


Pakk inn alle de fine gavene i like fint julegavepapir og velg gavebånd som passer til. 
Kombiner mønstre og farger på en måte som gjør gavene personlige, og ikke vær redd for å legge litt ekstra 

omsorg i hver gave! Med julemusikk i bakgrunnen og et glass julebrus eller en kopp med gløgg blir det å 
pakke inn julegaver en hyggelig affære som man kan se frem til når det nærmer seg jul. Hos Legami finner 

du alt utstyret du trenger – julepapir, gaveposer, gavebånd og pakkelapper. Velg mellom klassiske og 
tradisjonelle motiver på innpakningspapir og gaveposer. Det finnes også mange fine motiv til barna! 

Legami har også et bredt utvalg av julekort så her er det bare å ta pennen fatt og sende en julehilsen til 
noen du er glad i. Se Legami sin julekatalog for hele utvalget.



Flott papirtre til dekor på et lysfat
sammen med lys, kuler og annen 
pynt, eller som pynt i en hylle eller 
vinduskarm.

Gøyale papir briller i beste 
«julestil»! Pakken inneholder 8 
stk forskjellige briller til å sette 
prikken over festantrekket!

Pynt til jul med disse kule mini 
led lampene i flott juledesign. 

Morsomme penner som blinker og 
er perfekte gaver i julekalenderen!

Løs kryssord i julen med 
«erasable» kryssordpenner 
med julemotiv. 



PaperProducts Design ble opprettet i 1991 og er nå en internasjonal 

merkevare for høykvalitets designvarer til hjem og fritid. Sortimentet følger de 

nyeste trendene innen mønster og fargevalg og er karakterisert av innovative 

design utviklet gjennom samarbeid mellom designere fra hele verden. 

PaperProducts Design står for gjenbrukbare produkter av høy kvalitet for å 

bidra til en mer miljøbevisst og bærekraftig fremtid.



Dobbeltveggede glass laget av lett og 

stabilt borosilikatglass. Motivet er på 

utsiden av glassets innervegg og gjør 

dem derfor sikre mot riper eller slitasje 

som f.eks i oppvaskmaskinen!

Hva er borosilikatglass?
Borosilikatglass er termoglass med doble 
vegger for kalde og varme drikker. Glassene 
holder temperaturen på drikken i lengre tid. 
Borosilikatglass kan brukes i mikrobølgeovn 
og oppvaskmaskin. Glassene er mer 
motstandsdyktig mot riper og sprekker enn 
vanlig glass.

Serveringsserien Trendline  fra PPD 

bringer klassisk design og flotte farger til 

bordet. 

Tallerkenene i serien kommer i størrelse 

21 og 27 og passer ypperlig både til 

frokost, lunsj, middag og andre 

mellommåltider og snacks.

Trend bollen rommer 1,395 ml. Krusene 

rommer 0.4 cl og passer godt til julens 

gode te eller varm gløgg. 

Serien er laget av New bone porselen.



Klassiske, artige, enkle eller ekslusive? Finn juleserviettene som 

skaper stilen du ønsker til jul. Paperproducts design har et stort 

utvalg av juleservietter!  Start serviettjakten her!

CANVAS – med grovvevd struktur er 

kvalitetsservietter som passer godt sammen 

med f.eks dekkebrikker og duker laget av lin. 

Den brede fargepaletten spenner fra subtil 

naturligtoner til trendy pastell og fargesterke 

festservietter. Servietten er produsert slik at 

det ser ut som den er laget av vevd, grovt 

linstoff. Det er brukt mykere vev slik at 

papirserviettene er enda mykere enn tidligere. 

PAPIRSERVETTER – Serviett av høy kvalitet med 3 lag. 

Serviettene er trykket i vannbaserte farger på oksygen-

bleket cellulose.

Sammenbrettet lunsjserviett er 16,5x16,5 cm, men 

brettet ut er servietten 33x33 cm. Cocktailserviettene 

er 12,5x12,5 cm og 25x25 cm brettet ut. Det er 20 stk i 

pk. 

Serviettene våre FSC®-sertifiserte servietter laget av 

tre, som kommer fra godt drevne skoger. For å 

motvirke det store tapet av skog og for å beskytte 

skogene mot ytterligere ødeleggelse, bruker vi papir 

fra trær med spesifiserte forvaltningsstandarder for å 

sikre langsiktig bevaring av skogene. 

Serviettene er produsert i Tyskland. 

SNIFF LOMMETØRKLE – puss nesen med 

lommetørkler som skaper god julestemning. 

Pakke med 10 trykte designerservietter i formatet 21,5 

x 22 cm eller 5,5 x 11 cm (foldet), 4-lags, 

Materiale: 100 % tissue, lysekte farger og klorfri. 

Produsert i Tyskland med trykk av høy kvalitet og kule 

design.

https://www.handysizenordic.no/category/ppd/serviett-lunsj-33x33-75/jul-nyttar-750


VÅR FAVORITT DESIGNER

Vicki Sawyer
Vicki Sawyers morsomme personlighet og entusiasme for livet 

tydelig i hennes lunefulle design. Vicki Sawyer streber etter å 

fremkalle følelsen av fred, liv, glede og humor med hennes 

kunstverk. Julekolleksjonen hennes gjenspeiler alt dette. 

eller med



Fineste 

notatboken fra 

Legami i 

ordentlig 

drømme

design!

KR 119,-

Eco Nation er Aurora sitt supermyke og 

kosete utvalg av plysjdyr laget av 

resirkulert plast. Hvert dyr er laget av ca. 8 

x 500 ml resirkulerte plastflasker. De 

hjelper miljøet med å resirkulere over 

400.000.000 plastikk flasker globalt som 

brukes til å produsere miljøvennlige 

bamser.

Fra KR 249,-

Dobbeltvegget isolert flaske 

(0,5l) laget av rustfritt stål med 

matt overflate, bærehåndtak 

og bambuspåføring på lokket. 

Holder drikker varme i opptil 

12 timer eller kalde i 24 timer 

og er også 100 % 

lekkasjesikker.

KR 349,-

Øretelefoner med ladeboks

KR 599,-

Deilige votter med stjernemønster! 

Velg din farge

KR 149,-

Myke kosesokker med 

Marius design. 

KR 179,-

Hold deg varm med 

varmepute med linfrø.

KR 259,-

Ta vare på smykkene dine 

i reisesmykkeskrin fra

Legami

KR 259,-




