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Traditionen att skänka gåvor är en av mänsklighetens äldsta. 
Givandet har varit en speciell del av alla nationer, kulturer och 
samhällen, vilket gör det till något alla människor har gemen-
samt. På det här viset är gåvor en viktig del av av människans 
betéende. Gesten att ge har blivit en viktig del av att underhålla 
& stärka relationer samt att visa uppskattning för folk runt om 
oss. Detta kan ibland göra det till en stressande uppgift, följd av 
en fantastisk känsla av belöning!

Idag finns massvis av lösningar för att ge gåvor på. I den här 
foldern ger vi några av våra förslag inför Julen. 
Känns det fortfarande överväldigande? Ingen fara, kontakta oss 
så kommer vi fram till något tillsammans!

Info@betehbrand.se
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* Det går inte att logga in med sin kod igen om man väljer att inte utnyttja alla diamanter på en gång.  
Däremot kan man logga in och titta på vårt sortiment hur många gånger man vill tills dess att man lagt sin order.

Årets gåvokort är fullladdat med gåvor från välkända varumärken.  I år har vi hela sju 
valörer från 200 kr till 2000 kr att välja mellan. En stor nyhet i år är även vårt 

diamantsystem där du har möjlighet att välja en eller en kombination av gåvor. Detta 
gör valmöjligheterna nästan oändliga. 

Läs mer på sidan 4.

Njut av årets Joyfulkort



Med Joyfuls nya diamantsystem kommer mottagaren av 
kortet kunna välja en eller era gåvor som packas och 
skickas som ett paket till kunden. Exemplelvis kommer 
valör 400 vara laddat med 4 diamanter och valör 800 
med 8 diamanter som man har till sitt förfogande att 
använda som man vill på inlösningssidan. Alla pro

-

dukter kommer vara märkta med det antal diamanter 
de är värda och mottagaren kan välja gåvor upp till  
den diamantnivå de förfogar över.

Valen måste göras vid samma tillfälle för att kunna 
sampackas till en sändning. 
Det går inte att logga in med sin kod igen om man 
själv väljer att inte utnyttja alla diamanter på en gång. 
Däremot kan mottagaren logga in och titta på 
sortimentet hur många gånger de vill tills dess att de 
lagt sin order.  

*Vi reserverar oss för slutförsäljning av vissa tilläggsgåvor.

VALÖR 200: DEMO200 

VALÖR 400: DEMO400

VALÖR 600: DEMO600

VALÖR 800: DEMO800

VALÖR 1200: DEMO1200

VALÖR 1600: DEMO1600

VALÖR 2000: DEMO2000

Se det aktuella sortimentet på

Joyful 2021
Med upp till 300 produkter från välkända varu-
märken uppdelade i olika kategorier nns det 
något för alla. Med Joyfuls nya diamantsystem 
blir valmöjligheterna näst intill oändliga.

Nyhet!
Diamantval
- ger valfrihet
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Service

Det nns era sätt att pr lera gåvokortet 
och inlösningssidan.
Läs mer på sidan 6.

Det är viktigt att mottagaren av korten kan 
känna sig trygga när de väljer sin klapp. 
Läs mer  i Joyfuls egna folder  om hur Joyfuls  
gåvokortssupport tar hand om dina mottagare av korten.

Anpassning

Service

Någotextra
Om du vill ge något extra vid 
själva utdelningen av gåvokorten 
så ta en titt på Joyfuls tilläggsgåvor 
på sida 7.

 

Joyful Giftcard ger dig 20% 
på Kosta Boda Art Hotel

Innehavare av ett Joyful Giftcard erbjuds 20 % billigare boende på Kosta 

Boda Art Hotel. Detta unika hotell i de småländska skogarna utlovar med 

glaskonst, spa och mat en upplevelse utöver det vanliga. Information hur du 

bokar nns på www.dingava.se/faq
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Epost/SMS-kort 
Är en snabb och miljövänlig variant om man inte vill dela ut 
fysiska kort. Det enda vi behöver är en lista med adresser 
eller telefonnummer så löser vi resten. Det går givetvis att 
få med en personlig hälsning i både sms & epost.

