
Sverige
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4251285528697 CF6144 1x nyckelsten "little rock" - sten med hemligt fack - 
nyckelgömställe i stenlook - geocachingsten

168,99 kr
4250847100050 CF0218 Vattentätt skyddsfodral - Dammtät fodral för surfplatta 

och e-bokläsare - Skyddsfodral i transparent / blått - 9,4
168,99 kr

4251285578685 CF0002 Vattentätt fodral - dammtät fodral för surfplatta och e-
bokläsare - skyddsfodral i svart - 8,8 "

112,99 kr
4251285537330 CF0004 Vattentätt skyddsfodral - Dammtät fodral för surfplatta 

och e-bokläsare - Skyddsfodral i svart - 11,6 "
168,99 kr

4250847143200 CF0011 SIM till Nano SIM-kortskärare för iPhone 6 7 8 X XS 10 
iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai p20 (nano-s

112,99 kr
4250847100906 CF0039 Nano SIM-kortadapter Nano till mikro / nano + mikro till 

standard SIM-kort för smartphones + Mata ut stift
202,99 kr

4250847101606 CF0087 USB 3.0-adapter // Hane till honuttag vänstervinklat 270 
° // vertikalt randigt // Färg: Svart

112,99 kr
4250847101682 CF0095 Dual Micro SDHC till MS Pro Duo Adapter Minneskort 

microSD till Memory Stick för Sony PSP-kamera Mobiltel
168,99 kr

4250847101781 CF0127 -adapter USB 2.0 hane till hona vinklad vänster 270 ° 
horisontellt - 1 st

112,99 kr
4250847101804 CF0129 USB 2.0 förlängningskabel för höger USB-ingångar - En 

hane 90 ° vinklad (hane) till A hona (hona) - 10 cm
146,99 kr

4250847102047 CF0153 USB 3.0 // Typ A uttag till uttag // koppling 
adapterkoppling // färg: blå

112,99 kr
4250847102245 CF0186 satellitkabel - Robust satellitkabel för inomhusbruk - För 

snabb och stabil överföring av digitala tv-signaler
146,99 kr

4250847102320 CF0182 HDMI hane till honvinkel 90 ° adapter rätvinklad 
guldpläterad svart

112,99 kr
4250847102962 CF0225 -set med 3 passiva kylflänsar i aluminium i olika 

storlekar lämpliga för Raspberry Pi modell A + B - att kli
112,99 kr

4250847102962 CF0225 -set med 3 passiva kylflänsar i aluminium i olika 
storlekar lämpliga för Raspberry Pi modell A + B - att kli

112,99 kr
4251285553590 CF0290 2x rörpress i en ovanlig design, rörpressare i rött och 

rosa
146,99 kr

4250847103310 CF0250 keramisk skalkniv extremt hård och mycket vass 100% 
rosttät

112,99 kr
4250847103389 CF0257 vitlökspress i en uppsättning med silikonskalare och 

rengöringsborste - vitlöksvippa med flasköppnare
168,99 kr

4251285559509 CF0262 Mobiltelefon / Smartphone-laddare, fällbar 112,99 kr
4250847103549 CF0273 tvättborste med diskmedel - diskborste med integrerad 

diskmedel - rengöringsborste för disk, kastruller och kok
112,99 kr

4250847103600 CF0277 ljudstereokabel 2x 3,5 mm jackkontakt till 3,5 mm 
jackuttag för anslutning av headset till PC svart 20 cm

112,99 kr
4250847103778 CF2109 5x F-kontakt 90 ° armbågsadapter skruvbar F-kontakt 

till F-koppling metall
146,99 kr

4250847103785 CF2109 10x F-kontakt 90 ° vinkeladapter skruvbar F-kontakt till 
F-koppling metall

168,99 kr
4250847104010 CF0225 -uppsättning med 3 passiva kylflänsar i aluminium i 

olika storlekar, lämplig för Raspberry Pi modell A + B - f
112,99 kr

4250847104256 CF0322 6x batterifodral av plast - Förvaringslåda för batterier 
och uppladdningsbara batterier - Batterilåda för AA och 

168,99 kr
4250847104263 CF0323 6x batterifodral av plast - Förvaringslåda för batterier 

och uppladdningsbara batterier - Batterilåda för AA och 
146,99 kr

4250847104577 CF0341 adapter HDMI hane till HDMI hona 90 ° uppåt vinklad 
svart

112,99 kr
4250847104584 CF0342 -kabel USB-A hane till USB micro-B hane rätvinklad 270 

° 1m svart
146,99 kr

4250847104812 CF0351 Infraröd fjärrkontroll för Canon EOS450D 400D 350D 
300D EOS30V Fjärrkontroll - 1 st.

168,99 kr
4250847106342 CF0225 -set med 3 passiva kylflänsar i aluminium i olika 

storlekar lämpliga för Raspberry Pi modell A + B - att kli
112,99 kr

4250847122113 CF0440 Fodral för borstpennor Make Up Brush Cosmetic Leather 
Brown (1 st)

112,99 kr
4250847106717 CF0462 4x passiv kylfläns i olika storlekar för Raspberry Pi-

modellerna A + B och Pi 2, 3, 4 - passiv kylning för stick
146,99 kr

4250847106731 CF0464 -set med 3 passiva kylflänsar 2x aluminium (stor) + 1x 
aluminium (liten) lämplig för Raspberry Pi modell A + B 

112,99 kr
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4250847106823 CF0473 3-delad passiv kylfläns Black Edition Set i olika storlekar 
för Raspberry Pi A / B-modeller - passiv kylning för stick

146,99 kr
4250847106885 CF2251 Audio Y Splitter - 3,5 mm jackkontakt till 2x uttag 

Koppling - 3,5 mm jack stereohörlursdelare för anslutnin
146,99 kr

4250847106892 CF0479 Audio Adapter Stereokontakt, 3,5 mm till 2,5 mm jack 
för hörlurar

112,99 kr
4251805471397 CF0562 campingmatch, evighetständstickor, permanenta 

tändstickor, överlevnadständare med flinta som nyckelri
112,99 kr

4250847107783 CF0473 9-delad passiv kylfläns Black Edition set i olika storlekar 
för Raspberry Pi A / B-modeller - passiv kylning för stick

112,99 kr
4250847107806 CF0563 4x passiv kylfläns Black Edition i olika storlekar för 

Raspberry Pi 2, 3, 4 A + B och - passiv kylning för stickn
146,99 kr

4251285589063 CF0236 2x vinkeladapteruppsättning USB 3.0 Super-Speed, 
adapterkontakt på uttaget vänster i blått

146,99 kr
4251285589056 CF0235 2x vinkeladapteruppsättning USB 3.0 Super-Speed, 

adapterkontakt till hona vinkelrätt i blått
168,99 kr

4250847149837 CF0607 2x vinkeladaptersats USB 3.0 Super-Speed, 
adapterkontakt till hon vänster och höger vinklad i blått

168,99 kr
4250847108858 CF0615 Anti-Slip Mat Lim Lim Mat Adhesive Pad 1 Piece 

(Transparent)
112,99 kr

4250847109350 CF0634 18x Whisky Naturliga täljstenar - Whiskykylare med 
tygförvaringspåsar - inte mer vattna ner

202,99 kr
4250847109534 CF0638 24x Whisky Natural täljstenstenar - Whiskykylare med 

tygförvaringspåsar - inte mer vattna ner
179,90 kr

4250847109978 CF0474 10x passivt kylfläns i aluminium 13 x 18 mm för 
Raspberry Pi modell A + B och RAM GPU-kylning - att h

112,99 kr
4250847109985 CF0474 -set med 3 passiva kylflänsar i aluminium 13x14 mm för 

Raspberry Pi-modell A + B och RAM-kylning - för att håll
112,99 kr

4250847110028 CF0688 4x SAT-kabel platt, flexibel fönstergenomföring med 
standard koaxialkabel, F-uttag - fönsteradapter för SAT,

112,99 kr
4250847110080 CF0129 2x USB 2.0 förlängningskabel för höger USB-ingångar - 

En hane 90 ° vänstervinklad (hane) till A hona (hona) - 
168,99 kr

4250847110110 CF0127 -adapter USB 2.0 hane till hona vinklad vänster 270 ° 
horisontellt - 2 st

146,99 kr
4250847110110 CF0127 -adapter USB 2.0 hane till hona vinklad vänster 270 ° 

horisontellt - 2 st
146,99 kr

4250847110172 CF0256 8x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsskydd av silikon, skydd för spädbarn och s

202,99 kr
4250847110219 CF0619 5x karaff med hällare för vin - droppfri karaff - häll - häll 

med karaff - vinblåsare för röda och vita viner
202,99 kr

4251285570436 CF0619 2x karaffhäll med luftare för vin - droppfri karaff - 
hällare - vinhällare med karaff - vinluftare för röda och v

146,99 kr
4250847103785 CF2109 10x F-kontakt 90 ° vinkeladapter skruvbar F-kontakt till 

F-koppling metall
168,99 kr

4251285585119 CF0562 2x campingmatch, eviga matcher, permanenta matcher, 
överlevnadständare med flint som nyckelring

202,99 kr
4250847197234 CF0256 4x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn
168,99 kr

4251805425345 CF2251 2x Audio Y Splitter - 3,5 mm jackkontakt till 2x uttag 
Koppling - 3,5 mm jack stereohörlursdelare för anslutnin

146,99 kr
4251285556423 CF0479 2 Audio Adapter Stereokontakt, 3,5 mm till 2,5 mm jack 

för hörlurar
146,99 kr

4251805403336 CF0278 2x Audio stereokabel 3,5 mm - 4-polig jackkontakt till 
2x 3,5 mm jack - Uttag för anslutning av headset

168,99 kr
4250847127934 CF0482 stereoadapterjack 3,5 mm hona till hane 6,3 mm för 

hörlurar guldpläterade - 2 st
112,99 kr

4250847112251 CF0477 -adapter 6,3 mm till 3,5 mm för hörlurar guldpläterade 
(2 delar)

112,99 kr
4250847112510 CF0580 2 trådsågar för trä och plast, sågar för utomhus och 

camping
168,99 kr

4251285553972 CF0290 4x rörpress i en ovanlig design, röret klämmer i rött och 
rosa

168,99 kr
4250847114842 CF0707 kabelhanterare för lindning av hörlurskablar olika 

djurformer gjorda av silikon (Giraffe Rosa - 3 delar)
146,99 kr

4250847114866 CF0706 Kabelhanterare för lindning av hörlurskablar Olika 
djurformar gjorda av silikon (giraffblandning - 2 delar)

168,99 kr
4250847114873 CF0708 4x buntband för hörlurar - Kabelhållare och 

kabelhanterare för lindning av hörlurskablar - Silikonkab
112,99 kr

4250847114873 CF0708 4x buntband för hörlurar - Kabelhållare och 
kabelhanterare för lindning av hörlurskablar - Silikonkab

112,99 kr
4250847114897 CF0708 4x Buntband för hörlurar - Kabelhållare och 

kabelhanterare för lindning av hörlurskablar - Silikonslad
168,99 kr
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4250847114989 CF0717 3x Kabelhanterare för avveckling - Kabelband för 
hörlurar - Silikonfäste för kabel

112,99 kr
4250847115184 CF0848 2x USB-förlängningsset - USB-förlängningskabel med 

kontakt i 90° till uttag, adapter vinklad 20 cm (vänster o
112,99 kr

4250847115184 CF0848 2x USB-förlängningsset - USB-förlängningskabel med 
kontakt i 90° till uttag, adapter vinklad 20 cm (vänster o

112,99 kr
4250847115191 CF0849 USB-förlängning - USB-förlängningskabel med kontakt i 

90 ° vinkel mot uttag, adapter vinklad 20 cm (vänster)
168,99 kr

4250847115368 CF0855 5x SAT Angle adapter - Koax vinkelkontakt 90° - 
Antennkontakt vinkel med koaxkontakt till F-kontakt

112,99 kr
4250847115580 CF0455 Säkringshållare för lastbil flat säkring vattentät 12V 24V 

(uppsättning 2 - med 20A säkring - 34 cm)
202,99 kr

4250847115603 CF0456 Säkringshållare för bilar Truck säkring vattentät 12V 
24V (uppsättning 2 - med 15A säkring - 35 cm)

168,99 kr
4250847115634 CF0857 5x Ethernet CAT 6 LAN-modulkopplingsadapter från 

uttag RJ45 till uttag RJ45 - patchkabelkoppling - LAN-ko
168,99 kr

4250847115627 CF0857 2x Ethernet CAT 6 LAN modulär kopplingsadapter från 
hon RJ45 till hon RJ45 - patchkabelkoppling - LAN-konta

146,99 kr
4250847115665 CF0868 SAT-kabel extremt platt fönsteröppning - flexibel 17,5 

cm - standard koaxialkabel, F-uttag - fönsteradapter för 
112,99 kr

4250847115689 CF0868 2x SAT-kabel extremt platt genomgående fönster - 
flexibel 17,5 cm - standard koaxialkabel, F-uttag - fönst

168,99 kr
4250847115672 CF0868 4x SAT-kabel extremt platt genomgående fönster - 

flexibel 17,5 cm - standard koaxialkabel, F-uttag - fönst
225,99 kr

4250847115689 CF0868 2x SAT-kabel extremt platt genomgående fönster - 
flexibel 17,5 cm - standard koaxialkabel, F-uttag - fönst

168,99 kr
4251285537330 CF0004 Vattentätt skyddsfodral - Dammtät fodral för surfplatta 

och e-bokläsare - Skyddsfodral i svart - 11,6 "
168,99 kr

4251285578692 CF0004 Vattentätt skyddsfodral med dammproppar - Dammtät 
fodral för surfplatta och e-bokläsare - Skyddsväska i sva

202,99 kr
4250847182506 CF0918 2x tesil tillverkad av rostfritt stål 304 - teinfuser för löst 

te, kryddor och örter - finmaskigt tefilter med kedja - kr
202,99 kr

4250847116440 CF0930 keramisk kniv, skalare, mycket vass, 100% rostfritt för 
frukt och grönsaker

112,99 kr
4250847117386 CF1012 kaffemuggkopp med böjt handtag i mässing knuckle 

look, knock out mugg i svart av keramik med handtag
202,99 kr

4250847117669 CF0943 COM-FOUR stänksäkert fodral för kreditkort visitkort 
sedlar (blå - 2 st)

146,99 kr
4250847117973 CF0348 2x Brödbräda MB102 / kort med 830 

anslutningskontakter
202,99 kr

4250847118130 CF0251 2 keramisk kniv, skalare, mycket vass, 100% rostfritt 
för frukt och grönsaker

112,99 kr
4250847103310 CF0250 keramisk skalkniv extremt hård och mycket vass 100% 

rosttät
112,99 kr

4250847118185 CF0955 förstoringsglas för äldre, förstoringsglas i 
kreditkortsformat, läsförstoringsglas med 3x förstoring f

146,99 kr
4250847118192 CF0955 2x förstoringsglas för äldre, förstoringsglas i 

kreditkortsformat, förstoringsglas med 3x förstoring för 
112,99 kr

4250847118291 CF1048 3x pennspruta för penna - penna i sprutform - perfekt 
för sjuksköterskor och läkarkostymer för Halloween

146,99 kr
4250847118307 CF1048 6x pennspruta - penna i sprutform - perfekt för 

sjuksköterska- och läkarkostymer till Halloween
168,99 kr

4250847197241 CF0256 16x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn

225,99 kr
4250847110172 CF0256 8x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsskydd av silikon, skydd för spädbarn och s
202,99 kr

4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 
barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp

146,99 kr
4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 

barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp
146,99 kr

4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 
vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och

168,99 kr
4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 

vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och
168,99 kr

4250847120157 CF1146 Mini HDMI-adapterkabel - Mini HDMI-man till standard 
HDMI-kvinna - HDMI-anslutningskabel för SLR-kamera, 

112,99 kr
4250847197234 CF0256 4x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn
168,99 kr

4250847197241 CF0256 16x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn

225,99 kr
4250847110172 CF0256 8x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsskydd av silikon, skydd för spädbarn och s
202,99 kr
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4250847150338 CF1162 2x data- och laddningskabel USB2.0 En hane till mikro-
USB-kontakt för din nya smartphone 20-50 cm spiralkab

168,99 kr
4250847121505 CF1187 Tillbehör för brädbrädekort (40 delar M / M-

bygeluppsättning)
146,99 kr

4250847121512 CF1187 Tillbehör för brädbrädor (40 delar M / M 
bygeluppsättning - 02 delar)

146,99 kr
4250847122014 CF1201 2x dörr- och fönsterhandtagsstoppare för att skydda 

väggar och möbler, undvika repor och bucklor, dörrbuff
112,99 kr

4250847122021 CF1201 4x dörr- och fönsterhandtagsstoppare för att skydda 
väggar och möbler, undvika repor och bucklor, dörrbuff

146,99 kr
4250847122113 CF0440 Fodral för borstpennor Make Up Brush Cosmetic Leather 

Brown (1 st)
112,99 kr

4250847122151 CF1204 Loom gummiband Band Gummifärger blandas - designa 
dina egna kostymsmycken (1200 stycken)

112,99 kr
4251285559554 CF1222 3x hållare för mobiltelefon / smartphone, hopfällbar 146,99 kr
4251285559516 CF0262 3x hållare för mobiltelefon / smartphone, hopfällbar 146,99 kr
4251285559530 CF1206 2x laddare för mobiltelefon / smartphone, fällbar 146,99 kr
4250847122663 CF1242 2x Dörrstoppare - Golvdörrbuffert i rostfritt stål för 

skruv - Ø 4,5 cm
146,99 kr

4250847122830 CF10565 dragpropp för dörr - dörrbottentätning - dragpropp med 
dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm

202,99 kr
4250847123592 CF1363 1x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 

shoppingvagnschips - parkeringsmätare av plast
112,99 kr

4250847123592 CF1363 1x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 
shoppingvagnschips - parkeringsmätare av plast

112,99 kr
4250847123677 CF7216 4x självhäftande självhäftande bandage - atlettejp 

självhäftande - elastiskt fästbandage för sport och fritid 
146,99 kr

4250847124421 CF1358 3-delars stylingborstar i vitt, olika hårborstar med 
ergonomiska handtag, hårvård för alla hårtyper och hårl

168,99 kr
4250847124551 CF1454 Handdukskrok krokhängare i rostfritt stål självhäftande 

(set 2 - 8 stycken)
112,99 kr

4250847124698 CF1496 4x vinylplattmattor för barn - färgglada platsmattor med 
musmotiv, björnsvampsköldpadda

168,99 kr
4251285559981 CF1503 20-bitars mini nagelset manikyrpedikyr för på språng 168,99 kr
4250847124728 CF1518 4x handborste - nagelborste med handtag - 

handtvättborste, rengöringsborste i olika färger [urval v
168,99 kr

4250847124742 CF1521 4x handtvättborste i ljusa färger - Nagelborste för hand- 
och naglarengöring - Rengöringsmedel hemma - Rengör

146,99 kr
4250847124742 CF1521 4x handtvättborste i ljusa färger - Nagelborste för hand- 

och naglarengöring - Rengöringsmedel hemma - Rengör
146,99 kr

4250847124759 CF1522 4-delars stylingborstar i vitt, olika hårborstar med 
ergonomiska handtag, hårvård för alla hårtyper och hårl

202,99 kr
4250847124766 CF1525 badponcho med huva - strandhandduk med hajmotiv - 

huva för stranden, poolen och badrummet - mjuk handd
168,99 kr

4250847124797 CF1532 6x duschsvamp - badsvamp i fantastiska färger - 
tvättsvamp för duschen - massagesvamp - duschpinne [

225,99 kr
4250847126241 CF1608 80x självhäftande möbelglider - Filtglider för stol och 

bord - Stolglider i 3 storlekar
146,99 kr

4250847126265 CF1610 80x självhäftande möbelglider - Filtglider för stol och 
bord - Stolglider i 3 storlekar

146,99 kr
4250847126319 CF7823 4-delars stylingborstar i vitt, olika hårborstar med 

ergonomiska handtag, hårvård för alla hårtyper och hårl
168,99 kr

4250847126630 CF1644 6x hantverksax, handgjord sax med många mönster - 
färgglada barnsax för kreativt hantverk - dekorativa mot

202,99 kr
4250847126869 CF10565 2x dragpropp för dörr - dörrbottentätning - dragpropp 

med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm
337,99 kr

4250847126883 CF1669 Böjbar magisk penna perfekt för barn, klass 2B (färgmix 
- 15 stycken)

112,99 kr
4250847127224 CF1672 20x mini träplatta med krita för alla hjärtans dag och 

bröllop - liten krita ombord också för örter och växter - s
225,99 kr

4250847127842 CF1678 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinlåda - 
pillerlåda - facklåda - veckodosering + pillerlåda med 3 f

146,99 kr
4250847127842 CF1678 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinlåda - 

pillerlåda - facklåda - veckodosering + pillerlåda med 3 f
146,99 kr

4250847127859 CF1679 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp

168,99 kr
4250847127859 CF1679 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp
168,99 kr
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4250847127873 CF1681 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3

168,99 kr
4250847127873 CF1681 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3
168,99 kr

4250847127880 CF1682 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp

146,99 kr
4250847127903 CF1684 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp
168,99 kr

4250847127903 CF1684 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp

168,99 kr
4250847127910 CF1685 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox 

pillerlåda, bricka, veckodoserare + låda med 3 fack [Spr
168,99 kr

4250847127910 CF1685 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox 
pillerlåda, bricka, veckodoserare + låda med 3 fack [Spr

168,99 kr
4250847130613 CF1687 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox  - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet [Språk: ty
168,99 kr

4250847127521 CF1688 tablettlåda 7 dagar med fransk märkning (Lundi - 
Dimanche) - medicinbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - veck

202,99 kr
4250847127538 CF1689 tablettlåda 7 dagar med fransk märkning (Lundi - 

Dimanche) - medicinbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - veck
202,99 kr

4250847127545 CF1690 tablettlåda 7 dagar med fransk märkning (Lundi - 
Dimanche) - medicinbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - veck

168,99 kr
4250847127552 CF1691 tablettlåda 7 dagar med fransk märkning (Lundi - 

Dimanche) - medicinbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - veck
202,99 kr

4250847127569 CF1692 tablettlåda 7 dagar med fransk märkning (Lundi - 
Dimanche) - medicinbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - veck

168,99 kr
4250847127576 CF1693 tablettlåda 7 dagar med polsk inskription (Poniedzialek - 

Niedziela) - medicinbox 4 fack (rano, poludnie, wieczór, 
225,99 kr

4250847127583 CF1694 tablettlåda 7 dagar med fransk märkning (Lundi - 
Dimanche) - medicinbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - veck

168,99 kr
4250847127590 CF1695 tablettlåda 7 dagar med fransk märkning (Lundi - 

Dimanche) - medicinbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - veck
168,99 kr

4250847127606 CF1696 Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSK - 
Veckedispenser för morgon, middag, kväll - Pillerbox me

202,99 kr
4250847127613 CF1697 Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSK - 

Veckedispenser för morgon, middag, kväll - Pillerbox me
202,99 kr

4250847127637 CF1699 Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSK - 
Veckedispenser för morgon, middag, kväll - Pillerbox me

168,99 kr
4250847127644 CF1700 Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSK - 

Veckedispenser för morgon, middag, kväll - Pillerbox me
202,99 kr

4250847127651 CF1701 läkemedelsdispenser 7 dagar på SVENSKA - 
Veckedispenser för morgon, middag, kväll - Pillerbox me

146,99 kr
4250847127668 CF1702 Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSK - 

Veckedispenser för morgon, middag, kväll - Pillerbox me
146,99 kr

4250847127675 CF1703 Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSK - 
Veckedispenser för morgon, middag, kväll - Pillerbox me

146,99 kr
4250847129778 CF1704 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129778 CF1704 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129785 CF1705 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129785 CF1705 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129808 CF1707 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129808 CF1707 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129815 CF1708 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129822 CF1709 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129839 CF1710 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129761 CF1711 1x läkemedelsdispenser på ITALIENSKA - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129761 CF1711 1x läkemedelsdispenser på ITALIENSKA - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847127835 CF1717 4-delars tablettlådesats tablettlåda - murbruk för 
krossning av tabletter - tablettdelare - rörpress för tand

168,99 kr
4250847127842 CF1678 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinlåda - 

pillerlåda - facklåda - veckodosering + pillerlåda med 3 f
146,99 kr

Sidan: 5/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4250847127842 CF1678 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinlåda - 
pillerlåda - facklåda - veckodosering + pillerlåda med 3 f

146,99 kr
4250847127859 CF1679 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp
168,99 kr

4250847127859 CF1679 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp

168,99 kr
4250847127873 CF1681 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3
168,99 kr

4250847127873 CF1681 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3

168,99 kr
4250847127880 CF1682 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp
146,99 kr

4250847127903 CF1684 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp

168,99 kr
4250847127903 CF1684 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - bricklåda - veckodoser + låda med 3 fack [Sp
168,99 kr

4250847127910 CF1685 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox 
pillerlåda, bricka, veckodoserare + låda med 3 fack [Spr

168,99 kr
4250847127910 CF1685 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox 

pillerlåda, bricka, veckodoserare + låda med 3 fack [Spr
168,99 kr

4250847127934 CF0482 stereoadapterjack 3,5 mm hona till hane 6,3 mm för 
hörlurar guldpläterade - 2 st

112,99 kr
4250847128740 CF1750 dörrpropp, tung dörrhållare, söt kattdesign, funktionellt 

levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f
337,99 kr

4250847128771 CF1764 dörrstoppare, tung dörrhållare, söt hunddesign, 
funktionell hemtillbehör, propp för fönster och dörrar, id

225,99 kr
4250847128771 CF1764 dörrstoppare, tung dörrhållare, söt hunddesign, 

funktionell hemtillbehör, propp för fönster och dörrar, id
225,99 kr

4251285529137 CF1781 dörrpropp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 
levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f

337,99 kr
4250847129174 CF1781 dörrpropp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 

levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f
337,99 kr

4251805460469 CF1686 läkemedelsdispenser 7 dagar - läkemedelslåda 
(Morgens, Mittags, Abends) - pillerlåda - tablettlåda - ve

168,99 kr
4250847129679 CF1825 2x jordningskontakt vinklad vit jordad kontakt vinklad 

kontakt monterbar brytfast
146,99 kr

4250847129686 CF1825 5x jordningskontakt vinklad vit jordningskontakt vinklad 
kontakt monterbar brytfast

202,99 kr
4250847129778 CF1704 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129778 CF1704 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129761 CF1711 1x läkemedelsdispenser på ITALIENSKA - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129761 CF1711 1x läkemedelsdispenser på ITALIENSKA - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129761 CF1711 1x läkemedelsdispenser på ITALIENSKA - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129761 CF1711 1x läkemedelsdispenser på ITALIENSKA - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129778 CF1704 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129778 CF1704 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129785 CF1705 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129785 CF1705 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129808 CF1707 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129808 CF1707 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129815 CF1708 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129822 CF1709 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4250847129839 CF1710 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4250847129853 CF1828 7-dagars läkemedelsdosering för morgon, middag, kväll, 
natt

146,99 kr
4250847130613 CF1687 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox  - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet [Språk: ty
168,99 kr

Sidan: 6/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4250847130613 CF1687 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox  - 
Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet [Språk: ty

168,99 kr
4251285588875 CF1860 5-delad nagelspetspennsats för applicering av UV-gel, 

nagelpuntpenna för nagelkonst, verktyg för tillbehör, str
112,99 kr

4250847199634 CF1861 15-delars nail art borste - manikyrset med flera borstar 
- modelleringsset för att designa naglar - nageldesignset

146,99 kr
4250847199634 CF1861 15-delars nail art borste - manikyrset med flera borstar 

- modelleringsset för att designa naglar - nageldesignset
146,99 kr

4250847130668 CF1862 7-delad akrylgelborste för naglar borstsats lila 168,99 kr
4250847130682 CF1864 bilhållare för CD-kortplatsen - lämplig för mobiltelefon, 

smartphone och navigationssystem svart (magnethållar
337,99 kr

4250847134680 CF1678 2x medicindispenser 7 dagar - medicinbox  - pillerbox - 
tablettbox - veckodispenser [Språk: tyska]

225,99 kr
4250847132549 CF1999 2x skyddskontaktpluggar kan monteras med 

skruvförband brottsäker vit DIN 49441 250 V 16 A
168,99 kr

4250847132556 CF1999 5x skyddskontakt kan monteras med skruvförband 
brottsäker vit DIN 49441 250 V 16 A

202,99 kr
4250847132563 CF1999 10x skyddskontakt kan monteras med skruvkoppling 

brottsäker vit DIN 49441 250 V 16 A
337,99 kr

4250847132594 CF2001 jordningskontaktmonterbar med skruvanslutning 
okrossbar vit (ytkontakt - 02 delar)

146,99 kr
4251285557659 CF2001 Säkerhetsplugg kan monteras med skruvanslutning, 

okrossbar vit
225,99 kr

4250847132792 CF2006 litiumbatteri 3V knappcell 168,99 kr
4250847142661 CF2006 litiumbatteri 3V knappcell 202,99 kr
4250847132860 CF2007 litiumbatteri 3V knappcell 146,99 kr
4250847132952 CF2009 litiumbatteri 3V knappcell 168,99 kr
4250847102245 CF0186 satellitkabel - Robust satellitkabel för inomhusbruk - För 

snabb och stabil överföring av digitala tv-signaler
146,99 kr

4250847133126 CF0619 10x pannkakare med luftare för vin - droppfri vinkaraff - 
pourer - vinkällare med karaff - vinluftare för röda och v

337,99 kr
4250847133317 CF3403 rosttermometer av rostfritt stål - analog kötttermometer 

upp till 120 ° C - grilltermometer - köttnål - 10 cm
146,99 kr

4250847133324 CF3399 bagagevåg med krok - handvåg upp till 32 kg - analog 
hängvåg - bagagevåg för semester - fiskvåg

168,99 kr
4250847133355 CF3054 20x veke för oljelampor - ersättningsveke för 

trädgårdslampor, bambu facklor - lampa veke oljelampa
394,99 kr

4250847133508 CF3052 förtältstriangel - canvas med UV-skydd - solskydd för 
terrass, balkong, trädgård och camping - soltak, insynss

337,99 kr
4250847133522 CF3409 praktisk kökshjälpset 6 st. inklusive krokband 337,99 kr
4251805440591 CF3038 sollyktkedja - LED-ljuskedja med 10 lyktor - färgglad 

dekoration för hus och trädgård - dekoration utomhus f
202,99 kr

4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x AUX ljudkabel stereo 2x 3,5 mm jack 
utdragbar/indragbar med guldpläterade kontakter svart 

112,99 kr
4250847172613 CF0126 AUX ljudkabel stereo 2x 3,5 mm jack utdragbar / 

infällbar med guldpläterade kontakter svart (svart - 80 c
168,99 kr

4250847134291 CF2059 25x flexibla pennor - böjpennor - nuvarande del - 
festpresent - barns födelsedagar

225,99 kr
4250847134369 CF1870 2x Santa Hat X-Mas Santa Hat Santa Claus plysch 

julplyschhatt
168,99 kr

4250847134376 CF1872 3x Santa Hat X-Mas Santa Hat Santa Claus plysch 
julplyschhatt

202,99 kr
4250847134680 CF1678 2x medicindispenser 7 dagar - medicinbox  - pillerbox - 

tablettbox - veckodispenser [Språk: tyska]
225,99 kr

4250847134789 CF2080 3 Euro-kopplingar, kraftuttag Flatkoppling med 
vridskydd, monterbar med skruvanslutning

225,99 kr
4250847134796 CF2080 5 Euro-kopplingar, nätkontakt Plattkoppling med 

kinkskydd, monterbar med skruvförband
339,99 kr

4250847134840 CF3024 LED-ljussträng varmvit, batteridriven belysning för 
dekoration med 30 lysdioder

168,99 kr
4250847135021 CF3061 2x Nyckelring Skyddsängel med kundvagnchip, ängel 

med avtagbar shoppingchip för kundvagnen
168,99 kr

4250847135038 CF3061 Nyckelring Skyddsängel med kundvagnchip, ängel med 
avtagbar shoppingchip för kundvagnen

112,99 kr
4250847135304 CF2099 Digital stektermometer, kötttermometer - 

grilltermometer - köttnål
168,99 kr
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4250847135311 CF2100 Digital stektermometer, kötttermometer - 
grilltermometer - köttnål

168,99 kr
4250847135762 CF2135 Cook Bottle 2.0, praktisk 8 i 1 kökshjälp, 

multifunktionellt köksredskap i flaskform
168,99 kr

4250847135786 CF2137 mini stativhuvud med kulhuvud / stativ minikulhuvud 
med 1/4 "gänga för DSLR kamerastativ roterbart 360 °

146,99 kr
4250847135793 CF2138 mini stativhuvud med kulhuvud / stativ minikulhuvud 

med 1/4 "gänga för DSLR kamerastativ roterbart 360 °
112,99 kr

4250847136110 CF2161 7-delars set Nail Art Decorations Nail Art Stones 
Skivdekoration Rhinestones Rhinestones Rhinestones i e

112,99 kr
4250847136134 CF2163 6st Set Nagelkonstdekorationer Nagelkonststenar 

Skivdekoration Rhinestones Rhinestones Rhinestones i e
146,99 kr

4250847136714 CF2201 4x BH Extender Extension 3 rader med 3 krokar vardera 146,99 kr
4250847136721 CF2202 5x BH Extender Extension 3 rader med 2 krokar vardera 146,99 kr
4250847136738 CF2203 4x Bra Clip - Bra Strap Connector i "H"-design - Bra Clip 

Back för att dölja och förkorta BH-banden
202,99 kr

4250847137117 CF1644 12x hantverksax, handgjord sax med många mönster - 
färgglada sax för barn för kreativt hantverk - dekorativa

146,99 kr
4250847106885 CF2251 Audio Y Splitter - 3,5 mm jackkontakt till 2x uttag 

Koppling - 3,5 mm jack stereohörlursdelare för anslutnin
146,99 kr

4250847137933 CF2297 2x digital stektermometer, kötttermometer - 
grilltermometer - köttnål

146,99 kr
4250847137971 CF2301 21st Set Nail Art Decorations Nail Art Stones 

Skivdekoration Rhinestones Rhinestones Rhinestones i e
337,99 kr

4250847138183 CF2310 1x linsskydd, skyddskåpa med snabblåsning, linsens 
frontlucka, fototillbehör för 58 mm linser

112,99 kr
4250847138190 CF2310 2x linsskydd, skyddskåpa med snabbkoppling, linsens 

frontlucka, fototillbehör för 58 mm linser
168,99 kr

4250847138374 CF2318 10x doftoljor i ett set - naturlig rumsdoft - doftolja för 
aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar

337,99 kr
4250847138374 CF2318 10x doftoljor i ett set - naturlig rumsdoft - doftolja för 

aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar
337,99 kr

4250847138381 CF2319 10x doftoljor i ett set - rumsdoft frukt - doftolja för 
aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar

337,99 kr
4250847138381 CF2319 10x doftoljor i ett set - rumsdoft frukt - doftolja för 

aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar
337,99 kr

4250847138749 CF7374 Strömadaptersats DC-uttag + DC-kontakt 2,1 x 5,5 mm-
kontakt; Kopplingsplint 2 stift & DC 2,1 x 5,5 mm jack, 

168,99 kr
4250847138787 CF2334 3x Smart Key Button - programmerbar knapp för 

smartphones och surfplattor - snabbfunktioner för Andr
112,99 kr

4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programmerbar knapp för 
smartphones och surfplattor - snabbfunktioner för Andr

112,99 kr
4250847138787 CF2334 3x Smart Key Button - programmerbar knapp för 

smartphones och surfplattor - snabbfunktioner för Andr
112,99 kr

4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programmerbar knapp för 
smartphones och surfplattor - snabbfunktioner för Andr

112,99 kr
4250847138947 CF2342 3x Adapter ISO-antenn till DIN-antennkontakt hane / 

hona
146,99 kr

4250847138954 CF2342 5x adapter ISO-antenn till DIN-antennkontakt hane / 
hona

112,99 kr
4250847138961 CF2342 10x adapter ISO-antenn till DIN-antennkontakt hane / 

hona
168,99 kr

4250847138985 CF2343 3x adapter ISO-kontakt Antennplugg, antennanslutning 
lödbar 50 Ohm

112,99 kr
4250847138992 CF2343 5x adapter ISO-kontakt Antennplugg, antennanslutning 

lödbar 50 Ohm
112,99 kr

4251285588974 CF2343 10x adapter ISO-kontakt Antennplugg, 
antennanslutning lödbar 50 Ohm

168,99 kr
4250847139166 CF4894 3-delat förstoringsglas med lock - förstoringsglas av 

plast i kreditkortsstorlek - läsförstoringsglas med 3x förs
112,99 kr

4250847139210 CF2349 2x ministativhuvud med kulhuvud / stativ minikulhuvud 
med 1/4 "gänga för DSLR-kamerastativ roterbart 360 °

168,99 kr
4250847139340 CF2358 snögubbe figur storlek L, söt juldekoration, perfekt som 

bordsdekoration för advent, vacker dekorationsfigur för 
168,99 kr

4250847139609 CF2375 T-Cobbler Plus 40-stifts GPIO-förlängningskort med 40-
stifts Rainbow-kabel för Raspberry Pi B + (1 st.)

168,99 kr
4250847139616 CF2375 T-Cobbler Plus 40-stifts GPIO-förlängningskort med 40-

stifts Rainbow-kabel för Raspberry Pi B + (2 delar)
202,99 kr

4250847139630 CF2376 GPIO referenskort för Raspberry Pi Rev.1 + Rev.2 inkl. 
40x 20 cm bygelkabel M / W (3 st)

112,99 kr
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4250847139685 CF3139 10x fonduegafflar av rostfritt stål - fondue bestick - 
fondue spett med plasthandtag

394,99 kr
4250847140230 CF2399 20x minitavla med sladd - träskiva för att skriva på med 

krita - platskort för bröllop - namnbricka - presentlapp - 
146,99 kr

4250847140438 CF2405 18x mini dekorativa träklistermärken med barnvagn 
motiv i rosa

146,99 kr
4250847140445 CF2406 18x mini dekorativa träklistermärken med barnvagn 

motiv i blått
112,99 kr

4250847140469 CF2408 6x dekorativa klädnypor med barnvagn i blått, små 
träklämmor för bilder, collage, vykort, foton eller anteck

112,99 kr
4251285525764 CF2424 5x barnskydd för uttag, uttagsskydd - barnskydd med 

roterande mekanism - optimalt uttagsskydd för bebisar 
112,99 kr

4251285525764 CF2424 5x barnskydd för uttag, uttagsskydd - barnskydd med 
roterande mekanism - optimalt uttagsskydd för bebisar 

112,99 kr
4251285525771 CF2424 10x barnskydd för uttag, uttagsskydd - barnskydd med 

roterande mekanism - optimalt uttagsskydd för bebisar 
168,99 kr

4251285557703 CF2429 Travel Adapter CEE 7/7 UK plug-in system (uppsättning 
2: EU - UK White)

202,99 kr
4250847140827 CF2427 Travel Adapter UK plug-in system till CEE 7/7 (UK - EU 

Black)
146,99 kr

4250847141060 CF3155 nyckelstång i rostfritt stål med hylla och magnetvägg - 
memo-tavla i modern design - tangentbord med 5 kroka

337,99 kr
4250847141060 CF3155 nyckelstång i rostfritt stål med hylla och magnetvägg - 

memo-tavla i modern design - tangentbord med 5 kroka
337,99 kr

4250847141077 CF3154 nyckelstång i rostfritt stål med hylla och magnetvägg - 
memo-tavla i modern design - tangentbord med 7 kroka

394,99 kr
4250847141077 CF3154 nyckelstång i rostfritt stål med hylla och magnetvägg - 

memo-tavla i modern design - tangentbord med 7 kroka
394,99 kr

4250847141176 CF2448 LED-hängande lykta, trådlös hängande ljus, 
batteridriven stormlykta för camping, festivaler, skåp, k

168,99 kr
4250847141251 CF2456 Magic Twisty Worm Fluffy Spell Worm (Set of 6) 168,99 kr
4250847141268 CF2456 Magic Twisty Worm Fluffy Spell Worm (Set of 12) 337,99 kr
4250847141305 CF2461 2x askkopp med hopfällbar funktion - låsbar hopfällbar 

askkopp av förkromad metall - askkopp med lock för ino
225,99 kr

4250847141350 CF1079 Allt-i-ett-kortläsare USB 2.0-stick SD SDHC Micro MS M2 
TF Mini SD MS Pro (Sats om 2: Vit / Blå)

146,99 kr
4251805440195 CF3148 askkopp av metall med roterande funktion för inifrån 

och ut - roterande askkopp stängd - vindaska - stormnä
202,99 kr

4250847141404 CF2461 askkopp med hopfällbar funktion - låsbar hopfällbar 
askkopp av förkromad metall - askkopp med lock för ino

168,99 kr
4251285573420 CF3148 2x metall askkoppar med roterande lock - för inomhus- 

och utomhusbruk - avtagbart lock
337,99 kr

4250847141831 CF3141 7-delad skärbrädeset i plast - frukostbrädor med 
brädhållare - små hållbara serveringsfat - brödbrädor m

337,99 kr
4250847141893 CF3161 kassaskåp, kassaskåp av stål med insats och cylinderlås 202,99 kr
4251285522626 CF3160 kassaskåp, kassaskåp av stål med insats och cylinderlås 450,99 kr
4251805425345 CF2251 2x Audio Y Splitter - 3,5 mm jackkontakt till 2x uttag 

Koppling - 3,5 mm jack stereohörlursdelare för anslutnin
146,99 kr

4250847142333 CF2528 2x te-infusions-te-sil för teälskare 202,99 kr
4250847142425 CF2485 fickvärmare "varmvattenflaska" - handvärmare i klassisk 

röd design - fickvärmedyna i varmvattenflaska design
168,99 kr

4250847142449 CF1503 10-delars Mini Nail Set manikyrpedikyr för på språng 146,99 kr
4250847142500 CF2534 SIM till Micro / Nano SIM-kort Cutter Punch Cutter för 

iPhone 6 5 5S 5C 4 4S iPad 2 3 4 Air Galaxy S3 S4 S5 L
168,99 kr

4250847142661 CF2006 litiumbatteri 3V knappcell 202,99 kr
4251805445046 CF0042 2x Eldstål med skrapa - flinta för att göra eld - 

eldstartare för camping, camping, vandring
146,99 kr

4250847142838 CF1305 3-delad massagepensel "Wellness" 202,99 kr
4250847143071 CF2577 2x läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringslåda + låda med
337,99 kr

4250847143088 CF2578 2x läkemedelsdoseringsutjämare 7 dagar - 
läkemedelsbox  - tablettlåda - veckodoseringsbox + pille

225,99 kr
4250847143095 CF2579 2x läkemedelsdosautomat 7 dagar - läkemedelsbox - 

pillerbox - tablettbox - veckodoseringsbox + pillerbox m
225,99 kr
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4250847143200 CF0011 SIM till Nano SIM-kortskärare för iPhone 6 7 8 X XS 10 
iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai p20 (nano-s

112,99 kr
4250847143200 CF0011 SIM till Nano SIM-kortskärare för iPhone 6 7 8 X XS 10 

iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai p20 (nano-s
112,99 kr

4250847143286 CF2533 utomhus stormflint perfekt för campingtält för vandring 
av brandtändare

112,99 kr
4250847143330 CF2589 2X Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSKA - 

veckodispenser för morgon, middag, kväll - 2 pillerboxar
337,99 kr

4250847143347 CF2590 2X 2X Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSKA - 
veckodispenser för morgon, middag, kväll - 2 pillerboxar

337,99 kr
4250847143354 CF2591 2X 2X Läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSKA - 

veckodispenser för morgon, middag, kväll - 2 pillerboxar
168,99 kr

4250847143378 CF1355 Set med 6 diskborstar Skurborste i olika färger, 20 cm 
lång, borsthuvud Ø 4 cm

168,99 kr
4250847143415 CF1306 3x sax - universalsax - hushållssax - kökssax - 

multifunktionssax för hemmet eller kontoret
146,99 kr

4250847143538 CF2203 8x Bra Clip - Bra Strap Connector i "H"-design - Bra Clip 
Back för att dölja och förkorta BH-banden

112,99 kr
4250847173658 CF2601 12x doftoljor i ett set - rumsdoft wellness - doftolja för 

aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar
337,99 kr

4250847143583 CF1349 Set med 2 kranar "Aquaset" vattenbesparande insats - 
spara 50% vatten

146,99 kr
4250847143637 CF1363 2x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 

kundvagnschip - plastparkeringsmätare
146,99 kr

4250847143637 CF1363 2x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 
kundvagnschip - plastparkeringsmätare

146,99 kr
4250847143743 CF1450 100 meter tråd med plastbelagd tråd på spole med 

skärare i grönt, med skäranordning, perfekt för trädgård
168,99 kr

4250847197241 CF0256 16x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn

225,99 kr
4250847197241 CF0256 16x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn
225,99 kr

4250847110172 CF0256 8x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsskydd av silikon, skydd för spädbarn och s

202,99 kr
4250847143903 CF2408 12x dekorativa klädnypor med barnvagn i blått, små 

träklämmor för bilder, collage, vykort, foton eller anteck
112,99 kr

4250847143910 CF2407 12x mini dekorativa klädnypor med barnvagn motiv i 
rosa, små träklämmor för bilder, collage, vykort, foton e

112,99 kr
4251285526303 CF2651 USB 3.0 Super Speed ?? Y-kabel A hane till 10-stifts 

mini hane och USB 2.0 hane (extra ström) 60 cm svart
168,99 kr

4250847144559 CF2654 USB 3.0 till SATA 22-stift - med USB-ström - för 2,5 
"SATA HDD / SSD-hårddisk

168,99 kr
4250847144566 CF2655 USB 3.0 Super Speed En hona till 19-stifts sidhuvud 

Intern ca. 26 cm - Förlänger din dator med två interna 
168,99 kr

4250847144573 CF2656 Slot Blade 2x USB 3.0 Super Speed ?? A Female 
External to 19-pin Header Internal 43cm - Förlänger din

168,99 kr
4250847144887 CF2666 2x bildramar 13 x 18 cm för de vackraste bilderna - 

snygg fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbild
202,99 kr

4250847144986 CF2668 3x tavelramar 10 x 15 cm för de vackraste fotona - 
snygg fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbild

225,99 kr
4250847144986 CF2668 3x tavelramar 10 x 15 cm för de vackraste fotona - 

snygg fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbild
225,99 kr

4250847144993 CF2669 3x tavelramar 13 x 18 cm för de vackraste fotona - 
snygg fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbild

225,99 kr
4250847145051 CF2673 60x hårbandssats av högkvalitativt material i olika 

tjocklekar - kabelband som hårtillbehör för pojkar och fli
168,99 kr

4250847145228 CF3253 piratflagga för olika tillfällen, trasflagga för karneval, 
karneval eller Halloween [urvalet varierar]

168,99 kr
4250847145280 CF2706 2x äppelskärare, äppelskärare, äppledelare av rostfritt 

stål med plastram
146,99 kr

4250847145471 CF2677 43-delars festporslin och tillbehörsset - dekoration och 
porslin - för piratfester, barnfödelsedagskalas och Hallo

450,99 kr
4250847145488 CF7377 25-delars bordsservis - tallrikar, muggar, servetter, 

flaggor - för piratfester, barnfödelsedagar och Hallowee
337,99 kr

4250847145402 CF2526 5 rostfria sugrör, 21,5 cm, rostfritt, halm med 
rengöringsborste, återanvändbart

146,99 kr
4250847145419 CF2526 10x sugrör av rostfritt stål, sugrör, rostfritt, halm med 

rengöringsborste, återanvändbar - 21,5 cm
168,99 kr

4250847145457 CF3176 6x fonduegafflar gjorda av rostfritt stål - 
diskmaskinssäkra fonduebestick - fondue spett med rost

168,99 kr
4250847145464 CF3177 6x fonduegafflar av rostfritt stål - fondue bestick - 

fondue spettar med plasthandtag
112,99 kr
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4250847145471 CF2677 43-delars festporslin och tillbehörsset - dekoration och 
porslin - för piratfester, barnfödelsedagskalas och Hallo

450,99 kr
4250847145488 CF7377 25-delars bordsservis - tallrikar, muggar, servetter, 

flaggor - för piratfester, barnfödelsedagar och Hallowee
337,99 kr

4250847145495 CF3176 12x fonduegafflar i rostfritt stål - fondue bestick - 
fondue spett med rostfritt stålhandtag

337,99 kr
4250847145501 CF3177 12x fonduegafflar gjorda av 430 rostfritt stål - 

fonduebestick med 6 färger - fonduespett med plasthan
168,99 kr

4250847145518 CF3177 18x fondue gafflar av rostfritt stål - fondue bestick - 
fondue spett med plasthandtag

337,99 kr
4250847146270 CF2708 Sled rope, lätt och rivfast dragband, slädtillbehör 

dragrep för slädar, Made in Germany
202,99 kr

4250847146362 CF2712 2x paracordarmband i grönt och svart med 
plastförslutning och tillbehör

146,99 kr
4250847146379 CF2713 4x paracordarmband i grönt och svart med 

plastförslutning och tillbehör
168,99 kr

4250847146928 CF2766 Alkaliskt batteri 1,5V knappcell LR 59 112,99 kr
4250847146942 CF2768 Alkaliskt batteri 1,5V knappcell LR 69 146,99 kr
4250847147413 CF2814 Premium engångsskodäck - plastskodäck med halksula - 

engångsskor extra starka och vattentäta - överskor i en 
450,99 kr

4250847147932 CF2138 2x ministativhuvud med kulhuvud / stativ minikulhuvud 
med 1/4 "gänga för DSLR-kamerastativ roterbart 360 °

202,99 kr
4250847147932 CF2138 2x ministativhuvud med kulhuvud / stativ minikulhuvud 

med 1/4 "gänga för DSLR-kamerastativ roterbart 360 °
202,99 kr

4250847148779 CF2828 dörrpropp, tung dörrhållare, söt hunddesign, funktionellt 
levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f

225,99 kr
4250847148779 CF2828 dörrpropp, tung dörrhållare, söt hunddesign, funktionellt 

levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f
225,99 kr

4251285527492 CF2829 klassisk äggklocka tillverkad av rostfritt stål - mekanisk 
kökstimer - timer med signalton - äggformad kökstimer 

168,99 kr
4250847149257 CF2866 Gör det själv stämpelsats 9 stycken i metallbox (fåglar) 146,99 kr
4250847149523 CF2893 USB 3.0 Super Speed ?? Y-kabel A-hane till Micro-B-

kontakt och USB 2.0-kontakt (extra strömförsörjning) 60
168,99 kr

4250847149561 CF2895 5 MPixel kameramodul för Raspberry Pi A / B 1080p-
videor CSI-gränssnitt

337,99 kr
4250847149837 CF0607 2x vinkeladaptersats USB 3.0 Super-Speed, 

adapterkontakt till hon vänster och höger vinklad i blått
168,99 kr

4250847149905 CF2905 2x dekorativt fågelbo med ägg, verklighetstrogen bo av 
kvistar och halm med konstgjorda ägg, fantastiska deko

225,99 kr
4250847149905 CF2905 2x dekorativt fågelbo med ägg, verklighetstrogen bo av 

kvistar och halm med konstgjorda ägg, fantastiska deko
225,99 kr

4250847149974 CF0095 2 Dual Micro SDHC till MS Pro Duo Adapter Minneskort 
microSD till Memory Stick för Sony PSP-kamera Mobiltel

202,99 kr
4250847108858 CF0615 Anti-Slip Mat Lim Lim Mat Adhesive Pad 1 Piece 

(Transparent)
112,99 kr

4250847150338 CF1162 2x data- och laddningskabel USB2.0 En hane till mikro-
USB-kontakt för din nya smartphone 20-50 cm spiralkab

168,99 kr
4250847150369 CF2820 data- och laddningskabel USB2.0 En kontakt till mini-

USB-kontakt för din nya Navi 20-50 cm spiralkabel svart
202,99 kr

4250847150383 CF0153 2x USB 3.0 // Typ A-uttag till uttag // koppling 
adapterkoppling // färg: blå

168,99 kr
4250847150413 CF3424 18-delars konstnärspensel med färgkrukor-skolset med 

specialistborste, rund pensel för konst, akvarell, akryl oc
168,99 kr

4250847150420 CF3425 13-delars konstnärspensel med målarbox-
skoluppsättning med specialborste, rund pensel för kons

202,99 kr
4250847150451 CF3428 12x artist brush - skoltillbehör set med specialborste, 

rund borste för konstundervisning, akvarell, akryl och olj
168,99 kr

4250847179056 CF3432 2-delat set - 1x stickpropp + 1x koppling - högkvalitativ 
TV-antenn koaxialkontakt i vitt

112,99 kr
4250847150550 CF3435 GY-521 MPU-6050 3-axlig gyroskop och 3-axlig 

accelerometermodul för Arduino
146,99 kr

4250847150598 CF3438 askkopp med hopfällbar funktion - låsbar hopfällbar 
askkopp av förkromad metall - askkopp med lock för ino

202,99 kr
4250847150642 CF2335 10 Universal Lins Cap Holder Gummiband svart 202,99 kr
4250847150680 CF2829 2x klassisk äggklocka tillverkad av rostfritt stål - 

mekanisk kökstimer - timer med signalton - äggformad 
225,99 kr

4250847150727 CF3440 2x askkoppar i metall i minigrilldesign - grillaska - askfat 
för utomhusbruk - present till rökare - cigaretthållare

225,99 kr
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4250847150734 CF3440 askkopp av metall i minigrilldesign - askkopp för grill - 
askkopp för utomhusbruk - present till rökare - cigaretth

202,99 kr
4251285503830 CF3446 2x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 

40W, E14, P45, 230V
168,99 kr

4251285550261 CF3447 2x ugnslampa upp till 300 ° C, varmvit glödlampa 15W, 
E14, 230V

168,99 kr
4250847150932 CF1716 10x mini-tablettlåda med tre fack - läkemedelsdispenser 

för hushållet - transportabel medicinbox - pillerbox
146,99 kr

4250847150949 CF3455 4x minitablettlåda med tre och fyra fack - 
läkemedelsutmatare för hushållet - transportabel medici

146,99 kr
4250847150956 CF3456 tablettboxuppsättning - mini-tablettbox med tre fack 

och tablettdelare - medicinbox - pillerbox - medicinmäta
146,99 kr

4250847151014 CF3458 TV-antenn koaxialkontakt - reservdelar för koaxialkabel 
- anslutningsuttag för tv-kabel

168,99 kr
4250847179063 CF3432 set i 10 delar - 5x pluggar + 5x kopplingar - 

högkvalitativ TV-antenn koaxialkontakt i vit
168,99 kr

4250847151045 CF3303 Penis varmt "Willy Warmer" Rainbow Cocksock stickat 
omslag, en rolig gimmick, sexig gåva för det bästa styck

202,99 kr
4250847151199 CF2854 2x mask "japansk soldat" för karneval, karneval, 

Halloween - ansiktsmask för att skydda identiteten
146,99 kr

4250847151205 CF2848 2x pandamask "panda björn" kostymtillbehör 
blickfångaren för karneval & karneval en fantastisk förkl

146,99 kr
4250847151229 CF2844 2x kattmask Black-Kitty barnkostymtillbehör 

iögonfallande för karneval & karneval en fantastisk förkl
112,99 kr

4250847151380 CF3475 7-dagars läkemedelsdispenser blå / vit med 1 
pillerburkar på språng

168,99 kr
4251285563742 CF3478 2x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 

26W, E14, 230V, 165 lumen
168,99 kr

4251285579811 CF3478 5x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 
26W, E14, 230V, 165 lumen

202,99 kr
4250847151441 CF2203 4x BH "H" -klämma - för att dölja och förkorta bh-

remmarna i svart
146,99 kr

4250847151649 CF3484 20x artistborstar med palett - skoltillbehörsset med platt 
pensel, rund pensel för konstundervisning, akvarell, akr

146,99 kr
4250847151663 CF3485 37-delars giveaway-set pirater, godsaker och 

festfavoriter för barns födelsedagskalas, tillbehör till pira
394,99 kr

4250847152356 CF3499 ögonmusslor passar Canon EOS 700D 650D 600D 550D 
1000D 1100D 450D 400D 350D

146,99 kr
4251285556805 CF3502 7-dagars läkemedelsdispenser blå / vit set - med 1x 

pillerburkar för på språng, tablettdelare och tablettmort
202,99 kr

4250847152424 CF3506 80x självhäftande filtglider - Möbelglider för stol och 
bord - Stolglider i 3 storlekar

146,99 kr
4250847152448 CF3498 Ersättningsögon och okular för Nikon SLR-kameror 

D600, D610, D7000, D90, D200, D80, D70S, D70 (2 del
168,99 kr

4250847152455 CF3499 2 ögonmusslor lämpliga för Canon EOS 700D 650D 
600D 550D 1000D 1100D 450D 400D 350D

168,99 kr
4251285563933 CF3514 5x sammetpåsar, skyddsfodral för surfplattor, e-böcker 

och nätböcker, surfplatta i svart, 27 x 19,5 cm
146,99 kr

4250847152660 CF2766 Alkaliskt batteri 1,5V knappcell LR59 146,99 kr
4250847152783 CF3518 38-delat parti porslin och tillbehör - festdekorationer 

och porslin - för piratfester, barnfödelsedagskalas och H
394,99 kr

4250847152943 CF3532 3x doftlampa Doft tekannor Doftoljedispenser runt 
8x8x8cm gjord av den finaste keramiska handgjorda vit

202,99 kr
4250847152981 CF3536 4x Grillrengöringssvampar av tjock fleece med stark 

slipkraft
202,99 kr

4250847166759 CF3563 set med 4 resetandborstar idealiska för att resa eller 
campa, tandborstarna passar i nästan alla handbagage

146,99 kr
4250847153551 CF1530 5x Mini Bagage Hänglås - Bagagelås av mässing - Litet 

bagagelås för resväskor, resväskor och resväskor
202,99 kr

4250847153551 CF1530 5x Mini Bagage Hänglås - Bagagelås av mässing - Litet 
bagagelås för resväskor, resväskor och resväskor

202,99 kr
4250847153667 CF3339 1350x träpetare - tandpetare för vardagligt bruk - 

tandpetare - träpetare - 6,5 cm
168,99 kr

4250847153681 CF3584 Färgpennor i 25 delar - brevpapper med färgpennor och 
blyertspennor - färgläggningstillbehör och magiska penn

168,99 kr
4250847153735 CF3586 2x tetång, bollformad teinfuser gjord av 304 rostfritt 

stål, tesilar för löst te, siltång för teälskare
146,99 kr

4250847153841 CF2449 HC-SR501 Pyroelektrisk infraröd PIR-
rörelsedetektormodul (5 delar)

225,99 kr
4250847153858 CF3575 400x kinkbara dricksrör - sugrör i ljusa färger 202,99 kr
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4250847153889 CF2450 HC-SR04 Ultraljudsmodul Avståndsmätarsensor för 
Raspberry Pi och Arduino (3 delar)

202,99 kr
4251285583382 CF3609 4x såpbubblor för stora och små såpbubblor - 

såpbubbsvärd i olika färger för bröllop och födelsedagar
202,99 kr

4250847154268 CF3630 160x gödningsmedel - blommgödsel för gröna växter 
och blommande växter - växtgödsel för tillväxt och frisk

202,99 kr
4251285553569 CF3643 20-delad krans med 40-stiftshuvuden för hanar och 

kvinnor
168,99 kr

4250847154404 CF2451 Pin Strip Single Row 10x Female 40 Pin PCB Header 
2.54mm

146,99 kr
4250847154411 CF2539 Stifthuvud En rad 10x hane 40-stifts PCB-huvud 

2.54mm
146,99 kr

4250847154596 CF3658 16x krukrengöring - stålull - svamp - rengöringsull - 
skursvamp

225,99 kr
4250847154763 CF2453 2x DHT22 / AM2302 Digital sensor Luftfuktighets- och 

temperatursensor
168,99 kr

4250847154893 CF3685 3x nyckelring med fjäder och karbinhake för fästning i 
midjan eller fickorna

146,99 kr
4250847154909 CF3687 10x nyckelmärken Nyckelring för märkning i 5 färger 112,99 kr
4250847154916 CF3687 50x nyckelmärken Nyckelring för märkning i 5 färger 146,99 kr
4250847154923 CF3688 5x måttband i fantastiska färger för hantverk, skrädderi 

eller för byggarbetsplatsen - mått i cm och tum [urvalet 
146,99 kr

4251285572034 CF3690 2x bagagerem för bagage, barnvagnar, väskor och 
skrymmande bagage - högkvalitativt bagageband med k

225,99 kr
4250847154992 CF2452 2x DHT11 Digital sensor Luftfuktighets- och 

temperatursensor för hallon och Arduino
112,99 kr

4250847155005 CF2452 3x DHT11 Digital sensor Luftfuktighets- och 
temperatursensor för hallon och Arduino

202,99 kr
4250847155012 CF2452 5x DHT11 Digital sensor Luftfuktighets- och 

temperatursensor för hallon och Arduino
202,99 kr

4250847155180 CF3709 baksätesarrangör med flera fack och svart kylfack - 
ryggskydd och redskapficka

168,99 kr
4250847155371 CF3728 parasollhållare för balkongräcke - parasoll 

balkonghållare - parasollställ - paraplyhållare upp till 28 
202,99 kr

4250847155371 CF3728 parasollhållare för balkongräcke - parasoll 
balkonghållare - parasollställ - paraplyhållare upp till 28 

202,99 kr
4250847155395 CF3730 trädgårdsslanghållare av gjutjärn i antik design - 

slanghållare för trädgården - vägghållare för trädgårdssl
450,99 kr

4250847155463 CF3737 nyckelskenor i rostfritt stål med fem nyckelkrokar och 
bildram för två bilder

168,99 kr
4250847155739 CF2454 PL2303HX USB till TTL RS232 COM-

kabelmodulomvandlare 1 meter (2 ST)
202,99 kr

4250847155791 CF2538 2x GY-271 kompassmodul 3-axlig kompassmagnetisk 
sensor 3,3-5V för Arduino

202,99 kr
4250847155807 CF3435 2x GY-521 MPU-6050 3-axlig gyroskop och 3-axlig 

accelerometermodul för Arduino
168,99 kr

4250847155814 CF2446 2x SD-kortläsarmodul SPI SD-kortuttag för Arduino ARM 
MCU

168,99 kr
4250847155852 CF3771 ananasskärare 3 i 1 - ananasskalare av rostfritt stål, 

diskmaskinsskydd - ananashylsa - ananashylsa med vas
202,99 kr

4250847156118 CF3740 3 grillrengöringsborstar, 3 i 1 grillrengöringsborstar för 
enkel och snabb rengöring av din grill [färgvalet varierar

202,99 kr
4250847156125 CF3718 COM-FOUR ® Knäkudde - För att skydda dina knän / 

trädgården, The, fritid eller för bilen Fischnetz 2 Stück
225,99 kr

4250847156132 CF3732 2x knäskydd för trädgården - knäskydd för 
trädgårdsarbete - knäskydd för hantverk och fritid - knä

168,99 kr
4250847156132 CF3732 2x knäskydd för trädgården - knäskydd för 

trädgårdsarbete - knäskydd för hantverk och fritid - knä
168,99 kr

4250847156149 CF3732 4x knäskydd för trädgården - knäskydd för 
trädgårdsarbete - knäskydd för hantverk och fritid - knä

202,99 kr
4250847156149 CF3732 4x knäskydd för trädgården - knäskydd för 

trädgårdsarbete - knäskydd för hantverk och fritid - knä
202,99 kr

4251285550506 CF3788 2-delat set bestående av en parasollhållare för 
balkongräcken och ett skyddshölje för parasoller - för p

168,99 kr
4251285535824 CF3728 2x parasollhållare för balkongräcke - parasoll 

balkonghållare - parasollställ - paraplyhållare upp till 28 
394,99 kr

4251285535824 CF3728 2x parasollhållare för balkongräcke - parasoll 
balkonghållare - parasollställ - paraplyhållare upp till 28 

394,99 kr
4250847156217 CF3790 5x Ethernet CAT 6 LAN-modulär kopplingsadapter från 

hon RJ45 till hon RJ45 - patchkabelkoppling - LAN-konta
168,99 kr
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4250847156378 CF3799 100x trädgårdstråd grön - belagd tråd för växter - 
stifttråd - hantverkstråd - bindningstråd för modellering 

146,99 kr
4250847156408 CF3803 Y-adapteruttag 3,5 mm stereo - 2 x RCA-hona - 

Ljuduttagskontakt till 2x RCA i plasthölje
112,99 kr

4250847156415 CF3804 2x splitter Y-adapter - 1x cinch-kontakt till 2x cinch-
koppling - audio cinch-kontakt och uttag i plasthölje

112,99 kr
4250847156446 CF3806 Y-adapter 3,5 mm stereokontakt - 2 x RCA-hona - 

Ljuduttag hona till 2x RCA i plasthölje
112,99 kr

4251285578593 CF3807 Y-adapteruttag 3,5 mm stereo - 2 x RCA-kontakt - 
ljuduttag på 2x RCA-kontakt i plasthölje

112,99 kr
4250847156514 CF3629 askkopp med 3x fickor - stängd askfat för cigarettfickor 

- mini askkopp som nyckelring [urvalet varierar]
168,99 kr

4250847156682 CF1351 4x regnponcho med huva - regnskydd med 
återanvändbar poncho - nödponcho för konsert, stadion

202,99 kr
4250847156705 CF3428 24x artist brush - skoltillbehör med specialborste, rund 

borste för undervisning i konst, akvarell, akryl och oljem
202,99 kr

4250847156729 CF3823 40x filtpennor i olika färger, med transparent väska 112,99 kr
4251285526099 CF3447 5x ugnslampa upp till 300 ° C, varmvit spisglödlampa 

15W, E14, 230V
337,99 kr

4250847157078 CF3302 2-delars förvaringslådor - skåparrangör i olika storlekar 
- förvaringslåda för låda och hylla

337,99 kr
4250847157153 CF3854 Mini Duo rostfria stålskalare - Multifunktionella skalare: 

skal, plan och garnering
202,99 kr

4251285579811 CF3478 5x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 
26W, E14, 230V, 165 lumen

202,99 kr
4251285563827 CF3446 5x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 

40W, E14, 230-240V
337,99 kr

4250847157634 CF3879 säkringshållare för bilsäkringar (max 20A) med helt 
kapslat hölje (20 delar)

337,99 kr
4250847157764 CF3889 2x badborste med långt handtag - ryggborste för dusch 

och bad - duschborste för massage och välbefinnande
146,99 kr

4251285562981 CF3853 2x Garnier med Julienne-blad - garnera som ett proffs: 
enkla och nästan vackra grönsakspiraler

337,99 kr
4250847158037 CF2429 Travel Adapter CEE 7/7 till UK plug-in-system 

(uppsättning 5: EU - UK White)
225,99 kr

4251285578715 CF3919 Vattentätt fodral - dammtät fodral för surfplatta och e-
bokläsare - skyddsfodral i svart - 8,8 "

112,99 kr
4251285532090 CF3920 Vattentätt fodral - dammtät fodral för surfplatta och e-

bokläsare - skyddsfodral i svart - 9,4 "
112,99 kr

4250847158365 CF3689 3 kärlekslås med graverat hjärta, hänglås med två 
nycklar vardera

149,90 kr
4250847158372 CF3689 5 kärlekslås med graverat hjärta, hänglås med två 

nycklar vardera
202,99 kr

4250847158730 CF3986 Sexiga underkläder Underkläder Sexiga underkläder 
Chemise (Babydoll vit + Thong svart)

146,99 kr
4250847158969 CF2204 5x tandborstfodral, transport- och förvaringslåda för 

manuella tandborstar i olika färger, 20,5 cm [urvalet var
112,99 kr

4250847159065 CF3997 2x läkemedelsdosautomat 7 dagar - läkemedelsbox - 
pillerbox - tablettbox - veckodoseringsbox + pillerbox m

337,99 kr
4250847159072 CF3998 2x Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox 

Tablettlåda - Veckodoseringsbox + Pillerbox med 3 fack
225,99 kr

4250847159089 CF3999 2x läkemedelsdoseringsutjämare 7 dagar - 
läkemedelsbox - tablettlåda - veckodoseringsbox + pille

225,99 kr
4250847159096 CF4000 2X läkemedelsdispenser 7 dagar på ENGELSKA - 

veckodispenser för morgon, middag, kväll - 2 pillerboxar
168,99 kr

4251285561557 CF4005 12 ark med vackra tillfälliga metalliska 
silverblixttatueringar - sommarens heta trend!

168,99 kr
4250847127842 CF1678 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinlåda - 

pillerlåda - facklåda - veckodosering + pillerlåda med 3 f
146,99 kr

4250847127842 CF1678 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinlåda - 
pillerlåda - facklåda - veckodosering + pillerlåda med 3 f

146,99 kr
4250847159195 CF1678 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet [Språk: ty
146,99 kr

4251285578708 CF0001 2x vattentätt mobilfodral - dammtät fodral för 
smartphone - mobilfodral i svart - 6,5 "

168,99 kr
4250847159249 CF0002 2x Vattentätt skyddsfodral - Dammtät fodral för 

läsplattor och e-bokläsare - Skyddsväska i svart - 8,9 "
146,99 kr

4250847159294 CF1457 40x vattenavvisande plåster för barn - Färgglada 
gipsremsor för barn - Gipsuppsättning med djurmotiv - 

146,99 kr
4250847159195 CF1678 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet [Språk: ty
146,99 kr
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4250847159690 CF4041 4x fästremsor med reflektorband Neongul - perfekt för 
cykling och jogging

225,99 kr
4251805417562 CF4052 Hundleksakboll på ett rep - hundboll för att trampa och 

spela - lekboll för hundar och katter - kastboll med rep -
168,99 kr

4250847159911 CF1503 20-bitars mini nagelsats med 4 manikyrpedikyr för på 
språng

146,99 kr
4250847160283 CF3919 2x vattentätt skyddsfodral - Dammtät fodral för 

surfplatta och e-bokläsare - skyddsfodral i svart - 8,8 "
112,99 kr

4251285515147 CF3920 2x vattentätt skyddsfodral - dammtät fodral för 
surfplatta och e-bokläsare - skyddsfodral i svart - 9,4 "

146,99 kr
4250847160399 CF4104 2x bågar Underbara tillfälliga metalliska blixtatueringar 

Guld Silver Svart - Sommarens heta trend!
168,99 kr

4250847160429 CF4005 Wonderful Temporary Metallic Flash Tattoos - 
sommarens heta trend! - Ställ in 1

168,99 kr
4250847160443 CF4005 Wonderful Temporary Metallic Flash Tattoos - 

sommarens heta trend! - Ställ in 3
168,99 kr

4250847160597 CF0251 2x keramisk skalare för frukt och grönsaker - 
universalskalare särskilt skarp - skalare med pendelblad

168,99 kr
4250847160924 CF2203 8x Bra Clip - Bra Strap Connector i "H"-design - Bra Clip 

Back för att dölja och förkorta BH-banden
146,99 kr

4250847160948 CF2203 8x BH "H" -klämma - för att dölja och förkorta bh-
remmarna i transparent

168,99 kr
4250847160955 CF2203 4x BH "H" -klämma - för att dölja och förkorta bh-

remmarna i vitt
146,99 kr

4251285559608 CF4145 Sticky Note Set i olika storlekar och former - 1900 ark 
för dina anteckningar och tankar

225,99 kr
4250847161723 CF0955 6x förstoringsglas för äldre, förstoringsglas av plast i 

kreditkortsformat, läsförstoringsglas med 3x förstoring p
202,99 kr

4250847161846 CF2815 African Butterfly - African Hair Clip Hair Clip Hair Comb 
(Set of 3 - 1x Beige / 2x Black)

394,99 kr
4250847161860 CF4206 LED värmeljuslampa dykare monokrom lampa humör 

ljus bröllopsfest lounge vattentät Ø 3,0 cm (blomma for
225,99 kr

4250847162294 CF4247 12x karbinhake med nyckelring, snäppkrok i rostfritt 
aluminium, nyckelring karbinhake för utomhus, vandring

168,99 kr
4250847162294 CF4247 12x karbinhake med nyckelring, snäppkrok i rostfritt 

aluminium, nyckelring karbinhake för utomhus, vandring
168,99 kr

4250847162331 CF4251 3x Cowboyhattar för vuxna i olika färger för Carnival - 
Brun cowboyhatt för fester - Lantlig och västerländsk dr

394,99 kr
4250847162386 CF4254 Linjal & stencilsats 10 stycken färgglada - med olika 

djur, former, siffror, bokstäver och spirografer
202,99 kr

4250847163079 CF1458 6x handtvättborste i ljusa färger - nagelborste för hand- 
och nagelrengöring [urval varierar]

146,99 kr
4250847163529 CF4311 9x mikrofiberduk - Universal rengöringsduk i 3 färger - 

Rengöringsduk för glas, kök och badrum
146,99 kr

4250847163574 CF4305 set med 3 vita vaselin 3x 100ml - skyddar din hud och 
gör den smidig

202,99 kr
4251285517196 CF4351 ekonomi set sjuksköterskaklocka "Nurse Clock", 6 färger 

och mönster gjorda av silikon, sjuksköterskaklocka - FO
202,99 kr

4250847163765 CF4357 passiv kylfläns gjord av koppar för RAM GPU-kylning - 
passiv kylning för stickning 22 x 8 x 5 mm

112,99 kr
4251805461725 CF4420 hopprep med metallhandtag - kan användas som 

gymnastikrep, hopp- och lekrep - sportutrustning för sty
202,99 kr

4250847165110 CF4421 hopprep hopprep 2,60 meter - perfekt för en 
omfattande styrka och uthållighetsträning!

168,99 kr
4250847165127 CF4422 Springseil schwarz/rot 168,99 kr
4250847165769 CF4478 geometrisats - ställ kvadrat, kompass, linjal, triangulär 

linjal, parabel, mekanisk penna, radergummi och reserv
225,99 kr

4250847165844 CF4439 24-delad mustasch med olika mustascher, falskt skägg 
för temafester, Halloween, karneval, karneval och mer 

112,99 kr
4250847165851 CF4484 Set med 2 Adapter USB 3.0 hane till hona höger och 

vänster vinklad 270 ° horisontellt
146,99 kr

4251285578739 CF0004 2x vattentätt skyddsfodral - dammtät fodral för 
surfplatta och e-bokläsare - skyddsfodral i svart - 11,6 "

202,99 kr
4250847165998 CF0217 2x vattentätt skyddsfodral - dammtätt fodral för 

surfplatta och e-boksläsare - skyddsväska i blått - 8,8"
146,99 kr

4250847166032 CF0321 12x batteribox i plast - Förvaringslåda för batterier och 
uppladdningsbara batterier - Batterilåda för AA och AAA

202,99 kr
4250847166056 CF0323 12x batteribox i plast - Förvaringslåda för batterier och 

uppladdningsbara batterier - Batterilåda för AA och AAA
202,99 kr

4250847166148 CF4498 6x Diskborste - Rengör i produkten hemma - Universal 
diskborste för köket i olika färger

202,99 kr
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4250847166148 CF4498 6x Diskborste - Rengör i produkten hemma - Universal 
diskborste för köket i olika färger

202,99 kr
4251285526099 CF3447 5x ugnslampa upp till 300 ° C, varmvit spisglödlampa 

15W, E14, 230V
337,99 kr

4250847166476 CF4525 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 
blåsa upp - idealisk resekudde för på språng

168,99 kr
4250847166513 CF4528 Dörrkrokar i borstat rostfritt stål Dörrkrokar Kappkrokar 

krokar (3 delar)
202,99 kr

4250847166759 CF3563 set med 4 resetandborstar idealiska för att resa eller 
campa, tandborstarna passar i nästan alla handbagage

146,99 kr
4250847166797 CF4362 2 jordgubbar och tomat stjälkborttagare, diskmaskin 

säker
168,99 kr

4250847166889 CF4530 2x korvstek med trähandtag, grillad grill för korv, kött, 
fisk och grönsaker

225,99 kr
4250847166902 CF4516 12x flaskpåsar i vacker design - förpackning av 

vinflaskor - presentpåse för vin- och champagneflaskar -
202,99 kr

4250847166926 CF4557 4x flingskål av porslin - dessertskål i modern design - 
snackskål till efterrätt, snacks eller glass

225,99 kr
4250847167046 CF4569 4x vinyl underlägg med olika motiv 43,5x28,3cm 202,99 kr
4250847167091 CF3688 10x måttband i fantastiska färger för hantverk, 

skrädderi eller för byggarbetsplatsen - mått i cm och tu
202,99 kr

4251285577350 CF4574 4x mattor för barn, bordsdekor med olika motiv, 44 x 28 
cm

202,99 kr
4250847167145 CF4575 2x Mini HDMI-adapterkabel vinklad - Mini HDMI-kontakt 

till standard HDMI-uttag - HDMI-anslutningskabel för SL
202,99 kr

4250847167398 CF4582 2x räddningsfilt - Rescue foil silver - Första hjälpen filt 
130 x 210 cm - Värmefolie för skydd mot hypotermi, vät

112,99 kr
4251285516052 CF4604 Dubbel handdukshållare Tekhanddukhållare 40 cm 225,99 kr
4250847167534 CF4609 2-i-1 salt- och pepparkvarn av rostfritt stål med 

keramisk kvarn - köksredskap - saltkvarn - salt- och pep
225,99 kr

4251285548589 CF4624 pilotväska, elegant svart portfölj, låsbart affärsväska, 
många fack, mått på handbagage, klassisk design, för a

676,99 kr
4250847167701 CF4626 2-delar uppsättning beige underskåp med dragkedja 

och handtag, 103 x 45 x 16 cm
146,99 kr

4250847167787 CF4587 16x Premium flugfälla - Flugfångare rullar inomhus - 
Fruktflugfångare för hemmet inomhus - Flygpapper milj

168,99 kr
4250847167787 CF4587 16x Premium flugfälla - Flugfångare rullar inomhus - 

Fruktflugfångare för hemmet inomhus - Flygpapper milj
168,99 kr

4250847167855 CF4588 12x premium malstopp träringar av cederträ, 
malskyddsremringar utan kemikalier - naturlig malfälla, 

146,99 kr
4250847167954 CF4641 3x tetång, bollformad teinfuser gjord av 304 rostfritt 

stål, tesilar för löst te, siltång i 3 storlekar för teälskare
168,99 kr

4250847167961 CF4383 2x te-tång, teinfusion av rostfritt stål, tesil för teälskare, 
Ø 4 cm

202,99 kr
4250847167978 CF4384 2x tetång, bollformad teinfuser gjord av 304 rostfritt 

stål, tesilar för löst te, siltång för teälskare
146,99 kr

4250847167985 CF4640 2x tetång, bollformad teinfuser gjord av 304 rostfritt 
stål, tesilar för löst te, siltång för teälskare

168,99 kr
4250847167992 CF4589 6 par frotté tofflor - bekväma tofflor med halksula - 

storlek 38/39 - färg: vit
337,99 kr

4250847168005 CF4589 6 par frotté tofflor - bekväma tofflor med halksula - 
storlek 40/41 - färg: vit

337,99 kr
4250847168012 CF4589 6 par frotté tofflor - bekväma tofflor med halksula - 

storlek 42/43 - färg: vit
337,99 kr

4250847168029 CF4589 6 par frotté tofflor - bekväma tofflor med halksula - 
storlek 44/45 - färg: vit

337,99 kr
4251285556515 CF4594 2x tvålbubbelpistol av plast, vardera med 20 ml 

tvålbubbla vatten, transparent tvålbubbelmaskin för bar
202,99 kr

4250847168173 CF4597 5x visselpipa med band för upphängning - 
Säkerhetsvissling - Metallfotbollsvissling för akustisk sig

146,99 kr
4250847168180 CF4597 10x visselpipa med band för upphängning - 

säkerhetsvissling - metallfotbollsvissling för akustisk sig
168,99 kr

4250847168265 CF4612 Köksknivset för skalning av potatis, frukt och grönsaker 
15,5 cm (10 bitar grön / blå)

168,99 kr
4250847168326 CF4663 teleskopiskt skoställ med 2 nivåer för upp till 12 par 

skor - utdragbar förvaring för skor - skoställ, skoställ, or
337,99 kr

4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 
barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp

146,99 kr
4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 

barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp
146,99 kr
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4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 
vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och

168,99 kr
4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 

vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och
168,99 kr

4250847168487 CF4674 4x omelettformad hjärta, för stekt ägg och pannkaka, 
silikonhjärta med värmeskyddshandtag - stekpanna för 

146,99 kr
4250847168500 CF4676 4x omelettform - cirkel, blomma, stjärna och hjärta - för 

stekt ägg och pannkaka, silikonform med värmeskydd - 
146,99 kr

4251805403763 CF4679 4x kökssikt i finmask - Sikt i rostfritt stål med förstärkt 
handtag - Sikt i rostfritt stål i 2 varianter

202,99 kr
4250847168593 CF4684 4x avtrasslande borste för att avlägsna och lösa hår - 

Anti-tangle hårborste - detangler för alla hårtyper
168,99 kr

4250847168784 CF1525 8x regnponcho med huva - engångsponcho i ljusa 
färger - nödponcho för konserter, arenor, vandring, cam

202,99 kr
4250847168791 CF1525 12x regnponcho med huva - engångsponcho i ljusa 

färger - nödponcho för konserter, arenor, vandring, cam
179,90 kr

4250847168890 CF4341 2x tesil för koppar, tefilter för löst te och teblad, te för 
teälskare

225,99 kr
4250847169163 CF4723 10x sugrör av rostfritt stål, sugrör, rostfritt, halm med 

rengöringsborste, återanvändbar - 21,5 cm
225,99 kr

4250847169163 CF4723 10x sugrör av rostfritt stål, sugrör, rostfritt, halm med 
rengöringsborste, återanvändbar - 21,5 cm

225,99 kr
4250847169170 CF4723 5x sugrör av rostfritt stål, sugrör, rostfritt, halm med 

rengöringsborste, återanvändbar - 21,5 cm
112,99 kr

4250847169248 CF4729 32-delars verktygssats med skruvmejsel och olika bitar - 
skruvmejsel med fina hylsnycklar i en praktisk låda

112,99 kr
4250847199603 CF4735 dörrpropp mus 12,0 x 9,0 cm tillverkad av silikon 

(uppsättning med 4 grå / svart)
202,99 kr

4250847169354 CF4737 3 i 1 skydd för skydd mot överkokning - Skyddar mot 
överkokning och stänk, ångfunktion

202,99 kr
4250847169521 CF4754 muffins bakform i kolstål med 12 färgglada 

silikonformar, 35 x 26,5 cm
337,99 kr

4251285585058 CF4755 flaskkylare - champagnekylare - iskubskylare av rostfritt 
stål, vinkylare - iskubshink dubbelväggig i matt 10 cm in

