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Sjekk ut nettsiden vår for 
enda flere produkter og 

varianter! 
Alle kataloger fra hvert 

varemerke er også 
tilgjengelig på nettsiden. 

Valentine & Morsdag

Sjekk ut alle de fine 

produktene som sier «I 

Love you»  aller best

s. 7-8

HOME 

Finn din favoritt i home
serien til Legami

s. 4

PURE

Pure serien fra PPD er i

duse fine farger og stilig

design. 

s. 1



PURE TERMO

604511  Pure Little Things 
0.5l  KR 269,- per stk

604502 Pure Free 0.35l      
KR 269,- per stk

604504  Pure Escape 0.35l          
KR 269,- per stk

604512  Pure GO Green 
0.35l  KR 269,- per stk

604508  Pure Silence
0.35l  KR 269,- per stk

604501 Pure Free 0.5l        
KR 269,- per stk

604512  Pure Little Things 
0.35l  KR 269,- per stk

604507  Pure Silence
0.5l  KR 269,- per stk

604503 Pure Escape 
0.5l  KR 269,- per stk

Thermo Serien har doble vegger og er laget av rustfritt stål. 

De er sprutsikre og lekkfrie og holder drikker din bade kald og varm!

Thermo Mug

Kald og Varm 

inntil 3 timer

Thermo Bottle

Kald  24 timer  

Varm 12 timer





NAMASTE

Gavekruset Namaste er et 

0,4l krus i porselen med 

matt dekor.

Kruset leveres i dekorativ 

tilhørende gaveeske.

Art.nr: 604490

Servietter 33x33 Namaste fra 

Paperproduct Design.

Serviettene har høy kvalitet 

med 3 lag. 20 stykk. 

Serviettene er FSC godkjente 

og forpakningen er 

resirkulerbar. Produsert i 

Tyskland.

Glassflaske Namaste i 

borosilikatglass uten BPA med 

hylster, 350ml. Flasken 

kommer med bærestropp så 

den er enkel å ta med 

seg. Tåler oppvaskmaskin

Art.nr: 604803

KEEP CALM

Servietter 33x33 Keep Calm fra 

Paperproduct Design. Serviettene 

har høy kvalitet med 3 lag. 20 stykk.

Serviettene er FSC godkjente og 

forpakningen er resirkulerbar. 

Produsert i Tyskland.

Art.nr: 1333446

Glassflasken 550ml Keep

Calm fra PPD. Flasken er laget 

av et temperaturbestandig 

borosilikatglass uten BPA og 

skrukorken av rustfritt stål.

Flasken kommer med 

bærestropp så den er enkel å 

ta med seg.

Tåler oppvaskmaskin.

Art.nr: 603828 

Tekruset Keep Calm er et 

0,35l krus i porselen med 

tesil i rustfritt stål og 

dekorert lokk.

Det kommer i en fin 

gaveeske printet med til og 

fra lapp. 

Tåler oppvaskmaskin og 

mikroovn.

Art.nr: 603818



STRW0001 /0002 Sugerør stål L, 
Sett m/6 stk, inkl børste    

KR 99/119,- per stk Str S/L

DRMAKIT1  Drink markers 
Fiesta (D8)

KR 99,- per stk
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DRMAKIT2  Drink markers 
Meow (D8)

KR 99,- per stk

DRMAKIT3  Drink markers, 
Gentleman (D8)
KR 99,- per stk

WINEKIT! Vinkork 
vakumstopper (D12) 

KR 119,- per stk

CHAKIT1 Champagne 
stopper (D12)
KR 99,- per stk

Termoflaske
Hot&Cold 0,5l

KR 259,- per stk
Termokoppen har et volum på 325 ml og 
lufttett lokk. Den holder temperaturen på 
kalde drikker inntil 12 timer, og varme 
drikker i 6 timer. Praktisk hull i lokket for 
sugerør. BPA og ftalater fri. 





En yogamatte skal være 
behagelig og støttende, 
gi tilstrekkelig grep til å 
hindre deg i å skli, og 

være problemfri nok til 
å rengjøre og bære 

(enten fra hjemmet til 
parken eller tilbake til 

på ditt elskede 
treningsstudio.
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Drikkeflaske med inspirerende sitat og 
tidsmarkører. Hjelper deg med oversikt på 
ditt daglige inntak av vann og en hyggelig 
påminnelse til å drikke nok vann hele dagen. 
Et must for alle som har treningsmål, 
inkludert vekttap, appetittkontroll og 
generelt sett helsen. 

Flip-top lokket er designet som en sikker lås 
og gjør flasken lekkasjesikker. Den kan enkelt 
åpnes med en hånd ved å klikke på knappen. 
Drikkeflasken er lett, BPA og phthalat fri, 
laget av slitesterk kvalitets plast som kan 
brukes igjen og igjen. 

Søte drikkeflasker som holder tett. Ingen 
lekkasjer og flekker i sekken med disse.  

Munnstykket har en skrukort som er designet slik 
at den enkelt kan åpnes av barnet. Når den er 
lukket, er den en lufttett og lekkasjesikker. 
Drikkeflasken er lett, BPA og phthalat fri og er 
laget av sterk kvalitets plast som tåler en støyt. 



øyposer med linfrø og lavendel

som varmer eller kjøler!
L MAX 26 x H MAX 26 x W 2 cm

Cover : 100% Polyester Lining: 100% Bomull.T



NAP Queen er en stilig og supermyk sovemaske. Hvis du har en lang reise foran deg eller har problemer 

med å sove når du er borte fra hjemmet, vil denne øyemasken hjelpe deg med å ta en lur når du trenger det. 
Utstyrt med en justerbar elastisk feste for enkelhet og komfort. 

SLEEP MASK Sovemasken er det ideelle tilbehøret 

enten når du reiser, skal sove i din egen seng eller et 
annet sted hvor du trenger å hvile.
Den er meget behagelig da den er laget av bomull.
Den er justerbar med elastisk borrelås.
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ANTISTRESS WOODOO

Trenger du å redusere stressnivået? Anti-Stress lindrer 
stress, trener muskler i hånden og vil garantert gi et smil 

Du vet når det klør akkurat der du ikke kommer til? 

Dette løses enkelt med denne kløpinnen. Kløpinnen 

har teleskop stang som kan forlenges til 25cm.  
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Du kan enkelt fjerne og korrigere feil
med gelpennen fra Legami. Denne
gelpennen bruker varmesensitivt blekk,
som kan viskes ut umiddelbart med
visketuppen som sitter på enden. Den
er like perfekt til smårollingene som
skal lære seg å skrive eller viske ut feil i
kryssordbladet. Gelpennen kommer i
mange gøyale design og uttrykk. Det er
også mulig å få kjøpt refill til pennene.
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Innmeldt