Egendesignat kort 
Självklart kan vi även erbjuda ett kort med ett personligt 
utseende eller med en personlig hälsning i kortet.

Personlig hälsning på 
hemsidan
Varför inte ge mottagaren en  hälsning när de loggat in 
med sin kod. Vi kan erbjuda en hälsning i form av en bild 
eller en videohälsning som kunden spelat in.

Helt egen hemsida
Skulle man även vilja ha en egen hemsida så går detta 
givetvis att lösa. Vi löser en landningssida med kundens 
färger, logotyp osv.

Anpassning
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Orrefors Jernverk
411185
2-pack kryddkvarnar

Edblads
4344020
Skohorn, matt stål

Jays
43T00510

S-go mini högtalare

Tilläggsgåvor 

299:-/st 

Det är populärt att ge bort 
gåvokort tillsammans med 
en fysisk gåva, för att max-
imer själva överlämnandet.

Våra tilläggsgåvor i två pris
klasser löser detta galant! 
Förpackningarna är anpas--
sade så att kort och gåva 
levereras tillsammans i ett 
paket. Vid köp av gåvokort 
ges också en attraktiv pris-
bild på dessa gåvor.

 

extra

Värde upp till 

500:-
ink. presentförpackning.

* Med reservation för slutförsäljning.

Premium

Clique
040311
Ryggsäck, 35L

Orrefors Jernverk
410866
2-pack ljusstakar

Orrefors Hunting
411184
Termos 60cl

Orrefors Jernverk
410986
Kockkniv

Tilläggsgåvor 
Standard

149:-/st 

Värde upp till 

280:-
ink. presentförpackning.

Kosta Linnewäfveri
410991
Pläd
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Prislista
joyfulgiftcard 2021

Tilläggsgåvor

Produkt Artikelnummer Pris

Joyful Diamant 200 434000-JFD-200 220:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 400 434000-JFD-400 400:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 600 434000-JFD-600 600:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 800 434000-JFD-800 800:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1200 434000-JFD-1200 1200:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1600 434000-JFD-1600 1600:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 2000 434000-JFD-2000 2000:- +79:- Frakt

Personligt kort 435010-00-0
16:-/kort
minimum 50 kort

Personlig hälsning hemsida
bild/video

435009-00-0 995:-

Helt egen hemsida 435011-00-0 5000:-

Presentkartong Gåvokort 435023-94-0 39:-

Pläd 410991 299:-/st

S-go mini högtalare 43T00510 299:-/st

Pepparkvarnar 411185 299:-/st

Edblad skohorn 4344020 299:-/st

Sängkammarljusstakar 410866 149:-/st

Termos 60cl 411184 149:-/st

Ryggsäck 040311 149:-/st

Kockkniv 410986 149:-/st
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BONUSGÅVA + GÅVOKORT + VALBAR GÅVA

YO U R S  T O  C H O O S E

BONUSGÅVA

O N L I N E

I  gåvokortet har du möjl ighet a� välja 

mellan e� 70-tal  fina gåvor.  Bonusgåvan som medföljer utan 

kostnad ti l l  varje gåvokort har e� värde upp ti l l  998 kronor.

Bonusgåva
värde upp till

998:-
på köpet

 

Pris fr.398:-/Gåvokort 

70
H ä r l i g a
g å v o r !

T I N G S  G I F T C A R D
®

YO U R S  T O  C H O O S E

Exclusive

T I N G S  G I F T C A R D
®

Exclusive

S P E C I A L  G I F T S

T I N G S  G I F T C A R D
®

Exclusive

S P E C I A L  G I F T S



T I N G S  G I F T C A R D
®

 

möjligheten

till 
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Exclusive

BONUSGÅVA   

 

 

Art.nr. 8051 Bonusgåva 1  

Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

1212



Exclusive

BONUSGÅVA   

  

 

Art.nr. 8052 Bonusgåva 2  

Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva
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Exclusive

 

 

Art.nr. 8053 Bonusgåva 3  

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva
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Exclusive

BONUSGÅVA   

 

Art.nr. 8054 Bonusgåva 4  

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva

Art.nr. 8055 Bonusgåva 5  

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva
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Exclusive

BONUSGÅVA   

 

Art.nr. 8056 Bonusgåva 6  

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

16
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Exclusive

BONUSGÅVA  

Art.nr. 8057 Bonusgåva 7

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva
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Exclusive

BONUSGÅVA  

Art.nr. 8058 Bonusgåva 8 

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva
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Exclusive

BONUSGÅVA  

Art.nr. 8059 Bonusgåva 9 

Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva
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U n i k  s t e k p a n n a  s o m  t å l 
m e t a l l r e d s k a p .