337,99 kr
4251285589834 CF4784 -set med 2 reflekterande band, snäppband perfekt för 

joggare och cyklister!
112,99 kr

4251285589834 CF4784 -set med 2 reflekterande band, snäppband perfekt för 
joggare och cyklister!

112,99 kr
4251805403763 CF4679 4x kökssikt i finmask - Sikt i rostfritt stål med förstärkt 

handtag - Sikt i rostfritt stål i 2 varianter
202,99 kr

4251285576322 CF4766 3x bältesringar - bälteshållare eller slipshållare av metall 
att hänga upp - klädhängare - knytring

146,99 kr
4251285576322 CF4766 3x bältesringar - bälteshållare eller slipshållare av metall 

att hänga upp - klädhängare - knytring
146,99 kr

4251285589599 CF7850 -uppsättning med 8 passiva kylflänsar i aluminium 
15x13 mm lämplig för Raspberry Pi modell A + B och R

112,99 kr
4250847170176 CF4357 3x passiv kylfläns gjord av koppar för RAM GPU-kylning 

- passiv kylning för stickning 22 x 8 x 5 mm
168,99 kr

4250847171050 CF4894 2x förstoringsglas för äldre, förstoringsglas i 
kreditkortsformat, förstoringsglas med 3x förstoring för 

146,99 kr
4250847171067 CF4894 6-delat förstoringsglas med lock - plastförstoringsglas i 

kreditkortsstorlek - läsförstoringsglas med 3x förstoring 
112,99 kr

4250847171104 CF4894 9-delat förstoringsglas med lock - plastförstoringsglas i 
kreditkortsstorlek - läsförstoringsglas med 3x förstoring 

112,99 kr
4250847109534 CF0638 24x Whisky Natural täljstenstenar - Whiskykylare med 

tygförvaringspåsar - inte mer vattna ner
179,90 kr

4250847109350 CF0634 18x Whisky Naturliga täljstenar - Whiskykylare med 
tygförvaringspåsar - inte mer vattna ner

202,99 kr
4251805406290 CF4974 400x etiketter självhäftande - Hushållsetiketter för glas 

och flaskor - Klistermärken skrivbara för kök, kontor, ho
112,99 kr

4250847172323 CF5010 Ställhuvud manlig rad 10x hane och 10x hona 40-stifts 
PCB-huvud 2,54mm + 40x byglar M / M, 40x byglar M / 

225,99 kr
4250847172408 CF4907 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 

plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri
202,99 kr

4250847172446 CF5018 konstnärsmålningssats för konstlektioner med 6 
färgkrukor + penselkoppar + 10 konstnärspenslar + bla

168,99 kr
4250847172453 CF2137 2x ministativhuvud med kulhuvud / stativ minikulhuvud 

med 1/4 "gänga för DSLR-kamerastativ roterbart 360 °
202,99 kr

4250847172538 CF5022 inlärningssats bestående av 21 räknekort + 25 
räknepinnar designade i färg för början i skolan eller för

168,99 kr
4251285565371 CF5024 22-delad reflektorsats med snäpparmband och 

reflekterande klistermärken för barn - reflekterande klist
112,99 kr
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4250847172569 CF4782 100x glasspinnar av trä - träpinnar för kaffe, cakepops, 
lollies och glass - träpinnar för att tillverka - kaffepinnar 

112,99 kr
4250847172576 CF4782 200x glasspinnar av trä - träpinnar för kaffe, cakepops, 

lollies och glass - träpinnar för att tillverka - kaffepinnar 
202,99 kr

4250847172583 CF5025 12x batteribox i plast - Förvaringslåda för batterier och 
uppladdningsbara batterier - Batterilåda för AA och AAA

202,99 kr
4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x AUX ljudkabel stereo 2x 3,5 mm jack 

utdragbar/indragbar med guldpläterade kontakter svart 
112,99 kr

4250847172613 CF0126 AUX ljudkabel stereo 2x 3,5 mm jack utdragbar / 
infällbar med guldpläterade kontakter svart (svart - 80 c

168,99 kr
4251285532298 CF5029 4x form av omelettpanna, hjärtan och shamrocks, för 

stekt ägg och pannkaka, rostfritt stål med värmeskydds
168,99 kr

4251285556829 CF5033 4x röda LED-ljus - dekorativa ljus med ljus - 
batteridrivna LED-ljus - ljus med realistiskt flimmer - LE

394,99 kr
4250847172705 CF5034 LED-lampor med kulor - Dekorativ belysning för jul, 

födelsedag, bröllop eller fest
129,90 kr

4251285548633 CF5035 10x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlösa 
julbelysning - LED-julljus - Julgransljus - Ljuskedja

299,90 kr
4251285548664 CF5037 20x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlösa 

julbelysning - LED-julbelysning - Julgransljus - Ljuskedja
449,90 kr

4251285576100 CF4717 6 bh-förlängningar för rygglösa klänningar, skjortor, 
blusar, toppar

168,99 kr
4250847172781 CF5041 3x pillerbehållartaggar, adressetiketter för hundar och 

katter - minikapsel som medicinbox med nyckelring - va
146,99 kr

4251285581425 CF4219 96 krita, svarta tavlan för märkning och målning i ljusa 
färger

202,99 kr
4251285559561 CF5057 2x laddare för mobiltelefon / smartphone 146,99 kr
4251285590038 CF5062 4x fickvärmare återanvändbar - Handvärmare med 

uggelmotiv för barn - Värmedyna för kalla dagar och på 
168,99 kr

4251805402933 CF4363 2x elektrisk manikyr / pedikyrset med 5 tillbehör - 
nagelvårdsset för perfekta naglar på händer och fötter

202,99 kr
4250847173269 CF5082 Klocklåda läder efter armbandsur 15,5 x 11,5 x 8,5 cm - 

snyggt vitlåda för dina skatter
202,99 kr

4250847173276 CF5083 Klocklåda läder look för armbandsur 30,0 x 11,0 x 8,0 
cm - snyggt fodral för dina skatter

337,99 kr
4250847173283 CF5084 Klocklåda läder efter armbandsur 25,0 x 20,0 x 8,0 cm - 

snygg utställning för dina skatter
337,99 kr

4250847173290 CF5085 Klockbox läder look för armbandsur 30,0 x 20,0 x 8,0 
cm - snygg utställning för dina skatter

394,99 kr
4250847173436 CF10565 3x dragpropp för dörr - dörrbottentätning - dragpropp 

med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm
337,99 kr

4250847173450 CF5098 20x sugkoppar med kabelspår för sagoljus och 
fönsterdekoration - Starka fönsterknoppar för fönsterfäs

168,99 kr
4250847173658 CF2601 12x doftoljor i ett set - rumsdoft wellness - doftolja för 

aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar
337,99 kr

4250847173825 CF7977 12x karbinhake med nyckelring, snäppkrok i rostfritt 
aluminium, nyckelring karbinhake för utomhus, vandring

202,99 kr
4250847173931 CF5145 LED-kedja med batteriladdning - Juldekoration med 

granmotiv - varmvit
202,99 kr

4251805431476 CF5153 30x påsförslutningsklämmor, återanvändbara 
förslutningsklämmor, med klistermärken för märkning, c

168,99 kr
4250847174853 CF5184 10x multipla kompresser kallt och varmt 28 x 11,5 cm - 

lämpliga mikrovågor
394,99 kr

4251285543096 CF5235 4x dubbelsidig hornhinnefil XL - rasp för fotvård - fotfil 
för borttagning av hornhinnan

168,99 kr
4251285543096 CF5235 4x dubbelsidig hornhinnefil XL - rasp för fotvård - fotfil 

för borttagning av hornhinnan
168,99 kr

4250847174853 CF5184 10x multipla kompresser kallt och varmt 28 x 11,5 cm - 
lämpliga mikrovågor

394,99 kr
4250847175164 CF5256 ansiktsmask skalle - halvmask skalle för karneval, 

karneval, halloween - silverfärgad
112,99 kr

4250847175218 CF9494 Bargain Pack Multi-Purpose Reusable Compress i 3 
storlekar - Gel Pad Hot & Cold - Cool Pack - Mikrovågssk

337,99 kr
4250847175232 CF5124 12x Mini plånbok, plånbok i 6 färger, 6,5 x 6,5 cm 202,99 kr
4250847176512 CF5378 7-delat pumpasnideri för familjen - snidverktyg för 

Halloween-dekoration - skärsåg, spade, markör, kopieri
202,99 kr

4250847176628 CF5230 3x askfat i rostfritt stål - Vindaska med avtagbart lock 
för att skydda mot flygaska - Ø 11 cm

225,99 kr
4250847176628 CF5230 3x askfat i rostfritt stål - Vindaska med avtagbart lock 

för att skydda mot flygaska - Ø 11 cm
225,99 kr
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4250847177052 CF5425 Set med 2 frukostset: Frukostbräda & kaffemugg 
"Vögelchen" blå

202,99 kr
4250847177090 CF5429 Kaffemugg "Magic" 350ml - värmekänslig och 

färgbytande kopp - kall = mörk / varm = ljus
225,99 kr

4250847177106 CF5430 skrivsedel: 900 klisterlappar i olika neonfärger och 
storlekar + 9 kulspetspennor (fontfärg: blå, svart, röd)

146,99 kr
4250847177120 CF5098 40x sugkopp med kabelspår för sagoljus och 

fönsterdekoration - starka fönsterknoppar för fönsterfäs
202,99 kr

4250847177137 CF5098 100x sugkopp med kabelspår för sagoljus och 
fönsterdekoration - starka fönsterknoppar för fönsterfäs

394,99 kr
4250847177137 CF5098 100x sugkopp med kabelspår för sagoljus och 

fönsterdekoration - starka fönsterknoppar för fönsterfäs
394,99 kr

4250847177397 CF1239 6 stycken hantverksax med vågmönster rosa / gul 168,99 kr
4250847177403 CF5423 6x TP4056 1A Litium Lipo Board batteriladdarmodul 

med Mini USB-port (06 delar)
202,99 kr

4251285524248 CF5422 24x korkunderlägg för drycker - runda och fyrkantiga 
drinkunderlägg - glasunderlägg av kork

202,99 kr
4251805445183 CF5449 Mini HDMI-adapterkabel vinklad - Mini HDMI-kontakt till 

standard HDMI-uttag - HDMI-anslutningskabel för SLR-k
146,99 kr

4250847178080 CF5485 anslutningskabel / adapter, 1 anslutning, AR Drone light 
power kit, LED

146,99 kr
4251285560222 CF3771 2x ananasfräs 3 i 1 - ananasskalare tillverkad av rostfritt 

stål, tål maskindisk - ananaskärare - ananaskärare med 
337,99 kr

4251285560222 CF3771 2x ananasfräs 3 i 1 - ananasskalare tillverkad av rostfritt 
stål, tål maskindisk - ananaskärare - ananaskärare med 

337,99 kr
4250847178998 CF5558 10x kam med olika kamstyrkor, fickkam i svart 168,99 kr
4250847178998 CF5558 10x kam med olika kamstyrkor, fickkam i svart 168,99 kr
4250847179032 CF7260 4x ersättningsskydd för golvtorkare - torkarskydd av 

mikrofiber chenille för grundlig rengöring av ditt bostads
225,99 kr

4250847179056 CF3432 2-delat set - 1x stickpropp + 1x koppling - högkvalitativ 
TV-antenn koaxialkontakt i vitt

112,99 kr
4250847179063 CF3432 set i 10 delar - 5x pluggar + 5x kopplingar - 

högkvalitativ TV-antenn koaxialkontakt i vit
168,99 kr

4251285590694 CF5564 4x fickvärmare återanvändbar - Handvärmare i 
mobiltelefondesign - Värmedyna för kalla dagar och på 

202,99 kr
4250847179124 CF5029 8x form av omelettpanna, hjärtan och shamrocks, för 

stekt ägg och pannkaka, rostfritt stål med värmeskydds
168,99 kr

4250847179254 CF5578 4x blomtråd per 45 meter - hantverkstråd i klara färger 
- blomstertråd för blomsterarrangemang - dekorativ trå

168,99 kr
4250847179605 CF5599 10x doftoljor i ett set - Julrumsdoft - doftolja för 

aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar
337,99 kr

4250847179605 CF5599 10x doftoljor i ett set - Julrumsdoft - doftolja för 
aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar

337,99 kr
4250847179612 CF5600 10x doftande oljor i en fast - rumsdoft vinterstämning - 

doftolja för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare
337,99 kr

4250847179612 CF5600 10x doftande oljor i en fast - rumsdoft vinterstämning - 
doftolja för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare

337,99 kr
4250847179629 CF5601 10x doftoljor i ett set - rumsdoft vinterfrukt - doftolja för 

aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare
337,99 kr

4250847179513 CF5603 11-delad tillbehörsset för piratkostymer - pirattillbehör 
för karneval, temafester och kostymevenemang [urvalet

337,99 kr
4250847179520 CF5604 tillbehörsset I. för piratkostymer - perfekt för karneval, 

temafester och kostymevenemang (11 stycken - för 2 b
337,99 kr

4251285515970 CF5605 15-delars tillbehörssats för piratdräkter - perfekt för 
karnevaler, temafester och kostymevenemang

337,99 kr
4251285552241 CF5606 tillbehörsset II. För piratdräkter - perfekt för karneval, 

temafester och kostymevenemang (15 stycken - för 2 b
225,99 kr

4250847179605 CF5599 10x doftoljor i ett set - Julrumsdoft - doftolja för 
aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar

337,99 kr
4250847179605 CF5599 10x doftoljor i ett set - Julrumsdoft - doftolja för 

aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar
337,99 kr

4250847179612 CF5600 10x doftande oljor i en fast - rumsdoft vinterstämning - 
doftolja för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare

337,99 kr
4250847179612 CF5600 10x doftande oljor i en fast - rumsdoft vinterstämning - 

doftolja för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare
337,99 kr

4250847179629 CF5601 10x doftoljor i ett set - rumsdoft vinterfrukt - doftolja för 
aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare

337,99 kr
4250847179681 CF5449 2x Mini HDMI-adapterkabel vinklad - Mini HDMI-kontakt 

till standard HDMI-uttag - HDMI-anslutningskabel för SL
202,99 kr
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4250847179698 CF5619 8-delars nyckelringar i metall för älskare i olika 
utföranden med stora nyckelringar

146,99 kr
4251805461664 CF5631 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 

21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul
394,99 kr

4251285588714 CF5632 Halloween hänglampa LED med 64 glödlampor - 
hängande lampa - stämningsljus i varmvitt - sagoljus - l

337,99 kr
4250847179865 CF5635 48-delade julgransdekorationer trähängeset - 

Julgransdekorationer för att dekorera granen - Julgrans
202,99 kr

4251805406139 CF3615 3x LED gravljus - LED-ljus "evigt ljus" - Rött gravljus 
med flimrande effekt

225,99 kr
4251805406146 CF3615 6x LED gravljus - LED-ljus "evigt ljus" - Rött gravljus 

med flimrande effekt
394,99 kr

4250847180120 CF5655 COM-FOUR 4-delat nagelvårdsset, manikyr, pedikyr 
gjord av rostfritt stål - nagelsaxar, nagelsaxar, nagelsax

168,99 kr
4250847180168 CF5658 African Butterfly - African Hair Clip Hair Clip Hair Comb 

(Set of 3 - Black)
337,99 kr

4250847180229 CF5663 5x Bra Extender Extension 3 rader med 3 krokar 
vardera (Extender Set om 5: 5x5cm - Vit / Röd / Beige /

112,99 kr
4250847180663 CF5697 Fjärrkontroll axelrem för Drones, t.ex. DJI Phantom 2, 

3, 4, Inspire 1, Inspire 2 eller Spark
168,99 kr

4251285560826 CF5706 teleskoplåda för 60 cm köksskåp - eftermonteringslådor 
- utdragbar inbyggd låda för köket - utdragbar skåpkorg

619,99 kr
4251285534001 CF5732 frukt- och grönsaksskalare i grönt, robust funktionell 

skalare med praktisk hyvling för köket
112,99 kr

4250847181127 CF5733 frukt- och grönsaksskalare i orange, robust funktionell 
skalare med praktiskt hyvlingstillbehör för köket

146,99 kr
4251285580213 CF5734 frotté tofflor, 36 par - vita slutna hotell tofflor - 

bekväma tofflor - badskor - storlek 34/35 - färg: vit - un
337,99 kr

4250847181325 CF5751 Adapter USB 3.0 hane till hona vänster vinklad 270 ° 
horisontell (1 st - vänster)

146,99 kr
4250847181332 CF5752 Adapter USB 3.0 hane till hona rätvinklad 270 ° 

horisontell (1 st - höger)
112,99 kr

4250847181530 CF7385 COM -FOUR® 9x pannskydd av filt - pannskydd som 
skyddar mot repor - rutig pannskyddsmatta för stekpan

202,99 kr
4250847181530 CF7385 COM -FOUR® 9x pannskydd av filt - pannskydd som 

skyddar mot repor - rutig pannskyddsmatta för stekpan
202,99 kr

4250847181608 CF5774 7x doftoljor i ett set - rumsdoftfjäder - doftolja för 
aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare

168,99 kr
4251285577770 CF5776 solljus för utomhus - trädgårdslampa för marken - 

stigljus - solljus - 8 timmars körtid
146,99 kr

4250847181837 CF5792 Kinesiotape, 5cm x 5m, hudvänlig, elastisk, andas, 
vattentålig, turkos / blå

146,99 kr
4250847181974 CF5805 2x multifunktionell visselpipa i olivgrön, visselpipa, 

kompass, termometer, lampa, lupp och spegel i en, me
202,99 kr

4250847182506 CF0918 2x tesil tillverkad av rostfritt stål 304 - teinfuser för löst 
te, kryddor och örter - finmaskigt tefilter med kedja - kr

202,99 kr
4250847182513 CF5849 10x nageltillbehör nageldesign modellering pedikyr 

manikyr dekorativa remsor Förpackning med 10 rullar te
146,99 kr

4251285542532 CF5850 Butterfly wings Rosa och lila med pannband och 
trollstav, kostymuppsättning, barndräkt

202,99 kr
4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 

skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör
168,99 kr

4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 
skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör

168,99 kr
4250847183015 CF5895 5-delat sminkset för barn, sminkset för prinsessan med 

färger och penslar, silver, gult, blått, rosa
168,99 kr

4250847183091 CF5902 Deco-skalle med glitter - Skalledekoration för Día de los 
Muertos - Färgad skalle för Day of the Dead

168,99 kr
4250847183169 CF5908 ansiktsmask "Dia de los Muertos" för karneval, karneval 

eller Halloween - färg: vit / färgstark
146,99 kr

4250847183237 CF5915 multiverktyg med karbinhake - nyckelverktyg - 
nyckelring med 8 funktioner - flasköppnare - skruvmejse

112,99 kr
4251285540637 CF5917 Kamerafäste med klämma, stativhuvud med kulhuvud 

på klämma, i svart
202,99 kr

4251285539228 CF4358 2x Robust 8-formad karbinhake i aluminium med 
dubbelt lås - nyckelfob

146,99 kr
4250847183558 CF5915 Multifunktionellt nyckelverktyg med åtta funktioner (2 

delar)
202,99 kr

4251285595750 CF5948 grönsaks- / råvarurivare av rostfritt stål, universalrivare 
med olika friktionsytor

146,99 kr
4250847183800 CF4381 2x vakuumuppsättning Stor 80 x 100 cm, 

förvaringspåse, platsbesparing upp till 75%
168,99 kr
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4250847183824 CF5771 9x pannskydd av filt - pannskydd för att skydda mot 
repor - pannskyddsmatta för stekpannor, grytor och skå

202,99 kr
4250847183824 CF5771 9x pannskydd av filt - pannskydd för att skydda mot 

repor - pannskyddsmatta för stekpannor, grytor och skå
202,99 kr

4250847184012 CF5891 2-kragar med stora prästkors för utklädning på Mardi 
Gras eller Halloween

146,99 kr
4251805432930 CF5948 2x Grönsaksrivare - Grönsaksskivare i rostfritt stål - 

Universellt rivjärn med olika rivytor för grönsaker, ost oc
168,99 kr

4250847184357 CF6014 com -four® 2x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

225,99 kr
4250847184364 CF6015 com -four® 2x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
225,99 kr

4250847184388 CF1704 com -four® 2x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

225,99 kr
4250847184500 CF6028 koaxialadapter, koaxialuttag till MCX-kontakt, 13 cm 

total längd, mångsidig MCX koaxialkoppling
112,99 kr

4250847184692 CF6041 COM-FOUR 3-delat nagelvårdsset, manikyr, pedikyr av 
högkvalitativt rostfritt stål - nagelsax, nagelsax och pinc

168,99 kr
4250847184715 CF5913 3x universell adapter för varmsko, 1/4 "skruv 

aluminiumadapter, hållare för varmsko, blixthållare, lam
168,99 kr

4251285552265 CF5911 3x hotsko-adapter med 1/4 "tum gänga 112,99 kr
4250847184739 CF5912 3x hotsko-adapter med 3/8 "tum gänga 202,99 kr
4250847184760 CF5659 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, Vitra 

stänger - självhäftande krokar för fönster, fönsterkrokar
168,99 kr

4250847184760 CF5659 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, Vitra 
stänger - självhäftande krokar för fönster, fönsterkrokar

168,99 kr
4250847184784 CF5659 24x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, 

Vitragestangen - självhäftande krokar för fönster, fönste
168,99 kr

4250847184784 CF5659 24x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, 
Vitragestangen - självhäftande krokar för fönster, fönste

168,99 kr
4250847184791 CF5865 30X isbitpåsar för upp till 720 isbitar - isbubbepåsar, 

isbitfolie, isbollpåsar - isbitar, isbollar för kalla drycker, l
168,99 kr

4251285536029 CF5865 50X iskubspåsar för upp till 1200 isbitar - isbitpåsar, 
isbitfolie, isbollpåsar - isbitar, isbollar för kalla drycker, l

202,99 kr
4250847184821 CF6045 burgerpress, hamburgarpressuppsättning av gjuten 

aluminium för läckra hamburgare, patties, BBQ, burgerp
168,99 kr

4250847184920 CF5935 1 par wellnesshandskar, dubbelsidig massagehandske 168,99 kr
4250847185132 CF3141 14-delad skärbrädeset i plast - frukostbrädor med 

brädhållare - små hållbara serveringsfat - brödbrädor m
450,99 kr

4250847185514 CF6106 06-delad polisbilssats med olika fordon, helikoptrar och 
motorcykel - billeksak för barn

168,99 kr
4250847185545 CF6108 polisbilssats med 15 delar med helikopter-, motorcykel- 

och gatuskyltar för barn att leka och samla på
146,99 kr

4251285550520 CF6109 15-bitars leksaksbil - Mini brandkårfordon för spel och 
insamling - Leksaksbilar och motorcyklar med tillbehör

168,99 kr
4250847185569 CF6110 Röd traktor med olika släp 146,99 kr
4250847185699 CF6123 UV- och skyddsfilter, 52 mm, Digital, för olika kameror 112,99 kr
4251285541009 CF6134 Dörrstopp i rostfritt stål - dörrhållare i kromdesign - 

dörrskydd Ø 10 cm - dörrstopp - stoppskydd
202,99 kr

4250847185842 CF6138 Ansiktsvävnadslåda i rostfritt stål - Näsduklåda lämplig 
för fastsättning på väggen - Vävnadslåda av hög kvalitet

225,99 kr
4250847185859 CF6139 badkarhylla av bambu - praktisk badkarstöd - badkar 

caddy av trä - badkarbricka med 66 x 11 cm
168,99 kr

4251285528697 CF6144 1x nyckelsten "little rock" - sten med hemligt fack - 
nyckelgömställe i stenlook - geocachingsten

168,99 kr
4250847186054 CF6159 10x stor påfyllningstyp "G2", metall, svart, ISO 12757-2 146,99 kr
4250847186061 CF6160 10x stor påfyllningstyp "G2", metall, blå, ISO 12757-2 146,99 kr
4250847186115 CF6165 8-delig mun- / ringnyckelsats av stål i en praktisk 

hållare
202,99 kr

4250847186207 CF6174 potatispress gjord av rostfritt stål, tål maskindisk - 
spaetzle press - spagettiglasspress - potatispress

394,99 kr
4250847186733 CF6227 com -four® dörrpropp med handtag - förkromad 

dörrhållare - dörrstopp i modern design
202,99 kr

4250847186788 CF6232 sopsäcksställ med lock, kan sättas upp i 3 möjliga 
höjder, perfekt för hem, trädgård, verkstad och campin

225,99 kr
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4250847186955 CF6249 rumskvast utan handtag med skruvgänga - huskvast 
med hästhårblandning - hästhårskost av bokträ - ca. 30 

168,99 kr
4250847187341 CF6748 3x iskubsformar i tre ljusa färger (3 gröna/orange/blå) 112,99 kr
4250847187471 CF6300 termoglastygtejp & klister - tätningssnöre för spis och 

öppen spis - tätningstejp längd 2m med brandsäkert sp
202,99 kr

4250847187914 CF6343 dammöverdragningsnät, 2 x 3 meter, med 6 nätankare 146,99 kr
4251285570399 CF6355 korgmusfälla, musfälla, rund, med 2 ingångar 202,99 kr
4250847188386 CF6390 4x duschsvamp XL - badsvamp i fantastiska färger - 

tvättsvamp för dusch - massagesvamp - duschkula
337,99 kr

4250847188447 CF6395 3-delat set - växande dinosaurie i ägget - 12x 3D dino 
klistermärken med googly ögon - dino set som en kul fa

146,99 kr
4251285528147 CF6396 3x Slime i ett fat i ljusa färger - festgåva för barnens 

födelsedagar - anti-stress Slime - knådning Slime att lek
202,99 kr

4251285528154 CF6397 3x Slime i ett fat i ljusa färger - festgåva för barnens 
födelsedagar - anti-stressslem - knådande slem att leka 

202,99 kr
4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop att sätta ihop - delbart Hullahub-däck - 

fitnessdäck - HoolaHoop för barn och vuxna - blå, gul, g
202,99 kr

4250847188690 CF6232 sopsäcksställ med lock, kan sättas upp i 3 möjliga 
höjder, perfekt för hem, trädgård, verkstad och campin

225,99 kr
4250847189925 CF6531 2x te-sil gjord av rostfritt stål - te-ägg för löst te och 

kryddor - finmaskigt tefilter
168,99 kr

4250847189949 CF6532 2x te-sil gjord av rostfritt stål - te-ägg för löst te och 
kryddor - finmaskigt tefilter

168,99 kr
4250847190051 CF6536 10x Nail Polish Presentation Display, Vit, Perfekt 

presentation för Nail Art, Nagellack, Airbrush, One-strok
146,99 kr

4250847190105 CF5436 2x 52 mm objektivskydd för Canon EOS M - Nikon D40 | 
D60 | D3000 | D3200 | D3300 | D5000 | D5200 etc.

202,99 kr
4250847190341 CF6560 30x klädnypor i praktisk korg med handtag - korg med 

handtag för hängning och klipp i trendiga färger
202,99 kr

4250847190365 CF6562 4x tekopp av rostfritt stål och silikon - tesil med lock och 
fat - tefilter för teälskare - diskmaskin säker

202,99 kr
4250847190372 CF6563 2x te-äggfilter te-sil för teälskare - uppsättning 2 - blå, 

röd
337,99 kr

4250847190501 CF6576 skifferplatta, 25 x 25 cm, naturlig skifferbuffé, fat 225,99 kr
4250847190525 CF6535 Presentationsfack för nagellack med 4, perfekt 

presentation för nagelkonst, nagellack, airbrush, entakts
112,99 kr

4250847190532 CF6534 2 Brödbrädor, elektronisk plugboard med 400 kontakter 
för experiment

112,99 kr
4250847190556 CF6578 1x självuppblåsande luftmadrass / madrass, 

188x55x3,8cm
450,99 kr

4250847190808 CF6602 Bokmärke förgylld, Set med 3, Monkey, Shamrock, 
Feather

146,99 kr
4251285553576 CF6613 fisknät med skal för dekoration - fotornät för hängning - 

maritim väggdekoration - havsdekoration - 1 x 2 m
202,99 kr

4250847191003 CF6618 -fotolina med 12 magneter, ca. 200 cm x 1,2 mm, gjord 
av metall - fototråd med magneter för att hänga upp fot

146,99 kr
4250847191003 CF6618 -fotolina med 12 magneter, ca. 200 cm x 1,2 mm, gjord 

av metall - fototråd med magneter för att hänga upp fot
146,99 kr

4250847191010 CF6619 kaffekopp med handtag i mässingsknogar, knock out-
mugg i svart keramik med silverfärgat handtag

202,99 kr
4250847191355 CF6250 120x klädnypor av trä - hållbara träpinnar av björkträ - 

obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder och 
202,99 kr

4250847191355 CF6250 120x klädnypor av trä - hållbara träpinnar av björkträ - 
obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder och 

202,99 kr
4250847191751 CF6692 6x espressokopp av keramik - Mockakoppar med 

kromstativ - Små kaffekoppar för espresso, mocka och c
337,99 kr

4250847191775 CF6694 Piratdräktuppsättning med 12 delar för foton med olika 
kläder (12 delar)

146,99 kr
4250847191867 CF6703 Skull Ashtray for Cigarettes - Portable Skeleton Ashtray 

for Halloween - Scary Gothic Ashtray - Skull Decor - Sku
202,99 kr

4250847191898 CF6191 24x klädnypor med softgrip, starka häftklamrar för 
hängande sängkläder, klädnypor för att hänga tvätt

112,99 kr
4250847192161 CF6729 6-delat stämpelsats, trästämpel i olika motiv 112,99 kr
4250847192260 CF6739 2x fjäderdamm med teleskopiskt handtag - 

dammtorkare extra lång och utdragbar - spindelnätkvas
337,99 kr

4250847192260 CF6739 2x fjäderdamm med teleskopiskt handtag - 
dammtorkare extra lång och utdragbar - spindelnätkvas

337,99 kr
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4250847192628 CF6576 2 skiffer, 25 x 25 cm, bufféplatta, underlägg 337,99 kr
4250847193861 CF6897 2-delat set med kaklyftare och kakavdelare

 - Plastkaksparare och kakdekoratörer
168,99 kr

4250847193892 CF6899 5-delat gummi långt set, i olika färger, 46cm och 17cm 168,99 kr
4250847193915 CF6590 Gummibandsats, 2 stora ormar i olika färger, 46cm 146,99 kr
4250847193939 CF6234 2x Premium permanent bakfolie, återanvändbart och 

värmebeständigt bakpapper, non-stick belagd och disk
168,99 kr

4250847193946 CF6223 6x barskedar av rostfritt stål - långa dryckeskedar - 
långa skedar för latte macchiato - glasskedar - cocktails

168,99 kr
4251285514782 CF6353 8x ekonomipaket för musfälla 146,99 kr
4251285565531 CF6357 3x vallfälla, bayersk form, gjord av kopparpläterad 

ståltråd, ca. 15,5 x 8 x 5,5 cm
202,99 kr

4250847194219 CF6923 rosa spargris - sparbössa med lås - sparbössa som kan 
öppnas - turgris för sparande, till bröllop, dop, förlossni

202,99 kr
4250847194561 CF6957 pin-on klocka - sjuksköterskaklocka med ett leende 

ansikte, pulsmätare
146,99 kr

4250847194677 CF6162 2x läslampor med LED-belysning, 5x förstoring 202,99 kr
4250847194707 CF6904 2 ryggskrapa med teleskopstång och halkskydd i olika 

färger [urval varierar]
168,99 kr

4250847195056 CF7001 5x säkringshållare för 5 x 20 mm glassäkring, 27 cm (5 
delar - vit)

112,99 kr
4250847195148 CF7008 30x klädnypor i korgen + 12 softgripklämmor med 

starkt håll för att hänga upp sängkläder - klädnypor för 
202,99 kr

4250847195230 CF7001 10x säkringshållare för 5 x 20 mm glasfäste med slutna 
ändar, 27 cm (10 delar - vit)

112,99 kr
4250847195261 CF6256 16x kebabspett i rostfritt stål - 22 cm långa köttspett - 

premium vegetabiliska spett i en uppsättning
168,99 kr

4250847162652 CF4994 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 
plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri

202,99 kr
4250847195506 CF7398 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 

hopfällbar pall med en belastningskapacitet på upp till 1
394,99 kr

4250847195513 CF7398 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 
hopfällbar pall med en belastningskapacitet på upp till 1

394,99 kr
4250847195544 CF7029 3x glaslykta - Värmeljushållare med linnetyg - 

Ljushållare med färgglada blommotiv
202,99 kr

4250847195681 CF7045 1x keramisk lykta - färgglad värmeljushållare för en 
mysig stämning - ljusstake med färgglada blommotiv

168,99 kr
4251285529144 CF6776 1x dekorativt hänge påsk/vår - dörrfönsterkrans av filt - 

filtkrans som påskdekoration för fönster [urvalet variera
337,99 kr

4251805429428 CF7062 18x påskägg att hänga + 23x självhäftande bilder med 
påskmotiv - Påskdekoration i olika färger - Dekorativa p

225,99 kr
4250847195919 CF7063 40x påskägg att hänga upp - Påskpynt i fina färger - 

Påskägg - Storlek: 6 cm
337,99 kr

4250847195926 CF3233 10x piratögonlappar i svart för piratkostymer för 
karneval, karneval, Halloween eller andra temafester [ur

168,99 kr
4250847197234 CF0256 4x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn
168,99 kr

4250847197241 CF0256 16x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn

225,99 kr
4250847195988 CF6851 125g påskgräs i grönt för påskbon - Påskpynt för 

hantverk - träull till påskkorgar
168,99 kr

4250847195995 CF6851 250g påskgräs i grönt för påskbon - Påskpynt för 
hantverk - Träull till påskkorgar

225,99 kr
4250847196749 CF6858 200x namnklistermärken för gåvor - 

presentklistermärken med olika motiv - klistermärken fö
168,99 kr

4250847196800 CF7141 6x ljus i form av påskägg - Påskljus sorterade efter färg 
- Ljus för påskdekoration

202,99 kr
4250847196817 CF7142 påskklisteruppsättning bestående av 50x 

namnklistermärken för presenter + 64x dekorativa kliste
202,99 kr

4250847196824 CF6259 4000x tandpetare av bambuträ - tandpetare för 
vardagligt bruk - tandpetare - tandpetare av trä - 6,3 c

202,99 kr
4250847196879 CF6286 8x korkunderlägg för drycker - runda dryckerunderlägg 

- glasunderlägg av kork - grytunderlägg
202,99 kr

4250847196879 CF6286 8x korkunderlägg för drycker - runda dryckerunderlägg 
- glasunderlägg av kork - grytunderlägg

202,99 kr
4250847196992 CF7152 2x magisk värmeljushållare med mönster i vintage-look 

- i trendiga pastellfärger - ljushållare i robust dolomit
202,99 kr
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4250847197074 CF6342 100 meter bindningstråd i silverfärg, 2 rullar med 50 
meter galvaniserad tråd vardera

168,99 kr
4250847197081 CF6341 100 meter bindande tråd - 2 rullar, vardera med 50 

meter plastbelagd tråd i grön - Planttråd för trädgårdsar
202,99 kr

4250847197098 CF6172 4x Handdukskrok självhäftande - Handdukshållare 
rostfritt stål - Klädkrok badrum utan borrning

168,99 kr
4250847197135 CF7161 2x Mässingshänglås utomhus - Säkerhetslås med 3 

nycklar - Hänglås för hushåll och arbete - Kraftigt hängl
168,99 kr

4250847197159 CF6183 4x hänglås av mässing - Hänglås med 3 nycklar - 
Säkerhetslås för hushåll, fritid, arbete

168,99 kr
4250847197159 CF6183 4x hänglås av mässing - Hänglås med 3 nycklar - 

Säkerhetslås för hushåll, fritid, arbete
168,99 kr

4251285546011 CF6182 4x hänglås - Kompakta hänglås med låsöppnare: 3 
nycklar - Litet resväskalås för bagage och resväska

168,99 kr
4250847197203 CF6269 12x universalkrok, S-formad, 10 cm, förkromad (12 

delar)
146,99 kr

4250847197234 CF0256 4x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn

168,99 kr
4250847197241 CF0256 16x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsstötfångare av silikon, skydd för spädbarn
225,99 kr

4251285598737 CF6270 12x köttkrokar i S-form - Förkromade multikrokar - 
Universalkrokar - Upphängningsdon stål för kött och fisk

168,99 kr
4250847197449 CF6611 Bratform Spiegelei Metall 2x 112,99 kr
4250847197456 CF6255 50x nålar av rostfritt stål - 11 cm långa spettar - 

premiumspett i en uppsättning
146,99 kr

4250847197463 CF6255 100x nålar av rostfritt stål - 11 cm långa spettar - 
premiumspett i en uppsättning

202,99 kr
4250847197463 CF6255 100x nålar av rostfritt stål - 11 cm långa spettar - 

premiumspett i en uppsättning
202,99 kr

4250847197517 CF7167 12x deco galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 
hänga upp - trähängare för påskbuketten

337,99 kr
4250847197609 CF6269 24x S-formade universal krokar - krom kappkrokar - 

kappkrokar
202,99 kr

4250847197616 CF6266 18x rullklämmor i rostfritt stål - premiumfästen i en 
uppsättning

168,99 kr
4250847197630 CF7185 4x gummispännare - färgad bagagespännare - spännrep 

med krokar - spänngummi för cyklar, bilar, bagage [urv
225,99 kr

4250847197647 CF7186 4x gummispännare - färgad bagagespännare - spännrep 
med krok - elastiska snören för cyklar, bilar, bagage [ur

225,99 kr
4250847197661 CF7187 rännskyddsuppsättning 6 meter för hus, carport, stabil 

med åtta klipp kan klippas i storlek och väderbeständig 
202,99 kr

4250847197678 CF7188 1 par knäskydd för trädgårdsarbete - knäskydd i grönt - 
knäskydd av lätt EVA

168,99 kr
4250847197685 CF7188 1 par knäskydd för trädgårdsarbete - knäskydd i svart - 

knäskydd av lätt EVA
202,99 kr

4250847197791 CF7200 parasollhållare för balkongräcke - parasoll 
balkonghållare bred - paraplyhållare för paraplystolpar u

337,99 kr
4250847197890 CF6274 2x stängd askkopp av metall för inomhus- och 

utomhusbruk med vridfunktion, Ø 9,5 cm
202,99 kr

4251285514393 CF6740 10x doftoljor i ett set - rumsdoftväxter - doftolja för 
aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare

337,99 kr
4250847197913 CF6246 2x Duk "Jessica" - 45 x 30 cm 146,99 kr
4250847197920 CF6205 16x dukklämmor av rostfritt stål - bordsvägare - 

väderbeständiga dukhållare
168,99 kr

4250847197920 CF6205 16x dukklämmor av rostfritt stål - bordsvägare - 
väderbeständiga dukhållare

168,99 kr
4250847197920 CF6205 16x dukklämmor av rostfritt stål - bordsvägare - 

väderbeständiga dukhållare
168,99 kr

4250847198088 CF7236 2x muggar Mr. och Mrs. som bröllopspresent till bruden 
och brudgummen - parmuggar, bröllopsmuggar - prese

337,99 kr
4250847198125 CF6280 4x skärmatta, skärmatta, hantverksmatta, transparent & 

flexibel, 38 x 30,5 cm skyddar mot mindre skador
168,99 kr

4251285517189 CF7237 5-delat trädgårdsredskap - trädgårdsredskap med 
dubbelhacka, liten kultivator, ledskrapa, handkratta, blo

337,99 kr
4251285539259 CF7239 4x Kaffemugg i keramik - Kaffemugg i modern design - 

Kaffekanna för kalla och varma drycker - 300 ml
337,99 kr

4251285539259 CF7239 4x Kaffemugg i keramik - Kaffemugg i modern design - 
Kaffekanna för kalla och varma drycker - 300 ml

337,99 kr
4250847198408 CF6309 2x planteringsmaskin, pulverlackerad, Ø 5 cm 202,99 kr
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4250847198415 CF7246 2x påsskovel för porting av mat - vägningsskopa för 
spannmål och mjöl - fyllningsskopa - matskopa för husd

225,99 kr
4250847198484 CF7253 4x par högkvalitativa gästtofflor i set - gästtofflor i 

dekorativ förvaring - varma filtskor för barn, kvinnor och
225,99 kr

4250847198620 CF7267 4x diskborste - köksborste - diskborsteset - diskborste - 
diskborste - 24 cm

168,99 kr
4251805422047 CF7268 32-delars verktygssats med skruvmejsel och olika bitar - 

skruvmejsel med fina hylsnycklar i en praktisk låda
202,99 kr

4250847198729 CF6235 30x kakspetsar, Ø 36 cm, vit 202,99 kr
4250847198743 CF7278 2-delad grill och köksång - grilltång i rostfritt rostfritt 

stål med halkskydd - grilltillbehör för kol-, gas- och elgril
202,99 kr

4250847198774 CF6208 1000x Shish kebabspett - 20 cm långa spett - 
Vegetabiliska spett i en uppsättning

202,99 kr
4250847198781 CF6208 500x spettar av bambuträ - 20 cm långa spett - 

grönsaksspett i en uppsättning
146,99 kr

4251285517769 CF7288 10x doftoljor i ett set - rumsdoft blommor - doftolja för 
aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare

337,99 kr
4250847199016 CF7300 Jumbo blandskål i rostfritt stål - Skål för kök - Stor 

blandskål, ca. 7 l
337,99 kr

4250847199566 CF7350 Solar Winke katt / lyckakatt, lycklig charm 168,99 kr
4250847199603 CF4735 dörrpropp mus 12,0 x 9,0 cm tillverkad av silikon 

(uppsättning med 4 grå / svart)
202,99 kr

4250847199634 CF1861 15-delars nail art borste - manikyrset med flera borstar 
- modelleringsset för att designa naglar - nageldesignset

146,99 kr
4250847199634 CF1861 15-delars nail art borste - manikyrset med flera borstar 

- modelleringsset för att designa naglar - nageldesignset
146,99 kr

4250847199658 CF7036 2x kaffekapselhållare för förvaring av upp till 96 
kaffekapslar, stapelställ av metall, kapselställ för kaffem

337,99 kr
4251285577343 CF7379 Rostfritt stål Solar LED-husnummerbelysning - 4 

lysdioder med siffror och bokstäver
337,99 kr

4250847199757 CF6263 3x kaffemätskedar av rostfritt stål - mätskedar för te, 
kaffe, cappuccino, kakao och espresso - mätskedar med

168,99 kr
4250847199757 CF6263 3x kaffemätskedar av rostfritt stål - mätskedar för te, 

kaffe, cappuccino, kakao och espresso - mätskedar med
168,99 kr

4250847199931 CF6163 18x randigt band i ljusa färger - 20 m per rulle - 
fantastiskt set presentband för hantverk och förpacknin

202,99 kr
4251285500501 CF7427 2 brevlåslås, möbellås med nyckel, 30 mm 168,99 kr
4251285500525 CF7426 2 brevlådelås, möbellås med nyckel, 16 mm 112,99 kr
4251285500525 CF7426 2 brevlådelås, möbellås med nyckel, 16 mm 112,99 kr
4251285500525 CF7426 2 brevlådelås, möbellås med nyckel, 16 mm 112,99 kr
4251285500525 CF7426 2 brevlådelås, möbellås med nyckel, 16 mm 112,99 kr
4251285530812 CF6279 250-delars möbelglidarset - Självhäftande filtglider - 

Stolglider i olika storlekar
168,99 kr

4251285500594 CF6297 120x etiketter för glas och flaskor i olika utföranden 
[urval varierar]

146,99 kr
4251285500662 CF7445 Damhalsband med korshänge - Silverfärgat halsband 

och gotiskt kors med blommotiv - Kostymsmycken för H
202,99 kr

4251285500662 CF7445 Damhalsband med korshänge - Silverfärgat halsband 
och gotiskt kors med blommotiv - Kostymsmycken för H

202,99 kr
4251285500723 CF7450 Halsband med spindelhänge i silver med strass, kedja 

för karneval, karneval eller Halloween
146,99 kr

4251285500723 CF7450 Halsband med spindelhänge i silver med strass, kedja 
för karneval, karneval eller Halloween

146,99 kr
4251285500730 CF6303 40x växtklämmor för att säkra växter - växtklämmor i 

olika storlekar - växtklämmor - Ø 6,3 cm, Ø 4,3 cm
168,99 kr

4251285500778 CF7454 Sexig nyckelpigadräkt med vingar och känsla för 
karneval, karneval, Halloween (storlek M)

337,99 kr
4251285500853 CF7462 Halsband med korshänge - Bollkedja med prästkors av 

trä - Kostymsmycken för Halloween, karneval
146,99 kr

4251285500860 CF7463 halsband "Serpent of the Nile" orm i guld 168,99 kr
4251285500884 CF7465 Kostymset häxebarn med häxklänning och häxahatt för 

karneval och andra temafester
394,99 kr

4251285500938 CF6334 45x växtskyltar - växtstift för märkning - stick-in 
etiketter - 15 cm

202,99 kr
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4251285500990 CF2233 Uppsättning med två blommor Bypass saxar & Flower 
murslev, svart

202,99 kr
4251285501003 CF2233 Uppsättning av 2 Flower Bypass-saxar & Flower Spowel, 

blå
202,99 kr

4251285501010 CF2233 Uppsättning av 2 Flower Bypass-saxar & Flower Spowel, 
grön

202,99 kr
4251285501027 CF7478 COM-FOUR 2x vingspegelflagga - fläktartikel Tyskland - 

vingspegelskydd för fotbolls-EM och fotbolls-VM - lock f
146,99 kr

4251285501058 CF6317 Set med 2 trädgårdshandskar Blomma, storlek 8, grön 
& rosa

146,99 kr
4251285501218 CF7487 leksaksbil i rött med släp och helikopter, ca 39 cm 146,99 kr
4251285501249 CF6273 2x tratt i rostfritt stål - tratt med handtag - 

påfyllningshjälp för glas och flaskor - Ø 10 cm
202,99 kr

4251285501263 CF7490 2 x säkringshållare för fordonssäkringar (max. 15A) 
med helkapslat hölje för bilar, båtar och motorcyklar

112,99 kr
4251285501430 CF7497 6-delat köksredskap, grillspatel, koksked, spatel, 

slitssked, perforerad slev och gaffel av bambu
202,99 kr

4251285570443 CF6268 3x avtappningsplugg av gummi - avtappningsplugg med 
kedja av rostfritt stål - för standardavlopp

168,99 kr
4251285501898 CF6144 2x nyckelsten "liten klippa", sten med hemligt fack, 

nyckelgömma i stenlook, geocachingsten
202,99 kr

4251285501942 CF7521 10x snäppkrok med nyckelring - Vridbar karbinhake för 
nyckelring - 55 mm

146,99 kr
4251285549401 CF7521 20x karbinhake med nyckelring - karbinhake med 

svängled för nyckelring - 55 mm
146,99 kr

4251285549401 CF7521 20x karbinhake med nyckelring - karbinhake med 
svängled för nyckelring - 55 mm

146,99 kr
4251285502093 CF4785 4x reflekterande tejp med LED-blinkande ljus - 

byxklämma för cyklister - byxband för joggare - skydd f
337,99 kr

4251805415940 CF6228 2x tesil av rostfritt stål - tekopp för teälskare - tekula för 
koppar - tefilter

168,99 kr
4251285502048 CF14208 2 par knäskydd för trädgårdsarbete - knäskydd i svart 

och grönt - knäskydd
225,99 kr

4251285502048 CF14208 2 par knäskydd för trädgårdsarbete - knäskydd i svart 
och grönt - knäskydd

225,99 kr
4251285502093 CF4785 4x reflekterande tejp med LED-blinkande ljus - 

byxklämma för cyklister - byxband för joggare - skydd f
337,99 kr

4251285502116 CF7429 jordkoppling skyddskontakt monterbar med 
skruvanslutning okrossbar vit (koppling / rund - 05 delar

337,99 kr
4251285502123 CF7429 jordkontaktkoppling skyddskontakt monterbar med 

skruvanslutning okrossbar vit (koppling / rund - 10 delar
394,99 kr

4251285502215 CF7260 4x ersättningsskydd för golvtorkare - torkarskydd av 
mikrofiber chenille för noggrann rengöring av ditt bosta

225,99 kr
4251285502574 CF7554 5-delars förvaringsburk i plast, förvaringsbehållare med 

lock, matförvaringslådor i 5 storlekar, lämplig för diskma
168,99 kr

4251285502598 CF7556 matlåda med flera fack - skivlåda stapelbar för 
kylskåpet - lunchlåda tät med lock - ca. 25 x 15,5 x 14 c

225,99 kr
4251285502604 CF7556 matlåda med flera fack - stapelbar skivlåda för kylskåp - 

läckagesäker matlåda med lock - ca 25 x 15,5 x 14 cm
225,99 kr

4251285502659 CF7559 com -four® 2x takränneskydd för stuprör, nedrörsskydd 
för löv, löv, grenar - perfekt som lövsikt, lövsikt för lövfä

168,99 kr
4251285502727 CF7547 18x rengöringsdukar i mikrofiber - GSM 250 gr / m² - 

mild sminkborttagare för att ta bort smink från känslig h
202,99 kr

4251285502727 CF7547 18x rengöringsdukar i mikrofiber - GSM 250 gr / m² - 
mild sminkborttagare för att ta bort smink från känslig h

202,99 kr
4251285542709 CF7548 2x Askkoppar - Utomhusask - Askkoppar vindtäta - Anti-

storm askkopp med lysande lock - Askkopp för bilen, Ø 
146,99 kr

4251285502932 CF7007 2x tesil - keramisk skål med värmeljushållare - 
fondueset med gafflar - perfekt för chokladfondue

146,99 kr
4251285502963 CF7576 2x XXL askkoppar för utsidan - vindaska - 

stormnätkoppar med lock - bilaska, Ø 10 cm
225,99 kr

4251285503304 CF7544 2x insektsfälla av plast för upphängning - geting-, flug- 
och bålgetingsfälla för utomhusbruk - insektsfångare

146,99 kr
4251285503076 CF6327 4x flugskärmar med fästband - insektsskydd för fönster 

- myggskydd som kan skäras i storlek - myggnät i vitt - 
202,99 kr

4251285503304 CF7544 2x insektsfälla av plast för upphängning - geting-, flug- 
och bålgetingsfälla för utomhusbruk - insektsfångare

146,99 kr
4251285503311 CF7202 60x växtklämmor stora - rosklämmor - växtklämmor för 

tomater - presenningsklämmor - klämma för presenning
202,99 kr

4251285503328 CF7201 100x växtklämmor små - rosklämmor - växtklämmor för 
tomater - presenningsklämmor - klämma för presenning

202,99 kr
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4251285503335 CF7129 Högkvalitativ teleskopisk hopfällbar spade - Spade 
tillverkad av rostfritt stål och aluminium - Stabil spade - 

563,99 kr
4251285503342 CF7549 6 x elastiska snören (remmar) för att sy i dina saker om 

de inte längre passar, byxor, strumpor och annat passar
146,99 kr

4251285503359 CF7549 9 x elastiska snören (remmar) som ska sys fast i dina 
saker om de inte passar längre, byxor, strumpor och an

168,99 kr
4251285503366 CF6258 2x Flygtäcke - Täcke för mat - Flygtäcke för mat, 

ätande, frukt - Täcke & flygtäcken - 44 cm
168,99 kr

4251285592612 CF7594 Melonskärare för alla typer av meloner - Melonkniv för 
vattenmelon eller ananas - Ø 28 cm

337,99 kr
4251285503649 CF6830 uppsättning med 2 skärbrädor i marmorutseende, 35 x 

27,5 cm & 30 x 20 cm
337,99 kr

4251285503830 CF3446 2x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 
40W, E14, P45, 230V

168,99 kr
4251285503953 CF7612 piedestalfläkt med rund bas - Liten fläkt för bordet, 40 

W, Ø 34 cm
394,99 kr

4251285504004 CF7617 Strykbrädskydd Titanskydd för strykbrädan, 4 olika 
motiv, 130 x 48 cm, 100% bomull

202,99 kr
4251285504028 CF7619 strykbrädskydd Jumbo - lock för strykbrädan, olika 

motiv [urval varierar], 100% bomull
225,99 kr

4251285504103 CF7555 2x isbitbricka för totalt 32 isbitar - isbitbehållare med 
lock - säker och utan läckage

202,99 kr
4251285504110 CF7555 3x isbitform för totalt 48 isbitar - isbitbehållare med lock 

- säker och utan läckage
225,99 kr

4251285504202 CF7634 5-delars trädgårdsslangadaptersats - trädgårdsspruta, 
slangbit, vattenstopp, krananslutning, adapter - 13mm, 

168,99 kr
4251285530096 CF6680 4x Placeringsmattor för barn - Torka av platsmattor - 

Placera mattor i 2 olika utföranden
225,99 kr

4251285504639 CF7647 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 
plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri

202,99 kr
4251285504646 CF7603 3x pillerbehållartaggar, adresslappar för hundar och 

katter - minikapsel som medicinbox med nyckelring - va
146,99 kr

4251285527225 CF6678 2x barnvagnskrokar med halkskydd i gummi för 
blöjväska - hållare för barnvagn - fickkarbinhake

202,99 kr
4251285504684 CF6347 2 x golvvasinsatser - plastinsats för golvvaser för 

buketter och arrangemang
337,99 kr

4251285504691 CF6200 10x stolvinkel galvaniserad, 30 x 30 x 15 mm 168,99 kr
4251285504820 CF7666 ersättningsokular och okular lämplig för Nikons SLR-

kameror D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D5100
112,99 kr

4251285504820 CF7666 ersättningsokular och okular lämplig för Nikons SLR-
kameror D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D5100

112,99 kr
4251285570498 CF7666 2x ersättningsöglor och okular lämpliga för Nikons SLR-

kameror D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D5100
112,99 kr

4251285570498 CF7666 2x ersättningsöglor och okular lämpliga för Nikons SLR-
kameror D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D5100

112,99 kr
4251285504875 CF7664 2 karbinhakar med skruvfäste 146,99 kr
4251285504875 CF7664 2 karbinhakar med skruvfäste 146,99 kr
4251285505155 CF7403 2x ljudanslutningskabel, jackplugg vinklad höger mot 

jackkontakt, metallhölje, mörkblå, 0,5 m lång, hög kvalit
168,99 kr

4251285505179 CF7344 8 dörrkrokar i rostfritt stål, utan krokar, 7,5 cm 146,99 kr
4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop att sätta ihop - delbart Hullahub-däck - 

fitnessdäck - HoolaHoop för barn och vuxna - blå, gul, g
202,99 kr

4251285576391 CF7689 inbyggd låda för platsbesparande förvaring av 
rengöringsredskap, t.ex. i diskbänken

619,99 kr
4251805406276 CF7397 200x grönt plastväxtbindemedel - stabilisera växter - 

trädbindande tejp - växtfäste - växtklämmor, 14 cm
146,99 kr

4250847117973 CF0348 2x Brödbräda MB102 / kort med 830 
anslutningskontakter

202,99 kr
4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop att sätta ihop - delbart Hullahub-däck - 

fitnessdäck - HoolaHoop för barn och vuxna - blå, gul, g
202,99 kr

4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop att sätta ihop - delbart Hullahub-däck - 
fitnessdäck - HoolaHoop för barn och vuxna - blå, gul, g

202,99 kr
4251285506268 CF7708 Knäskudde för trädgården - Knämatta för 

trädgårdsskötsel - Knäskudde för hantverk och fritid - K
225,99 kr

4251285506275 CF7526 Sats med 2 damm, teleskopstång, utdragbar upp till 107 
cm

225,99 kr
4251285506619 CF6683 16-delad kostym för foton i 2 olika outfits / Mr. & Mrs. 112,99 kr
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4251285506787 CF6099 2 x säkringshållare för fordonssäkringar (max. 20A) 
med helkapslat hölje för bilar, båtar och motorcyklar

112,99 kr
4251285573451 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 

insida och utsida, med dekor på bordsfästen
225,99 kr

4251285507265 CF7749 4x kaffepaddor för kaffemaskinen - dekorativ låda - 
förvaringsbehållare för kaffepinnar

225,99 kr
4251285507494 CF5050 6x handborste med handtag - nagelborste av plast - 

handtvättborste i olika färger [urval varierar]
202,99 kr

4251285507593 CF7766 Kaffekvarn i nostalgisk design, klassisk 394,99 kr
4251285507883 CF7756 4x såpbubblastav - såpbubbelsvärd - stora såpbubblor 

för födelsedagar, trädgårdsfester och bröllop - 37 cm
225,99 kr

4251285525566 CF7784 Antistressboll - Klämboll i nätet - Skrynklig boll, 
Klämboll, leksak

168,99 kr
4251285507883 CF7756 4x såpbubblastav - såpbubbelsvärd - stora såpbubblor 

för födelsedagar, trädgårdsfester och bröllop - 37 cm
225,99 kr

4251285507890 CF7727 4x luftfräschare för bilar - doftträd i "Germany Fan"-
design - fotbollsfanartikel - vanilj, ny bil, körsbär, hav

112,99 kr
4251285507906 CF7727 4x luftfräschare för bilar - doftträd i "Germany Fan" 

design - fotbollsfanartikel - vanilj, ny bil, frukt, syrlig frä
112,99 kr

4251285507920 CF5423 2x TP4056 1A Litium Lipo Board batteriladdarmodul 
med Mini USB-port (02 delar)

146,99 kr
4251805414646 CF7790 högkvalitativa naglar i rostfritt stål - nagel för gryta, 

kastrull, bakform och wok - utdragbar ca. 22 - 38 x 20 x
202,99 kr

4251285508033 CF7792 Ceran fältskrapa med ersättningsblad - Skrapa av 
rostfritt rostfritt stål för köket - Ceran fältskrapa med hal

112,99 kr
4251285508040 CF7793 10x ersättningsblad för rengöring av skrapor, tillbehör 

för rengöringsredskap, skrapblad för utbyte, lämpliga fö
112,99 kr

4251285508088 CF7109 24x dekorativa dukar för murarburkar - syltservetter - 
dekoration för murarburkar - glasunderlägg för att deko

168,99 kr
4251285537354 CF7692 6x Salt, - Spice, - & Herb spridare av rostfritt stål och 

glas, med olika lösa öppningar
337,99 kr

4251285570351 CF7692 12x salt, - krydda, - & örtspridare rostfritt stål 394,99 kr
4251285557185 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 

insida och utsida, med dekor på bordsfästen
225,99 kr

4251285557185 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 
insida och utsida, med dekor på bordsfästen

225,99 kr
4251285508149 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 

insida och utsida, med dekor på bordsfästen
225,99 kr

4251285508149 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 
insida och utsida, med dekor på bordsfästen

225,99 kr
4251285508170 CF6702 10x dekorativa tänder för pumpor - plasttänder för att 

dekorera snidade pumpor - skrämmande pumpadekorati
168,99 kr

4251285508323 CF6610 34-delad kostymuppsättning för foton med olika kläder 146,99 kr
4251285597419 CF7502 2x Bagagerem i randig regnbågsfärg - Justerbar 

fodralrem - Färgglatt bagagebälte med adressfält
146,99 kr

4251285508361 CF7684 2x USB 3.0 Super Speed ?? Kabel A-hane till Micro-B-
kontakt 22 cm svart - anslutningskabel / datakabel för s

202,99 kr
4251285508378 CF5420 16x korkunderlägg för drycker - Set med runda 

dryckmattor - Drickglasnitar gjorda av kork
168,99 kr

4251285508385 CF5421 16x korkunderlägg för drycker - fyrkantiga 
drinkunderlägg - glasunderlägg av kork

146,99 kr
4251285508408 CF6694 Piratdräktset med 24 delar för kostymer med olika 

kläder (24 delar)
146,99 kr

4251285508668 CF7440 200x växtbindemedel - växtbindemedel grönt - 
universalbindemedel - blombindare - binda buskar & sta

112,99 kr
4251805401103 CF7645 40x sugkoppshållare, multifunktionskrok med metallkrok 

och spår för fairy lights och andra dekorationer
168,99 kr

4251285585720 CF6936 uppsättning med 2 trädgårdshandskar för kvinnor, 
blommotiv, gjord av latex, halkskydd, en storlek passar 

146,99 kr
4251805402988 CF7809 300 g kreativ sand med sandformar, inomhus 

modelleringslera för lek och modellering, kreativ modell
146,99 kr

4251805403008 CF7810 500g kreativ sand med sandformar, modelleringslera 
inomhus för lek och modellering, kreativ modelleringsler

225,99 kr
4251285509252 CF7628 20x sötsaftlock för 0,7 och 1,0 liters flaskor, storlek 2 202,99 kr
4251285509382 CF6618 -set med 2 fotvajer med 24 magneter, ca. 200 cm x 1,2 

mm, gjord av metall - fototråd med magneter för att hä
168,99 kr

4251285509382 CF6618 -set med 2 fotvajer med 24 magneter, ca. 200 cm x 1,2 
mm, gjord av metall - fototråd med magneter för att hä

168,99 kr
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4251285509429 CF6888 3x förstoringsglas, 50 mm, förstoringsglas 168,99 kr
4251285509443 CF7754 120 klädnypor i ett sparpaket i olika trendfärger 202,99 kr
4251285582248 CF7754 200 klädnypor i ett sparpaket i olika trendfärger 337,99 kr
4251805441321 CF7629 2x Trädgårdsspruta - Trädgårdshanddusch för 

vattenslang - Slangfäste för bevattning av trädgård, rab
202,99 kr

4251285509498 CF7632 2x slanganslutning för trädgårdsslangen - slangkoppling 
- slangreparation - slanganslutning - 13 mm, 1/2 "(0,5 t

146,99 kr
4251285557116 CF7389 set med 3 trädgårdsslangkopplingar - vattenstopp, 

slangstycke, anslutningsstycke - slangkoppling - 13 mm,
146,99 kr

4251285509726 CF7668 4x Flaskborste för rengöring av flaskor - Lång 
rengöringsborste för rengöring av flaskor - 35 x Ø 5 cm

168,99 kr
4251285509733 CF7668 8x Flaskborste för rengöring av flaskor - Lång 

rengöringsborste för rengöring av flaskor - 35 x Ø 5 cm
202,99 kr

4251285509740 CF7067 5-delat flaskborstset - flaskborstar i 4 storlekar för 
rengöring - rengöringsborste för flaskor, kannor och gla

168,99 kr
4251285552272 CF7757 6x flaskborstar för rengöring - rengöringsborstar i 3 

storlekar - borstar för rengöring av flaskor, glas och kan
168,99 kr

4251285555839 CF7263 6-delad trädgårdssats med gröna handtag - dubbla 
krokar, fogskrapor, liten kultivator, liten borste, blomspa

394,99 kr
4251285509788 CF7264 Officiell fodral för Raspberry Pi 3 (hallon / vit) 168,99 kr
4251285510609 CF7718 3x utdragbar teleskopisk flugsmällare för 

skadedjursbekämpning, praktisk insektsdödare, teleskop
146,99 kr

4251285510609 CF7718 3x utdragbar teleskopisk flugsmällare för 
skadedjursbekämpning, praktisk insektsdödare, teleskop

146,99 kr
4251285510616 CF7718 Uppsättning med 2 teleskopiska flugsmycken, 25 - 72 

cm utdragbara (ljusgrön / rosa)
146,99 kr

4251285510623 CF6250 240x klädnypor av trä - hållbara träpinnar av björkträ - 
obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder och 

337,99 kr
4251285510685 CF7839 monteringsram 2,5 "hårddisk SSD till 3,5" adapter 

hårddiskmonteringsram (kompatibel med upp till 2x 2,5 
112,99 kr

4251285510715 CF7807 XL Set med 6 Sticky Ninja-fönsterklättrare, extra stora, i 
3 olika färger, 13,5 cm

146,99 kr
4251285510821 CF6498 ekonomi set sjuksköterskaklocka "Nurse Clock", 6 färger 

och mönster gjorda av silikon, sjuksköterskaklocka - FO
202,99 kr

4251285511293 CF7262 4x bordshörnskydd av silikon, stötskydd för spädbarn 
och småbarn i björndesign

168,99 kr
4251285556614 CF7262 4x bordshörnskydd av silikon, stötskydd för spädbarn 

och småbarn i kattdesign
146,99 kr

4251285511316 CF7262 4x bordshörnskydd av silikon, stötskydd för spädbarn 
och småbarn i grodedesign

146,99 kr
4251285528642 CF7833 4x gummidörrstopp i svart 202,99 kr
4251285511514 CF7865 Thermo gravy boat - såsgryta gjord av dubbelväggigt 

rostfritt stål - isolerad såsbehållare med gångjärnslock o
337,99 kr

4251285511521 CF7866 sil för kokkärl - halvmåneformad sil - avtappningsgaller 
för skålar, kastruller och 24 cm grytor - halvrunda silfäst

168,99 kr
4251285511545 CF7868 pizzasax med serveringsyta, pizzaskärare med rostfria 

blad och integrerad pizzaskyffel
202,99 kr

4251285511545 CF7868 pizzasax med serveringsyta, pizzaskärare med rostfria 
blad och integrerad pizzaskyffel

202,99 kr
4251285511699 CF7879 Halsband för kvinnor - Damhalsband med 

silverkorshänge och röda strass - Vackra kostymsmycke
168,99 kr

4251285562509 CF7886 dörrhängare bar owl - hängande garderob för dörrar 
och skåp med 5 krokar - dörrkrokstång för upphängning

225,99 kr
4251285546998 CF6499 Magic Box, magisk trälåda, magisk presentförpackning, 

pengarsäker, skattkista, trickbox
168,99 kr

4251285512399 CF3736 3x pizzaskärare med mjukt handtag - pizzaskärare i 
rostfritt stål - pizzarulle i olika färger - pizzahjul - pizzak

168,99 kr
4251285512870 CF7413 5x tapasskål, små platta ugnsfasta lerskålar, 

terrakottafärgad rustik serveringsskål, traditionell för ta
394,99 kr

4251285512887 CF7413 5x tapasskål, små platta ugnsfasta lerskålar, 
terrakottafärgad rustik serveringsskål, traditionell för ta

507,99 kr
4251285512924 CF7919 Kulspetspenna i skiftnyckelform, ca. 15,5 cm 112,99 kr
4251285513112 CF7107 200-delar set med clip-on clips - clip-on clips för 

blomsterarrangemang i blomsterdekoration - arrangema
168,99 kr

4251285513136 CF7674 2x värmemugg i rostfritt stål - 300 ml per mugg - 
dubbelväggig isolerande mugg - splitterfri kaffemugg - t

337,99 kr
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4251285576414 CF7106 2x kaffemuggar av rostfritt stål - termiska 
dryckemuggar av högkvalitativt rostfritt stål - dubbelväg

337,99 kr
4251285576414 CF7106 2x kaffemuggar av rostfritt stål - termiska 

dryckemuggar av högkvalitativt rostfritt stål - dubbelväg
337,99 kr

4251285513198 CF9654 3x pluggar för blomsterarrangemang - Blomskum för 
naturliga blommor - Svamp för att göra blommabuketter

202,99 kr
4251285513198 CF9654 3x pluggar för blomsterarrangemang - Blomskum för 

naturliga blommor - Svamp för att göra blommabuketter
202,99 kr

4251285513204 CF10155 3x Blommaskum för blomsterarrangemang - Floristskum 
för torkade blommor - Blomsterarrangemangstillbehör - 

202,99 kr
4251285513204 CF10155 3x Blommaskum för blomsterarrangemang - Floristskum 

för torkade blommor - Blomsterarrangemangstillbehör - 
202,99 kr

4251285513280 CF7679 4-delat Raffia-set - Natural Bast för att tillverka och 
dekorera - Craft Bast i naturliga färger

202,99 kr
4251285513297 CF7680 3-delat Raffia-set - Natural Bast för att tillverka och 

dekorera - Craft Bast i grönt
202,99 kr

4251805465709 CF7469 3-delad Halloween-kostymset - förklädnad för 
temafester eller på Halloween - tillbehör för läskiga kost

202,99 kr
4251285513860 CF3685 6x nyckelring med fjäder och karbinhake för fästning i 

midjan eller fickorna
168,99 kr

4251285534575 CF7922 3x toalettborste med utbytbart borsthuvud - ädel 
toalettborste med handtag i rostfritt stål - toalettborste -

202,99 kr
4251285534575 CF7922 3x toalettborste med utbytbart borsthuvud - ädel 

toalettborste med handtag i rostfritt stål - toalettborste -
202,99 kr

4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistol med bubbelvatten, transparent 
bubbelmaskin för barn och vuxna, bubbelpistol som en 

225,99 kr
4251285513976 CF7824 3x tvätthandske för bilar och hushåll - 

mikrofiberhandske - chenillehandske - rengöringshandsk
202,99 kr

4251285513976 CF7824 3x tvätthandske för bilar och hushåll - 
mikrofiberhandske - chenillehandske - rengöringshandsk

202,99 kr
4251285514003 CF7932 Uppsättning med 5 LED-skumlampor med blinkande 

lampor, disco, fest, festival, presenter, souvenir, ca. 40 
337,99 kr

4251285514089 CF7733 60x Etiketter med dekorativt band - presentmärken för 
märkning och dekoration - märken för gåvor, glas och fl

202,99 kr
4251285514164 CF7926 3x slem med svullt ljud i burken, plasticine perfekt för 

födelsedagar (prutande lera i lila, rosa och orange)
168,99 kr

4251805413205 CF7700 2-delat sortimentslåda - sorteringslåda i 2 storlekar - 
redskapslåda med fack och lock

202,99 kr
4251285589421 CF4296 4x jojo med blinkande ljus - LED-jojo för barn och 

vuxna - nybörjarjojo för att lära sig coola tricks - supert
225,99 kr

4251285582408 CF0745 2x USB-minne Mini Adapter microSD TF-kortläsare 
Kortläsare

168,99 kr
4250847190341 CF6560 30x klädnypor i praktisk korg med handtag - korg med 

handtag för hängning och klipp i trendiga färger
202,99 kr

4251285523005 CF7928 2x jordningskontakt vinklad svart med 
jordningskontaktplugg monterbar brytfast

168,99 kr
4251285514355 CF7928 5x jordningskontakt vinklad svart med 

jordningskontaktmonterbar brytbar
337,99 kr

4251285514393 CF6740 10x doftoljor i ett set - rumsdoftväxter - doftolja för 
aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare

337,99 kr
4251285514492 CF8032 36x filtpennor för målning i ljusa färger - stabila 

fiberpennor för barn
168,99 kr

4251285514515 CF7987 Sats med 3 bad- och kappkrokar med 2 krokar vardera 146,99 kr
4251285514553 CF8014 4x lykta med färgglatt månmotiv - Papperslykta för 

Saint Martin och Halloween - Martins lykta för barn
168,99 kr

4251285514560 CF8011 4x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för St. 
Martin och Halloween - St. Martins lykta för barn [urvale

168,99 kr
4251285514560 CF8011 4x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för St. 

Martin och Halloween - St. Martins lykta för barn [urvale
168,99 kr

4251285514577 CF8009 2x lykta med färgglada måne- och solmotiv - 
papperslykta för Saint Martin och Halloween - martinilyk

168,99 kr
4251285514621 CF8012 2x lykta med färgglatt Tiger och Pirate-motiv - 

Papperslykta för Santa Martin och Halloween - Martins-l
202,99 kr

4251285570641 CF8012 2x Lykta med färgglada prinsessa och grodmotiv - 
Papperslykta för Santa Martin och Halloween - Martins l

202,99 kr
4251285514782 CF6353 8x ekonomipaket för musfälla 146,99 kr
4251285589346 CF8052 2-delat set - hörlurshörselkåpor och 1 par pekhandskar 

för pekskärmsdrift vintertid i rosa/grå, med mikrofonans
168,99 kr

4251805466935 CF8052 4-delad uppsättning hörlurar med pekskärmshandskar, i 
de fantastiska färgerna rosa/grå, integrerad mikrofon oc

202,99 kr
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4251285514874 CF4243 Set med 6 piratnyckelringar / krage / snodd i olika 
färger

146,99 kr
4251285514935 CF1688 2x tablettlåda 7 dagar med fransk bokstäver (Lundi - 

Dimanche) - läkemedelslåda 3 fack (Matin, Midi, Soir) - 
337,99 kr

4251285514942 CF6658 2x tablettlåda 7 dagar med fransk bokstäver (Lundi - 
Dimanche) - läkemedelsbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - t

337,99 kr
4251285515024 CF7829 2x paracordnål i rostfritt stål, stickor för 550 

paracordband, hantverksnål för rep
112,99 kr

4251285515086 CF8056 DHT22 / AM2302 Digital sensor Luftfuktighets- och 
temperatursensor med kretskort och kabel

168,99 kr
4251285515123 CF0929 3x keramisk skalare för sparris, frukt och grönsaker - 

universalskalare särskilt het - skalare med pendelblad
168,99 kr

4251285532090 CF3920 Vattentätt fodral - dammtät fodral för surfplatta och e-
bokläsare - skyddsfodral i svart - 9,4 "

112,99 kr
4251285515147 CF3920 2x vattentätt skyddsfodral - dammtät fodral för 

surfplatta och e-bokläsare - skyddsfodral i svart - 9,4 "
146,99 kr

4251285549197 CF8090 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 
21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul

299,99 kr
4251285549197 CF8090 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 

21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul
450,99 kr

4251285515222 CF6195 LED stämningsljuspyramid med 33 varmvita lysdioder 
med timerfunktion för fönsterbrädan, som bordsdekorati

507,99 kr
4251285539853 CF6727 4x tandborstklocka för barn - timglas för att borsta 

tänderna i olika färger - 3 minuters timer - äggklocka - 
168,99 kr

4251285515253 CF7826 2x magnetisk krok Neodym - stark verkstadsmagnet 
med krokar - för kök, badrum, garage eller kontor - 20 

146,99 kr
4251285515406 CF8099 4x Miniskrapa - Universell rengöringsskrapa för släta 

ytor - Praktisk skrapa för kokplattor
168,99 kr

4251285515505 CF6681 2x salladsskål i rostfritt stål - blandningsskålar i olika 
storlekar - rostfritt stålskål för snacks - skålset - Ø 16 c

202,99 kr
4251285515529 CF6017 2x rostfritt stålskål för köket - metallskål i olika storlekar 

- salladsskål av rostfritt stål - Ø 16 cm, 20 cm
146,99 kr

4251285515567 CF6949 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 
dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f

337,99 kr
4251285515574 CF6951 2x tablettlåda 7 dagar med fransk bokstäver (Lundi - 

Dimanche) - läkemedelsbox 3 fack (Matin, Midi, Soir) - t
337,99 kr

4251285515659 CF8098 2x LED-lyktor "Stars" & "Flowers" gjorda av keramik - 
LED-ljus med vackra motiv - Juldekoration

337,99 kr
4251285515666 CF3432 4-delat set - 2x pluggar + 2x kopplingar - högkvalitativ 

TV-antenn coax pluggkoppling i vitt
112,99 kr

4251285515673 CF8085 4x diskborste - köksborste - diskborste - diskborste - 
pannborste - ca. 29 x 6,5 x 6 cm (färgvalet varierar!)

