!  anoskinn. 

Levereras i snygg förpackning. 



plånbok av 
saffianoskinn

Plånbok från Jean Patric av 
sa�  anoskinn. Dragkedja och 

många praktiska fack 
invändigt för kreditkort och 

kontanter. Levereras i 
� n förpackning.

necessär av
saffainoskinn

Exklusiv necessär av sa�  ano-
skinn från Jean Patric. Två fack 
med dragkedjor och gott om 
utrymme invändigt. Levereras 

i snygg förpackning. 

armband av 
skinn

Skinnarmband med guld-
pläterade detaljer. Reglerbar 

längd. Levereras i snygg 
förpackning. 



Övriga Varumräken

utöver bifogade produkter innehåller 

gåvokortet ett urval produkter från andra 

varumärken som kan komma att variera. 

För att se aktuellt utbud, besök: 

www.premiumgiftcard.se


