
Ditt personliga kortnummer, presentkortet berättigar dig till en av produkterna du ser nedan.

Det finns två sätt att lösa in presentkortet: enklast löser du in det via www.supekortprofile.se, se då till att ha ditt kortnr till hands. Du kan även fylla i beställnings-
talongen och posta in din beställning. OBS! Det går ej att ringa in beställningen då det är en värdehandling.
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Whiskycheddar ca 1400 g
En smakrik cheddarost, lagrad på
traditionellt sätt med whisky under
ett år. En klassiker på julbordet.

Varmrökt Lax ca 1100 g
Laxen kommer från Norges friska
fjordar och är rökt på traditionellt vis
hos Falkenbergs Laxrökeri.

Lax Duo 2 x ca 300 g
Två sorters läckra laxklassiker, en
gravad och en kallrökt lax. Färdig-
skivade, perfekt för kalas och buffé!

Rökt lammstek ca 1000 g
Benfri lammstek, rökt på traditionellt
sätt. Bjud hela släkten på söndags-
middag! 6-8 portioner.

Parmigiano Reggiano ca 700 g
Äkta parmesanost lagrad i 18 mån.
Förföriskt god med färska fikon eller
päron efter en god måltid.

Gjutjärnsgryta 2,5 liter
En rejäl gryta av cremefärgat gjutjärn
som är perfekt till långkoket. Fungerar
på alla spisar.

Grillpanna Teflon 28 cm
En gedigen grillpanna av gjuten
aluminium, 5 mm tjock botten och
extra slitstark beläggning.

Brödkniv 20 cm
Proffsig brödkniv från Vogel Kitchenware,
tillverkad av tyskt stål med glasfiberför-
stärkt handtag.

Ivory Bestickset 24 delar
Klassiska bestick i New England-stil
från Newport, fina till såväl vardag
som fest. Tål maskindisk.

Gryta med glaslock 3,5 liter
Stilren gryta med 7 mm sandwich-
botten och glaslock. Passar alla
sorters spisar.

Mortel av marmor
En fin inredningsdetalj och ett utmärkt
redskap när kryddor eller örter ska
mortlas. Höjd 7,5 cm, Ø 11 cm.

Stekpanna Vogel ø 28 cm
Stekpanna av borstat stål 18/10 med
6 mm sandwichbotten. Passar utmärkt
för flambering , stekning och såser.

Hummer 2 x ca 350 g
Lyxig kokt hummer får det att vattnas
i munnen för de flesta, perfekt när
något ska firas! 2 st x 350 g.

Garrett vattenglas 6-pack
Fina vattenglas av crystalline med
guldemblem och guldkant. Endast
handdisk. Höjd 6 cm, Ø 5 cm.

Skärbräda av akacia
Gedigen dubbelsidig skä�rbräda, en
sida fö�r bröd med frästa spår, den
andra är slä�t för grönsaker.
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Newport Muggar 6 st
Poloinspirerade muggar av porslin.
Muggarna är numrerade från 1-6 och
rymmer 20 cl.

Santa Barbara pläd
Stor och härlig pläd av mjukaste
bomull. Klassisk rand i marinblått
och vitt. Storlek 120 x 160 cm.

Newport frottéhanddukar 4 st
Bäst i test-vinnande frotté som håller
sig lika fina efter varje tvätt. Av 600 g
bomull, 2 st 50x70 cm, 2 st 70x140 cm.

Garrett vattenkaraff 1,5 liter
En rymlig vattenkaraff av crystalline
med guldemblem och guldkant.
Endast handdisk. Höjd 26 cm.

Philips Stavmixer
En sann vän i köket! Med 550 W motor
mixar du enkelt härligt lena soppor,
puréer och shakes. 2 års garanti.

Aspen Polar Bear Pläd
Aspen pläd är mjuk och varm, tillverkad
av lyxig pälsimitation i färgen Polar
Bear. Fin i soffan eller i sovrummet.

Riverhead Bäddset 4 delar
Randigt påslakan och örngott i blåvitt
med fina knappar. Av 100% Öko-Tex
bomull. Mått 150 x 210 cm/50 x 60 cm.

Newport Ranch Cutlery 12 st
Grillbestick av allra högsta kvalitet,
tillverkade av Inox-stål. 6 par bestick –
6 st knivar och 6 st gafflar.

Må Bra Behandling
Välj en behandling hos en av våra 150
salonger i Sverige. Typ av behandling
varierar beroende av salong.

Newport Morgonrock 1 st
Ljuvligt mjuk fleecemorgonrock att
svepa om sig på morgonen. Välj vit
eller blå, S/M eller L/XL. 

Philips hörlurar
Justerbara hörlurar med utmärkt ljud-
isolering och kraftfulla högtalare som
ger ett klart naturligt ljud. 1,8 m sladd.

Grytunderlägg 20 x 20 cm
Ett designat underlägg av mässings-
färgat stål med marmordetaljer. En
snygg detalj i köket.

Aspen Booties 1 par
Fina tofflor av mockaimitation och
konstpäls. Mink eller Brown Bear,
S/M (36-40) eller L/XL (41-45).

Media*
Välj mellan tidningsprenumeration,
pocketböcker, ljudbok, E-bok eller fil-
mer. Mer info vid inlösen på nätet.

Wyoming Bäddset 4 delar
Rutigt påslakan och örngott i blått och
offwhite. Av 100% Öko-Tex bomull. 
Mått 150 x 210 cm/50 x 60 cm. 

*MEDIA går endast att lösa in via www.supekortprofile.se. Använd ditt unika kortnummer som du finner här på gåvokortet för att se utbudet och göra din beställning.
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