202,99 kr
4251285586659 CF7559 4x takränneskydd för nedrör, nedrörsskydd för löv, löv, 

grenar - perfekt som en bladsikt, bladsil för fångst av bl
202,99 kr

4251285586659 CF7559 4x takränneskydd för nedrör, nedrörsskydd för löv, löv, 
grenar - perfekt som en bladsikt, bladsil för fångst av bl

202,99 kr
4251285515727 CF7702 Sats med 3 - Formar för popsicles - för 12 popsicles, 13 

x 14 x 14 cm
337,99 kr

4251285515734 CF7697 6x frysblock i blått - Cool-pack för kylbox och coolbag - 
Ice-pack - kylbatterier för hushåll och fritid

202,99 kr
4251285515741 CF7697 12x kylbatterier i blått - Kylelement för kylbox och 

kylväska - Frysblock - Kylbatterier för hushåll och fritid
337,99 kr

4251285536739 CF6959 2x Kökssil av plast - Sockersil för pulveriserat socker - 
Finmaskig sil för bakning - Minisil för te, kaffe, kakao

146,99 kr
4251285515789 CF7494 Set med 24 PF-magneter i 3 olika färger 202,99 kr
4251285515796 CF7495 3x steksladd - Köksgarn för matlagning och grillning - 

Vit grillsladd för kött, grönsaker och fisk
168,99 kr

4251285515802 CF7496 Set med 2 - Formar för popsicles - för 12 popsicles 202,99 kr
4251285515857 CF7721 Sats med 3 skalande knivar / hushållsknivar med mjukt 

handtag i olika färger
168,99 kr

4251285515888 CF7708 2x Knäskudde för trädgården - Knämatta för 
trädgårdsskötsel - Knäskudde för hantverk och fritid - K

202,99 kr
4251285560819 CF8020 Sats med 4-håls förstärkningsringar 500 stycken 

vardera
168,99 kr

4251285515970 CF5605 15-delars tillbehörssats för piratdräkter - perfekt för 
karnevaler, temafester och kostymevenemang

337,99 kr
4251285516007 CF7503 Set med 8 minnesmagneter "Butterfly" ca. 5 x 5 cm 

(Mix1)
146,99 kr

4251285516052 CF4604 Dubbel handdukshållare Tekhanddukhållare 40 cm 225,99 kr
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4251285516083 CF7519 4x duschsvamp - badsvamp i fantastiska färger - 
tvättsvamp för dusch - massagesvamp - duschpinne [fär

202,99 kr
4251285570252 CF7510 4x handtvättborste i blått - nagelborste för hand- och 

naglarengöring
168,99 kr

4251285516120 CF8035 12x skursvampar av plast - skursvampar i klara färger - 
rengöringssvamp i plast för envis smuts - pannrengörin

168,99 kr
4251285516144 CF7520 6x äggkoppar av förkromad metall - elegant ädelhållare 

med metalliskt utseende - Frukostäggkoppar i spiralfor
168,99 kr

4251285516151 CF7520 12x äggkoppar av förkromad metall, elegant ägghållare 
med metalliskt utseende, frukost i spiraldesign

225,99 kr
4251285516182 CF8037 Universalfilter för köksfläktar - Avsugningsfläktfilter 

lämpligt för olika modeller av rökutsug - Kapbar
225,99 kr

4251285516182 CF8037 Universalfilter för köksfläktar - Avsugningsfläktfilter 
lämpligt för olika modeller av rökutsug - Kapbar

225,99 kr
4251285516366 CF6249 2x kvast med hästhårsmix för utomhusbruk - Mjukt 

borsthuvud för utbyte - Kvasthuvud för trädgårdstvätt, 3
225,99 kr

4251285516397 CF8107 3-delad snidningsset av rostfritt stål - snidkniv, 
köttgaffel och fjäderfäsax för att skära kött

337,99 kr
4251285516410 CF8105 3-Piece Cocktail Shaker-set i rostfritt rostfritt stål - 

cocktailblandare med shaker, måttkopp och cocktailfilter
202,99 kr

4251285516458 CF8130 24x S-formade universal krokar - krom kappkrokar - 
kappkrokar

168,99 kr
4251285516496 CF7560 4x korknät, rund, Ø 19 x 1 cm, rund fat för kastruller, 

stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig, mycket b
202,99 kr

4251285516502 CF7560 8x fat av kork rund, Ø 19 x 1 cm, rund fat för kastruller, 
stekpannor, kök och hushåll, värmebeständigt, mycket 

337,99 kr
4251285516502 CF7560 8x fat av kork rund, Ø 19 x 1 cm, rund fat för kastruller, 

stekpannor, kök och hushåll, värmebeständigt, mycket 
337,99 kr

4251285516533 CF8135 2x regnponcho med huva - regnskydd med extra stark 
återanvändbar poncho - nödponcho för konsert, stadion

202,99 kr
4251285516540 CF8136 set med 4 fönsterklämmor - fönsteröppnare, 

fönsterstoppare, fönsterkilar - klämskydd för fönster och
168,99 kr

4251285516540 CF8136 set med 4 fönsterklämmor - fönsteröppnare, 
fönsterstoppare, fönsterkilar - klämskydd för fönster och

168,99 kr
4251285516557 CF8136 uppsättning med 4 fönsterklämmor - fönsteröppnare, 

fönsterproppar, fönsterkilar - spännskydd för fönster oc
168,99 kr

4250847141077 CF3154 nyckelstång i rostfritt stål med hylla och magnetvägg - 
memo-tavla i modern design - tangentbord med 7 kroka

394,99 kr
4250847141077 CF3154 nyckelstång i rostfritt stål med hylla och magnetvägg - 

memo-tavla i modern design - tangentbord med 7 kroka
394,99 kr

4251285563308 CF8144 2 tablettlådor med 10 fack med märkning, 
veckodispenser

168,99 kr
4251285516670 CF8146 Set med 300 påsar 9,5 x 13,2 cm självhäftande 

universal transparent
112,99 kr

4251285516687 CF8147 Uppsättning med 150 stängningspåsar Ziplock-påsar i 3 
olika storlekar återförslutningsbar universal transparent

202,99 kr
4251285516700 CF8187 universal stänkskyddsglaslock med silikonkant för 

kastruller och stekpannor med Ø 24, 26, 28 cm
337,99 kr

4251285540934 CF7482 4x blinkande igelkottboll med LED-ljus, lekboll, 
blinkande gummi, spikad boll, present för barnens födel

202,99 kr
4251285516731 CF8148 200x klistermärke presentklistermärke, 

födelsedagspresent, presenter, självhäftande 55 x 35 m
202,99 kr

4251285549234 CF8152 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, 
Vitragestangen - självhäftande krokar för fönster, fönste

146,99 kr
4251285549234 CF8152 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, 

Vitragestangen - självhäftande krokar för fönster, fönste
146,99 kr

4251285562998 CF8153 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, Vitra-
stänger - självhäftande krokar för fönster, fönsterkrokar

146,99 kr
4251285516854 CF7975 2x såpbubblor i fantastiska färger, var och en med 60 

ml såpbubblor för långvarig glädje i såpbubblor
146,99 kr

4251285517103 CF8257 42-delade håraccessoarer för barn i turkos - 
hårhanddukar med spännen och klämmor att fästa, klä

202,99 kr
4251285517110 CF8258 42-delade håraccessoarer för barn i grönt - 

hårhanddukar med spännen och clips för att fästa, nåla 
202,99 kr

4251285517141 CF8184 dörrstoppare, dörrhållare som väger 1,4 kg i julaktig 
tomtedesign, propp för fönster och dörrar, dörrbuffert f

337,99 kr
4251285528871 CF7042 4x askkoppar av glas - färgade askkoppar för cigaretter 

- askar för privat och gastronomi - av 5 mm tjockt glas
202,99 kr

4251285517172 CF8127 20x sötsaftlock för 0,3 och 0,5 liters flaskor, storlek 1 168,99 kr
4251285517189 CF7237 5-delat trädgårdsredskap - trädgårdsredskap med 

dubbelhacka, liten kultivator, ledskrapa, handkratta, blo
337,99 kr
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4251285517196 CF4351 ekonomi set sjuksköterskaklocka "Nurse Clock", 6 färger 
och mönster gjorda av silikon, sjuksköterskaklocka - FO

202,99 kr
4251285517219 CF8176 4x Teglas - Drickglas med handtag - Glasmuggar för te, 

kakao, kaffe, latte, espresso och cappuccino - tekoppar 
337,99 kr

4251285517240 CF6997 25-delat Dia de los Muertos festset för barn med 
kartongservis med dödskalle ansikten för Halloween och

225,99 kr
4251285517295 CF8174 trädgårdssikt med två utbytbara silinsatser 4 mm, 6 mm 

- rund sil - bottensikt, marksikt, sandsikt, trädgårdsarbet
337,99 kr

4251285517332 CF4784 Set med 6 reflekterande band, snäppbara armband 
perfekt för joggare och cyklister

146,99 kr
4251285517349 CF8092 Set med 6 blinkande hårklämmor Klämma klippklipp 

Hårtillbehör Claw Clip med 6 olika mönster Mix 1
146,99 kr

4251285517417 CF7942 4-pack vinkelanslutning, 100 x 100 x 90 x 3,0 mm, 
förzinkad (förpackning 1)

225,99 kr
4251285517424 CF7950 Pack med 4 vinkelkontakter med pärla, 105 x 105 x 90 

x 3,0 mm, förzinkad (förpackning 2)
225,99 kr

4251285517585 CF7939 5x mini-vikningsregel, vikregel, 1m, metrisk, 10 länkar, 
vit

202,99 kr
4251285548633 CF5035 10x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlösa 

julbelysning - LED-julljus - Julgransljus - Ljuskedja
299,90 kr

4251285536456 CF7936 justerbar skiftnyckel, från 0 - 28 mm 146,99 kr
4251285517660 CF7953 2x ryggborste - kroppsborste - torr borste - 

massageborste - badborste - 40 cm
146,99 kr

4251285517707 CF8053 18-delad bambu bestick set - återanvändbara ätpinnar - 
trä pinnar set och bambu sked - bambu ätpinnar, trä ät

146,99 kr
4251285517714 CF5098 60x sugkoppar med kabelspår för sagoljus och 

fönsterdekoration - Starka fönsterknoppar för fönsterfäs
337,99 kr

4251285517721 CF5098 80x sugkopp med kabelspår för sagoljus och 
fönsterdekoration - starka fönsterknoppar för fönsterfäs

337,99 kr
4251285517738 CF5098 120x sugkopp med kabelspår för sagoljus och 

fönsterdekoration - starka fönsterknoppar för fönsterfäs
394,99 kr

4251285517738 CF5098 120x sugkopp med kabelspår för sagoljus och 
fönsterdekoration - starka fönsterknoppar för fönsterfäs

394,99 kr
4251285517769 CF7288 10x doftoljor i ett set - rumsdoft blommor - doftolja för 

aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare
337,99 kr

4251285517790 CF8203 3x keramisk luftfuktare - radiatorförångare för 
befuktning av rumsluften - värmeförångare i oval form, 

337,99 kr
4251285517820 CF4784 Set med 8 reflekterande band, snäppband perfekt för 

joggare och cyklister!
168,99 kr

4251285517875 CF3403 2x rosttermometer av rostfritt stål - analog 
kötttermometer upp till 120 ° C - grilltermometer - köttn

168,99 kr
4251805404500 CF8202 8x Isskrapa för bilen - Vindruteskrapa för bilen - 

Fönsterskrapa - Bilfönsterskrapa, 12 x 12 cm
202,99 kr

4251285517899 CF8205 100x Delta S8, grå, ca. Ø 8 x 40 mm 225,99 kr
4251285517905 CF8204 280x Dowel S5, grå, ca. Ø 5 x 25 mm 225,99 kr
4251285573093 CF4588 24x premium malstopp träringar av cederträ, 

malskyddsbandringar utan kemikalier - naturlig malfälla,
168,99 kr

4251285518063 CF8220 -sekatörer med högkvalitativt blad av kolstål, bypass 
sax

337,99 kr
4251285518070 CF8218 tältpinnar av stål - robusta pinnar med tråd för camping 

och utomhus - perfekt för normal och hård mark
337,99 kr

4251285518124 CF8062 2x tesil av rostfritt stål - teinfusionsmedel för löst te och 
kryddor - finmaskat tefilter

202,99 kr
4251285518186 CF8277 96x rökelsestrutar i olika dofter - Jul rökelsepinnar - 

Juldoft
168,99 kr

4251285547520 CF12422 48x presentbågar i fantastiska färger - självhäftande 
dekorativa rosetter med mönster för jul och födelsedaga

168,99 kr
4251285518216 CF10712 4x halmstjärnor i en mixuppsättning - 

Julgransdekorationer - halmhänge för julgranen - naturli
168,99 kr

4251285518230 CF8510 6x presentpåse till jul, jultomten och advent - XXL 
presentpåse med julmotiv - presentpåse

337,99 kr
4251285518254 CF8293 4x XL glitterrottingstjärnor i ett sparpaket, som en 

dekoration av fönster och julgran
168,99 kr

4251285518261 CF8275 4x fickvärmare med 2 motiv - handvärmare i form av en 
isbjörn och en varmvattenflaska

202,99 kr
4251285566811 CF8276 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 

älgmotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och på s
168,99 kr

4251285566811 CF8276 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
älgmotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och på s

168,99 kr
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4251285518292 CF8282 4x presentpåse till jul och jultomte - Tomtpåse för 
fyllning - julpåse

202,99 kr
4251285518308 CF8283 Set med 3 julkängor med olika motiv - Nikolausstrumpf 

att fylla - Julstrumpor att hänga - 25 x 21 cm
202,99 kr

4251285518414 CF8299 set med 2 dekorativa änglar med krans av blommor och 
hjärta - dekoration av syntetisk harts i två varianter - Jul

337,99 kr
4251285577541 CF8303 6x juteband för dekoration och förpackning - Jute 

dekorationsband i olika färger
202,99 kr

4251285518599 CF8317 julgarn storlek XXL för juldekorationen, vinterfigur som 
dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekoration elle

225,99 kr
4250847141831 CF3141 7-delad skärbrädeset i plast - frukostbrädor med 

brädhållare - små hållbara serveringsfat - brödbrädor m
337,99 kr

4251285518711 CF8329 2x XL keramisk figuruppsättning med bomullsduk och 
hatt, tjej med flätor och pojke, 20 x 6 x 6 cm

202,99 kr
4251285518780 CF8339 Premium engångsskodäck - plastskodäck med halksula - 

engångsskor extra starka och vattentäta - överskor i en 
337,99 kr

4251285518797 CF8334 Weihnachtsstiefel XL Santa 4er 225,99 kr
4251285518803 CF8340 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 

Julgurka av äkta glas - julgranhängare i grönt för en fes
202,99 kr

4251285518827 CF8342 Set med 4 filtpåsar med oval botten, tryckt på julgranar 
med granar och snöflingor

146,99 kr
4251805403329 CF8345 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 

stjärnmotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och p
202,99 kr

4251285590052 CF8346 4x fickvärmare fickvärmare återanvändbar - 
handvärmare med små stjärnor för barn - värmedyna fö

202,99 kr
4251285518902 CF8349 2x fickvärmare i turtleneck-design - handvärmare med 

stjärnmotiv
202,99 kr

4251285518919 CF8349 4x fickvärmare i turtleneck-design - handvärmare i 
stickad ficka med stjärnmotiv i moderna färger

202,99 kr
4251285518919 CF8349 4x fickvärmare i turtleneck-design - handvärmare i 

stickad ficka med stjärnmotiv i moderna färger
202,99 kr

4251285518926 CF8350 3x XL julklockasats från Dolomeit, i ett jullook, klockor i 
olika varianter

225,99 kr
4251285533721 CF8400 30x kryddburkar 10ml med kork, set med 

miniglasflaskor, presentglasset, förvaring av oljor, krydd
202,99 kr

4251285519008 CF8400 60x kryddburkar 10ml med kork, set med 
miniglasflaskor, presentglasset, förvaring av oljor, krydd

337,99 kr
4251285519084 CF8432 bildram av plast - fotoram för 8 bilder i olika storlekar - 

vit ram i antikt utseende för att hänga upp
337,99 kr

4251285519121 CF8435 2x bildramar 10 x 15 cm för de vackraste bilderna - 
snygg fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbild

202,99 kr
4251285519213 CF8417 Uppsättning med 4 enhörningsnyckelringar i gummi, i 

olika varianter
146,99 kr

4251285519244 CF8428 2x bildram förkromad av plast - ädel fotoram ca. 10 x 
15 cm

225,99 kr
4251285519299 CF8416 10-LED glödlampformad ljuskedja - Dekorativ ljuskedja i 

vintage stil för en fantastisk atmosfär i hemmet
202,99 kr

4251285519312 CF8413 nyckellåda i trä "jag älskar mitt hem" med 6 krokar och 
magnetlås i dörren

337,99 kr
4251285519381 CF8415 filtpåse xxl för shopping, tidningsställ, leksaker eller 

picknick på stranden, robust tjock filt, perfekt vedficka f
337,99 kr

4251285519527 CF7125 nötknäppare tillverkad av gjutjärn (svartmålad) med 
trähandtag - för att knäcka många nötter som hassel, p

202,99 kr
4251285519534 CF8115 dubbelkrok "Capri", förkromad 146,99 kr
4251285519541 CF8116 3-delat badset "Marseille" i svart, badrumset 202,99 kr
4251285590779 CF8118 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 

21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor
202,99 kr

4251285519695 CF8126 50x Handduksskenor av plast och förkromad metall - 
Färgglada klämmor för handdukar - Klämhängare för hä

168,99 kr
4251285519701 CF8128 3x luftfuktare tillverkad av keramik - radiatorförångare 

för befuktning av rumsluften - vattenförångare med S-fo
337,99 kr

4251285519732 CF8446 4x kakor till jul - Stora kakformar med julmotiv - hjärta, 
stjärna, gran, ängel

146,99 kr
4251285565531 CF6357 3x vallfälla, bayersk form, gjord av kopparpläterad 

ståltråd, ca. 15,5 x 8 x 5,5 cm
202,99 kr

4251285519794 CF7777 Set med 4 cigarettfodral av metall i olika retrovarianter - 
Tobakstillbehör för cigaretter - Vintage cigarettfodral

146,99 kr
4251285519923 CF8046 6 roliga bagagelappar gjorda av flexibel plast att skriva 

på, bagagelappar i olika utföranden
202,99 kr
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4251805401103 CF7645 40x sugkoppshållare, multifunktionskrok med metallkrok 
och spår för fairy lights och andra dekorationer

168,99 kr
4251285520011 CF6689 10x utbyteslampa för älvljus med 20 lampor, 12V / 

1,14W, med grönt uttag
168,99 kr

4251285520028 CF6689 15x utbyteslampa för älvljus med 20 lampor, 12V / 
1,14W, med grönt uttag

337,99 kr
4251285520035 CF6691 6x korrugerade ljus för Schwipp-bågar med 7 lampor - 

ersättningslampor för fairy lights eller pyramider - 34V /
168,99 kr

4251285520042 CF6691 9x korrugerade ljus för Schwipp-bågar med 7 lampor - 
reservlampor för fairy lights eller pyramider - 34V / 3W, 

202,99 kr
4251285520059 CF6690 6x korrugerade ljus för Schwipp-bågar med 16 lampor - 

utbyteslampor för fairy lights eller pyramider - 14V / 3W
168,99 kr

4251285520066 CF6690 9x korrugerade ljus för Schwipp-bågar med 16 lampor - 
reservlampor för fairy lights eller pyramider - 14V / 3W, 

202,99 kr
4251285520097 CF8381 3-delars burkar med jul-deco-glitter - Glitter-deco av 

plast i metallisk optik - Perfekt för jul
202,99 kr

4251285520134 CF8383 80x sugkoppshållare med slits, transparentblå för 
sagoljus och dekoration till jul, påsk, nyårsafton

202,99 kr
4251285520172 CF8270 com -four® 2x fräsar, fräsar för kakor, pasta, dumbling 

och ravioli - degfräs och kexrulle - runda degvalsar
168,99 kr

4251805413588 CF8483 dubbel reseskål i stativ, fällbara silikonmatskålar, för 
hundar och katter, perfekt för semester, resa, camping 

202,99 kr
4251285520431 CF8464 4x väggfäste gjord av pulverlackerat stål, krok för 

blomkruka, trädgård, vindklockor, hängande korg, med 
394,99 kr

4251285520448 CF8465 4x väggfäste gjord av pulverlackerat stål, krok för 
blomkruka, trädgård, vindklockor, hängande korg, med 

337,99 kr
4251285520523 CF11017 48x sugkoppshållare, multikrok med metallkrok och spår 

för älvljus och annan dekoration
225,99 kr

4251285520615 CF8079 2x isskrapa av robust plast med fodrad handske, 
hjulskrapa ca 23 x 11 cm

202,99 kr
4251285550254 CF8226 3-delars set Lyxig isskrapa av robust plast med isbrytare 

och kant, med kvast, ca 51 x 10 cm
202,99 kr

4251285520813 CF8180 professionell gastronomi serveringsbricka av rostfritt 
stål - stilren presentation av mat

337,99 kr
4251285520844 CF8188 3x trivet av kromtråd i en fantastisk design - runda 

naglar för krukor, kokkärl eller tekannor - Ø ca. 20 cm
202,99 kr

4251285538917 CF8086 2x vind askkopp av dolomit - väderbeständig storm 
askkopp av keramik - liten bords askkopp med lock - de

225,99 kr
4251285538917 CF8086 2x vind askkopp av dolomit - väderbeständig storm 

askkopp av keramik - liten bords askkopp med lock - de
225,99 kr

4251285521117 CF8088 300x Fingerfood-spett av bambuträ - Träspett med bred 
greppyta för bättre grepp - perfekt för buffé eller gastro

202,99 kr
4251285521124 CF8089 300x Fingerfood-spett gjorda av bambuträ - Träspett 

med bred greppyta för bättre grepp - perfekt för buffé e
202,99 kr

4251285521155 CF7993 3x byxhängare av trä och filtinsats för spännande byxor, 
hängslen för upphängning, 25 cm

202,99 kr
4251285521186 CF7999 72x Filtglider - Runda stolglider med spik - Filtglider för 

möbler, stol & bordsben
168,99 kr

4251285535534 CF8209 klädnypeset med klämmor och klädnyparkorg i olika 
färger - klassiska klädnypor i trendiga färger

202,99 kr
4251285559738 CF8054 43-delars uppsättning klädnypor och klädnypskorg i 

olika färger - korg med klämmor och handtag för upphä
202,99 kr

4251285521261 CF5614 12x kakskärare för pepparkakor, kakor och kex - 
Kakskärare av metall i olika former

225,99 kr
4251285561168 CF7853 2x Hängande torktumlare med 13 clips - Mini hängande 

roterande torktumlare - Torktumlare för strumpor och s
202,99 kr

4251285563568 CF8228 4x teleskopisk flugsmällare - myggmedel med flexibelt 
utdragbart handtag - skadedjursbekämpning [urvalet va

168,99 kr
4251805466607 CF8138 2x dekorativa glastallrikar för choklad, desserter, frukt 

och som ostbricka - fyrkantigt frostat glas serveringsfat 
225,99 kr

4251285514393 CF6740 10x doftoljor i ett set - rumsdoftväxter - doftolja för 
aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare

337,99 kr
4251285521544 CF8057 3,5 "RaspberryPi LCD-pekskärm med penna och 

pennan, 480x320 pixlar
337,99 kr

4251285521575 CF7792 keramikhällskrapa med utbytesblad - skrapa av rostfritt 
stål för köket - keramikskrapa med halkskydd och blads

146,99 kr
4251285521582 CF7792 2x keramisk hällskrapa med ersättningsblad - skrapa av 

rostfritt stål för köket - ceran skrapa med halkskydd och
146,99 kr

4251805431438 CF8271 Ostbräda med ostkniv - skifferbräda av naturligt skiffer - 
ostbräda med gaffel och ostkniv av rostfritt stål - ca 22 

225,99 kr
4251285521605 CF8272 Ostbräda med ostkniv - Rund skifferbräda av naturlig 

skiffer - Ostbräda med gaffel och ostkniv av rostfritt stål
225,99 kr
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4251285521612 CF8273 4x skifferunderlägg - glasunderlägg med halkfria 
gummifötter - dekorativa bordsunderlägg - skifferplatta 

146,99 kr
4251285521681 CF8261 4x gecko sugkopp väggkrokar - stora ca. 9 x 6,5 cm - 

hög sugkraft - handdukshållare för ödla - klädkrok för ö
112,99 kr

4251805403107 CF8360 12-delars set med cowboyredskap med pistoler, hölster, 
märken och bälten - kostymtillbehör för Mardi Gras och 

337,99 kr
4251805461664 CF5631 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 

21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul
394,99 kr

4251285521803 CF7814 3x skyddsfodral för hörlurar av stötbeständigt material i 
grått, med ögla för nyckelringar eller karbinhake

146,99 kr
4251285521858 CF7813 3 x skyddsväska för hörlurar av stötsäkert material i 

trendiga färger
202,99 kr

4251285521865 CF7814 3x skyddsfodral för hörlurar gjorda av stöttåligt material 
i orange, med ögla för nyckelringar eller karbinhake

146,99 kr
4251285521889 CF7814 3x skyddsfodral för hörlurar av stötbeständigt material i 

rosa, med ögla för nyckelringar eller karbinhake
146,99 kr

4251285521896 CF1363 3x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 3 
kundvagnschip - plastparkeringsmätare

168,99 kr
4251285521896 CF1363 3x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 3 

kundvagnschip - plastparkeringsmätare
168,99 kr

4251285521933 CF7814 3x skyddsfodral för hörlurar i stöttätt material i rött, 
med ögla för nyckelringar eller karbinhake

146,99 kr
4251285521940 CF7813 3 x skyddsväska för hörlurar av stötsäkert material i 

trendiga färger
146,99 kr

4251285521995 CF7816 3x Skyddsfodral för hörlurar tillverkade av stötsäkert 
material i svartrött, ca. 7,5 x 7,5 x 3 cm

146,99 kr
4251285584464 CF8223 8-delad äggkoppsset i porslin - äggkoppar och skedar i 

vitt - kökstillbehör
225,99 kr

4251285552272 CF7757 6x flaskborstar för rengöring - rengöringsborstar i 3 
storlekar - borstar för rengöring av flaskor, glas och kan

168,99 kr
4251285571327 CF7963 2x huvudmassageenhet med 12 massagefingrar - 

avkopplande massagespindel för huvudet - huvudspärre
146,99 kr

4251285522138 CF8002 4-delad salladsbestick av plast - set med salladssked 
och salladsgaffel - återanvändbara serveringsbestick i pl

168,99 kr
4251285522145 CF8002 4-delad salladsbestick av plast - set med salladssked 

och salladsgaffel - återanvändbara serveringsbestick i pl
202,99 kr

4251285522145 CF8002 4-delad salladsbestick av plast - set med salladssked 
och salladsgaffel - återanvändbara serveringsbestick i pl

202,99 kr
4251285522183 CF7755 4-delars stylinguppsättning med olika hårborstar med 

mjuka handtag - universalborste, rund borste, skelettbo
202,99 kr

4251285522213 CF7670 8x 20 m² täckfilm (160 m²), skyddsfilm mot stänk, 
damm och fläckar, ytskydd vid målning och tapetsering

202,99 kr
4251285522268 CF7565 2x kreditkortshållare, filtfodral med 12 fack för 

kreditkort, visitkort och andra kort i grått
168,99 kr

4251285522275 CF7563 2x kreditkorthållare, filtfodral med 12 fack för kreditkort, 
visitkort och andra kort i grönt

168,99 kr
4251285522282 CF7566 2x kreditkorthållare, filtfodral med 12 fack för kreditkort, 

visitkort och andra kort i rosa
168,99 kr

4251285522299 CF7564 2x kreditkorthållare, filtfodral med 12 fack för kreditkort, 
visitkort och andra kort i svart

168,99 kr
4251285522305 CF7567 2x kreditkorthållare, filtfodral med 12 fack för kreditkort, 

visitkort och andra kort i mörkgrå
112,99 kr

4251285522411 CF7080 6x 360 ° rotation D-ring utomhus i höghållfast plast för 
ryggsäckar, västar etc. i olika färger

168,99 kr
4251285522428 CF7080 6x 360 ° rotation D-ring utomhus i höghållfast plast för 

ryggsäckar, västar etc. i olivgrön
112,99 kr

4251285522435 CF7080 6x 360 ° rotation Utomhus D-ring av höghållfast plast 
för ryggsäckar, västar etc. i khaki

112,99 kr
4251285522442 CF7080 6x 360 ° rotation Utomhus D-ring av höghållfast plast 

för ryggsäckar, västar etc. i svart
168,99 kr

4251285522473 CF8502 2x serveringsbricka i trä - Rektangulär träbricka med 
motivet "I LOVE MY HOME" i olika storlekar û Shabby C

337,99 kr
4251285522497 CF8494 5x duschlock vattentätt för att skydda frisyren, flexibel 

badmössa med elastiskt gummiband med olika motiv, Ø
146,99 kr

4251285522497 CF8494 5x duschlock vattentätt för att skydda frisyren, flexibel 
badmössa med elastiskt gummiband med olika motiv, Ø

146,99 kr
4251285522503 CF8494 10x duschlock vattentätt för att skydda frisyren, flexibel 

badmössa med elastiskt gummiband med olika motiv, Ø
202,99 kr

4251285522510 CF8397 växtskyddsväska av trädgård fleece för skydd mot väder 
och djur, ca. 1,20 x 1,80 m

168,99 kr
4251285522527 CF8498 Kökssikt i rostfritt stål - Utdragbar dräneringssil för 

tvättning av frukt, grönsaker och sallad
337,99 kr
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4251285522541 CF8500 glaslykta med LED-belysning - upphängd gänglampa 
med juteben - dekorativt glas för hängning - hängande 

337,99 kr
4251285522572 CF8500 glaslykta med LED-belysning - upphängd gänglampa 

med juteben - dekorativt glas för hängning - hängande 
337,99 kr

4251285522626 CF3160 kassaskåp, kassaskåp av stål med insats och cylinderlås 450,99 kr
4251285522794 CF7078 2x ficklampahölster av slitstark nylon för ficklampor upp 

till 17 cm
146,99 kr

4251285522862 CF7930 radband med stort träkors, konstgjorda blommor som 
en fantastisk juldekoration, vacker rumsdekoration, äve

225,99 kr
4251285522909 CF8512 kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina för 

pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium Ma
168,99 kr

4251285523005 CF7928 2x jordningskontakt vinklad svart med 
jordningskontaktplugg monterbar brytfast

168,99 kr
4251285523036 CF7082 20x nyckelring i rostfritt stål utomhus, spiraltråd ca. 16 

cm, kabelhänge med mässingsskruv och förkromad cyli
168,99 kr

4251285523081 CF8474 16-delat hörnskydd, kantskydd, bordshörnskydd och 
barnskydd med roterande mekanism för uttag, skydd fö

168,99 kr
4251285597402 CF1781 dörrpropp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 

levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f
337,99 kr

4251285523135 CF6492 5x silikonflaskhållare i blått med karbinhake och 
nyckelring

146,99 kr
4251285523142 CF6492 5x silikonflaskhållare i rött med karbinhake och 

nyckelring
112,99 kr

4251285523159 CF6492 6x silikonflaskhållare i olika färger med karbinhake och 
nyckelring

146,99 kr
4251285523197 CF5752 2x adapter USB 3.0 hane till hona rätvinklad 270 ° 

horisontell (2 stycken - höger)
112,99 kr

4251285523272 CF8515 4x trapplöpare hoppspiral i olika färger i metallisk 
design, ca. 6,5 cm

202,99 kr
4251285523326 CF7489 8-delat gummilångt set, 8 små gummiband, diverse, ca. 

34 cm
202,99 kr

4251285523333 CF7489 16 delar lång gummisats, 16 små gummiband olika, ca. 
34 cm

337,99 kr
4251285556843 CF0251 4x keramisk skalare för frukt och grönsaker - 

universalskalare särskilt skarp - skalare med pendelblad
202,99 kr

4251285523432 CF8542 4x Återanvändbar fickvärmare - Handvärmare med 
hundmotiv för barn - Värmekudde för kalla dagar och fö

202,99 kr
4251285523449 CF8543 4x återanvändbar handvärmare - Gelhandvärmare i 

hjärtmotiv - Värmedyna för kalla dagar och på språng - 
168,99 kr

4251285523463 CF8512 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 
för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium

337,99 kr
4251285523470 CF6947 24-bitars barns skrivset "Thea" med linjal, 

anteckningsbok och mycket mer
202,99 kr

4251285523500 CF5199 4-delars uppsättning Euro-kontakt och Euro-
plankoppling, monterbar med skruvlock, okrossbar

337,99 kr
4251285523524 CF8513 24 x duschdraperiringar i vitt - för duschdraperistänger 

av polyeten i C-form - lätt och mycket lätt att installera
146,99 kr

4251285523531 CF6590 Gummibandsats, 4 stora ormar i olika färger, 46cm 202,99 kr
4251285523586 CF8533 4x par högkvalitativa gästtofflor i set - gästtofflor i 

dekorativ förvaring - varma filtskor för barn, kvinnor och
225,99 kr

4251285523593 CF8533 4x par högkvalitativa gästtofflor i set - gästtofflor i 
dekorativ förvaring - varma filtskor för barn, kvinnor och

225,99 kr
4251285523692 CF8532 450x Shish kebabspett - 20 cm långa spett - 

Vegetabiliska spett i en uppsättning
146,99 kr

4251285523715 CF8524 4x porslinsäggskoppsset - Ägghållare i vitt - Kokt 
ägghållare till frukost, ca. 6,5 cm

202,99 kr
4251285523807 CF8540 Dekorativ glödlampa med LED-ljuskedja för att hänga 

och sätta ner - batteridriven bordslampa för en trevlig a
202,99 kr

4251285524040 CF8534 6x slem i fat, slem i olika färger [urval varierar], vardera 
65 g

202,99 kr
4250847190341 CF6560 30x klädnypor i praktisk korg med handtag - korg med 

handtag för hängning och klipp i trendiga färger
202,99 kr

4251285553743 CF7803 32x tatueringsbågar med utdragbara tatueringar för 
pojkar med olika motiv

168,99 kr
4251285524132 CF7804 32x tatueringsbågar med avdragande tatueringar för 

tjejer med olika motiv
168,99 kr

4251285524156 CF8364 12x glittermask i rund form i olika färger, venetianska 
ögonmasker maskeradmask perfekt för fester, cosplay, 

146,99 kr
4251285551206 CF8369 18-delad mustasch med olika mustascher, falskt skägg 

att klibba på - mustaschen är självhäftande
168,99 kr
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4251285524200 CF8369 36-delad mustasch med olika mustascher, fel skägg att 
klibba på - mustaschen är självhäftande

202,99 kr
4251285524248 CF5422 24x korkunderlägg för drycker - runda och fyrkantiga 

drinkunderlägg - glasunderlägg av kork
202,99 kr

4251285524347 CF5574 48-bitars giveaway-pirater, skattejakt med mynt och 
kistor, för barns födelsedagar, piratpartytillbehör

168,99 kr
4251285524354 CF7801 2 Pirathattar för barn med integrerad röd sjal för 

temafester och andra fester
202,99 kr

4251285524361 CF7802 2x pirathatt med skalle - hatt för barn och vuxna - 
kostym för Mardi Gras, Carnival, Halloween

202,99 kr
4251285524392 CF8361 6x piratmask med gummiband i skelettdesign med 

guldfärgade örhängen - en storlek för barn och vuxna
168,99 kr

4251285524415 CF7060 48x krita för skrivning och målning - krita för skolan, 
kök och trädgård - gatakrita

112,99 kr
4251285574946 CF0680 96 krita pinnar i ljusa färger för skiffer, asfalt, betong 

och andra hårda ytor
168,99 kr

4251285524460 CF0681 piratuppsättning i 20 delar, godsaker och presenter till 
barnens födelsedagar, piratpartytillbehör

202,99 kr
4251285524514 CF8563 3x Snölöpare för kälkåkning - Snölöpare för hela 

familjen - Slädar i flera färger [urval varierar]
394,99 kr

4251285524521 CF8562 3x snöskoter för släde - snöskridskor för hela familjen - 
slädar i olika färger

394,99 kr
4251285524538 CF8561 snösläde för kälke - snösläde med bred fälg och infällda 

grepp för mer säkerhet
450,99 kr

4251285524545 CF8561 snösläde för kälke - snösläde med bred fälg och infällda 
grepp för mer säkerhet

450,99 kr
4251285524552 CF8561 snösläde för kälke - snösläpvagn med bred kant och 

infällda grepp för mer säkerhet
450,99 kr

4251285552319 CF6367 4x skönhetssminksvampar i äggform - svampar i 
vattendroppsoptik - perfekt för puder, kräm och vätska 

112,99 kr
4251285524590 CF6679 6x mirakelkrokar - genomskinliga väggkrokar på 

självhäftande kudde utan borrning - multikrokar för kök 
168,99 kr

4251285524620 CF6502 4x tonspridare, tåseparator, 2 par, gjord av mjuk gel-
silikon, för hammertoes och hallux valgus

225,99 kr
4251285524644 CF8063 4x Kulhjul - Möbelhjul - Kullager med fästhål i botten - 

Länkhjul av stål
202,99 kr

4251285524651 CF8066 Strömmätare, 10A, med digital LED-skärm 168,99 kr
4251285524682 CF7831 3x ersättningskabel för Raspberry PI, platt kabel för 

skärm, kamera och andra applikationer, FPC 1.0 tonhöjd
202,99 kr

4251285524699 CF7831 3x ersättningskabel för Raspberry PI, platt kabel för 
skärm, kamera och andra applikationer, FPC 1.0 tonhöjd

112,99 kr
4251285524750 CF8566 3x låda för kaffedynor - kaffelåda för kaffedynor - 

förvaringsbehållare för kaffedynor - dekorativ låda i vint
202,99 kr

4251285572393 CF8553 4x Skohorn av rostfritt stål - Bärbara stövelhorn - 
Förbandshjälp - Korthandlat skohorn för män och kvinno

168,99 kr
4251285572386 CF8591 4x Snölöpare för kälkåkning - Snölöpare för hela 

familjen - Slädar i flera färger [urval varierar]
450,99 kr

4251285524958 CF8465 2x väggfäste av pulverlackerat stål, krok för blomkruka, 
trädgård, vindklockor, hängande korg, med skruvar och 

225,99 kr
4251285524996 CF8464 2x väggfäste av pulverlackerat stål, krok för blomkruka, 

trädgård, vindklockor, hängande korg, med skruvar och 
337,99 kr

4251285525009 CF8464 2x väggfäste av pulverlackerat stål, krok för blomkruka, 
trädgård, vindspel, hängande korg, med skruvar och plu

225,99 kr
4251285525054 CF8571 Dubbel Spargris "Mr. & Mrs." gjord av keramik, ca. 14 x 

20 cm
337,99 kr

4251285525153 CF8599 4x snöåkare för kälkåkning - snöbanor för hela familjen 
- Porsche-slädar med handtag - slädar i ljusa färger [urv

450,99 kr
4251285525153 CF8599 4x snöåkare för kälkåkning - snöbanor för hela familjen 

- Porsche-slädar med handtag - slädar i ljusa färger [urv
450,99 kr

4251285569720 CF8595 4x snöåkare för kälkåkning - snöbanor för hela familjen 
- Porsche-slädar med handtag - slädar i ljusa färger [urv

394,99 kr
4251285525214 CF8525 8x justerbar laksträckare Monterad lakhållare, 15 - 30 

cm
168,99 kr

4251285525276 CF7848 4x vakuumpåsar, stora vakuumpåsar 85 x 53 cm, 
förvaringspåsar som hygieniska utrymmesbesparare, up

202,99 kr
4251285528871 CF7042 4x askkoppar av glas - färgade askkoppar för cigaretter 

- askar för privat och gastronomi - av 5 mm tjockt glas
202,99 kr

4251285525306 CF8607 snowboardspår i blått, snöglidare med dragrep och 
handtag, snöflinga

337,99 kr
4251285525436 CF8374 3x venetiansk mask, ögonmask i olika utföranden, 

ansiktsmask gjord av högkvalitativ spets som maskerad
112,99 kr
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4251285525443 CF7556 matlåda med flera fack - stapelbar skivlåda för kylskåp - 
läckagesäker matlåda med lock - ca 25 x 15,5 x 14 cm

225,99 kr
4251285525535 CF8584 Containers transportlåda, tårtbehållare och matlåda 

med 2 våningar och lyftinsats, i grönt
394,99 kr

4251285525542 CF8584 Containers transportlåda, tårtbehållare och matlåda 
med 2 våningar och lyftinsats, i turkos

394,99 kr
4251285525566 CF7784 Antistressboll - Klämboll i nätet - Skrynklig boll, 

Klämboll, leksak
168,99 kr

4251285563131 CF7696 80 meter klädstreck med stålinsats, klädstreck i olika 
färger [urval varierar]

202,99 kr
4251285525764 CF2424 5x barnskydd för uttag, uttagsskydd - barnskydd med 

roterande mekanism - optimalt uttagsskydd för bebisar 
112,99 kr

4251285525764 CF2424 5x barnskydd för uttag, uttagsskydd - barnskydd med 
roterande mekanism - optimalt uttagsskydd för bebisar 

112,99 kr
4251285525771 CF2424 10x barnskydd för uttag, uttagsskydd - barnskydd med 

roterande mekanism - optimalt uttagsskydd för bebisar 
168,99 kr

4251285525832 CF2854 4x mask "japansk soldat" för karneval, karneval, 
Halloween - ansiktsmask för att skydda identiteten

146,99 kr
4251285525870 CF7912 480x gem / häftklammer / brev- och filklipp i rund 

design i olika färger
146,99 kr

4251285525887 CF8114 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 
plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri

202,99 kr
4251285525894 CF8114 20x snabbhäftare DIN A4 - häftapparat med 

etikettremsor - dokumentplånbok - plastmappar för skol
202,99 kr

4251285525900 CF8114 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 
plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri

168,99 kr
4251285589148 CF8114 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 

plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri
202,99 kr

4251285525924 CF8114 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 
plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri

202,99 kr
4251285525931 CF8114 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 

plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri
202,99 kr

4251285525948 CF8114 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 
plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri

202,99 kr
4251285526037 CF8556 ankelmanschetter med plysch i rosa, fetish manschetter 

med nycklar
202,99 kr

4251285550261 CF3447 2x ugnslampa upp till 300 ° C, varmvit glödlampa 15W, 
E14, 230V

168,99 kr
4251285526099 CF3447 5x ugnslampa upp till 300 ° C, varmvit spisglödlampa 

15W, E14, 230V
337,99 kr

4251285526266 CF8609 Cherry Stone-kudde, 100% värmepanna i bomull med 
körsbärsfrön, 26 x 19,5 cm

202,99 kr
4251285526303 CF2651 USB 3.0 Super Speed ?? Y-kabel A hane till 10-stifts 

mini hane och USB 2.0 hane (extra ström) 60 cm svart
168,99 kr

4251285526426 CF8611 SAT HQ antennkabel Fönstergenomföring för 
koaxialkablar, ultraplatta och vattentäta

146,99 kr
4251285526440 CF8613 SAT HQ antennkabel Fönstergenomföring för 

koaxialkablar, ultraplatta och vattentäta
225,99 kr

4251285526532 CF8626 Kosmetikpinsel-Set 4tlg 225,99 kr
4251285526570 CF8635 2x bildram "I love" - fotoram med hjärta - romantisk 

plastram för dina favoritbilder
168,99 kr

4251285526587 CF5126 Nyckelring av metall med karbinhake för älskare, 
hjärtan i en ädel presentförpackning

168,99 kr
4251285526594 CF8634 2-delad nyckelring i metall med karbinhake för älskare, 

hjärtan i presentförpackning [Många val]
168,99 kr

4251285526594 CF8634 2-delad nyckelring i metall med karbinhake för älskare, 
hjärtan i presentförpackning [Många val]

168,99 kr
4251285526662 CF8632 20g doftande badkonfettihjärtor i presentförpackning, 

perfekt som partnerpresent
168,99 kr

4251285526679 CF8628 20x solhatt för växter, växtskyddshuvud, cirka 23 cm 
hög

337,99 kr
4251285526686 CF8628 10x solhatt för växter, växtskyddshuvud, 23 cm högt 202,99 kr
4251285526693 CF8629 2x vole trap, vole tube trap tillverkad av PVC, levande, 

ca 20 cm
225,99 kr

4251285553545 CF8691 8er Pack väggbuffert, dörrstopp, stoppspjäll, ø 3,8 cm 
vit

168,99 kr
4251285526716 CF8630 3x vallfällor med betesbricka, vole tonglås av 

galvaniserad plåt, ca. 18,5 cm
394,99 kr

4251285593190 CF8640 Sledrep av slitstarkt rep med gult, ergonomiskt format 
handtag

146,99 kr
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4251285599543 CF8646 75-delat hårtillbehörset för tjejer - pannband, 
hårklämma och slips i olika färger

202,99 kr
4251805441925 CF8649 Vakuumflaska i rostfritt stål - Dubbelväggig 

termosflaska - Termosflaska med enhandsmanövrering -
225,99 kr

4251285527034 CF8650 5L Isolerad pumpkanna - 5 liter rostfritt stål Airpot - 
Dubbelväggig isolerad kanna med pumpmekanism

619,99 kr
4251285527102 CF8656 10x falsk jättecigarr för Mafia Gangster Al Capone-

kostym, Dummy Cigar för karneval och fest, 12 cm
146,99 kr

4251285527119 CF8656 20x falsk jättecigarr för Mafia gangster Al Capone-
kostym, dummycigarr för karneval och karneval, 12 cm

202,99 kr
4251285527126 CF8657 6x djurmask med resår i en storlek för barn och vuxna 168,99 kr
4251285527133 CF9494 3x flera kompresser i 3 olika storlekar med 

fleeceöverdrag, kalla och varma kompresser - ekonomip
225,99 kr

4251285527133 CF9494 3x flera kompresser i 3 olika storlekar med 
fleeceöverdrag, kalla och varma kompresser - ekonomip

225,99 kr
4251285527140 CF8658 6x djurmask med resår i en storlek för barn och vuxna 202,99 kr
4251285527157 CF8659 2-delt armband och krage med pyramidnitar i läderlook, 

rocker, biker, punk, steampunk konstläder för festgäster
146,99 kr

4251285527195 CF5123 2x konstgjorda klubbor, falska dekorativa klubbor 
gjorda av plast, sötsocker godis 22,5 cm [färg varierar]

168,99 kr
4251285561663 CF8664 2x färgbyte LED-ljus för mun och tänder, lysande 

munskydd för riktiga festgäster, Halloween och Carnival
168,99 kr

4251285527225 CF6678 2x barnvagnskrokar med halkskydd i gummi för 
blöjväska - hållare för barnvagn - fickkarbinhake

202,99 kr
4251285527249 CF8701 36x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i klara 

färger - Dekorativa påskägg av plast - Storlek: 6 cm
225,99 kr

4251285527331 CF8706 2x LED-dekorationslampa, papperslyktor med hjärtmotiv 
i rött, 20 x 13,5 cm

146,99 kr
4251285527362 CF8746 4x påskkorgar med dekorativt gräs och äggfärger - 

Påskkorgar med grönt gräs - raffiakorg med påskgräs
337,99 kr

4251285527386 CF8750 4x påsknatur med höna och kyckling - Påskdekoration - 
minifågelbo - kycklingdekoration - vårdekoration

202,99 kr
4251285527409 CF5122 påskdekorationssats med filtpåse och påskklistermärken 

- dekaler för dekoration med fantastiska påskmotiv - filt
146,99 kr

4251285599314 CF7010 påskdekoration & presentset - färgglada raffiakorgar, 
grönt påskgräs, äggfärger - DIY påskkorgar - Påskbo att

337,99 kr
4251285563742 CF3478 2x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 

26W, E14, 230V, 165 lumen
168,99 kr

4251285527492 CF2829 klassisk äggklocka tillverkad av rostfritt stål - mekanisk 
kökstimer - timer med signalton - äggformad kökstimer 

168,99 kr
4251285527508 CF8705 Uggla duschdraperi, duschdraperi i ugglor dekor, 

badridå mönstrad, duschdraperi 180 x 180 cm
202,99 kr

4251285527522 CF5121 dörrstoppare, dörrhållare som väger 1,4 kg i julaktig 
tomtedesign, propp för fönster och dörrar, dörrbuffert f

337,99 kr
4251285527584 CF8743 6-delad kryddshakersats av rostfritt stål för salt, peppar, 

kryddor, örter - örtburk, kryddburk, kryddbehållare
202,99 kr

4251285527584 CF8743 6-delad kryddshakersats av rostfritt stål för salt, peppar, 
kryddor, örter - örtburk, kryddburk, kryddbehållare

202,99 kr
4251285527591 CF8701 60x påskägg att hänga upp - Påskdekoration i vackra, 

ljusa färger - Hängdekoration till påskbuketten - Storlek:
337,99 kr

4251285527621 CF8744 6x glas med lock, återanvändbara dricksglas i mason jar 
look med handtag, 100ml

202,99 kr
4251285527676 CF8707 Skumrulle för balans- och fitnessövningar, fascia-rulle 

för massage, 31 cm
337,99 kr

4251285527799 CF8797 30x påskägg att hänga upp - påskdekoration med 
fantastiska mönster - dekorering påskägg i olika färger -

337,99 kr
4251285527898 CF8765 påskägg för fyllning - färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg i fantastiska färger - dekorativa påskägg
337,99 kr

4251285527911 CF8766 20x påskägg för hängning - prickad påskdekoration i 
olika färger - påskdekoration - storlek: 6 cm, 5 cm

225,99 kr
4251285527942 CF8808 24x handmålade påskägg för hängning - 

Påskdekorationer i fantastiska färger - Påskdekorationer
202,99 kr

4251285527973 CF8809 18x påskägg för upphängning - spräckliga 
påskdekorationer i fina färger - dekorativa påskägg - sto

225,99 kr
4251805402995 CF8811 6x dekorativt hängande påsk - påskdekoration av trä i 

uggeldesign - Dekorativa hängen för fönster och buskar
146,99 kr

4251285528123 CF6668 3x julfönsterbilder, självhäftande med olika motiv - 
Julfönsterdekorationer - Fönsterdekorationer - Klistermä

225,99 kr
4251285528147 CF6396 3x Slime i ett fat i ljusa färger - festgåva för barnens 

födelsedagar - anti-stress Slime - knådning Slime att lek
202,99 kr
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4251285528154 CF6397 3x Slime i ett fat i ljusa färger - festgåva för barnens 
födelsedagar - anti-stressslem - knådande slem att leka 

202,99 kr
4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistol med bubbelvatten, transparent 

bubbelmaskin för barn och vuxna, bubbelpistol som en 
225,99 kr

4251285528239 CF8694 125-delars gardinvalsuppsättning - gardinrullar för 
skenor inre löpning - rullringar med karbinhakar - fällbar

146,99 kr
4251285528246 CF8694 250-delars gardinvalsuppsättning - gardinrullar för 

skenor inre löpning - rullringar med karbinhakar - fällbar
168,99 kr

4251285528253 CF8693 dörrpropp, tung dörrhållare i julsnögubbe-design, propp 
för fönster och dörrar, dörrbuffertar för drag

202,99 kr
4251285528291 CF8692 12x självhäftande krokar, självhäftande krokar i krom 

look, t.ex. för handdukar, 3,5 x 2,5 cm
112,99 kr

4251285528345 CF7063 60x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i 5 ljusa 
färger - Påskägg - Storlek: 6 cm

394,99 kr
4251285528369 CF8680 4x lopp- och luskam, nitkam för människor och djur i 

fantastiska färger, 9 x 5 cm
110,99 kr

4251285528482 CF8675 16x bordsdukfästen gjorda av okrossbar plast i vitt, 
bordsduk vikt, bordsdukhållare Tillverkad i Tyskland

202,99 kr
4251285528499 CF8675 24x bordsdukfästen gjorda av okrossbar plast i vitt, 

bordsduk vikt, bordsdukhållare Tillverkad i Tyskland
202,99 kr

4251285528505 CF8675 32x bordsdukfästen gjorda av okrossbar plast i vitt, 
bordsduk vikt, bordsdukhållare Tillverkad i Tyskland

225,99 kr
4251285533998 CF8675 12x bordsdukklämmor av obrytbar plast i vitt, 

bordsdukvikt, bordsdukhållare Tillverkad i Tyskland
168,99 kr

4251285528529 CF8674 2 magnetiska rumstermometrar, termometer med 
magnet och stativ

168,99 kr
4251285528604 CF8667 5x duschmössa med fantastiska färger och motiv - 

vattentätt hårskydd för duschen - hårmössa med färggl
146,99 kr

4251285528604 CF8667 5x duschmössa med fantastiska färger och motiv - 
vattentätt hårskydd för duschen - hårmössa med färggl

146,99 kr
4251285528611 CF8667 10x duschlock med fantastiska färger och motiv - 

vattentätt hårskydd för duschen - hårlock med färgglad
146,99 kr

4251285528642 CF7833 4x gummidörrstopp i svart 202,99 kr
4251285528697 CF6144 1x nyckelsten "little rock" - sten med hemligt fack - 

nyckelgömställe i stenlook - geocachingsten
168,99 kr

4251285528741 CF5119 10x Uttag barnsäkerhetslås - Barnsäkerhetsuttag med 
metallnyckel - Uttagsskydd för spädbarn och småbarn

202,99 kr
4251285528741 CF5119 10x Uttag barnsäkerhetslås - Barnsäkerhetsuttag med 

metallnyckel - Uttagsskydd för spädbarn och småbarn
202,99 kr

4251285528758 CF5119 15x Barnsäkerhetslås för uttag - Barnsäkerhetsuttag 
med metallnyckel - Skydd av uttag för spädbarn och sm

337,99 kr
4251285528772 CF8775 40x metallnyckelringar, sortiment av metallringar i två 

storlekar för nyckelknippet, Ø 30, 25 mm
202,99 kr

4251285528345 CF7063 60x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i 5 ljusa 
färger - Påskägg - Storlek: 6 cm

394,99 kr
4251285528871 CF7042 4x askkoppar av glas - färgade askkoppar för cigaretter 

- askar för privat och gastronomi - av 5 mm tjockt glas
202,99 kr

4251285529052 CF8870 memo board i lantlig stil, kök och memo board av trä 
med dekorativa hjärtan, 38,5 x 24 cm

337,99 kr
4251285529069 CF8871 memo board i lantlig stil - kök och anslagstavla i trä 

med dekorativa hjärtan - liten krita ombord för anteckni
225,99 kr

4251285529076 CF8872 memo board - krita ombord för hängning - dekorativt 
board för att skriva på - 29 x 21,9 cm

168,99 kr
4251285529083 CF8875 com -four® memobord i lantlig stil, kök och 

anslagstavla i hjärtform i trä med dekorativa hjärtan - pr
225,99 kr

4251285529090 CF8757 2x serveringsfat - serveringsbricka av naturskiffer för 
servering och servering av fantastiska rätter - fantastisk

337,99 kr
4251285529106 CF8758 6x espressokopp med fat - Mockakoppar av keramik - 

Små kaffekoppar för espresso, mocka och cappuccino - 
394,99 kr

4251285529113 CF8761 4-delade fonduegafflar - fondue bestick med 
plasthandtag för mysiga kvällar

337,99 kr
4250847103778 CF2109 5x F-kontakt 90 ° armbågsadapter skruvbar F-kontakt 

till F-koppling metall
146,99 kr

4251285529137 CF1781 dörrpropp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 
levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f

337,99 kr
4251285529144 CF6776 1x dekorativt hänge påsk/vår - dörrfönsterkrans av filt - 

filtkrans som påskdekoration för fönster [urvalet variera
337,99 kr

4251285529168 CF8759 12x asiatiska risskedar, soppa och serveringsskedar av 
vitt porslin, t.ex. för risskålar eller aptitretare

202,99 kr
4251285529205 CF8762 12 lyxig rostfritt stål shashlik och grillspett med 

trähandtag, 38,5 cm
225,99 kr
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4251805415865 CF8762 20x Lyxiga shashlik och grillspett i rostfritt stål med 
trähandtag - kött- och grönsaksspett för grillning och gri

225,99 kr
4251285529229 CF8763 12x Spett i rostfritt stål - 24 cm långa köttspett - 

grillspett för kött, fisk och grönsaker
168,99 kr

4251285529236 CF8763 24x Spett i rostfritt stål - 24 cm långa köttspett - 
grillspett för kött, fisk och grönsaker

225,99 kr
4251285529243 CF8764 Rostfritt stål kycklingroster - kycklinggrillare med 

arombehållare - grillroster för tillagning av hela kyckling
225,99 kr

4251285529335 CF8879 8x fjäderklämmor, limklämmor av metall med 
gummibeläggning för universell användning i hemmet, v

202,99 kr
4251285529397 CF8887 4 m fästelement för sömnad i vitt av polyamid, 2 cm 

bred
112,99 kr

4251285529465 CF8878 2x metallbyxklämma, byxklämma för att skydda dina 
kläder när du cyklar

112,99 kr
4251285529472 CF8878 4x metallbyxklämma, byxklämma för att skydda dina 

kläder när du cyklar
146,99 kr

4251285529601 CF7120 dörrkrans jul - adventskrans med äkta kottar - dekorativ 
krans - juldekoration - bordskrans - julkrans - Ø 45 cm

225,99 kr
4251285529632 CF7091 konstgjord julgran i grönt med metallställ, 180 cm, Ø 

104 cm, 639 tips, dekorerad julgran till jul som en perfe
732,99 kr

4251285529656 CF8592 74-delade ögonbultar och skruvkroksats - skruvöglor i 
olika storlekar - ögonbultar - ringkrokar

146,99 kr
4251285529663 CF8809 18x påskägg för upphängning - spräckliga 

påskdekorationer i fina färger - dekorativa påskägg - sto
225,99 kr

4251285529731 CF8965 Beskärsåg med härdade tänder och obrytbart ihåligt 
handtag, handsåg för trädvård och trimning, 35 cm lång

146,99 kr
4251285529755 CF8963 2x kallram fleece - trädgård fleece för växtskydd - vinter 

fleece för att täcka växter - 1,5 x 10 m vardera
337,99 kr

4251285529793 CF8793 glaskanna med pip i rostfritt stål - vattenkaraff av glas - 
1 liters glaskanna för vatten, mjölk, juice och saft

394,99 kr
4251285529854 CF8786 2x elektronisk flugsmuggare - Insektdödare - Flugfälla i 

form av en racket - Elektrisk flugsmuggare - Flugfångar
337,99 kr

4251285529861 CF8785 Skoställ, droppbricka, 43 x 38,5 cm, med extra hög kant 225,99 kr
4251285529878 CF8785 2x skostativ, droppbricka, 43 x 38,5 cm, med extra hög 

kant
394,99 kr

4251285529885 CF8792 Gargoyle "Frog Prince", fontänfigur av gjutjärn i 
grodedesign med guldkrona, med 2,5 W pump

450,99 kr
4251285592629 CF8788 Cat Scratching Board, Natural Scratching Cat Scratch 

Board with Plush and Wall Hanger, 53x25cm
337,99 kr

4251285529984 CF8787 Sollampa för utomhus med rörelsedetektor, LED-
vägglampa med sol och sensor, solljus med dag / nattfu

337,99 kr
4251285530003 CF7833 dörrstopp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 

hemtillbehör, stopp för fönster och dörrar, perfekt för dr
337,99 kr

4251285530065 CF8916 Blommaskum för hjärtformade blomsterarrangemang - 
Skum för färska blommor - Svamp för att göra buketter 

202,99 kr
4251285530096 CF6680 4x Placeringsmattor för barn - Torka av platsmattor - 

Placera mattor i 2 olika utföranden
225,99 kr

4251285530133 CF8915 1x krukväxt för blomsterarrangemang i ringform - 
blommaskum för färska blommor - svamp för hantverk f

225,99 kr
4251285530201 CF2834 presenningsöglor i plast - öglor för presenning, tält och 

solseglar - självtätande snäppöglor
168,99 kr

4251285555839 CF7263 6-delad trädgårdssats med gröna handtag - dubbla 
krokar, fogskrapor, liten kultivator, liten borste, blomspa

394,99 kr
4251285560260 CF7499 4x glas med återanvändbart sugrör &amp; lock i klara 

färger, mason jar look, ca 480 ml
225,99 kr

4251285530355 CF6514 2-delat skålset, salladsskålar av obruten plast med 
halkskydd i två olika storlekar perfekt för stans eller sall

337,99 kr
4251285533998 CF8675 12x bordsdukklämmor av obrytbar plast i vitt, 

bordsdukvikt, bordsdukhållare Tillverkad i Tyskland
168,99 kr

4251285530539 CF8606 30x påsförslutningsklämmor, återanvändbara med 
etiketter som kan skrivas på

168,99 kr
4251285530539 CF8606 30x påsförslutningsklämmor, återanvändbara med 

etiketter som kan skrivas på
168,99 kr

4251285530553 CF8989 2 brevlåslås, möbellås med nyckel, 20 mm 168,99 kr
4251285530560 CF8990 2 brevlåslås, möbellås med nyckel, 25 mm 168,99 kr
4251285530799 CF8719 2x Handfatinsats - Rund diskbänksmatta - insats för 

diskbänken skyddar diskbänkens yta och disken
202,99 kr

4251285530812 CF6279 250-delars möbelglidarset - Självhäftande filtglider - 
Stolglider i olika storlekar

168,99 kr
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4251285530829 CF8719 2x Handfatinsats - Rund diskbänksmatta - insats för 
diskbänken skyddar diskbänkens yta och disken

202,99 kr
4251285591417 CF8719 2x Handfatinsats - Rund diskbänksmatta - insats för 

diskbänken skyddar diskbänkens yta och disken
225,99 kr

4251285597617 CF8720 2x handfatmatta universal i vitt, 30,5 x 30,5 cm, 
diskmatta skyddar ytan på diskbänken och disken, kan k

202,99 kr
4251285530850 CF8720 2 universal diskmattor, skyddar ytan på diskbänken och 

disken, kan skäras i rundor
202,99 kr

4251285530867 CF8721 2x diskbänkinsats - diskbänk, fyrkantig - insats för 
diskbänk skyddar diskbänken och disken

202,99 kr
4251285530874 CF8721 2x diskbänkinsats - diskbänk, fyrkantig - insats för 

diskbänk skyddar diskbänken och disken
168,99 kr

4251285530881 CF8721 2x Insats för diskbänken - diskbänksmatta vinkelformad 
- insatsen för diskbänken skyddar diskbänkens yta och d

202,99 kr
4251285536463 CF8718 26-delars set med klädnypor och klädnyparkorg - pinnar 

i grönt och orange - korg med praktisk hängare
337,99 kr

4251285530904 CF7088 trädgårdsslanghållare - slanghållare för trädgård, källare 
och skjul - vägghållare för trädgårdsslang

202,99 kr
4251285530911 CF7088 2x trädgårdsslanghållare - slanghållare för trädgård, 

källare och skjul - vägghållare för trädgårdsslang
225,99 kr

4251285530942 CF8724 COM-FOUR 30m grästrimmerlinje, 2 rullar med 15m 
reservgänga för grästrimmer, röjsax och röjsåg, 2 mm tj

146,99 kr
4251285530959 CF8733 tomatfleece - tomatmogenskydd av fleece - 

tomatöverdrag för växtskydd - fleeceslang för tomater - 
168,99 kr

4251805440126 CF8954 7-delad plastförvaringsburk, förvaringsbehållare med 
lock, matförvaringslådor i 7 storlekar, lämplig för diskma

225,99 kr
4251285531017 CF8947 6-delad plastförvaringsburk, förvaringsbehållare med 

lock, matförvaringslådor i 6 storlekar, lämplig för diskma
202,99 kr

4251285577190 CF8727 slangklämmor i 20 delar, slangklämmor i olika storlekar, 
klämbredd 16 - 26 mm, rembredd 8 mm

168,99 kr
4251285531086 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

pillerlåda - burklåda - tablettlåda - veckodoserare för för
146,99 kr

4251285531086 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
pillerlåda - burklåda - tablettlåda - veckodoserare för för

146,99 kr
4251285531093 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

pillerlåda - burklåda - tablettlåda - veckodoserare för för
146,99 kr

4251285531093 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
pillerlåda - burklåda - tablettlåda - veckodoserare för för

146,99 kr
4251285531109 CF6880 5x läkemedelsdosering - läkemedelsbox i 7 dagar - 

pillerbox - bricka - tablettlåda - veckodoserare för förvar
202,99 kr

4251285531123 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv

146,99 kr
4251285531123 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv
146,99 kr

4251285531246 CF8936 2x huvudmassageenhet med 12 massagefingrar - 
avkopplande massagespindel för huvudet - huvudspärre

146,99 kr
4251285531345 CF8728 3x blomma och flerårig hållare, för blommor, rankor och 

perenner, halvrundad
337,99 kr

4251285531352 CF8729 3x blomma och flerårig hållare, för blommor, rankor och 
perenner, halvrundad

337,99 kr
4251285531369 CF8753 3x skärbrädor med strukturerad yta, i praktiska färger, 

28 x 18,4 cm
202,99 kr

4251285531468 CF8937 6x Ceramik ramekins för matlagning - Ugnssäkra 
souffléfat - Creme brulee keramiska skålar 200 ml - Ra

337,99 kr
4251285531475 CF8937 12x Ceramik Ramekins - ugnsbeständiga Soufflé-rätter - 

Creme Brulee keramiska skålar - Ramekin Rätter och pa
507,99 kr

4251285583467 CF14041 12x Ceramik Ramekins - ugnsbeständiga Soufflé-rätter - 
Creme Brulee keramiska skålar - Ramekin Rätter och pa

507,99 kr
4251285531505 CF8970 4x bordstablett - avtorkbar bordstablett med bokstäver - 

bordstablett i 2 färger - modern matbordsmatta - bordst
202,99 kr

4251285531543 CF8598 20x Etiketter med dekorativt band - presentmärken för 
märkning och dekoration - märken för gåvor, glas och fl

168,99 kr
4251805448917 CF8598 20x-etiketter för konservering av burkar och flaskor, 

med tygkabel, i olika utföranden
112,99 kr

4251285531604 CF8951 3-delad förvaringsburk i plast, fyrkantig med lock, i 3 
olika storlekar för camping eller picknick - för frukt, grön

225,99 kr
4251285531703 CF8980 2x Återanvändbart bakpapper - långvarig bakfolie för 

ugnar upp till 260 ° C - bakfolie non-stick belagd på båd
168,99 kr

4251285531956 CF9064 3x chenillefjäder dammduk med teleskopstång - 
dammtorkare med flexibelt huvud i moderna färger

168,99 kr
4251285542334 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 

dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g
168,99 kr
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4251285542334 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 
dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g

168,99 kr
4251285531970 CF9065 8x dukvikter - dukvikter med klämma - dukklämma - ca. 

35 g
202,99 kr

4251285531987 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 
dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g

202,99 kr
4251285531987 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 

dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g
202,99 kr

4251285570450 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 
dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g

168,99 kr
4251285532090 CF3920 Vattentätt fodral - dammtät fodral för surfplatta och e-

bokläsare - skyddsfodral i svart - 9,4 "
112,99 kr

4251285574953 CF8768 Flexibel dörrgarderob, Uttagbar dörrkrok med 6 krokar, 
11 - 68 cm

202,99 kr
4251805425475 CF9055 3x isbitar med lock - isbitform med inloppsöppning i 

locket - isbitmakare i fantastiska färger
202,99 kr

4251285532281 CF9057 5x skohorn i fantastiska färger - skohorn med kort 
handtag perfekt för resor - långt plasthorn - 16 cm

146,99 kr
4251285532298 CF5029 4x form av omelettpanna, hjärtan och shamrocks, för 

stekt ägg och pannkaka, rostfritt stål med värmeskydds
168,99 kr

4251285553538 CF8596 10x doftoljor i ett set - rumsdoft fruktblandning - 
doftolja för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare

202,99 kr
4251285532373 CF9123 Dekofigur "Groda med gitarr" - trädgårdsfigur i färgglad 

målad metall i grodedesign - ca. 30x23x16cm
202,99 kr

4251285532380 CF9124 Dekofigur "groda med basket" - trädgårdsfigur i 
färgglad målad metall i grodedesign - 45x23x20cm

202,99 kr
4251285532397 CF9125 Dekofigur "groda med tennisracket" - trädgårdsfigur av 

färgglad målad metall i grodedesign - ca 44x23x21cm
225,99 kr

4251285532403 CF9126 Dekofigur "groda med basebollträ" - trädgårdsfigur av 
färgglad målad metall i grodedesign - ca 44x23x22cm

337,99 kr
4251285532410 CF9127 Dekofigur "sittande groda" - trädgårdsfigur i färgglad 

målad metall i grodedesign - ca 26,5x18x18cm
337,99 kr

4251285532465 CF9132 Deco figur "hund dam med blommor", trädgård figur av 
färgglad målad metall i hund design, ca. 63x21,6x12cm

450,99 kr
4251285532496 CF9135 Deco-figur "Mole-Miner", trädgårdsfigur med LED-

hjälmlampa, tillverkad av väderbeständig polyresin, ca. 
337,99 kr

4251285532502 CF9136 Deco-figur "mullvad med hacka", trädgårdsfigur med 
LED-hjälmlampa, tillverkad av väderbeständig polyresin,

337,99 kr
4251805403398 CF12045 80 meter bindningstråd - Plastbelagd tråd i grön - 

Trädgårdstråd med skäranordning för trädgårdsarbete o
202,99 kr

4251285532526 CF9110 2x 100 meter grön växtvajer - mantlad trädgårdstråd - 
bindningstråd för växter med trådkapare - växtstöd

202,99 kr
4251285532533 CF9111 3x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 300 g
168,99 kr

4251285532533 CF9111 3x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 300 g

168,99 kr
4251285532540 CF9111 6x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 600 g
202,99 kr

4251285532540 CF9111 6x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 600 g

202,99 kr
4251285532557 CF9111 10x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 1000 g
337,99 kr

4251285532557 CF9111 10x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 1000 g

337,99 kr
4251285532564 CF9112 3x blomtrådsset, grön bindtråd lindad på en träpinne, 

tjocklek 0,65 mm, 300 g
168,99 kr

4251285532564 CF9112 3x blomtrådsset, grön bindtråd lindad på en träpinne, 
tjocklek 0,65 mm, 300 g

168,99 kr
4251285532571 CF9112 6x blomtrådsset, grön bindtråd lindad på en träpinne, 

tjocklek 0,65 mm, 600 g
202,99 kr

4251285532571 CF9112 6x blomtrådsset, grön bindtråd lindad på en träpinne, 
tjocklek 0,65 mm, 600 g

202,99 kr
4251285532588 CF9112 10x blomtrådsset, grön bindtråd lindad på en träpinne, 

tjocklek 0,65 mm, 1000 g
337,99 kr

4251285532588 CF9112 10x blomtrådsset, grön bindtråd lindad på en träpinne, 
tjocklek 0,65 mm, 1000 g

337,99 kr
4251285581845 CF9113 3x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 300 g
168,99 kr

4251285581845 CF9113 3x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 300 g

168,99 kr
4251285532601 CF9113 6x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 600 g
202,99 kr
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4251285532601 CF9113 6x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 600 g

202,99 kr
4251285532618 CF9113 10x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 1000 g
337,99 kr

4251285532618 CF9113 10x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 1000 g

337,99 kr
4251285532625 CF9147 6x blomtrådsset, bindtråd i klara färger, lindad på en 

träpinne, 600 g
202,99 kr

4251285532625 CF9147 6x blomtrådsset, bindtråd i klara färger, lindad på en 
träpinne, 600 g

202,99 kr
4251285532694 CF9117 balkong sittgrupp i vitt och blått, vackra 

trädgårdsmöbler i akaciaträ
1.239,99 kr

4251285532779 CF9115 3x vole trap med inställningsplatta och 3 
ersättningsplattor av galvaniserad plåt

337,99 kr
4251285532861 CF9039 dummy-kamera utomhus - dummy-kamera med 

väggfäste - solskyddskamera med LED för hemmet - du
337,99 kr

4251285532878 CF9039 2x kameradocka för utsidan - dummy-kamera med 
väggfäste - solskyddskamera med LED för huset - säker

507,99 kr
4251285533127 CF8868 6x rostfria teskedar - snyggt bestick i enkel design - 

kaffesked - dessertsked - teservis - 13,7 cm
202,99 kr

4251285533158 CF8869 6x kakgaffel i rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 
design - små dessertgafflar - startgafflar - 14,5 cm

168,99 kr
4251285533165 CF9044 4x Dekorationsband - presentband i 4 olika utföranden 

för att slå in och dekorera - band för gåvor och konserv
168,99 kr

4251285533172 CF9046 glaslyftare för varma konserveringsburkar och 
konserveringsburkar - för burkar i alla storlekar - perfekt

168,99 kr
4251285533172 CF9046 glaslyftare för varma konserveringsburkar och 

konserveringsburkar - för burkar i alla storlekar - perfekt
168,99 kr

4251285533189 CF9046 2x glasburk för varmkonserverande glas, förkromad, 19 
x 8 x 7,5 cm

202,99 kr
4251285544239 CF8773 5x ostduk, passduk och klumpduk, klassiska finvävda 

dukar i vitt, återanvändbart, hög draghållfasthet även vi
168,99 kr

4251285544239 CF8773 5x ostduk, passduk och klumpduk, klassiska finvävda 
dukar i vitt, återanvändbart, hög draghållfasthet även vi

168,99 kr
4251285533233 CF9079 2x vikbara köks silar med handtag, hopfällbar silikon sil, 

nudelsil, sil för pasta, grönsaker, frukt
225,99 kr

4251285533318 CF7093 12x badbollar i somriga färger - ersättningsbollar för 
badbollsspelet - minivattenbollar av gummi - för strandt

202,99 kr
4251285533325 CF8987 3 anti-stressbollar för stressreducering och spel i ljusa 

färger [urval varierar], 5,5 cm
168,99 kr

4251805410105 CF9109 2x 50 meter grön växtvajer - mantlad trädgårdstråd - 
bindningstråd för växter med trådskärare - växtstöd

168,99 kr
4251285533431 CF8923 2 cheerleading-pomponger i lila för karneval, karneval, 

andra temafester eller för att heja på
202,99 kr

4251285533479 CF8955 8x fat av korkrund, Ø 19 x 0,5 cm, rund fat för 
kastruller, stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig

202,99 kr
4251285533479 CF8955 8x fat av korkrund, Ø 19 x 0,5 cm, rund fat för 

kastruller, stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig
202,99 kr

4251285533486 CF8751 8x tandborstar i transparent kartong, i olika färger, 19,5 
cm

146,99 kr
4251285553293 CF9081 8x myntlådor för pålitlig myrkontroll 202,99 kr
4251285534933 CF9080 3x myror med bete 250 g vardera, strö och gjutmedel 

myrgift, 750 g
225,99 kr

4251285558052 CF9084 8x betesfällor, beteformar som är färdiga att använda 
för tillförlitlig kontroll av ormskinn, såsom kackerlackor, 

225,99 kr
4251285533561 CF9085 60x malpapper för garderoben - malfjäll mot kläder - 

malstopp för hängning
168,99 kr

4251285564237 CF9082 8x Fly-Bait i blomdesign, mata bete för fastsättning på 
fönstret, fönsterflugfälla som klistermärke mot flugor oc

202,99 kr
4251805428827 CF9170 3-delat litet trädgårdsverktygssats bestående av 

blommespackel, blommor och liten kultivator i robust de
225,99 kr

4251285533592 CF9104 20x ersättningslock för syltburkar "frukt" - skruvlock för 
överliggande burkar och murarburkar - TO 66 mm [urva

168,99 kr
4251285533615 CF9100 20x ersättningslock för syltburkar "Made with Love" - 

skruvlock för överliggande burkar och murarburkar - TO
202,99 kr

4251285533622 CF9100 40x ersättningslock för syltburkar "Made with Love" - 
skruvlock för överliggande burkar och murarburkar - TO

337,99 kr
4251285533639 CF9102 20x ersättningslock för syltburkar "Fruit" - Skruvlock för 

Weckburkar och murarburkar - TO 82 mm
168,99 kr

4251285533646 CF9102 40x ersättningslock för syltburkar "frukt" - skruvlock för 
överliggande burkar och murarburkar - TO 82 mm

337,99 kr
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4251285533653 CF9101 20x ersättningslock för syltburkar - Lock i rött eller vitt - 
Rutiga skruvlock för tumlare och konserveringsburkar - 

202,99 kr
4251285533660 CF9101 40x ersättningslock för syltburkar - Röd / vit rutig 

skruvlock för tumlare och konserveringsburkar - Lock fö
337,99 kr

4251285533714 CF9159 50x klädhängare vit med vridbar krok - Klädhängare för 
kostym och kostym med halkfri yta och byxstång, 41 cm

450,99 kr
4251285533721 CF8400 30x kryddburkar 10ml med kork, set med 

miniglasflaskor, presentglasset, förvaring av oljor, krydd
202,99 kr

4251285533868 CF7095 Containertransportlåda - Tårtbehållare och 
livsmedelsbox med 2 våningar och lyftinsats i grå pastell

450,99 kr
4251285533868 CF7095 Containertransportlåda - Tårtbehållare och 

livsmedelsbox med 2 våningar och lyftinsats i grå pastell
450,99 kr

4251285533875 CF7095 Tårtbehållare med 2 nivåer och lyftinsats - 
Festtransportlåda för mat - Cupcakehållare med handta

450,99 kr
4251285533875 CF7095 Tårtbehållare med 2 nivåer och lyftinsats - 

Festtransportlåda för mat - Cupcakehållare med handta
450,99 kr

4251285533882 CF7095 Tårtförvaringsbehållare - Fyrkantig tårtbehållare och 
livsmedelsbox med 2 våningar och lyftinsats i turkos pas

450,99 kr
4251285533882 CF7095 Tårtförvaringsbehållare - Fyrkantig tårtbehållare och 

livsmedelsbox med 2 våningar och lyftinsats i turkos pas
450,99 kr

4251285533905 CF8982 3x kaffemugg i ljusa neonfärger, rak form, upp till 325 
ml

337,99 kr
4251285533981 CF8972 2x serveringsbricka med stjärnmönster, med två 

juldesigner, Ø 28,5 cm
202,99 kr

4251285533998 CF8675 12x bordsdukklämmor av obrytbar plast i vitt, 
bordsdukvikt, bordsdukhållare Tillverkad i Tyskland

168,99 kr
4251285534001 CF5732 frukt- och grönsaksskalare i grönt, robust funktionell 

skalare med praktisk hyvling för köket
112,99 kr

4251285534070 CF8978 4x nyckelring, skalle och korsben med olika detaljerade 
ornament, presentidé - skalle 4 cm

202,99 kr
4251285534117 CF8932 2x tandborstfodral, hopfällbar transport- och 

förvaringslåda för tandborstar i blått och rosa, 21,2cm
168,99 kr

4251285534117 CF8932 2x tandborstfodral, hopfällbar transport- och 
förvaringslåda för tandborstar i blått och rosa, 21,2cm

168,99 kr
4251285534162 CF9161 5x stor skohorn av plast - skohorn med långt handtag - 

förband för skor i olika färger - 64 cm
337,99 kr

4251285534414 CF8848 Bordskonfetti i olika färger - Partykonfettipunkter - 
Bordsdekoration för födelsedagar, nyårsafton och bröllo

337,99 kr
4251285534421 CF9088 2x vikbar vattenflaska med lock och snäppkrok, upp till 

500 ml, grön / blå
202,99 kr

4251285534452 CF9088 2x vikbar vattenflaska med lock och snäppkrok, upp till 
500 ml, rosa / lila

168,99 kr
4251285534469 CF8929 2x adapter SMA-anslutning med PIN till UHF / PL-259-

anslutning utan PIN, plugg till uttaget
202,99 kr

4251285534483 CF8931 2x adapter SMA-kontakt utan PIN till MCX-kontakt med 
PIN, hane till hona

168,99 kr
4251285534506 CF8924 2 adapterkabel med rak SMA-kontakt och rak CRC9-

kontakt (TS5) för LTE-antenner och pinnar, 20 cm pigtai
202,99 kr

4251285534575 CF7922 3x toalettborste med utbytbart borsthuvud - ädel 
toalettborste med handtag i rostfritt stål - toalettborste -

202,99 kr
4251285534575 CF7922 3x toalettborste med utbytbart borsthuvud - ädel 

toalettborste med handtag i rostfritt stål - toalettborste -
202,99 kr

4251285534582 CF9090 8 bagagelapp för märkning, bagagelappar i olika 
utföranden och färger

168,99 kr
4251285534711 CF6492 5x silikonflaskhållare i svart med karbinhake och 

nyckelring
146,99 kr

4251285534773 CF9018 2x UV- och skyddsfilter, 58 mm, digitalt, för olika 
kameror

146,99 kr
4251285534780 CF9018 UV- och skyddsfilter, 58 mm, digitalt, för olika kameror 112,99 kr
4251285534797 CF9092 2x väggdekoration "Blomma" av pulverlackerat stål, 

dekorerad med stenar
202,99 kr

4251285534810 CF9155 3x mikrovågsskydd av plast - mikrovågsskydd 
transparent - mikrovågsskydd Ø 26,5 cm

202,99 kr
4251285534858 CF9048 Grafik TFT LCD-skärmmodul 2,4 "(240x320 pixlar) med 

SD-kortplats för Arduino och Raspberry Pi
202,99 kr

4251285534933 CF9080 3x myror med bete 250 g vardera, strö och gjutmedel 
myrgift, 750 g

225,99 kr
4251285589339 CF9054 1200x metallfilmsmotstånd, 1/4 W motstånd i 30 olika 

värden
202,99 kr

4251285535114 CF9163 dryckesdispenser med lock, kran och stativ, upp till 3,6 
liter

394,99 kr
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4251805428131 CF9164 Väggrockställ - klädhängare med 6 krokar - dubbla 
väggkrokar av massiv metall för hall, entré, vardagsrum

202,99 kr
4251285535299 CF9011 58mm aluminiumlinsskydd för t.ex. Canon, Nikon, 

Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta, Olympus etc.,
112,99 kr

4251285535312 CF9007 52 mm aluminiumlinsskydd för t.ex. Canon, Nikon, 
Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta, Olympus etc.,

202,99 kr
4251285535336 CF9013 52 mm ventilerad aluminiumlinsskydd för t.ex. Canon, 

Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta, Olymp
168,99 kr

4251285535343 CF9014 58 mm ventilerad aluminiumlinsskydd för t.ex. Canon, 
Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta, Olymp

202,99 kr
4251285535350 CF9023 ES-68 objektivskydd till Canon EF 50mm F / 1.8 STM 202,99 kr
4251285535381 CF9000 2x universell blixtdiffusor i vitt, tyghuv för externa 

tryckblixtar
168,99 kr

4251285535411 CF9166 gravdekoration i form av ett hjärta med bedjande 
händer - minnessten med inskription - väderbeständig g

202,99 kr
4251285535435 CF9148 nyckelhylla i trä "I Love My Home" med 4 krokar, 32 x 

24 cm
225,99 kr

4251285535459 CF9150 tandborstehållare "groda" av trä med timglas, 8 x 8 cm 202,99 kr
4251285535473 CF9150 tandborstehållare "Ladybug" av trä med timglas, 8 x 8 

cm
202,99 kr

4251285563759 CF9150 Tandborstehållare "Tiger" med timglas, 8 x 8 cm 202,99 kr
4251285535510 CF9175 5X AM2320 digital sensor, fukt- och temperatursensor 

för t.ex. Arduino
337,99 kr

4251285535527 CF9152 Retro metallcykelhorn, med justerbar klämma, 18,4 x 
5,5 cm

146,99 kr
4251285535534 CF8209 klädnypeset med klämmor och klädnyparkorg i olika 

färger - klassiska klädnypor i trendiga färger
202,99 kr

4251285535541 CF8868 com -four® 12x teskedar av rostfritt stål - snyggt 
bordsbestick i enkel design - kaffeskedar - dessertskeda

202,99 kr
4251285535541 CF8868 com -four® 12x teskedar av rostfritt stål - snyggt 

bordsbestick i enkel design - kaffeskedar - dessertskeda
202,99 kr

4251285535558 CF8868 24x teskedar av rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 
design - kaffesked - dessertsked - te-service - 13,7 cm

394,99 kr
4251285535572 CF8776 potatispress i rostfritt stål med 3 perforerade skivor, 

handpress för potatis, frukt och grönsaker, med avtagba
337,99 kr

4251285535589 CF8777 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 
hopfällbar pall med en belastningskapacitet på upp till 1

337,99 kr
4251285535602 CF8777 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 

hopfällbar pall med en belastningskapacitet på upp till 1
337,99 kr

4251285535824 CF3728 2x parasollhållare för balkongräcke - parasoll 
balkonghållare - parasollställ - paraplyhållare upp till 28 

394,99 kr
4251285535824 CF3728 2x parasollhållare för balkongräcke - parasoll 

balkonghållare - parasollställ - paraplyhållare upp till 28 
394,99 kr

4251285535831 CF8794 Dryckesautomat i glas i design av en burk, med is- och 
fruktinsats, för upp till 4 L

450,99 kr
4251285535886 CF9204 Retro förvaringsburk, matbehållare "utsökt", 

livsmedelssäkert, upp till 2,5 liter, 20,2 x 19 x 11,5 cm
146,99 kr

4251285535893 CF9204 Retro förvaringsburk, matbehållare "Robot", 
livsmedelssäker, upp till 2,5 liter, 20,2 x 19 x 11,5 cm

202,99 kr
4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 

skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör
168,99 kr

4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 
skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör

168,99 kr
4251285555815 CF9158 tårtbehållare för förvaring och transport av bakverk - 

transportlåda, tårtbehållare och matlåda med bärhandta
337,99 kr

4251285536012 CF9158 tårtbehållare för förvaring och transport av bakverk - 
transportlåda, tårtbehållare och matlåda med bärhandta

337,99 kr
4251285536029 CF5865 50X iskubspåsar för upp till 1200 isbitar - isbitpåsar, 

isbitfolie, isbollpåsar - isbitar, isbollar för kalla drycker, l
202,99 kr

4251285536081 CF8517 2x toalettdörrskylt piktogram självhäftande - hängare 
för vår, påsk och sommar - dekorativ träskylt

202,99 kr
4251285553293 CF9081 8x myntlådor för pålitlig myrkontroll 202,99 kr
4251285553293 CF9081 8x myntlådor för pålitlig myrkontroll 202,99 kr
4251285536272 CF9901 2x dragpropp för dörrar och fönster - 

mikrofibervindproppar - sparar energi med dragpropp
337,99 kr

4251285536289 CF9901 2x dragpropp för dörrar och fönster - 
mikrofibervindproppar - sparar energi med dragpropp

337,99 kr
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4251285536357 CF9224 2x uppblåsbar badboll - vattenavvisande strandboll - 
strandboll för stranden, poolen och badsjön - badleksak

168,99 kr
4251285536364 CF9228 uppblåsbar hjälm med färgglada spikar - Iroquois hjälm 

för vuxna - kostym för karneval, karneval, JGA - 90 x 60
225,99 kr

4251285536456 CF7936 justerbar skiftnyckel, från 0 - 28 mm 146,99 kr
4251285536463 CF8718 26-delars set med klädnypor och klädnyparkorg - pinnar 

i grönt och orange - korg med praktisk hängare
337,99 kr

4251285536470 CF6746 4 teleskopisk backcracker i rostfritt stål, rygg- och 
huvudmassagerare [urval varierar]

146,99 kr
4251285536500 CF9254 4x keramisk kaffemugg - kaffemugg i modern design - 

kaffekanna för kalla och varma drycker - 300 ml
337,99 kr

4251285536517 CF9255 4x Kaffemugg i keramik - Kaffemugg i modern design - 
Kaffekanna för kalla och varma drycker - 350 ml

337,99 kr
4251285536579 CF9075 sekatörer, rosaxar, sekatörer med bypass-skärning för 

grenar och kvistar med belagda aluminiumhandtag och 
146,99 kr

4251285557598 CF11203 48x tältpinnar av plast - pinnar, markankare för 
trädgårdsfleece, ogräsfleece eller sandlådskydd - perfek

202,99 kr
4251285536647 CF11203 72x tältpinnar i plast - pinnar, markankare för 

trädgårdsfleece, ogräsfleece eller sandlådskydd - perfek
225,99 kr

4251285536654 CF9234 matlåda och dricksflaska set för barn - lättskött matlåda 
och vattenflaska för skola, dagis, universitet, kontor, sk

168,99 kr
4251285536661 CF9234 matlåda och dricksflaska set för barn - lättskött matlåda 

och vattenflaska för skola, dagis, universitet, kontor, sk
168,99 kr

4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 
skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör

168,99 kr
4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 

skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör
168,99 kr

4251285536715 CF8859 5x nagelklippare med karbinhake i olika färger 112,99 kr
4251285536722 CF6959 4x Kökssil av plast - Sockersil för pulveriserat socker - 

Finmaskig sil för bakning - Minisil för te, kaffe, kakao
168,99 kr

4251285536739 CF6959 2x Kökssil av plast - Sockersil för pulveriserat socker - 
Finmaskig sil för bakning - Minisil för te, kaffe, kakao

146,99 kr
4251285536746 CF8860 Set med 6 Slingshot Turkey - Finger Catapult, gul 168,99 kr
4251285536753 CF8860 Set med 12 Slingshot Turkey - Finger Catapult, gul 337,99 kr
4251285536760 CF8861 6x flasköppnare som nyckelringar i klara färger - 

festpresenter
146,99 kr

4251285536777 CF9237 18-delat unicorn-skolset, Unicorn-skolan nybörjarset 
med ringpärm, radergummier med olika motiv och andr

168,99 kr
4251285536784 CF8861 12x flasköppnare som nyckelringar i klara färger - party 

giveaways
146,99 kr

4251285536791 CF8863 6x nyckelring uggla i många ljusa färger, med 
läderbobble, perfekt som en giveaway, tjejfödelsedag

146,99 kr
4251285576438 CF8863 12x nyckelringuggla i många ljusa färger, med 

läderbobble, perfekt som en giveaway eller för födelsed
202,99 kr

4251285536999 CF8893 15x fotbollssuddgummi, 4,5 cm, i fantastiska färger, 
perfekta som en giveaway eller till skolkonen

168,99 kr
4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistol med bubbelvatten, transparent 

bubbelmaskin för barn och vuxna, bubbelpistol som en 
225,99 kr

4251285586659 CF7559 4x takränneskydd för nedrör, nedrörsskydd för löv, löv, 
grenar - perfekt som en bladsikt, bladsil för fångst av bl

202,99 kr
4251285586659 CF7559 4x takränneskydd för nedrör, nedrörsskydd för löv, löv, 

grenar - perfekt som en bladsikt, bladsil för fångst av bl
202,99 kr

4251285578562 CF9069 Väderkvarn - Vindklocka i blomsterdesign - Färgglada 
väderkvarn för trädgård, terrass och balkong

202,99 kr
4251805434477 CF9069 2x Väderkvarn - Vindklocka i blomsterdesign - Färgglada 

väderkvarn för trädgård, terrass och balkong
337,99 kr

4251285537248 CF9035 4x undertallrikar - återanvändbara fat som 
bordsdekorationer - dekorativa plasttallrikar

168,99 kr
4251285537279 CF7300 2x Jumbo blandskål gjord av rostfritt stål, ca. 7 l - Ø 34 

cm
394,99 kr

4251285537293 CF8899 målaruppsättning 68 delar i en praktisk bärlåda, perfekt 
för skolan och dagis - färgpennor, vaxkritor, krita penno

225,99 kr
4251285537309 CF9183 2x kaffemugg "Unicorn" / enhörning, magisk kaffekopp, 

kaffekanna, tekopp, tekanna med magiska motiv, varde
225,99 kr

4251285537316 CF9030 2x plasthackbrädor av plast med magiska 
enhörningsmotiv och gummifötter, 23,3 x 14,5 x 0,3 cm

146,99 kr
4251285537330 CF0004 Vattentätt skyddsfodral - Dammtät fodral för surfplatta 

och e-bokläsare - Skyddsfodral i svart - 11,6 "
168,99 kr
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4251285537354 CF7692 6x Salt, - Spice, - & Herb spridare av rostfritt stål och 
glas, med olika lösa öppningar

337,99 kr
4251285537378 CF9292 3-delad hundskålsset, med växande hundskålsstativ, 

höjdjusterbar upp till 45 cm, med 2 skålar i rostfritt stål
394,99 kr

4251285560031 CF9342 3x vattenpistoler av plast i olika färger - festkul med 
kylning

168,99 kr
4251285537392 CF9397 Autositz-Schutzdecke 394,99 kr
4251285537460 CF9333 klassisk luftmadrass med integrerad kudde och 

reparationslappar i sommarfärger för sol, simning - 183
202,99 kr

4251285537477 CF9332 barnbassäng, 3-rings barnpool i blått med 
reparationsplåster, 114x25cm, ca 132 liter

337,99 kr
4251285537514 CF9328 3x strandboll uppblåsbar - strandboll vattenavvisande - 

strandboll för strand, pool och badsjö - badleksak - Ø 4
202,99 kr

4251285537521 CF9328 6x uppblåsbar strandboll - vattenavvisande strandboll - 
strandboll för strand, pool och badsjö - badleksak - Ø 4

337,99 kr
4251285537538 CF9328 12x strandboll uppblåsbar - strandboll vattenavvisande - 

strandboll för strand, pool och badsjö - badleksak - Ø 4
507,99 kr

4251285537569 CF9330 2x uppblåsbar poolring i däckdesign - badring för barn 
och vuxna [urvalet varierar]

225,99 kr
4251285537576 CF9331 3x simdäck - Stor simring med handtag - Färgade 

simdäck för barn [urval varierar]
337,99 kr

4251285598133 CF9224 5x strandboll uppblåsbar - strandboll vattenavvisande - 
strandboll för strand, pool och badsjö - badleksak - Ø 3

225,99 kr
4251285537613 CF9224 10x strandboll uppblåsbar - strandboll vattenavvisande - 

strandboll för strand, pool och badsjö - badleksaker - Ø 
394,99 kr

4251285537705 CF9370 2x burgerpress, hamburgarpressuppsättning gjuten i 
aluminium för läckra hamburgare, patties, BBQ, burgerp

337,99 kr
4251285537750 CF9398 3x hundleksaker - hundboll för att hämta och trampa - 

leksakboll för hunden i olika färger - Ø 7,5 cm
168,99 kr

4251285537767 CF9396 3x hundleksaker - hundboll för att hämta och trampa - 
lekboll för hunden i olika färger - Ø 7,3 cm

168,99 kr
4251285537798 CF9375 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 

magnetisk bordsdukklämma - ca. 47 g
337,99 kr

4251285537798 CF9375 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 
magnetisk bordsdukklämma - ca. 47 g

337,99 kr
4251285537804 CF9375 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 

magnetisk bordsdukklämma - ca. 55 g
337,99 kr

4251285537804 CF9375 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 
magnetisk bordsdukklämma - ca. 55 g

337,99 kr
4251285537811 CF9375 4x bordsdukviktare - dukarvikt av rostfritt stål - 

magnetisk dukklämma - ca. 47 g
202,99 kr

4251285537828 CF9375 4x dukarvikter - dukarvikter av rostfritt stål - magnetisk 
dukklämma - ca. 55 g

202,99 kr
4251285537866 CF9417 3x fällbar låda med handtag 16l - transportlåda med 

handtag - stabil förvaringslåda - hopfällbar varukorg - 2
394,99 kr

4251285537897 CF9417 Plastkorg med handtag 16l - Transportlåda med 
handtag - Stabil fällbar låda - 20 x 40 x 27 cm

225,99 kr
4251285550063 CF9417 fälllåda med handtag 16l - transportlåda med handtag - 

stabil förvaringslåda - fällbar kundvagn - 20 x 40 x 27 c
202,99 kr

4251285537910 CF9417 hopfällbar låda med handtag 16l - transportlåda med 
handtag - stabil förvaringslåda - hopfällbar varukorg - h

225,99 kr
4251285537927 CF8087 500x Fingerfood-spett gjorda av bambuträ - träspett 

med två stift - idealiska för buffé eller gastro
202,99 kr

4251285537934 CF9389 2000x tandpetare av trä - tandpetare för vardagligt bruk 
- tandpetare i doseringsboxen - tandpetare av trä - 6,3 

168,99 kr
4251285537941 CF6250 300x klädnypor av trä - hållbara träpinnar av björkträ - 

obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder och 
394,99 kr

4251285537958 CF9494 5x stor multipelkompress med fleeceöverdrag, kalla och 
varma kompresser, 29 x 12 cm - lämplig för mikrovågor

337,99 kr
4251285537965 CF9494 10x Stor komprimering med fleeceöverdrag, kalla och 

varma kompresser, 29 x 12 cm - lämplig för mikrovågor
394,99 kr

4251285537989 CF9494 5x flera kompresser, kalla och varma kompresser, 14 x 
13 cm - lämplig för mikrovågor

225,99 kr
4251285537996 CF9494 10x multipla kompresser, kalla och varma kompresser, 

14 x 13 cm - lämplig för mikrovågor
337,99 kr

4251285538009 CF9494 5x Liten multipelkompress, kall och varm kompress, 16 
x 9 cm - lämplig för mikrovågor

202,99 kr
4251285538030 CF9494 10x liten kompress, kall och varm kompress, 16 x 9 cm 

- lämplig för mikrovågor
337,99 kr

4251805425840 CF6464 4x dammsugarpåsar med doft, färgglada 
dammsugarpåsar i två storlekar, förvaringspåsar som hy

225,99 kr
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4251285538061 CF9389 4000x tandpetare av trä - tandpetare för vardagligt bruk 
- tandpetare - trätandpetare av trä - 6,3 cm

202,99 kr
4251285583382 CF3609 4x såpbubblor för stora och små såpbubblor - 

såpbubbsvärd i olika färger för bröllop och födelsedagar
202,99 kr

4251285538108 CF9371 com -four® 4 -delars uppsättning 3x kaffepaddlar och 
1x padlyftare - förvaringsbehållare med padlyftare för k

337,99 kr
4251285538177 CF8602 24-delat Dino Give Away-set, present till skolväskor, 

födelsedagsfester för barn, temafester etc.
202,99 kr

4251285538184 CF9060 Princess Give Away-set med 24 delar, present till 
skolväskor, födelsedagsfester för barn, temafester etc.