S t e k p a n n a n  t å l 
m e t a l l r e d s k a p .

Exclusive

Art.nr. 8065 Bonusgåva 10 

Vid köp 1-49st Pris 1298:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 1249:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 1198:-/kort inklusive bonusgåva

2121



W W W.T I N G S G I F T C A R D . S E

V I L L K O R
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Storlek Pris (ink. moms) Pris (ex. moms)

0,6 kg 179 kr 160 kr

1,0 kg 239 kr 213 kr

1,5 kg 319 kr 285 kr

2,5 kg 439 kr 392 kr

3,7 kg 599 kr 535 kr

5 kg 779 kr 696 kr

8 kg 1259 kr 1124 kr

15 kg 2359 kr 2106 kr
 

Finns från 0,6 till 15 kilo och innehåller Kandy’z godisblandning 
med cirka 30 olika sorter inslaget lösgodis av kända märken.
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Julboxar
600 g
900 g

239:-
287:-

Jutesäckar
2,5 kg
5 kg

514:-
999:-

Lyktpåsar
1,5 kg 319:-

Julboxar
1 kg
2,7 kg

271:-
555-

Cellofanpåsar
800 kg
2 kg

239:-
427:-

Alla priser är exklusive moms.



 "Tradionell välsmakande 
julmust med välbalanserad 

kryddning och en känsla av jul"

Recept från 1912

Priset inkluderar:

Påsk/julmust
Återvunnen PET
Vanlig kork
4-färgstryck 76 x 126 mm
Andra etikettmaterial är tillval
Pant Returpack

108 198 306 540 720 1 080 1 296 2 592 5 184 10 368

15,53 15,53 15,53 15,53 14,91 13,85 13,85 13,04 12,41 11,79

Antal

Kr/st

Fraktkostnad & pant tillkommer 

25



26



let’s
eat out
tonight

Stekpanna  
410855

Med denna hopfällbara stekpanna kan du laga 
mat till hela familjen runt lägerelden. Pannan 
är tillverkad i rostfritt och har ett ihåligt hand-
tag i vilket du kan sticka in en pinne som för-
längning om det börjar brännas om händerna. 
Levereras med snygg canvaspåse för förvaring 
samt presentförpackning.
Diameter: 28 cm
Styckpris: 449:- 

 
410850

Få till den perfekta pizzan med detta kit från Orrefors Hunting. 
Pizzastenen ser till så att du får en knaprig botten och den  
medföljande, hopfällbara, pizzaspaden gör hanteringen av 
pizzorna enkel. Allt levereras i en pizzakartong.
Mått: diameter pizzasten 33 cm, spade 63 cm utfälld.
Styckpris: 659:- 

ORREFORS HUNTING
Orrefors Hunting är en serie produkter med hög 

outdoorfaktor, anpassad för människor som gillar 

att vara ute och äta ute i naturen. Produkterna 

kommer i en läcker förpackning av wellpapp i 

snygg och genomtänkt design och är perfekta  

att ge bort som julklapp eller present.

Julpris
399:-
(vid 50st)

Julpris
599:-
(vid 50st)
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410856

Stor termos för både kall och varm dryck i retrodesign från 

Levereras i snygg kartong. Volym: 1liter och 2 liter
Pris: 1L Styckpris: 399:- 
         2L Styckpris: 449:- 

Orrefors Hunting Kött Knivar  
410853

Fyra ordentliga grillknivar från Orrefors Hunting. Med dessa 
vassa knivar tar du dig igenom vilken köttbit som helst, mör 
som seg, medium som rare. 
Levereras i en snygg bok-kartong.
Längd: 25 cm
Styckpris: 599:- 

