


Eat & Drink

Med fargerike merker til glass kan 
gjestene enkelt holde kontroll på 

vinglasset hele kvelden. Kommer i flere 
varianter!  Hva med å merke glassene 

med en bart til bartefesten?

Gjenbrukbare sugerør i metall er et praktisk og 
miljøsmart alternativ til vanlige sugerør. 

Metallsugerørene kan brukes om og om igjen, 
og det kommer alltid til å finnes et sugerør 
hjemme som du kan drikke av! Sugerørene 

vaskes enkelt i oppvaskmaskinen etter bruk, 
eller med det praktiske rengjøringsverktøyet 

som følger med i forpakningen.

FLASKESTOPPER OG 
GLASSMERKER I ETT!



Med denne champange-
stopperen forsegler du flasken 
og bevarer futten i boblene til 
neste glass skal fylles. Enkel å 
bruke enten om du ønsker å 

sette flasken tilbake i 
kjøleskapet, eller ta med deg 
videre til neste stoppested. 

Kommer med praktisk 
tallrekke så du kan se når du 

åpnet flasken!

x

Flott og funksjonell vinstopper med 
plastapplikasjon som gjør flasken lufttett 
og lar deg oppbevare en åpnet flaske i 
flere dager. Perfekt til deg som ikke 
tømmer hele flasken med det samme.
Enkel i bruk.

Gaflene kan brukes til alt fra nydelig 
tapas og småretter til skinke- og 
agurkskiver til frokosten. De er også 
fine som gave! Sett med 6 gafler.





De flotte termokoppene fra Legami
kan også brukes til å servere 

kveldens drinker i! 
Holder drinkene kalde i  12 timer! 

Hvis noen skulle gå for varme drikker 
holder den seg varm i 6 timer.

Med sin fargerike glød vil disse 
kule neon led lampene gi det lille 
ekstra til festen. Eller hva med å 
pynte med mini led lights i flere 

fine sommerlige design. 

Movie Night for TWO? 
Kult sett med Popcorn bøtte og to

glass med sugerør.



Dagen på stranda blir best med det rette utstyret. 
Vi har plukket ut våre favoritter!

Legami Good Vibes Badehåndkler som tørker 
fort og er ultra absorberende. Tar liten plass 

og har lav vekt men stor komfort. Finnes i 
ulike morsomme sommerglade design. 

Størrelse: L 85 x H 180 cm. 

Strandbag! Den er ikke så stor denne 
strand bagen, men den rommer nok 

til å kunne fylles med alle småting 
man normalt tar med seg på 

strandtur, som f.eks. solkrem, 
håndklær, solbriller, høyttaler, osv.

En liten pouch til å 
oppbevare ting som 

solbriller, lommebok og 
mobil! Eller den kan brukes 

til å oppbevare vått badetøy!

Håndkle ankere til å 
holde håndkleet på plass 
når det blåser! GENIALT. 

Liten håndvifte 
til å kjøle seg 

ned med. 

Eller en hendig 
sammelggbar håndvifte? 

Hold drikken kald i 24 timer med disse 
fine fine flaskene i rustfritt stål.  De kan 
også brukes til å ha med varme drikker 

som holder kaffen varm i 12 timer. 
Kommer i mange glade design. 



Endelig er det sommer og 
sol! Nå venter heng ved 

bassenget og late dager på 
stranden, og selvsagt skal 

du ha deg en stor 
bademadrass eller en kul 

badering som selskap. Flyt 
rundt i en nydelig kanin 
badering fylt med glitter 

Kos deg på en sunset
madrass eller bli kulest på 

stranden med bademadrass 
formet som et surfebrett. 

Her finner du morsomme 
strandtennissett som kommer til å holde 

barna sysselsatt i sommer! Lag en 
morsom tennisturnering for hele familien 

eller utfordre hverandre i å holde 
tennisballen i luften lengst mulig!

Beskytt eiendelene dine mot støv, vann og 
fuktighet i sommer med dennne 3-liters 

tørrsekken fra Legami. Ideell til 
utendørsaktiviteter da tørrsekken holder alle 

personlige eiendeler tørre og rene.