146,99 kr
4251285538207 CF9187 30x suddgummimuffin, 4,5 cm, i olika varianter, perfekt 

som present eller till skolväskan
202,99 kr

4251285538276 CF8894 30x suddgummi Lolli, klubba form, 4,5 cm, i olika 
varianter, perfekt som present eller till skolväskan

202,99 kr
4251285538313 CF9454 8x verktygshållare av 1 mm stålplåt - väggfäste för 

trädgårdsredskap med T-handtag
202,99 kr

4251285538320 CF9454 16x verktygshållare av 1 mm stålplåt - väggfäste för 
trädgårdsredskap med T-handtag

337,99 kr
4251285538344 CF8896 6x pennor med gummifäste i ugglaform, 19 cm, Ø 0,8 

cm, klass 2B, perfekt som present eller till skolan, Givea
168,99 kr

4251285538382 CF8896 12x-pennor med gummifäste i ugglaform, 19 cm, Ø 0,8 
cm, hårdhet 2B, perfekt som present eller till skolan, Giv

202,99 kr
4251805434491 CF9299 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa med snabbkoppling 

- kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - champagnekyl
168,99 kr

4251285564527 CF9257 600x kinkbara dricksrör - sugrör i ljusa neonfärger - 
dricksrör

202,99 kr
4251285538542 CF4247 10x karbinhake i set, snäppkrok med nyckelring i olika 

färger
146,99 kr

4251285538559 CF4247 20x karbinhake i set, snäppkrok med nyckelring i olika 
färger

337,99 kr
4251285538610 CF9352 5x textilmarker, tvättmarker med fin spets, i klara färger 146,99 kr
4251805405682 CF9202 4x lunchlåda för resor - lunchbox i olika storlekar - 

förvaringsburkar för mat, snacks, frukt, grönsaker
225,99 kr

4251805405699 CF9202 4x lunchlåda för resor - lunchbox i olika storlekar - 
förvaringsburkar för mat, snacks, frukt, grönsaker

225,99 kr
4251805405705 CF9202 2x lunchlåda för resor - lunchlåda i olika storlekar - 

förvaringslådor för mat, snacks, frukt, grönsaker
168,99 kr

4251285538696 CF9373 2x metallkaffekanna av metall med lufttät förslutning, 
förvaringslåda för kaffe, kaffepåsar, etc., 1,4 liter i olika 

202,99 kr
4251285538702 CF9187 18x suddgummimuffin, 4,5 cm, i olika varianter, perfekt 

som present eller till skolväskan
168,99 kr

4251285538719 CF8894 18x suddgummi Lolli, klubba form, 4,5 cm, i olika 
varianter, perfekt som present eller till skolväskan

168,99 kr
4251285538726 CF6907 4x färgglatt kaffemugg, 350 ml, keramik, kaffemugg, 

kaffekanna, blå, grå, grön, lila
337,99 kr

4251285538788 CF9320 4x kaffemugg "Coffee Time" i olika färger, 280 ml 337,99 kr
4251285538801 CF9311 gummisträckare 8-armad - chokeklämmor i aluminium - 

krymphylsor för expanderrep - dubbla hylsor för elastisk
168,99 kr

4251285538818 CF9312 3x elastiska remmar - bagageremmar med vita ränder - 
spännrep med karbinhake - elastiska remmar för cyklar,

168,99 kr
4251285538832 CF9310 10-delars set med elastiska remmar - bagageremmar i 

fyra storlekar - expander med krok - elastiska remmar f
225,99 kr

4251285538849 CF9271 24x såpbubblor för barn, varje 50 ml injektionsflaska - 
bubbelvätska med pinne - barns födelsedagspresent

337,99 kr
4251285538917 CF8086 2x vind askkopp av dolomit - väderbeständig storm 

askkopp av keramik - liten bords askkopp med lock - de
225,99 kr

4251285538917 CF8086 2x vind askkopp av dolomit - väderbeständig storm 
askkopp av keramik - liten bords askkopp med lock - de

225,99 kr
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Soap Bubble Wand Set, Soap 

Bubble Bubble Wand i rosa och blått för souvenirer, bar
202,99 kr

4251285577695 CF9273 2x tvålbubbelpistol i Deflin-design - tvålbubbelmaskin 
för barn - tvålbubbelpistol även för vuxna

225,99 kr
4251285539006 CF6914 4x såpbubbelstick delfin och anka - såpbubbelset med 

fina motiv för barnfödelsedagskalas - festbubblor [urval
202,99 kr

4251285539020 CF9291 2x Askfat i matt rostfritt stål - Askskopa för inomhus- 
och utomhusbruk - Ø 12 cm

202,99 kr
4251285539037 CF9274 3x mini LED bubbelpistoler i fina färger, bubbelpistoler i 

plast för barn och vuxna, Bubble-Gu för barnfödelsedag
202,99 kr

4251285589421 CF4296 4x jojo med blinkande ljus - LED-jojo för barn och 
vuxna - nybörjarjojo för att lära sig coola tricks - supert

225,99 kr
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4251285539075 CF5135 2x pirathatt med skalle - Hatt för barn och vuxna - 
Kostym för karneval eller Halloween

202,99 kr
4251285539099 CF9286 Bestickavlopp - köksredskapshållare i rostfritt stål - 

bestickkorg, matskedsställ i metall - modern servetthålla
202,99 kr

4251285544680 CF9287 3-delad skålset av rostfritt stål - salladsskål - chipsskål - 
mixerskål - serveringsskål - dekorativ skål

337,99 kr
4251285539150 CF9283 6 köksredskap, köksredskap Uppsättning av rostfritt 

stål, bestick korg, sked, slev, skår, sked, sked, gaffel
337,99 kr

4251285539167 CF9379 vakuumkolv av rostfritt stål med koppar - dubbelväggig 
termoflaska - termokolv för resande fot - 1000 ml

394,99 kr
4251285589612 CF9281 kakstativ i rostfritt stål - kakstativ i två nivåer - 

Serveringsställ för kex, choklad eller frukt
202,99 kr

4251285589605 CF9282 Tårtställ i rostfritt stål - Tårstativ med tre nivåer - 
Serveringsställ för kex, choklad eller frukt

337,99 kr
4251285547506 CF9316 com -four® 1.9L vakuumpumpkanna - 1.9 liters 

luftkanna av rostfritt stål med glasinsats - termoskanna 
450,99 kr

4251285539228 CF4358 2x Robust 8-formad karbinhake i aluminium med 
dubbelt lås - nyckelfob

146,99 kr
4251285577916 CF9280 2x luftfuktare av rostfritt stål - värmeförångare att fästa 

på värmen - radiatorförångare med två S-krokar
168,99 kr

4251285539259 CF7239 4x Kaffemugg i keramik - Kaffemugg i modern design - 
Kaffekanna för kalla och varma drycker - 300 ml

337,99 kr
4251285539259 CF7239 4x Kaffemugg i keramik - Kaffemugg i modern design - 

Kaffekanna för kalla och varma drycker - 300 ml
337,99 kr

4251805402827 CF9364 hushållsrullehållare stående med sugkoppsställ - 
pappersrullhållare för köket - rullhållare i rostfritt stål - u

168,99 kr
4251805402827 CF9364 hushållsrullehållare stående med sugkoppsställ - 

pappersrullhållare för köket - rullhållare i rostfritt stål - u
168,99 kr

4250847135762 CF2135 Cook Bottle 2.0, praktisk 8 i 1 kökshjälp, 
multifunktionellt köksredskap i flaskform

168,99 kr
4251285539389 CF9032 2x mobil askkopp i glas, askkopp i smartphone-design, 

11,5 x 6,2 x 1,8 cm
225,99 kr

4251285539402 CF9551 6x murarburkar med skruvlock "Made with love" i grönt 
och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 330 ml

225,99 kr
4251285539419 CF9551 12x masonburkar med skruvlock "Made with love" i 

grönt och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 330 ml
394,99 kr

4251285539426 CF9322 Klassisk glaskaraff för whisky, cognac, likör, 
whiskykanter ca 900 ml

225,99 kr
4251285539433 CF9362 20x metallhanddukstorkklämmor, handdukskrokar för 

att hänga handdukar i 5 fantastiska färger
168,99 kr

4251285539433 CF9362 20x metallhanddukstorkklämmor, handdukskrokar för 
att hänga handdukar i 5 fantastiska färger

168,99 kr
4251285539440 CF9394 102x hundavfallspåsar med påsdispenser, robusta och 

läckagesäkra avfallspåsar, säckar för små och stora katt
168,99 kr

4251805405040 CF9392 6x möss kattleksak av tyg - tygmus med töjbar svans - 
pälsmus att leka med för katten - 18 cm

202,99 kr
4251285539488 CF9381 serveringsfat för ost och sushi med skifferkant - 

ostbräda för en elegant ostfat - skärbräda av bambu me
202,99 kr

4251285539495 CF9382 Skifferbräda med 4 markeringspinnar, ostbräda, 33 x 15 
cm, 5-delars set

168,99 kr
4251285539501 CF9383 Vacker skärbräda gjord av skiffer för ostälskare, 

skifferfat, 36 x 21 cm
168,99 kr

4251285539532 CF9300 ugnstermometer i rostfritt stål som grilltermometer, 
kötttermometer - grilltermometer för stekning, matlagni

168,99 kr
4251285539549 CF9300 2x ugnstermometer av rostfritt stål som 

grilltermometer, kötttermometer - grilltermometer för st
202,99 kr

4251285539556 CF8273 8x underlägg av skiffer - glasunderlägg med halkfria 
gummifötter - dekorativa bordsunderlägg - skifferplatta 

225,99 kr
4251285539570 CF9440 2x skifferplatta som bufféplatta, 22 x 14 cm, 

naturskiffer, tefat
168,99 kr

4251285539587 CF9029 2x serveringsfat - serveringsbricka av naturskiffer - 
skiffertallrik med halkfria gummifötter - dekorativ tallrik 

225,99 kr
4251285539600 CF9028 2x serveringsfat - serveringsbricka av naturskiffer för att 

arrangera och servera fantastiska rätter - fantastiskt dek
337,99 kr

4251285539617 CF9182 XL Skifferskiva gjord av naturskiffer som underlägg, 
placeringssats eller bufféplatta, ca. 45 x 30 cm

394,99 kr
4251285539624 CF9302 9x Filtpannskydd - pannskydd för att skydda mot repor - 

pannskyddsmatta även för grytor och skålar
202,99 kr

4251285539624 CF9302 9x Filtpannskydd - pannskydd för att skydda mot repor - 
pannskyddsmatta även för grytor och skålar

202,99 kr
4251285539648 CF9554 2x elektronisk flugsmuggare - Insektdödare - Flugfälla i 

racketform [urval varierar]
337,99 kr
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4251285577787 CF9413 18x korkunderlägg för drycker - rund drinkunderlägg - 
glasunderlägg av kork - Ø 10 x 0,3 cm

202,99 kr
4251285539723 CF9524 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3
146,99 kr

4251285539730 CF9521 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3

202,99 kr
4251285539730 CF9521 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 

pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3
202,99 kr

4251285539747 CF9522 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox - 
pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3

146,99 kr
4251285539754 CF9523 läkemedelsdoseringsmaskin 7 dagar - medicinbox  - 

pillerbox - brickbox - veckodoserare + tablettbox med 3
146,99 kr

4251285539761 CF8126 20x Handduksskenor av plast och förkromad metall - 
Färgglada klämmor för handdukar - Klämhängare för hä

168,99 kr
4251285539761 CF8126 20x Handduksskenor av plast och förkromad metall - 

Färgglada klämmor för handdukar - Klämhängare för hä
168,99 kr

4251285539785 CF9495 hängande torktumlare - minitork för att lägga på - 
torktumlare i olika färger [urval varierar]

202,99 kr
4251285539792 CF9366 3-delad pizza- och pastasats av rostfritt stål, 

serveringstång, pizzaskärare, ostrivare - köksredskap - 
168,99 kr

4251285539822 CF9573 Måttkopp med stänkskyddslock - blandningsbehållare 
med stoppbotten - bakskål med hällpip [färgval varierar

225,99 kr
4251285539853 CF6727 4x tandborstklocka för barn - timglas för att borsta 

tänderna i olika färger - 3 minuters timer - äggklocka - 
168,99 kr

4251285539914 CF9581 10x Party Popper, färgglada glänsande konfetti för 
nyårsafton, fester, födelsedagar etc., 20,5 cm

337,99 kr
4251285539921 CF9593 10x festpoppare med enhörningsmotiv, färgstarka 

glänsande konfetti för nyårsafton, fester, födelsedagar e
337,99 kr

4250847167701 CF4626 2-delar uppsättning beige underskåp med dragkedja 
och handtag, 103 x 45 x 16 cm

146,99 kr
4251285539945 CF9586 6x Party Popper, konfetti för nyårsafton, fester, 

födelsedagar etc., 40 cm
337,99 kr

4251285539952 CF9583 6x Party Popper, konfetti i sedelform för nyårsafton, 
fester, födelsedagar etc., 40 cm

394,99 kr
4251285539990 CF9562 30x toalettdyna engångspapper - engångs toalettdyna 

för resande fot - toalettsitsskydd - toaletthygien - 44x37
146,99 kr

4251285559998 CF9562 50x toalettdyna engångspapper - engångs toalettdyna 
för resande fot - toalettsitsskydd - toaletthygien - 44x37

168,99 kr
4251285540026 CF9314 8x schackel, D-formad snäppkrok, tillverkad av rostfritt 

stål, WLL 125 kg
146,99 kr

4251285540088 CF6634 44-bitars uppsättning klädnypor och klädnyparkorg i 
olika färger - korg med clips och handtag för upphängni

337,99 kr
4251285546615 CF8869 12x kakgaffel i rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 

design - små dessertgafflar - startgafflar - 14,5 cm
225,99 kr

4251285540118 CF8869 24x kakgaffel i rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 
design - små dessertgafflar - startgafflar - 14,5 cm

394,99 kr
4251285540132 CF9313 2x Magnetskål för verkstaden - Verktygsskål för skruvar 

och verktyg - Magnetskål för verkstadstillbehör - Magnet
168,99 kr

4251805421927 CF9556 36-delad skruvmejsel, skruvmejsel med spärr och 
omfattande tillbehör bestående av hylsor och bitar, alla 

168,99 kr
4251805406016 CF9589 6x slem med ett poppande ljud i en burk, deglera i en 

soptunna, i svala färger, perfekt som present
202,99 kr

4251285540330 CF9472 3-delad cykelreflektorsats med skyddande 
sadelöverdrag och LED-remsor med reflektorremsor

168,99 kr
4251285540347 CF9591 4x slem med dämpat ljud i lådan, plasticine perfekt för 

födelsedagar (Furzknete i blått, rosa, grönt och neongul
202,99 kr

4251285540392 CF9446 7-delad reflektorsats för barn - varningsväst, nyckelring, 
reflekterande klistermärken för mer trafiksäkerhet

202,99 kr
4251285540408 CF8841 12x skum clown näsa - falsk näsa i rött för dräkter, Ø 5 

cm, för karneval, karneval eller andra temafester
168,99 kr

4251285540408 CF8841 12x skum clown näsa - falsk näsa i rött för dräkter, Ø 5 
cm, för karneval, karneval eller andra temafester

168,99 kr
4251285551756 CF9259 2x utdragbar teleskopisk flugsmugg för 

skadedjursbekämpning, myggor och insekter - 27-72 cm
146,99 kr

4251285540446 CF9458 2x reflektorsats för barn - säkerhetsväst med 
reflekterande signalränder - tvättbar varningsväst i en st

146,99 kr
4251285540453 CF6864 12-delat halmstjärnset - Julgransdekorationer - 

Halmhänge för julgranen - Naturlig julgrangardin - Julde
146,99 kr

4251805401110 CF6865 56-delat halmstjärnset - Julgransdekorationer - 
Halmhänge för julgranen - Naturlig julgranridå - Juldeko

337,99 kr
4251285540477 CF6866 56-delat halmstjärnset - Julgransprydnad - halmhänge 

för julgranen - naturlig julgranhängning - Juldekoration 
337,99 kr
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4251285540484 CF6867 56-delade halmstjärnset, Ø 6 cm, julgransprydnader av 
halm

337,99 kr
4251285540491 CF6868 12-delat halmstjärnset, Ø 10 cm, julgransdekorationer 

av halm till din julgran, träddekorationer och fönsterdek
146,99 kr

4251285540569 CF5993 2-delat insektsskydd med elastiskt band, myggnät för 
barnvagnar, myggnät, insektsskydd för barnvagn eller r

225,99 kr
4251285540583 CF9453 Insektsskärm med resår, myggnät för babysäng, 

myggnät, insektsskärm för barnsäng, resesäng, bärsäng
202,99 kr

4251285597419 CF7502 2x Bagagerem i randig regnbågsfärg - Justerbar 
fodralrem - Färgglatt bagagebälte med adressfält

146,99 kr
4251285540637 CF5917 Kamerafäste med klämma, stativhuvud med kulhuvud 

på klämma, i svart
202,99 kr

4251285540651 CF9530 pizzastyckare av rostfritt stål - kakhylla med infällt 
grepp - tårta och pizzaserver - pizzaskovel upp till Ø 26 

168,99 kr
4251285540668 CF9535 3L vakuumpumpkanna - 3 liters luftkruka i rostfritt stål - 

dubbelväggig vakuumkanna med pumpmekanism
563,99 kr

4251805431445 CF8559 2x Ostbräda med ostkniv - skifferbräda av naturligt 
skiffer - ostbräda med gaffel och ostkniv av rostfritt stål

394,99 kr
4251805431452 CF8271 2x Ostbräda med ostkniv - skifferbräda av naturligt 

skiffer - ostbräda med gaffel och ostkniv av rostfritt stål 
394,99 kr

4251285540736 CF9626 2x Water Frisbee, vattenskiva av skum och silikon, extra 
mjuk, i ljusa färger, 12,5 cm

225,99 kr
4251285540767 CF9409 förvaringsbox för tepåsar - telåda av bambuträ med 6 

fack och visningsfönster - telåda - teförvaring - tepåselå
337,99 kr

4251285540781 CF6635 set med 3 trädgårdsslangkopplingar med stoppfunktion 
- vattenstopp, kontakt - slangkoppling - slangreparation 

202,99 kr
4251285540880 CF9532 Mjölkkruka och simmegryta, - Mjölkpanna av rostfritt 

stål - Dubbelväggig mjölkpanna - Kokkruka - Vattenbad
394,99 kr

4251285540903 CF9663 16x nippelöverdrag 60 x 50 mm Hjärta i olika färger 112,99 kr
4251285540934 CF7482 4x blinkande igelkottboll med LED-ljus, lekboll, 

blinkande gummi, spikad boll, present för barnens födel
202,99 kr

4251285541009 CF6134 Dörrstopp i rostfritt stål - dörrhållare i kromdesign - 
dörrskydd Ø 10 cm - dörrstopp - stoppskydd

202,99 kr
4251285541009 CF6134 Dörrstopp i rostfritt stål - dörrhållare i kromdesign - 

dörrskydd Ø 10 cm - dörrstopp - stoppskydd
202,99 kr

4251285541016 CF10639 tebox med 6 fack för upp till 90 tepåsar, vit 
träförvaringslåda, tepåsask med utsiktsfönster, tepåse, t

394,99 kr
4251285588875 CF1860 5-delad nagelspetspennsats för applicering av UV-gel, 

nagelpuntpenna för nagelkonst, verktyg för tillbehör, str
112,99 kr

4251285589162 CF9610 5x tepåshållare av metall, tepåshållare i tekannasoptik, 
idealisk för servering, ca. 13 x 9,5 x 1,1 cm

168,99 kr
4251285541153 CF9610 10x tepåshållare av metall, tepåshållare i tekannasoptik, 

idealisk för servering, ca. 13 x 9,5 x 1,1 cm
337,99 kr

4251285562653 CF9384 4x tekopp av rostfritt stål och silikon - tesil med lock och 
fat - tefilter för teälskare - diskmaskin säker

168,99 kr
4251285541177 CF9635 3x teinfusion av silikon och rostfritt stål - tesil med 

droppbricka - tefilter för löst te
337,99 kr

4251285541184 CF9635 3x teinfusion av silikon och rostfritt stål - tesil med 
droppbricka för teälskare - tefilter för löst te

337,99 kr
4251805401400 CF6645 4x kaffekopp "Love" - kaffemugg av finaste keramik - 

kaffekanna för kalla och varma drycker - tekopp - partn
337,99 kr

4251285541283 CF9444 4x kaffemugg "kaffe" av keramik, 300 ml, kaffekopp, 
kaffekanna, i svartvitt

337,99 kr
4251285541344 CF9400 4x XL Kaffemugg av porslin - Kaffekopp även för te och 

glögg - Kaffekanna i tidlös design - 450 ml per kopp
337,99 kr

4251285541375 CF9627 6x souffléformar - keramiska creme brulee-skålar - 
ugnssäkra formar - dessertskål och konditorivaror för t.e

337,99 kr
4251285541382 CF9627 12x souffléformar - keramiska creme brulee-skålar - 

ugnssäkra formar - dessertskål och konditorivaror för t.e
450,99 kr

4251285541399 CF9628 6x souffléformar - keramiska creme brulee-skålar - 
ugnssäkra formar - dessertskål och bakformar för t.ex. r

337,99 kr
4251285541405 CF9628 12x souffléformar - keramiska creme brulee skålar - 

ugnssäkra formar - dessertskål och bakformar för t.ex. r
507,99 kr

4251285555143 CF9479 2 x ädel keramisk såsbåt - såskannor med fot för 
perfekt fyllning av varma och kalla såser direkt vid bord

337,99 kr
4251285541474 CF9479 noble keramiksåsbåt - såskanna med fot för perfekt 

fyllning av varma och kalla såser direkt vid bordet
202,99 kr

4251285541528 CF9537 4x kaffemugg av porslin - Kaffekopp också för te och 
glögg - Kaffekanna i tidlös design - 300 ml per kopp

337,99 kr
4251285550575 CF9537 8x porslinsmugg, 300 ml, kaffekopp, kaffekanna, i vit, 

glödande form
450,99 kr
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4251285541580 CF9486 6x skålar av plast - saltskål - fruktskål - praktiskt 
kökstillbehör

394,99 kr
4251285541597 CF9324 elektrisk pump för luftmadrasser med 4 tillbehör, AC-

DC-adapter / strömförsörjning och biladapter för uppblå
337,99 kr

4251285541627 CF9460 2x väggfäste "Vogel" gjord av pulverlackerat järn för 
hängande korgar och vindklämmor, med skruvar och pl

225,99 kr
4251285541634 CF9653 hushållsrullehållare stående - pappersrullehållare för 

köket - stående rullhållare av bambu - hushållsrullehålla
202,99 kr

4251285541641 CF9608 4-delat Cocktail Shaker-set i rostfritt rostfritt stål - 
Cocktailblandare med shaker, tång och en stor och en lit

337,99 kr
4251805403527 CF9607 Stor vin- och champagnekylare, högkvalitativ flaskhink 

av rostfritt stål för fester, bröllop och bufféer, champag
450,99 kr

4251805455946 CF9652 bricka av bambuträ - frukost på sängen eller i soffan 
serveringsbricka

337,99 kr
4251285541672 CF9651 sängbricka av bambuträ med hopfällbara fötter - frukost 

på sängen
394,99 kr

4251285551138 CF9629 Barnmatlåda "Ugglor" för på språng - Lunchlåda med 3 
fack - Frukostlåda för skola eller dagis, 17 x 13 x 10 cm

202,99 kr
4251285541870 CF9629 vintage frukostlåda "Frukost" - Lunchlåda med 3 fack - 

Frukostlåda 17 x 13 x 10 cm
168,99 kr

4251285541887 CF9629 matlåda "74" i vintagestil när du är på språng - 
lunchlåda med 3 fack - frukostlåda 17 x 13 x 10 cm

202,99 kr
4251285541894 CF9639 com -four® 4 -delars set bestående av 3x kaffepaddlar 

och 1x padlyftare - dekorativa förvaringslådor med olika
225,99 kr

4251285541900 CF9424 2x vattenspruta, vattenförstärkare för uppfriskning med 
lufttryck, 80 ml, i rött och vitt

225,99 kr
4251285541917 CF9424 2x vattenspruta, vattenförstärkare för uppfriskning med 

lufttryck, 80 ml, i blått och rosa
225,99 kr

4251285541924 CF9559 2x glaskanna med öppet handtag och lock - glaskaraff 
med fruktinsats - kanna för fruktspritzer - upp till 1,4 lit

337,99 kr
4251285552302 CF9346 6x teglas - Dricksglas med handtag - Glasmuggar för te, 

kakao, kaffe, latte, espresso och cappuccino - Tekoppar 
337,99 kr

4251285542006 CF9433 12x stamperuppsättning som likörglasögon, 
likörstamper, shotglas eller snapsstämpling med olika öv

337,99 kr
4251285542037 CF9423 2-delars uppsättning vindaskkoppar gjorda av den 

finaste dolomitkeramiken i grönt och orange, alla med f
225,99 kr

4251285542044 CF9423 tvådelade uppsatta vindaskar i finaste dolomitkeramik i 
blått och rött, alla med färgglada ränder

225,99 kr
4251285542068 CF9431 4x uppblåsbar dryckhållare för poolen - burkhållare 

"Insel" flytande - poolleksak - dryckkylare - 30 x 20 cm 
146,99 kr

4251285542099 CF9501 6x uppblåsbar kopphållare för poolen - burkhållare 
"svan" flytande - poolleksak - dryckkylare - Ø 18 cm

202,99 kr
4251285580039 CF9439 35x magiska pennor - böjpennor - nuvarande del - 

festgåva - barns födelsedagar
202,99 kr

4251285542174 CF9631 400x Shish kebabspett - 30 cm spett - Grönsaksspett i 
ett set

202,99 kr
4251285542198 CF9650 COM -FOUR® 8x underlägg av bambu - runda 

glasunderlägg - glasunderlägg - glasunderlägg - Ø 11 c
202,99 kr

4251285542235 CF9482 16x träunderlägg, underlägg med motiv "Roses", 9 x 9 
cm, 0,4 cm tjock

146,99 kr
4251285542242 CF9482 16x träunderlägg, underlägg med motiv "Butterfly", 9 x 

9 cm, 0,4 cm tjock
168,99 kr

4251285542259 CF9482 16x träunderlägg, underlägg med motiv "kaffe", 9 x 9 
cm, 0,4 cm tjock

146,99 kr
4251285542266 CF9482 16 vackra träunderlägg med blommotiv, 9 x 9 cm, 0,4 

cm tjockt
146,99 kr

4251285542273 CF9700 216x Cocktailspett med pärldekoration - spett för 
fingermat - partyplockare i trä - aptitretare till fest, födel

202,99 kr
4251285542310 CF9699 300x fingermatspettar av bambu - träspett med knutar 

för ett ädelt utseende - perfekt för buffé eller gastro
225,99 kr

4251285542327 CF9703 24x snapsglas i dödskalledesign - snapsglas för 
Halloween - snapsglas okrossbara - glasögon för korta -

225,99 kr
4251285542334 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 

dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g
168,99 kr

4251285542334 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 
dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g

168,99 kr
4251285542358 CF9360

4 väggflasköppnare i metall med tryck i fantastiska färg
202,99 kr

4251285542402 CF9693 2x kaffekopp "Unicorn" i vitt och turkos - magisk 
kaffekopp - tekopp med magiska enhörningsmotiv - 180

337,99 kr
4251285542419 CF9693 2x kaffekopp "Unicorn" i gult och rosa - magisk 

kaffekopp - tekopp med magiska enhörningsmotiv - 180
337,99 kr
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4251285542426 CF9693 4x kaffemugg "Comic Unicorn" - Magical Unicorn Coffee 
Cup - Tekopp med magiska motiv - 180 ml

337,99 kr
4251285598829 CF9656 4x unicorn nyckelring av metall och glas - Unicorn 

hänge för nyckelring och ryggsäck - liten talisman [färgv
225,99 kr

4251285598829 CF9656 4x unicorn nyckelring av metall och glas - Unicorn 
hänge för nyckelring och ryggsäck - liten talisman [färgv

225,99 kr
4251285542525 CF9525 com -four® 2x unicorn nyckelringar att klämma - 

magiska squeeze enhörningshängen för nycklar och ryg
225,99 kr

4251285542532 CF5850 Butterfly wings Rosa och lila med pannband och 
trollstav, kostymuppsättning, barndräkt

202,99 kr
4251285542600 CF9469 22-delars uppsättning penslar, borstset för konst och 

målning i hus och trädgård, platta och runda borstar i m
337,99 kr

4251285542617 CF9570 Retro förvaringsburk "Kaffemaskin" i olika färger, 
matförvaringslåda i plast med gångjärn, 19 x 14 x 7,5 c

337,99 kr
4251285542624 CF9284 12x äggkoppar av rostfritt stål - eleganta, 

värmeisolerande ägghållare i metalliskt utseende - fruko
202,99 kr

4251285542648 CF9315 2x Servetthållare i rostfritt stål, borstad matta, 
servettställ med bestickdekor, 15 x 12,5 x 5 cm

202,99 kr
4251285542655 CF9555 2x målning och hantverksförkläde i blått för barn med 

tre fickor att arbeta, måla, hantverk och annat roligt arb
168,99 kr

4251285542662 CF9555 2x målning och hantverksförkläde i rosa för barn med 
tre fickor att arbeta, måla, hantverk och annat roligt arb

168,99 kr
4251285542679 CF9555 2x målnings- och hantverksförkläde i blått och rosa för 

barn med tre fickor att arbeta, måla, hantverk och anna
168,99 kr

4251285542709 CF7548 2x Askkoppar - Utomhusask - Askkoppar vindtäta - Anti-
storm askkopp med lysande lock - Askkopp för bilen, Ø 

146,99 kr
4251285542723 CF9470 Set med 204 delar Bildkrokar och tillbehör för 

hantverkare och DIY för hängande av bilder
202,99 kr

4251285589445 CF9466 möbelglidarsats med 112 delar - Självhäftande stolglider 
av kork - Filtglider i olika storlekar

168,99 kr
4251805434484 CF9253 konditorivaror av plast, fäste för shortbreads, kakor och 

mjukt kött, köttkvarn med sugkopp för vakuum för ett s
337,99 kr

4251285542891 CF9529 strålkastare med 10 lysdioder och 3 funktioner, 
strålkastare med justerbar huvudrem

146,99 kr
4251285542914 CF9527 LED dekorativt ljus "LOVE", belysning med 24 varma 

vita lysdioder, upplysta bokstäver
337,99 kr

4251285542921 CF9534 com -four® dubbelvakuumpumpkanna - 2x 1,9 liters 
luftkanna av rostfritt stål med glasinsats - termoskanna 

563,99 kr
4251285542938 CF9533 Thermos XXL tillverkad av rostfritt stål - vakuumkanna 

med 2 kranar och droppbrickor - Luftkruka för varma oc
676,99 kr

4250847184821 CF6045 burgerpress, hamburgarpressuppsättning av gjuten 
aluminium för läckra hamburgare, patties, BBQ, burgerp

168,99 kr
4251285542952 CF9012 3x nyckelring "Uggla" i fantastiska färger, 11,5 cm längd 

med nyckelring
112,99 kr

4251285542969 CF9012 6x Nyckelring "Uggla" i fantastiska färger, 11,5 cm lång 
med nyckelring

168,99 kr
4251285543003 CF3236 askkopp av rostfritt stål med lutande lock - hopfällbar 

askkopp för skydd mot flygaska - Ø 12 cm
202,99 kr

4251285543034 CF9512 festspett i 16 delar, cocktailspett i trä för kanapéer, 
snacks, plockmat, antipasti och tapas, klassiska ostborra

168,99 kr
4251285543041 CF9285 -nagel i rostfritt stål med gummifötter - nagel för gryta, 

kastrull, bakform och wok - 19 x 24 x 2,5 cm
168,99 kr

4251285543058 CF9285 2x nagel i rostfritt stål med gummifötter - nagel för 
gryta, kastrull, bakform och wok - 19 x 24 x 2,5 cm

225,99 kr
4251285543065 CF9648 4x Halloween spindelnät med 2 svarta spindlar vardera, 

spindelnät som dekoration för Halloween, karneval och t
168,99 kr

4251285543072 CF9560 Digital kötttermometer - Grilltermometer med 
larmfunktion - Kökstermometer för matlagning, bakning

202,99 kr
4251285543089 CF9601 Cherry pitter med stor behållare, stabil med sugfötter 225,99 kr
4251285543096 CF5235 4x dubbelsidig hornhinnefil XL - rasp för fotvård - fotfil 

för borttagning av hornhinnan
168,99 kr

4251285543096 CF5235 4x dubbelsidig hornhinnefil XL - rasp för fotvård - fotfil 
för borttagning av hornhinnan

168,99 kr
4251285543133 CF9385 4x Popcorn-hink - Popcorn-skål för att titta på film eller 

som en present - Hink för snacks och popcorn med en k
337,99 kr

4251285543140 CF9385 8x popcornhink, popcornskål med en kapacitet på 2,8 
liter vardera

394,99 kr
4251285543157 CF9419 Kortvarig väckarklocka i en vacker muffinsdesign, upp 

till 60 minuter, äggklocka, plastklocka blå ca. 7 x 7 x 4 c
168,99 kr

4251285543164 CF9419 Kortvarig väckarklocka i en vacker muffinsdesign, upp 
till 60 minuter, äggklocka, timer av plastrosa ca 7 x 7 x 

168,99 kr

Sidan: 55/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285543171 CF9595 grönsakskvarn / fruktkvarn tillverkad av rostfritt stål 
med 2 skär medelstora och fina

450,99 kr
4251285543201 CF9810 4 stycken enhörning i ägget, enhörning, magisk 

enhörning, växande enhörning i olika färger (färgerna v
202,99 kr

4251285543294 CF9151 2x handdukskrok Nostalgisk väggkrok brun 
pulverlackerad med monteringsmaterial 23 x 15 x 4 cm

146,99 kr
4251285543300 CF9600 3 körsbärspitare, körsbärsborttagare, körsbärsstoner, 

färg: vit
146,99 kr

4251285543317 CF9231 2x Y-ventil för anslutning av tre slangar - Y-fördelare för 
slangförgrening - vattenanslutningsfördelare - grå, 13 m

112,99 kr
4251285543324 CF5044 kunglig uppsättning med spira och krona för kung och 

drottning för karneval, karneval och Halloween
394,99 kr

4251285543386 CF6274 2x sluten askkopp med vridningsfunktion - metall-
askkopp för användning inomhus och utomhus - Ø 9,5 c

225,99 kr
4251285543393 CF8835 4x tillbehör för cigaretthållare för karneval, karneval, 

Halloween och andra fester, 31,5 cm
168,99 kr

4251285543409 CF8838 Satinhandskar i svart, kostym för karneval, karneval, 
Halloween, 41,5 cm

202,99 kr
4251285543416 CF8834 10-delars set XXL Mustascher för att hålla fast med 

ögonbryn och ögonlås, 12 - 12,5 cm
146,99 kr

4251805415315 CF8842 2x svart basker, för vardagsliv, karneval, karneval, 
Halloween & temafester, Béret i en storlek, bra modeac

168,99 kr
4251285543454 CF8846 12x Skull as Halloween Decoration - Skull of the Dead - 

Läskig mini-skalle för skräck- och temafester
168,99 kr

4251285543485 CF8843 piratflagga med skalle och korsben som dekor för Mardi 
Gras, Halloween och temafester, födelsedagar - skallefla

146,99 kr
4251285543515 CF9445 4x knäskydd, knäskydd med fästelement, rund, Ø 16 

cm, 2 par för trädgårds- och husarbete
202,99 kr

4251285543522 CF8847 500g Halloween spindelnät med 25 svarta spindlar, 
spindelnät som dekoration för Halloween, karneval och t

202,99 kr
4251285543522 CF8847 500g Halloween spindelnät med 25 svarta spindlar, 

spindelnät som dekoration för Halloween, karneval och t
202,99 kr

4251285543539 CF7013 2x LED-lampa för Halloween - Blinkande pumpa LED-
lampor för urholkade och snidade pumpor - Pumpalamp

146,99 kr
4251285543553 CF9824 14-delad pumpasnideri för att urholka pumpor med 

snidmallar och LED-pumpaljus för Halloween
202,99 kr

4251285571334 CF8849 stövlar damaskar av svart syntetiskt läder, kängor för 
karneval, karneval, Halloween och temafester, en storle

337,99 kr
4251285543638 CF9229 12x pappersfack med olika orientaliska motiv, asiatiska 

handämnen, 25,5 x 23,5 cm
202,99 kr

4251285543645 CF8008 3x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för Saint 
Martin och Halloween - Martins lykta för barn [urval vari

168,99 kr
4251285543652 CF8008 6x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för Saint 

Martin och Halloween - Martins lykta för barn [urvalet v
225,99 kr

4251285543706 CF9261 2x uppblåsbara gitarrer i hippie ser ut som ett roligt 
tillbehör - luftgitarr perfekt för karneval, karneval eller H

168,99 kr
4251285543737 CF9420 -flagga Storbritannien, flagga i vintagedesign som 

dekor, Union Flag - Storbritanniens nationella flagga för 
168,99 kr

4251285543744 CF9478 25x kakor av metall - Kakformar med julmotiv - 
Kakskärare till jul

168,99 kr
4251285543836 CF9744 8x dörrkrokar, individuella klädkrokar för innerdörrar att 

hänga på, helt enkelt hänga upp utan att borra eller rep
225,99 kr

4251285543850 CF9740 2x elektronisk flugsmuggare - Insektdödare - Flugfälla i 
racketform [urval varierar]

337,99 kr
4251285543942 CF9741 4x Plastflaskborste - Stor rengöringsborste för flaskor, 

glas och kannor - Borste 41,5 cm
146,99 kr

4251285544031 CF9717 800 ml bubbelvätska med stick, för påfyllning av 
bubbelpistoler

202,99 kr
4251285544086 CF9021 3x LED gravljus med sol - LED gravljus "Eternal light" i 

rött - Solar grave light med skymningssensor
225,99 kr

4251285544093 CF9021 6x LED gravljus med sol - LED gravljus "Eternal light" i 
rött - solar grave light med skymningssensor

394,99 kr
4251285544154 CF9566 hundhandduk - torkhandduk med åtkomst - 

torkhandduk för chenille - husdjurshandduk med handfi
168,99 kr

4251285544178 CF9844 6x burkar med skruvlock "Made with love" i grönt och 
rosa - Förvaringsglas för sylt - Burkar för förvaring - TO 

337,99 kr
4251285544185 CF9844 12x Jam-burkar med skruvlock "Made with love" i grönt 

och rosa - Jam-burkar med lock till köket -TO Ø 82 mm 
394,99 kr

4251285544192 CF9565 6x hundleksaker - hundboll för att hämta och trampa - 
lekboll för hunden i olika utföranden - Ø 6 cm

168,99 kr
4251285544222 CF9864 piratdräkt för vuxna för karneval, temafester och 

kostymevenemang 36/38
507,99 kr

Sidan: 56/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.
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4251285544239 CF8773 5x ostduk, passduk och klumpduk, klassiska finvävda 
dukar i vitt, återanvändbart, hög draghållfasthet även vi

168,99 kr
4251285544239 CF8773 5x ostduk, passduk och klumpduk, klassiska finvävda 

dukar i vitt, återanvändbart, hög draghållfasthet även vi
168,99 kr

4251285544260 CF9511 filt med stjärnor i brunt, överkast eller som mjuk filt till 
soffan 150 x 200 cm

394,99 kr
4251285544314 CF9862 Flashing Dead Skull for Halloween - Skalle med slöja 

och glänsande ögon - Läskig dekoration
394,99 kr

4251285544321 CF9483 2x grepptång av aluminium - griphjälpmedel för hem 
och trädgård - gripklo med magnet - 76 cm

337,99 kr
4251285578111 CF9483 3x griptång av aluminium - griphjälpmedel för hem och 

trädgård - gripklo med magnet - 76 cm
394,99 kr

4251285544345 CF9863 2x Halloween-korgar, pumpahinkar för insamling av 
godis till Halloween, 16 cm, Ø 14 cm

337,99 kr
4251285544352 CF9859 2x Halloween-väskor - pumpväska för att samla godis 

till Halloween - uppsamlingspåse i pumpadesign
168,99 kr

4251285544369 CF9861 pumpa med LED-belysning - lykta för Halloween och 
höst - dekorativ pumpa med ett läskigt ansikte

337,99 kr
4251285579811 CF3478 5x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 

26W, E14, 230V, 165 lumen
202,99 kr

4251285544383 CF9860 dekorativ pumpa för Halloween, läskig pumpadekoration 
med ett typiskt ansikte, pumpa som en fantastisk rumsd

202,99 kr
4251285544390 CF9198 4x Duk - Duk för köket - Värmebeständiga mattor - 

Tvättbara mattor - 30 x 45 cm
202,99 kr

4251285544406 CF9198 4x Duk - Duk för köket - Värmebeständiga mattor - 
Tvättbara mattor - 30 x 45 cm

168,99 kr
4251805432503 CF9198 4x tallrik - tallrik för köket - värmebeständiga mattor - 

tvättbara bordsmattor - 30 x 45 cm
202,99 kr

4251805441918 CF9198 4x tallrik - tallrik för köket - värmebeständiga mattor - 
tvättbara bordsmattor - 30 x 45 cm

202,99 kr
4251285544437 CF9647 202-delars uppsättning sugkoppar för fairy lights och 

dekoration till jul, påsk, nyårsafton etc.
225,99 kr

4251285545335 CF9654 6x plug-in-komposition för blomsterarrangemang - 
blommaskum för färska blommor - plug-in svamp för br

337,99 kr
4251285544468 CF9655 2x krukväxter för blomsterarrangemang i hjärtform - 

blommigt skum för färska blommor - svamp för att tillve
202,99 kr

4251285544499 CF9609 potatispress, handpress för potatis, frukt och grönsaker, 
med avtagbar siktinsats, idealisk för potatismos och fin 

202,99 kr
4251285564220 CF9483 griptång av aluminium - griphjälpmedel för hem och 

trädgård - gripklo med magnet - 76 cm
337,99 kr

4251285544536 CF8706 4x LED-dekorationslampa, papperslyktor med hjärtmotiv 
i rött, 20 x 13,5 cm

202,99 kr
4251285544543 CF8703 4x LED-dekorationslampa, papperslyktor med 

fjärilsmotiv i olika färger, 20 x 13,5 cm
225,99 kr

4251285544550 CF9350 3x Blandningsskål med hällpip och mätguide - 
Blandningsskål i plast för bakning och matlagning - 1,5 

202,99 kr
4251285544550 CF9350 3x Blandningsskål med hällpip och mätguide - 

Blandningsskål i plast för bakning och matlagning - 1,5 
202,99 kr

4251285544567 CF9505 2x herrhandväska - filtpåse för drycker - flaskpåse av filt 
för 6 flaskor - 6-flaskhållare upp till 0,5 l, grå / svart, 23

202,99 kr
4251285544574 CF9505 4x handväska för män - filtpåse för drycker - flaskpåse 

av filt för 6 flaskor - 6-personers bärare upp till 0,5 l, gr
337,99 kr

4251285544581 CF9350 3-delade blandningsskålar med pip, halkfri gummibotten 
och grepp i grönt - Blandningsskålar för bakning eller till

202,99 kr
4251285544581 CF9350 3-delade blandningsskålar med pip, halkfri gummibotten 

och grepp i grönt - Blandningsskålar för bakning eller till
202,99 kr

4251285544598 CF9350 3-delade bakskålar med hällpip och mätguide med 
halkfri gummibotten - Kokskål med handtag - 1,5 L, 2 L,

202,99 kr
4251285544598 CF9350 3-delade bakskålar med hällpip och mätguide med 

halkfri gummibotten - Kokskål med handtag - 1,5 L, 2 L,
202,99 kr

4251285557079 CF9505 herrhandväska - filtpåse för drycker - flaskpåse av filt 
för 6 flaskor - 6-personers bärare upp till 0,5 l, grå / sva

146,99 kr
4251285557079 CF9505 herrhandväska - filtpåse för drycker - flaskpåse av filt 

för 6 flaskor - 6-personers bärare upp till 0,5 l, grå / sva
146,99 kr

4251285544680 CF9287 3-delad skålset av rostfritt stål - salladsskål - chipsskål - 
mixerskål - serveringsskål - dekorativ skål

337,99 kr
4251285544727 CF9561 8x belagd kakbas - kakplattor som bas för dekorering 

och servering - kakplatta av kartong - Ø 30 cm
202,99 kr

4251285544741 CF9367 6-delad bak- och köksuppsättning gjord av silikon i gult 
och gummiträ, med visp, bakborste och degskrapa

337,99 kr
4251285544826 CF8106 bestick 24 delar för 6 personer - bestick i rostfritt stål - 

bestick med kniv, gaffel, sked, tesked - menybestick
394,99 kr
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4251285544833 CF9891 9-bitars julgransdekorationer i trä hängeset - 
Julgransdekorationer för att dekorera julgranen - Julgra

202,99 kr
4251285590786 CF5134 10x ersättningslampa för sagoljus med 10 lampor, 24V / 

1,2W, med grönt uttag
225,99 kr

4251285544857 CF5134 15x utbyteslampa för älvljus med 10 lampor, 24V / 
1,2W, med grönt uttag

337,99 kr
4251285587519 CF9621 3x degskrapa tillverkad av robust plast - spateldegkort 

för garnering, avdragning och dekorering - degskrapkort
202,99 kr

4251285544888 CF6884 56-bitars enhörning med enhörningsmotiv för 24 
personer, pappersplattor och papperskoppar för barn, f

337,99 kr
4251285544895 CF6884 28-delat bordsservis med enhörning med 

enhörningsmotiv för 12 personer, pappersplattor och pa
225,99 kr

4251285544901 CF6884 28-bitars Unicorn Unicorn Unicorn Unicorn med 12 
motiv för 12 personer, pappersplattor och papperskopp

225,99 kr
4251285544918 CF9894 6x julgransdekorationer Trähängen 3D snöflinga - 

Julgransdekorationer för att dekorera julgranen - Julgra
337,99 kr

4251285544932 CF9815 2x keramisk sparbössa - Sparbössa i magisk enhörning - 
Unicorn spargris med gummistängning

168,99 kr
4251285544949 CF9817 Keramisk sparbössa "grishorn" - Sparbössa i 

enhörningsdesign - Spargris i blått
337,99 kr

4251285544963 CF9818 2x frukostskärbrädor av melamin med magiska 
enhörningsmotiv, 23 x 14 x 0,2 cm

168,99 kr
4251285544970 CF9816 6x enhörningsmagneter i olika färger med roliga motiv - 

kylmagneter med roliga ordstäv - 8,6 x 5,3 x 0,6 cm
168,99 kr

4251285544987 CF9816 18x enhörningsmagneter i olika färger med roliga motiv 
- kylmagneter med roliga ordstäv - 8,6 x 5,3 x 0,6 cm

225,99 kr
4251285545007 CF9615 2x Underbäddskistor med dragkedja, handtag och 

fönster, 50 x 38 x 20 cm
202,99 kr

4251285564121 CF9616 2x Unterbettkommoden med dragkedja, handtag och 
fönster, 105 x 45 x 16 cm

168,99 kr
4251285545205 CF9882 9-delat Halloween dekorationsskelett i delar-Ben som 

dekoration för karneval och temafester
337,99 kr

4251285545243 CF9881 26-delars väggdekaler set - Horror Party dekoration för 
att dekorera väggar, dörrar, fönster och mer - Hallowee

337,99 kr
4251285545274 CF9883 2x hundleksak gummihöna, knarrig leksak för hundar i 

olika färger, 25,5 cm
168,99 kr

4251285545281 CF9883 4x hundleksak gummihöna, knarrig leksak för hundar i 
olika färger, 25,5 cm

337,99 kr
4251285545335 CF9654 6x plug-in-komposition för blomsterarrangemang - 

blommaskum för färska blommor - plug-in svamp för br
337,99 kr

4251285545342 CF9654 12x Blommaskum för blomsterarrangemang - Skum för 
färska blommor - Svamp för buketter som en present till

394,99 kr
4251285545441 CF5127 7-delars reseset - uppblåsbar nackkudde, ögonmask och 

öronproppar - resetillbehör för flygplan, bilar, bussar oc
146,99 kr

4251285545496 CF8632 3x 20 g doftande badkonfettihjärtor i 
presentförpackning, perfekt som en partnerpresent

146,99 kr
4251285545588 CF9664 5x tvålpåse, genomskinliga tvålpåsar med blå sidenband 

och metallförslutning
168,99 kr

4251285545625 CF9665 6x tvålpåsar, genomskinliga tvålnät med sidenband i 
olika pastellfärger

168,99 kr
4251285545625 CF9665 6x tvålpåsar, genomskinliga tvålnät med sidenband i 

olika pastellfärger
168,99 kr

4251285545649 CF9811 50x klädhängare svart med vridbar krok - Klädhängare 
för kostym och kostym med halkfri yta och byxstång, 41

450,99 kr
4251285545656 CF9662 5x tvålpåsar, vita tvålpåsar med sidenband i glada 

färger
146,99 kr

4251285545670 CF5119 5x uttag barnsäkerhetslås - Barnsäkerhetsuttag med 
metallnyckel - Uttagsskydd för spädbarn och småbarn

168,99 kr
4251285545670 CF5119 5x uttag barnsäkerhetslås - Barnsäkerhetsuttag med 

metallnyckel - Uttagsskydd för spädbarn och småbarn
168,99 kr

4251285545786 CF9540 matningsstation med två skålar för mat och vatten för 
husdjur, matskål i blått för hundar och katter, 11 x 47 x 

337,99 kr
4251285545793 CF9540 matningsstation med två skålar för mat och vatten för 

husdjur, matskål i grått för hundar och katter, 11 x 47 x
337,99 kr

4251285545809 CF9540 matningsstation med två skålar för mat och vatten för 
husdjur, matskål i grönt för hundar och katter, 11 x 47 

337,99 kr
4251285545878 CF5087 Dekorativ flaskhållare Vinhållare Vinflaskhållare "The 

Floating Bottle"
225,99 kr

4251285545946 CF9681 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 
hopfällbar pall med en belastningskapacitet på upp till 1

394,99 kr
4251285546011 CF6182 4x hänglås - Kompakta hänglås med låsöppnare: 3 

nycklar - Litet resväskalås för bagage och resväska
168,99 kr
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4251285546141 CF9360
2 väggflasköppnare i metall med tryck i fantastiska färg

168,99 kr
4251285579415 CF9268 25x tatueringsbågar med utdragbara tatueringar för 

killar med olika motiv
202,99 kr

4251285546189 CF9884 mikrovågsugn "onda svärmor" - rolig köksgadget 
"Mama" för alla hushåll - rengöringsmedel för mikrovågs

202,99 kr
4251285546196 CF9267 25x tatueringsbågar med tatueringar för tjejer med 

olika motiv
168,99 kr

4251285546219 CF9265 6x tatueringsblock för tjejer - dekaler med olika motiv - 
280 tillfälliga tatueringar per block [urval varierar]

146,99 kr
4251285546233 CF9269 8x tatueringsbågar med skalande tatueringar för pojkar 

med olika motiv
168,99 kr

4251285546240 CF9270 8x tatueringsbågar med dra ut tatueringar för tjejer 
med olika motiv

146,99 kr
4251285546318 CF9910 LED-ljuskedja med 120 lysdioder varmvita, flexibla 

älvljus t.ex. som julbelysning upp till 7,3 meter
202,99 kr

4251285546455 CF9915 Fjäderboa - Premium fjäderboa vit för retrodräkter - 
Fjäderduk för 20-talskostym, fest och karneval - 180 cm

202,99 kr
4251285546462 CF9915 4x snögubbefigurer i jultomtendräkt, gjord av polyresin 

och dekorerad med glitter, i olika variationer [urval varie
202,99 kr

4251285546493 CF9651 sängbricka av bambuträ med hopfällbara fötter - frukost 
på sängen

394,99 kr
4251285546615 CF8869 12x kakgaffel i rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 

design - små dessertgafflar - startgafflar - 14,5 cm
225,99 kr

4251805415537 CF9920 6x iskuber i rostfritt stål, premium whiskystenar, 
återanvändbar iskubbricka, kylstenar för whisky, vin, gin

225,99 kr
4251285546691 CF9536 8x porslinsmugg - Kaffekopp i tidlös design - Kaffekanna 

för te och glögg - 250 ml per kopp
450,99 kr

4251285546714 CF9902 2x dragpropp för dörren - mikrofiberdörrens 
bottentätning - dragpropp med dubbeltätning - skydd m

337,99 kr
4251285546721 CF9902 2x dragpropp för dörren - mikrofiberdörrens 

bottentätning - dragpropp med dubbeltätning - skydd m
337,99 kr

4251285549814 CF9902 2x dragpropp för dörren - mikrofiberdörrens 
bottentätning - dragpropp med dubbeltätning - skydd m

337,99 kr
4251285546776 CF9901 2x dragstopp för dörrar och fönster - vindstopp i 

mikrofiber - spara energi med dragstopp - 1 kg dörrstop
337,99 kr

4251285546783 CF9901 2x dragstopp för dörrar och fönster - vindstopp i 
mikrofiber - spara energi med dragstopp - 1 kg dörrstop

337,99 kr
4251285546790 CF9900 dragkropp för dörren i mörkbrun trädstamdesign - 

dragrulle av mikrofiber - dragkraftsskydd mot drag och 
225,99 kr

4251285550476 CF9900 dragkropp för dörren i ljusbrun trädstamdesign - 
dragrulle av mikrofiber - dragkraftsskydd mot drag och 

225,99 kr
4251285546813 CF9900 dragkropp för dörren i vit trädstamkonstruktion - 

dragrulle av mikrofiber - dragkroppsskydd mot drag och
225,99 kr

4251285546851 CF9940 2x Halloween-korgar, pumpaskopor för att samla godis 
till Halloween, 14 cm höga, Ø 18 cm

202,99 kr
4251285546868 CF9940 4x Halloween-korgar, pumpaskopor för att samla godis 

till Halloween, 14 cm höga, Ø 18 cm
337,99 kr

4251285546936 CF9921 2x doftlampa, doftljus av keramik i rött med vit stjärna, 
diffusorvärmare för doftande oljor av finaste, glänsande

202,99 kr
4251285546943 CF9922 3x LED-ljuskedja för inomhusbruk, vardera med 20 

lysdioder varmvita, flexibla älvljus t.ex. som julbelysning
146,99 kr

4251285591844 CF9929 2x Dekoration sprayfärg guld
 - Klar lackspray för dekoration och hantverk - guldfärga

202,99 kr
4251805455939 CF9939 3x konstgjord snö - sprayburk med dekorativ snö - 

snöspray för att dekorera till jul
202,99 kr

4251285546981 CF9931 12x burkar med glänsande dekorativt glitter i 
fantastiska färger och metallisk optik - för hantverk, dek

202,99 kr
4251285546998 CF6499 Magic Box, magisk trälåda, magisk presentförpackning, 

pengarsäker, skattkista, trickbox
168,99 kr

4251805447491 CF9944 COM -FOUR® 2x Squeeze Ball - praktisk klämboll i fina 
färger - antistressleksak för barn och vuxna [urvalet vari

168,99 kr
4251805466935 CF8052 4-delad uppsättning hörlurar med pekskärmshandskar, i 

de fantastiska färgerna rosa/grå, integrerad mikrofon oc
202,99 kr

4251285547292 CF9928 4x fickvärmare "Santa + Penguin", handvärmare i olika 
julmotiv

202,99 kr
4251285547339 CF9927 4x återanvändbar fickvärmare - Julhandvärmare för 

barn - värmande dyna för kalla dagar och för på språng 
202,99 kr

4251285547339 CF9927 4x återanvändbar fickvärmare - Julhandvärmare för 
barn - värmande dyna för kalla dagar och för på språng 

202,99 kr
4251285547346 CF9942 4x handdukhake med stark sugkopp för badrumskök 

och vardagsrum, utan att borra
146,99 kr
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4251285547353 CF9942 8x handdukskrok med stark sugkopp för badrumskök 
och vardagsrum, utan att borra

202,99 kr
4251285579576 CF7534 2x insektsfälla i plast för upphängning - geting-, flug- 

och bålgetingsfälla för utomhusbruk i flera färger [färg v
202,99 kr

4251285547506 CF9316 com -four® 1.9L vakuumpumpkanna - 1.9 liters 
luftkanna av rostfritt stål med glasinsats - termoskanna 

450,99 kr
4251285547520 CF12422 48x presentbågar i fantastiska färger - självhäftande 

dekorativa rosetter med mönster för jul och födelsedaga
168,99 kr

4251285547544 CF9086 2 RJ45 dörr- och fönsterkanaler extremt plana för 
nätverks-LAN-kabel, hona till hona

337,99 kr
4251805417661 CF9947 2x lyktor i en uppsättning, "Princess" lykta för lyktparad, 

44 x 35 cm
202,99 kr

4251285573130 CF9682 2 sluten askkopp av metall med klämma för fästning, 
för inomhus- och utomhusbruk

337,99 kr
4251285547605 CF9682 sluten askkopp av metall med klämma för fastsättning, 

för inomhus- och utomhusbruk
225,99 kr

4251285547629 CF1461 2-delad dukuppsättning bestående av duk och 
bordslöpare i juldesign med röda stjärnor

337,99 kr
4251285547636 CF1461 tvådelad bordsduk i juldesign med julgran - 

julbordsdekoration - Bordslöpare jul - Bordsdekoration
337,99 kr

4251285547643 CF1461 2-delat duksset bestående av duk och bordslöpare i 
juldesign med rådjur och stjärnor

337,99 kr
4251285547643 CF1461 2-delat duksset bestående av duk och bordslöpare i 

juldesign med rådjur och stjärnor
337,99 kr

4251285547728 CF7254 4x par högkvalitativa gästtofflor i set - gästtofflor i 
dekorativ förvaring - varma filtskor för barn, kvinnor och

225,99 kr
4251285547742 CF9881 52-delad väggdekorsats - Skräckfestdekoration för att 

dekorera väggar, dörrar, fönster och mer - Halloween-d
337,99 kr

4251285547766 CF9950 förvaringspåse för omslagspapper - 
omslagspappersarrangör i svart - förvaring av omslagsp

202,99 kr
4251805401127 CF9952 2x premium stolöverdrag - Juldekoration för stolar - 

skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv
225,99 kr

4251285547797 CF9958 förvaringslåda för band - bandboxarrangör - förvaring 
av band och bågar

202,99 kr
4251285547803 CF9952 4x premium stolöverdrag - Juldekoration för stolar - 

skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv
394,99 kr

4251285547865 CF9770 silikonform "Julgran" för marsipan och fondant - 
hemlagad pajdekoration

112,99 kr
4251285547872 CF9781 silikonform "Jul" kvadrat för marsipan och fondant - 

hemlagad tårtdekoration
112,99 kr

4251285547919 CF9772 Silikonform Blomsträng i V-form, kant för marsipan och 
fondant - hemlagad tårtdekoration

146,99 kr
4251285547926 CF9778 5-delat kökshjälpset, tillverkat av rostfritt stål med 

hängstång och rörlig krok, köksstång för tillbehör med k
168,99 kr

4251285548015 CF9776 silikonformkant för marsipan och fondant - hemlagad 
kakadekoration

168,99 kr
4251285566859 CF4250 14-delars festdekorationsset med streamers och kransar 

för t.ex. födelsedagar eller nyårsafton
337,99 kr

4251285548183 CF2460 Fidget Antistress-Cube - stresskub med många 
funktioner i olika färger - leksaker för stressavlastning o

146,99 kr
4251285548251 CF9967 200x Krok för julgransdekorationer - Dubbelkrok för 

julgransdekoration - Perfekt för dekorationshänge
112,99 kr

4251285548268 CF9969 100x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för dekorationshänge

168,99 kr
4251285592476 CF9968 36x Kulhängare för julgransprydnader - Hängare för 

julgranskulor - Perfekt för julgranskulor
168,99 kr

4251285548299 CF9763 20x kreativ presentförpackning DIY hantverkssatser 
gjorda av kartong med hjärta inredning i lila och vitt me

146,99 kr
4251285548305 CF9763 40x kreativ presentförpackning DIY hantverkssatser 

gjorda av kartong med hjärtadekor i lila och vitt med sid
202,99 kr

4251285548312 CF9966 200x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för deco-hänge

112,99 kr
4251285548329 CF9971 600x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 

julgransdekoration - Deco-hänge i olika storlekar
202,99 kr

4251285548336 CF9969 50x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för deco-hänge

146,99 kr
4251285548343 CF8897 8x pennor med fjärilsformade gummipinnar, 19 cm, Ø 

0,8 cm, klass 2B, perfekt som gåva eller för skolan, pres
168,99 kr

4251285548350 CF8897 16x fjärilformade gummipennor, 19 cm, Ø 0,8 cm, klass 
2B, perfekt som följeslagare eller för skolan, presentupp

225,99 kr
4251285548411 CF9986 160x rökelse ljus i olika dofter - jul rökelsepinnar - jul 

doft
225,99 kr
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4251285548541 CF9974 Smyckeskrin med spegel och avtagbart fack, 
smyckenförvaring i silverfärgad låda, 17 x 17 x 8 cm

337,99 kr
4251285577350 CF4574 4x mattor för barn, bordsdekor med olika motiv, 44 x 28 

cm
202,99 kr

4251285548589 CF4624 pilotväska, elegant svart portfölj, låsbart affärsväska, 
många fack, mått på handbagage, klassisk design, för a

676,99 kr
4251285548602 CF9422 Keyboard "Keys", tangentbord av trä med 4 krokar, 33 x 

19 cm
168,99 kr

4251285548626 CF9996 5x 80g kristallsnö för dekorering och hantverk - 
konstgjord snö som juldekoration - vinterdekoration me

168,99 kr
4251285548633 CF5035 10x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlösa 

julbelysning - LED-julljus - Julgransljus - Ljuskedja
299,90 kr

4251285570252 CF7510 4x handtvättborste i blått - nagelborste för hand- och 
naglarengöring

168,99 kr
4251285548664 CF5037 20x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlösa 

julbelysning - LED-julbelysning - Julgransljus - Ljuskedja
449,90 kr

4251285548671 CF5037 40x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlösa 
julbelysning - LED-julbelysning - Julgransljus - Ljuskedja

699,90 kr
4251285548688 CF10001 10x Tinsel - Tinsel krans i guld - juldekorationer för 

julgranen
225,99 kr

4251285548695 CF10000 10x Tinsel - Tinsel Garland for Christmas - 
Julgransdekorationer för julgranen - 47 cm

202,99 kr
4251285548725 CF9999 300x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 

julgransdekoration - Perfekt för deco-hänge
146,99 kr

4251285548725 CF9999 300x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för deco-hänge

146,99 kr
4251285548732 CF7826 3x magnetisk krok Neodym - stark verkstadsmagnet 

med krokar - för kök, badrum, garage eller kontor - 20 
146,99 kr

4251285548770 CF9998 300x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för dekorationshänge

146,99 kr
4251285548770 CF9998 300x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 

julgransdekoration - Perfekt för dekorationshänge
146,99 kr

4251285548787 CF9998 600x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för dekorativt hänge

168,99 kr
4251285548848 CF10001 5x Tinsel - Tinsel Garland for Christmas - 

Julgransdekorationer för julgranen - 47 cm
168,99 kr

4251805418699 CF10000 5x glitter - glitterkrans för jul - Julgransdekorationer för 
julgranen - 47 cm

168,99 kr
4251285548916 CF9800 silikonformprydnad med hjärtmönster för marsipan och 

fondant - hemlagad kakadekoration
146,99 kr

4251285548923 CF9787 silikonkant med fjäril och blommönster för marsipan och 
fondant - hemlagad tårtdekoration

146,99 kr
4251285548961 CF9768 silikonform "Fjärilar" för marsipan och fondant - 

hemlagad tårtdekoration
146,99 kr

4251285549029 CF9763 40x kreativa presentförpackningar DIY hantverkssatser 
gjorda kartong med hjärta inredning i rosa och vitt med 

202,99 kr
4251285549197 CF8090 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 

21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul
299,99 kr

4251285549197 CF8090 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 
21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul

450,99 kr
4251285570436 CF0619 2x karaffhäll med luftare för vin - droppfri karaff - 

hällare - vinhällare med karaff - vinluftare för röda och v
146,99 kr

4251285549234 CF8152 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, 
Vitragestangen - självhäftande krokar för fönster, fönste

146,99 kr
4251285549234 CF8152 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, 

Vitragestangen - självhäftande krokar för fönster, fönste
146,99 kr

4251285549371 CF10051 7-delat bakset - kakformar och bakmatta - kakformar till 
jul - permanent bakmatta upp till 230°C [urvalet variera

225,99 kr
4251285549388 CF8564 2x släde med handtag, kälktillbehör Dragkabel för släde, 

trehjuling eller andra barnfordon
168,99 kr

4251285549395 CF1372 4x ansiktsrengöringssvamp - svamp för djuprengöring 
av huden - skönhets ansiktssvamp för märkbart mjukare

146,99 kr
4251285549401 CF7521 20x karbinhake med nyckelring - karbinhake med 

svängled för nyckelring - 55 mm
146,99 kr

4251285549401 CF7521 20x karbinhake med nyckelring - karbinhake med 
svängled för nyckelring - 55 mm

146,99 kr
4251285549418 CF7521 40x snäppkrok med nyckelring - Vridbar karbinhake för 

nyckelring - 55 mm
202,99 kr

4251285577190 CF8727 slangklämmor i 20 delar, slangklämmor i olika storlekar, 
klämbredd 16 - 26 mm, rembredd 8 mm

168,99 kr
4251285549531 CF6534 3 Brödbrädor, elektronisk plugboard med 400 kontakter 

för experiment
202,99 kr
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4251805401134 CF6868 24-delat halmstjärnset - halmhänge - Julgransprydnad 
av halm - Julgranhängning - Juldekoration - Ø 10 cm

225,99 kr
4251805401158 CF6864 24-delat halmstjärnset - Julgransdekorationer - 

Halmhänge för julgranen - Naturlig julgrangardin - Julde
168,99 kr

4251285549609 CF6864 48-bitars halmstjärnset, Ø 6 cm, julgransprydnader av 
halm

202,99 kr
4251285549623 CF5829 68-delar halmstjärnset, Ø 3-10 cm, julgransprydnader 

av halm
337,99 kr

4251285549630 CF5830 Set med 69 halmstjärnor - Julgransdekorationer - 
Halmhänge för julgranen med julgrantopp - Juldekoratio

337,99 kr
4251285549647 CF5831 Strohsterne CF 69tlg V3 394,99 kr
4251285549685 CF10059 4x återanvändbar fickvärmare - Handvärmare med 

Uggelmotiv för barn - Värmepanna för kalla dagar och f
168,99 kr

4251285549692 CF10064 6x murarburkar med skruvlock "Made with love" i grönt 
och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 250 ml

202,99 kr
4251285549708 CF10064 12x murarburkar med skruvlock "Made with love" i 

grönt och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 250 ml
394,99 kr

4251285549715 CF10061 6x utbuktande murarburkar med skruvlock "Made with 
love" i grönt och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 260 m

225,99 kr
4251285549722 CF10061 12x Bulk Mason Jars med skruvlock "Made with love" i 

grönt och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 260 ml
394,99 kr

4251285549739 CF10062 6x konserveringsburkar med skruvlock "Made with love" 
i grönt och rosa - TO Ø 82 mm - Förvaringsburk upp till 

337,99 kr
4251285549746 CF10062 12x murarkrukor med skruvlock "Made with love" i 

grönt och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 540 ml
394,99 kr

4251285549753 CF10063 6x murarkrukor med skruvlock "Made with love" i grönt 
och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 948 ml

337,99 kr
4251285549760 CF10063 12x murarkrukor med skruvlock "Made with love" i 

grönt och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 948 ml
450,99 kr

4251285580022 CF9975 13-delad aromset med doftvärmare Keramisk doftlampa 
och 12 olika doftoljor

337,99 kr
4251285549814 CF9902 2x dragpropp för dörren - mikrofiberdörrens 

bottentätning - dragpropp med dubbeltätning - skydd m
337,99 kr

4251805421866 CF10043 vakuumkolv av rostfritt stål - dubbelväggig termokolv - 
termisk vakuumkanna för på språng - 500 ml

225,99 kr
4251285549883 CF4086 4x silikon värmeskyddshandske i grått, ugnshandskar 

upp till 200 ° C värmebeständig med halkskyddsprofil
202,99 kr

4251285549951 CF10078 3x luftfuktare värme - radiator luftbefuktare i vit - 
värmevattenförångare av keramik i randig design

337,99 kr
4251285549968 CF10079 3x Luftfuktare - Radiatorfuktare i vitt - Kall luftdiffusor 

för sovrum - Keramisk vattenförångare med husmotiv fö
337,99 kr

4251285549999 CF10081 3x luftfuktare uppvärmning - radiator luftfuktare i vitt - 
värmevattenförångare av keramik med hjärtdekoration

394,99 kr
4251285550001 CF10083 3x Luftfuktare - Kall luftfuktare i gräddvit - 

Värmevattenförångare - Luftdon av keramik med olika b
337,99 kr

4251285550049 CF4249 com -four® 2x Konstgjord julguirländan med LED-ljus - 
batteridriven granguirländan - dekorativ julguirländan m

619,99 kr
4251285550056 CF8273 12x underlägg av skiffer - glasunderlägg med halkfria 

gummifötter - dekorativa bordsunderlägg - skifferplatta 
337,99 kr

4251285550063 CF9417 fälllåda med handtag 16l - transportlåda med handtag - 
stabil förvaringslåda - fällbar kundvagn - 20 x 40 x 27 c

202,99 kr
4251285550131 CF10076 2x servetthållare gjord av metall, servettställ i modern 

ringdesign, 14 x 12,2 x 5,5 cm
146,99 kr

4251285550179 CF9983 3-delad skorsten i svart i kompakt storlek av metall, 
med spade, kvast och hållare, perfekt för kaminer

394,99 kr
4251285550193 CF10022 2x underlägg av metall - rund underlägg för kastruller, 

stekpannor eller tekannor - Ø 20 cm
168,99 kr

4251285570412 CF10018 6x Teglas - Drickglas med handtag - Glasmuggar för te, 
kakao, kaffe, latte, espresso och cappuccino - tekoppar 

337,99 kr
4251805419368 CF10030 4-delat sommelier-startpaket, presentuppsättning i en 

elegant metallåda för vinälskare - flasköppnare med kor
225,99 kr

4251285550247 CF10080 3x Luftfuktare Uppvärmning - Radiator Luftfuktare i vitt 
- Keramisk vattenförångare i domino design

337,99 kr
4251285550254 CF8226 3-delars set Lyxig isskrapa av robust plast med isbrytare 

och kant, med kvast, ca 51 x 10 cm
202,99 kr

4251285550261 CF3447 2x ugnslampa upp till 300 ° C, varmvit glödlampa 15W, 
E14, 230V

168,99 kr
4251805402759 CF10002 köksrullehållare stående - pappersrullehållare för köket - 

stående rullhållare av rostfritt stål - utan borrning - 34 c
168,99 kr

4251285550353 CF9764 3x pillerbehållare, adresslapp för hund, katt med 
injektionsflaska - kapsel som medicinlåda nyckelring - v

112,99 kr
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4251805403473 CF9761 3x Viking nyckelring, hammare och yxa av metall som 
hänge, design i medeltida vikingastil, mini-Mjölnir för ny

146,99 kr
4251805403473 CF9761 3x Viking nyckelring, hammare och yxa av metall som 

hänge, design i medeltida vikingastil, mini-Mjölnir för ny
146,99 kr

4251805403466 CF9762 4x verkstad nyckelring, hammare och skiftnyckel av 
metall, hängande i typisk stil, verktyg för nyckelringen

168,99 kr
4251285550384 CF9761 4x nyckelring med hantverksmotiv av metall - hängande 

ryggsäck för dragkedjan
146,99 kr

4251805403459 CF9761 4x nyckelring, snickare och sågar i metall, hängsmycke i 
typisk stil, snickarverktyg för nyckelringen

112,99 kr
4251805403442 CF9761 3x trädgårdsmästares nyckelring, såg, yxa och spade av 

metall, hängsmycke i typisk stil, trädgårdsredskap för ny
146,99 kr

4251805403442 CF9761 3x trädgårdsmästares nyckelring, såg, yxa och spade av 
metall, hängsmycke i typisk stil, trädgårdsredskap för ny

146,99 kr
4251805403435 CF9761 3x rörmokare nyckelringar, olika minitänger av metall, 

hängen i den typiska stilen för yrket, sanitära verktyg fö
146,99 kr

4251805403435 CF9761 3x rörmokare nyckelringar, olika minitänger av metall, 
hängen i den typiska stilen för yrket, sanitära verktyg fö

146,99 kr
4251285550421 CF9767 3x pillerbehållare, adresslapp för hund, katt med 

injektionsflaska - minikapsel som medicinlåda nyckelring
168,99 kr

4251805467093 CF6923 2x rosa spargris - sparbössa med lås - sparbössa som 
kan öppnas - turgris för sparande, till bröllop, dop, förlo

394,99 kr
4251285550476 CF9900 dragkropp för dörren i ljusbrun trädstamdesign - 

dragrulle av mikrofiber - dragkraftsskydd mot drag och 
225,99 kr

4251285550506 CF3788 2-delat set bestående av en parasollhållare för 
balkongräcken och ett skyddshölje för parasoller - för p

168,99 kr
4251285550520 CF6109 15-bitars leksaksbil - Mini brandkårfordon för spel och 

insamling - Leksaksbilar och motorcyklar med tillbehör
168,99 kr

4251285550537 CF7813 5x skyddsväska för hörlurar av stötsäkert material i 
trendiga färger

168,99 kr
4251285550575 CF9537 8x porslinsmugg, 300 ml, kaffekopp, kaffekanna, i vit, 

glödande form
450,99 kr

4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 
varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k

202,99 kr
4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 

varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k
202,99 kr

4251285550650 CF9955 2x Minisalt- och pepparkvarn i rostfritt stål med 
keramisk kvarn - Köksredskap - Saltkvarn - Salt- och pe

202,99 kr
4251285550728 CF10070 Keramisk sparbössa "grishorn" - Sparbössa i 

enhörningsdesign - Spargris i rosa
225,99 kr

4251285550759 CF9536 4x kaffemugg av porslin - Kaffekopp i tidlös design - 
Kaffekanna för te och glögg - 250 ml per kopp

337,99 kr
4251285550766 CF9961 24x små streamers rullar i olika mönster som 

festdekorationer för födelsedagar - pappersormar till ny
337,99 kr

4251285550773 CF9962 20x små streamerrullar i olika mönster som 
festdekoration för födelsedagar - Pappersormar för nyår

337,99 kr
4251285550780 CF3078 2x festdekoration "Välkommen" girlang - 

födelsedagsdekoration - festdekoration för födelsedag o
112,99 kr

4251285550865 CF10135 3x fickvärmare "Winter" - Återanvändbar handvärmare 
med vinter- och julmotiv - Rund fickuppvärmningskudde

168,99 kr
4251285550988 CF10049 6x Diskborste i ljusa färger, borste med hängkrok, 27 x 