 
410851

-
gen. Motorsågskedjan med täta tänder skär åt båda hållen och 
avverkar snabbt stockar och mindre träd. Levereras i ett smidigt 
nylonfodral samt presentförpackning.
Längd: 65 cm kedja, totalt 100 cm
Styckpris: 329:- 

Orrefors Hunting Multiverktyg 
410854

Laga bilen, hugg ved eller spika i en spik. Vad du än ska 

plattmejsel x2, kryssmejsel samt burköppnare. Levereras i en 
snygg canvaspåse och presentkartong.
Längd: 15 cm

 
411158 

Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla 
väggar där innerväggen är pläterad med koppar för bästa 
värmehållningsförmåga.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 60 cl
Styckpris: 399:- 

Julpris
360:-
(vid 50st)

Julpris
299:-
(vid 50st)

Julpris
249:-
(vid 50st)

Julpris
499:-
(vid 50st)

Julpris
359:-
(vid 50st)

Julpris
329:-
(vid 50st)

 
410849

Liten gryta i gjutjärn att ställa på grillen för att hålla glazen 
varm, levereras med snygg pensel – perfekt kit för den 
ihärdige grillaren. 
Levereras i snygg presentkartong.
Volym: 0,4 liter

Julpris
249:-
(vid 50st)
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Orrefors Hunting Kylryggsäck  
410847

Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort 

Ryggsäcken har reglerbara remmar och håller 
picnicen välkyld under hela dagen. Detaljer i 
PU-läder.
Färg: marin 58, grön 65, grå 95
Volym: ca 23 liter
Styckpris: 549:- 

Orrefors Hunting Kylväska 
410846

Kylbag i grov canvas med justerbar axelrem  
och ordentliga handtag. Med rejäl isolering  

 
Detaljer i PU-läder.
Färg: marin 58, grön 65, grå 95

Styckpris 549:- 

 
411155 

väggar där innerväggen är pläterad med koppar för bästa 
värmehållningsförmåga. 
Färg: grön 65, svart 99

Styckpris: 399:- 

Morberg Orrefors Hunting Mattermos 
411156 

Vakuumisolerad mattermos av rostfritt stål med dubbla väggar 
där innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehåll-
nings -
förmåga. Innehåller även en ihopfällbar sked av rostfritt stål.
Färg: grön 65, svart 99

Styckpris: 399:- 

Julpris
449:-
(vid 50st)

Julpris
449:-
(vid 50st)

Julpris
359:-
(vid 50st)

Julpris
359:-
(vid 50st)
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Washed cotton canvas   

PU leather trimmings    

Metal zipper & details  

411153

bärremmar 

Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 55x35x25 cm 
Volym: ca 40 liter
Styckpris: 659:- 

 
411079

Snygg och smidig necessär.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 26x11x19 cm

 
411082

Mycket praktisk väska med lång bärrem. Datorfack inuti som 
gör 
den ypperlig som arbetsväska.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 38x12x29 cm
Styckpris: 659:-

 
411080

Stilig och snygg resegarderob. 
Färg: grå 95, marin 58 
Storlek: 51x91 cm
Styckpris: 499:- 

PERFEKTA FÖR BRODYR OCH TRYCK 

Julpris
499:-
(vid 50st)

Julpris
499:-
(vid 50st)

Julpris
399:-
(vid 50st)

Julpris
199:-
(vid 50st)
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Morberg Orrefors Hunting Ryggsäck 
411161 

Ryggsäck med yttertyg av 60% polyester och 40% bomull, 

Storlek: 50x31x14 cm
Färg: svart
Styckpris: 999:- 

Morberg Orrefors Hunting Kurirväska 
411163 

Kurirväska med yttertyg av 60% polyester och 40% bomull, 

Färg: svart

 
411162

och 40% bomull, passar utmärkt till en längre resa.
Storlek: 82x40x34 cm
Färg: svart
Styckpris: 1199:- 

 
411164 

Necessär med yttertyg av 60% polyester och 40% bomull, 
smidig och lätt att packa ned till resan.
Färg: svart

Styckpris: 339:- 

Julpris
699:-
(vid 50st)

Julpris
999:-
(vid 50st)

Julpris
899:-
(vid 50st)

Julpris
299:-
(vid 50st)
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En utmärkt trolley för den lilla resan. 
Den har fyra hjul, är gjord av ABS plast, 
har ett kombi nationslås och rymmer 
33 liter. Denna trolley är REACH.

Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 699:- 

Julpris
499:-
(vid 50st)

vacay
mode on

411135 
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Cutter 
& Buck
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351452/ 351453

Oak Harbor är designad som en hoodtröja men ger lika bra värmeskydd 
som en jacka. Ärmar och sidopaneler i stretchigt mjukt polyestertyg 

Sustans® i återvunnet material från DuPont™ Sorona®. Damjackan 
har huva och herrjackan har en krage. Låsbara dragkedjor framtill och 

skyddande lager.

Yttertyg 1: 100% polyester. Yttertyg 2: 100% polyester.
Vaddering: 100% polyester
Storlek herr: S-4XL, dam: XS-XXL

2 vid 25 st, 
exkl. mönsterkort 1120 kr och moms

351454/351455

Den perfekta västen för hajk när det är lite kyligt ute 
eller under en skaljacka som ett värmande lager. 
Ozette är vadderad med det premiummärkta, åter-
vunna materialet Primaloft Black Eco®som är lätt 
men ändå värmande. Yttertyget är vävt i återvunnet 
nylongarn. Fickor med dragkedjor framtill. Vertikal 
kviltade sömmar vilket ger en passform som smick-

och det ideala lager-på-lager plagget.

Tyg: 100% återvunnen nylon. 
Vaddering: 100% Polyester, Primaloft® Black Eco
Storlek herr: S-4XL, dam: XS-XXL
Styckpris: 529:- exkl. brodyr
Julpris: 529:- Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 25 st, 
exkl. mönsterkort 1120 kr och moms

Julpris
799:-
(vid 25st)

Julpris
529:-
(vid 25st)
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351442/351443

Den här jackan med dragkedja representerar framtiden 
där sweatshirt-möter-ytterplagg, en perfekt kombination 
mellan sport och casual. Ärm och bakstycke är i ett mjukt 
lättviktsmaterial vilka är inkorpererade med en väst i 
vävt material som skyddar mot vind och håller dig varm. 

och sport.
Framtill 100% polyester, baktill samt ärmar 89% polyester 
och 11% spandex, vaddering 100% polyester, CB DryTec.
Storlek herr: S-4XL, dam: XS-XXL
Styckpris: 869:- exkl. brodyr
Julpris: 869:- inkl. brodyr max 20 cm2 vid 25 st, 
exkl. mönsterkort 1120 kr och moms

355432/355433

Klassiskt snygg tröja gjord av en blandning av högkvalitativt 
merino- och akrylgarn. Vernon V-neck är ett tidlöst plagg som 
är ett användbart komplement till din business-look. Ett perfekt 
övre lager att bära över en av våra oxfordskjortor. Ribbad krage 
i modernt snitt med länkade fully-fashionsömmar. 

50% Merinoull, 50% Akryl
Storlek herr: S-4XL, dam: XS-XXL
Styckpris: 649:- exkl. brodyr
Julpris: 649:- inkl. brodyr max 20 cm2 vid 25 st, 
exkl. mönsterkort 1120 kr och moms

Julpris
869:-
(vid 25st)

Julpris
649:-
(vid 25st)
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351460/351461

Wenatchee Jacket ger dig ett utmärkt skydd under kalla 
vintrar. Den är idealisk för alla slags utomhusaktivitet men 
håller dig även varm på vägen till jobbet. Upp till 50% av 
tyget är i återvunnet polyestergarn från plastavfall. Trots 
att jackan är riktigt varm väger den ytterst lite. Den luftiga 
vadderingen från Sustans DuPont ™ Sorona ® har en 

-
ans tyg och vaddering har pressats ihop i kanaler som är 
gjorda helt utan sömmar. Huvan är justerbar och avtagbar 
och jackan är utrustad med en tvåvägsdragkedja och en 
knappslå som stänger vinden ute.