7,5 cm
225,99 kr

4251285558700 CF10016 2x måttband i svart och orange, måttband för hushåll 
och verkstad, 3 meter

112,99 kr
4251285551015 CF10008 12-delars uppsättning plastklämma och limklämmor 

med rörliga skyddskäkar
337,99 kr

4251285551022 CF10089 4-delad bordstablett vinyl - modern bordstablett i 
vintage design - premium bordstablett av polypropen - 

225,99 kr
4251285551039 CF10089 8-delad bordstablett vinyl - modern bordstablett i 

vintage design - premium bordstablett av polypropen - 
394,99 kr

4251285551077 CF10039 34-delad tapasuppsättning av trä, serveringsbrädor och 
träspett för snacks, fingermat, antipasti, tapas, ost, fruk

337,99 kr
4251285551084 CF10039 34-delad tapasuppsättning av trä, serveringsbrädor och 

träspett för snacks, fingermat, antipasti, tapas, ost, fruk
337,99 kr

4251285551114 CF10041 32-delad tapasuppsättning av trä, serveringsbrädor och 
träspett för snacks, fingermat, antipasti, tapas, ost, fruk

225,99 kr
4251285551121 CF10041 32-delad tapasuppsättning av trä, serveringsbrädor och 

träspett för snacks, fingermat, antipasti, tapas, ost, fruk
225,99 kr

4251285551138 CF9629 Barnmatlåda "Ugglor" för på språng - Lunchlåda med 3 
fack - Frukostlåda för skola eller dagis, 17 x 13 x 10 cm

202,99 kr
4251285558694 CF10144 2x måttband i svart och orange, måttband för hushåll 

och verkstad, 5 meter
146,99 kr
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4251285551206 CF8369 18-delad mustasch med olika mustascher, falskt skägg 
att klibba på - mustaschen är självhäftande

168,99 kr
4251285551275 CF7714 2x teleskopisk flugsmällare - insektsmedel med flexibelt 

utdragbart handtag - skadedjursbekämpning [urvalet va
112,99 kr

4251285562349 CF10032 2x bordshållare för vin- och champagnekylare, 
flaskskophållare av metall, platsbesparande monteringsf

337,99 kr
4251285577466 CF10006 4x häckande skålar - Blandningsskålar - 

Serveringsskålar - Snacksskålar för dopp, snacks och de
225,99 kr

4251285551398 CF10003 2x skedstativ av rostfritt stål, hylla för redskap som 
skedar, borstar eller bestick

146,99 kr
4251285551404 CF10150 2x tesil av rostfritt stål - tefilter med droppbricka - 

finmask tesil för löst te och kryddor
146,99 kr

4251285551411 CF10005 16x såsskålar - små skålar - liten skål för såser, doppar 
och snacks - mellanmålskålar - kryddskål - liten metallsk

225,99 kr
4251285551411 CF10005 16x såsskålar - små skålar - liten skål för såser, doppar 

och snacks - mellanmålskålar - kryddskål - liten metallsk
225,99 kr

4251285551428 CF10137 5-delat Cocktail Shaker-set i rostfritt rostfritt stål - 
Cocktailblandare med shaker, istång, måttkopp, sil och c

202,99 kr
4251285551435 CF10152 2x Förvaringslåda för te- och tepåsar - Tepåse av 

transparent plast med 6 fack - Tepåse för teförvaring
337,99 kr

4251285551435 CF10152 2x Förvaringslåda för te- och tepåsar - Tepåse av 
transparent plast med 6 fack - Tepåse för teförvaring

337,99 kr
4251285551442 CF10155 6x plug-in-komposition för blomsterarrangemang - 

blommig skum plug-in-skum - handgjord svamp för bröll
394,99 kr

4251285551459 CF10155 12x plug-in-komposition för blomsterarrangemang - 
blommig skum plug-in-skum - utformad svamp för bröll

507,99 kr
4251285551503 CF10170 3x luftfuktare värme - radiator luftfuktare i vit, svart, 

beige - värmevattenförångare av keramik i kattdesign
394,99 kr

4251285551565 CF8934 3x nyckelkedja Vernier Caliper, verktygsmärke av metall 
med vernier caliper-funktion, 10,9 cm

146,99 kr
4251285551602 CF10169 6x masonburkar med skruvlock "Made with love" i grönt 

och rosa - Konservburkar med lock - Burkar för sylt TO 
337,99 kr

4251285551619 CF10169 12x murburkar med skruvlock "Made with love" i grönt 
och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 720 ml

450,99 kr
4251285551626 CF10168 4x masonburkar med swing top, wire swing burk med 

gummiring i fina färger, 100 ml
225,99 kr

4251285584129 CF10171 4x mason burkar med swing top, wire swing burk med 
gummiring i olika färger, 60 ml

202,99 kr
4251285551688 CF10074 2x Unicorn Headband - Hårtillbehör med horn och små 

öron - Halloween-pannband i ljusa färger [urval varierar
168,99 kr

4251285551695 CF2843 3x venetiansk mask karneval karnevalmask med fjädrar, 
glitter och spetsar, svart

168,99 kr
4251285551725 CF10065 4x enhörningsnyckelring i vitt med färgstark man, 

enhörningshänge
146,99 kr

4251285551756 CF9259 2x utdragbar teleskopisk flugsmugg för 
skadedjursbekämpning, myggor och insekter - 27-72 cm

146,99 kr
4251285551770 CF10071 studsboll med enhörningsmotiv - studsboll för barn i lila 

- passar för inne och ute - uppblåsbar [urvalet varierar]
337,99 kr

4251285551787 CF10071 hoppboll med enhörningsmotiv - hoppboll för barn i 
turkos - passar för inne och ute

337,99 kr
4251805414684 CF10180 2-delad multifunktionsverktygssats, multiverktyg 

tillverkade av rostfritt stål, med 22 praktiska funktioner f
112,99 kr

4251805414684 CF10180 2-delad multifunktionsverktygssats, multiverktyg 
tillverkade av rostfritt stål, med 22 praktiska funktioner f

112,99 kr
4251285551879 CF7830 2x grilltång av rostfritt stål, flerfunktionstang av rostfritt 

stål och halksäker 26 cm
202,99 kr

4251285551947 CF9805 12x miniväska med enhörningsdekal, väska i rosa, lila, 
blått och silver, 6,5 x 6 cm

225,99 kr
4251805455939 CF9939 3x konstgjord snö - sprayburk med dekorativ snö - 

snöspray för att dekorera till jul
202,99 kr

4251285551985 CF9782 3x Flygtäcke - Täcke för mat - Flygtäcke för mat, 
ätande, frukt - Täcke & flygtäcke i 3 storlekar

337,99 kr
4251285551992 CF10067 4x Placeringsmatta för barn - Placera mattor i 

enhörningsdesign - Placera mattor i rosa och blått med 
202,99 kr

4251285552043 CF10217 metallskylt för hängning med enhörningsmotiv - 
dekorativt skylt för lägenheten - metallskylt för kök, bar

202,99 kr
4251805404463 CF9806 18-delars giveaway-set med enhörningsmotiv för 

barnfödelsedagskalas bestående av bollar, snapsarmban
225,99 kr

4251285552081 CF8715 3x blomspruta i ljusa färger för minst 1 liter, för frisörer 
eller för att vattna dina växter [urval varierar]

337,99 kr
4251285552098 CF8714 3x blomspruta i ljusa färger för minst 0,5 liter, för 

frisörer eller för att vattna dina växter
202,99 kr
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4251285552166 CF10118 2x vindrengörare med mikrofiberkudde för att rengöra 
vindrutan - svängbar

337,99 kr
4251285552173 CF10047 2x serveringsfat - serveringsbricka av naturskiffer för 

servering och servering av fantastiska rätter - fantastisk
337,99 kr

4251285552180 CF10143 bagagevåg för bagage, bagagevåg upp till 32 kg, 
handvåg med analog display

202,99 kr
4251285552197 CF10050 Sats med 2 damm, teleskopstång, robust design, 75-

107 cm
202,99 kr

4251285589551 CF9716 8x dukklämmor gjorda av rostfritt stål - dukvikt - 
väderbeständig dukhållare

225,99 kr
4251285552210 CF9547 4x Hula-Hoop-däck att sätta ihop - Delbart hula hoop 

fitnessdäck - HoolaHoop för barn och vuxna - grön, lila, 
225,99 kr

4251285552241 CF5606 tillbehörsset II. För piratdräkter - perfekt för karneval, 
temafester och kostymevenemang (15 stycken - för 2 b

225,99 kr
4251285552265 CF5911 3x hotsko-adapter med 1/4 "tum gänga 112,99 kr
4251285552272 CF7757 6x flaskborstar för rengöring - rengöringsborstar i 3 

storlekar - borstar för rengöring av flaskor, glas och kan
168,99 kr

4251285552302 CF9346 6x teglas - Dricksglas med handtag - Glasmuggar för te, 
kakao, kaffe, latte, espresso och cappuccino - Tekoppar 

337,99 kr
4251285552319 CF6367 4x skönhetssminksvampar i äggform - svampar i 

vattendroppsoptik - perfekt för puder, kräm och vätska 
112,99 kr

4251285552326 CF10145 3x mini pommes frites serveringskorg - 430 rostfritt stål 
snackskål - Silver mini frityrkorgar - serveringskorg med

337,99 kr
4251285552326 CF10145 3x mini pommes frites serveringskorg - 430 rostfritt stål 

snackskål - Silver mini frityrkorgar - serveringskorg med
337,99 kr

4251285552364 CF10253 2x isskrapa av plast, skivskrapa med fodrad handske 
[urvalet varierar]

202,99 kr
4251285552418 CF10146 Halkfri badkudde - Badkuddar för huvud och nacke med 

sugkoppar - Badkudde för avkoppling - Gåvor för äldre -
168,99 kr

4251285552425 CF6054 84x kakspetsar, kakplattor i vitt, Ø 21 cm, Ø 26 cm, Ø 
30 cm

202,99 kr
4251805403114 CF10138 6x plaggpåse, plaggöverdrag med dragkedja och 

utsiktsfönster, skyddskåpa för transport och förvaring a
394,99 kr

4251285552463 CF10009 2x hängande förvaring, hängande hylla i grått, 
hängande förvaringssystem, 120 x 30 x 30 cm

337,99 kr
4251285552586 CF8625 2x huvudmassageenhet med 12 massagefingrar - 

avslappnande massagespindel för huvudet - huvudspärr
146,99 kr

4251285552593 CF6310 10x ersättningslampa för sagoljus med 35 lampor, 7V / 
0,98W, med grönt uttag

168,99 kr
4251285591240 CF6310 15x ersättningslampa för sagoljus med 35 lampor, 7V / 

0,98W, med grönt uttag
225,99 kr

4251285552616 CF10023 4x flaskhäll av rostfritt stål - hällare med skyddskåpa 
och kork - portioner för snaps, rom, whisky, drycker elle

146,99 kr
4251285552623 CF10023 8x flaskhäll av rostfritt stål - hällare med skyddskåpa 

och kork - portioner för snaps, rom, whisky, drycker elle
168,99 kr

4251805441055 CF10035 höftkolv av rostfritt stål, fickflaska med skruvlock, 200 
ml

168,99 kr
4251285552661 CF10151 höftkolvsats av rostfritt stål med tratt och mugg, 

fickflaska med skruvlock, ca 200 ml - för alkohol
168,99 kr

4251285552678 CF10036 skifferplatta med pizzaskärare, skiffer serveringsplatta 
för pizza, Ø 30 cm

337,99 kr
4251285552722 CF10148 serveringsbricka av skiffer med handtag, vinklad 

skifferplatta med 2 ostknivar och krita för märkning
394,99 kr

4251805402841 CF10031 14-delars underläggssats av rostfritt stål, 
dryckesunderlägg med hållare, Ø 10 cm

225,99 kr
4251285552777 CF10031 7-delars underläggssats av rostfritt stål - Underlägg för 

drycker med hållare - Fat för tekoppar eller muggar på 
168,99 kr

4251285552784 CF10243 14-bitars underläggssats av bambu - glasunderlägg med 
hållare - underlägg för glasögon - koppunderlägg - 9,5 x

225,99 kr
4251285552791 CF15929 16x glasunderläggsset av filt - glasunderlägg med 

rådjursmotiv - underlägg för glas - koppunderlägg - ca. 
168,99 kr

4251285552814 CF3322 1x hopprep för barn - hopp- och lekrep i klara färger - 
hopprep 2,20 meter med trähandtag

146,99 kr
4251285552890 CF9850 2x Paracord-nål i rostfritt stål, Sticknål för 550-tal 

Paracord-tejp, Craft Needle for Ropes
112,99 kr

4251285552913 CF9774 2x köksil i rostfritt stål - Runt droppfilter för tvättning av 
frukt, grönsaker och sallad

337,99 kr
4251285552975 CF9760 3x LED-ficklampa som nyckelring - minificklampa i 

rostfritt stål - handlampa med nyckelring - 10 cm
168,99 kr

4251285552982 CF10223 2x inomhusväxthus för odling av växter, odlingsset för 
48 växter, växtlåda för hemmet, 26,5 x 19,5 x 10,5 cm

225,99 kr
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4251285552999 CF10222 40x plantskolor med planteringsmaskiner för växter, 
planter för 40 växter, 30,5 x 25,5 x 5,8 cm

337,99 kr
4251285553002 CF6180 förökningsset - 20 förökningskrukor med fat och 

växtlåda med 24 växttråg och lock - växtskålsset för att 
202,99 kr

4251285553026 CF9708 10x EDC minikarbinhake i svart, för nyckelringar eller 
andra utomhusaktiviteter

202,99 kr
4251285553071 CF10012 36x förslutningsklämmor av plast, förslutningsklämmor i 

olika storlekar och färger, fryspåsklämma och påsklämm
168,99 kr

4251285553088 CF10012 54x plastförslutningsklämmor, förslutningsklämmor i 
olika storlekar och färger, fryspåsklämma och påsklämm

202,99 kr
4251285553118 CF9710 50x nyckelringar gjorda av järn, sortiment av 

metallringar, platt, silverfärgad och matt svart för nyckel
146,99 kr

4251285553125 CF9710 25x nyckelringar gjorda av järn, sortiment av 
metallringar, platt och matt svart för nyckelringen, Ø 25

112,99 kr
4251285553132 CF9710 25x nyckelringar gjorda av järn, utbud av metallhänge, 

platta och silverfärgade för nyckelringen, Ø 25 mm
112,99 kr

4251285553149 CF9710 25x nyckelringar förnicklade av härdat stål, sortiment av 
metallringar, runda i silver för nyckelringen, Ø 25 mm

112,99 kr
4251285553156 CF9710 50x Nyckelringar, nickelpläterade, tillverkade av härdat 

stål, sortiment av metallringhängen, runda i silver för ny
112,99 kr

4251285553156 CF9710 50x Nyckelringar, nickelpläterade, tillverkade av härdat 
stål, sortiment av metallringhängen, runda i silver för ny

112,99 kr
4251285553170 CF9710 75x nyckelringar, förnicklade, gjorda av härdat stål, 

hängsmycken av metallring, runda i silver för nyckelring
146,99 kr

4251285553187 CF9710 100x nyckelringar, förnicklade, gjorda av härdat stål, 
utbud av metallhängen, runda i silver för nyckelringen, 

168,99 kr
4251285553187 CF9710 100x nyckelringar, förnicklade, gjorda av härdat stål, 

utbud av metallhängen, runda i silver för nyckelringen, 
168,99 kr

4251285553200 CF9709 50x metallnyckelringar, sortiment av metallringar, runda 
i svart, Ø 15 mm

112,99 kr
4251285553200 CF9709 50x metallnyckelringar, sortiment av metallringar, runda 

i svart, Ø 15 mm
112,99 kr

4251285553217 CF9711 50x nyckelringar av härdat stål, sortiment av 
metallringar, i silver i tre storlekar Ø 35, 30, 25 mm

112,99 kr
4251285553224 CF9711 25x nyckelringar av härdat stål, sortiment av 

metallringar, i silver i tre storlekar Ø 35, 30, 25 mm
112,99 kr

4251805442076 CF9785 2x avloppssil i rostfritt stål - Rostfri diskbänkssil för att 
skydda mot hår och matrester - Universalsil för kök och 

112,99 kr
4251805442076 CF9785 2x avloppssil i rostfritt stål - Rostfri diskbänkssil för att 

skydda mot hår och matrester - Universalsil för kök och 
112,99 kr

4251285553286 CF6010 2x Avloppssil i rostfritt stål - Sila i rostfritt stål för att 
skydda mot hår och matrester - Universell sil för kök oc

146,99 kr
4251285553293 CF9081 8x myntlådor för pålitlig myrkontroll 202,99 kr
4251285553347 CF9865 4 bagagelapp i sandaler design, bagagelapp för 

märkning i rött och blått
168,99 kr

4251285580442 CF10015 8x bagagelapp av plast, bagagelappar för märkning i 
blått, rosa, grönt och orange

225,99 kr
4251285588905 CF6427 6x reseflaskesats av plast, tomma handbagageflaskor i 

resstorlek - resflaskor för kosmetika, reseset för flygplan
168,99 kr

4251285553446 CF10283 2 clownhattar med roliga ansikten i ljusa färger - filthatt 
för karneval, karneval och Halloween

225,99 kr
4251285553538 CF8596 10x doftoljor i ett set - rumsdoft fruktblandning - 

doftolja för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare
202,99 kr

4251285553545 CF8691 8er Pack väggbuffert, dörrstopp, stoppspjäll, ø 3,8 cm 
vit

168,99 kr
4251285553569 CF3643 20-delad krans med 40-stiftshuvuden för hanar och 

kvinnor
168,99 kr

4251285553576 CF6613 fisknät med skal för dekoration - fotornät för hängning - 
maritim väggdekoration - havsdekoration - 1 x 2 m

202,99 kr
4251285553590 CF0290 2x rörpress i en ovanlig design, rörpressare i rött och 

rosa
146,99 kr

4251285553613 CF10186 Gräsmattkant i plast - bäddkant för gräsmattor, rabatter 
eller som klippkant - längd individuellt justerbar - 20 x 9

337,99 kr
4251285553675 CF10194 3x kryddburkar av plast, förvaringburkar med lock för 

socker, mjöl, salt och mer, vardera 950 ml
202,99 kr

4251285553712 CF9276 2x ljudkabel med 3,5 mm jackkontakt till 3,5 mm jack, 
stereojackadapter, 17 cm

112,99 kr
4251285553736 CF9278 8-delad universell datakabelsats, USB-laddningskabel 

med 7 olika anslutningar
168,99 kr

4251285553743 CF7803 32x tatueringsbågar med utdragbara tatueringar för 
pojkar med olika motiv

168,99 kr
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4251805403527 CF9607 Stor vin- och champagnekylare, högkvalitativ flaskhink 
av rostfritt stål för fester, bröllop och bufféer, champag

450,99 kr
4251805403770 CF4620 3x kökssil fint nät - Sikt i rostfritt stål med förstärkt 

handtag - Sikt i rostfritt stål med 5 cm siktdjup
202,99 kr

4251285553811 CF10121 24x äggskedar av plast - återanvändbara dessertskedar 
- BPA-fria färgglada plastskedar för barnmat, sylt, dipp -

168,99 kr
4251285553828 CF10121 12x plastäggskedar - återanvändbara dessertskedar - 

BPA-fria färgglada plastskedar för barnmat, sylt, dipp - 
146,99 kr

4251285553958 CF10145 6x mini pommes frites serveringskorg - 430 rostfritt stål 
snackskål - Silver mini frityrkorgar - serveringskorg med

450,99 kr
4251285553958 CF10145 6x mini pommes frites serveringskorg - 430 rostfritt stål 

snackskål - Silver mini frityrkorgar - serveringskorg med
450,99 kr

4251285553972 CF0290 4x rörpress i en ovanlig design, röret klämmer i rött och 
rosa

168,99 kr
4251805469158 CF9035 4-delad bordsunderlägg Maritime - bordsunderlägg med 

maritima fototryck - bordsmatta med strandmotiv [urval
168,99 kr

4251285554108 CF8721 4x Insats för diskbänken - diskbänksmatta vinkelformad 
- insatsen för diskbänken skyddar diskbänkens yta och d

225,99 kr
4251285577770 CF5776 solljus för utomhus - trädgårdslampa för marken - 

stigljus - solljus - 8 timmars körtid
146,99 kr

4251285554269 CF10320 Dekorativ stativ i trä - "LOVE" -bokstäver att stå på - 
Bokstäver i trä - 35x14x2cm

225,99 kr
4251285554276 CF10320 Dekorativ stativ i trä - "HOME" -bokstäver att stå på - 

Bokstäver i trä - 35x12x2cm
225,99 kr

4251285554283 CF4186 38-bitars dekorationssats för påskägg med 
klistermärken och krympfolie - Påskäggsdekoration - På

168,99 kr
4251285554290 CF8815 2x påskdekorationshäng - pilringar med träfigurer för 

upphängning - påskdekoration för fönster och buskar
146,99 kr

4251285554313 CF10323 24x påskägg i trä för att hänga upp - 
Påskdekorationshängare - Dekorativa påskägg i fantasti

202,99 kr
4251285554399 CF6458 6x keramiska ägg - Påskägg i olika färger - 

Påskdekoration för utsida och insida - Vårdekoration [ur
225,99 kr

4251285554405 CF6460 3x keramiska ägg - Påskägg i olika färger - 
Påskdekoration för utsida och insida - Vårdekoration [ur

225,99 kr
4251285554412 CF6459 6x keramiska ägg - Påskägg i olika färger och storlekar - 

Påskdekorationer för utsidan och insidan - Vårdekoratio
337,99 kr

4251285554436 CF7714 4x teleskopisk flugsmällare - insektsskydd med flexibelt 
utdragbart handtag - skadedjursbekämpning [urvalet va

168,99 kr
4251285554450 CF8729 6x blomma och flerårig hållare, för blommor, rankor och 

perenner, halvrund
450,99 kr

4251285554467 CF8728 6x blomma och flerårig hållare, för blommor, rankor och 
perenner, halvrund

394,99 kr
4251805404500 CF8202 8x Isskrapa för bilen - Vindruteskrapa för bilen - 

Fönsterskrapa - Bilfönsterskrapa, 12 x 12 cm
202,99 kr

4251285554542 CF9179 10x kam i marmorerad design, fickkam med olika 
kamtjocklekar, 12,5 cm

202,99 kr
4251285554559 CF9180 3x nålhandtagskam i svart, handtagskam av plast med 

grov kamtjocklek, 20,5 cm
146,99 kr

4251285554665 CF9855 15x påstrykningspatch, lapptäcke med olika anime-
motiv [motivvalet varierar]

146,99 kr
4251285554771 CF9671 4x EDC-karbinhake med nyckelring, silverfärgad 

nyckelring, 4,2 cm
168,99 kr

4251285554788 CF9671 4x EDC metall karbinhake med nyckelring, svart 
nyckelring, 4,2 cm

168,99 kr
4251805400939 CF10359 100g grön pysselmossa för påskkorgar - äkta dekorativ 

mossa för att pyssla och dekorera påskkorgar
202,99 kr

4251285554818 CF10359 200g grön pysselmossa för påskkorgar - äkta dekorativ 
mossa för att pyssla och dekorera påskkorgar

337,99 kr
4251285554849 CF5952 2x metallrepsträngare, snäppkrok i rött, tältrepsträngare 

för utomhusaktiviteter som camping, vandring, camping
112,99 kr

4251285554856 CF5952 4x repspännare av metall, snäppkrokar i rött, 
tältrepspännare för utomhusaktiviteter som camping, va

112,99 kr
4251285554863 CF9672 3x karbinhakar av metall med krok-och-ögla 

fästelement, nyckelring, bältesspänne EDC i armé färger
168,99 kr

4251285554870 CF9672 6x karbinhakar i metall med krok-och-ögla fästelement, 
nyckelring, bältesspänne EDC i armé färger - kamouflag

225,99 kr
4251285554894 CF9674 Rostfritt stål multifunktionell karbinhake med 

sexkantsnyckel och flasköppnare, nyckelfob
112,99 kr

4251285554924 CF9676 4 förlängningsringar av rostfritt stål med 8 nyckelringar 
vardera, nyckelring

112,99 kr
4251285554955 CF9677 5x D-formad karbinhake av robust aluminium med 

skruvlock i olika färger, 7,5 cm
146,99 kr
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4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 
varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k

202,99 kr
4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 

varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k
202,99 kr

4251285579415 CF9268 25x tatueringsbågar med utdragbara tatueringar för 
killar med olika motiv

202,99 kr
4251285554986 CF10344 6x menykniv i rostfritt stål - snyggt bordsbestick i enkel 

design - bordskniv med tandad kant - 22,7 cm
225,99 kr

4251285554993 CF10344 12x menykniv i rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 
design - bordskniv med tandad kant - 22,7 cm

394,99 kr
4251285555006 CF10345 6x matskedar av rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 

design - matsked - soppsked - 19,5 cm
202,99 kr

4251285555020 CF8867 6x middagsgaffel i rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 
design - middagsgaffel - 19,5 cm

202,99 kr
4251285555037 CF8867 12x gaffel i rostfritt stål, silverfärgat bestick, 19,5 cm 394,99 kr
4251285555051 CF6513 bestick 30 delar i rostfritt stål med gaffel, bordskniv, 

sked, kakgaffel och tesked - bestick för 6 personer
507,99 kr

4251285555082 CF10360 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

168,99 kr
4251285555082 CF10360 com -four® 1x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
168,99 kr

4251285555099 CF10361 2x läkemedelsdispenser på italienska - läkemedelsbox i 
7 dagar - 1 fack vardera - pillerbox - pillerbox - tablettb

146,99 kr
4251285555105 CF10363 2X Medicine Doser på ENGELSK - Medicinbox i 7 dagar - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoserare för lagring [ENG
146,99 kr

4251285555136 CF6472 6x Premium återanvändbart nonwoven-överdrag för kall 
och varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skydds

202,99 kr
4251285555136 CF6472 6x Premium återanvändbart nonwoven-överdrag för kall 

och varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skydds
202,99 kr

4251285555143 CF9479 2 x ädel keramisk såsbåt - såskannor med fot för 
perfekt fyllning av varma och kalla såser direkt vid bord

337,99 kr
4251285588875 CF1860 5-delad nagelspetspennsats för applicering av UV-gel, 

nagelpuntpenna för nagelkonst, verktyg för tillbehör, str
112,99 kr

4251285555174 CF10244 4x låda för kaffedynor - förvaringsbehållare för 
kaffedynor - dekorativ låda med 2 motiv i 2 färger

337,99 kr
4251285555174 CF10244 4x låda för kaffedynor - förvaringsbehållare för 

kaffedynor - dekorativ låda med 2 motiv i 2 färger
337,99 kr

4251285572034 CF3690 2x bagagerem för bagage, barnvagnar, väskor och 
skrymmande bagage - högkvalitativt bagageband med k

225,99 kr
4251285555259 CF9754 dörrkedja av rostfritt stål - säkerhetskedja för dörren 

med repskydd - stöldskydd - dörrkedjelås
168,99 kr

4251285555266 CF9755 dörrkedja av rostfritt stål - säkerhetskedja för dörren 
med repskydd - stöldskydd - dörrkedjelås

202,99 kr
4251285555273 CF9756 säkerhetsstång för dörrar, dörrspärr i rostfritt stål med 

fästmaterial
202,99 kr

4251285555303 CF7010 3x bastkorg i ljusa färger för dekoration - 
Påskdekoration - Påskkorg för påskägg - Påskkorg - Ø19

202,99 kr
4251285576452 CF9139 10 par högkvalitativa trädgårdshandskar, 

arbetshandskar, skyddshandskar, storlek 8 / M
394,99 kr

4251285576476 CF9140 10 par högkvalitativa trädgårdshandskar, 
arbetshandskar, skyddshandskar, storlek 10 / XL

394,99 kr
4251285576469 CF9142 10 par högkvalitativa trädgårdshandskar, 

arbetshandskar, skyddshandskar, storlek 8 / M
394,99 kr

4251285555402 CF9733 dörrstoppare, dörrhållare som väger 1,4 kg i julaktig 
tomtedesign, propp för fönster och dörrar, dörrbuffert f

337,99 kr
4251285555419 CF9733 dörrstoppare, dörrhållare som väger 1,4 kg i julaktig 

tomtedesign, propp för fönster och dörrar, dörrbuffert f
202,99 kr

4251285555648 CF6940 12x konserveringsburkar med skruvlock "Hemmade with 
love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 100 ml

225,99 kr
4251285555457 CF9729 2x Zink Alloy Doorstop, Golvdörrmagnet, 4,5 x 3 x 3,7 

cm
202,99 kr

4251285555464 CF9729 2x dörrstopp i satinfärgat rostfritt stål, nedre dörrstopp 
med magnet, 4,5 x 3 x 3,7 cm

202,99 kr
4251285555471 CF9730 2x zinklegeringsdörrfäste, golvdörrpropp med magnet, 

5,3 x 3,5 x 2,8 cm
202,99 kr

4251285555501 CF10410 40x kokossvällande tabletter, svälltabletter för att odla 
och dra sticklingar och frön, Ø 3,5 cm

164,15 kr
4251285555525 CF9734 2x dörrstopp av satinerat rostfritt stål, väggmonterad 

dörrstopp med rundad gummibuffert och fästmaterial
168,99 kr

4251285555549 CF9735 2x zinkdörrstopp med Scandium-legering, 
väggdörrstopp med platt gummibuffert och fästmaterial

112,99 kr
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4251285555556 CF9735 2x zinkdörrstopp med Scandium-legering, 
väggdörrstopp med platt gummibuffert och fästmaterial

168,99 kr
4251285555600 CF9750 dörrstopp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 

hemtillbehör, stopp för fönster och dörrar, perfekt för dr
337,99 kr

4251285555631 CF9750 dörrstopp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 
hemtillbehör, stopp för fönster och dörrar, perfekt för dr

337,99 kr
4251285555648 CF6940 12x konserveringsburkar med skruvlock "Hemmade with 

love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 100 ml
225,99 kr

4251285555655 CF9725 2x dörrstopp av satinerat rostfritt stål, golvdörrpropp 
med gummibuffert och fästmaterial, 5,3 x 5 x 3 cm

146,99 kr
4251285555662 CF9738 2x zinkdörrstopp med skandiumlegering, 

bottendörrstopp med gummibuffert och monteringsverk
202,99 kr

4251285555686 CF9739 dörrstoppare, dörrhållare som väger 1,4 kg i julaktig 
tomtedesign, propp för fönster och dörrar, dörrbuffert f

202,99 kr
4251285555693 CF9747 dragpropp, extra tung vindpropp med sladd, effektiv 

dragpropp, bra tätning mot drag och värmeförlust, dörr
337,99 kr

4251285555709 CF9747 dragpropp, extra tung vindpropp med sladd, effektiv 
dragpropp, bra tätning mot drag och värmeförlust, dörr

337,99 kr
4251285555716 CF9726 2x dörrstopp av polerat rostfritt stål, botten dörrstopp 

med gummibuffert och fästmaterial, Ø 5,2 x 3 cm
146,99 kr

4251285555723 CF9705 dörrstoppare, dörrhållare som väger 1,4 kg i 
julrendesign, propp för fönster och dörrar, dörrbuffert fö

337,99 kr
4251285555730 CF9746 2x rundade dörröppningar av matt rostfritt stål med 

gummibuffert och fästmaterial
225,99 kr

4251285555747 CF9724 2x dörrstopp av polerat rostfritt stål, golvdörrpropp med 
gummibuffert och fästmaterial, 4 x Ø 3,8 cm

202,99 kr
4251285555754 CF9758 4x dörrlås i rostfritt stål, infällbar dörrstopp med 

dammskydd för t.ex. gångjärnsdörrar, 3,9 x Ø 2,5 cm
337,99 kr

4251285555785 CF10234 100x XXL klädnypor av trä - hållbara träpinnar av björk 
- obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder, ca.

202,99 kr
4251285555815 CF9158 tårtbehållare för förvaring och transport av bakverk - 

transportlåda, tårtbehållare och matlåda med bärhandta
337,99 kr

4251285576100 CF4717 6 bh-förlängningar för rygglösa klänningar, skjortor, 
blusar, toppar

168,99 kr
4251285555839 CF7263 6-delad trädgårdssats med gröna handtag - dubbla 

krokar, fogskrapor, liten kultivator, liten borste, blomspa
394,99 kr

4251285555945 CF9722 2x dörrstopp av satinerat rostfritt stål, bottendörrpropp 
med gummibuffert och fästmaterial, 4 x Ø 3,8 cm

168,99 kr
4251285555952 CF9742 2x Dörrstopp av satinerat rostfritt stål, rundad dörrstopp 

med gummibuffert och fästmaterial, 5 x Ø 3,5 cm
202,99 kr

4251285555969 CF9728 2x dörrhållare av rostfritt stål i satin, magnetbaserade 
dörrstoppar och monteringsverktyg, 8 x Ø 4,9 cm

202,99 kr
4251285555976 CF6419 dörrfäste i satinfärgat rostfritt stål, magnetbaserad 

dörrstopp och monteringsutrustning, 7,5 x Ø 4,6 cm
202,99 kr

4251285555983 CF9727 2x dörrhållare i rostfritt stål i satinfärg, magnetmonterat 
dörrstopp och monteringsutrustning, 8,9 x Ø 5,4 cm

202,99 kr
4251285556041 CF12253 campinghammare med pinnextraktor - tälthammare 

med handrem - pinnehammer av kolstål, förkromad - ca
202,99 kr

4251285556058 CF10322 16x tältpinnar i stål - robusta V-formade pinnar för 
camping och utomhus - perfekt för normala markförhåll

337,99 kr
4251285556065 CF11195 18x ståltältpinnar - halvcirkelformade, robusta pinnar 

för camping och utomhus - perfekt för normal mark
450,99 kr

4251285556072 CF10293 8x tältpinnar i stål - Långa och hållbara tappar med 
plastfäste för camping och utomhus - Perfekt för normal

202,99 kr
4251285556089 CF9752 5in1 bärbar fällbar reflektor Ø 110 cm, rund ljusreflektor 

i vitt, svart, transparent, guld, silver för perfekt fotobely
337,99 kr

4251285556096 CF10291 19-delars verktygssats för gör-det-själv-verktyg med 
plug-in skruvmejslar, olika bitar, måttband, tång, skärkn

202,99 kr
4251285556133 CF10383 150 st. Växtklämpaket - växtbindemedel - rosklämmor - 

plantklämmor för tomater - presenningsklämmor - kläm
225,99 kr

4251285556140 CF10387 200x grönt plastväxtbindemedel - stabilisera växter - 
trädbindande tejp - växtfäste - växtklämmor, 17 cm

146,99 kr
4251285589070 CF11490 12x tältstift av stål - långa och robusta tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma
450,99 kr

4251285556195 CF9757 set med 5 magnethållare för säkerhetsdetektorer - 
hållare med självhäftande dynor för rökdetektorer - Ø 7 

146,99 kr
4251285556201 CF9757 -set med 10 magnethållare för säkerhetsdetektorer - 

hållare med självhäftande dynor för rökdetektorer - Ø 7 
225,99 kr

4251285556201 CF9757 -set med 10 magnethållare för säkerhetsdetektorer - 
hållare med självhäftande dynor för rökdetektorer - Ø 7 

225,99 kr
4251285574977 CF10445 7-bitars dataminnesuppsättning med brytkort, 1200 W / 

750 W + PCI Express-grafikkortkabel 6 stift till 8 stift
507,99 kr
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4251285574984 CF10421 6 PCI Express grafikkortkabel 6 stift hane till 8 stift 
hane, 49 cm

337,99 kr
4251285556270 CF10422 2x PCI Express-grafikkortkabel 6-stifts hane till 6 + 2-

stifts hane i svart, 59 cm
168,99 kr

4251285574960 CF10418 Breakout Board med skjutreglage för Data Mining Rig 
med LED-skärm 1200 W / 750 W, 12x 6-stifts PCI-E-por

337,99 kr
4251285556317 CF9757 set med 2 magnethållare för säkerhetsdetektorer - 

hållare med självhäftande dynor för rökdetektorer - Ø 7 
146,99 kr

4251285556423 CF0479 2 Audio Adapter Stereokontakt, 3,5 mm till 2,5 mm jack 
för hörlurar

146,99 kr
4251285556508 CF10404 4x Handborste - Plastnagelborste - Handborste 

dubbelsidig - Rengöringsborste för händer och naglar
202,99 kr

4251805403978 CF10404 4x Handborste - Plastnagelborste - Handborste 
dubbelsidig - Rengöringsborste för händer och naglar

202,99 kr
4251805403978 CF10404 4x Handborste - Plastnagelborste - Handborste 

dubbelsidig - Rengöringsborste för händer och naglar
202,99 kr

4251285556515 CF4594 2x tvålbubbelpistol av plast, vardera med 20 ml 
tvålbubbla vatten, transparent tvålbubbelmaskin för bar

202,99 kr
4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - praktisk klämboll i fantastiska färger - 

anti-stressleksaker för barn och vuxna [urval varierar]
146,99 kr

4251285596955 CF10442 12x flasköppnare i hajdesign som nyckelringar i klara 
färger - festpresenter

146,99 kr
4251285596955 CF10442 12x flasköppnare i hajdesign som nyckelringar i klara 

färger - festpresenter
146,99 kr

4251285556584 CF10440 24x ersättningslock för syltburkar "frukt" - skruvlock för 
överliggande burkar och murarburkar - TO 82 mm

225,99 kr
4251285556607 CF10337 2x insektsfälla av plast för upphängning - geting-, flug- 

och bålgetingsfälla för utomhusbruk - insektsfångare
202,99 kr

4251285556614 CF7262 4x bordshörnskydd av silikon, stötskydd för spädbarn 
och småbarn i kattdesign

146,99 kr
4251285556683 CF9509 Köksförkläde i bomull i ljusa färger [urvalet varierar], 

kockförkläde med ficka, 80 x 70 cm
202,99 kr

4251285556690 CF9508 1 par ugnsvantar i bomull med belagd undersida 
[urvalet varierar], grytvantar i klara färger, 28 x 17 cm

202,99 kr
4251285596955 CF10442 12x flasköppnare i hajdesign som nyckelringar i klara 

färger - festpresenter
146,99 kr

4251285596955 CF10442 12x flasköppnare i hajdesign som nyckelringar i klara 
färger - festpresenter

146,99 kr
4251285556713 CF10443 12x flasköppnare i palmträdsdesign som nyckelringar i 

klara färger - festpresenter
146,99 kr

4251285556720 CF10447 ölpongset i 48 delar - beerpongdricksspel med 24 
koppar och 24 bollar - festspel blått mot rött - beerpong

337,99 kr
4251285556737 CF10448 spritvippa med 8 dricksglas, vippor av trädryck med 

glasögonglas, 60 x 10,5 x 9,5 cm
337,99 kr

4251285589612 CF9281 kakstativ i rostfritt stål - kakstativ i två nivåer - 
Serveringsställ för kex, choklad eller frukt

202,99 kr
4251285573420 CF3148 2x metall askkoppar med roterande lock - för inomhus- 

och utomhusbruk - avtagbart lock
337,99 kr

4251285556805 CF3502 7-dagars läkemedelsdispenser blå / vit set - med 1x 
pillerburkar för på språng, tablettdelare och tablettmort

202,99 kr
4251285556829 CF5033 4x röda LED-ljus - dekorativa ljus med ljus - 

batteridrivna LED-ljus - ljus med realistiskt flimmer - LE
394,99 kr

4251285556843 CF0251 4x keramisk skalare för frukt och grönsaker - 
universalskalare särskilt skarp - skalare med pendelblad

202,99 kr
4251285556898 CF10396 6x snapsglas med kedja att hänga runt i klara färger 

[färgvalet varierar] - snapsglas för karneval, JGA, karne
202,99 kr

4251285556942 CF11202 5-delat stormremsats med pinne, fjäder, bälte och 
pinndragare - stormremmar för markis och markis - mar

337,99 kr
4251285556997 CF10388 Dry Bag för skydd mot regn, spray, sand, snö och mer i 

rött
146,99 kr

4251805425475 CF9055 3x isbitar med lock - isbitform med inloppsöppning i 
locket - isbitmakare i fantastiska färger

202,99 kr
4251285557024 CF10389 Dry Bag för skydd mot regn, spray, sand, snö och mer i 

rött
202,99 kr

4251285557055 CF10425 100x krok-och-ögla fäste Kabelband - Återanvändbart 
kabelband - 15 x 2 cm

168,99 kr
4251285557062 CF10335 Insektsskydd med fästmaterial, myggnät för 

dubbelsäng, enkelsäng - myggnät som insektsskydd i vit
202,99 kr

4251285557079 CF9505 herrhandväska - filtpåse för drycker - flaskpåse av filt 
för 6 flaskor - 6-personers bärare upp till 0,5 l, grå / sva

146,99 kr
4251285557086 CF10044 3x skyddsuttag för stickkontakt, stänksäker skyddsbox 

för utomhusbruk, skyddskapsel för förlängningskabel, sä
202,99 kr
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4251285557116 CF7389 set med 3 trädgårdsslangkopplingar - vattenstopp, 
slangstycke, anslutningsstycke - slangkoppling - 13 mm,

146,99 kr
4251285557161 CF10292 17-delars verktygssats för gör-det-själv-tillverkare 

bestående av en skruvmejsel, olika bitar, måttband, ko
337,99 kr

4251285573451 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 
insida och utsida, med dekor på bordsfästen

225,99 kr
4251285557185 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 

insida och utsida, med dekor på bordsfästen
225,99 kr

4251285557185 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 
insida och utsida, med dekor på bordsfästen

225,99 kr
4251285557192 CF10227 72x träkniv engångsbestick, engångskniv av trä, 

träbesticket är miljövänligt av trä och biologiskt nedbryt
146,99 kr

4251285557208 CF10228 72x trägaffel engångsbestick, engångsgafflar av trä, 
träbesticket är miljövänligt av trä och biologiskt nedbryt

146,99 kr
4251285557215 CF10229 72x träskedar engångsbestick, engångsskedar, 

matskedbesticket är miljövänligt av trä och biologiskt ne
168,99 kr

4251285557222 CF10230 72-delade träbestick bestående av sked, gaffel, kniv - 
träbestick - miljövänliga och biologiskt nedbrytbara träb

202,99 kr
4251285557253 CF10467 3x lunchlåda för resor - lunchbox med avdelare - 

förvaringslåda i olika färger
337,99 kr

4251285557352 CF10466 2x Unicorn Headband - hårtillbehör med enhörning och 
små öron i vitt - pannband för halloween och karneval

168,99 kr
4251285557376 CF11197 5x engångskallkompress för engångsbruk, kall 

förpackning för omedelbar kylning och för första hjälpen
337,99 kr

4251285557383 CF10262 4 enhörningsnyckelring av gummi, enhörningshänge i 
vitt / lila / rosa

112,99 kr
4251285557406 CF10225 96x Cocktailgafflar - metalliserat bestick för desserter 

och på språng
202,99 kr

4251285557420 CF5784 bestick med 96 delar bestående av gafflar och skedar - 
metalliserat bestick för desserter och på språng

202,99 kr
4251285557451 CF10476 6x Stor mirakelsvamp för hem och trädgård, 

smutsgummi för rengöring av fläckar, rengöringssvamp
146,99 kr

4251285557475 CF10479 Träflaskbur med metallflasköppnare och metallhandtag, 
6-sits, flaskhållare för 6 flaskor om 0,33 l

394,99 kr
4251805405712 CF9202 4x lunchlåda för resor - lunchbox i olika storlekar - 

förvaringsburkar för mat, snacks, frukt, grönsaker
225,99 kr

4251805409918 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409918 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251805409925 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409925 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251805409932 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409932 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251805409949 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409949 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251285557598 CF11203 48x tältpinnar av plast - pinnar, markankare för 
trädgårdsfleece, ogräsfleece eller sandlådskydd - perfek

202,99 kr
4251285557659 CF2001 Säkerhetsplugg kan monteras med skruvanslutning, 

okrossbar vit
225,99 kr

4251805434491 CF9299 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa med snabbkoppling 
- kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - champagnekyl

168,99 kr
4251285557703 CF2429 Travel Adapter CEE 7/7 UK plug-in system (uppsättning 

2: EU - UK White)
202,99 kr

4251285557765 CF10480 2x teleskopisk flugsmällare XL - insektsskydd, flexibelt 
utdragbart handtag - skadedjursbekämpning [urvalet va

168,99 kr
4251285557772 CF10461 4x Handborste - Spikborste med handtag - 

Rengöringsmedel för hemmet - Handtvättborste - Reng
168,99 kr

4251285557772 CF10461 4x Handborste - Spikborste med handtag - 
Rengöringsmedel för hemmet - Handtvättborste - Reng

168,99 kr
4251285557789 CF10450 2x tandborstfodral, transport- och förvaringslåda för 

manuella tandborstar i transparent och svart, 20 cm
146,99 kr

4251285557796 CF10460 2 tandborstfodral, transport- och förvaringslåda för 
handtandborstar i rosa och blått

168,99 kr
4251285557802 CF6447 4x tandborstfodral, transport- och förvaringslåda för 

manuella tandborstar i olika färger, 20 cm
146,99 kr
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4251285598379 CF9806 21-delat giveaway-set med enhörningsmotiv för 
barnfödelsedagar som består av bollar, snäpparmband 

337,99 kr
4251285557956 CF3462 8-delars reseset för barn med indiskt motiv för flickor 

och pojkar
225,99 kr

4251285557963 CF10454 4-delat reseset för barn med transportväska, 
tandborstmugg, tandborstfodral och kam med indiskt m

202,99 kr
4251285557970 CF10455 4-delat reseset för barn med transportväska, 

tandborstmugg, tandborstfodral och kam med indiskt m
202,99 kr

4251285558052 CF9084 8x betesfällor, beteformar som är färdiga att använda 
för tillförlitlig kontroll av ormskinn, såsom kackerlackor, 

225,99 kr
4251285558083 CF10368 4x Flaskborste med svamp - Lång rengöringsborste för 

flaskor, glas och kannor - Handborste för rengöring
202,99 kr

4251285577947 CF10367 3x flaskborste för rengöring av flaskor - lång 
rengöringsborste för rengöring av flaskor - 41 x Ø 5 cm

202,99 kr
4251285558113 CF9820 nyckellåda av trä med 3 nyckelkrokar, 25 x 18 x 3,8 cm 202,99 kr
4251285558137 CF10366 2x Varukorgar med handtag - Robust plastkorg för 

picknick - Handlekorgar för shopping i svart / rött, 39,5 
394,99 kr

4251285558144 CF10374 2x kvastset bestående av kvast med ergonomiskt 
handtag och blad med gummilip, handenhet i grått / tur

225,99 kr
4251285558151 CF5870 3x sopset - sopset består av handborste och sopbricka - 

handborste i ljusa färger - sopbricka med gummiläpp
225,99 kr

4251285558175 CF10366 Varukorg plast med handtag - Bärkorg för transport - 
Stabil plastkorg i svart / röd - 39,5 x 29 x 22,5 cm

337,99 kr
4251285558182 CF5045 dokumentficka och nyckelficka i filt i antracit, 

dokumentmapp för arbete, skola och kontor
202,99 kr

4251285558229 CF10295 45x lufttäta påsar för försegling, återförslutningsbara 
påsar för förvaring av mat för frukt, grönsaker, mjölk, s

168,99 kr
4251285598096 CF10237 4x flexibel ispack - kylkompress med 15 kylceller - 

kylpaket för hushåll, sport och fritid
202,99 kr

4251285558281 CF10356 2x Handkvast av trä - Handkvast med borst av hästhår - 
Elrengöringsverktyg - Rengöringsborste med hängande 

202,99 kr
4251285558298 CF10356 handkvast av trä - handkvast med hästhårborst - 

handkvast med hängande hål - ca. 30 cm
146,99 kr

4251285558335 CF10439 8x underlägg av skiffer - glasunderlägg med halkfria 
gummifötter - bordsunderlägg dekorativa - skifferplatta 

202,99 kr
4251805418996 CF10439 8x underlägg av skiffer - glasunderlägg med halkfria 

gummifötter - dekorativa bordsunderlägg - skifferplatta 
202,99 kr

4251285558380 CF7925 2x LED-bubbelpistol med bubbelvatten, transparent 
bubbelmaskin för barn och vuxna, bubbelpistol som en 

225,99 kr
4251285558427 CF6607 com -four® 2x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
225,99 kr

4251285558434 CF6608 com -four® 2x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

225,99 kr
4251285558441 CF6663 com -four® 2x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 

läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 
225,99 kr

4251285558458 CF6662 com -four® 2x läkemedelsdispenser i ITALIEN - 
läkemedelslåda i 7 dagar - 3 fack - pillerlåda - pillerlåda 

225,99 kr
4251285558489 CF6253 3x utbytes toalettborsthuvuden för toalettborstar - 

ersättningsborstar i svart för com-four toalettborstar - Ø
168,99 kr

4251285558489 CF6253 3x utbytes toalettborsthuvuden för toalettborstar - 
ersättningsborstar i svart för com-four toalettborstar - Ø

168,99 kr
4251805405262 CF8604 24x flexibla pennor - böjpennor - nuvarande del - 

festpresent - barns födelsedagar
202,99 kr

4251285558519 CF10505 Magic Magic Armband, Flow Ring för barn och vuxna, 
kinetisk leksak

146,99 kr
4251285585720 CF6936 uppsättning med 2 trädgårdshandskar för kvinnor, 

blommotiv, gjord av latex, halkskydd, en storlek passar 
146,99 kr

4251285558533 CF10289 2x varmare för te- och kaffekannor gjorda av rostfritt 
stål rund, Ø 14,3 cm

225,99 kr
4251285558571 CF10302 Coffee to go Kopp med kork, återförslutbar drickkopp, 

500 ml
202,99 kr

4251285558588 CF10302 2x kaffe att gå Kopp med kork, återförslutbar drickkopp, 
500 ml

225,99 kr
4251285558595 CF9107 Bubble YoYo Ball Licht 6x Mix4 146,99 kr
4251285558618 CF10153 2x potatismasker av förkromad metall - purémasher till 

köket - potatismasker - Potatismasker - 35 cm
225,99 kr

4251285558625 CF10153 potatismasker gjord av förkromad metall - purémasher 
för köket - potatismasker - Potatismasker - 35 cm

168,99 kr
4251285558632 CF10238 18x kylmagnet i rostfritt stål, magneter i olika motiv 

[urval varierar]
202,99 kr

Sidan: 72/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285558649 CF10242 8x fat av kork, rund, Ø 18 x 0,5 cm, rund fat för 
kastruller, stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig

202,99 kr
4251285558670 CF9868 8x tandborstklocka för barn - timglas för att borsta 

tänderna i olika färger - 3 minuters timer - äggklocka - 
168,99 kr

4251285558687 CF9869 10x tandborstklocka för barn med piratmotiv - timglas 
för att borsta tänderna i olika färger - 3 minuters timer -

202,99 kr
4251285558694 CF10144 2x måttband i svart och orange, måttband för hushåll 

och verkstad, 5 meter
146,99 kr

4251285558700 CF10016 2x måttband i svart och orange, måttband för hushåll 
och verkstad, 3 meter

112,99 kr
4251285558717 CF10090 flasköppnare för väggmontering med behållare för 

ölmattor // Mått på ölöppnaren: 30,5 x 11 x 7 cm
202,99 kr

4251285558748 CF10508 20x Anti-myggspiraler med stativ, myggspiral stöter 
bort myggor och andra insekter på balkong, terrass, trä

202,99 kr
4251285573628 CF10509 4x malfjäll för att bekämpa matmölar och deras larver - 

malstopp - bekämpa matmalar
112,99 kr

4251285558762 CF10510 4x malfjäll för att bekämpa kläder och textilmalar och 
deras larver - malstopp för garderoben - bekämpa textil

202,99 kr
4251285558809 CF10186 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 

rabatter eller som klippkant - individuellt justerbar längd
450,99 kr

4251285558809 CF10186 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 
rabatter eller som klippkant - individuellt justerbar längd

450,99 kr
4251285558816 CF7124 61-delat Dia de los Muertos festset för barn med 

kartongservis med skallansikten för Halloween och Day 
337,99 kr

4251285558854 CF10473 8x fat av kork, runt, Ø 16 x 1 cm, runt fat för kastruller, 
stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig, mycket b

225,99 kr
4251285558885 CF10239 2 mjölkpulverdispenser för portionering av mjölkpulver, 

mjölkpulverportion för 2x 3 portioner, ca. 90 ml per bric
168,99 kr

4251285558892 CF10239 2 mjölkpulverdispenser för portionering av mjölkpulver, 
mjölkpulverportion för 2x 3 portioner, ca. 90 ml per bric

168,99 kr
4251285558922 CF10530 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 

rabatter eller som klippkant - individuellt justerbar längd
450,99 kr

4251285558922 CF10530 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 
rabatter eller som klippkant - individuellt justerbar längd

450,99 kr
4251285558939 CF10530 Gräsmattkant i plast - bäddkant för gräsmattor, rabatter 

eller som klippkant - längd individuellt justerbar - 20 x 9
337,99 kr

4251285558946 CF6191 48x klädnypor med softgrip, häftklamrar med starkt 
grepp för hängande sängkläder, klädnypor för att hänga

168,99 kr
4251285558953 CF6191 72x klädnypor med softgrip, häftklamrar med starkt håll 

för att hänga sängkläder, klädnypor för att hänga tvätt
168,99 kr

4251285558977 CF10380 förvaringslåda för te- och tepåsar, telåda i trä med 6 
fack och fönster, 26,5 x 7,9 x 17,9 cm

225,99 kr
4251285571310 CF10379 250x universal engångspåfyllningstratt av papper, 

oljetratt som påfyllningshjälp för bilar, verkstäder, hush
337,99 kr

4251285559080 CF11563 Förvaringslåda för tepåsar - vit tepåse av trä med brunt 
lock - med 4 fack och glasfönster

225,99 kr
4251285559097 CF11563 Förvaringslåda för tepåsar - vit te-låda av trä med brunt 

lock - med 9 fack och glasfönster
394,99 kr

4251285559103 CF10428 Vintage design förvaringslåda för te- och tepåsar, telåda 
i trä med 6 fack och glasfönster, 23,1 x 7,1 x 16,8 cm

337,99 kr
4251285559110 CF9488 4x tatueringsbågar med dra ut tatueringar för barn och 

tonåringar med roliga smileys
112,99 kr

4251285559202 CF10522 2x extra platt kylpaket - platsbesparande och perfekt för 
kylbox och kylväska - stort kylelement - ispaket [urvalet 

337,99 kr
4251285559219 CF10524 6x Big Pack-ispaket i blått - Kylelement för kylbox och 

kylväska - Kylbatterier för hushåll och fritid
202,99 kr

4251285559226 CF10524 9x Big Pack-ispaket i blått - Kylelement för kylbox och 
kylväska - Kylbatterier för hushåll och fritid

394,99 kr
4251285559257 CF10524 3x Big Pack Ice Packs i blått - Kylelement för kylbox och 

kylväska - Kylbatterier för hushåll och fritid
168,99 kr

4251285559264 CF10517 2 trätermometrar för inomhus och utomhus trä med 
grader Celsius och grader Fahrenheit

168,99 kr
4251285559271 CF10521 4x termometer - Trätermometer för inomhusbruk - 

Temperaturmätare med skala i grader Celsius och grade
168,99 kr

4251285559295 CF10514 3x askkoppar av dolomitkeramik i blått, grönt, orange, 
alla med färgglada ränder [färgvalet varierar]

337,99 kr
4251285559301 CF10515 3x askkoppar av keramik i blått, grönt, orange, vardera 

med färgglada ränder [färgvalet varierar]
337,99 kr

4251285559318 CF10516 Askkoppar av keramik i blått, grönt, orange, vardera 
med färgglada ränder [färgvalet varierar]

394,99 kr
4251285559349 CF10513 2 in1 multifunktionell rengöringsborste för grillen - enkel 

och snabb rengöring
168,99 kr
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4251285559370 CF10511 2 melonskärare + sked, fruktskärare för nästan alla 
typer av melon, 23 cm

112,99 kr
4251285559387 CF10527 äppelskärare i rostfritt stål och plasthandtag, 

äppelkärna, kärnskärare med spak och tandat blad - 18 
168,99 kr

4251285559448 CF9462 4x spänningstester i olika storlekar - Elektrisk 
fasprovare med skruvmejsel - Multitool elektrisk strömte

168,99 kr
4251285559462 CF9468 Industriell pincettuppsättning med 8 delar, hobbypincett 

för allmänna ändamål för hem och hobby
146,99 kr

4251285559479 CF6872 12-delars set Spännings- och strömtester i olika 
storlekar

168,99 kr
4251285559509 CF0262 Mobiltelefon / Smartphone-laddare, fällbar 112,99 kr
4251285559516 CF0262 3x hållare för mobiltelefon / smartphone, hopfällbar 146,99 kr
4251285559530 CF1206 2x laddare för mobiltelefon / smartphone, fällbar 146,99 kr
4251285559554 CF1222 3x hållare för mobiltelefon / smartphone, hopfällbar 146,99 kr
4251285559561 CF5057 2x laddare för mobiltelefon / smartphone 146,99 kr
4251285559608 CF4145 Sticky Note Set i olika storlekar och former - 1900 ark 

för dina anteckningar och tankar
225,99 kr

4251285564459 CF6311 13-delars uppsättning färgvalsar med bläckfack, 
bläckrullar för målning och målning på plana ytor

225,99 kr
4251285559684 CF10498 2x stor färgvals, målarulle för storskaligt målararbete 

runt huset eller trädgården
225,99 kr

4251285559714 CF10492 4-delar uppsättning penslar i flera storlekar med 
tillbehör för arbete runt huset och trädgården - 3 pensla

168,99 kr
4251285559721 CF10490 1x stor färgvals, stor målarulle för storskaligt 

målningsarbete runt huset och trädgården, för både inn
225,99 kr

4251285559738 CF8054 43-delars uppsättning klädnypor och klädnypskorg i 
olika färger - korg med klämmor och handtag för upphä

202,99 kr
4251285582248 CF7754 200 klädnypor i ett sparpaket i olika trendfärger 337,99 kr
4251285559967 CF5420 8x korkunderlägg för drycker - runda drinkunderlägg - 

glasunderlägg av kork
146,99 kr

4251285559974 CF5421 8x Korkunderlägg för drycker - fyrkantiga 
drinkunderlägg - glasunderlägg av kork

168,99 kr
4251285559981 CF1503 20-bitars mini nagelset manikyrpedikyr för på språng 168,99 kr
4251285559998 CF9562 50x toalettdyna engångspapper - engångs toalettdyna 

för resande fot - toalettsitsskydd - toaletthygien - 44x37
168,99 kr

4251285560031 CF9342 3x vattenpistoler av plast i olika färger - festkul med 
kylning

168,99 kr
4251285560093 CF10020 4000x trätandpetare - tandpetare 6,5 cm - 

cocktailpinnar i trä - träpinnar för gör-det-själv-projekt, 
202,99 kr

4251285560109 CF10536 4x automatisk bevattning för inomhusplanter - 
vattendispenser för växter - bevattningskula för blombe

225,99 kr
4251285560116 CF10091 1x 5m rulle med täckfleece, återanvändbar 

målningsfleece med halkskydd som ytskydd, 180g / m²
337,99 kr

4251285577183 CF7178 6x mini handtvättborstar i anddesign - nagelborste för 
hand- och nagelrengöring [urvalet varierar]

168,99 kr
4251285560185 CF9489 100-bitars glasmarmorsats - Glasmarmor att spela och 

samla på - Klassiska spel för hemma och på språng
168,99 kr

4251285560192 CF9489 255-bitars glasljudset - Glasmarmor att spela och samla 
på - Klassiska spel för inomhus och utomhus

225,99 kr
4251285572249 CF9612 6x teskedar av rostfritt stål - snygg bestick i enkel 

design - kaffesked - dessertsked - te-service 11,5 cm
146,99 kr

4251285560222 CF3771 2x ananasfräs 3 i 1 - ananasskalare tillverkad av rostfritt 
stål, tål maskindisk - ananaskärare - ananaskärare med 

337,99 kr
4251285560222 CF3771 2x ananasfräs 3 i 1 - ananasskalare tillverkad av rostfritt 

stål, tål maskindisk - ananaskärare - ananaskärare med 
337,99 kr

4251285560246 CF9611 12x latte macchiato-skedar gjorda av rostfritt stål - 
barskedar - longdrinkskedar - långa skedar för kaffespe

225,99 kr
4251285560260 CF7499 4x glas med återanvändbart sugrör &amp; lock i klara 

färger, mason jar look, ca 480 ml
225,99 kr

4251285560277 CF6471 25x engångsfodral för engångsvätning för kall och varm 
gelkomprimering | Gelkylningspaket Skyddande skydd f

225,99 kr
4251285560284 CF6471 50x Nonwoven engångsöverdrag för kall och varm 

multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöverdrag 
337,99 kr

4251285560475 CF10544 3x simdäck - liten simring för badkul - simdäck för barn 
med färgglada djurmotiv [urvalet varierar]

202,99 kr
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4251285560499 CF10546 3x simdäck - simring för badkul - simdäck för barn i 
klara färger [urvalet varierar]

202,99 kr
4251285591417 CF8719 2x Handfatinsats - Rund diskbänksmatta - insats för 

diskbänken skyddar diskbänkens yta och disken
225,99 kr

4251285549395 CF1372 4x ansiktsrengöringssvamp - svamp för djuprengöring 
av huden - skönhets ansiktssvamp för märkbart mjukare

146,99 kr
4251285560635 CF2457 05-delat hälsosats med massagesvampar, 

wellnesshandskar och massageband
202,99 kr

4251285560642 CF5786 03-delat hälsoset med massagehandskar och 
massagebaksida

168,99 kr
4251285560741 CF9490 10x A4 college block / seminarium block / college block 

á 50 ark fodrad Lineatur 27 vit med kant / 4-faldig perfo
337,99 kr

4251285560758 CF10531 4x placemat för barn - runda mattor - placera mattor 
med olika enhörningsmotiv

202,99 kr
4251285560819 CF8020 Sats med 4-håls förstärkningsringar 500 stycken 

vardera
168,99 kr

4251285560826 CF5706 teleskoplåda för 60 cm köksskåp - eftermonteringslådor 
- utdragbar inbyggd låda för köket - utdragbar skåpkorg

619,99 kr
4251285577251 CF10553 12x plastfluga - Insektsmedel i ljusa färger - lätt och 

flexibelt myggmedel
168,99 kr

4251285560888 CF10558 72x Återanvändbara isbitar i olika utföranden, festisbitar 
i ljusa färger

225,99 kr
4251285560901 CF10562 60x återanvändbara isbitar i fantastiska färger, 

partyisbitar för att kyla drinkar
202,99 kr

4251285560932 CF10551 4-flaskkylare för olika dryckesflaskor [urval varierar] 225,99 kr
4251285560970 CF5553 isform för popsicles - vattenisformar för tio portioner - 

isformar för popsicles - popsicle-tillverkare
202,99 kr

4251285560987 CF10580 6x duschlock vattentätt för att skydda frisyren, flexibla 
duschlock med elastiskt gummiband med olika motiv, Ø 

168,99 kr
4251285560994 CF10554 4x te sil av rostfritt stål - teinfusion för löst te, kryddor, 

örter - tefilter i ljusa färger för teälskare - att hänga på 
168,99 kr

4251285561007 CF10605 porslin étagère med 2 nivåer, höjd 23 cm, för t.ex. kex, 
frukt eller choklad

337,99 kr
4251285561014 CF10552 6x såpbubblastav - bubbelstav - stora bubblor för 

födelsedagar, trädgårdsfester och bröllop - 34 cm
225,99 kr

4251285561021 CF10561 6x insektsfälla av plast - getingfälla utvändigt och inuti - 
skydd mot getingar, flugor och bålgetingar - insektsfång

202,99 kr
4251285561038 CF10585 matlåda "Flamingo" på språng - Lunchlåda med 

avdelare - Frukostlåda 19,5 x 17,5 x 6,5 cm
168,99 kr

4251285561045 CF10585 Barnlåda i komisk design när du är på språng - 
Lunchlåda med avdelare - Frukostlåda för skolan - Lunc

168,99 kr
4251285561052 CF10584 rostfritt stål grillborste, BBQ spiralrengörare med 2 

spiraler, 38 cm
168,99 kr

4251285561083 CF10583 4x grillspett i rostfritt stål - 40,5 cm lång spett med 
skjutmekanism

225,99 kr
4251285561090 CF10603 2x tvättpåse för resor - tvättpåse för smutsig tvätt - 

tvättuppsamlare med dragsko - 69 x 50 cm
202,99 kr

4251285580435 CF10603 2x tvättpåse för resor - tvättpåse för smutsig tvätt - 
tvättuppsamlare med dragsko - 69 x 50 cm

202,99 kr
4251285561120 CF10493 6 m självhäftande magnettejp med dispenser, 6 m 

magnetremsor för hushåll, arbete eller skola, magnetba
168,99 kr

4251285561120 CF10493 6 m självhäftande magnettejp med dispenser, 6 m 
magnetremsor för hushåll, arbete eller skola, magnetba

168,99 kr
4251285590694 CF5564 4x fickvärmare återanvändbar - Handvärmare i 

mobiltelefondesign - Värmedyna för kalla dagar och på 
202,99 kr

4251285590977 CF10615 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
stjärnmotiv - värmekudde för kalla dagar och på språng

202,99 kr
4251285561151 CF10549 kaffebryggare med rostfritt stålhållare och filter, 

kaffepress av rostfritt stål och glas, 1 liter
337,99 kr

4251285561168 CF7853 2x Hängande torktumlare med 13 clips - Mini hängande 
roterande torktumlare - Torktumlare för strumpor och s

202,99 kr
4251285561199 CF10574 2x simdäck från Disney-filmen "Frozen" - Simring med 

motiv av Anna, Elsa, Olaf och Kristoff
202,99 kr

4251285561205 CF10573 2x simdäck för simkul - Simring med motiv av Disney-
karaktärerna Winnie the Pooh, Tigger och I-Aah

168,99 kr
4251285561212 CF10042 Dryckesdispenser av glas i murburk Design med kran- 

och klämförslutning, 8 liter
507,99 kr

4251285561236 CF10614 4x ädel bordsmatta i trä-look "King of the Grill" - 
Premium matta - Tvättbara bordsunderlägg, bordsfat

168,99 kr
4251285561274 CF10604 8-delat hårfärgset med olika borstar och färgfärg i svart, 

färgset för blandning av hårfärg
202,99 kr
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4251805409956 CF10464 2x halskudde - Ekorrar av hög kvalitet för att resa - 
Bekväm resekudde för tåg, flyg, bil, buss, fartyg

450,99 kr
4251805409956 CF10464 2x halskudde - Ekorrar av hög kvalitet för att resa - 

Bekväm resekudde för tåg, flyg, bil, buss, fartyg
450,99 kr

4251805439496 CF10601 4x uppblåsbar kopphållare för poolen - Burkhållare 
"Flamingo" flytande - Poolleksaker - Dryckskylare - Ø 18

202,99 kr
4251805462319 CF10625 6x uppblåsbara dryckeshållare för poolen - flytande 

burkhållare - poolleksaker - dryckskylare
168,99 kr

4251285561359 CF10624 8x runda underlägg - bordsunderlägg i praktiska 
förvaringslådor - glasunderlägg Ø 10 cm

168,99 kr
4251285561366 CF10624 12x filtglasunderlägg - runda bordsunderlägg - 

glasunderlägg för krukor, glas, vaser
202,99 kr

4251285561373 CF10624 12x underlägg av filt - runda filtunderlägg i en praktisk 
förvaringslåda av filt - underlägg för krukor, glasögon, v

168,99 kr
4251285561380 CF10578 1 kg glaskulor - Stora och små glaskulor att leka och 

samla - Lek för barn inomhus och utomhus
202,99 kr

4251285561410 CF10577 80x drickkopp, American Style Beer Pong Party Mugg, 
460 ml

337,99 kr
4251285569959 CF10391 6x dykpinnar i flera färger, dykuppsättning för att lära 

sig dyka för barn
168,99 kr

4251285561441 CF10392 6x Dykleksakfisk - Barnbadleksak i olika färger - Dykfisk 
för bad och pool

202,99 kr
4251285561458 CF10393 6x dykleksak som en haj i olika färger, dykuppsättning 

för dykning för barn
202,99 kr

4251285561465 CF10394 12x dykleksak som en manet i olika färger, 
dykuppsättning för dykning för barn

225,99 kr
4251285561502 CF6114 144-delad SCOUBIDOU flätad bandsats - fantastiska 

neonfärger för armband, anklar och kedjor - vänskapsar
202,99 kr

4251285561557 CF4005 12 ark med vackra tillfälliga metalliska 
silverblixttatueringar - sommarens heta trend!

168,99 kr
4251285591745 CF10506 6x stolfångarset 2.0 för stolprover hemma - med 

engångsstolfångare, icke-sterilt stolrör, testspatel och h
202,99 kr

4251285561588 CF10607 40x klädnypor med softgrip, häftklamrar med starkt 
grepp för hängande sängkläder, klädnypor för att hänga

168,99 kr
4251285561595 CF10569 6x tvättnät för tvätt av känsliga material, tvättpåsar i 

olika storlekar
168,99 kr

4251285561601 CF14042 6x ragout finskål - Ugnssäkra formar i orange - creme 
brulee skål - dessert skål med 185 ml vardera

337,99 kr
4251285561618 CF10579 6x Ragout-finskål för desserter - Ugnssäkra formar i rött 

- Ramekins & soufflé-rätter - Pate-skål - Dessertskål me
337,99 kr

4251285561625 CF10179 4x ragoutfinskål - Ugnssäkra XXL-formar i orange och 
rött - creme brulee skål - dessertskål med 260 ml varder

394,99 kr
4251285561632 CF10179 8x ragoutfinskål - Ugnssäkra XXL-formar i orange och 

rött - creme brulee-skål - dessertskål med 260 ml varde
450,99 kr

4251285561663 CF8664 2x färgbyte LED-ljus för mun och tänder, lysande 
munskydd för riktiga festgäster, Halloween och Carnival

168,99 kr
4251285561670 CF10588 trähandtag, träpinnar för DIY och DIY, 11,4 x 1 cm 168,99 kr
4251285561687 CF10588 trähandtag i olika färger, träpinnar för DIY och DIY, 

11,4 x 1 cm
168,99 kr

4251285561694 CF10588 trähandtag i olika färger, träpinnar för DIY och DIY, 
11,4 x 1 cm

168,99 kr
4251285561717 CF10631 4x keramiska krukor med lock av keramik - Kokkärl för 

keramik i ugnen - Kokkärl med lock till ugnen, 300 ml v
394,99 kr

4251285561717 CF10631 4x keramiska krukor med lock av keramik - Kokkärl för 
keramik i ugnen - Kokkärl med lock till ugnen, 300 ml v

394,99 kr
4251285561762 CF10612 200x fingermatspettar av bambu - träspett med knutar 

för ett sofistikerat utseende - perfekt för buffé eller gast
202,99 kr

4251285561779 CF10611 300x fingermatspett gjorda av bambuträ - träspett med 
knutar för en elegant look - perfekt för bufféer eller rest

337,99 kr
4251285585768 CF10602 valp behandlar givare - klickande leksakspistol för lek 

och träning - Klickmatningsdispenser för på vägen - äve
202,99 kr

4251285561816 CF9752 2x 5in1 Bärbar fällbar reflektor Ø 110 cm, rund 
ljusreflektor i vitt, svart, transparent, guld, silver för perf

450,99 kr
4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programmerbar knapp för 

smartphones och surfplattor - snabbfunktioner för Andr
112,99 kr

4251285561861 CF3328 7-delad mätkopp och mätskedssats - kökshjälpmedel för 
matlagning och bakning - dosering av skopor i olika stor

202,99 kr
4251285561878 CF10352 Ragout Fin Schale 9cm 4x 337,99 kr
4251285561885 CF10352 Ragout Fin Schale 9cm 8x 450,99 kr
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4251285561892 CF10355 Ragout Fin Schale 10 cm 4x 337,99 kr
4251285561915 CF6232 2x sopsäcksställ med lock, kan sättas upp i 3 möjliga 

höjder, perfekt för hem, trädgård, verkstad och campin
394,99 kr

4251285561922 CF10350 2x minigryta med lock, pajkakor av keramik, creme 
brulee skålar i grått och beige, 155 ml vardera

225,99 kr
4251285561960 CF5530 6x venetiansk mask, ögonmask i olika utföranden, 

ansiktsmask gjord av högkvalitativ spets som maskerad
146,99 kr

4251285561984 CF10487 6x LED-flaskljus - korkljuskedja för vinflaskor - mini 
LED-lampor med batteri - stämningsljus i varmvitt

168,99 kr
4251285561984 CF10487 6x LED-flaskljus - korkljuskedja för vinflaskor - mini 

LED-lampor med batteri - stämningsljus i varmvitt
168,99 kr

4251285561991 CF10487 9x LED-flasklampa - Korkljuskedja för vinflaskor - Mini-
LED-lampor med batteri - Stämningsbelysning i varmvit

168,99 kr
4251285562035 CF10489 Unicorn keramisk sparbössa - Unicorn spargris design - 

Tändstift med gummiförslutning
337,99 kr

4251285562042 CF10293 16x tältpinnar av stål - Robusta pinnar med plasthållare 
- Campingplattor för camping och utomhus för normal o

337,99 kr
4251285562066 CF9920 12x iskuber i rostfritt stål, premium whiskystenar, 

återanvändbar iskubbricka, kylstenar för whisky, vin, gin
394,99 kr

4251285562073 CF9920 18x iskuber i rostfritt stål, premium whiskystenar, 
återanvändbar iskubbricka, kylstenar för whisky, vin, gin

450,99 kr
4251285562080 CF9104 40x ersättningslock för syltburkar "frukt" - skruvlock för 

överliggande burkar och murarburkar - TO 66 mm [urva
225,99 kr

4251285562103 CF8180 2x professionell gastronomisk serveringsbricka i rostfritt 
stål, Ø 40 cm

394,99 kr
4251285562110 CF10641 4x duschsvamp - badsvamp i fantastiska färger - 

tvättsvamp för dusch - massagesvamp - duschkula
202,99 kr

4251285562134 CF10638 2x Magic Metal Armband, Flow Ring för barn och vuxna, 
kinetisk leksak

225,99 kr
4251285562165 CF10013 2x glas- och flasköppnare - lämplig för olika 

lockstorlekar - öppnas utan mycket ansträngning - i ljus
168,99 kr

4251285562172 CF10645 4x flasköppnare, flasköppnare i olika färgglada mönster 202,99 kr
4251285562196 CF7187 rännskyddsset 16 meter för hus, carport, stabilt med 16 

clips, kan kapas till och väderbeständigt - rännskydd, lö
225,99 kr

4251285562196 CF7187 rännskyddsset 16 meter för hus, carport, stabilt med 16 
clips, kan kapas till och väderbeständigt - rännskydd, lö

225,99 kr
4251285562202 CF10642 4x Underlägg av bambu, fat för kastruller och 

stekpannor, 18 x 17,5 cm
168,99 kr

4251285562219 CF5557 2700 ml tvålbubbvätska med pinnar, 2,7 liter för 
påfyllning av bubbelpistoler

225,99 kr
4251285562226 CF10642 8x bambugrytor, fat för kastruller och stekpannor, 18 x 

17,5 cm
202,99 kr

4251285562240 CF10644 2x tekopp, teägg av matt rostfritt stål, tesil för 
teälskare, Ø 5 cm

225,99 kr
4251285562264 CF10639 Te-låda med 9 fack - förvaringslåda för tepåsar i trä - 

tepåsarlåda med visningsfönster - tekista - teförvaring
394,99 kr

4251285562332 CF10636 2x rosttermometer av rostfritt stål - analog 
kötttermometer - grilltermometer - köttnål - 7 cm

146,99 kr
4251285562349 CF10032 2x bordshållare för vin- och champagnekylare, 

flaskskophållare av metall, platsbesparande monteringsf
337,99 kr

4251285562356 CF10643 4x staffli för uppsamling av tallrikar, skålar, böcker och 
bilder, transparent plastplåtstativ, 14,5 x 16,5 cm

168,99 kr
4251285562363 CF10643 8x staffli för uppsamlingsplattor, skålar, böcker och 

bilder, transparent plastplåtstativ, 14,5 x 16,5 cm
225,99 kr

4251285562394 CF10649 4x ädla porslinstallrikar - efterrätt tallrikar i vitt - 
serveringsfat i pommes frites skål design - 20,5 x 13,5 c

225,99 kr
4251285562400 CF3464 4x venetiansk mask ögonmask karneval med fjädrar 168,99 kr
4251285562417 CF10649 8x ädla porslinstallrikar - efterrätt tallrikar i vitt - 

serveringsfat i pommes frites skål design - 20,5 x 13,5 c
450,99 kr

4251285562424 CF10649 12x ädla porslinstallrikar - dessert tallrikar i vitt - 
serveringsfat i pommes frites skål design - 20,5 x 13,5 c

563,99 kr
4251285562455 CF3464 6x venetiansk ögonmask i vitt med fjädrar för karneval 

eller karneval
202,99 kr

4251285562462 CF9183 4x kaffemugg "Unicorn" - Magisk Unicorn-kaffekopp - 
Tekopp med magiska motiv - 325 ml vardera

337,99 kr
4251285562479 CF10653 4x unicornmugg i olika färger - förtrollande kakaomugg 

med magiska unicornmotiv - 330 ml
394,99 kr

4251285562509 CF7886 dörrhängare bar owl - hängande garderob för dörrar 
och skåp med 5 krokar - dörrkrokstång för upphängning

225,99 kr
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4251285562554 CF10598 4x robusta återanvändbara dricksmuggar i klara färger, 
praktiska återanvändbara koppar, stapelbara, 400 ml

225,99 kr
4251805438864 CF10593 16x melamin kaffekoppar - plastkoppar av melamin - 

brytsäker kaffekopp för camping och picknick med amer
450,99 kr

4251285562646 CF10597 2x permanenta kaffefilterhållare, kaffefilterfäste i 
snygga färger [urvalet varierar], handfilter för kaffe

202,99 kr
4251285562653 CF9384 4x tekopp av rostfritt stål och silikon - tesil med lock och 

fat - tefilter för teälskare - diskmaskin säker
168,99 kr

4251285562677 CF1608 160-delat filtglidarset - Självhäftande filtfilter - 
Fyrkantiga stolglider i olika storlekar

168,99 kr
4251285562684 CF3506 160-delat filtglidarset - Självhäftande filtfilter - Runda 

stolglider i olika storlekar
202,99 kr

4251285562691 CF1610 160-delat filtglidarset - Självhäftande filtfilter - Runda 
stolglider i olika storlekar

202,99 kr
4251285562707 CF10348 3-delat konserveringsset, burklyftare, tratt för fyllning 

och burköppnare för enkel öppning av täta lock
202,99 kr

4251285562707 CF10348 3-delat konserveringsset, burklyftare, tratt för fyllning 
och burköppnare för enkel öppning av täta lock

202,99 kr
4251285562738 CF10587 480x hantverksögon med flexibla pupiller, runda ögon 

med ögon i olika storlekar, lösa ögon för att tillverka oc
168,99 kr

4251285562745 CF6286 12x korkunderlägg för dryck - återanvändbara 
underlägg som bordsdekoration - dekorativa tallrikar för

202,99 kr
4251285562776 CF1608 320-delat filtglidarset - Självhäftande filtglider - 

Fyrkantiga stolglider i olika storlekar
337,99 kr

4251285562783 CF3506 320-delat filtglidarset - Självhäftande filtfilter - Runda 
stolglider i olika storlekar

337,99 kr
4251285562806 CF10566 3x Bastrulle av plast - Dekobast för hobbyister - Bast för 

hushåll och trädgård
168,99 kr

4251285562813 CF10571 12x tallrik gjord av palmblad, biologiskt nedbrytbar 
palmbladsservis, engångsservis, Ø 25,5 cm

337,99 kr
4251285562820 CF10571 6x tallrik gjord av palmblad, biologiskt nedbrytbar 

palmbladsservis, engångsservis, Ø 25,5 cm
202,99 kr

4251285562844 CF10590 32x träsnackskålar, serveringsskålar för snacks, doppar, 
förrätter och desserter, roa gueule-set, 17 x 9 cm

202,99 kr
4251285562851 CF10590 64x träsnackskålar, serveringsskålar för snacks, doppar, 

förrätter och desserter, roa gueule-set, 17 x 9 cm
337,99 kr

4251805403831 CF10417 6x Flaskborste för rengöring - Rengöringsborstar med 
svamp - Liten handborste för rengöring av babyflaskor o

225,99 kr
4251285562882 CF10655 4x stor plastskohorn - skohorn med långt handtag - 

doneringshjälpmedel för skor i olika färger [färg varierar
202,99 kr

4251285584303 CF9259 4x teleskopisk flugsmällare - myggmedel, utdragbart 
handtag - val av skadedjursbekämpning varierar]

146,99 kr
4251285562912 CF10439 12x underlägg av skiffer - glasunderlägg med halkfria 

gummifötter - bordsunderlägg dekorativa - skifferplatta 
337,99 kr

4251285562929 CF10439 12x underlägg av skiffer - glasunderlägg med halkfria 
gummifötter - bordsunderlägg dekorativa - skifferplatta 

337,99 kr
4251285562974 CF10533 4x teinfusion av rostfritt stål och silikon - tesil med lock 

och fat - fint tefilter för teälskare [urval varierar]
202,99 kr

4251285562981 CF3853 2x Garnier med Julienne-blad - garnera som ett proffs: 
enkla och nästan vackra grönsakspiraler

337,99 kr
4251285562998 CF8153 12x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, Vitra-

stänger - självhäftande krokar för fönster, fönsterkrokar
146,99 kr

4251285563001 CF10171 8x masonburkar med svängtopp, trådsvingburk med 
gummiring i fina färger, 60 ml

337,99 kr
4251285563018 CF10168 8x masonburkar med svängtopp, trådsvingburk med 

gummiring i fina färger, 100 ml
337,99 kr

4251285563032 CF10589 6x presentaskar - stapelbara kartonger för design och 
förvaring av hantverksmaterial - Portföljask i olika storle

225,99 kr
4251285598690 CF9264 4x unicorn gymväska - Unicorn sportväska med magiska 

enhörningsmotiv [urval varierar!] - 42 x 32,5 cm
337,99 kr

4251285563063 CF10659 2x kokbokhållare, metallbokstöd i tidlös design - 
kokbokstativ för kokböcker, recept, surfplattor och läsar

202,99 kr
4251285563070 CF10351 6x blomma och flerårig hållare - rund buskstöd - 

buskstöd för blommor, tendrils och perenner
337,99 kr

4251285563070 CF10351 6x blomma och flerårig hållare - rund buskstöd - 
buskstöd för blommor, tendrils och perenner

337,99 kr
4251285563087 CF10351 6x blomma och flerårig hållare - rund buskstöd - 

buskstöd för blommor, tendrils och perenner
225,99 kr

4251285563087 CF10351 6x blomma och flerårig hållare - rund buskstöd - 
buskstöd för blommor, tendrils och perenner

225,99 kr
4251285563094 CF10351 6x blomma och flerårig hållare - rund buskstöd i två 

storlekar - buskstöd för blommor, rankor och perenner
337,99 kr

Sidan: 78/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285563094 CF10351 6x blomma och flerårig hållare - rund buskstöd i två 
storlekar - buskstöd för blommor, rankor och perenner

337,99 kr
4251285563131 CF7696 80 meter klädstreck med stålinsats, klädstreck i olika 

färger [urval varierar]
202,99 kr

4251285563193 CF7216 8x sammanhängande självhäftande bandage - atlettejp 
självhäftande - elastiskt fästbandage för sport och fritid 

225,99 kr
4251285563308 CF8144 2 tablettlådor med 10 fack med märkning, 

veckodispenser
168,99 kr

4251285563407 CF10622 dörrmatta - dammkontrollmatta - dörrmatta för inomhus 
och täckta utomhusytor - välkomstmatta blå

202,99 kr
4251285563421 CF10622 dörrmatta - dammkontrollmatta - dörrmatta för inomhus 

och täckta ytor utomhus - transparent välkomstmatta
202,99 kr

4251285563513 CF7716 6x plaggpåse, plaggöverdrag med dragkedja och 
utsiktsfönster, skyddskåpa för transport och förvaring a

394,99 kr
4251285563568 CF8228 4x teleskopisk flugsmällare - myggmedel med flexibelt 

utdragbart handtag - skadedjursbekämpning [urvalet va
168,99 kr

4251285563629 CF5422 32x korkunderlägg för drycker - runda och fyrkantiga 
drinkunderlägg - glasunderlägg av kork

225,99 kr
4251285563643 CF9806 30-delars giveaway-set med enhörningsmotiv för 

barnfödelsedagskalas bestående av klistermärken, nyck
202,99 kr

4251285563667 CF9806 300-delad Giveaway-uppsättning med enhörningsmotiv 
för barnens födelsedagar som består av glitterklistermär

202,99 kr
4251285563674 CF9061 2x kastrullslock för alla storlekar - Ersättningslock för 

krukor och kokkärl - Glaslock med silikonöverdragskant 
450,99 kr

4251285563681 CF10660 Universal stänkskydd Glaslock med silikonkant för 
krukor och kokkärl med Ø 16, 18, 20 cm

225,99 kr
4251285563711 CF10657 40x barnplåster med enhörningsmotiv - Gipsremsor 

vattentäta i olika färger för skydd mot smuts - Kliniskt t
112,99 kr

4251285563728 CF8397 2x Växtskyddspåse gjord av trädgårdsfleece för skydd 
mot väder och djur, ca. 1,20 x 1,80 m

337,99 kr
4251285563742 CF3478 2x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 

26W, E14, 230V, 165 lumen
168,99 kr

4251285563759 CF9150 Tandborstehållare "Tiger" med timglas, 8 x 8 cm 202,99 kr
4251285576407 CF10690 2x 3D träbildram i rustik design för foton i storlek 10 x 

15 cm - djup fotoram med glas, 16,3 x 11,3 x 4 cm
202,99 kr

4251285563810 CF10683 pizzaskal av rostfritt stål - pizza och kaktserver med 
fällbart handtag - pizzastyckare för pizza, tarte flambée,

202,99 kr
4251285563827 CF3446 5x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 

40W, E14, 230-240V
337,99 kr

4251285563834 CF7124 101-delat Dia de los Muertos festset för barn med 
kartongservis med dödskalle ansikten för Halloween och

450,99 kr
4251285563865 CF10689 LED-lampa för badrum, pool och spa, flytande 

dammbelysning för en mångfärgad ljusshow under vatt
202,99 kr

4251285563889 CF6942 18-bitars dykspelsuppsättning av fisk, dykpinnar, 
maneter och hajar i olika färger, dykuppsättning för dyk

337,99 kr
4251285563896 CF10691 parasollhållare av galvaniserat stål - balkonghållare för 

parasoller - paraplyställ för balkong
202,99 kr

4251285563919 CF11490 24x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 
och utomhus - idealisk för normal och hård mark - Ø 7 

394,99 kr
4251285563933 CF3514 5x sammetpåsar, skyddsfodral för surfplattor, e-böcker 

och nätböcker, surfplatta i svart, 27 x 19,5 cm
146,99 kr

4251285563964 CF10591 120-delars träskedsset - träbestick - miljövänliga och 
biologiskt nedbrytbara träbestick - hållbara träskedar

202,99 kr
4251285563971 CF10592 120-delars trägaffelset - träbestick - miljövänliga och 

biologiskt nedbrytbara träbestick - hållbara trägafflar
202,99 kr

4251285582019 CF10674 2x Ballong som avskräcker fåglar - Ballong som 
avskräcker duvor - Ballong för att driva bort duvor - Fåg

202,99 kr
4251285563995 CF10673 2x fågelförsvar som uggladocka med klockor, 

duvavstötande för hängning, fågelskräck för hus och trä
202,99 kr

4251285564008 CF10672 2x fågelförsvar som ugglapp med klockor, duvavvisande 
för hängning, fågelskrämma för hus och trädgård, 41 x 

225,99 kr
4251285564039 CF10669 10x fågelskrämma träd - fågelmedel för duva, kråka, 

sparv - fågelskrämma - hänge, plast, reflekterande - 13,
202,99 kr

4251285564121 CF9616 2x Unterbettkommoden med dragkedja, handtag och 
fönster, 105 x 45 x 16 cm

168,99 kr
4251285564169 CF9424 2x vattenspruta, vattenförstärkare för uppfriskning med 

lufttryck, 80 ml, i rosa
202,99 kr

4251285564220 CF9483 griptång av aluminium - griphjälpmedel för hem och 
trädgård - gripklo med magnet - 76 cm

337,99 kr
4251285564237 CF9082 8x Fly-Bait i blomdesign, mata bete för fastsättning på 

fönstret, fönsterflugfälla som klistermärke mot flugor oc
202,99 kr
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4251285564244 CF10668 2x smärtstillande myggbett - Elektrisk myggbettläkare 
för smärtlindring efter insektsbett [urval varierar]

168,99 kr
4251285564251 CF10562 120x återanvändbara isbitar i fantastiska färger, 

partyisbitar för att kyla drinkar
337,99 kr

4251285564268 CF8540 2x deco glödlampa med LED-ljuskedja för hängning och 
nedläggning - batteridriven bordslampa för en trevlig at

337,99 kr
4251285564275 CF10697 2x silikondiskskål, hopfällbar campingskål i klara färger 

[färg varierar]
450,99 kr

4251285564282 CF10697 Silikondiskskål Vikbar campingskål i färgglada färger 
[Färg varierar]

337,99 kr
4251285564350 CF10696 Thermo Mugg med snabbpressning - Isoleringskopp för 

varma och kalla drycker - Coffee to Go-kopp - 400 ml
202,99 kr

4251285564367 CF9808 18x suddgummi i ugglaform, suddgummi i olika färger 
[urval varierar], suddgummi för pennor, 3,5 cm

202,99 kr
4251285564374 CF9808 36x suddgummi i ugglaform, suddgummi i olika färger 

[urval varierar], suddgummi för pennor, 3,5 cm
225,99 kr

4251285564411 CF10600 4x förvaringsväska med gångjärnslock, burkar i olika 
färger [urval varierar], 9 x 4,5 x 3 cm

202,99 kr
4251285564428 CF10682 Lådbehållare i plast - 5 lådorstorn - Kompakt 

förvaringslåda för lådor - Skrivbordsorganisator för skriv
202,99 kr

4251285564442 CF10693 servetthållare med servetter - servettdispenser och 150 
pappers servetter - servettlåda för matbord och kök [fär

225,99 kr
4251285564459 CF6311 13-delars uppsättning färgvalsar med bläckfack, 

bläckrullar för målning och målning på plana ytor
225,99 kr

4251285564466 CF10694 750x pappersservetter som påfyllningsförpackning för 
servettautomater - kosmetiska våtservetter i ett lager

337,99 kr
4251285564527 CF9257 600x kinkbara dricksrör - sugrör i ljusa neonfärger - 

dricksrör
202,99 kr

4251285564589 CF10698 3x emaljprydnadsmugg av emaljerat stål i 3 maritima 
utföranden - kaffemugg för utomhus och camping - 350

225,99 kr
4251285564626 CF10701 6x burkar med röda / vita rutiga skruvlock - 

Förvaringsburkar för sylt eller grönsaker - TO Ø 82 mm 
337,99 kr

4251285564633 CF10701 12x murburkar med röd / vit rutig skruvlock - TO Ø 82 
mm - upp till ca. 425 ml

394,99 kr
4251285564640 CF10702 2x stora halmstjärnor - XXL hänge till granen - naturliga 

julgranssmycken - Juldekoration
202,99 kr

4251285564664 CF10706 4x halmstjärnor i en mixset - halmhänge för julgranen - 
naturlig julgranhängning - juldekoration - 18 cm

202,99 kr
4251285564671 CF10707 Halm julgrantopp, julgrantopp julstjärna, gran topp för 

din julgran, 24,5 cm
168,99 kr

4251285564688 CF10708 Star julgranspets i halm - Julgranspetsstjärna i halm till 
jul - Julgranspets till ditt julgran, 24,5 cm

168,99 kr
4251285564695 CF10709 24-delar halmstjärnset, Ø 8 cm, julgransprydnader av 

halm
202,99 kr

4251285564701 CF10710 12x halmstjärnor i en mixuppsättning, 11 cm, 
julgransprydnader av halm

202,99 kr
4251285564718 CF10711 48x halmstjärnor i en mixset, 18 cm, julgransprydnader 

av halm
202,99 kr

4251285518216 CF10712 4x halmstjärnor i en mixuppsättning - 
Julgransdekorationer - halmhänge för julgranen - naturli

168,99 kr
4251285564732 CF10712 8x halmstjärnor i mixset, 15 cm, julgransprydnader av 

halm
225,99 kr

4251285564756 CF10713 36-delat giveaway set pirat, godsaker och festfavörer 
för barns födelsedagar, piratpartytillbehör

337,99 kr
4251285564763 CF10713 13-delat piratpresent-set - ringar, tatueringar, 

ögonlappar för barns födelsedagskalas - piratfesttillbehö
146,99 kr

4251285564794 CF10440 24x ersättningslock för syltburkar "frukt" - skruvlock för 
överliggande burkar och murarburkar - TO 82 mm

225,99 kr
4251285564817 CF10365 Gosedjur rosa uggla - Plyschleksak med glittrande 

ögonlock - Barnleksaker att gosa och leka med
202,99 kr

4251285564824 CF10365 Gosedjur blå uggla - Plyschleksak med glittrande 
ögonlock - Barnleksaker att gosa och leka med

202,99 kr
4251285564848 CF10504 6x hantverksax, handgjord sax med många mönster - 

färgglada barnsax för kreativt hantverk - dekorativa mot
202,99 kr

4251285564855 CF9361 1200x gem i olika färger, häftklamrar för kontor och 
hushåll, färgglada brev- och arkivklipp, 28 mm

202,99 kr
4251285564862 CF0759 förstoringsglas i fyra delar, läsförstoringsglas för 

hemmet och på språng
202,99 kr

4251285564879 CF2520 LED-hängande lykta, trådlös hängande ljus, 
batteridriven stormlykta för camping, festivaler, skåp, k

202,99 kr
4251285564893 CF9359 4x Massageboll - Igelkottboll med knoppar - Fasciabollar 

för massage - Knoppboll för massage av händer, fötter, 
202,99 kr
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4251285564916 CF10715 6x murarburkar med röd / vit rutig skruvlock - TO Ø 82 
mm - upp till ca. 250 ml

337,99 kr
4251285564923 CF10715 12x burkar med röda / vita rutiga skruvlock - 

Förvaringsburkar för sylt eller grönsaker - TO Ø 82 mm 
394,99 kr

4251285564978 CF10499 2x kvinnors urinal för på språng - Mobil 
silikonskalningshjälpmedel - Urinera när du står, reser, f

168,99 kr
4251805407105 CF10499 4x urinal för kvinnlig på resande fot - mobil urinering av 

silikon - stående urinering under resa, festival, camping
168,99 kr

4251285564992 CF10178 8x väggkrokar i metalllook - Mirakelkrok på 
självhäftande kudde - Självhäftande krok utan borrning

202,99 kr
4251285565005 CF10178 8x vita väggkrokar - Mirakelkrokar på självhäftande 

kudde - Självhäftande krokar utan borrning
202,99 kr

4251285565036 CF10723 2x vikbara skopor gjorda av silikon, 10 liter som praktisk 
hopfällbar skopa i olika färger för camping, res en rengö

337,99 kr
4251285565043 CF10722 2x varukorg fällbar i silikon - transportlåda - fälllåda - 

campingkorg - shoppinglåda i silikon - [färgval varierar]
450,99 kr

4251285565050 CF10723 hopfällbar hink av silikon, 10 liter som praktisk 
hopfällbar hink i olika färger rengöringshink eller fiskehi

225,99 kr
4251285565067 CF10722 Varukorg fällbar i silikon - Transportlåda - Campingkorg 

- Shoppinglåda i silikon - [färgval varierar]
337,99 kr

4251285565074 CF7124 43-delars bordsskål och dekorationsset för halloween, 
födelsedag och temafester

337,99 kr
4251285565227 CF10733 2x lykta med färgglatt grodamotiv - Papperslykta för 

Santa Martin och Halloween - Martins lykta för barn
202,99 kr

4251285565241 CF10734 2x lykta med färgglatt piratmotiv - Papperslykta för 
Santa Martin och Halloween - Martins lykta för barn

202,99 kr
4251285565258 CF10736 3x häxhatt för häxdräkt - magikerhatt perfekt för 

karneval, Halloween - 33 x 38 cm
168,99 kr

4251285565272 CF10741 6x Squeeze Ball - praktisk klämboll i fantastiska färger - 
anti-stress-leksak för barn och vuxna

202,99 kr
4251285565319 CF9901 2x dragstopp för dörrar och fönster - vindstopp i 

mikrofiber - spara energi med dragstopp - 1 kg dörrstop
337,99 kr

4251285580633 CF10362 2x lykta med färgglada prinsessa och piratmotiv - 
papperslykta för Santa Martin och Halloween - Martins l

202,99 kr
4251285565333 CF10742 100x stora häftklamrar i grått och turkos, häftklamrar 

för ett säkert grepp om din tvätt
225,99 kr

4251285565340 CF10747 3x Seppelhut, traditionell filthatt för Oktoberfest, 
Carnival eller Mardi Gras, traditionell hatt gjord av filt m

337,99 kr
4251285565371 CF5024 22-delad reflektorsats med snäpparmband och 

reflekterande klistermärken för barn - reflekterande klist
112,99 kr

4251285565418 CF10750 3x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för Saint 
Martin och Halloween - Martins lykta för barn [urval vari

168,99 kr
4251285565432 CF10749 3x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för Saint 

Martin och Halloween - Martins lykta för barn [urval vari
202,99 kr

4251285572997 CF10752 drakar i färgglada färger för barn - Wind Dragon med 
30 meter lång sladd - Single Dragon i olika modeller [ur

112,99 kr
4251285565470 CF10746 drakar i ljusa färger för barn - Wind Dragon med 30 

meter lång sladd - Single Dragon i olika motiv [urval var
202,99 kr

4251285565487 CF10746 drakar i färgglada färger för barn - Wind Dragon med 
30 meter lång sladd - Single Dragon i olika modeller [ur

168,99 kr
4251285565531 CF6357 3x vallfälla, bayersk form, gjord av kopparpläterad 

ståltråd, ca. 15,5 x 8 x 5,5 cm
202,99 kr

4251285565562 CF9832 bestickbricka av bambu, den utdragbara bestickinsatsen 
för din låda i köket

394,99 kr
4251285565579 CF10759 4x tandborstkoppar av rostfritt stål, tandborstehållare i 

träutseende, uppsättning munsköljbägare för vuxna och
202,99 kr

4251285565616 CF2047 3-delat pannbandssats - pannband med plastspik, skruv 
och kniv - kostym för Halloween och karneval

146,99 kr
4251285565647 CF10783 katt i svart med LED-ljus inuti - perfekt dekoration för 

Halloween
168,99 kr

4251285565654 CF10783 Bat Boo i svart med LED-ljus inuti - Perfekt dekor för 
Halloween

168,99 kr
4251285565661 CF8743 12-delad kryddshakersats av rostfritt stål för salt, 

peppar, kryddor, örter - örtburk, kryddburk, kryddbehåll
394,99 kr

4251285565678 CF10790 2x Skull Mug - Robust plastdrinkkopp för Halloween, 
födelsedag eller som festredskap

168,99 kr
4251285565685 CF10839 500 g Premium av äppelvedrökflis - 100% naturligt - för 

rökare, boll, stativ och gasgrill
202,99 kr

4251285565692 CF10840 500 g rökt chips av rött körsbärsträ - 100% naturligt - 
för rökare, boll, stativ och gasgrill

202,99 kr
4251285565708 CF10841 500 g rökträ av alträ - 100% naturligt - extra grova 

rökflis för rökare, boll, stativ och gasgrill
202,99 kr
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4251285565715 CF2048 -set i 40 delar med pumpa- och spökmotiv, festplattor 
för Halloween, födelsedagar, mottofester

202,99 kr
4251285565722 CF10005 16x skål gjord av metall - serveringsskål för dopp, 

snacks, förrätter eller desserter - dekorativ skål - serveri
202,99 kr

4251285565739 CF10801 20x dekorativa tänder för pumpor - plasttänder för att 
dekorera snidade pumpor - skrämmande pumpadekorati

202,99 kr
4251285565890 CF10876 Svensk eld med antändningsveke och citronelladoft, 

finsk fackla för lägereldromans, trädfackla, trädgårdslam
225,99 kr

4251285565906 CF10877 svensk eld med tändveke, finsk fackla för 
lägereldromantik och som utomhuslagning, trädbrännar

225,99 kr
4251285565951 CF2114 2x Halloween väska - Transparent uppsamlingspåse för 

Halloween - Att samla godis med olika motiv
168,99 kr

4251285565968 CF8965 2x grensåg med härdade tänder och brytfast ihåligt 
handtag, handsåg för trädskötsel och trimning, 35 cm lå

225,99 kr
4251285565982 CF10797 21 - Halloween-set - fönsterbilder statiskt vidhäftande, 

självhäftande fönsterdekoration med blodiga hand- och 
146,99 kr

4251285566002 CF10797 18-delat Halloween-set - statiskt vidhäftande 
fönsterbilder, självhäftande fönsterdekoration med blodi

168,99 kr
4251285566019 CF10900 2x värmemugg i rostfritt stål - 180 ml per mugg - 

dubbelväggig isolerande mugg - splitterfri kaffemugg - t
202,99 kr

4251285513136 CF7674 2x värmemugg i rostfritt stål - 300 ml per mugg - 
dubbelväggig isolerande mugg - splitterfri kaffemugg - t

337,99 kr
4251285566033 CF10902 2x värmemugg i rostfritt stål - 400 ml per mugg - 

dubbelväggig isolerande mugg - splitterfri kaffemugg - t
394,99 kr

4251285566040 CF10803 2x Halloween Dörr Deco Set - Horror Party Banner - 
Dekoration för att dekorera väggar, dörrar, fönster och 

112,99 kr
4251285566064 CF10796 4-delt fönstersats - statisk självhäftande 

fönsterdekoration, självhäftande - läskiga Halloween-mo
168,99 kr

4251285566118 CF9457 36 ml 2-komponent epoxihartslim i en praktisk dubbel 
spruta för reparationer runt huset och trädgården

225,99 kr
4251285566149 CF10806 2x väggtatuering med små ugglor - självhäftande 

dekoration - väggdekaler för barn - återanvändbara väg
225,99 kr

4251285566156 CF10805 4x högkvalitativt set för urholkning av pumpor med 
pumpasked och läskiga snidmallar för Halloween

202,99 kr
4251285566187 CF10851 6x murarburkar med röd / vit rutskruvlock - TO Ø 82 

mm - upp till ca. 330 ml
337,99 kr

4251285566194 CF10851 12x murarburkar med rött / vitt rutigt skruvlock - TO Ø 
82 mm - upp till ca. 330 ml

394,99 kr
4251805462654 CF6892 2-delad kostymset bestående av en häxhatt och 

trollstav för barn för Mardi Gras och Halloween
168,99 kr

4251805401592 CF8916 3x krukväxt för blomsterarrangemang i hjärtform - 
blommaskum för färska blommor - svamp för hantverk f

450,99 kr
4251285566309 CF2116 2x DIY dekorativ träkrans för att mixtra - krans av 

rotting för att dekorera t.ex. fönster, bord och dörrar
225,99 kr

4251285566316 CF10854 2x marteravskräckande, djurvänligt mårmedel, ofarligt 
rengöringsmedel från hundhår, doftande måravvisare, 

202,99 kr
4251285566323 CF10854 4x marteravskräckande, djurvänligt måravstötande 

medel, ofarligt avskräckande från hundhår, husdjursavst
337,99 kr

4251285566330 CF10854 6x marteravskräckande, djurvänligt måravstötande 
medel, ofarligt avskräckande från hundhår, husdjursavst

394,99 kr
4251285566361 CF10816 2x DIY dekorativ träkrans för att mixtra - krans av 

rotting för att dekorera t.ex. fönster, bord och dörrar
202,99 kr

4251285566378 CF10779 6x rosa fleece huvor, skyddande huva av trädgård 
fleece för växtöverdrag på hösten och vintern

225,99 kr
4251285566392 CF10717 4x 50 m bindningstråd, lindningstråd för hantverk och 

modellering - perfekt för juldekorationer
225,99 kr

4251805405200 CF10925 10 kg kolbriketter tillverkade av äppelträ, 100% 
naturligt träkol för rökare, pellets och stativgrillar

450,99 kr
4251285566453 CF10884 6-delat tumlare, te / kaffe / cappuccino glas, diskmaskin 

säker
337,99 kr

4251285566460 CF10884 12-delars tumlare, te / kaffe / cappuccino glas, 
diskmaskin säker

450,99 kr
4251285566477 CF10875 4x askkoppar av glas - Klarglas askfat för cigaretter - 

Askfat för utomhus- eller inomhusbruk - Askfat för priva
337,99 kr

4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light för lyktor och värmeljus - Elektrisk 
minilampa för lyktor, lyktor och för dekoration

168,99 kr
4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light för lyktor och värmeljus - Elektrisk 

minilampa för lyktor, lyktor och för dekoration
168,99 kr

4251285566552 CF10919 3x utdragbar LED Lantern Stick - Batteridriven Light 
Stick - För Lantern Parader, Halloween och St. Martin

202,99 kr
4251285566705 CF8915 3x krukväxt för blomsterarrangemang i ringform - 

blommaskum för färska blommor - svamp för hantverk f
450,99 kr
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4251285566729 CF10721 120-delad träknivset - träbestick - miljövänliga och 
biologiskt nedbrytbara träbestick - hållbara träknivar

202,99 kr
4251285566774 CF10955 6x 30 m bindtråd i 6 praktiska färger, lindningstråd för 

hantverk och modellering, Ø 0,37 mm
168,99 kr

4251285566774 CF10955 6x 30 m bindtråd i 6 praktiska färger, lindningstråd för 
hantverk och modellering, Ø 0,37 mm

168,99 kr
4251285566781 CF10911 3x LED-ljuskedja för inomhusbruk, vardera med 20 

LEDs varma vita, flexibla älvljus t.ex. som julljus, juldek
168,99 kr

4251285566811 CF8276 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
älgmotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och på s

168,99 kr
4251285566811 CF8276 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 

älgmotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och på s
168,99 kr

4251285566859 CF4250 14-delars festdekorationsset med streamers och kransar 
för t.ex. födelsedagar eller nyårsafton

337,99 kr
4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - praktisk klämboll i fantastiska färger - 

anti-stressleksaker för barn och vuxna [urval varierar]
146,99 kr

4251285566903 CF10950 6x presentpåse till jul, jultomten och advent - 
presentpåse med julmotiv - presentpåse [urval varierar]

337,99 kr
4251285566989 CF10994 6x presentpåsar till jul, XXL presentpåsar i olika 3D-

design med glitter [urvalet varierar], påsar för kakor, go
337,99 kr

4251285566996 CF10728 4x rumsavfuktare med 3,2 kg ersättningskorn i 
påfyllningspåsen, avfuktare utan el

394,99 kr
4251285567009 CF10904 2x deco-glödlampa med 6 lysdioder, batteridriven LED-

snögubbe, trådlös bordslampa för att lägga på och lägg
199,90 kr

4251285567092 CF6874 16x presentpåse i julmotiv - presentpåse för vin- och 
champagneflaskor - flaskpåse till jul och jultomten

337,99 kr
4251285567108 CF10905 LED-ljusrör med rött ljus för inomhus- och 

utomhusbruk, flexibel ljussnöre som dekorativ belysning
337,99 kr

4251285567115 CF10950 12x presentpåse till jul, jultomten och advent - 
presentpåse med julmotiv - presentpåse [urval varierar]

394,99 kr
4251285567191 CF10994 12x presentpåsar till jul, XXL presentpåsar i olika 3D-

design med glitter [urvalet varierar], påsar för kakor, go
394,99 kr

4251285567214 CF11055 6x självhäftande krokar - väggkrokar självhäftande - 
handduk krokar utan borrning för kök och badrum - ma

146,99 kr
4251285567214 CF11055 6x självhäftande krokar - väggkrokar självhäftande - 

handduk krokar utan borrning för kök och badrum - ma
146,99 kr

4251285567221 CF11055 12x självhäftande krokar - väggkrokar självhäftande - 
handduk krokar utan borrning för kök och badrum - ma

225,99 kr
4251285567238 CF10995 4x fickvärmare mini varmvattenflaska - handvärmare i 

stickad tröja design - värmedyna för på språng - kink ku
168,99 kr

4251285567269 CF11065 6 sugrör i glas Återanvändbara, 23 cm, Miljövänligt 
sugrör i glas med plastfri rengöringsborste för långa dri

168,99 kr
4251285567269 CF11065 6 sugrör i glas Återanvändbara, 23 cm, Miljövänligt 

sugrör i glas med plastfri rengöringsborste för långa dri
168,99 kr

4251285567276 CF11066 6 glasrör Återanvändbara, 23 cm, Miljövänligt 
glasdrinkrå med plastfri rengöringsborste för långa dryc

146,99 kr
4251285567283 CF11067 6 sugrör i glas Återanvändbara, 23 cm, Miljövänligt 

sugrör i glas med plastfri rengöringsborste för långa dri
168,99 kr

4251285567283 CF11067 6 sugrör i glas Återanvändbara, 23 cm, Miljövänligt 
sugrör i glas med plastfri rengöringsborste för långa dri

168,99 kr
4251285567306 CF11069 6 sugrör i glas Återanvändbara, 23 cm, Miljövänligt 

sugrör i glas med plastfri rengöringsborste för långa dri
168,99 kr

4251285567306 CF11069 6 sugrör i glas Återanvändbara, 23 cm, Miljövänligt 
sugrör i glas med plastfri rengöringsborste för långa dri

168,99 kr
4251285567337 CF5087 Dekorativ flaskhållare Vinhållare Vinflaskhållare "The 

Floating Bottle"
225,99 kr

4251285567344 CF10907 20x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlös 
julbelysning - LED-julljus - Julgransljus - 11,5 x 2,5 cm

299,90 kr
4251285567351 CF10907 20x LED-julgransljus med fjärrkontroll - Trådlös 

julbelysning - LED-julljus - Julgransljus - 11,5 x 2,5 cm
649,90 kr

4251285567368 CF11070 5x sugrör i rostfritt stål, 21,5 cm, rostfria, 
kopparfärgade, sugrör med rengöringsborste, återanvän

146,99 kr
4251285567368 CF11070 5x sugrör i rostfritt stål, 21,5 cm, rostfria, 

kopparfärgade, sugrör med rengöringsborste, återanvän
146,99 kr

4251285567375 CF11071 5x sugrörssked med rengöringsborste - halmsked av 
rostfritt stål - sugrör med rörsked - återanvändbar

202,99 kr
4251285567382 CF11072 8x sugrör av rostfritt stål, sugrör, rostfritt, halm med 

rengöringsborste, återanvändbar - 21,5 cm + 24 cm
146,99 kr

4251285567382 CF11072 8x sugrör av rostfritt stål, sugrör, rostfritt, halm med 
rengöringsborste, återanvändbar - 21,5 cm + 24 cm

146,99 kr
4251285567399 CF11073 10 sugrör av rostfritt stål, 21,5 cm, rostfritt, halm med 

rengöringsborste, återanvändbart
202,99 kr
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4251285567405 CF11071 10x dricksskedar med rengöringsborste - dricksskedar 
av rostfritt stål - sugrör med blandsked - återanvändbar

202,99 kr
4251285567412 CF11070 10x sugrör av rostfritt stål, 21,5 cm, rostfritt, 

kopparfärgat, halm med rengöringsborste, återanvändb
168,99 kr

4251285567429 CF10580 12x duschlock vattentätt för att skydda frisyren, flexibla 
duschlock med elastiskt gummiband med olika motiv, Ø 

168,99 kr
4251285567443 CF10766 8x julgransdekorationsset - snöstjärnhänge - 

Julgransdekoration för att dekorera granen - Julgransde
146,99 kr

4251285567474 CF10765 reflektorsats i 5 delar, töjbart reflektorband och 
snäpparmband för bättre synlighet i vägtrafiken

202,99 kr
4251285567481 CF10764 3-delad reflektorsats med säkerhetsväst och 

snäpparmband - Reflekterande säkerhetsväst för bättre 
146,99 kr

4251285575783 CF10896 utomhustermometer med sugkopp, digital termometer 
med datum- och tidsvisning, vattentät

225,99 kr
4251285567511 CF11088 glaslyftare för varma konserveringsburkar och 

konserveringsburkar - för burkar i alla storlekar - perfekt
168,99 kr

4251285567511 CF11088 glaslyftare för varma konserveringsburkar och 
konserveringsburkar - för burkar i alla storlekar - perfekt

168,99 kr
4251285567528 CF10846 6x Mini-glasflaska med korkpropp för salt, peppar, 

kryddor, örter, oljor och gåvor, 100 ml
225,99 kr

4251285567535 CF10846 12x Mini-glasflaska med korkpropp för salt, peppar, 
kryddor, örter, oljor och gåvor, 100 ml

394,99 kr
4251285567542 CF11064 12x enhörningsmask för barn i olika färger [urval 

varierar], masker för födelsedagar och temafester
202,99 kr

4251285567559 CF11060 Termokolv i rostfritt stål - Vakuumkanna med kran och 
droppbrickor - Luftkruka för varma och kalla drycker

563,99 kr
4251285567672 CF11112 12x Whisky Naturliga täljstenar - Whiskykylare med 

tygförvaringspåsar - inte längre vattna ner
202,99 kr

4251285567689 CF11113 12x Whisky Naturliga täljstenar - Whiskykylare med 
tygförvaringspåsar - inte längre vattna ner

202,99 kr
4251285567696 CF11114 12x Whisky Naturliga täljstenar - Whiskykylare med 

tygförvaringspåsar - inte längre vattna ner
202,99 kr

4251285567702 CF11115 12x Whisky Naturliga täljstenar - Whiskykylare med 
tygförvaringspåsar - inte längre vattna ner

202,99 kr
4251285567979 CF11139 karaftork, droppstativ i rött för karaffer och karaffer 225,99 kr
4251285568105 CF10598 8x robusta återanvändbara dricksmuggar i klara färger, 

praktiska återanvändbara koppar, stapelbara, 400 ml
337,99 kr

4251285568167 CF10872 1 x tekanna, glaskanna av värmebeständigt glas med 
insats i rostfritt stål, även lämplig för lösa teblad

337,99 kr
4251285568174 CF10962 4x teglas - glas dricksglas med handtag - perfekt för te, 

kakao, kaffe och cappuccino
337,99 kr

4251285568242 CF10965 2x blandningsskålar 3 och 1,7 liter med stoppfot, pip 
och halkfritt handtag

225,99 kr
4251285568259 CF2337 3x blandningsskålar i olika storlekar, med stoppfot, 

hällare och halkfritt handtag
394,99 kr

4251285572812 CF2336 4x blandningsskålar i olika storlekar, halksäkra med 
gummibas, hällpip och halkskydd

450,99 kr
4251285568280 CF10486 com -four® Premium dekorativ stativstjärna - 

stjärnstaty av nickelpläterad aluminium på en bas av ma
168,99 kr

4251285568297 CF11197 20x engångskallkompress med engångsförmåga, kall 
förpackning för omedelbar kylning och för första hjälpen

563,99 kr
4251285568310 CF10953 2x LED-ljuskedja med 10 LED-stjärnor för julbelysning 

och juldekoration på insidan
168,99 kr

4251285568334 CF10989 LED angel - XL LED lampa i ängelform - trådlöst 
humörljus - romantisk lampa i modern design - metall la

225,99 kr
4251285568358 CF6870 26-bitars muffinsbakningsset med bakform, färgglada 

silikonformar, rörpåse och pip
225,99 kr

4251285568402 CF11046 dragkropp för dörren - dörrbotten tätning - dragkropp 
med sammetremsor - skydd mot drag och buller - 90 c

337,99 kr
4251285568419 CF11046 dragkropp för dörren - dörrbotten tätning - dragkropp 

med sammetremsor - skydd mot drag och buller - 90 c
337,99 kr

4251285568426 CF11046 dragkropp för dörren - dörrbotten tätning - dragkropp 
med sammetremsor - skydd mot drag och buller - 90 c

337,99 kr
4251285568433 CF10856 6 delar knivset med magnethållare, rostfritt stålkniv 

med olika extremt vassa blad, träknivblock
394,99 kr

4251285568501 CF11197 10x engångskallkompress för engångsbruk, kall 
förpackning för omedelbar kylning och för första hjälpen

450,99 kr
4251285568617 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
202,99 kr

4251285568624 CF15650 42x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
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4251285568648 CF15598 52x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251285568662 CF11004 julgrantopp i glänsande silver, julgrantopp av äkta glas 

till jul, grantopp för din julgran, 28 cm
337,99 kr

4251285568679 CF11005 julgrantopp i rött glänsande, julgrantopp av äkta glas till 
jul, grantopp för din julgran, 28 cm

225,99 kr
4251285568686 CF11004 julgrantopp i matt vit, julgrantopp av äkta glas till jul, 

grantopp för din julgran, 28 cm
225,99 kr

4251285568693 CF11005 julgranstopp i röd matt, julgrantopp av äkta glas till jul, 
grantopp för din julgran, 28 cm

337,99 kr
4251285595590 CF11038 julgranstopp i glänsande guld, julgranstopp av äkta glas 

till jul, grantopp för din julgran, 28 cm
337,99 kr

4251285568716 CF11039 julgransskiva i glänsande blågrön, julgransskiva i äkta 
glas till jul, julgransskiva för din julgran, 28 cm

337,99 kr
4251285568723 CF11038 julgrantopp i guldmatt, julgrantopp av äkta glas till jul, 

grantopp för din julgran, 28 cm
337,99 kr

4251285568730 CF11039 Julgrantopp i kricka, julgrantopp av äkta glas till jul, 
grantopp för din julgran, 28 cm

337,99 kr
4251285568747 CF11031 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
394,99 kr

4251285568754 CF11032 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

450,99 kr
4251285568761 CF11033 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
450,99 kr

4251285568778 CF11034 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

450,99 kr
4251285568785 CF11035 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
450,99 kr

4251285568792 CF11036 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

450,99 kr
4251285568808 CF11037 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
394,99 kr

4251285568891 CF10951 9x presentförpackning med julmotiv - fällbar låda av 
robust kartong - DIY papperslåda för små presenter och

225,99 kr
4251285569027 CF11097 trärökare, rökfigur för jul och advent 202,99 kr
4251285569058 CF11096 10x XXL rökelse ljus i olika dofter med underlag för 

utomhusbruk - Julrökta pinnar
202,99 kr

4251285569072 CF9988 12x presentpåsar till jul, jultomten och advent - 
presentpåse med julmotiv - presentpåse [urval varierar!

337,99 kr
4251285569119 CF11102 5x tråd i mörkgrå - blomtråd - hantverkstråd för 

blomsterarrangemang - dekorativ tråd för hantverk - bin
202,99 kr

4251285569126 CF9985 16x stor presentbåge för dekorering och förpackning - 
färdig båge i rött och guld - storlek: 12 x 7 cm

225,99 kr
4251285569157 CF11091 Julgransdekoration - Glittrande hängande dekoration - 

Glittrande gren med dekorativa stenar för upphängning 
337,99 kr

4251285593503 CF10987 adventskalender för hängande och självfyllning, filt 
adventskalender med stövlar i olika färger med pälskant

225,99 kr
4251285569157 CF11091 Julgransdekoration - Glittrande hängande dekoration - 

Glittrande gren med dekorativa stenar för upphängning 
337,99 kr

4251285569188 CF11090 3x julgransdekorationer i trä - Hängande 
julgransdekorationer - Julgransdekorationer i snöflinged

168,99 kr
4251285569195 CF11092 2x juldeko med renar och äkta trästräd i vita och 

naturliga färger, 29 x 12 x 2,1 cm
202,99 kr

4251285569201 CF10984 Tischläufer 500x30cm gold 2x 168,99 kr
4251285569218 CF2496 2x bordstejp för dekoration till jul och bröllop - 

bordslöpare i två fantastiska färger
202,99 kr

4251285569225 CF10980 2x matbord för jul och bröllop - bordslöpare av brons 
med olika mönster [urval varierar]

146,99 kr
4251285569287 CF9968 72x bollhängare för julgransdekorationer - Hängare för 

julgranskulor - Perfekt för julgranskulor
202,99 kr

4251285569331 CF11100 8-bitars dekorativa tillbehör till jul - Juldekoration för 
hantverk - Dekotillbehör i olika utföranden [urval variera

337,99 kr
4251285569355 CF11099 8-delars dekorationstillbehör för vinter och jul - 

Snödekoration för hantverk - Vinterdekoration i silver oc
337,99 kr

4251285569362 CF11074 Set med 2 ljussläckare av rostfritt stål, Candle Wick-
brandsläckare, silverfärgad ljus-snusare, längd 30 cm

225,99 kr
4251285569409 CF8202 4x isskrapa kan användas på tre sidor, 12 x 12 cm, 

skivskrapa av robust plast
146,99 kr

4251285569416 CF11105 108x presentetikett för jul - självhäftande etiketter med 
julmotiv [urval varierar]

112,99 kr

Sidan: 85/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285593350 CF11104 2x julstjärnahänge 3D-stjärna för julgranen - 
julmetallpynt - prydnad, juldekoration

202,99 kr
4251285593367 CF11087 3x julstjärnahänge Glitter 3D-stjärna för julgranen - 

Julgransdekoration Juldekoration för dekoration
146,99 kr

4251285569461 CF11009 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 
juldekoration - Juldekoration för julgran - 270 cm

225,99 kr
4251285569461 CF11009 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 270 cm
225,99 kr

4251285569508 CF11025 72x bollhängare för julgransdekorationer - Hängare för 
julgranskulor - Perfekt för julgranskulor

168,99 kr
4251285569515 CF11022 72x bollhängare för julgransdekorationer - Hängare för 

julgranskulor - Perfekt för julgranskulor
168,99 kr

4251285569522 CF11024 72x bollhängare för julgransdekorationer - Hängare för 
julgranskulor - Perfekt för julgranskulor

202,99 kr
4251285569539 CF11029 100x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 

julgransdekoration - Perfekt för dekorationshänge
168,99 kr

4251285569539 CF11029 100x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för dekorationshänge

168,99 kr
4251285569546 CF11018 200x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 

julgransdekoration - Perfekt för deco-hänge
146,99 kr

4251285569553 CF11030 300x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för deco-hänge

146,99 kr
4251285569553 CF11030 300x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 

julgransdekoration - Perfekt för deco-hänge
146,99 kr

4251285569577 CF15683 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 
Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap

225,99 kr
4251285569584 CF11011 5x glitter till jul - glittergirlander i guld - Juldekorationer 

till granen - 50 cm
168,99 kr

4251285569607 CF11012 5x glitter för julgranen - glitterkrans i silver - 
juldekorationer glitter - silver xmas dekorationer

168,99 kr
4251285569652 CF11016 72x Universal sugkoppshållare med metallkrokar - 

Sugkoppar för hängande älvor, handdukar, dekorationer
225,99 kr

4251285569683 CF7645 72x sugkoppshållare, multikrok med metallkrok och spår 
för älvljus och annan dekoration

202,99 kr
4251285569720 CF8595 4x snöåkare för kälkåkning - snöbanor för hela familjen 

- Porsche-slädar med handtag - slädar i ljusa färger [urv
394,99 kr

4251285569751 CF10173 120x presentklistermärke till jul i två storlekar, 
självhäftande

202,99 kr
4251285569751 CF10173 120x presentklistermärke till jul i två storlekar, 

självhäftande
202,99 kr

4251285569775 CF11166 2x LED-ljuskedja med timer - lätt kedja med 20 LED-
stjärnor för julbelysningen - Juldekoration för insidan i v

168,99 kr
4251285569782 CF11076 2x metallklocka av metall med trähandtag - Handklocka 

som juldekoration - liten, dekorativ bordsklocka
202,99 kr

4251285569812 CF11077 metallbordsklocka med trähandtag - Handklocka som 
juldekoration - liten, dekorativ bordsklocka

202,99 kr
4251285569867 CF6184 4x hänglås av mässing - Hänglås med 3 nycklar - 

Säkerhetslås för hushåll, fritid, arbete
168,99 kr

4251285569904 CF11172 3x keramisk luftfuktare - radiatorförångare för 
befuktning av rumsluften - vattenförångare med S-form

337,99 kr
4251285569911 CF11173 3x luftfuktare av keramik - radiatorindunstare för 

fuktning av rumsluften - vattenförångare - värmeinduns
394,99 kr

4251285569928 CF11174 3x luftfuktare av keramik - Kylförångare för fuktning av 
rumsluften med S-formad krok - Kall luftdiffusor med hj

337,99 kr
4251285569942 CF9782 3x Flygtäcke - Täcke för mat - Flygtäcke för mat, 

ätande, frukt - Täcke & flygtäcke i 3 storlekar
337,99 kr

4251285569959 CF10391 6x dykpinnar i flera färger, dykuppsättning för att lära 
sig dyka för barn

168,99 kr
4251285569997 CF10876 3x svensk eld med antändningsveke och citronelladoft, 

finsk fackla för lägereldromans, trädbrännare, trädgårds
450,99 kr

4251285570009 CF10877 2x svensk eld med tändningsveke, finsk fackla för 
lägereldromantik och som matlagningsplatser utomhus, 

394,99 kr
4251285570047 CF4379 5x vakuumpåse för kläder, filtar och sängkläder, 

vakuumplaggspåsar, 60 x 80 cm, förvaringspåsar med p
225,99 kr

4251285584464 CF8223 8-delad äggkoppsset i porslin - äggkoppar och skedar i 
vitt - kökstillbehör

225,99 kr
4251285570139 CF11156 6x konserveringsburkar med skruvlock i vinterdesign - 

TO Ø 82 mm - upp till ca. 250 ml
337,99 kr

4251285570146 CF11156 12x konserveringsburkar med skruvlock i vinterdesign - 
TO Ø 82 mm - upp till ca. 250 ml

337,99 kr
4251285570153 CF11161 6x konserveringsburkar med skruvlock i vinterdesign - 

TO Ø 82 mm - upp till ca. 330 ml
337,99 kr
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4251285570177 CF11161 12x konserveringsburkar med skruvlock i vinterdesign - 
TO Ø 82 mm - upp till ca. 330 ml

337,99 kr
4251285588851 CF10850 12x Transparenta väggkrokar - Mini-mirakelkrok på 

självhäftande kudde - Självhäftande krok utan borrning
202,99 kr

4251285570191 CF11158 12x sugkoppshållare med plastkrokar - multikrok för 
sagoljus och annan dekoration - väggkrokar

202,99 kr
4251285570207 CF10849 4x dubbelväggskrok i metallutseende - Mirakelkrok på 

självhäftande kudde - Självhäftande krok utan borrning
168,99 kr

4251285570214 CF10838 4x transparenta dubbla väggkrokar - Mirakelkrokar på 
självhäftande kudde - Självhäftande krokar utan borrnin

168,99 kr
4251285570238 CF10934 2x Raincover för ryggsäck och ryggsäck i svart - Vatten- 

och vindavvisande regnskydd - Ryggsäckskydd med refl
168,99 kr

4251285570245 CF11164 karaff - vinkaraff - vinkaraff - rödvinkanna - optimal 
fyllningsmängd: 750 ml

394,99 kr
4251285570252 CF7510 4x handtvättborste i blått - nagelborste för hand- och 

naglarengöring
168,99 kr

4251285582507 CF10853 6x eldstattändare och grilltändare av trä - ekologisk och 
luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt och effektiv

168,99 kr
4251285570283 CF11189 3x rostfria dricksmuggar för barn - termiska 

dricksmuggar 250 ml gjorda av rostfritt stål 304 - splitte
394,99 kr

4251285582514 CF11157 3x eldstäder och grilltändare av trä för resande fot - 
ekologisk och luktfri tändare för eldstäder - snabbt, enk

146,99 kr
4251285570306 CF11190 3x dricksmuggar i rostfritt stål - termiska dricksmuggar 

250 ml gjorda av rostfritt stål - splittersäkra campingmu
337,99 kr

4251285570320 CF9818 4x frukostskärbrädor av melamin med magiska 
enhörningsmotiv, 23 x 14 x 0,2 cm

202,99 kr
4251285570351 CF7692 12x salt, - krydda, - & örtspridare rostfritt stål 394,99 kr
4251285570375 CF10707 2x Halm julgrantopp, julgrantopp julstjärna, gran topp 

för din julgran, 24,5 cm
202,99 kr

4251285570375 CF10707 2x Halm julgrantopp, julgrantopp julstjärna, gran topp 
för din julgran, 24,5 cm

202,99 kr
4251285570399 CF6355 korgmusfälla, musfälla, rund, med 2 ingångar 202,99 kr
4251285570412 CF10018 6x Teglas - Drickglas med handtag - Glasmuggar för te, 

kakao, kaffe, latte, espresso och cappuccino - tekoppar 
337,99 kr

4251285570436 CF0619 2x karaffhäll med luftare för vin - droppfri karaff - 
hällare - vinhällare med karaff - vinluftare för röda och v

146,99 kr
4251285570443 CF6268 3x avtappningsplugg av gummi - avtappningsplugg med 

kedja av rostfritt stål - för standardavlopp
168,99 kr

4251285570450 CF9065 com -four® 8x dukvikter - dukvikter med klämma - 
dukklämma i fruktdesign - ca. 20 g

168,99 kr
4251285570474 CF10976 2-porslinsförvaringsställ, höjd 25,5 cm, för t.ex. 

bakverk, frukt eller choklad
337,99 kr

4251285570498 CF7666 2x ersättningsöglor och okular lämpliga för Nikons SLR-
kameror D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D5100

112,99 kr
4251285570498 CF7666 2x ersättningsöglor och okular lämpliga för Nikons SLR-

kameror D40, D60, D80, D90, D200, D3, D5200, D5100
112,99 kr

4251285570511 CF11194 tältpinnar i 24x stål - halvrunda, robusta tappar för 
camping och utomhus - perfekt för normal mark

337,99 kr
4251285570528 CF11195 12x tältpinnar gjorda av stål - halvcirkulära, robusta 

markpinnar för camping och utomhus - idealisk för nor
202,99 kr

4251285570535 CF11195 24x tältpinnar gjorda av stål - halvcirkulära, robusta 
markpinnar för camping och utomhus - perfekt för norm

337,99 kr
4251285570542 CF11196 12x tältpinnar gjorda av stål - halvcirkulära, robusta 

markpinnar för camping och utomhus - idealisk för nor
202,99 kr

4251285557376 CF11197 5x engångskallkompress för engångsbruk, kall 
förpackning för omedelbar kylning och för första hjälpen

337,99 kr
4251285568501 CF11197 10x engångskallkompress för engångsbruk, kall 

förpackning för omedelbar kylning och för första hjälpen
450,99 kr

4251285568297 CF11197 20x engångskallkompress med engångsförmåga, kall 
förpackning för omedelbar kylning och för första hjälpen

563,99 kr
4251285570641 CF8012 2x Lykta med färgglada prinsessa och grodmotiv - 

Papperslykta för Santa Martin och Halloween - Martins l
202,99 kr

4251805404463 CF9806 18-delars giveaway-set med enhörningsmotiv för 
barnfödelsedagskalas bestående av bollar, snapsarmban

225,99 kr
4251285570733 CF11198 72x ståltältpinnar med låda för förvaring - långa och 

robusta markpinnar för camping och utomhus - idealisk 
394,99 kr

4251285570740 CF11201 36x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 
för camping och utomhus - idealisk för normal mark - Ø 

337,99 kr
4251285570757 CF11491 36x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 

för camping och utomhus - idealisk för normal mark - Ø 
394,99 kr

Sidan: 87/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285570764 CF11490 12x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 
och utomhus - idealisk för normal och hård mark - Ø 7 

225,99 kr
4251285570771 CF10293 24x ståltältpinnar - långa och hållbara pinnar med 

plastfäste för camping och utomhus - Tältpinnar idealisk
394,99 kr

4251285570795 CF11202 15x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 
för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 

225,99 kr
4251285570818 CF11202 30x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 

för camping och utomhus - perfekt för normal och hård 
394,99 kr

4251285570825 CF11202 50x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 
för camping och utomhus - perfekt för normal och hård 

563,99 kr
4251285557598 CF11203 48x tältpinnar av plast - pinnar, markankare för 

trädgårdsfleece, ogräsfleece eller sandlådskydd - perfek
202,99 kr

4251285570870 CF11204 2x pegdragare av rostfritt stål - Krokavdragare för enkel 
borttagning av pinnar och krokar - Camping- och utomh

146,99 kr
4251285570894 CF11983 12x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 

för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 
337,99 kr

4251285570900 CF11206 12x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 
för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 

337,99 kr
4251285570917 CF11496 12x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 

för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 
337,99 kr

4251285570924 CF11207 4x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 
med T-profil för camping och utomhus - idealisk för nor

337,99 kr
4251285570931 CF11208 4x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 

med T-profil för camping och utomhus - idealisk för nor
337,99 kr

4251285570948 CF11209 Gummiklubba för camping - Mjuk klubba för plattor - 
Campingklubbhammare i svart och silver - Gummiklubb

168,99 kr
4251285570955 CF11210 14x tältpinnar av stål med adapter för sladdlös 

skruvmejsel - skruvpinnar i transportlåda - robusta mark
394,99 kr

4251285570962 CF11211 20x tältpinnar av stål - skruvpinnar i transportlåda - 
robusta markpinnar med gänga för camping och utomh

450,99 kr
4251285571006 CF10704 4X slem med poppande ljud på toaletten | Färger: gul, 

grön, blå, rosa |
202,99 kr

4251285571013 CF10956 4x chenildammare med teleskopstång, i olika färger 
[färg varierar]

202,99 kr
4251285571020 CF10956 4x chenildammare med teleskopstång, i olika färger 

[färg varierar]
202,99 kr

4251285571044 CF11200 9x korrugerade ljus för Schwipp-bågar med 11 lampor - 
reservlampor för fairy lights eller pyramider - 23V / 3W, 

225,99 kr
4251285571051 CF11200 6x korrugerade ljus för Schwipp-bågar med 11 lampor - 

reservlampor för fairy lights eller pyramider - 23V / 3W, 
168,99 kr

4251285571068 CF11194 12x tältpinnar gjorda av stål - halvcirkulära, robusta 
markpinnar för camping och utomhus - idealisk för nor

202,99 kr
4251285571167 CF10720 2x kaffe att gå mugg - kaffemugg att gå - kaffe att gå - 

återanvändbar dricksmugg - resemugg med lock - 350 
202,99 kr

4251285571167 CF10720 2x kaffe att gå mugg - kaffemugg att gå - kaffe att gå - 
återanvändbar dricksmugg - resemugg med lock - 350 

202,99 kr
4251285571174 CF10720 com -four® 2x kaffe att gå mugg - kaffemugg att gå - 

kaffe att gå - återanvändbar dricksmugg - resemugg me
202,99 kr

4251285571181 CF10720 2x kaffe att gå mugg - kaffemugg att gå - kaffe att gå - 
återanvändbar dricksmugg - resemugg med lock - 350 

202,99 kr
4251285571204 CF11221 häcklåda i trä för hängning, fågelhus i hjärtform för 

vilda fåglar, 17 x 12 x 17 cm
337,99 kr

4251285571297 CF11193 träullständare för eldstäder | 1 kg | luktfri, stark 
brännande och ren

337,99 kr
4251285571303 CF10709 72-bitars halmstjärnset - Julgransdekorationer - 

halmhänge för julgranen - naturlig julgranridå - juldekor
337,99 kr

4251285571310 CF10379 250x universal engångspåfyllningstratt av papper, 
oljetratt som påfyllningshjälp för bilar, verkstäder, hush

337,99 kr
4251285571327 CF7963 2x huvudmassageenhet med 12 massagefingrar - 

avkopplande massagespindel för huvudet - huvudspärre
146,99 kr

4251285571334 CF8849 stövlar damaskar av svart syntetiskt läder, kängor för 
karneval, karneval, Halloween och temafester, en storle

337,99 kr
4251805446708 CF10961 com -four® porslinsbruk och mortelstöt - kryddmurbruk 

med hällare - hackare för malning av kryddor och örter
202,99 kr

4251285571396 CF10968 2x Spannmålsmugg-to-go med sked - Yoghurtmugg för 
på språng - Låda för frukt och sallad - återanvändbar

202,99 kr
4251285571419 CF10971 8x dukvikter - väderbeständiga dukvikter med klämma - 

dukklämma i stenlook och stranddesign - ca. 30 g
225,99 kr

4251285571419 CF10971 8x dukvikter - väderbeständiga dukvikter med klämma - 
dukklämma i stenlook och stranddesign - ca. 30 g

225,99 kr
4251285571440 CF10986 2 bambu vindklockor, en fantastisk blickfång för din 

trädgård [urval varierar]
225,99 kr
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4251805434477 CF9069 2x Väderkvarn - Vindklocka i blomsterdesign - Färgglada 
väderkvarn för trädgård, terrass och balkong

337,99 kr
4251285571464 CF11212 Set med två träbrickor i två delar - Vintage träbricka i 

två utföranden - Serveringsbricka med rustikt utseende 
394,99 kr

4251285571471 CF11213 Träbricka - Vintage träbricka rektangulär - 
Serveringsbricka med rustikt utseende - Stor dekorativ b

225,99 kr
4251285571488 CF11212 Träbricka - Vintage träbricka fyrkantig - 

Serveringsbricka med rustikt utseende - Stor dekorativ b
225,99 kr

4251285571570 CF11216 4-bitars set Jute-tejp och bomullssträng - Jutesnöre för 
förpackning och dekorering - Sladd som paketsträng

168,99 kr
4251285571594 CF9636 2x pizzasax med serveringsyta i olika färger - pizzasax 

med rostfria blad och integrerad pizzaskopa
225,99 kr

4251285571600 CF9636 2x pizzasax med serveringsyta i olika färger - pizzasax 
med rostfria blad och integrerad pizzaskopa

337,99 kr
4251285571617 CF11217 2x 12m allroundrep, mångsidig fästkabel, 

förtöjningslinje, polypropenrep, flätad linje för DIY-gåvo
225,99 kr

4251285571624 CF11217 2x 12m allroundrep, mångsidig fästkabel, 
förtöjningslinje, polypropenrep, flätad linje för DIY-gåvo

202,99 kr
4251285571631 CF11217 2x 12m allroundrep, mångsidig fästkabel, 

förtöjningslinje, polypropenrep, flätad linje för DIY-gåvo
225,99 kr

4251285571648 CF11218 12x träbägare med palmblad, serveringsskålar för 
snacks, doppar, desserter och desserter

337,99 kr
4251285571655 CF11218 6x träbägare med palmblad, serveringsskålar för 

snacks, doppar, desserter och desserter
202,99 kr

4251285571679 CF11219 Kosmetisk vävnadslåda av trä - Handdukdispenser med 
gångjärnlock - Pappershandduksdispenser

225,99 kr
4251285589520 CF11222 com -four® 2x sko droppbricka - skoställ med 

dräneringskanaler - skomatta med upphöjd kant
337,99 kr

4251285571716 CF11230 2x bordstabletter av bambu - moderna bordstabletter 
som bas - bordstabletter för kök och matsal - bordsunde

225,99 kr
4251285571723 CF11230 2x bordstabletter av bambu - moderna bordstabletter 

som bas - bordstabletter för kök och matsal - bordsunde
225,99 kr

4251285571747 CF11230 2x bordstabletter av bambu - moderna bordstabletter 
som bas - bordstabletter för kök och matsal - bordsunde

225,99 kr
4251285571754 CF11230 2x bordstabletter av bambu - moderna bordstabletter 

som bas - bordstabletter för kök och matsal - bordsunde
225,99 kr

4251285571785 CF10044 3x skyddsuttag för stickkontakt, stänksäker skyddsbox 
för utomhusbruk, skyddskapsel för förlängningskabel, sä

202,99 kr
4251285571808 CF11226 8x underlägg av naturligt trä - glasunderlägg - 

glasunderlägg - träskivor för hantverk - Ø ca. 7 - 10 cen
202,99 kr

4251285571853 CF11227 20x mikrofiberöverdrag för golvtorkare, återanvändbar 
rengöringsduk gjord av mikrofiber, 5 färger

225,99 kr
4251285571907 CF11229 72x återanvändbara isbitar i ljusa färger, festisbitar för 

kylning av drycker [urval varierar]
225,99 kr

4251805408133 CF11225 5-delat rengöringsset, handborste, dammpanna, 
handborste, diskborste och fönsterdragare, perfekt reng

202,99 kr
4251805471359 CF11108 2-delad självlysande ballongset med LED - transparenta 

luftbubblor med stödstavar - ballonger som kan fyllas m
337,99 kr

4251805419016 CF10888 fällbar shoppingvagn - hopfällbar handvagn för 
shopping - fällbar låda med rullar och teleskophandtag

450,99 kr
4251285571990 CF10894 katttorn med tråg och kulor över tre nivåer 202,99 kr
4251285572034 CF3690 2x bagagerem för bagage, barnvagnar, väskor och 

skrymmande bagage - högkvalitativt bagageband med k
225,99 kr

4251285572041 CF10887 3-i-1 fönsterrengörare, avdragare, fönstertorkare och 
sprayflaska

202,99 kr
4251285572065 CF10891 2x LED-nattlampa med automatisk skymningssensor - 

LED-uttagslampa i vitt - Hemorienteringslampa
202,99 kr

4251285572126 CF2648 2x USB 3.0 Super Speed-kabel A-hane till Micro-B hane 
med guldpläterade kontakter 30 cm vit för PC och Mac

202,99 kr
4251285572140 CF11171 20x vinglasklämmor för tallrikar, i fantastiska färger, 

t.ex. för vinglas, champagneglas eller cocktailglas
146,99 kr

4251285572164 CF11169 80x Återanvändbara isbitar i olika utföranden, festisbitar 
i ljusa färger

225,99 kr
4251285572171 CF10881 12x mockaskedar av rostfritt stål - espressoskedar i 

klassisk design - teskedar - kaffeskedar - 11,5 cm
146,99 kr

4251285572188 CF10882 12x kaffeskedar av rostfritt stål - snyggt bestick i enkel 
design - tesked - dessertsked - te-service - 13,7 cm

202,99 kr
4251285572201 CF9690 8x mini metal puzzle - skicklighetsspel av metall - 

pusselspel för barn och vuxna [urval varierar]
168,99 kr

4251285572249 CF9612 6x teskedar av rostfritt stål - snygg bestick i enkel 
design - kaffesked - dessertsked - te-service 11,5 cm

146,99 kr
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4251285572256 CF11250 dragpropp, lätt tätning av dörrbotten, effektivt 
dragpropp, bra skydd mot drag och värmeförlust, vindpr

337,99 kr
4251285572256 CF11250 dragpropp, lätt tätning av dörrbotten, effektivt 

dragpropp, bra skydd mot drag och värmeförlust, vindpr
337,99 kr

4251285572263 CF11250 dragpropp, lätt tätning av dörrbotten, effektivt 
dragpropp, bra skydd mot drag och värmeförlust, vindpr

337,99 kr
4251285572263 CF11250 dragpropp, lätt tätning av dörrbotten, effektivt 

dragpropp, bra skydd mot drag och värmeförlust, vindpr
337,99 kr

4251285573147 CF8764 2x Rostfritt stål kycklingroster - kycklinggrillare med 
arombehållare - grillroster för tillagning av hela kyckling

394,99 kr
4251285572386 CF8591 4x Snölöpare för kälkåkning - Snölöpare för hela 

familjen - Slädar i flera färger [urval varierar]
450,99 kr

4251285572393 CF8553 4x Skohorn av rostfritt stål - Bärbara stövelhorn - 
Förbandshjälp - Korthandlat skohorn för män och kvinno

168,99 kr
4251285572416 CF11233 250 färgade häftstift - häftstift av mässing med färgad 

plastbeläggning - stiftstift
168,99 kr

4251285572423 CF11233 500 färgade häftstift - häftstift av mässing med färgad 
plastbeläggning - stiftstift

202,99 kr
4251805404913 CF11241 6-delat trädgårdsredskapssats för barn - liten kratta, 

spade och spade av robust metall och trä, perfekt för tr
225,99 kr

4251285572447 CF11489 9x högkvalitativa premiumrengöringsdukar av 
mikrofiber - GSM 300 gr / m² - Sminkborttagare för att 

168,99 kr
4251285572454 CF11246 4x regnponcho med huva - återanvändbar poncho i 4 

färger - nödponcho för konserter, arenor, vandring, cam
337,99 kr

4251285572461 CF11242 3-delat trädgårdsredskapssats med trähandtag 
bestående av en dubbelhack, handkultivator och blomm

202,99 kr
4251285572478 CF11249 2x knäckebrödburkar med lock, lufttäta, förvaringslådor, 

ca. 20 x 9 x 14 cm
202,99 kr

4251285582569 CF11238 4x inomhusväxthus, tallrikar med flera krukor med lock, 
växtlåda med odlingskrukor för 96 plantor, odlingsset fö

337,99 kr
4251285582569 CF11238 4x inomhusväxthus, tallrikar med flera krukor med lock, 

växtlåda med odlingskrukor för 96 plantor, odlingsset fö
337,99 kr

4251285572508 CF11042 6 ugglor suddgummi i set, i olika färger [urval varierar] 146,99 kr
4251285572515 CF11239 8x strandhandduksklämmor - Handduksklämmor för 

fästning - Perfekt för strand, resa, camping eller picknic
202,99 kr

4251285572522 CF11245 pizzaskal av rostfritt stål - pizza och kakaserver med 
hopfällbart handtag - pizzaskruv för tarte flambée, bröd 

337,99 kr
4251285572539 CF10703 6x slem i ett fat i ljusa färger - festgåva för barnens 

födelsedagar - anti stress Slime - knådning Slime att lek
202,99 kr

4251285572546 CF11006 2x Entrématta, dörrmatta i olika färger 394,99 kr
4251285572553 CF11006 Smutskontrollmatta med halkfri undersida för entré, 

dörrmatta i olika färger
337,99 kr

4251285572577 CF11236 3x silikonformar för choklad - runda och hjärtformade 
pralinformar för 15 choklad eller isbitar - chokladform

202,99 kr
4251285572584 CF11236 3x silikonform för choklad - fyrkantig choklad för 15 

choklad eller isbitar - chokladform [färg varierar]
202,99 kr

4251285572591 CF11236 6x silikonform för choklad - praline-former för 15 
choklad eller isbitar - chokladform [färg varierar]

394,99 kr
4251285572638 CF11244 3-delat trädgårdsredskapssats bestående av 

blommspackel, blommor och liten kultivator i stabil desi
337,99 kr

4251285572652 CF11243 3-delat trädgårdsuppsättning bestående av 
blommespackel, blomrivare och växtspackel med grågrö

168,99 kr
4251285572669 CF11191 12 Nyckelringuggla tillverkad av PVC, perfekt som 

present
168,99 kr

4251285572683 CF11192 20 gyroskop med LED-lampa i olika färger [färg 
varierar]

225,99 kr
4251285572690 CF10743 Fälllåda 32l - Transportlåda med handtag - Robust 

förvaringslåda - Hopfällbar kundvagn
225,99 kr

4251285572713 CF10743 hopfällbar låda 32l - transportlåda med handtag - 
robust förvaringslåda - hopfällbar varukorg

337,99 kr
4251285572720 CF10743 3x fällbar låda 32l - Transportlåda med handtag - Stabil 

förvaringslåda - Hopfällbar varukorg [urval varierar]
507,99 kr

4251285572751 CF11159 12x mirakelsvamp för hem och trädgård, smutsgummi 
för rengöring av fläckar, rengöringssvamp

202,99 kr
4251805441901 CF11247 LED-ljuskedja med deco-flaskor och korkpropp - 6 LED-

deco-flaskor av glas med konstgjorda växter och stenar 
225,99 kr

4251285572805 CF11234 10x piratmasker för barn och vuxna med elastiskt band 168,99 kr
4251285572812 CF2336 4x blandningsskålar i olika storlekar, halksäkra med 

gummibas, hällpip och halkskydd
450,99 kr
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4251285572829 CF11264 Nyckelsten "stort berg" - Sten med hemligt fack - Nyckel 
gömställe i stenutseende - Geocaching sten

168,99 kr
4251285572836 CF11045 2x dinosaurier - förhistoriska leksaksfigurer gjorda av 

plast - leksaker för barn - robusta dinosaurier att leka m
202,99 kr

4251285572867 CF10396 12x shotglas med kedja för hängning i olika färger 
[färgval varierar] - shotglas för Carnival, JGA, Carnival e

394,99 kr
4251285572874 CF11254 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 

för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium
225,99 kr

4251285572881 CF11255 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 
för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium

225,99 kr
4251285572881 CF11255 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 

för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium
225,99 kr

4251285572898 CF11258 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 
för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium

225,99 kr
4251285572904 CF11261 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 

för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium
225,99 kr

4251285572904 CF11261 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 
för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium

225,99 kr
4251285596450 CF11260 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 

för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium
202,99 kr

4251285596467 CF11259 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 
kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

202,99 kr
4251285596474 CF11262 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
168,99 kr

4251285596481 CF11256 Premium kälkekoppel med trähandtag, extra långa 
kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

168,99 kr
4251285596481 CF11256 Premium kälkekoppel med trähandtag, extra långa 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
168,99 kr

4251285596498 CF11257 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 
kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

168,99 kr
4251285596498 CF11257 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
168,99 kr

4251285572966 CF10100 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 
för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium

225,99 kr
4251285582248 CF7754 200 klädnypor i ett sparpaket i olika trendfärger 337,99 kr
4251285572997 CF10752 drakar i färgglada färger för barn - Wind Dragon med 

30 meter lång sladd - Single Dragon i olika modeller [ur
112,99 kr

4251285573000 CF11263 2x glasskrydda shaker, salt shaker och peppar shaker i 
gammal engelsk lantlig stil, lantlig / västerländsk stil, för

168,99 kr
4251285573017 CF11277 100x träspatel för hårborttagning - för applicering av 

vax och sockerpasta
202,99 kr

4251285573062 CF11287 5x minivikningsregel som plastnyckel, 50 cm vikregel 
med 10 länkar, metrisk i vitt

168,99 kr
4251285573093 CF4588 24x premium malstopp träringar av cederträ, 

malskyddsbandringar utan kemikalier - naturlig malfälla,
168,99 kr

4251285573109 CF7161 4x hänglås i mässing - Säkerhetslås med 3 nycklar - 
Hänglås för hushåll och arbete

202,99 kr
4251285573109 CF7161 4x hänglås i mässing - Säkerhetslås med 3 nycklar - 

Hänglås för hushåll och arbete
202,99 kr

4251285573130 CF9682 2 sluten askkopp av metall med klämma för fästning, 
för inomhus- och utomhusbruk

337,99 kr
4251285573147 CF8764 2x Rostfritt stål kycklingroster - kycklinggrillare med 

arombehållare - grillroster för tillagning av hela kyckling
394,99 kr

4251285573185 CF11284 streamar metallrosa och silverfärgade - 10 rullar som 
festdekorationer för födelsedagar - papperslinjer för nyå

225,99 kr
4251285573208 CF4370 3 neodymkrukmagneter med snäppkrok, magnet med 

krok
225,99 kr

4251285573260 CF11275 kaffekapselhållare för förvaring av upp till 30 
kaffekapslar, staplingsstativ av metall, kapselställ för kaf

202,99 kr
4251285573307 CF11271 4x askkoppar för utsidan - Vindtät askkopp - Stormaska 

med lysande lock - Askkopp för bil - Askar för cigaretter 
202,99 kr

4251285573314 CF11269 1x askkopp av dolomitkeramik i blått, grönt, orange, 
vardera med färgglada ränder

394,99 kr
4251285573321 CF11268 6x askkopp av keramik i enkel design, keramisk 

askkopp för privat och gastronomi
337,99 kr

4251285573338 CF11268 12x askkopp av keramik i enkel design, keramisk 
askkopp för privat och gastronomi

450,99 kr
4251285573383 CF11263 4x salt- och pepparkakare av glas med metallskruvlock - 

Spice Shakers med etiketter - Dispensrar i lantlig / väste
202,99 kr

4251285573420 CF3148 2x metall askkoppar med roterande lock - för inomhus- 
och utomhusbruk - avtagbart lock

337,99 kr
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4251285573451 CF7635 8x premiumdukklämmor av rostfritt stål, bordsfästen för 
insida och utsida, med dekor på bordsfästen

225,99 kr
4251285573468 CF11299 6x Cappuccinokopp med underfat - Kaffekopp i keramik 

- Ädelt koppset för kaffenjutning
394,99 kr

4251285573529 CF11331 1,5 kg rökflis och chips - 100% naturligt - 
Blandningspaket med rökflis och rökflis för rökare, boll, 

337,99 kr
4251285573536 CF11332 2 kg rökflis och flis av al och körsbärsträ - 100% 

naturligt - för rökare, boll, fristående och gasgrill
450,99 kr

4251285573574 CF11294 500 g rökflis gjorda av körsbärsträ - 100% naturligt - 
extra grova rökflis för rökare, boll, stativ och gasgrill

168,99 kr
4251285573581 CF11298 500 g Premium al-träspån - 100% naturligt - för rökare, 

boll, stativ och gasgrill
168,99 kr

4251285573598 CF11295 500 g Premium-rökflis - 100% naturligt - för rökare, 
boll, stativ och gasgrill

202,99 kr
4251285573604 CF11297 500 g flis av alträ - 100% naturligt - för rökare, boll, 

stativ och gasgrill
202,99 kr

4251285573611 CF11296 500 g rökflis - 100% naturligt - för rökare, boll, stativ 
och gasgrill

168,99 kr
4251285573628 CF10509 4x malfjäll för att bekämpa matmölar och deras larver - 

malstopp - bekämpa matmalar
112,99 kr

4251285573673 CF11139 2x karaftork, droppstativ i rött för karaffer och karaffar 337,99 kr
4251285573680 CF11117 4 svänghjul, transporthjul med och utan vridlager 168,99 kr
4251285573697 CF11117 4 svänghjul med och utan broms, transporthjul med och 

utan vridlager
168,99 kr

4251285573703 CF11117 4 hjul med och utan broms, transporthjul med vridlager 202,99 kr
4251285573727 CF11126 4 små hjul för skruvning / möbel svänghjul med och 

utan broms, transportrullar med svänglager
202,99 kr

4251285573734 CF11123 4 små hjul att skruva på / möbel svänghjul 2x med och 
2x utan vridlager, transportrullar med svänglager

202,99 kr
4251285573741 CF11125 4 små hjul för skruv / möbel svänghjul utan vridhuvud, 

transporthjul
168,99 kr

4251285573758 CF11134 4 hjul för skruvning / möbel svänghjul 2x med och 2x 
utan vridbart huvud, bordsrullar / skåphjul för möbler

337,99 kr
4251285573772 CF11128 4 möbelvridbara hjul för skruvning, bordsrullar 2x med 

och 2x utan broms, skåprullar med vridbart lager
146,99 kr

4251285573789 CF11133 4 möbelvridbara hjul för skruvning, bordsrullar 2x med 
och 2x utan broms, skåprullar med vridbart lager

337,99 kr
4251285573802 CF11135 4 möbelvridbara hjul för skruvning, bordsrullar 2x med 

och 2x utan broms, skåprullar med vridbart lager
563,99 kr

4251285573826 CF10928 2x tesil för koppar, tefilter för löst te och teblad, teägg 337,99 kr
4251285573833 CF10929 2x tesil för koppar, tefilter för löst te och teblad, teägg 146,99 kr
4251805465570 CF10926 2x tesil i plast - tesil - fint tefilter för teälskare - med 

stämpel för klämning
146,99 kr

4251285573857 CF11279 tesil av rostfritt stål - tefilter med droppbricka - tesil av 
finmask för löst te och kryddor

202,99 kr
4251285573864 CF11348 4x utdragbar mini-teleskopisk flugsmugg som släp för 

skadedjursbekämpning, myggor och insekter [urval vari
168,99 kr

4251285598508 CF11326 4x nyckelring med flasköppnare - nyckelring i 
mustaschdesign - gåva för män

168,99 kr
4251285573888 CF11324 2x nyckelring med avtagbart shoppingchip för 

kundvagnen [valet varierar]
146,99 kr

4251285578579 CF11302 2x ogräsborste med stålborst, fogborste med träskaft, 
ogräs- och mossaborttagare

225,99 kr
4251285573949 CF11306 6-delad monteringsset för solsegel - monteringstillbehör 

med väggfäste, karbinhake och spännskruv
202,99 kr

4251805412802 CF11306 monteringsset för solsegel i 12 delar - 
monteringstillbehör med väggfäste, karbinhake och spä

337,99 kr
4251285573963 CF10665 18x påskägg att hänga upp - Påskdekoration med fina 

motiv - Påskäggsdekoration - Hängdekoration till påskb
202,99 kr

4251285573970 CF11313 4x påsktallrikar av metall - dekorativa tallrikar för påsk - 
Påskbo med fantastiska påskmotiv - Påskdekoration

225,99 kr
4251285573994 CF11327 400x flexibla kinkade sugrör, randig vitröd / vitgrön / 

vitblå / vitgul
225,99 kr

4251285574007 CF11267 digital köketermometer, LCD koktermometer, 
kötttermometer - grilltermometer - köttnål

202,99 kr
4251285574014 CF11330 300x sugrör med skedar - sugrör i ljusa färger 202,99 kr
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4251285574045 CF11312 LED-fotoklipp Fairy-lampor, dekorativa fairly-lampor 
med 16 färgglada klipp

129,90 kr
4251285574052 CF11307 2 LED-glödlampor med konstgjorda blommor, hängande 

dekoration [urval varierar]
337,99 kr

4251285574069 CF11307 LED-dekorativ glödlampa med konstgjorda blommor, 
hängande dekoration [urval varierar]

202,99 kr
4251285574076 CF11308 2 LED-dekorativa glasflaskor med rep som hängande 

dekor eller bordslampa
225,99 kr

4251285574083 CF11310 unicorn tvålbubbelpistol med LED-ljus, tvålbubbla vatten 
och ljud - leksaker för barn och vuxna, för födelsedag o

225,99 kr
4251285574113 CF9713 4x Twist Finger Balls med färgglada LED-effekter - 

fidget-leksaker - antistress-handleksaker - skicklighetssp
337,99 kr

4251285574120 CF9712 4x Twist Finger Balls - Fidget Toys - Anti Stress Hand 
Toys - Skicklighetsspel för unga och gamla [urval varier

202,99 kr
4251285574137 CF7124 36-delars Halloween-servis-set-festbord med skalle-

motiv
337,99 kr

4251285574144 CF11329 2x Borste för handtvätt av rostfritt stål - Spikborste för 
rengöring av hand och naglar - Luktavlägsnande genom

168,99 kr
4251285574144 CF11329 2x Borste för handtvätt av rostfritt stål - Spikborste för 

rengöring av hand och naglar - Luktavlägsnande genom
168,99 kr

4251285593213 CF11328 3x handborste - tränagelborste - dubbelsidig 
handtvättborste - rengöringsborste för händer och nagla

168,99 kr
4251285574168 CF6746 4 Teleskopisk skrapa i rostfritt stål, rygg- och 

huvudmassagerare i rött
168,99 kr

4251805405200 CF10925 10 kg kolbriketter tillverkade av äppelträ, 100% 
naturligt träkol för rökare, pellets och stativgrillar

450,99 kr
4251285574199 CF11321 3x rensborste i rostfritt stål - diskborste med utbytbar 

stålsvamp - stålullsvamp med handtag
202,99 kr

4251285574205 CF11322 30x hushållspapper, extremt absorberande och hållbara 
viskoservetter för alla ändamål, återanvändbara

225,99 kr
4251285574212 CF11322 60x hushållshanddukar, extremt absorberande och 

slitstarka universalservetter av viskos, återanvändbara
394,99 kr

4251285574212 CF11322 60x hushållshanddukar, extremt absorberande och 
slitstarka universalservetter av viskos, återanvändbara

394,99 kr
4251285574229 CF11278 5-delars uppsättning rostfritt stål blackhead remover - 

Comedone-pressare för behandling av akne och pormas
146,99 kr

4251285574236 CF11351 24 textilpennor, tvättpennor med fin spets i klara färger 202,99 kr
4251285574243 CF11320 3 mikrofiberersättningsöverdrag för golvtorkare med 

hopfällbar hållare
202,99 kr

4251285574250 CF10325 100x Tryckförseglade påsar - Genomskinliga påsar med 
tryckförsegling - Små zip-påsar som kan återförslutas - 

112,99 kr
4251285574267 CF10326 100x Tryckförseglade påsar - Genomskinliga påsar med 

tryckförsegling - Små zip-påsar som kan återförslutas - 
146,99 kr

4251285574274 CF10327 100x Tryckförseglade påsar - Genomskinliga påsar med 
tryckförsegling - Zip-påse som kan återförslutas - Polyvä

168,99 kr
4251285574328 CF11288 8x dörrkrokar av rostfritt stål - klädkrokar med 

skumskydd - klädkrokar för garderobsdörrar och rumsdö
168,99 kr

4251285574335 CF11352 6 delar bilvårdssats med mikrofiberduk och 
biltvätthandske - mikrofiberduk - bilpoleringsduk - bilvår

337,99 kr
4251285574342 CF11353 4x automatisk vattning för inomhusväxter - 

vattendispenser för växter - lerkottar för vattning av blo
337,99 kr

4251285574359 CF11352 3-delad bilvårdssats med mikrofiberduk och 
biltvätthandske - mikrofiberduk - bilpoleringsduk - bilvår

168,99 kr
4251285595316 CF6068 2x Sticky Slime att spela - Green Slime lyser i mörkret - 

Presenter till tjejer och pojkar
202,99 kr

4251285574397 CF10845 3 XL skur av rostfritt stål, skurplattor för effektiv 
rengöring

225,99 kr
4251285574441 CF8563 4x Snölöpare för kälkåkning - Snölöpare för hela 

familjen - Slädar i flera färger [urval varierar]
394,99 kr

4251285574526 CF11344 3x vikbar shoppingväska i olika färger med ränder, 
stjärnor och prickar av nylon, shoppingväska i transport

168,99 kr
4251285574526 CF11344 3x vikbar shoppingväska i olika färger med ränder, 

stjärnor och prickar av nylon, shoppingväska i transport
168,99 kr

4251285574533 CF11344 3x vikbar shoppingväska i olika färger med ränder, 
stjärnor och prickar av nylon, shoppingväska i transport

168,99 kr
4251285574533 CF11344 3x vikbar shoppingväska i olika färger med ränder, 

stjärnor och prickar av nylon, shoppingväska i transport
168,99 kr

4251285574540 CF11345 3x vikbar shoppingväska i olika färger gjord av nylon, 
återanvändbar shoppingväska i transportväska

168,99 kr
4251285574540 CF11345 3x vikbar shoppingväska i olika färger gjord av nylon, 

återanvändbar shoppingväska i transportväska
168,99 kr
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4251285574571 CF11365 4x anteckningsbok A6 kvadrat - dagbok - 
anteckningsblock i röd-svart med inbunden - anteckning

168,99 kr
4251285574588 CF11364 3x anteckningsbok A5 kvadrat - dagbok - 

anteckningsblock i röd-svart med inbunden - anteckning
202,99 kr

4251285574595 CF11368 12 DIN A4-ritblock med 20 ark vardera och extra starkt 
papper [urval varierar]

337,99 kr
4251285574618 CF11367 2x födelsedagsdekoration - festdekoration - Grattis på 

födelsedagen - Grattis på födelsedagen - Krans i guld - 
168,99 kr

4251285574649 CF11342 3x vikbar shoppingväska i olika färger med 
jordgubbsdesign i nylon, återanvändbar shoppingväska i

168,99 kr
4251285574656 CF8700 32x handmålade påskägg för hängning - Påskdekoration 

med fantastiska mönster - Påskägg i olika storlekar [fär
225,99 kr

4251285574663 CF8700 64x handmålade påskägg att hänga upp - 
Påskdekorationer med fina mönster - Påskdekorationer i

394,99 kr
4251805440836 CF11342 3x vikbar shoppingväska i nylon, shoppingväska med 

blommotiv, återanvändbar shoppingväska i jordgubbstra
146,99 kr

4251805440836 CF11342 3x vikbar shoppingväska i nylon, shoppingväska med 
blommotiv, återanvändbar shoppingväska i jordgubbstra

146,99 kr
4251285574694 CF10666 24x handmålade påskägg att hänga upp - 

Påskdekorationer med fina mönster - Plastpåskägg - Sto
225,99 kr

4251285574700 CF10667 24x handmålade påskägg att hänga upp - 
Påskdekorationer med vackra mönster - Dekoration pås

225,99 kr
4251285574724 CF11341 2x kniv-gaffel-sked kombinationer av rostfritt stål, 

spork, sked, camping och resebestick
168,99 kr

4251285580459 CF11341 2x kniv-gaffel-sked kombinationer av rostfritt stål, 
spork, sked, camping och resebestick

168,99 kr
4251285574816 CF11376 -dräkt "Unicorn" för vuxna, perfekt för karneval, 

karneval, Halloween eller födelsedagsfest
732,99 kr

4251285574823 CF11371 barndräkt "häxa" för flickor - häxhatt och häxklänning - 
perfekt för karneval och Halloween

394,99 kr
4251285574847 CF11372 Kostym "häxa" för vuxna för karneval, karneval, 

Halloween eller bachelor party 36/38
450,99 kr

4251285574854 CF11381 SWAT-väst för vuxna - perfekt för dräkter, karneval, 
karneval, Halloween eller svensexa

507,99 kr
4251805461893 CF11374 3x häxhatt för häxdräkt - magikerhatt perfekt för 

karneval, Halloween
168,99 kr

4251285574892 CF11343 Flaschenöffner mini Titan 146,99 kr
4251285574922 CF4782 600x glasspinnar av trä - träpinnar för kaffe, cakepops, 

lollies och glass - träpinnar för att tillverka - kaffepinnar 
225,99 kr

4251285574939 CF10264 4-delad tallrik med påskmotiv - torkbar tallrik - 
placeringsmattor med påskkaninmotiv och roliga ord - 4