Yttertyg: 50% Återvunnen Polyester / 50% Polyester, Vad-
dering: 100% Polyester, Foder: 100% Polyester 
Storlek herr: S-4XL, dam: XS-XXL
Styckpris: 1 495:- exkl. brodyr
Julpris: 1 495:- inkl. brodyr max 20 cm2 vid 25 st, 
exkl. mönsterkort 1120 kr och moms

 
351462

Cavelero är den ultimata businessjackan som passar för alla 
tillfällen och årstider. Jackan är framtagen i ett tekniskt tyg 
med vattentäta tejpade sömmar som skyddar mot regn och 
vind. Insidan är sydd med kviltade sömmar och vadderingen 
är från miljövänliga Sustans av DuPont ™ Sorona ®. Detta 
extra lager inuti jackan håller dig varm på tidiga höstkvällar 
och kalla vintermorgnar. Jackan är utrustad ett lager som går 

Yttertyg: 100% Polyester
Vaddering: 100% Polyester, Foder: 100% Nylon
Storlek: S-4XL
Styckpris: 1 395:- exkl. brodyr
Julpris: 1 395:- inkl. brodyr max 20 cm2 vid 25 st, 
exkl. mönsterkort 1120 kr och moms

Julpris
1395:-
(vid 25st)

Julpris
1495:-
(vid 25st)
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electronic
Jays q-Seven 
0231

Jays bästa trådlösa hörlurar som blev utsedda till Bäst i Test 
av Aftonbladet som gav dom fem plus. Snygg design, bra ljud, 
isolerar ljudet bra åt båda håll, mikrofon, aktiv brusreduce-
ring och upp till 30 timmars batteritid.

 
1622

Premium earbuds med touch-kontroll och 
mikrofon för telefonsamtal. Bra ljud och 
laddas medan dom förvaras i asken. Med-
följer tre olika storlekar på gummihöljet för 
att du ska kunna hitta rätt passform för dig.

Julpris
399:-

Julpris
1099:-
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BLP3925

Rejäl 10-watts bluetooth högtalare som med sin storlek (31 
cm hög) är en rejäl eye-catcher! Tack vare bra batteritid på 
10 h så kan den spela hela kvällen utan att behöva laddas. 
Lyser upp i olika LED-ljus vid användning och går att märka 
med hjälp av fullfärgstryckt logotop. 

 

57JAY0503

Snygg högtalare från Jays med rejält ljud 

men samtidigt djup i ljudet. IPX4-klassad så 

den står emot vatten, sand etc. vilket gör 

den perfekt att ta med till stranden. Upp 

till 12 timmars batteritid och mikrofon för 

konferenssamtal. Storlek: Ø130x60 mm.

Jays t-Seven 

0242 - Jays t-Seven

In ear-lurar från Jays med brusreducering 

och touch-kontroll. Fantastisk mikrofon 

tack vare dubbel mikrofonuppsättning. 

Batteritid på fem timmar och kan sedan 

placeras i asken för laddning och ytterli-

gare 15 timmars batteritid.

 
70174

Svenskutvecklade padelracket med helt nya materialegenska-
per som medför högre precision och prestanda. Droppformen 
och den styvare kärnan lämpar sig för spelaren som är redo att 
ta nästa kliv mot padeltoppen. Ramen i padelracket består av 
100% carbon och kärnan är en styvt anpassad sammansättning 

Jays x-Seven 
0247

Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad 
design från det svenska varumärket 
Jays. Fantastiskt ljud, bra mikrofon 
för telefonsamtal och 24 timmars 
batteritid. Bluetooth 5.0 och USB-C 
laddningskabel. Kommer levererade i 
snygg originalkartong från Jays.

 
1616

Produkt som är en kombination av 
lampa, högtalare och vinkyl.

Julpris
1499:-

Julpris
999:-

Julpris
559:-

Julpris
899:-

Julpris
499:-

Julpris
1499:-
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I år beviljar Skatteverket tillfälligt att visa 
kunder & personal extra uppskattning med ett 
högre avdragsgillt belopp för gåvor.
Fram till 31 december utökas beloppet till ett 
sammanlagt maxbelopp per person på 2500:- 
inkl moms.



och förslag till julens gåvor. 

in på vår sida bethebrand.se, 
eller kontakta oss för hjälp med 
ert eget specialanpassade 
paket.

Be The Brand AB
Hålluddsvägen 6
134 40, Gustavsberg

info@bethebrand.se
www.bethebrand.se