225,99 kr
4251285574946 CF0680 96 krita pinnar i ljusa färger för skiffer, asfalt, betong 

och andra hårda ytor
168,99 kr

4251285574953 CF8768 Flexibel dörrgarderob, Uttagbar dörrkrok med 6 krokar, 
11 - 68 cm

202,99 kr
4251285574960 CF10418 Breakout Board med skjutreglage för Data Mining Rig 

med LED-skärm 1200 W / 750 W, 12x 6-stifts PCI-E-por
337,99 kr

4251285574977 CF10445 7-bitars dataminnesuppsättning med brytkort, 1200 W / 
750 W + PCI Express-grafikkortkabel 6 stift till 8 stift

507,99 kr
4251285574984 CF10421 6 PCI Express grafikkortkabel 6 stift hane till 8 stift 

hane, 49 cm
337,99 kr

4251285575103 CF11396 30x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i olika 
färger - Påskägg - Storlek: 4 cm

225,99 kr
4251285575202 CF11413 36x påskägg att hänga upp - Påskdekoration i olika 

pastellfärger - Dekorativa påskägg med band - 6 cm
337,99 kr

4251285575219 CF11422 Dekorationsstativ för påsk - Deko-bokstäver för påsk - 
Påskdekoration att lägga ner - Påskdekoration av trä

337,99 kr
4251285575295 CF11118 2x Träbricka - Serveringsbricka i vitt och i träoptik - 

Dekobricka med praktiska handtag
337,99 kr

4251285575301 CF11455 50x återanvändbara premiumskydd - plastskydd med 
halkskydd - återanvändbara skor extra starka och vatte

337,99 kr
4251285575318 CF11455 Premium återanvändbara skokåpor - skoskydd i plast 

med halkskyddssula - återanvändbar sko extra stark och
507,99 kr

4251285575486 CF11429 2 dekorativa kaniner, glittrande påskharen perfekt som 
påskdekoration

202,99 kr
4251285575530 CF6624 16-delad påskuppsättning med raffiakorgar, påskgräs 

och dekorativa band - Påskdekorationer att göra själv - 
337,99 kr

4251285599321 CF6623 4x raffia-korgar och äggfärger som dekor till påsk - 
Påskkorg för att samla påskägg - Påskkorgar - Ø 22 x 7 

225,99 kr
4251285575554 CF6591 4x färgglada raffiakorgar och äggfärger som dekoration 

till påsk - Påskbo i fina färger - Påskkorg med påskgräs
337,99 kr
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4251285575561 CF11401 2x färgglada raffia korgar med påskgräs - påsk korg - 
påsk korgar - Raffia korgar som påsk dekoration - Ø 24 

225,99 kr
4251285575622 CF11453 4x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i fina 

färger - Påskägg med mosaikeffekt - Storlek: 9 cm
168,99 kr

4251285575639 CF6557 8x påskägg att hänga i olika storlekar - 
Påskdekorationer i fantastiska färger - Påskdekorationer

202,99 kr
4251285598522 CF11430 6x mini bagage hänglås - bagagelås med nyckel - litet 

bagagelås för bagage och resväskor
168,99 kr

4251285576346 CF4766 9x bältesringar - bälteshållare eller slipshållare av metall 
att hänga upp - klädhängare - knytring

202,99 kr
4251285575769 CF11454 8x blommig kitt för blomsterarrangemang i cylindrisk 

form - Skum för färska blommor - Svamp för bröllop, på
202,99 kr

4251285575776 CF11454 16x Blommaskum för färska blomsterarrangemang i 
cylindrisk form - Blommesvamp för att göra hantverk för

394,99 kr
4251285575783 CF10896 utomhustermometer med sugkopp, digital termometer 

med datum- och tidsvisning, vattentät
225,99 kr

4251285575813 CF11442 16x Spett i rostfritt stål - 32 cm långt spett - svart 
köttspett även för grönsaker och skaldjur

202,99 kr
4251285575820 CF11442 8x Spett i rostfritt stål - 32 cm långt spett - svart 

köttspett även för grönsaker och skaldjur
168,99 kr

4251285575837 CF10582 8 spett av rostfritt stål, 37,5 cm lång grillspett fixar dina 
delikatesser

225,99 kr
4251285575851 CF11443 2 grillborstar med borstar i rostfritt stål, ca. 30 x 16 cm 202,99 kr
4251285575868 CF11475 2x Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodos [Språk: tyska]
225,99 kr

4251285575875 CF11436 15x grillskål, engångsskålar av aluminium, grillpanna av 
aluminium för grillning, matlagning och bakning, droppb

337,99 kr
4251285575882 CF11436 30x grillskål, engångsskålar av aluminium, aluminium 

grillpanna för grillning, matlagning och bakning, droppb
394,99 kr

4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 
skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör

168,99 kr
4251285575899 CF5836 3 ström- och spänningsprovare, multiverktyg med 

skruvmejsel och fastestare, elektriska tillbehör
168,99 kr

4251285575905 CF11457 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 
Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet + tablettb

168,99 kr
4251285575905 CF11457 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet + tablettb
168,99 kr

4251285575912 CF11458 medicindispenser 7 dagar - läkemedelsbox - pillerbox - 
tablettbox - veckodispenser [Språk: tyska]

202,99 kr
4251285575929 CF11459 Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodoseringsenhet [Språk: ty
146,99 kr

4251285575967 CF11476 4 teleskopisk backcracker i rostfritt stål, rygg- och 
huvudmassagerare [urval varierar]

202,99 kr
4251285575974 CF11468 grillpanna för grill med avtagbart trähandtag, för 

rostning på grillen, som grillbricka eller grillplatta
337,99 kr

4251285575981 CF11447 4 bagagelapp av flexibel plast i ljusa färger, bagagelapp 
för märkning med fantastiska mönster

168,99 kr
4251285575998 CF11446 4 Bagagelapp av flexibel plast i ljusa färger, bagagelapp 

för märkning med fantastiska mönster
146,99 kr

4251285576001 CF11466 2x väggdekorationer i pulverlackerat stål som väggfäste 
för hängande korgar

225,99 kr
4251285576018 CF11466 2x väggdekorationer av pulverlackerat stål, krokar för 

blomkruka, trädgård, vindklockor, hängande korg
168,99 kr

4251285576025 CF11471 3x färgglada clownflugor för karneval, karneval, 
Halloween, bundet med resårband [färgval varierar]

168,99 kr
4251285597129 CF11488 5x potatispresspåsar av 100% bomull - dumplingssäck 

för att göra dumplings och dumplings - pressad trasa ell
202,99 kr

4251285576063 CF11349 2 kabelslangar, kabelkanal med gänghjälp för 
kabelorganisation, flexibel och förkortbar

168,99 kr
4251285576070 CF3403 3x rostningstermometer av rostfritt stål - analog 

kötttermometer upp till 120 ° C - grilltermometer - köttn
202,99 kr

4251285576087 CF11280 tesil av rostfritt stål med lock - tefilter med droppbricka 
- finmaskigt tesil för löst te och kryddor

168,99 kr
4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 

pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul
112,99 kr

4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 
pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul

112,99 kr
4251285576100 CF4717 6 bh-förlängningar för rygglösa klänningar, skjortor, 

blusar, toppar
168,99 kr

4251285576117 CF6482 6-delat premium trädgårdsverktygssats - liten kultivator, 
blomspackel, växtspackel, blomgaffel, kratt och gräsklip

394,99 kr
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4251285576124 CF6481 3-delat premium trädgårdsredskapssats - liten 
kultivator, blomspackel och blomgaffel - för trädgård oc

202,99 kr
4251285576131 CF6480 3-delat trädgårdsredskapssats - växtspackel, blomrivare 

och ogräskärare - för trädgård och balkong
225,99 kr

4251285576148 CF6477 2-delat premiumverktygssats bestående av små kvastar 
och dubbel hack - perfekta tillbehör för trädgårdsarbete

337,99 kr
4251285591455 CF11346 200x hängare för julgransprydnader och påsk - Hängare 

för julgranskulor och påskägg
202,99 kr

4251285576162 CF11512 5-delat trädgårdsredskapssats - blommespade, 
växtspackel, blomgaffel, sprayflaska och bärpåse

337,99 kr
4251285576179 CF11513 5-delat trädgårdsredskapssats - blommespade, 

växtspackel, blomgaffel, sprayflaska och bärpåse
337,99 kr

4251285576261 CF11514 6-delad trädgårdsredskapssats för barn - 
trädgårdsredskap för barn - vattenkanna, hacka, spade,

337,99 kr
4251285576278 CF11515 6-delad trädgårdsredskapssats för barn - 

trädgårdsredskap för sängen - vattenkanna, hacka, mur
337,99 kr

4251285591448 CF11346 100x hängare för julgransprydnader och påsk - Hängare 
för julgranskulor och påskägg

168,99 kr
4251285576216 CF11516 10x växtskyltar - växtstift för märkning - växtetiketter - 

stick-in etiketter [urval varierar!]
202,99 kr

4251285576223 CF11517 6-delars mätskopset - mätskedar för mjöl, spannmål 
eller djurfoder - fyllskopa i olika storlekar - vägskopa - d

202,99 kr
4251285576230 CF11502 Sprutflaska med tryckpump - Sprutor ogräsmedel - 

Vattningspump - Växt sprayflaska - Pumpspruta för bil, 
507,99 kr

4251285576247 CF11503 sprayflaska med tryckpump, tryckspruta idealisk för 
hushåll och trädgård

337,99 kr
4251285576261 CF11514 6-delad trädgårdsredskapssats för barn - 

trädgårdsredskap för barn - vattenkanna, hacka, spade,
337,99 kr

4251285576278 CF11515 6-delad trädgårdsredskapssats för barn - 
trädgårdsredskap för sängen - vattenkanna, hacka, mur

337,99 kr
4251285576322 CF4766 3x bältesringar - bälteshållare eller slipshållare av metall 

att hänga upp - klädhängare - knytring
146,99 kr

4251285576322 CF4766 3x bältesringar - bälteshållare eller slipshållare av metall 
att hänga upp - klädhängare - knytring

146,99 kr
4251285576339 CF4766 6x bältesringar - bälteshållare eller slipshållare av metall 

att hänga upp - klädhängare - knytring
168,99 kr

4251285576346 CF4766 9x bältesringar - bälteshållare eller slipshållare av metall 
att hänga upp - klädhängare - knytring

202,99 kr
4251285576391 CF7689 inbyggd låda för platsbesparande förvaring av 

rengöringsredskap, t.ex. i diskbänken
619,99 kr

4251285576407 CF10690 2x 3D träbildram i rustik design för foton i storlek 10 x 
15 cm - djup fotoram med glas, 16,3 x 11,3 x 4 cm

202,99 kr
4251285576414 CF7106 2x kaffemuggar av rostfritt stål - termiska 

dryckemuggar av högkvalitativt rostfritt stål - dubbelväg
337,99 kr

4251285576414 CF7106 2x kaffemuggar av rostfritt stål - termiska 
dryckemuggar av högkvalitativt rostfritt stål - dubbelväg

337,99 kr
4251285576438 CF8863 12x nyckelringuggla i många ljusa färger, med 

läderbobble, perfekt som en giveaway eller för födelsed
202,99 kr

4251285576452 CF9139 10 par högkvalitativa trädgårdshandskar, 
arbetshandskar, skyddshandskar, storlek 8 / M

394,99 kr
4251285576469 CF9142 10 par högkvalitativa trädgårdshandskar, 

arbetshandskar, skyddshandskar, storlek 8 / M
394,99 kr

4251285576476 CF9140 10 par högkvalitativa trädgårdshandskar, 
arbetshandskar, skyddshandskar, storlek 10 / XL

394,99 kr
4251285576483 CF8720 4 universal diskmattor, skyddar ytan på diskbänken och 

disken, kan skäras i rundor
337,99 kr

4251285576490 CF8720 4 universal diskmattor, skyddar ytan på diskbänken och 
disken, kan skäras i rundor

225,99 kr
4251285576506 CF6476 3x universellt stänkskydd - glaslock med silikonkant för 

krukor och kokkärl med en diameter på 16 - 30 cm
507,99 kr

4251285576544 CF11462 12 långa dryckesglasögon i elegant modern design, 
diskmaskinssäker

450,99 kr
4251285576551 CF11460 12 vattenglas i snygg modern design, diskmaskinsskydd 450,99 kr
4251285576568 CF11461 12 whiskyglas i elegant modern design, 

diskmaskinssäker
450,99 kr

4251285576575 CF11317 Remskiva med hink i fina färger, repdrag för barn 450,99 kr
4251285576612 CF11357 12 whiskyglas i elegant modern design, 

diskmaskinsskydd
450,99 kr

4251285576629 CF11316 remskiva för barn från 8 år, kabeldragning upp till max. 
15 kg

337,99 kr
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4251285576636 CF11315 svängrep med snäppkrok, hopprep med vridkrok 225,99 kr
4251285576643 CF6471 5x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 

varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve
112,99 kr

4251285576643 CF6471 5x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 
varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve

112,99 kr
4251285576650 CF6471 10x engångsväska för kall och varm multipel 

gelkomprimering | Gelkylningspaket Skyddande skydd f
146,99 kr

4251285576650 CF6471 10x engångsväska för kall och varm multipel 
gelkomprimering | Gelkylningspaket Skyddande skydd f

146,99 kr
4251285576667 CF11462 6 dryckesglasögon i elegant modern design, 

diskmaskinssäker
337,99 kr

4251285576674 CF11460 6 vattenglas i snygg modern design, diskmaskinsskydd 337,99 kr
4251285576681 CF11461 6 whiskyglas i elegant modern design, diskmaskinssäker 337,99 kr
4251285576711 CF11356 6 tumlare i elegant modern design, diskmaskinssäkra 337,99 kr
4251285576728 CF11357 6 whiskyglas i snygg modern design, diskmaskinsskydd 337,99 kr
4251285576742 CF11438 32-bitars glasmarmorset - Glasmarmor att spela och 

samla på - klassiska spel för inomhus och utomhus
202,99 kr

4251285576759 CF11314 mobilhållare av trä - hållare för babysängar och 
skötbord - för speldosor och mobiler - obehandlad

450,99 kr
4251285576797 CF11450 8 skålar gjorda av melamin i olika färger, perfekt som 

porslin för fest, camping eller festival
394,99 kr

4251285583887 CF11473 keramikskål i vitt, salladsskål med rundade hörn, stor 
fruktskål ca 24 x 24 cm

337,99 kr
4251285576902 CF11554 5x vikregel av plast, 2 meter vikregel med 10 länkar, 

metrisk i vitt
337,99 kr

4251285576919 CF11554 5x vikregel av plast, 2 meter vikregel med 10 länkar, 
metrisk i svart

337,99 kr
4251285576933 CF11287 5x mini-vikningsregel som plastnyckel, 50 cm vikregel 

med 10 länkar, metrisk i olika färger
168,99 kr

4251285576933 CF11287 5x mini-vikningsregel som plastnyckel, 50 cm vikregel 
med 10 länkar, metrisk i olika färger

168,99 kr
4251285576940 CF11431 2 maritima LED-ljuskedjor med dekorativa flaskor av 

glas och korklås i maritim design
225,99 kr

4251285576964 CF11527 4x Grave Vase - Cemetery Vase with Earth Spike - 
Memorial Vase as Grave Decoration - Dekoration för kyr

337,99 kr
4251285576988 CF11533 flöjtkanna gjord av rostfritt stål, retrokokare lämplig för 

alla spisar och induktion
337,99 kr

4251285577008 CF11535 6-delat köksknivset med blad av rostfritt stål och non-
stick beläggning

337,99 kr
4251805402841 CF10031 14-delars underläggssats av rostfritt stål, 

dryckesunderlägg med hållare, Ø 10 cm
225,99 kr

4251285577039 CF9843 måttbägare av temperaturbeständigt glas - 
doseringsbehållare med handtag - 1000 ml glaskanna m

337,99 kr
4251285577077 CF10914 1200x tandpetare av trä - tandpetare för vardagligt bruk 

- tandpetare i doseringsbox - tandpetare av trä - 6,5 cm
146,99 kr

4251285577114 CF6472 3x Premium återanvändbart nonwoven-skydd för kall 
och varm gelkomprimering | Gelkylningspaket Skyddskå

168,99 kr
4251285577169 CF11518 2x Universalfilter för köksfläktar - Dammfilter lämplig för 

olika modeller av fläktar - Kan skäras till storlek
202,99 kr

4251805459838 CF11518 2x universalfilter för fläktar - disfilter lämpligt för nästan 
alla modeller av fläktkåpor - kan kapas till

203,99 kr
4251805459838 CF11518 2x universalfilter för fläktar - disfilter lämpligt för nästan 

alla modeller av fläktkåpor - kan kapas till
202,99 kr

4251285577183 CF7178 6x mini handtvättborstar i anddesign - nagelborste för 
hand- och nagelrengöring [urvalet varierar]

168,99 kr
4251285577190 CF8727 slangklämmor i 20 delar, slangklämmor i olika storlekar, 

klämbredd 16 - 26 mm, rembredd 8 mm
168,99 kr

4251285577237 CF11555 2x par trädgårdshandskar i storlek 8 (M), 
skyddshandskar för kvinnor, arbetshandskar med gumm

146,99 kr
4251285577251 CF10553 12x plastfluga - Insektsmedel i ljusa färger - lätt och 

flexibelt myggmedel
168,99 kr

4251285577268 CF11557 transportlåda för 24 muffins och koppkakor - Bärbar 
festbehållare av plast - Tårtransportbehållare med serve

507,99 kr
4251285577282 CF8797 30x påskägg med galge - Påskdekoration i olika färger 

och motiv - 6 cm
337,99 kr

4251285577329 CF6729 12-stämpelsats, trästämpel i olika motiv 146,99 kr
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4251285577336 CF6942 12-delat dykspelsuppsättning av fisk, dykpinnar och 
hajar i olika färger - dykuppsättning för dykning för bar

225,99 kr
4251285577343 CF7379 Rostfritt stål Solar LED-husnummerbelysning - 4 

lysdioder med siffror och bokstäver
337,99 kr

4251285577350 CF4574 4x mattor för barn, bordsdekor med olika motiv, 44 x 28 
cm

202,99 kr
4251285577374 CF11567 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 

flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster
337,99 kr

4251285577374 CF11567 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 
flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster

337,99 kr
4251285577381 CF11568 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 

flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster
337,99 kr

4251285577381 CF11568 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 
flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster

337,99 kr
4251285577398 CF11569 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 

flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster
337,99 kr

4251285577398 CF11569 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 
flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster

337,99 kr
4251285583085 CF11570 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 

flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster
337,99 kr

4251285583085 CF11570 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 
flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster

337,99 kr
4251285577428 CF11565 Ogenomskinlig balkongskärm - balkongremmar med 

sladd för fastsättning - även lämplig som vindskydd och 
337,99 kr

4251285577435 CF11566 Ogenomskinlig balkongskärm - balkongremmar med 
sladd för fastsättning - även lämplig som vindskydd och 

337,99 kr
4251285577442 CF11571 design vitlökspress i en uppsättning med silikonskalare 

och rengöringsborste - vitlökskärare rostfri och diskmas
168,99 kr

4251285577459 CF6465 3-delad pysseltrådsset - omslagstråd i grönt, silver och 
svart - perfekt för juldekorationer

168,99 kr
4251285577459 CF6465 3-delad pysseltrådsset - omslagstråd i grönt, silver och 

svart - perfekt för juldekorationer
168,99 kr

4251285577466 CF10006 4x häckande skålar - Blandningsskålar - 
Serveringsskålar - Snacksskålar för dopp, snacks och de

225,99 kr
4251285577473 CF6504 2x skivrengörare med mikrofiberkudde för rengöring av 

vindrutan - svängbar
202,99 kr

4251285577480 CF8895 18 suddgummi med fantastiska piratmotiv - perfekt som 
present på födelsedagar eller för skolväskan

168,99 kr
4251805402995 CF8811 6x dekorativt hängande påsk - påskdekoration av trä i 

uggeldesign - Dekorativa hängen för fönster och buskar
146,99 kr

4251285577541 CF8303 6x juteband för dekoration och förpackning - Jute 
dekorationsband i olika färger

202,99 kr
4251285577558 CF11088 2x glasburkar för konservering av burkar - Griptång som 

hjälp vid matlagning och konservering - med gummerad
202,99 kr

4251285577572 CF11547 10x värmeisoleringspåsar, resemedicinsk påse för 
resande, liten kylpåse för insulin och termolabila läkeme

149,90 kr
4251285577589 CF7021 18x påskägg att hänga på - vackra påskdekorationer 

med fantastiska påskmotiv - dekorativa påskägg i vackr
225,99 kr

4251285577596 CF7021 36x påskägg att hänga upp - vackra påskdekorationer 
med fantastiska påskmotiv - dekorativa påskägg i vackr

394,99 kr
4251285577602 CF11547 20x värmeisoleringspåsar, resemedicinsk påse för 

resande, liten kylpåse för insulin och termolabila läkeme
229,90 kr

4251285577640 CF11550 2x Anti-Schling-Napf - hundskål för långsam utfodring - 
matskålen förhindrar att mat slingras

225,99 kr
4251285577657 CF11558 2x utdragbara nät för barn - insektsnät är lämpligt för 

att fånga fjärilar - med teleskopstång [färgval varierar]
202,99 kr

4251285577671 CF11552 2x Ice Shaper för vattenisar - Glassform för hemgjord 
glass - Återanvändbara isformar för 12 portioner [Färgv

202,99 kr
4251285577695 CF9273 2x tvålbubbelpistol i Deflin-design - tvålbubbelmaskin 

för barn - tvålbubbelpistol även för vuxna
225,99 kr

4251285577701 CF10284 4x Squeeze Ball Keyringing - Pressa bollen i fantastiska 
färger - Anti-stressleksaker för barn och vuxna [urval va

225,99 kr
4251285577770 CF5776 solljus för utomhus - trädgårdslampa för marken - 

stigljus - solljus - 8 timmars körtid
146,99 kr

4251285577770 CF5776 solljus för utomhus - trädgårdslampa för marken - 
stigljus - solljus - 8 timmars körtid

146,99 kr
4251285577770 CF5776 solljus för utomhus - trädgårdslampa för marken - 

stigljus - solljus - 8 timmars körtid
146,99 kr

4251285577787 CF9413 18x korkunderlägg för drycker - rund drinkunderlägg - 
glasunderlägg av kork - Ø 10 x 0,3 cm

202,99 kr
4251285577800 CF11548 2x torktumlare - justerbar hängande torktumlare - 

perfekt för torkning av tvätt på värmen eller på balkong
450,99 kr
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4251285577831 CF11456 3x gyroskop med ljuseffekter - stora gyroer för barn att 
leka [urval varierar]

202,99 kr
4251285591745 CF10506 6x stolfångarset 2.0 för stolprover hemma - med 

engångsstolfångare, icke-sterilt stolrör, testspatel och h
202,99 kr

4251285577855 CF11580 citruspress av rostfritt material - manuell juicer för 
citrusfrukter - juicer för citroner, limefrukter

225,99 kr
4251285577862 CF11581 2x vitlöksskalare gjord av silikon - vitlöksrulle med 

rengöringsborste för vitlökspress - silikon vitlöksrulle so
202,99 kr

4251285577862 CF11581 2x vitlöksskalare gjord av silikon - vitlöksrulle med 
rengöringsborste för vitlökspress - silikon vitlöksrulle so

202,99 kr
4251285577916 CF9280 2x luftfuktare av rostfritt stål - värmeförångare att fästa 

på värmen - radiatorförångare med två S-krokar
168,99 kr

4251805444544 CF11439 vattensprinklers för barn - bläckfisksprinklers för stor 
vattenkul i trädgården - färgglad gräsmattorsprinkler [fä

337,99 kr
4251285577947 CF10367 3x flaskborste för rengöring av flaskor - lång 

rengöringsborste för rengöring av flaskor - 41 x Ø 5 cm
202,99 kr

4251285578005 CF11590 Gräsmattkant i plast - bäddkant för gräsmattor, rabatter 
eller som klippkant - längd individuellt justerbar - 10 x 9

202,99 kr
4251285578012 CF11591 Gräsmattkant i plast - bäddkant för gräsmattor, rabatter 

eller som klippkant - längd individuellt justerbar - 15 x 9
202,99 kr

4251285578029 CF10355 Ragout Fin Schale 10 cm 8x 450,99 kr
4251285578036 CF11590 2x gräsmattekanter av plast - bäddkanter för 

gräsmattor, rabatter eller som klippkant - längd individu
337,99 kr

4251285578036 CF11590 2x gräsmattekanter av plast - bäddkanter för 
gräsmattor, rabatter eller som klippkant - längd individu

337,99 kr
4251285578043 CF11591 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 

rabatter eller som klippkant - längd individuellt justerbar
394,99 kr

4251285578043 CF11591 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 
rabatter eller som klippkant - längd individuellt justerbar

394,99 kr
4251285598195 CF11582 kaffebryggare med franskt presssystem - kaffepress 

fungerar också som tekokare - kaffebryggare med glasfl
337,99 kr

4251285578104 CF11587 kaffebryggare med French Press-system - Kaffepress 
fungerar också som tekokare - Kaffebryggare med glasfl

337,99 kr
4251285578111 CF9483 3x griptång av aluminium - griphjälpmedel för hem och 

trädgård - gripklo med magnet - 76 cm
394,99 kr

4251285578128 CF7154 4x kaffemugg av porslin - kaffekopp med fågelmotiv - 
kaffekanna i rosa och blått - 300 ml per kopp

225,99 kr
4251285578135 CF11563 förvaringslåda för tepåsar - vit tepåselåda i trä med lock 

- telåda med 6 fack och glasfönster
394,99 kr

4251285578173 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv

168,99 kr
4251285578180 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv
168,99 kr

4251285578197 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv

168,99 kr
4251285578203 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv
146,99 kr

4251285578210 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv

112,99 kr
4251285578234 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv
146,99 kr

4251285578234 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv

146,99 kr
4251285578234 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv
146,99 kr

4251285578241 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv

146,99 kr
4251285578241 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 

tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv
146,99 kr

4251285578241 CF6880 2x läkemedelsdosering - läkemedelslåda i 7 dagar - 
tablettlåda - bricklåda - tablettlåda - veckodoser för förv

146,99 kr
4251285578258 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 

fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s
168,99 kr

4251285578258 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 
fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s

168,99 kr
4251285578258 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 

fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s
168,99 kr

4251285578265 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 
fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s

168,99 kr
4251285578272 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 

fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s
202,99 kr
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4251285578272 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 
fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s

202,99 kr
4251285578272 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 

fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s
202,99 kr

4251285578289 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 
fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s

168,99 kr
4251285578296 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 

fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s
202,99 kr

4251285578302 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 
fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s

202,99 kr
4251285578302 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 

fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s
202,99 kr

4251285578302 CF11497 2x läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 
fack vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [s

202,99 kr
4251285578319 CF11583 Sil i rostfritt stål - med 3 olika insatser - sil för sil, puré 

och pressning av grönsaker och frukt
450,99 kr

4251285578340 CF11586 4x Vintage Kaffemugg "Morning Coffee" - keramisk 
kaffemugg för hem och kontor

394,99 kr
4251285585799 CF11584 2x kontinuerligt kaffefilter i storlek 4 - återanvändbart 

permanentfilter av värmebeständigt plast- och nylonnät
202,99 kr

4251285578395 CF11606 10-delars uppsättning bomullspåsar - återanvändbara 
bärväskor - otryckt, perfekt för målning - OEKO-TEX® S

337,99 kr
4251285578401 CF11577 12x bomullspåse - återanvändbar shoppingväska - 

otryckt, perfekt för målning - OEKO-TEX® Standard 100
394,99 kr

4251285578418 CF11578 12x bomullspåse - återanvändbar shoppingväska - 
otryckt, perfekt för målning - OEKO-TEX® Standard 100

337,99 kr
4251285578425 CF11576 12x bomullspåse - återanvändbar väska - otryckt, 

perfekt för målning - OEKO-TEX® Standard 100
337,99 kr

4251285578432 CF11575 12x bomullspåse - återanvändbar väska - otryckt, 
perfekt för målning - OEKO-TEX® Standard 100

337,99 kr
4251285578449 CF11574 12x bomullspåse - återanvändbar påse - otryckt, perfekt 

för målning - OEKO-TEX® Standard 100
337,99 kr

4251285578548 CF11499 2-delat konserveringsset bestående av glaslyft och 
konserveringstratt - griptång för varmkonserverande gla

202,99 kr
4251285578555 CF9435 2x Micro USB-fläkt med på/av-knapp - USB A-kontakt - 

Micro USB B-kontakt
202,99 kr

4251285578562 CF9069 Väderkvarn - Vindklocka i blomsterdesign - Färgglada 
väderkvarn för trädgård, terrass och balkong

202,99 kr
4251285578579 CF11302 2x ogräsborste med stålborst, fogborste med träskaft, 

ogräs- och mossaborttagare
225,99 kr

4251285578593 CF3807 Y-adapteruttag 3,5 mm stereo - 2 x RCA-kontakt - 
ljuduttag på 2x RCA-kontakt i plasthölje

112,99 kr
4251805434477 CF9069 2x Väderkvarn - Vindklocka i blomsterdesign - Färgglada 

väderkvarn för trädgård, terrass och balkong
337,99 kr

4251285578654 CF11604 3x skärbräda av plast med dräneringsspår - robust och 
halkfri frukostbräda för köket

225,99 kr
4251285578661 CF11605 3x Citruspress med avtagbar insats för enkel rengöring - 

Citronpressare av plast i olika färger
202,99 kr

4251285578685 CF0002 Vattentätt fodral - dammtät fodral för surfplatta och e-
bokläsare - skyddsfodral i svart - 8,8 "

112,99 kr
4251285578692 CF0004 Vattentätt skyddsfodral med dammproppar - Dammtät 

fodral för surfplatta och e-bokläsare - Skyddsväska i sva
202,99 kr

4251285578708 CF0001 2x vattentätt mobilfodral - dammtät fodral för 
smartphone - mobilfodral i svart - 6,5 "

168,99 kr
4251285578715 CF3919 Vattentätt fodral - dammtät fodral för surfplatta och e-

bokläsare - skyddsfodral i svart - 8,8 "
112,99 kr

4251285578739 CF0004 2x vattentätt skyddsfodral - dammtät fodral för 
surfplatta och e-bokläsare - skyddsfodral i svart - 11,6 "

202,99 kr
4251805405231 CF9198 8x matta - bordsmatta för köket - värmebeständig 

matta - tvättbar matta - 30 x 45 cm
337,99 kr

4251285578760 CF9198 8x Duk - Duk för köket - Värmebeständiga mattor - 
Tvättbara mattor - 30 x 45 cm

202,99 kr
4251285578784 CF11600 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 

plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri
202,99 kr

4251285578791 CF11607 12x enhörningsmask för barn i olika färger - masker för 
födelsedagar och temafester [urval varierar]

225,99 kr
4251285578807 CF11601 20x A4-mapp - perforerad häftapparat med 

etikettremsor - plasthäftapparat för skola, kontor och he
202,99 kr

4251285578814 CF11599 25x kartonghäftapparat A4 - Mapp i ljusa färger - 
Papphäftapparat för skola, kontor och hem

337,99 kr
4251285578821 CF11598 20x kartonghäftare A4 - Mapp i ljusa färger - 

häftapparat av papp för skola, kontor och hem
225,99 kr
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4251285578838 CF5784 bestick 24 delar bestående av gafflar och skedar - 
metalliserat bestick för desserter och på språng

168,99 kr
4251285578845 CF5784 bestick med 48 delar bestående av gafflar och skedar - 

metalliserat bestick för desserter och på språng
202,99 kr

4251285578876 CF11651 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 
julgrantopp, 28 cm

337,99 kr
4251285578883 CF11652 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 

julgrantopp, 28 cm
337,99 kr

4251285578890 CF11653 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 
julgrantopp, 28 cm

225,99 kr
4251285578906 CF11654 Julgranstopp blank - Julgrantopp i äkta glas till jul - 

Julgrantopp, 28 cm
337,99 kr

4251285578913 CF11655 Julgranstopp blank - Julgrantopp i äkta glas till jul - 
Julgrantopp, 28 cm

337,99 kr
4251285578920 CF11656 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 

julgrantopp, 28 cm
225,99 kr

4251285578937 CF11657 2x högkvalitativa julgransdekorationer, stor julgurkor av 
äkta glas - Julgranhänge i grönt för en festlig juldekorati

225,99 kr
4251285578944 CF11658 julgranstopp blank - julgrantopp i äkta glas till jul - 

julgrantopp, 28 cm
337,99 kr

4251285578951 CF11658 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 
julgrantopp, 28 cm

337,99 kr
4251285578968 CF11659 julgranstopp blank - julgrantopp i äkta glas till jul - 

julgrantopp, 28 cm
337,99 kr

4251285578975 CF11659 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 
julgrantopp, 28 cm

337,99 kr
4251805401165 CF11660 Julgranstopp blank - Julgrantopp av äkta glas till jul - 

Julgrantopp för julgranen, 28 cm
337,99 kr

4251285578999 CF11660 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 
julgrantopp, 28 cm

337,99 kr
4251285579002 CF11661 julgranstopp blank - julgrantopp i äkta glas till jul - 

julgrantopp, 28 cm
337,99 kr

4251285579019 CF11661 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 
julgrantopp, 28 cm

337,99 kr
4251285579026 CF11662 Julgranstopp blank - Julgrantopp i äkta glas till jul - 

Julgrantopp, 25 cm
202,99 kr

4251285579033 CF11663 Julgranstopp blank - Julgrantopp i äkta glas till jul - 
Julgrantopp, 25 cm

202,99 kr
4251285579040 CF11664 julgranstoppmatta - julgrantopp av äkta glas till jul - 

julgrantopp, 28 cm
225,99 kr

4251285579057 CF11665 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579064 CF11666 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
337,99 kr

4251285579071 CF11667 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251285579088 CF11668 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
394,99 kr

4251285579095 CF11669 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251285579101 CF11670 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
450,99 kr

4251285579118 CF11671 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251285579125 CF11672 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 

grandekorationer till granen - Ø 3 cm
202,99 kr

4251285579132 CF11673 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 
juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm

202,99 kr
4251285579156 CF11675 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 

julgranen - Julgransdekorationer av glas
450,99 kr

4251805430509 CF11676 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till granen - 
Julgransdekorationer av glas

450,99 kr
4251285579170 CF11677 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till granen - 

Julgransdekorationer av glas
507,99 kr

4251285579187 CF11678 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 
julgranen - Julgransdekorationer av glas

394,99 kr
4251285579194 CF11679 60x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 

julgranen - Julgransdekorationer av glas
619,99 kr

4251285579200 CF11680 60x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 
julgranen - Julgransdekorationer av glas

563,99 kr
4251285579224 CF11682 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr
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4251285579231 CF11683 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579248 CF11684 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285579255 CF11685 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

225,99 kr
4251285579262 CF11686 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285579279 CF11687 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

225,99 kr
4251285579286 CF11688 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285579293 CF11689 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579309 CF11690 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
337,99 kr

4251805430530 CF11691 20x julkulor, julgranskulor splittersäkra av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579323 CF11692 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
337,99 kr

4251285579330 CF11693 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579637 CF10385 16x växtskyltar med vattentät svart markör - växtpinnar 

för märkning - stick-in etiketter - 14,5 cm
146,99 kr

4251285579361 CF11629 2x simdäck för simkul - Simring med motiv av Disney-
prinsessor

202,99 kr
4251285579378 CF11630 uppblåsbart simdjur i clownfiskdesign - baddjur för 

stranden och poolen - luftmadrass - badö - vattenleksak
225,99 kr

4251285579385 CF11637 Uppblåsbara simdäck i trendig munkdesign - simring för 
barn och vuxna [urval varierar]

202,99 kr
4251285579637 CF10385 16x växtskyltar med vattentät svart markör - växtpinnar 

för märkning - stick-in etiketter - 14,5 cm
146,99 kr

4251285579415 CF9268 25x tatueringsbågar med utdragbara tatueringar för 
killar med olika motiv

202,99 kr
4251805431742 CF11708 4x isbitbricka för totalt 64 isbitar - färgglada isbitbrickor 

med lock - säkert och utan läckage [urval varierar]
337,99 kr

4251285579453 CF11711 3x isbitform för totalt 30 isbitar - Färgglada isbitbrickor 
med silikonbas för bättre hantering [färgval varierar]

202,99 kr
4251805414516 CF11709 3x isbitform för totalt 96 isbitar - färgglada 

isbitbehållare med silikonbas för bättre hantering [urval 
337,99 kr

4251285579477 CF11716 72x Återanvändbara isbitar i olika färger - festisbitar för 
kylning av drycker - isbitar i fruktdesign

225,99 kr
4251285579484 CF11706 4x extra platt kall förpackning - utrymmesbesparande 

och perfekt för kylbox och kylväska - stort kylelement i 
337,99 kr

4251285579491 CF11705 8x extra platt kylpaket - platsbesparande och perfekt för 
kylbox och kylväska - kylelement i ljusa färger [urvalet v

337,99 kr
4251285579507 CF11715 72x Återanvändbara isbitar i olika färger [urval varierar] 

- festbitar för kylning av drycker
225,99 kr

4251805471557 CF11636 uppblåsbar simring i cool design - simring för barn och 
vuxna [urvalet varierar]

202,99 kr
4251285579538 CF11702 insektsfälla av plast - getingfälla för upphängning - 

skydd mot getingar, flugor och bålgetingar
202,99 kr

4251285579545 CF11714 2x insektsfälla med avtagbart lock - getingfälla för 
upphängning - skydd mot getingar, flugor och bålgeting

225,99 kr
4251285579552 CF11700 4x insektsfälla av plast - getingfälla för upphängning - 

skydd mot getingar, flugor och bålgetingar
168,99 kr

4251285579569 CF11701 2x insektsfällor av plast - getingfälla för upphängning - 
livfälla för getingar, flugor och bålgetingar - effektivt sky

168,99 kr
4251285579576 CF7534 2x insektsfälla i plast för upphängning - geting-, flug- 

och bålgetingsfälla för utomhusbruk i flera färger [färg v
202,99 kr

4251285579637 CF10385 16x växtskyltar med vattentät svart markör - växtpinnar 
för märkning - stick-in etiketter - 14,5 cm

146,99 kr
4251805407136 CF11641 18x tältpinnar gjorda av plast - markankare för 

camping, trädgård, strand - pinnar med pinndragningsh
202,99 kr

4251285579613 CF11641 6x tältpinnar av plast - markankare för camping, 
trädgård, strand - pinnar med pinnar avdragare - gula 

146,99 kr
4251285579637 CF10385 16x växtskyltar med vattentät svart markör - växtpinnar 

för märkning - stick-in etiketter - 14,5 cm
146,99 kr

4251285579651 CF11698 2x fodral för mat - flugahuv av metall - färgglatt 
matparaply - Ø 30 cm

225,99 kr
4251285579675 CF11698 2x fodral för mat - flugahuv av metall - färgglatt 

matparaply - Ø 30 cm
225,99 kr
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4251285579682 CF11698 2x fodral för mat - flugahuv av metall - färgglatt 
matparaply - Ø 30 cm

225,99 kr
4251285579699 CF11698 2x fodral för mat - flugahuv av metall - färgglatt 

matparaply - Ø 30 cm
225,99 kr

4251285579705 CF11698 2x fodral för mat - flugahuv av metall - färgglatt 
matparaply - Ø 30 cm

225,99 kr
4251285579712 CF11717 Noble XXL julväska av sammet med röd snöre, vita 

pompoms - Julklappspåse - Jultomtens kostym - Juldeko
225,99 kr

4251285579729 CF11719 3x premium julstrumpa XL att fylla - Tomtens stövlar att 
hänga upp - Juldekoration med bobble - Tomtens strum

337,99 kr
4251285579736 CF11720 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 

julgransöverdrag för ljusgranen - bas i juldesign för pres
337,99 kr

4251285579743 CF11721 3x vackra presentpåsar till jul med handtag - 
presentpåsar till jultomten och advent - presentpåsar m

168,99 kr
4251285579750 CF11722 3x vackra presentpåsar till jul med handtag - 

presentpåsar till jultomten och advent - presentpåsar m
168,99 kr

4251285579767 CF11723 3x vackra presentpåsar till jul med handtag - 
presentpåsar till jultomten och advent - presentpåsar m

202,99 kr
4251285579767 CF11723 3x vackra presentpåsar till jul med handtag - 

presentpåsar till jultomten och advent - presentpåsar m
202,99 kr

4251285579774 CF11724 3x högkvalitativ presentpåse till jul av jute med handtag 
- presentpåse till jultomten och advent, jultomten, älg, s

168,99 kr
4251285579781 CF11725 3x premium julstrumpa XL att fylla - Tomtens stövlar att 

hänga upp - Juldekoration i olika utföranden - Tomtens 
337,99 kr

4251285579798 CF11726 3x premium julstrumpa XL gjord av jute - Tomtens 
stövlar att fylla - Juldekoration att hänga upp - Tomtens

202,99 kr
4251285579804 CF11727 3x XXL julstrumpa för påfyllning - Jultomtenkänga för 

hängning - Juldekoration i olika design - Jultomstrumpa 
225,99 kr

4251285579811 CF3478 5x ugnslampa upp till 300°C, varmvit spisglödlampa 
26W, E14, 230V, 165 lumen

202,99 kr
4251285579828 CF11634 12x originalfilterpatroner storlek 1 - Universalfilter 

lämpligt för poolpumpar
563,99 kr

4251285579835 CF11635 12x originalfilterpatroner storlek 2 - universalfilter 
lämpligt för poolpumpar

676,99 kr
4251285579859 CF11633 2x flytande pooltermometer - med band för fastsättning 

av simtermometern
202,99 kr

4251285579866 CF11632 doseringsflottör för poolen - kemisk dispenser för klor- 
eller bromtabletter - för doserad dosering av pooltillsats

225,99 kr
4251285579873 CF6227 com -four® 2x dörrpropp med handtag - förkromad 

dörrhållare - dörrstopp i modern design
337,99 kr

4251285579880 CF11065 20x glasstrå - Återanvändbara glasdrinkar med 
rengöringsborste - miljövänliga dricksrör för drycker och

394,99 kr
4251285579880 CF11065 20x glasstrå - Återanvändbara glasdrinkar med 

rengöringsborste - miljövänliga dricksrör för drycker och
394,99 kr

4251285579897 CF11729 6x glasstrå - Återanvändbara glasdrinkrör med 
rengöringsborste - miljövänliga dricksrör för drycker och

225,99 kr
4251285579903 CF11730 6x sugrör - Återanvändbara sugrör med 

rengöringsborste - Miljövänliga dricksrör för drycker och
202,99 kr

4251285579910 CF11067 10x glasstrå - Återanvändbara glasdrinkar med 
rengöringsborste - miljövänliga dricksrör för drycker och

168,99 kr
4251285579910 CF11067 10x glasstrå - Återanvändbara glasdrinkar med 

rengöringsborste - miljövänliga dricksrör för drycker och
168,99 kr

4251285579927 CF11067 20x glasstrå - Återanvändbara glasdrinkar med 
rengöringsborste - miljövänliga dricksrör för drycker och

225,99 kr
4251285579927 CF11067 20x glasstrå - Återanvändbara glasdrinkar med 

rengöringsborste - miljövänliga dricksrör för drycker och
225,99 kr

4251285579934 CF4723 20x BIG sugrör i rostfritt stål - återanvändbara dricksrör 
i rostfritt stål med rengöringsborste - miljövänliga dricks

337,99 kr
4251285579941 CF11734 10x sugrör i rostfritt stål - Återanvändbara sugrör i 

rostfritt stål med rengöringsborste - miljövänliga dricksr
168,99 kr

4251285579958 CF11633 Flytande pooltermometer - med rem för fastsättning av 
simtermometern

202,99 kr
4251285579972 CF11749 6x flaskhällare - doseringshällare av rostfritt stål - 

portioneringskärl för snaps, rom, whisky, drycker eller vi
168,99 kr

4251285579972 CF11749 6x flaskhällare - doseringshällare av rostfritt stål - 
portioneringskärl för snaps, rom, whisky, drycker eller vi

168,99 kr
4251285579989 CF11750 2x mätkopp av rostfritt stål - Bar för sprit och cocktails - 

Mätkopp för bar och kök - Mätning och dosering
168,99 kr

4251285579996 CF11718 3x liten skärbräda av plast med dräneringsspår - robust 
och halkfri frukostbräda för köket

202,99 kr
4251285580008 CF11740 2x Uppblåsbar kopphållare för att spränga i den coola 

anka designen
202,99 kr
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4251285580022 CF9975 13-delad aromset med doftvärmare Keramisk doftlampa 
och 12 olika doftoljor

337,99 kr
4251285580039 CF9439 35x magiska pennor - böjpennor - nuvarande del - 

festgåva - barns födelsedagar
202,99 kr

4251285580046 CF9439 14x magiska pennor - böjpennor - nuvarande del - 
festpresent - barns födelsedagar

168,99 kr
4251285580053 CF9439 7x magiska pennor - böjpennor - nuvarande del - 

festgåva - barns födelsedagar
168,99 kr

4251285580077 CF11747 20x växtslipsar för fastsättning på balkar, väggar eller 
rankor - gröna växtslipsar i plast - växtklämmor 14 cm l

112,99 kr
4251285580084 CF11747 60x växtband för fästning på balkar, väggar eller rankor 

- gröna växtband av plast - växtklämmor 14 cm långa
112,99 kr

4251285580091 CF11744 120x växtskyltar med penna - växtproppar för märkning 
- växtetiketter - sängskyltar - trädgårdsskyltar - 12 cm

168,99 kr
4251285580107 CF11751 2x snäppkrokar - snäppkrokar i stål med 520 kg 

lastkapacitet - för markis, flytande grill, slagsäck och my
202,99 kr

4251285580114 CF11751 6x snäppkrokar - snäppkrokar i stål med en 
lastkapacitet på 220 kg - för markis, flytande grill, slags

168,99 kr
4251285580121 CF11751 3x snäppkrokar - snäppkrokar i stål med lastkapacitet 

på 350 kg - för markis, flytande grill, slagsäck och myck
202,99 kr

4251285580138 CF11751 12x karbinhake - stålkarbinhake med 120 kg 
lastkapacitet - för trädgård, hushåll, hantverk

202,99 kr
4251285580145 CF11751 12x snäppkrokar - stålkrokar med lastkapacitet på 100 

kg - för trädgård, hushåll, hantverk och mer
202,99 kr

4251285580152 CF11751 2x skruvkarbinhake av stål - D-form - 
brandkårskarbinhake med lastkapacitet på 500 kg - för 

168,99 kr
4251285580169 CF11751 4x schackel rak - av stål - 200 kg lastkapacitet - 

anslutning för vajer eller stålkedja
168,99 kr

4251285580176 CF11751 6x rak schackel - tillverkad av stål - 130 kg lastkapacitet 
- anslutning för vajer eller stålkedja

168,99 kr
4251285580190 CF8675 8x dukfästen av okrossbar plast i vitt, dukvikt, 

dukhållare Tillverkad i Tyskland
168,99 kr

4251285580190 CF8675 8x dukfästen av okrossbar plast i vitt, dukvikt, 
dukhållare Tillverkad i Tyskland

168,99 kr
4251285598096 CF10237 4x flexibel ispack - kylkompress med 15 kylceller - 

kylpaket för hushåll, sport och fritid
202,99 kr

4251285580213 CF5734 frotté tofflor, 36 par - vita slutna hotell tofflor - 
bekväma tofflor - badskor - storlek 34/35 - färg: vit - un

337,99 kr
4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - praktisk klämboll i fantastiska färger - 

anti-stressleksaker för barn och vuxna [urval varierar]
146,99 kr

4251285580275 CF11744 30x växtskyltar med penna - plantpluggar för märkning 
- växtetiketter - sängskyltar - trädgårdsskyltar - 12 cm

112,99 kr
4251285580275 CF11744 30x växtskyltar med penna - plantpluggar för märkning 

- växtetiketter - sängskyltar - trädgårdsskyltar - 12 cm
112,99 kr

4251285580299 CF11650 10x spett av rostfritt stål - 31 cm långa spettar - 
premium grönsaksspett i en uppsättning

112,99 kr
4251285580305 CF11650 20x rostfria spett - 31 cm långa spett - premium 

grönsaksspett i en uppsättning
146,99 kr

4251285580305 CF11650 20x rostfria spett - 31 cm långa spett - premium 
grönsaksspett i en uppsättning

146,99 kr
4251285580336 CF11644 4x skärbräda av plast med dräneringsspår - robust 

dulcimer för köket - 35 x 24 cm
394,99 kr

4251285580343 CF11624 2-delat set med skärbräda av plast och kniv - robust 
dulcimer för köket - 37 x 23 cm

225,99 kr
4251285580367 CF11624 2-delat set med skärbräda av plast och kniv - robust 

dulcimer för köket - 37 x 23 cm
225,99 kr

4251285580374 CF11625 2x dubbelsidig skärbräda av plast och bambuträ - 
robust frukostbräda för köket - 30 x 20 cm

337,99 kr
4251285580404 CF11643 4x dubbelsidig skärbräda av plast med fruktmotiv - 

robust frukostbräda för köket - 30 x 20 cm
337,99 kr

4251285580428 CF11603 2x korgpåse med lock - stativ för stora skräpkassar - 
robust sopkassehållare - stort skräpkassestativ

563,99 kr
4251285580435 CF10603 2x tvättpåse för resor - tvättpåse för smutsig tvätt - 

tvättuppsamlare med dragsko - 69 x 50 cm
202,99 kr

4251285580442 CF10015 8x bagagelapp av plast, bagagelappar för märkning i 
blått, rosa, grönt och orange

225,99 kr
4251285580459 CF11341 2x kniv-gaffel-sked kombinationer av rostfritt stål, 

spork, sked, camping och resebestick
168,99 kr

4251285580466 CF11759 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 
magnetisk bordsdukklämma - ca. 45 g

337,99 kr
4251285580466 CF11759 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 

magnetisk bordsdukklämma - ca. 45 g
337,99 kr
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4251285580473 CF11759 8x vägar för bordsdukar - dukar vikter av rostfritt stål - 
magnetisk dukklämma - ca. 50 g

337,99 kr
4251285580473 CF11759 8x vägar för bordsdukar - dukar vikter av rostfritt stål - 

magnetisk dukklämma - ca. 50 g
337,99 kr

4251285580480 CF11759 8x vägar för bordsdukar - dukar vikter av rostfritt stål - 
magnetisk dukklämma - ca. 50 g

337,99 kr
4251285580480 CF11759 8x vägar för bordsdukar - dukar vikter av rostfritt stål - 

magnetisk dukklämma - ca. 50 g
337,99 kr

4251285580497 CF11759 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 
magnetisk bordsdukklämma - ca. 55 g

337,99 kr
4251285580497 CF11759 8x bordsdukvikter - bordsdukvikter av rostfritt stål - 

magnetisk bordsdukklämma - ca. 55 g
337,99 kr

4251805458404 CF11699 6-delat solskydd / markismonteringsset - 
monteringstillbehör med väggfäste, karbinhake och spä

337,99 kr
4251285580510 CF11759 4x bordsdukviktare - dukarvikt av rostfritt stål - 

magnetisk dukklämma - ca. 45 g
168,99 kr

4251285580510 CF11759 4x bordsdukviktare - dukarvikt av rostfritt stål - 
magnetisk dukklämma - ca. 45 g

168,99 kr
4251285580527 CF11759 4x bordsdukviktare - dukarvikt av rostfritt stål - 

magnetisk dukklämma - ca. 50 g
168,99 kr

4251285580527 CF11759 4x bordsdukviktare - dukarvikt av rostfritt stål - 
magnetisk dukklämma - ca. 50 g

168,99 kr
4251285580534 CF11759 4x dukviktare - dukvikter av rostfritt stål - magnetisk 

dukklämma - ca. 50 g
202,99 kr

4251285580534 CF11759 4x dukviktare - dukvikter av rostfritt stål - magnetisk 
dukklämma - ca. 50 g

202,99 kr
4251285580541 CF11759 4x dukarvikter - dukarvikter av rostfritt stål - magnetisk 

dukklämma - ca. 55 g
168,99 kr

4251285580541 CF11759 4x dukarvikter - dukarvikter av rostfritt stål - magnetisk 
dukklämma - ca. 55 g

168,99 kr
4251285580565 CF11495 3-delar diskborstar och skrubbborstar set - Diskborste 

med sugkopp - Rund skrubbborste för disk - Lång skrub
202,99 kr

4251285580572 CF11623 2x 2in1 kakel- och fogborste med skrapa - 
fogrengöringsmedel för badrum, kök och hushåll

149,99 kr
4251285580589 CF11621 2x avdragare för fönster och dusch - Duschavdragare 

med gummiläpp för strimmelfri strippning
168,99 kr

4251285580596 CF11640 2x magisk verktygshållare för kvastar och moppar - 
Väggenhetshållare - för upp till 2 kg last

168,99 kr
4251285580602 CF11615 3x flaskborste för rengöring av flaskor - Lång 

rengöringsborste för glas och drickflaskor
168,99 kr

4251285580633 CF10362 2x lykta med färgglada prinsessa och piratmotiv - 
papperslykta för Santa Martin och Halloween - Martins l

202,99 kr
4251285580657 CF9650 COM -FOUR® 4x underlägg i bambu - runda 

glasunderlägg - glasunderlägg - glasunderlägg - Ø 11 c
168,99 kr

4251285580688 CF11765 2x lunchlåda med sked (spork) på språng - transparent 
lunchlåda för barn vuxna med skiljeväggar - frukostlåda

225,99 kr
4251285580695 CF11767 16x plastsked med plast - färgglada cocktailskedar - 

sked med lång handtag till efterrätt - yoghurtsked
168,99 kr

4251285580701 CF11767 32x fondueskedar för chokladfondue - färgglada 
cocktailskedar - långskaftade skedar - yoghurtskedar

225,99 kr
4251285580718 CF11065 10x sugrör - Återanvändbara sugrör med 

rengöringsborste - Miljövänliga dricksrör för drycker och
202,99 kr

4251285580718 CF11065 10x sugrör - Återanvändbara sugrör med 
rengöringsborste - Miljövänliga dricksrör för drycker och

202,99 kr
4251285580800 CF11493 5x högkvalitativ F-kontakt - antennadapter för F-kontakt 

- för koaxial antennkabel
112,99 kr

4251285580817 CF11493 10x högkvalitativ F-kontakt - antennadapter för F-
kontakt - för koaxial antennkabel

112,99 kr
4251285580763 CF11613 13 -delars sushiservisuppsättning - snygg 

serveringsplatta av skiffer och bambuträ - med skålar fö
337,99 kr

4251285580770 CF11610 7 -delars sushiservisuppsättning - snygg 
serveringsplatta av skiffer och bambuträ - med skålar fö

168,99 kr
4251285580787 CF11611 3 -delars sushiservisuppsättning - snygg 

serveringsplatta av skiffer och bambuträ - med ätpinnar
202,99 kr

4251285580794 CF11614 2-nivå serveringsfat - Träförvaringsställ - Picknickbräda 
perfekt för alla slags mellanmål, 30,5 x 18 x 28,5 cm

337,99 kr
4251285580800 CF11493 5x högkvalitativ F-kontakt - antennadapter för F-kontakt 

- för koaxial antennkabel
112,99 kr

4251285580817 CF11493 10x högkvalitativ F-kontakt - antennadapter för F-
kontakt - för koaxial antennkabel

112,99 kr
4251285580831 CF11612 7 -delars sushiservisuppsättning - snygg 

serveringsplatta av skiffer och bambuträ - med skålar fö
168,99 kr
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4251285580848 CF11710 2x dörrstopp av matt rostfritt stål, bottendörrpropp med 
gummibuffert och fästmaterial, Ø 4,5 x 4 cm

168,99 kr
4251285580855 CF11628 glasskål som salladsskål eller fruktskål - robust och 

diskmaskinssäker - klassisk design
202,99 kr

4251285580879 CF11762 måttbägare med stänkskydd - mixerskål med lock - 
doseringsburk med handtag - köksprylar 2200 ml [urval

168,99 kr
4251285580893 CF11492 3x dekorativ träfisk att hänga upp - träfisk som 

dekoration och present - maritim hängdekoration för he
337,99 kr

4251285580909 CF11756 Tvådelad uppsättning keramisk skalare och kniv - 
skalningskniv mycket vass och 100% rostfri - för frukt o

112,99 kr
4251285580916 CF11756 Tvådelad uppsättning keramisk skalare och kniv - 

skalningskniv mycket vass och 100% rostfri - för frukt o
112,99 kr

4251285580923 CF11756 Tvådelad uppsättning keramisk skalare och kniv - 
skalningskniv mycket vass och 100% rostfri - för frukt o

112,99 kr
4251285580961 CF11763 2x Förvaringslådor för camping, picknick och hem - 

Mellanmålsfack med fack - Matförvaringskar med lock - 
225,99 kr

4251285593152 CF11763 2x förvaringslåda för camping, picknick och hemma - 
Serveringsbricka för frukt, grönsaker och snacks - Matb

225,99 kr
4251285580992 CF6255 25x rouladnålar av rostfritt stål - 11 cm långa köttspett - 

premiumspett i en uppsättning
112,99 kr

4251285581012 CF11738 6x glasögon med kedja att fästa - Tillbehör för 
födelsedagsfest - Shotglas för Carnival, Carnival, JGA et

202,99 kr
4251285581029 CF7406 4x Frisbee för barn och vuxna - Kastskiva även för 

hundar - Frisbee 22 cm - Flygande skiva i ljusa färger [u
202,99 kr

4251285581036 CF11772 2x Doftljus i metallhink - Vindtätt utomhusljus - 
Trädgårdsljus för balkong och terrass - XL lykta med citr

202,99 kr
4251285581043 CF11784 12x stabila återanvändbara shotglas av plast - 

återanvändbara shotglas i ljusa färger - perfekt för födel
168,99 kr

4251285581050 CF11771 4x Lykta - Doftljus i glas - Utomhusljus med citrondoft - 
Trädgårdsljus för balkong och terrass

225,99 kr
4251285581067 CF11777 30x Värmeljus - Doftljus för lykta - Utomhusljus med 

citrondoft - Trädgårdsljus för balkong och terrass
202,99 kr

4251285581074 CF11784 24x stabila återanvändbara shotglas av plast - 
återanvändbara shotglas i ljusa färger - perfekt för födel

202,99 kr
4251285581081 CF11797 6x whiskyglas i elegant modern design, 

diskmaskinssäker
337,99 kr

4251285581098 CF11797 12x whiskyglas i elegant modern design, 
diskmaskinssäker

450,99 kr
4251285581128 CF11794 12x långa dryckesglasögon i elegant modern design, 

diskmaskinssäker
394,99 kr

4251285581142 CF11799 12x tumlare i snygg modern design, diskmaskinssäker 450,99 kr
4251285581159 CF11798 12x tumlare i snygg modern design, diskmaskinssäker 507,99 kr
4251285581173 CF11799 6x tumlare i snygg modern design, diskmaskinssäker 337,99 kr
4251285581180 CF11793 12-delat teserie - Dryckesglas med handtag - 

Värmebeständiga espressokoppar - Kaffekoppar
450,99 kr

4251285581197 CF11828 2x läkemedelsdosautomat 7 dagar - BÄTTRE LÄSBAR - 
Läkemedelsbox - Pillerbox - Tablettlåda - Veckodos + ta

225,99 kr
4251285581203 CF11793 6-delat te-glasuppsättning - Dryckesglas med handtag - 

Turkiska tesglas arabiska - Mintteglasögon - Marockansk
337,99 kr

4251285581203 CF11793 6-delat te-glasuppsättning - Dryckesglas med handtag - 
Turkiska tesglas arabiska - Mintteglasögon - Marockansk

337,99 kr
4251285581227 CF11795 6x te-glas i ljusa färger - Drycksglas med handtag - 

Värmebeständiga kaffekoppar
337,99 kr

4251285581241 CF11703 återanvändbar regnrock - transparent återanvändbar 
kappa med avtagbar huva - regnskydd för varje tillfälle, 

168,99 kr
4251285581258 CF11703 återanvändbar regnrock - transparent återanvändbar 

kappa med avtagbar huva - regnskydd för varje tillfälle, 
168,99 kr

4251285581265 CF11703 återanvändbar regnkappa - transparent återanvändbar 
kappa med avtagbar huva - regnskydd för alla tillfällen

168,99 kr
4251285581272 CF11703 återanvändbar regnkappa - transparent återanvändbar 

kappa med avtagbar huva - regnskydd för alla tillfällen
168,99 kr

4251285581289 CF11774 4x souffléformar - keramiska skålar med creme brulee - 
ugnssäkra formar - dessertskål och pajformar för t.ex. r

394,99 kr
4251285581302 CF11713 nötknäppare och flasköppnare med trähandtag 202,99 kr
4251285581319 CF11743 9x duschlock vattentätt för att skydda frisyren, flexibel 

badmössa med elastiskt gummiband med olika motiv, Ø
168,99 kr

4251285598164 CF11773 2x termometer för insida och utsida - termohygrometer 
med grad Celsius-skala - temperatur- och fuktighetsmät

168,99 kr
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4251285581333 CF11779 12x flasköppnare i hajdesign som nyckelringar i klara 
färger - festpresenter

146,99 kr
4251285581340 CF11792 12x flasköppnare i design av en kvinna som nyckelring i 

ljusa färger [färg varierar] - festpresent
146,99 kr

4251285581340 CF11792 12x flasköppnare i design av en kvinna som nyckelring i 
ljusa färger [färg varierar] - festpresent

146,99 kr
4251285581357 CF11780 12x flasköppnare i flamingodesign som nyckelring i olika 

färger [färg varierar] - Party giveaway
146,99 kr

4251285581357 CF11780 12x flasköppnare i flamingodesign som nyckelring i olika 
färger [färg varierar] - Party giveaway

146,99 kr
4251285581395 CF11646 Handtvätt & tandborstningsassistent med timer och LED 

- Stoppur för barn som borstar tänderna och tvättar hän
168,99 kr

4251285581401 CF11707 6-delat premium cruet set picknickbord med paraply - 
såsdispenser och kryddskakare i ett träställ - med salt s

225,99 kr
4251285581418 CF11646 2x Handtvätt & Tandborstningsassistent med timer och 

LED - Stoppur för barn som borstar tänderna och tvättar
202,99 kr

4251285581425 CF4219 96 krita, svarta tavlan för märkning och målning i ljusa 
färger

202,99 kr
4251805445954 CF11766 2x Vattenkranfäste - luftare med slangförlängning och 

vattensparare - pärlluftare med invändig och utvändig g
146,99 kr

4251805445954 CF11766 2x Vattenkranfäste - luftare med slangförlängning och 
vattensparare - pärlluftare med invändig och utvändig g

146,99 kr
4251285581487 CF11785 3x tesil tillverkad av rostfritt stål - teinfusionsanordning 

för löst te, kryddor, örter - tefilter att hänga på koppens
202,99 kr

4251285581487 CF11785 3x tesil tillverkad av rostfritt stål - teinfusionsanordning 
för löst te, kryddor, örter - tefilter att hänga på koppens

202,99 kr
4251285581500 CF11704 2x hopprep för barn - 210 cm, justerbar längd - 

hopprep i ljusa färger [urval varierar]
202,99 kr

4251285581517 CF11704 4x hopprep för barn - 210 cm, justerbar längd - 
hopprep i ljusa färger [urval varierar]

337,99 kr
4251285581548 CF11760 5x Hopprep för barn - Justerbar längd - Hopprep för 

barn i olika färger, 210 cm
225,99 kr

4251285581555 CF11775 48x små såpbubblor - för bröllop med hjärthandtag - 
perfekt för födelsedag, dop, förlovning och mer

225,99 kr
4251285581609 CF11778 6x XL bubbelstav - bubbelstav - stora bubblor för 

födelsedagar, trädgårdsfester och bröllop - 45 cm
337,99 kr

4251285581685 CF11758 3x förvaringslåda i träutseende - dekorativ kartong, 
kartong, låda, låda med lock och handtag - för förvaring

394,99 kr
4251285581692 CF11758 3x förvaringslåda i träutseende - dekorativ kartong, 

kartong, låda, låda med lock och handtag - för förvaring
394,99 kr

4251285581708 CF11758 3x förvaringslåda i träutseende - dekorativ kartong, 
kartong, låda, låda med lock och handtag - för förvaring

394,99 kr
4251285581715 CF11758 3x förvaringslåda i träutseende - dekorativ kartong, 

kartong, låda, låda med lock och handtag - för förvaring
394,99 kr

4251285581746 CF11869 naturlig hårborste av bambu - miljövänlig borste med 
naturliga borst för naturligt vackert hår - för män, kvinn

168,99 kr
4251285581753 CF6205 8x dukklämmor av rostfritt stål - bordsvägare - 

väderbeständiga dukhållare
168,99 kr

4251285581753 CF6205 8x dukklämmor av rostfritt stål - bordsvägare - 
väderbeständiga dukhållare

168,99 kr
4251285581784 CF9902 2x dragpropp för dörren - mikrofiberdörrens 

bottentätning - dragpropp med dubbeltätning - skydd m
337,99 kr

4251285581791 CF9999 600x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 
julgransdekoration - Perfekt för dekorativt hänge

168,99 kr
4251285581807 CF11030 600x krok för julgransdekorationer - Dubbel krok för 

julgransdekoration - Perfekt för dekorativt hänge
168,99 kr

4251285581838 CF11209 2x gummiklubba som camping, tält och 
utomhusutrustning - campinghammare med robust och 

225,99 kr
4251285581845 CF9113 3x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 300 g
168,99 kr

4251285581845 CF9113 3x blomtrådsset, bindtråd galvaniserad, inlindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 300 g

168,99 kr
4251285581852 CF11873 Kabelrulle - Tom plastkabeltrumma - Kabeltrumma som 

arrangör för kablar, sagoljus, band och ledningar
168,99 kr

4251805401172 CF11874 100x sugkoppshållare för sagoljus - sugkoppar med slits 
i transparent blå - hållare med sugkopp för dekoration p

168,99 kr
4251285581906 CF11875 100x sugkoppshållare med klämma, transparent för 

fairy lights och dekoration till jul, påsk, nyårsafton
225,99 kr

4251285581913 CF11876 100x rännkrok för sagoljus - Rännkrok av plast - Fäste 
för julbelysning utomhus

168,99 kr
4251285581937 CF10761 60x 10 ml glasflaskor, set med tillbehör för märkning 

och upphängning, för bröllop eller födelsedagar, för te, 
394,99 kr

Sidan: 107/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285581944 CF10761 100x tillbehörssatser för att fylla, dekorera och hänga 
kryddburkar med korkar - för miniglasflaskor och DIY

146,99 kr
4251285581968 CF11848 tvålbubbelpistol med LED och bubbelvatten - 

bubbelmaskin för barn - bubbelpistol för vuxna också
202,99 kr

4251285581982 CF11849 tvålbubbelpistol med LED och bubbelvatten - 
bubbelmaskin för barn - bubbelpistol för vuxna [färgval 

202,99 kr
4251285581999 CF11883 4x askkoppar av glas - färgglada askkoppar för 

cigaretter - askkoppar för privat och gastronomi - av 5 
202,99 kr

4251285582019 CF10674 2x Ballong som avskräcker fåglar - Ballong som 
avskräcker duvor - Ballong för att driva bort duvor - Fåg

202,99 kr
4251285582026 CF11865 2x tvålbubbelpistol med tvålbubbla vatten - 

bubbelmaskin för barn i ljusa färger [färgval varierar]
202,99 kr

4251285582057 CF11871 2x gräsmattekanter av plast - bäddkanter för 
gräsmattor, rabatter eller som klippkant - längd individu

337,99 kr
4251285582057 CF11871 2x gräsmattekanter av plast - bäddkanter för 

gräsmattor, rabatter eller som klippkant - längd individu
337,99 kr

4251285582064 CF11872 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 
rabatter eller som klippkant - längd individuellt justerbar

394,99 kr
4251285582064 CF11872 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 

rabatter eller som klippkant - längd individuellt justerbar
394,99 kr

4251285582101 CF11871 Gräsmattkant i plast - bäddkant för gräsmattor, rabatter 
eller som klippkant - längd individuellt justerbar - 10 x 9

202,99 kr
4251285582118 CF11872 Gräsmattkant i plast - bäddkant för gräsmattor, rabatter 

eller som klippkant - längd individuellt justerbar - 15 x 9
225,99 kr

4251285582125 CF11855 6x Blommaskum för blomsterarrangemang i cylindrisk 
form - Spackelskum för färska blommor - Blommesvamp

337,99 kr
4251285582132 CF11854 9x plug-in-komposition för blomsterarrangemang i 

cylindrisk form - blommaskum för färska blommor - sva
202,99 kr

4251285582149 CF11856 4x plug-in-förening för blomsterarrangemang i 
cylinderform - pluggskum för färska blommor - pluggsva

202,99 kr
4251285582156 CF11858 2x blommig skum för blomsterarrangemang i form av 

ett hjärta - kitt skum för färska blommor - blommig sva
202,99 kr

4251285582163 CF11857 plug-in-komposition för blomsterarrangemang med 
hållare och rutnät - blommaskum för färska blommor - s

168,99 kr
4251285582170 CF11857 2x plug-in-förening för blomsterarrangemang med 

hållare och rutnät - blommaskum för färska blommor - s
225,99 kr

4251805434491 CF9299 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa med snabbkoppling 
- kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - champagnekyl

168,99 kr
4251285582194 CF5230 6x askkoppar av rostfritt stål - askkopp med avtagbart 

lock för att skydda mot flugspån - Ø 11 cm
394,99 kr

4251285582194 CF5230 6x askkoppar av rostfritt stål - askkopp med avtagbart 
lock för att skydda mot flugspån - Ø 11 cm

394,99 kr
4251285582217 CF7922 5x toalettborste med utbytbart borsthuvud - ädel 

toalettborste med handtag i rostfritt stål - toalettborste -
337,99 kr

4251285582217 CF7922 5x toalettborste med utbytbart borsthuvud - ädel 
toalettborste med handtag i rostfritt stål - toalettborste -

337,99 kr
4251285582231 CF10293 48x ståltältpinnar - långa och hållbara pinnar med 

plastfäste för camping och utomhus - perfekt för normal
507,99 kr

4251285582248 CF7754 200 klädnypor i ett sparpaket i olika trendfärger 337,99 kr
4251285582262 CF11850 48-bitars fågelskyddande uppsättning - fågelskrämma 

mot duvor, måsar eller korpar - fågelskrämma för balko
202,99 kr

4251285582279 CF11501 2x uppblåsbara gitarrer i rock ser ut som ett roligt 
tillbehör - luftgitarr perfekt för karneval, karneval eller H

168,99 kr
4251285582286 CF11862 8x badleksakfisk - Barnleksaker i olika färger - Simfisk 

för bad, pool
202,99 kr

4251285582293 CF11319 2x skyddsängelnyckelring - Present till flickvän - 
Talisman - Alla hjärtans dag-present till henne och hono

202,99 kr
4251285582293 CF11319 2x skyddsängelnyckelring - Present till flickvän - 

Talisman - Alla hjärtans dag-present till henne och hono
202,99 kr

4251285582309 CF11893 80x drickskopp med olika motiv - perfekt för camping, 
fest, födelsedag eller fest

225,99 kr
4251285582323 CF11836 36x suddgummi med djurmotiv - suddgummi i ljusa 

färger - perfekt som giveaway på födelsedagar eller till 
202,99 kr

4251285582330 CF11834 270x Mini suddgummi i fotbollsform - suddgummi i ljusa 
färger - perfekt som present på födelsedagar eller till sk

202,99 kr
4251285582347 CF11877 2x vikbar shoppingväska - favoritväska - i grått och vitt, 

återanvändbar shoppingväska i transportväska
168,99 kr

4251285582347 CF11877 2x vikbar shoppingväska - favoritväska - i grått och vitt, 
återanvändbar shoppingväska i transportväska

168,99 kr
4251285582354 CF11891 12x badbollar i somriga färger - mini vattenbollar av 

gummi - för beachtennis, smashball, badbollsspel [urval
202,99 kr
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4251285582408 CF0745 2x USB-minne Mini Adapter microSD TF-kortläsare 
Kortläsare

168,99 kr
4251285582415 CF11859 20x gula fällfällor för utsida och insida - dekorativ 

limfälla mot flugor och bladlöss - insektklibbiga fällor i fj
202,99 kr

4251285589131 CF10853 12x eldstäder och grilltändare av trä - ekologisk och 
luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt och effektiv

202,99 kr
4251285582439 CF10853 18x eldstäder och grilltändare av trä - ekologisk och 

luktfri tändare för eldstäder - snabbt, enkelt och effektiv
337,99 kr

4251285582446 CF10853 24x eldstäder och grilltändare av trä - ekologisk och 
luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt och effektiv

337,99 kr
4251285582453 CF11264 2x nyckelsten "stort berg", sten med hemligt fack, 

nyckel dold i stenoptik, geocaching sten
337,99 kr

4251285582460 CF11157 6x träskorsten och grilltändare för resande fot - 
ekologisk och luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt o

168,99 kr
4251285582477 CF11157 9x träskorsten och grilltändare för resor - ekologisk och 

luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt och effektiv
202,99 kr

4251285582507 CF10853 6x eldstattändare och grilltändare av trä - ekologisk och 
luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt och effektiv

168,99 kr
4251285582514 CF11157 3x eldstäder och grilltändare av trä för resande fot - 

ekologisk och luktfri tändare för eldstäder - snabbt, enk
146,99 kr

4251285582507 CF10853 6x eldstattändare och grilltändare av trä - ekologisk och 
luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt och effektiv

168,99 kr
4251285582514 CF11157 3x eldstäder och grilltändare av trä för resande fot - 

ekologisk och luktfri tändare för eldstäder - snabbt, enk
146,99 kr

4251285582521 CF11844 40x Rökelsepinnar - doftpinnar med citrondoft - rökelse 
ljus med brinntid på upp till 50 minuter - alternativ till d

168,99 kr
4251285582569 CF11238 4x inomhusväxthus, tallrikar med flera krukor med lock, 

växtlåda med odlingskrukor för 96 plantor, odlingsset fö
337,99 kr

4251285582569 CF11238 4x inomhusväxthus, tallrikar med flera krukor med lock, 
växtlåda med odlingskrukor för 96 plantor, odlingsset fö

337,99 kr
4251285582606 CF11870 4x Ceramic kaffemugg - kaffekopp med ankarhjärtmotiv 

- kaffekanna i blått, grönt, lila och rosa
225,99 kr

4251285582613 CF6996 200g Halloween spindelnät med 12 spindlar, spindelnät 
som dekoration för Halloween, karneval och temafester

168,99 kr
4251285582620 CF6997 26-delat Halloween-dekorationsset med spindelnät, 

spindlar, koppar, tallrikar, servetter och bordsdukar för 
337,99 kr

4251285582620 CF6997 26-delat Halloween-dekorationsset med spindelnät, 
spindlar, koppar, tallrikar, servetter och bordsdukar för 

337,99 kr
4251285582675 CF11498 48-delars festservis - tallrikar, muggar och servetter - 

för piratfester, barnfödelsedagar och Halloween
337,99 kr

4251285582682 CF6998 25-delars festservis - tallrikar, koppar, servetter, duk - 
för piratfester, barnfödelsedagskalas och Halloween (ut

202,99 kr
4251285582712 CF14040 6x Souffléformar - Keramikskål för crème brûlée - 

Efterrättskål och patéskål - 200 ml vardera - Souffelkruk
394,99 kr

4251285582750 CF11336 tändare för camping, utomhus och som nyckelring - 
påfyllningsbar bensintändare med karbinhake

168,99 kr
4251285582804 CF11840 2-delat mössa för cowboys - västra hatt i rosa - 

huvudbonader för Carnival, Carnival, Halloween, temafe
337,99 kr

4251285582811 CF11906 6x skum för blomsterarrangemang - blomsterskum för 
färska och torkade blommor - blomstersvamp för hantv

337,99 kr
4251285582835 CF11833 Tillbehörssats för piratdräkter med 9 delar - Perfekt för 

karneval, temafester och kostymevenemang
394,99 kr

4251285582859 CF11911 50x markankare av kolstål - robusta markpinnar för att 
fästa ogräsfleece och folier - markankare för trädgård o

202,99 kr
4251285582866 CF11911 100x markankare tillverkade av kolstål - robusta 

markpinnar för att fästa ogräsfleece och folier - markan
337,99 kr

4251285582873 CF11911 250x markankare av kolstål - robusta markpinnar för att 
fästa ogräsfleece och folier - markankare för trädgård o

450,99 kr
4251285582880 CF11912 50x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 

att fästa ogräsfleece och folier - markankare för trädgår
202,99 kr

4251285582897 CF11912 100x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 
för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd

337,99 kr
4251805411973 CF11912 200x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 

för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd
394,99 kr

4251285582910 CF11913 100x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 
för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd

394,99 kr
4251285582927 CF11913 200x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 

för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd
619,99 kr

4251285582927 CF11913 200x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 
för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd

619,99 kr
4251285582934 CF11914 1000x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 

för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd
1.014,99 kr
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4251285582941 CF7153 Piratdräkt 20-delars tillbehörssats - Perfekt för karneval, 
temafester och kostymevenemang

202,99 kr
4251285582958 CF11915 3x trädgårdsväska med bärhandtag - Fällbar 

trädgårdsavfallspå L - Rivtålig vikfack för löv och grönt a
394,99 kr

4251285582965 CF11916 3x trädgårdsväska med bärhandtag - Fällbar 
trädgårdsavfallspåse XL - Slitstark fällkorg för löv och gr

337,99 kr
4251285582972 CF11917 2x Trädgårdspåse med bärhandtag - Hopfällbar 

trädgårdsavfallspåse XXL - Rivtålig vikfack för löv och gr
394,99 kr

4251285582989 CF11889 2x massivt hänglås av metall - Säkerhetslås med 3 
nycklar - Hänglås med härdat handtag

168,99 kr
4251285582996 CF11889 4x massivt hänglås av metall - Säkerhetslås med 3 

nycklar - Hänglås med härdat handtag
337,99 kr

4251285583016 CF11803 8x dryckesunderlägg av trä, glasunderlägg för glas i 
pallkonstruktion, 9,5 x 9,5 cm

337,99 kr
4251285583023 CF11800 8x dryckesunderlägg av trä, glasunderlägg för glas med 

stjärnmotiv, 10 x 10 x 0,5 cm
202,99 kr

4251285583030 CF11888 6x hänglås utomhus för resande - Hänglås med nyckel 
och olika tjocklekar - Kraftigt hänglås för säkerhet - Säk

168,99 kr
4251285583030 CF11888 6x hänglås utomhus för resande - Hänglås med nyckel 

och olika tjocklekar - Kraftigt hänglås för säkerhet - Säk
168,99 kr

4251285583047 CF11804 6x dryckesunderlägg Set runt glas och polyester, glasfat 
för glas, Ø 9,7 cm

202,99 kr
4251285583085 CF11570 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 

flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster
337,99 kr

4251285583085 CF11570 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 
flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster

337,99 kr
4251285583313 CF11890 24x fjäderklämmor, limklämmor av plast för universell 

användning i hemmet, verkstad, fotografering eller mod
337,99 kr

4251805422955 CF11801 4x träunderlägg med präglade trädskivor - Tjock 
träskiva för dekoration - Dekorativ dalbana - Rund träds

168,99 kr
4251285583344 CF11807 3x modeväska med vändbara paljetter - hipsterväska, 

gymväska, duffelväska - paljettryggsäck för shopping, f
394,99 kr

4251285583368 CF6993 2-delad maritim dekorationsset - segelfartyg och fyr av 
trä i en begagnad look

225,99 kr
4251285583375 CF11802 Högkvalitativ "romb" av metall - nagel för gryta, panna, 

bakform och wok - 21 x 21 x 2 cm
202,99 kr

4251285583382 CF3609 4x såpbubblor för stora och små såpbubblor - 
såpbubbsvärd i olika färger för bröllop och födelsedagar

202,99 kr
4251285583399 CF11908 8x färgglada ersättningsskruvkorkar av metall för 

dricksglas - lock med hål för sugrör
202,99 kr

4251285583405 CF11886 2x trädlimring med fixeringstejp, limfälla för larver, 
insekter och andra skadedjur - 1,75 m per limring

168,99 kr
4251285583412 CF11884 16x Fly-Strips, fly bait strips för insektsbekämpning, 

utfodring av betesfönsterfluga som klistermärke mot flu
225,99 kr

4251285583467 CF14041 12x Ceramik Ramekins - ugnsbeständiga Soufflé-rätter - 
Creme Brulee keramiska skålar - Ramekin Rätter och pa

507,99 kr
4251285583474 CF14040 12x Ceramik Ramekins - ugnsfast Soufflé-skålar - Creme 

Brulee keramiska skålar - Ramekin-skålar och pateforma
507,99 kr

4251285583481 CF14041 6x Ceramik Ramekins - ugnsbeständiga Soufflé-rätter - 
Creme Brulee keramiska skålar - Ramekin-rätter och pat

394,99 kr
4251285583498 CF8152 24x självhäftande gardinkrokar för gardinstänger, Vitra 

stänger - självhäftande krokar för fönster, fönsterkrokar
168,99 kr

4251285583511 CF11898 7-delad burkuppsättning med glaskaraff i elegant, 
modern design - diskmaskin säker

337,99 kr
4251285583566 CF11370 Bambu 6-kroksdörrgarderob - Väggmonterat 

klädhängare för hängning på dörren
202,99 kr

4251285583573 CF11864 mini-byrå med 3 lådor - Litet Shabby deco-träskåp i 
vintage-stil

337,99 kr
4251285583627 CF11983 24x tältpinnar av stål - robusta, långa markpinnar med 

gänga för camping och utomhus - idealisk för normal oc
450,99 kr

4251285583634 CF11983 36x tältpinnar av stål - robusta, långa markpinnar med 
gänga för camping och utomhus - idealisk för normal oc

619,99 kr
4251285583641 CF11983 48x tältpinnar av stål - robusta, långa markpinnar med 

gänga för camping och utomhus - idealisk för normal oc
732,99 kr

4251285583658 CF11206 24x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 
för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 

394,99 kr
4251285583665 CF11206 36x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 

för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 
507,99 kr

4251285583672 CF11206 48x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 
för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 

563,99 kr
4251285583689 CF11496 24x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 

för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 
394,99 kr
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4251285583696 CF11496 36x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 
för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 

507,99 kr
4251285583702 CF11496 48x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga 

för camping och utomhus - idealisk för normal och hård 
563,99 kr

4251285583733 CF11194 48x tältpinnar i stål - halvcirkelformade, robusta tappar 
för camping och utomhus - perfekt för normal mark

507,99 kr
4251285583740 CF11194 36x ståltältpinnar - halvcirkelformade, robusta tappar 

för camping och utomhus - perfekt för normal mark
394,99 kr

4251285583757 CF11195 48x tältpinnar i stål - halvcirkelformade, robusta tappar 
för camping och utomhus - perfekt för normal mark

507,99 kr
4251285583764 CF11894 4x hopprep för barn - 210 cm, justerbar längd - 

hopprep i ljusa färger
202,99 kr

4251285589643 CF10322 32x tältpinnar av stål - robusta V-formade pinnar för 
camping och utomhus - perfekt för normal mark

394,99 kr
4251285583795 CF10322 48x tältstift stål - Robusta V-formade jordspikar för 

camping och utomhus - perfekt för normal mark
507,99 kr

4251285583801 CF11207 12x tältstift i stål - långa och robusta tält med T-profil 
för camping och utomhus - perfekt för normal och hård 

563,99 kr
4251285583849 CF11208 12x tältstift i stål - långa och robusta tält med T-profil 

för camping och utomhus - perfekt för normal och hård 
563,99 kr

4251285583856 CF11208 20x tältstift i stål - långa och robusta tält med T-profil 
för camping och utomhus - perfekt för normal och hård 

845,99 kr
4251285583887 CF11473 keramikskål i vitt, salladsskål med rundade hörn, stor 

fruktskål ca 24 x 24 cm
337,99 kr

4251285589094 CF11196 24x tältpinnar gjorda av stål - halvcirkulära, robusta 
markpinnar för camping och utomhus - perfekt för norm

394,99 kr
4251285583917 CF11196 36x ståltältpinnar - halvcirkelformade, robusta tappar 

för camping och utomhus - perfekt för normal mark
507,99 kr

4251285583931 CF11896 3-delad Spice Shaker-uppsättning av glas - salt- och 
peppardispenser med matchande metallhållare för priva

202,99 kr
4251285583948 CF11953 maritimt dekorativt segelbåt "BEACH" - träbåt i 

begagnat utseende - träfartyg för dekoration - nautisk d
394,99 kr

4251285583955 CF11201 72x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 
för camping och utomhus - idealisk för normal mark - Ø 

394,99 kr
4251285583979 CF11491 72x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 

för camping och utomhus - idealisk för normal mark - Ø 
450,99 kr

4251285583986 CF11950 2x serveringsbricka i trä - Vintage serveringsbricka med 
vackert motiv "Favoritman" i olika storlekar - Shabby Ch

337,99 kr
4251285584006 CF11951 2x Serveringsbricka i trä - Vintage serveringsbricka med 

vackert mandala-motiv i olika storlekar - Shabby Chic tr
337,99 kr

4251285584044 CF11207 8x tältpinnar av stål - långa och robusta pinnar med T-
profil för camping och utomhus - perfekt för normal och

450,99 kr
4251285584044 CF11207 8x tältpinnar av stål - långa och robusta pinnar med T-

profil för camping och utomhus - perfekt för normal och
450,99 kr

4251285584051 CF11207 16x ståltältpinnar - långa och robusta markpinnar med 
T-profil för camping och utomhus - idealisk för normal o

676,99 kr
4251285584068 CF11208 8x tältpinnar av stål - långa och robusta pinnar med T-

profil för camping och utomhus - perfekt för normal och
450,99 kr

4251285584068 CF11208 8x tältpinnar av stål - långa och robusta pinnar med T-
profil för camping och utomhus - perfekt för normal och

450,99 kr
4251285584082 CF11896 6-delars kryddshakersats av glas - salt- och 

peppardispenser med matchande metallhållare för priva
337,99 kr

4251285584129 CF10171 4x mason burkar med swing top, wire swing burk med 
gummiring i olika färger, 60 ml

202,99 kr
4251285584143 CF11935 3x sprayflaska - kemikaliebeständig pumpspruta för 

mineraloljor, utspädda syror, lösningsmedel, alkalier, vä
225,99 kr

4251285584167 CF11932 3x sprayflaska - kemikaliebeständig pumpspruta för 
mineraloljor, utspädda syror, lösningsmedel - 600 ml at

225,99 kr
4251285589421 CF4296 4x jojo med blinkande ljus - LED-jojo för barn och 

vuxna - nybörjarjojo för att lära sig coola tricks - supert
225,99 kr

4251285584181 CF11930 3x sprayflaska med våg - kemikaliebeständig 
pumpspruta med 28/400 gänga för hushåll, trädgård, v

337,99 kr
4251285584198 CF13911 4x blomspruta - sprayflaska för vattning av växter - 

vattensprayflaska för vattenförstöring
337,99 kr

4251285584204 CF11940 3x "Eco Love" blomspruta i grå, svart - växtspruta för 
trädgård, balkong, uteplats för att vattna växter från åte

202,99 kr
4251285584211 CF11937 3x blomspruta - växtspruta för trädgård, balkong, 

terrass för vattning av växter [urval varierar]
225,99 kr

4251285584228 CF11941 Tryckspruta med tryckpump, sprayflaska som bärbar 
campingdusch

599,90 kr
4251285584235 CF11720 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 

julgranskåpa för ljusgranen - underlägg med julmotiv - f
337,99 kr
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4251285584242 CF11720 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 
julgranskåpa för ljusgranen - underlägg med julmotiv

394,99 kr
4251285584259 CF11994 4x glaspoleringsdukar 45 x 65 cm - glasduk - polerdukar 

- mikrofiberduk för glasögon, speglar, fönster och glasm
202,99 kr

4251285584266 CF11853 tryckspruta med tryckpump, sprayflaska med 
manometer

337,99 kr
4251805430325 CF11863 Tryckspruta med tryckpump i många färger - 

Platsbesparande sprayflaska med påse
225,99 kr

4251285584280 CF11926 sprayflaska med tryckpump, tryckspruta som 
skumgenerator för bil, hushåll eller trädgård

732,99 kr
4251285584297 CF11927 tryckspruta med tryckpump, sprayflaska med 

manometer, manometer
901,99 kr

4251285584303 CF9259 4x teleskopisk flugsmällare - myggmedel, utdragbart 
handtag - val av skadedjursbekämpning varierar]

146,99 kr
4251285584372 CF11746 6x glasögon med kedja att fästa - Tillbehör för 

födelsedagsfest - Shotglas för Carnival, Carnival, JGA et
202,99 kr

4251285584389 CF11746 12x snapsglas med kedja att hänga runt - tillbehör för 
möhippa - snapsglas för karneval, karneval, JGA etc - 5

337,99 kr
4251285584419 CF11151 4x Flygtäcke - Täcke för mat - Flygtäcke för mat, 

ätande, frukt - Täcke & flygtäcken - 43 cm
202,99 kr

4251285584426 CF11151 4x Flygtäcke - Täcke för mat - Flygtäcke för mat, 
ätande, frukt - Täcke & flygtäcken - 43 cm

202,99 kr
4251285584433 CF12012 16x Premium dukklämma - Bordsdukklämma i vitmålat 

rostfritt stål - Bordsdukklämma för inomhus och utomhu
337,99 kr

4251285584433 CF12012 16x Premium dukklämma - Bordsdukklämma i vitmålat 
rostfritt stål - Bordsdukklämma för inomhus och utomhu

337,99 kr
4251285584440 CF12011 16x bordsdukklämma med fjäder - bordsklämmor av 

stål - bordsdukklämma för insida och utsida
337,99 kr

4251285584440 CF12011 16x bordsdukklämma med fjäder - bordsklämmor av 
stål - bordsdukklämma för insida och utsida

337,99 kr
4251285584464 CF8223 8-delad äggkoppsset i porslin - äggkoppar och skedar i 

vitt - kökstillbehör
225,99 kr

4251285584488 CF11998 16x majskolvar med pinnar i rostfritt stål, rostfria - 
återanvändbara majsspett - tillbehör för grillning, grillni

168,99 kr
4251285584488 CF11998 16x majskolvar med pinnar i rostfritt stål, rostfria - 

återanvändbara majsspett - tillbehör för grillning, grillni
168,99 kr

4251285584501 CF12013 16x premiumdukklämma - bordsklämmor i rostfritt stål - 
bordsdukklämma rostfritt för både inne och ute

225,99 kr
4251285584501 CF12013 16x premiumdukklämma - bordsklämmor i rostfritt stål - 

bordsdukklämma rostfritt för både inne och ute
225,99 kr

4251285584518 CF12013 8x Premium dukklämma - Bordsklämmor gjorda av 
rostfritt stål - Dukklämma rostsäker för in- och utvändigt

202,99 kr
4251285584518 CF12013 8x Premium dukklämma - Bordsklämmor gjorda av 

rostfritt stål - Dukklämma rostsäker för in- och utvändigt
202,99 kr

4251285584525 CF12012 8x Premium dukklämma - Bordsdukklämma i vitmålat 
rostfritt stål - Bordsdukklämma för inomhus och utomhu

168,99 kr
4251805434583 CF12011 8x bordsduksklämma med fjäder - bordssklämma i stål - 

bordsduksklämma för inomhus och utomhus
202,99 kr

4251285584594 CF12015 Kabelupprullare - Kabelupprullare i plast - 
Kabelhanterare som arrangör för sagoljus, rep, tejp och 

146,99 kr
4251285584600 CF11239 4x strandhandduksklämmor - Handduksklämmor att 

fästa - Perfekt för strand, resa, camping eller picknick
146,99 kr

4251285584617 CF11239 4x strandhandduksklämmor - Handduksklämmor att 
fästa - Perfekt för strand, resa, camping eller picknick

146,99 kr
4251285584631 CF8932 4x tandborstfodral, hopfällbar transport- och 

förvaringslåda för tandborstar i blått och rosa (rosa), 21
168,99 kr

4251285584631 CF8932 4x tandborstfodral, hopfällbar transport- och 
förvaringslåda för tandborstar i blått och rosa (rosa), 21

168,99 kr
4251285584648 CF12017 röklåda för rökare, boll och gasgrill - Smokerbox för 

fantastisk rök smak vid grillen - tillverkad av rostfritt stål
202,99 kr

4251285584662 CF12028 3x Matparaply med blommönster - matskydd i ljusa 
färger - skydd mot insekter

202,99 kr
4251285584693 CF10876 2x svensk eld med tändningsveke och citronelladoft, 

finsk fackla för lägereldromans, trädbrännare, trädgårds
394,99 kr

4251285584709 CF10877 3x svensk eld med tändveke, finsk fackla för 
lägereldromantik och som matlagningsplatser utomhus, 

450,99 kr
4251285584716 CF12030 18x grillspett i rostfritt stål - 37 cm långa köttspett - 

grönsaksspett i premiumsats
202,99 kr

4251285584723 CF12022 12x grillspett i rostfritt stål - 42 cm långa spettar - 
premium grönsakspett i en uppsättning

225,99 kr
4251285584730 CF12023 12x grillspett i rostfritt stål - 45 cm långa spettar - 

premium vegetabiliska spett i en uppsättning
337,99 kr
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4251285584853 CF11931 8x lådhållare, justerbar, för strukturerad förvaring 202,99 kr
4251285584877 CF12018 4x Frisbee för barn och vuxna - Kastskiva även för 

hundar - Frisbee 22 cm - Flygande skiva i ljusa färger [u
202,99 kr

4251285584884 CF12001 6x hopprep för barn - 210 cm, justerbar längd - 
hopprep i ljusa färger

337,99 kr
4251285584907 CF11739 2x Campingbestick (sked, gaffel, kniv) i rostfritt stål - 

Fällbart bestick som camping- och resebestick
337,99 kr

4251285584921 CF6498 6X silikonfodral för sjuksköterskklocka - i olika färgglada 
mönster

146,99 kr
4251285584938 CF11739 Campingbestick (sked, gaffel, kniv) i rostfritt stål - 

Fällbart bestick som camping- och resebestick
202,99 kr

4251285584945 CF8932 4x tandborstfodral, vikbar transport- och förvaringsbox 
för tandborstar i grönt och rosa, 21,2 cm

168,99 kr
4251285584976 CF11998 8x majskolvspett med stift av rostfritt stål, rostfritt, 

återanvändbart, majsspett - Tillbehör för grillar, grillar, 
202,99 kr

4251285584990 CF11995 Maritimt dekorativt metallfartyg med träbas, 12 x 22 x 5 
cm

225,99 kr
4251285585003 CF12032 Maritimt dekorativt fartyg av metall med bas av trä, 10 

x 17,5 x 5 cm
225,99 kr

4251285585010 CF6987 2-delad segelbåt, maritimt dekorativt fartyg av metall 
med träbas

394,99 kr
4251285585027 CF12080 16x jackpotatisgaffel med 3 stift i rostfritt stål, 

rostskyddad, återanvändbar som majsspett, skalningshj
337,99 kr

4251285585034 CF12080 8x majsgaffel med 3 pinnar i rostfritt stål, rostsäkra - 
återanvändbara majsspett - skalhjälpmedel för jackpota

168,99 kr
4251285585034 CF12080 8x majsgaffel med 3 pinnar i rostfritt stål, rostsäkra - 

återanvändbara majsspett - skalhjälpmedel för jackpota
168,99 kr

4251285585041 CF10522 4x extra platt kylpaket - platsbesparande och perfekt för 
kylboxar och kylväskor - stort kylelement - ispaket [urva

394,99 kr
4251285585058 CF4755 flaskkylare - champagnekylare - iskubskylare av rostfritt 

stål, vinkylare - iskubshink dubbelväggig i matt 10 cm in
337,99 kr

4251805471397 CF0562 campingmatch, evighetständstickor, permanenta 
tändstickor, överlevnadständare med flinta som nyckelri

112,99 kr
4251285585119 CF0562 2x campingmatch, eviga matcher, permanenta matcher, 

överlevnadständare med flint som nyckelring
202,99 kr

4251285585140 CF6984 2x pinnavdragare - krokavdragare för enkel borttagning 
av pinnar, krokar och pinnar - tälttillbehör för camping o

146,99 kr
4251285585140 CF6984 2x pinnavdragare - krokavdragare för enkel borttagning 

av pinnar, krokar och pinnar - tälttillbehör för camping o
146,99 kr

4251285585140 CF6984 2x pinnavdragare - krokavdragare för enkel borttagning 
av pinnar, krokar och pinnar - tälttillbehör för camping o

146,99 kr
4251285585157 CF11203 144x tältpinnar av plast - pinnar, markankare för 

trädgårdsfleece, ogräsfleece eller sandlådskydd - perfek
394,99 kr

4251805415377 CF12026 2x parasollhållare - Parasoll står för parasollstänger upp 
till 20-35 mm - Golvpluggar för parasoller i olika färger [

337,99 kr
4251285585195 CF12066 2x vindaskar av dolomitkeramik i blått, gult, grönt, rött, 

vardera med färgglada ränder
225,99 kr

4251285585195 CF12066 2x vindaskar av dolomitkeramik i blått, gult, grönt, rött, 
vardera med färgglada ränder

225,99 kr
4251285585201 CF12067 3x askkoppar av dolomitkeramik i blått, gult, grönt, rött, 

alla med färgglada ränder
337,99 kr

4251285585218 CF12062 6x små glasaskfat - klarglas askkoppar för cigaretter - 
askkoppar för privat och gastronomi - gjorda av 4 mm tj

225,99 kr
4251285585225 CF12020 4x paraplykrokar i olika färger [färg varierar], 

paraplykrok, hängkrok för paraplystolpar 15-32 mm Ø - 
202,99 kr

4251285585232 CF12025 parasollhållare av massiv metall, slipad spets, bas för 
att skruva in eller cementera i marken, 22-55 mm Ø

394,99 kr
4251285585249 CF12059 2x parasollställ - parasollhållare för balkongräcken eller 

bord - parasollställ för balkong och terrass
225,99 kr

4251285585249 CF12059 2x parasollställ - parasollhållare för balkongräcken eller 
bord - parasollställ för balkong och terrass

225,99 kr
4251285585256 CF12059 parasollställ - parasollhållare för balkongräcken eller 

bord - parasollställ för balkong och terrass
168,99 kr

4251285585256 CF12059 parasollställ - parasollhållare för balkongräcken eller 
bord - parasollställ för balkong och terrass

168,99 kr
4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 

barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp
146,99 kr

4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 
barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp

146,99 kr
4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 

vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och
168,99 kr
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4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 
vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och

168,99 kr
4251285585294 CF12019 2x handfläkt - minifläkt med vattentank - mini 

vevsprayfläkt med vattenspray som finfördelare - reseflä
168,99 kr

4251285585300 CF12019 2x handfläkt - minifläkt med vattentank - mini 
vevsprayfläkt med vattenspray som finfördelare - reseflä

202,99 kr
4251285585379 CF11993 uppblåsbart simdjur i valdesign - baddjur i blått för 

stranden och poolen - luftmadrass - badö - vattenleksak
337,99 kr

4251285585386 CF11993 uppblåsbart simdjur i valdesign - baddjur för stranden 
och pool i vitt - luftmadrass - badö - vattenleksaker

337,99 kr
4251285585393 CF12130 2x flytande pooltermometer - med band för fastsättning 

av simtermometern
202,99 kr

4251285585409 CF12131 julgranstopp som julgransprydnader av halm - 
halmstjärnspets för julgranen

202,99 kr
4251805401196 CF12132 julgrantopp som en julgranprydnad av halm - 

halmstjärnspets för julgranen - julgranprydnad - naturlig
168,99 kr

4251805401202 CF12133 julgrantopp som en julgranprydnad av halm - 
halmstjärnspets för julgranen - julgranprydnad - naturlig

146,99 kr
4251285585461 CF12134 julgranstopp som julgransprydnader av halm - 

halmstjärnspets för julgranen
168,99 kr

4251285585492 CF12135 8x premium pixie-hängen till julgranen, förtrollande 
julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present

225,99 kr
4251285585508 CF12136 8x premium pixie-hängen till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present
337,99 kr

4251285585515 CF12137 6x premium Santa Claus-hängen i rött till julgranen, 
förtrollande julgransfigurer som hängande träd, julpynt 

202,99 kr
4251285585522 CF12138 6x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk
202,99 kr

4251285585539 CF12139 10x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 
förtrollande julgranfigurer som hängande träd, julpynt e

337,99 kr
4251285585546 CF12140 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika utföranden
337,99 kr

4251285585553 CF12141 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 
halm - halmstjärnor i olika utföranden

225,99 kr
4251285585560 CF12142 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika utföranden
225,99 kr

4251285585584 CF12143 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 
halm - Xmas halmstjärnor i olika mönster - Träddekorati

225,99 kr
4251285585591 CF12144 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika utföranden
337,99 kr

4251285585607 CF12145 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 
halm - halmstjärnor i olika utföranden

225,99 kr
4251285585638 CF12148 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika utföranden
337,99 kr

4251285585645 CF12149 56-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 
halm - halmstjärnor i olika utföranden

225,99 kr
4251285585652 CF12150 Stor halmstjärna - Hänge för julgranen - Naturliga 

julgransdekorationer - Juldekoration
202,99 kr

4251285585669 CF12151 Stor halmstjärna - Hänge för julgranen - Naturliga 
julgransdekorationer - Juldekoration

202,99 kr
4251285585683 CF12031 2x blandningsskålar 3,5 och 2 liter med stoppfot, hällpip 

och halkfritt handtag
202,99 kr

4251285585690 CF12031 2x blandningsskålar 3,5 och 2 liter med stoppfot, hällpip 
och halkfritt handtag

202,99 kr
4251285585706 CF12031 2x blandningsskålar 3,5 och 2 liter med stoppfot, hällpip 

och halkfritt handtag
202,99 kr

4251285585713 CF12003 4x spannmålssats av plast - design spannmålsskål, skål 
till efterrätt, snacks eller glass upp till en kapacitet på 7

225,99 kr
4251285585720 CF6936 uppsättning med 2 trädgårdshandskar för kvinnor, 

blommotiv, gjord av latex, halkskydd, en storlek passar 
146,99 kr

4251285585737 CF6936 Set med 2 trädgårdshandskar för damer, blommotiv, 
gjord av latex, halkfri beläggning, en storlek passar alla 

146,99 kr
4251285585751 CF1687 2x Läkemedelsdosautomat 7 dagar - Läkemedelsbox - 

Pillerbox - Tablettlåda - Veckodos [Språk: tyska]
337,99 kr

4251285585768 CF10602 valp behandlar givare - klickande leksakspistol för lek 
och träning - Klickmatningsdispenser för på vägen - äve

202,99 kr
4251285585782 CF6986 18 delar mugg, skål, tallrik Picknick tillbehör i olika 

färger, camping sele, resesele, platsbesparande och hyg
337,99 kr

4251285585799 CF11584 2x kontinuerligt kaffefilter i storlek 4 - återanvändbart 
permanentfilter av värmebeständigt plast- och nylonnät

202,99 kr
4251285598164 CF11773 2x termometer för insida och utsida - termohygrometer 

med grad Celsius-skala - temperatur- och fuktighetsmät
168,99 kr
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4251285585829 CF12079 2x gelkudde för bekväm sömn, multifunktionell kylmatta 
med kylgel - kuddinsats för kudden - 40 x 30 cm

337,99 kr
4251285585843 CF12152 4x automatisk vattning för inomhusväxter - 

vattendispenser för växter - lerkottar för vattning av blo
225,99 kr

4251285585850 CF12079 gel kudde för bekväm insomning - multifunktionell 
kylmatta med kylande gel - kuddinlägg för kudden - 40 

202,99 kr
4251285585911 CF12058 grillhållare med 4 krokar, grilltillbehör hängande direkt 

på grillen för alla runda gasgrillar, kolgrill och vattenkok
202,99 kr

4251285585928 CF12058 2x bestickhållare med 4 krokar, grilltillbehör hängande 
direkt på grillen för alla runda gasgrillar, kolgrillar och v

225,99 kr
4251285585942 CF11975 1x 30 m allroundrep, mångsidig fästkabel, klädstreck, 

polypropenrep, flätad linje för DIY-gåvor
168,99 kr

4251285585959 CF11975 1x 30 m allroundrep, mångsidig fästkabel, klädstreck, 
polypropenrep, flätad linje för DIY-gåvor

168,99 kr
4251285585966 CF11975 1x 30 m allroundrep, mångsidig fästkabel, klädstreck, 

polypropenrep, flätad linje för DIY-gåvor
168,99 kr

4251285585973 CF12036 8x underlägg med filt i olika färger för vaser, 
blomkrukor - filtglidaren skyddar mot repor, fukt på par

202,99 kr
4251285586017 CF12064 2x stoppade sittdynor, stolskuddar för stolar och bänkar 

- rund sittdyna för matsal, trädgård, terrass, balkong
337,99 kr

4251285586024 CF12064 2x stoppade sittdynor, stolskuddar för stolar och bänkar 
- rund sittdyna för matsal, trädgård, terrass, balkong

337,99 kr
4251285586031 CF12064 4x vadderade sittdynor - stolsdynor för stolar och 

bänkar - sittdynesset av filt - rund sittdyna för matsal, tr
394,99 kr

4251285586031 CF12064 4x vadderade sittdynor - stolsdynor för stolar och 
bänkar - sittdynesset av filt - rund sittdyna för matsal, tr

394,99 kr
4251285586048 CF12064 2x stoppade sittdynor, stolskuddar för stolar och bänkar 

- rund sittdyna för matsal, trädgård, terrass, balkong
337,99 kr

4251285586055 CF12046 2x Ice Cube Tray för 4 stora, runda isbitar - Silicone Ice 
Cube Tray [färgval varierar]

225,99 kr
4251285586062 CF12063 2x stoppade sittdynor, stolskuddar för stolar och bänkar 

- vinklad sittdyna för matsal, trädgård, terrass, balkong
337,99 kr

4251285586079 CF12063 2x stoppade sittdynor, stolskuddar för stolar och bänkar 
- vinklad sittdyna för matsal, trädgård, terrass, balkong

337,99 kr
4251285586086 CF12063 4x vadderade sittdynor - stolsdynor för stolar och 

bänkar - sittdynesset av filt - kantigt sittdynfodral för m
394,99 kr

4251285586086 CF12063 4x vadderade sittdynor - stolsdynor för stolar och 
bänkar - sittdynesset av filt - kantigt sittdynfodral för m

394,99 kr
4251285586093 CF12063 2x stoppade sittdynor, stolskuddar för stolar och bänkar 

- vinklad sittdyna för matsal, trädgård, terrass, balkong
337,99 kr

4251285586109 CF12046 Ice Cube Tray för 4 stora, runda isbitar - Ice Cube Trays 
[färgväljaren varierar]

202,99 kr
4251285586116 CF12043 Uppblåsbar buffé för kylning - Dryckskylare för fest, 

picknick, födelsedag - Återanvändbar kylbar även för sn
202,99 kr

4251285586123 CF12044 4x uppblåsbar kopphållare för cool sjöjungfru-design 
[Färgval varierar]

168,99 kr
4251285586130 CF12050 24x silikonglasmarkör - Färgglad glasidentifiering - 

Enkel glasigenkänning på fest, födelsedag och sommarf
168,99 kr

4251285586147 CF12084 12x koppsats Picknicktillbehör i olika färger, 
campingbälte, resesele, platsbesparande och hygieniskt 

202,99 kr
4251285586154 CF12085 12x tallrikssats Picknicktillbehör i olika färger, 

campingfat, resesele, platsbesparande och hygieniskt fö
337,99 kr

4251285586161 CF12083 12x skålset Picknicktillbehör i olika färger, campingbälte, 
resesele, platsbesparande och hygieniskt för 12 persone

225,99 kr
4251285586178 CF12054 Gräsmattkant i plast - bäddkant för gräsmattor, rabatter 

eller som klippkant - längd individuellt justerbar - 10 x 6
168,99 kr

4251285586185 CF12054 2x gräsmattekanter av plast - bäddkant för gräsmattor, 
rabatter eller som klippkant - längd individuellt justerbar

337,99 kr
4251805433241 CF12041 slangsprinkler - spraysprinkler för bevattning av 

långsträckta, smala zoner - anslutningsklar pärlslang i s
337,99 kr

4251285586208 CF12047 4x teleskopgaffel med långt utdragbart handtag - 
grillgaffelbestick för grill, middagar, desserter, korv, kor

202,99 kr
4251285586222 CF12055 4x skyddsnät för trädgården - skyddsöverdrag för 

sängar, buskar, fruktträd - fågelskyddsnät - 4 x 5 m
202,99 kr

4251285586239 CF12056 2x skyddsnät för trädgården - skyddsöverdrag för 
sängar, buskar, fruktträd - fågelskyddsnät - 4 x 5 m

225,99 kr
4251805425338 CF12057 2x resistent ogräsfleece - täckfleece för trädgård och 

konstruktion - effektivt skydd mot ogräs - ca 17 g / m²
202,99 kr

4251285586253 CF12053 2x Universal sprayfäste för flaskor - Pumpsprayfäste av 
plast - Växtspruta med finfördelare

202,99 kr
4251285586277 CF12159 2x varukorg fällbar i silikon - transportlåda - fälllåda - 

campingkorg - shoppinglåda i silikon - [färgval varierar]
450,99 kr
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4251285586284 CF12159 Varukorg fällbar i silikon - Transportlåda - Vikbar 
varukorg - Korg i silikon - [färgval varierar]

337,99 kr
4251285586307 CF11933 2x Hållare för verkstad, trädgård och hushåll - 

Verktygsstång för kvastar, verktyg och trädgårdsredska
202,99 kr

4251285586338 CF12051 2x Hållare för verkstad, trädgård och hushåll - 
Verktygsstång för kvastar, verktyg och trädgårdsredska

146,99 kr
4251285586345 CF12052 2x Hållare för verkstad, trädgård och hushåll - 

Verktygsstång för kvastar, verktyg och trädgårdsredska
225,99 kr

4251285586352 CF12157 6x svängbar karbinhake med nyckelring - nyckelring 
med karbinhake snäpplås i 3 storlekar

146,99 kr
4251285586369 CF12042 2x måttband med bältesklämma för hushåll och 

verkstad - 5 meter måttband med automatiskt rullsyste
146,99 kr

4251285586390 CF11955 15x konstnärborste med blandad palett - skoltillbehör 
med specialborste, rund borste och palett för konst, akv

168,99 kr
4251285586499 CF12070 3x hängande blomkrukor för balkonger - hängande 

krukor för växter och örter - växtkrukor med krokar för t
225,99 kr

4251285586505 CF12069 3x hängande blomkruka för balkong - hängande kruka 
för växter och örter - växtkruka med krok för trädgårde

225,99 kr
4251285586512 CF11980 20-delars slangklämmor, slangklämmor i olika storlekar, 

klämbredder max. 25 - 40 mm, rembredd 8 mm, 13 m
202,99 kr

4251285586529 CF11980 10-delars uppsättning slangklämmor, slangklämmor i 
olika storlekar, maximal klämbredd 25 - 40 mm, rembre

168,99 kr
4251285599543 CF8646 75-delat hårtillbehörset för tjejer - pannband, 

hårklämma och slips i olika färger
202,99 kr

4251285586543 CF12060 20-delars uppsättning slangklämmor, slangklämmor i 
olika storlekar, klämbredd 14 mm - 35 mm, rembredd 8

168,99 kr
4251285586550 CF12108 48x klädnypor XL - Stora häftklamrar med stark fjäder 

för hängning av sängkläder - Färgglada klädnypor för at
202,99 kr

4251285586567 CF12082 4x förvaringslåda med lock - stapelbar 
förvaringsbehållare för hantverksmaterial - stapelbar låd

337,99 kr
4251285586574 CF12060 10-delars uppsättning slangklämmor, slangklämmor i 

olika storlekar, klämbredd 14 mm - 35 mm, rembredd 8
146,99 kr

4251285586581 CF12004 4x lunchlåda för resor - färgglad matlåda för barn med 
coola djurmotiv

202,99 kr
4251285586598 CF12004 matlåda för resor - färgglad matlåda för barn med ett 

coolt djurmotiv
146,99 kr

4251285586604 CF12004 matlåda för resor - färgglad matlåda för barn med ett 
coolt djurmotiv

146,99 kr
4251285586611 CF12004 matlåda för resor - färgglad matlåda för barn med ett 

coolt djurmotiv
146,99 kr

4251285586628 CF12004 matlåda för resor - färgglad matlåda för barn med ett 
coolt djurmotiv

146,99 kr
4251285586635 CF11982 slangklämpaket med 21 delar, slangklämmor i olika 

storlekar, klämbredd 12 - 70 mm, rembredd 10 mm, 13 
146,99 kr

4251285586659 CF7559 4x takränneskydd för nedrör, nedrörsskydd för löv, löv, 
grenar - perfekt som en bladsikt, bladsil för fångst av bl

202,99 kr
4251285586659 CF7559 4x takränneskydd för nedrör, nedrörsskydd för löv, löv, 

grenar - perfekt som en bladsikt, bladsil för fångst av bl
202,99 kr

4251285586666 CF12110 3x automatisk vattning för inomhusväxter - 
vattendispenser för växter - lerkottar för vattning av blo

337,99 kr
4251285586680 CF12078 2x uppblåsbar nackstödskudde - bekväm nackkudde för 

bil-, tåg- och flygresor - resekudde i fickstorlek
337,99 kr

4251285586697 CF12082 förvaringslåda med lock - stapelbar förvaringsbehållare 
för hantverksmaterial - stapelbar låda med klämlås

168,99 kr
4251285586703 CF12082 förvaringslåda med lock - stapelbar förvaringsbehållare 

för hantverksmaterial - stapelbar låda med klämlås
168,99 kr

4251285586710 CF12082 förvaringslåda med lock - stapelbar förvaringsbehållare 
för hantverksmaterial - stapelbar låda med klämlås

168,99 kr
4251285586727 CF12082 förvaringslåda med lock - stapelbar förvaringsbehållare 

för hantverksmaterial - stapelbar låda med klämlås
168,99 kr

4251285586765 CF11967 Cykelrengöring i tre delar lämplig för cyklar, skotrar, 
motorcyklar och bilar, borstsats för cykelkedjor, vevar, k

168,99 kr
4251285586772 CF11966 minicykelpump, liten luftpump med 3 ventiladaptrar - 

rampump även som kulpump, för luftmadrasser och vat
168,99 kr

4251285586772 CF11966 minicykelpump, liten luftpump med 3 ventiladaptrar - 
rampump även som kulpump, för luftmadrasser och vat

168,99 kr
4251285586789 CF11987 4-delat cykelstyrset för styret, universal- och 

halkskyddshandtag - Ergonomiskt för mountainbikes, re
168,99 kr

4251285586796 CF6989 3-delad cykelsats med handtag och klocka för styret, 
universell och halksäker - Ergonomisk för mountainbikes

168,99 kr
4251285586802 CF11987 Handtag, universellt och halkskyddat handtag - 

Ergonomiskt för mountainbikes, resecyklar, vikcyklar, st
202,99 kr
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4251285586802 CF11987 Handtag, universellt och halkskyddat handtag - 
Ergonomiskt för mountainbikes, resecyklar, vikcyklar, st

202,99 kr
4251805471533 CF11991 3x klassisk cykelklocka i flera färger - "ring-ring" ljud - 

cykelklocka för styre med Ø 22 - 30 mm [urvalet variera
202,99 kr

4251285586826 CF12076 2x coffee-to-go koppar-återanvändbara drickkoppar-
kaffekoppar med färgglada motiv

202,99 kr
4251805471533 CF11991 3x klassisk cykelklocka i flera färger - "ring-ring" ljud - 

cykelklocka för styre med Ø 22 - 30 mm [urvalet variera
202,99 kr

4251285586840 CF12076 2x coffee-to-go koppar-återanvändbara drickkoppar-
kaffekoppar med färgglada motiv

202,99 kr
4251285586871 CF6492 6x silikonflaskhållare i olika färger med karbinhake och 

nyckelring
146,99 kr

4251285586901 CF11988 bipodsstativ, dubbelt stativ för 26-28 tums cyklar - 
Universal kickstand halksäker på grund av halksula

337,99 kr
4251285586949 CF12092 4x keramisk kaffemugg - Kaffemugg i modern design - 

Kaffekanna för kalla och varma drycker - 340 ml
337,99 kr

4251285586956 CF12092 4x keramisk kaffemugg - Kaffemugg i modern design - 
Kaffekanna för kalla och varma drycker - 340 ml

337,99 kr
4251285586963 CF12092 4x keramisk kaffemugg - Kaffemugg i modern design - 

Kaffekanna för kalla och varma drycker - 340 ml
337,99 kr

4251285586970 CF12092 4x keramisk kaffemugg - Kaffemugg i modern design - 
Kaffekanna för kalla och varma drycker - 340 ml

337,99 kr
4251285587007 CF11985 cykellyft för cyklar, e-cykel, mountainbike i källaren, 

garage - cykelhållare också för föremål, cykelfäste för ta
337,99 kr

4251285587021 CF11885 4x keramisk kaffemugg - kaffemugg med olika 
hjärtmotiv - kaffekanna med kärlek [urval varierar]

337,99 kr
4251285587038 CF11959 verktygshållare för verkstaden, trädgården och 

hushållet - utrustningsstång för kvastar, verktyg och trä
168,99 kr

4251285587045 CF10521 2x termometer - Trätermometer för inomhusbruk - 
Temperaturmätare med skala i grader Celsius och grade

146,99 kr
4251285587052 CF11996 8x klämglas med remstängning - masonburk med 

gummiring - masonburk också som dekodetät skydd
337,99 kr

4251285587069 CF11976 10x fågelavvisande spikar 3 rader totalt 5 meter - 
Utdragbart kattförsvar, duvförsvar - 50 x 4,5 x 1,7 cm p

337,99 kr
4251285587076 CF12093 Trälåda med lock och metallförslutning - Rustik 

förvaringslåda i trä - Handskuren skattkista [urval varier
225,99 kr

4251285587090 CF12167 2x uppblåsbar kudde - bekväm resekudde för bil-, tåg- 
och bussresor - luftkuddekudde i fickstorlek

202,99 kr
4251285587120 CF12096 2x Hänglås i massivt metall - Hänglås med härdat 

schackel och 3 nycklar
168,99 kr

4251285587168 CF12099 2x stänkskydd för stekpanna - stänkskydd för bakning 
och puré - sprutskydd för blandning av skålar i köket

202,99 kr
4251285587175 CF12112 4x keramisk kaffemugg - kaffemugg i olika färger - 

kaffekanna i ljusblå, gul, mörkblå och rosa
394,99 kr

4251285587182 CF12072 2x Analog termometer - Metalltermometer för insida och 
utsida - Design temperaturmätare i olika färger [urval v

168,99 kr
4251285587212 CF12111 8x handtvättborste i ljusa färger - nagelborste för hand- 

och nagelrengöring
202,99 kr

4251285587229 CF12038 multiverktygsverktyg 16-i-1, multifunktionsverktyg för 
resor, utomhus och camping [färgval varierar]

225,99 kr
4251285587236 CF12037 multiverktygsverktyg 25-i-1, multifunktionsverktyg för 

resor, utomhus och camping i rostfritt stål - fickverktyg 
337,99 kr

4251285587267 CF12040 2x spännrem med spärr och krok - spännrem - spärrrem 
för att säkra laster

337,99 kr
4251285587274 CF12074 3x konstgjorda växter, bedrägligt riktiga 

dekorationsväxter i pappersvas, konstgjorda växter för 
225,99 kr

4251285587601 CF12075 2x konstgjorda växter [urval varierar], bedrägligt riktiga 
deco-växter i pappersvas, konstgjorda växter för hem, t

225,99 kr
4251285587304 CF12176 3x konstgjorda växter [urval varierar], bedrägligt riktiga 

dekorativa växter med metallkrukor, konstgjorda växter 
225,99 kr

4251285587328 CF12073 6x Konstgjorda växter, bedrägligt riktiga 
dekorationsväxter med kruka i svart, konstgjorda växter

202,99 kr
4251285587335 CF12073 6x Konstgjorda växter, bedrägligt riktiga 

dekorationsväxter med kruka i vitt, konstgjorda växter f
225,99 kr

4251285587359 CF12073 6x Konstgjorda växter - Bedrägligt riktiga 
dekorationsväxter med kruka i svart och vitt - Konstgjor

202,99 kr
4251285597471 CF12086 3x bildram 13 x 18 cm för de vackraste bilderna - snygg 

fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbilder - br
202,99 kr

4251285587380 CF12033 18x snickarpennor, ovala träpennor med en linjebredd 
på 1-2 mm, inte slipad - längd 175 mm

225,99 kr
4251285587380 CF12033 18x snickarpennor, ovala träpennor med en linjebredd 

på 1-2 mm, inte slipad - längd 175 mm
225,99 kr
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4251285587427 CF11973 4x flasköppnare av rostfritt stål - med ergonomiskt 
bokträhandtag - flasköppnare utan logotyp - välformad 

168,99 kr
4251285587427 CF11973 4x flasköppnare av rostfritt stål - med ergonomiskt 

bokträhandtag - flasköppnare utan logotyp - välformad 
168,99 kr

4251285587434 CF11964 2 i 1 teleskopfönsterdragare med rengöringssvamp och 
utdragbar läpp - utdragbar fönstertorkare

202,99 kr
4251285587465 CF11969 4x Dream Catcher nyckelring för goda tankar - 

Dreamcatcher för din ficka - Lucky Charm
146,99 kr

4251285587472 CF6992 12-delars skåp och låddörrhandtagssats av metall för 
köksskåp eller garderober i 120 mm och 100 mm

168,99 kr
4251285587496 CF12169 6-delars hängmatta fäste set - upphängningsset för 

hängmatta och gunga - monteringstillbehör med remma
337,99 kr

4251285587519 CF9621 3x degskrapa tillverkad av robust plast - spateldegkort 
för garnering, avdragning och dekorering - degskrapkort

202,99 kr
4251285587526 CF12002 Fällbar pall i trä - Kompakt hopfällbar stol - 

Platsbesparande vikpall - Perfekt för trädgård, camping,
507,99 kr

4251285587533 CF11929 4x gravvaser med stativ - Kyrkogårdsvas med klippbar 
stativ - Gravblommahållare - Blomstervas som gravdeko

225,99 kr
4251285587557 CF12160 2x vattenbadsmältdegel - smältskål med 2 piper - tålig 

smältskål för vattenbad - rostfritt rostfritt stål
202,99 kr

4251285587557 CF12160 2x vattenbadsmältdegel - smältskål med 2 piper - tålig 
smältskål för vattenbad - rostfritt rostfritt stål

202,99 kr
4251285587564 CF12160 Smältskål för vattenbad - smältskål med 2 piper - 

Slitstark smältskål för vattenbad - rostfritt stål
168,99 kr

4251285587564 CF12160 Smältskål för vattenbad - smältskål med 2 piper - 
Slitstark smältskål för vattenbad - rostfritt stål

168,99 kr
4251285587571 CF9861 2x pumpa med LED-belysning - lykta för Halloween och 

höst - dekorativ pumpa med ett läskigt ansikte
507,99 kr

4251285587588 CF12091 3x Vintage-förvaringslådor, rund metallkaffekanna med 
aromförslutning, nostalgi kaffe, socker och te Caddy-set

394,99 kr
4251285587601 CF12075 2x konstgjorda växter [urval varierar], bedrägligt riktiga 

deco-växter i pappersvas, konstgjorda växter för hem, t
225,99 kr

4251805458213 CF12184 2x måttband med bältesklämma för hushåll och 
verkstad - måttband med automatiskt upprullningssyste

168,99 kr
4251285587687 CF12199 8x melamin drickkopp - plastkopp gjord av melamin - 

multifunktionell kopp med trämotiv för fest och camping
337,99 kr

4251285587694 CF12198 6x melamindrickkopp - Melaminplastglas - 
Multifunktionell kopp med olika tryckmönster - obrytbar 

337,99 kr
4251285587700 CF12171 8x återanvändbara drickskoppar av plast - plastmuggar i 

olika färger - brottsäkra återanvändbara drickskoppar fö
337,99 kr

4251285587724 CF10008 12x Leimzwingen tillverkad av robust plast - 
fjäderklämmor för hushåll, verkstad, fotografering eller 

202,99 kr
4251285587731 CF12165 2x duster med teleskophandtag - Dammborste för högt 

i tak - Dammtorkare tar av - Spiderweeper [urval varier
225,99 kr

4251285587748 CF12195 8x melamindrinkkopp - Melaminplastkärl - 
Multifunktionella koppar i olika färger - splittresistent [ol

337,99 kr
4251285587762 CF12091 3x Vintage-förvaringslådor, rund metallkaffekanna med 

aromförslutning, nostalgi kaffe, socker och te Caddy-set
394,99 kr

4251285587779 CF12091 3x Vintage-förvaringslådor, rund metallkaffekanna med 
aromförslutning, nostalgi kaffe, socker och te Caddy-set

394,99 kr
4251285587786 CF12166 4x skärkniv med reservblad - Verktygskniv med 

gummihandtag i aluminium - Skarp skärkniv i 2 storleka
168,99 kr

4251285587816 CF12194 9x minikylbatteri för kylboxen - Kylelement för matlådan 
och kylväskan - Dryckskylare för resande

202,99 kr
4251285587823 CF12166 2x skärkniv med reservblad - Verktygskniv med 

gummihandtag i aluminium - Skarp skärkniv i 2 storleka
146,99 kr

4251285587854 CF12193 3x kallpack för kylväskan eller kylboxen - kylelement i 
olika motiv - kylpaket [urvalet varierar]

202,99 kr
4251285587861 CF11198 12x tältstift av stål - långa och robusta tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma
168,99 kr

4251285587878 CF11491 12x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 
för camping och utomhus - idealisk för normal mark - Ø 

168,99 kr
4251285587885 CF6985 12x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 

och utomhus - perfekt för normal och hård mark - Ø 7 
225,99 kr

4251285587922 CF12245 100x tältpinnar av plast - pinnar för trädgårdsfleece och 
ogräsfleece - markankare för sandlådeskydd - för norma

202,99 kr
4251285587939 CF12247 100x tältpinnar av plast - pinnar för trädgårdsfleece och 

ogräsfleece - markankare för sandlådeskydd - för norma
337,99 kr

4251285587946 CF6983 40-delars bagasse servisset - miljövänlig servis gjord av 
sockerrör - komposterbara koppar, tallrikar och skålar - 

202,99 kr
4251285587953 CF6983 80-delars bagasse servisset - miljövänlig servis gjord av 

sockerrör - komposterbara koppar, tallrikar och skålar - 
394,99 kr
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4251285587960 CF12181 16x bagassekoppar - miljövänligt kafferör i sockerrör - 
komposterbart utomhusbestick för grillar, födelsedagsfe

146,99 kr
4251285587977 CF12164 16x bagasskål - komposterbara skålar av sockerrör - 

hållbart bordsservis utomhus för soppa och sallad
168,99 kr

4251285587984 CF12162 16x bagassetallrikar - stabila, robusta, komposterbara 
tårtfat gjorda av sockerrör - hållbar uteservering för grill

112,99 kr
4251285587991 CF12253 16x tältstift i stål - robusta V-formade tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal mark
225,99 kr

4251285588004 CF12254 16x tältpinnar av stål - robusta V-formade markpinnar 
för camping och utomhus - idealisk för normal mark

337,99 kr
4251285588011 CF12255 16x tältstift i stål - robusta V-formade tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal mark
394,99 kr

4251285588028 CF12182 16x bagasse-tallrikar med underavdelningar - stabila, 
robusta, komposterbara tallrikar av sockerrör - hållbar u

202,99 kr
4251285588073 CF11201 12x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 

för camping och utomhus - idealisk för normal mark - Ø 
146,99 kr

4251285588080 CF12163 16x bagasse tallrik - komposterbar engångsrätt gjord av 
sockerrör - hållbart utomhusbestick för grillar, barnfödel

202,99 kr
4251285588097 CF11204 1x Pegdragare i rostfritt stål - Krokdragare för enkel 

demontering av pinnar och krokar - Tälttillbehör för cam
112,99 kr

4251285588097 CF11204 1x Pegdragare i rostfritt stål - Krokdragare för enkel 
demontering av pinnar och krokar - Tälttillbehör för cam

112,99 kr
4251285588103 CF12258 26-delars pegsats med pegdragare - pinnar för 

trädgårdsfleece och ogräsfleece - markankare för sandlå
202,99 kr

4251285588110 CF12259 4x markankare för studsmatta och hundkoppel - 
markankare för fästning - stabila jordskruvar för inskruv

337,99 kr
4251285588127 CF12187 18x utsäde för 12 växter vardera - kruka tallrik för 

blommor - odlingsplatta för trädgården
225,99 kr

4251285588134 CF12260 12x tältstift av stål - långa och robusta tappar för 
camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma

450,99 kr
4251285588141 CF12261 12x tältpinnar av stål - långa och robusta tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma
450,99 kr

4251285588158 CF12262 12x tältstift av stål - långa och robusta tappar för 
camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma

450,99 kr
4251285588165 CF12263 12x tältpinnar av stål - långa och robusta tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma
450,99 kr

4251285588172 CF12264 4x tältpinnar av stål - halvcirkulära, robusta markpinnar 
för camping och utomhus - idealisk för normal mark

202,99 kr
4251285588189 CF12265 4x stora tältpinnar av stål med V-profil och ring - 

robusta pinnar för stormskydd - markankare - studsmatt
337,99 kr

4251285588196 CF12266 campinghammare med pinnextraktor - tälthammare 
med handrem - pinnehammer av kolstål, förkromad - ca

202,99 kr
4251285588202 CF12267 campinghammare med pinndragare - tälthammare med 

handrem - pinnehammer i aluminium - campingtillbehör
337,99 kr

4251285588219 CF12268 lykthållare för camping och trädgård - lyktkrokar - 
krokar för tältstänger - upphängning för tältlampor - hä

168,99 kr
4251285588288 CF6436 2-delad bilrengöringsset - 2 i 1 bilsvamp och 

polersvamp - svamp för skonsam biltvätt - återanvändb
168,99 kr

4251285588295 CF11496 12x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga i 
transportlåda för camping och utomhus - idealisk för no

337,99 kr
4251285588301 CF11958 2x mikrofiber bilsvamp - bilvård med absorberande 

tvättsvamp - biltvätt med återanvändbar polersvamp
146,99 kr

4251285588318 CF12188 60x odlingskrukor för växter - växtkrukor för odling - 
blomkruka för växtodling

225,99 kr
4251285588325 CF12170 2x Latte Macchiato-glas - Latte Macchiato-glasögon med 

skedar - Kaffemuggar med handtag - Drickglas för te, k
225,99 kr

4251285588332 CF12189 40x Odlingskrukor för växter - Växtkrukor för odling - 
Blomkruka för växtförädling

202,99 kr
4251285588349 CF6314 23-delade planteringskrukor för odling - plantor och 

sticklingar utsädeskrukor - blomkrukor för växtförädling
202,99 kr

4251285588356 CF12200 4x XXL streamers rullar, extra långa som festdekoration 
för födelsedagar - pappersormar för nyårsafton - 15 m, 

202,99 kr
4251285588387 CF12161 6-delad uppsättning snackskål med doppskål - pommes 

fritesskål för servering av snacks och plockmat - snacks
225,99 kr

4251285588400 CF12282 förvaringsfack för bokstäver - Brevfack av MDF - 
Förvaringssystem för skrivbordet - Stapelbar förvaringsk

225,99 kr
4251285588417 CF12273 mini-byrå med 3 lådor - Litet Shabby deco-träskåp med 

blommiga fronter
225,99 kr

4251285588424 CF12274 mini-byrå med 3 lådor - Litet Shabby deco-träskåp med 
blommiga fronter

225,99 kr
4251285588455 CF12178 LED-lampa - Dekorativt ljus med regnbågsfärger för 

upphängning - Batteridriven pendellampa med LED-ljuss
202,99 kr
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4251285588479 CF12282 Förvaringsfack för bokstäver - Brevfack av MDF - 
Förvaringssystem för skrivbordet - Stapelbar förvaringsk

225,99 kr
4251285588486 CF1521 8x handtvättborste i ljusa färger - nagelborste för hand- 

och nagelrengöring
202,99 kr

4251285588516 CF12202 2x ljusstake i klassisk design - Ljusstake med åttkantig 
bas - Ljusstake för stickljus

202,99 kr
4251285588523 CF11949 3x lysande enhörning med skakningssensor - enhörning 

med LED-belysning - barnleksak
112,99 kr

4251285588578 CF12285 18x återanvändbar plastdrinkkopp i ljusa färger - 
brytfast kopp för fest och camping [urval varierar]

225,99 kr
4251285588608 CF12278 2x badleksaker för pojkar och flickor, vattenleksaker att 

ta på sig helst i badkaret eller poolen
202,99 kr

4251285588615 CF12278 2x badleksaker för pojkar och flickor, vattenleksaker att 
ta på sig helst i badkaret eller poolen

202,99 kr
4251285588639 CF6982 4-delad trattuppsättning av plast - påfyllningstratt för 

konservering av burkar - syltratt med påfyllningshals
202,99 kr

4251285588646 CF12275 2x Mikrovågsugnslåda med justerbar ventilation i locket, 
mikrovågsugnslåda med infällt grepp i plast [urvalet vari

202,99 kr
4251285588660 CF12109 4x Gummitwist band för barn - hopprep av gummi - 

hoppgummi i olika färger [färg varierar]
225,99 kr

4251285588691 CF12106 Krokskenor med 3 krokar, väggmonterade kappkrokar, 
dubbla metallkrokar (44 x 7,5 x 18 cm)

337,99 kr
4251285588707 CF8510 12x presentpåse till jul, jultomten och advent - XXL 

presentpåse med julmotiv - presentpåse
450,99 kr

4251285588714 CF5632 Halloween hänglampa LED med 64 glödlampor - 
hängande lampa - stämningsljus i varmvitt - sagoljus - l

337,99 kr
4251285588769 CF6438 2-delad trattsats av rostfritt stål 304 - tratt med sil för 

att konservera burkar vid kokning - sylttratt med påfyllni
225,99 kr

4251285588769 CF6438 2-delad trattsats av rostfritt stål 304 - tratt med sil för 
att konservera burkar vid kokning - sylttratt med påfyllni

225,99 kr
4251285588806 CF12271 hörnhylla i rostfritt stål - 2-stegs kryddställ med halkfria 

fötter - Universalhylla med 2 hyllor
394,99 kr

4251285588813 CF12270 Kökshylla i rostfritt stål - Runt kryddställ med 2 hyllor - 
Karusellförvaring för köket - Roterande köksarrangör

337,99 kr
4251285588820 CF12177 Cupcakeset med 28 delar - Baksats med muffinkoppar, 

borste, spatel och rörpåse - Perfekt för muffins, muffins 
202,99 kr

4251285588837 CF11946 16-Piece Hair Styling Set - Hårvårdsset med olika 
hårborstar, hårband och hårnålar - För kvinnor och män

337,99 kr
4251285588851 CF10850 12x Transparenta väggkrokar - Mini-mirakelkrok på 

självhäftande kudde - Självhäftande krok utan borrning
202,99 kr

4251285588875 CF1860 5-delad nagelspetspennsats för applicering av UV-gel, 
nagelpuntpenna för nagelkonst, verktyg för tillbehör, str

112,99 kr
4251285588905 CF6427 6x reseflaskesats av plast, tomma handbagageflaskor i 

resstorlek - resflaskor för kosmetika, reseset för flygplan
168,99 kr

4251285588974 CF2343 10x adapter ISO-kontakt Antennplugg, 
antennanslutning lödbar 50 Ohm

168,99 kr
4251285589018 CF12299 2x växtskyddspåse Jute - Vinterskydd för växter - 

Juteöverdrag för väderskydd - Växtpåse för behållare
337,99 kr

4251285589025 CF12300 Jute växtskyddspåse - Vinterskydd för växter - 
Juteöverdrag för skydd mot väder och djur - Växtpåse f

337,99 kr
4251285589056 CF0235 2x vinkeladapteruppsättning USB 3.0 Super-Speed, 

adapterkontakt till hona vinkelrätt i blått
168,99 kr

4251285589063 CF0236 2x vinkeladapteruppsättning USB 3.0 Super-Speed, 
adapterkontakt på uttaget vänster i blått

146,99 kr
4251285589070 CF11490 12x tältstift av stål - långa och robusta tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma
450,99 kr

4251285589087 CF11490 36x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 
och utomhus - idealisk för normal och hård mark - Ø 7 

507,99 kr
4251285589087 CF11490 36x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 

och utomhus - idealisk för normal och hård mark - Ø 7 
507,99 kr

4251285589094 CF11196 24x tältpinnar gjorda av stål - halvcirkulära, robusta 
markpinnar för camping och utomhus - perfekt för norm

394,99 kr
4251285589100 CF11972 2x däckpunktspray - bildäckpunktsats även för 

motorcykeldäck - däckreparationssats - däckförsegling f
225,99 kr

4251285589117 CF11196 48x tältpinnar av stål - halvcirkelformade, robusta 
pinnar för camping och utomhus - perfekt för normal m

507,99 kr
4251285589124 CF10614 8x Elegant träplattform "King of the Grill" - Premium 

bordsduk - Tvättbar matta, placemat
225,99 kr

4251285589131 CF10853 12x eldstäder och grilltändare av trä - ekologisk och 
luktfri tändare för eldstäder - snabb, lätt och effektiv

202,99 kr
4251285589148 CF8114 20x mapp A4 - häftapparat med etikettremsor - 

plasthäftapparat för skola, kontor och hem - PVC-fri
202,99 kr
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4251285589162 CF9610 5x tepåshållare av metall, tepåshållare i tekannasoptik, 
idealisk för servering, ca. 13 x 9,5 x 1,1 cm

168,99 kr
4251285589179 CF12063 4x stoppade stolskuddar - sittdynor för stolar och 

bänkar - kantig sittklädsel för matsal, trädgård, terrass, 
450,99 kr

4251285589186 CF12064 4x stoppade stolskuddar - sittdynor för stolar och 
bänkar - rund sittdyna för matsal, trädgård, terrass, bal

450,99 kr
4251285589223 CF12337 60x sugkopp för sagoljus och dekoration - 

Fönsterarmatur för jul, påsk, höst, nyårsafton och myck
337,99 kr

4251285589261 CF12337 20x sugkopp för sagoljus och dekoration - 
fönsterarmatur för jul, påsk, höst, nyårsafton och mycke

225,99 kr
4251285589322 CF12127 20x sugkoppshållare med plastkrokar - 

multifunktionskrok för fairy lights och annan dekoration 
146,99 kr

4251285589322 CF12127 20x sugkoppshållare med plastkrokar - 
multifunktionskrok för fairy lights och annan dekoration 

146,99 kr
4251285589339 CF9054 1200x metallfilmsmotstånd, 1/4 W motstånd i 30 olika 

värden
202,99 kr

4251285589346 CF8052 2-delat set - hörlurshörselkåpor och 1 par pekhandskar 
för pekskärmsdrift vintertid i rosa/grå, med mikrofonans

168,99 kr
4251805466935 CF8052 4-delad uppsättning hörlurar med pekskärmshandskar, i 

de fantastiska färgerna rosa/grå, integrerad mikrofon oc
202,99 kr

4251805408133 CF11225 5-delat rengöringsset, handborste, dammpanna, 
handborste, diskborste och fönsterdragare, perfekt reng

202,99 kr
4251805415940 CF6228 2x tesil av rostfritt stål - tekopp för teälskare - tekula för 

koppar - tefilter
168,99 kr

4251285589414 CF5098 20x sugkopp för sagoljus och dekoration - fönsterskydd 
för jul, påsk, höst, nyårsafton och många fler

202,99 kr
4251285589421 CF4296 4x jojo med blinkande ljus - LED-jojo för barn och 

vuxna - nybörjarjojo för att lära sig coola tricks - supert
225,99 kr

4251285589438 CF12127 40x sugkoppshållare med plastkrokar - multikrok för 
sagoljus och annan dekoration - väggkrokar

168,99 kr
4251285589445 CF9466 möbelglidarsats med 112 delar - Självhäftande stolglider 

av kork - Filtglider i olika storlekar
168,99 kr

4251285589476 CF10805 2x högkvalitativ uppsättning för urholkning av pumpor 
med pumpasked och läskiga snidmallar för Halloween

168,99 kr
4251285589490 CF12346 7-delat snidningssats för att urholka pumpor med 

pumpasked, spooky carving mallar och pumpaljus för H
225,99 kr

4251285589506 CF7266 6x tvättborstar i flera färger - universal tvättborste för 
köket med hängkrok [urval varierar]

225,99 kr
4251285589520 CF11222 com -four® 2x sko droppbricka - skoställ med 

dräneringskanaler - skomatta med upphöjd kant
337,99 kr

4251285589537 CF11752 100x fästkabelband i olika storlekar - återanvändbart 
fästband med fästelement

202,99 kr
4251285589551 CF9716 8x dukklämmor gjorda av rostfritt stål - dukvikt - 

väderbeständig dukhållare
225,99 kr

4251285589568 CF5950 4x bordstabletter till jul - bordstabletter för köket - 
bordstabletter med olika motiv - bordsunderlägg

202,99 kr
4251285589582 CF12279 300x fingermatspett av bambuträ - träspett med bred 

greppyta - grillspett för hushåll, buffé eller gastro
202,99 kr

4251285589599 CF7850 -uppsättning med 8 passiva kylflänsar i aluminium 
15x13 mm lämplig för Raspberry Pi modell A + B och R

112,99 kr
4251285589605 CF9282 Tårtställ i rostfritt stål - Tårstativ med tre nivåer - 

Serveringsställ för kex, choklad eller frukt
337,99 kr

4251285589612 CF9281 kakstativ i rostfritt stål - kakstativ i två nivåer - 
Serveringsställ för kex, choklad eller frukt

202,99 kr
4251805418644 CF12320 50x träbyggklossar i en hink - nyckelgömma i stenlook - 

geocachingsten - sten med hemligt fack
225,99 kr

4251285589643 CF10322 32x tältpinnar av stål - robusta V-formade pinnar för 
camping och utomhus - perfekt för normal mark

394,99 kr
4251285589650 CF12206 1000-delars hantverksset - hantverksartiklar för barn - 

hantverksfodral för flickor och pojkar - material för hobb
337,99 kr

4251285589674 CF12323 3x joggingväska i olika färger för mobiltelefoner upp till 
6,8 "- löpbälte justerbar i storlek 51-71 cm - Sportbälte 

337,99 kr
4251285589704 CF12323 Joggingväska gul för mobiltelefoner upp till 6,8 "- 

löpbälte justerbar i storlek 51-71 cm - sportbälte vatten
168,99 kr

4251805430530 CF11691 20x julkulor, julgranskulor splittersäkra av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579293 CF11689 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
337,99 kr

4251285579248 CF11684 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

225,99 kr
4251285579224 CF11682 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr
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4251285579323 CF11692 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579231 CF11683 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
337,99 kr

4251285579262 CF11686 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

225,99 kr
4251285579279 CF11687 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285579286 CF11688 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

225,99 kr
4251285579255 CF11685 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285579330 CF11693 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579309 CF11690 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
337,99 kr

4251285589834 CF4784 -set med 2 reflekterande band, snäppband perfekt för 
joggare och cyklister!

112,99 kr
4251285589834 CF4784 -set med 2 reflekterande band, snäppband perfekt för 

joggare och cyklister!
112,99 kr

4251285589919 CF12295 100x gratulationskort till jul - julkort med olika mönster 
- kort med kuvert

450,99 kr
4251285589926 CF12296 100x gratulationskort till jul - julkort med olika mönster 

- kort med kuvert
450,99 kr

4251285589933 CF12298 100x gratulationskort till jul - julkort med olika mönster 
- kort med kuvert

450,99 kr
4251285589940 CF12297 100x gratulationskort till jul - julkort med olika mönster 

- kort med kuvert
450,99 kr

4251285589964 CF12294 100x gratulationskort till jul - Julkort med olika motiv - 
Kort med kuvert

450,99 kr
4251285589971 CF12348 4x jul tallrikar av metall, jul eller Nicholas tallrikar med 

olika mönster för kex, stollen, bakverk och godis, Ø 26 c
337,99 kr

4251285589988 CF12312 2x Styrofoam-ram för hantverk - Styrofoam craft kit i 
ramkonstruktionen - Dekorationsmaterial för arrangema

168,99 kr
4251285590007 CF12313 2x Styrofoam Heart for Crafting - Styrofoam Craft Kit in 

Heart Shape - Dekorativt DIY-material för blomsterarran
168,99 kr

4251285590014 CF12313 2x Styrofoam-hjärta för hantverk - Styrofoam-
hantverkssats i hjärtdesign - Dekorationsmaterial för blo

202,99 kr
4251285590038 CF5062 4x fickvärmare återanvändbar - Handvärmare med 

uggelmotiv för barn - Värmedyna för kalla dagar och på 
168,99 kr

4251805403329 CF8345 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
stjärnmotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och p

202,99 kr
4251285590052 CF8346 4x fickvärmare fickvärmare återanvändbar - 

handvärmare med små stjärnor för barn - värmedyna fö
202,99 kr

4251285590076 CF12310 8x tejp för att tillverka - Färgglada självhäftande remsor 
för dekoration - Dekorativa tejp med motiv [urval varier

202,99 kr
4251285590106 CF11691 40x julgranskulor, kulor av plast till jul, trädekorationer 

för julgranen med hänge, Ø 6 cm
507,99 kr

4251285590113 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251285590120 CF15602 51x julkulor, julgranskulor splittersäkra av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
450,99 kr

4251285590137 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251285590144 CF11692 40x julgranskulor, kulor av plast till jul, trädekorationer 

för julgranen med hänge, Ø 6 cm
450,99 kr

4251285590151 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251285590168 CF15627 12x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
225,99 kr

4251285590175 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251285590182 CF11688 40x julgranskulor, kulor av plast till jul, trädekorationer 

för julgranen med hänge, Ø 6 cm
450,99 kr

4251285590199 CF12396 3x kruka med avtagbart fat i 3 färger - blomkruka för 
rum, balkong och trädgård - växtkruka för blommor och

225,99 kr
4251285590212 CF15645 3x julgranshänge ekollon med glitter - ädel 

julgransdekoration att fästa - Julgransdekoration för vint
168,99 kr

4251285590229 CF15609 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251285590236 CF12309 9x tejp för att tillverka - Färgglatt tejp för dekoration - 

Washi-tejp - Dekorativa band med olika mönster [urval 
168,99 kr
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4251285579330 CF11693 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 
julgranen med hänge, Ø 6 cm

337,99 kr
4251285579262 CF11686 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285590274 CF6420 6x glittertejp för att tillverka - Färgglada självhäftande 
remsor för dekoration - Dekorativa band i olika färger

202,99 kr
4251285579255 CF11685 20x julkulor, kulor av plast till jul, trädekorationer för 

julgranen med hänge, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285590298 CF12451 16x filtunderlägg för drinkar - runda bordsunderlägg - 
glasunderlägg gjorda av filt - drinkunderlägg

168,99 kr
4251285590304 CF12453 16x filtunderlägg för drycker - bordsunderlägg "Blume" - 

glasunderlägg av filt - drinkunderlägg
168,99 kr

4251285590328 CF12455 4x filtunderlägg - rundbordunderlägg - underlägg för 
krukor, glas, skålar och vaser

202,99 kr
4251285590328 CF12455 4x filtunderlägg - rundbordunderlägg - underlägg för 

krukor, glas, skålar och vaser
202,99 kr

4251285590335 CF12456 4x filtunderlägg - rundbordunderlägg - underlägg för 
krukor, glas, skålar och vaser

202,99 kr
4251285590342 CF12311 18x Mini-injektionsflaska med deco glitter - Crafting set 

med glitter - Dekorationsbollar, deco stenar & dekoratio
202,99 kr

4251285590359 CF12472 Noble XXL julsäck gjord av sammet med guldfärgad 
snöre och vita pompoms - presentsäck till jul - jultomte

337,99 kr
4251285590366 CF12460 2x Halloween väska - pop-up väska för att samla godis - 

uppsamlingspåse med handtag för Halloween
168,99 kr

4251285590373 CF12462 2x Halloween väska - pop-up väska för att samla godis - 
Halloween uppsamlingspåse med zombie & pumpa moti

168,99 kr
4251285590380 CF12461 2x Halloween väska - pop-up väska för att samla godis - 

uppsamlingspåse med pumpa motiv för Halloween
168,99 kr

4251285590397 CF12465 Halloween-väska - Påse för att samla godis på 
Halloween - Samlingspåse med pumpa-motiv

202,99 kr
4251285590403 CF12466 Halloween-väska - Godisuppsamlingsväska för 

Halloween - Samlingspåse med skalmotiv
202,99 kr

4251285590410 CF12467 Halloween-väska - Påse för att samla godis på 
Halloween - Samlingspåse med uggelmotiv

168,99 kr
4251285590427 CF12468 Halloween väska - Godisuppsamlingspåse för Halloween 

- Samlingspåse med kattmotiv
168,99 kr

4251285590434 CF12507 2x Halloween väska - påse för att samla godis på 
Halloween - uppsamlingspåse med häxa & Frankenstein

202,99 kr
4251285590441 CF12473 2x pannbandsset Halloween - Pannband med skalle 

design - Kostym för Halloween och karneval
202,99 kr

4251285590465 CF12471 2x huvudband Halloween - Svart hårband med 
ögonmotiv - Kostym för Halloween och karneval

202,99 kr
4251285590472 CF12314 12x miniflaska med strass - Hantverksset med 

dekorativa stenar - Glitterstenar i olika färger [urval vari
202,99 kr

4251285590489 CF12375 13-delat omslagspappersset för jul - 
presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 

337,99 kr
4251285590564 CF12377 24-delat omslagspappersset för jul - 

presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 
202,99 kr

4251285590571 CF12375 13-delat omslagspappersset för jul - 
presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 

337,99 kr
4251285590595 CF12479 49-delars set med koppar, tallrikar, servetter, vimplar, 

ballonger och spiraler, festservis och dekorationsset för 
337,99 kr

4251285590618 CF12570 2x spindlar i svart med läskiga röda ögon, stor och hårig 
spindel kan modelleras för Halloween eller temafester - 

202,99 kr
4251285590632 CF12571 2x jättespindel i svart med läskiga röda ögon, XL-

spindel kan modelleras för Halloween eller temafester - 
337,99 kr

4251285590649 CF12572 jättespindel i svart med läskiga röda ögon, XXL-spindel 
kan modelleras för Halloween eller temafester - Ø 95 c

202,99 kr
4251285590656 CF12542 3x Halloween tiara för barn och vuxna - pannband för 

karneval och Halloween - förklädnad [urvalet varierar]
202,99 kr

4251285590663 CF5871 22-delad uppsättning av koppar och tallrikar, 
engångsservis för fest för Halloween, födelsedag, temaf

225,99 kr
4251285590670 CF12544 COM -FOUR® 4x Halloween tiara med olika mönster för 

barn och vuxna - pannband för karneval, karneval och h
202,99 kr

4251285590687 CF12436 LED-flasklampa - korkljuskedja för vinflaskor - 
ljusprojektion med julmotiv [urval varierar]

112,99 kr
4251285590694 CF5564 4x fickvärmare återanvändbar - Handvärmare i 

mobiltelefondesign - Värmedyna för kalla dagar och på 
202,99 kr

4251285590717 CF12568 4x deco-skelett i vitt och svart, hängande spöke för 
Halloween, karneval, karneval och andra temafester, 35

225,99 kr
4251285590724 CF12519 3x pumpa med LED-belysning - lykta för Halloween och 

höst - deco pumpa hör ingenting, se, säg
337,99 kr
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4251285590755 CF12569 4x Halloween Diadem "häxhatt" för barn och vuxna - 
pannband för karneval, karneval och halloween - förkläd

202,99 kr
4251285590762 CF12567 6x Halloween tiara med olika mönster för barn och 

vuxna - pannband för karneval, karneval och halloween 
202,99 kr

4251285590779 CF8118 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 
21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor

202,99 kr
4251285590786 CF5134 10x ersättningslampa för sagoljus med 10 lampor, 24V / 

1,2W, med grönt uttag
225,99 kr

4251285590793 CF5872 15-delad Halloween dekorationssats med ett stort 
skelett, ballonger och skräckfester, som fladdermöss, pu

225,99 kr
4251285590809 CF12497 4x fickvärmare - handvärmare i tröjadesign - 

fickvärmekuddar med roliga motiv [urvalet varierar]
202,99 kr

4251285590816 CF12491 4x fickvärmare - handvärmare i varmvattenflaskdesign - 
fickvärmekuddar med fantastiska rådjursmotiv

202,99 kr
4251285590830 CF12574 2x LED gravljus med sol - LED gravljus "Eternal light" i 

rött - Solar grave light med skymningssensor
202,99 kr

4251285590885 CF12318 varmvattenflaska med söt design - värmekudde med 
stickat lock och turtleneck - varmvattenflaska för barn o

225,99 kr
4251285590892 CF12418 60x presentrosetter i fantastiska färger [färg varierar] - 

självhäftande dekorativa rosetter för jul och födelsedaga
225,99 kr

4251285590908 CF12540 2x par skeletthandskar i svart - läskiga benhandskar i 
en storlek för karneval, karneval, Halloween - skeletthän

168,99 kr
4251285590922 CF12422 100x presentbågar i fantastiska färger - självhäftande 

dekorativa rosetter med snöflingamönster för jul- och fö
168,99 kr

4251285590939 CF12422 100x presentrosetter i fantastiska färger - självhäftande 
dekorativa rosetter med mönster för jul och födelsedaga

168,99 kr
4251285590946 CF12425 presentförpackningsset med 45 delar för jul och 

födelsedagar - presentband och presentband i olika färg
202,99 kr

4251285590977 CF10615 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
stjärnmotiv - värmekudde för kalla dagar och på språng

202,99 kr
4251285590984 CF12536 4X häxhatt - magikerhatt perfekt för karneval, karneval, 

Halloween - spetsig magikerhatt för häxdräkt - svart ma
202,99 kr

4251285590991 CF12428 2x pärlgirlang till granen - julgransdekoration pärlband - 
juldekoration - bröllopsdekoration - guldfärgad 20 m

225,99 kr
4251285591004 CF12422 100x presentrosetter i fantastiska färger - självhäftande 

dekorativa rosetter med mönster för jul och födelsedaga
202,99 kr

4251285591011 CF12423 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 
Juldekoration - bröllopsdekoration - silver 15 m

168,99 kr
4251285591028 CF12579 2x Pannband Halloween - Pannband med dödskalle och 

spökemotiv i grönt och rosa - Kostym för Halloween och
168,99 kr

4251285591028 CF12579 2x Pannband Halloween - Pannband med dödskalle och 
spökemotiv i grönt och rosa - Kostym för Halloween och

168,99 kr
4251285591035 CF12579 2x Pannband Halloween - Pannband med pumpa- och 

häxmotiv - Kostym för Halloween och karneval
168,99 kr

4251285591035 CF12579 2x Pannband Halloween - Pannband med pumpa- och 
häxmotiv - Kostym för Halloween och karneval

168,99 kr
4251285591042 CF12599 Halsband "Skalle" för Halloween - Halsband med skalle- 

och benhängen - Tillbehör för kostym - Tillbehör för mä
168,99 kr

4251285591059 CF5873 2-delat Halloween-set bestående av hatt med blodsprut 
och glasögon med konstblod som passar många dräkter

337,99 kr
4251285591066 CF5874 tvådelad uppsättning machete och yxa med blodsmet 

blad (60 cm) för förlängning av kostym, lämplig för Hall
337,99 kr

4251285591073 CF5876 9-delad artificiellt blodset - Blodspray och blodkapslar 
för Halloween - Vampyr- och zombieförklädnad

202,99 kr
4251285591073 CF5876 9-delad artificiellt blodset - Blodspray och blodkapslar 

för Halloween - Vampyr- och zombieförklädnad
202,99 kr

4251285591097 CF11206 12x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga i 
transportlåda för camping och utomhus - idealisk för no

394,99 kr
4251285591110 CF6995 72x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 

och utomhus - perfekt för normal och hård mark - Ø 5 
450,99 kr

4251285591127 CF6985 24x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 
och utomhus - perfekt för normal och hård mark - Ø 7 

337,99 kr
4251285591134 CF6985 36x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 

och utomhus - perfekt för normal och hård mark - Ø 7 
450,99 kr

4251285591134 CF6985 36x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 
och utomhus - perfekt för normal och hård mark - Ø 7 

450,99 kr
4251285591141 CF11202 25x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 

för camping och utomhus - perfekt för normal och hård 
394,99 kr

4251285591158 CF12254 32x tältpinnar av stål - robusta V-formade pinnar för 
camping och utomhus - perfekt för normal mark

450,99 kr
4251285591165 CF12254 48x tältstift av stål - robusta V-formade tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal mark
563,99 kr
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4251285591189 CF12603 Halloween smycken "Dia de los Muertos" - La Catrina 
örhängen och armband som accessoar - kostymtillbehör

168,99 kr
4251285591196 CF12598 3x halsband för Halloween - Halsband med olika läskiga 

motiv - Tillbehör för kostym - Tillbehör för kvinnor och 
168,99 kr

4251285591196 CF12598 3x halsband för Halloween - Halsband med olika läskiga 
motiv - Tillbehör för kostym - Tillbehör för kvinnor och 

168,99 kr
4251285591219 CF12605 Halloween-smycken "Dia de los Muertos" - La Catrina-

halsband och ring som accessoar - kostymtillbehör för H
168,99 kr

4251285591240 CF6310 15x ersättningslampa för sagoljus med 35 lampor, 7V / 
0,98W, med grönt uttag

225,99 kr
4251285591264 CF12592 halsband "bloody tool" för Halloween, Mardi Gras och 

Mardi Gras - blod- och skräckhalsband
168,99 kr

4251285591295 CF12426 18x band i blanka färger - 10 m per rulle - högkvalitativ 
uppsättning presentband för pyssel och förpackning - p

168,99 kr
4251285591318 CF12431 9x glittergren - glitterarrangemang för juldekorationen - 

deco för julkransen, julgranen och mycket mer.
225,99 kr

4251285591332 CF12380 LED-lykta med bärhandtag - LED-stormlampa som 
avljus i svart - Lampa i stormlanterndesign för camping 

337,99 kr
4251285591349 CF12423 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 

Juldekoration - bröllopsdekoration - gyllene 15 m
168,99 kr

4251285591356 CF12428 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 
Juldekoration - bröllopsdekoration - silver 20 m

202,99 kr
4251285591356 CF12428 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 

Juldekoration - bröllopsdekoration - silver 20 m
202,99 kr

4251285591394 CF12403 julboll, julgranboll av äkta glas som träddekoration, 
dekoration för julgranen, bil upp till 15 cm lång [Variera

337,99 kr
4251285591400 CF12427 12x presentbandsset i olika färger - ädelblan 

dekorationsband - band till jul och födelsedagar
202,99 kr

4251285591417 CF8719 2x Handfatinsats - Rund diskbänksmatta - insats för 
diskbänken skyddar diskbänkens yta och disken

225,99 kr
4251285591424 CF12469 4x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för Saint 

Martin och Halloween - Lykta som en martini-lykta för b
202,99 kr

4251285591431 CF12410 3x julboll, julgranboll av terrakotta som trädekoration, 
dekoration för julgranen, biltrailer upp till 11,5 cm [Vari

337,99 kr
4251285591448 CF11346 100x hängare för julgransprydnader och påsk - Hängare 

för julgranskulor och påskägg
168,99 kr

4251285591455 CF11346 200x hängare för julgransprydnader och påsk - Hängare 
för julgranskulor och påskägg

202,99 kr
4251285591462 CF12459 16-delars presentförpackningsset med presentband, 

presentband och gratulationskort - presentdekoration till
225,99 kr

4251285591479 CF12430 16-delars presentförpackningsset med presentband, 
presentband och gratulationskort - presentdekoration till

225,99 kr
4251285591486 CF12412 2x julkula, julprydnad för julblank plast som 

trädekoration, dekoration för julgranen, bilsläp upp till 1
225,99 kr

4251285591493 CF12412 2x julkula, julprydnad för julblank plast som 
trädekoration, dekoration för julgranen, bilsläp upp till 1

146,99 kr
4251285591509 CF12419 4x LED-lampa i unicorn-design - Ljusstick med 3 

ljuslägen - Unicorn-ljusstick med blinkande ljus i ljusa fä
202,99 kr

4251285591523 CF9985 8x stor presentbåge för dekoration och förpackning - 
färdig båge i rött och guld - storlek: 12 x 7 cm

225,99 kr
4251285591561 CF12350 ängelhår fint krökt glitter silverfärgat för julgranen, 

juldekoration - 40 g
168,99 kr

4251285591585 CF12365 8x trähängen till jul - juldekorationer i trä - prydnad i trä 
Juldekoration - konstgjord växt [motivvalet varierar]

202,99 kr
4251285591592 CF12370 4x trähänge för julgranen - Julgransdekorationer av trä 

- Trädekoration Juldekoration med olika motiv [motivets
168,99 kr

4251285591608 CF12368 6x trähänge för julgranen - Julgransdekorationer i trä - 
Juldekorationer med olika motiv [urval varierar]

202,99 kr
4251285591615 CF12366 3x trähänge för julgranen - Julgransdekorationer i trä - 

Juldekorationer med olika motiv [valet av motiv varierar
202,99 kr

4251285591622 CF12371 3x trähänge med LED-lampa för julgranen - 
Julgransdekorationer av trä - Juldekorationer [val av mo

146,99 kr
4251285591639 CF12372 3x trähänge med LED-lampa för julgranen - 

Julgransdekorationer av trä - Juldekoration [val av moti
225,99 kr

4251285591646 CF12353 julgranstopp för granen - passande för varje trädtopp - 
robust och okrossbar - glittrande stjärna som julgransto

168,99 kr
4251285591653 CF15662 julgranstopp i stjärnform - Stjärna för julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
202,99 kr

4251285591660 CF12353 julgranstopper för granen - robust och okrossbar - 
passar varje trädtopp - glittrande stjärna som julgransto

168,99 kr
4251285591684 CF12406 12x glitterhänge för julgranen - glittrande 

julgransdekoration - juldekoration med olika motiv [val 
168,99 kr
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4251285591721 CF5924 8x julgransdekoration i olika färger - juldekorations 
snöflinga - hänge till jul i brons och silver

202,99 kr
4251285591745 CF10506 6x stolfångarset 2.0 för stolprover hemma - med 

engångsstolfångare, icke-sterilt stolrör, testspatel och h
202,99 kr

4251285591769 CF5924 16x julgransdekoration i olika färger - Juldekoration 
Snöflinga - Hänge till jul i brons och silver

225,99 kr
4251285591776 CF5925 16x julgransdekoration i olika färger - Juldekoration 

snöflinga - hänge till jul i vitt och silver
225,99 kr

4251285598287 CF5931 9x julgransdekorationer i olika färger - Julpynt snöflinga 
- Julhäng i vitt, transparent och silverfärgat

202,99 kr
4251285591790 CF5932 9x julgransdekoration i olika färger - Juldekoration med 

olika motiv - Julhänge i vitt, transparent och silver
337,99 kr

4251285591806 CF12411 4x julhängare - Snowflake Design Pendel [urval 
varierar] - Juldekoration för fönster och dörrar

202,99 kr
4251285591837 CF12385 16x kakor i rostfritt stål - Kakformar i 3D med julmotiv - 

Kakskärare till jul
168,99 kr

4251285591844 CF9929 2x Dekoration sprayfärg guld
 - Klar lackspray för dekoration och hantverk - guldfärga

202,99 kr
4251285591851 CF12355 julgranstopp i rosa glänsande, julgransskiva av äkta glas 

till jul, grantopp till granen, 30 cm
394,99 kr

4251285591868 CF12251 julgrantopp i vitt, glänsande silver, julgrantopp av äkta 
glas till jul, julgrantopp för julgran, 30 cm

394,99 kr
4251285591875 CF12250 julgrantopp i rött, guld, matt, julgrantopp av äkta glas 

till jul, grantopp för julgranen, 30 cm
394,99 kr

4251285591882 CF12249 julgrantopp i rött, guld, matt, julgrantopp av äkta glas 
till jul, grantopp för julgranen, 31 cm

394,99 kr
4251285591899 CF12500 10x presentpåse i ljusa färger - presentpåse för vin och 

champagneflaska - flaskpåse till jul och födelsedag
225,99 kr

4251285591905 CF12384 15x kakor av rostfritt stål - Kakformar med julmotiv - 
Kakskärare till jul

225,99 kr
4251285591912 CF5933 15x trähängen till granen 10 x 7 cm - 

Julgransdekorationer av trä - trädekoration Juldekoratio
146,99 kr

4251805471403 CF12225 4x julgransdekorationer av metall - Juldekoration 
snöflinga - hängsmycke till jul i vitt [motivvalet varierar]

168,99 kr
4251285591936 CF12382 2x Cookie Cutting Template - Multi Cookie Cutter för 50 

julkakor - Plastic Cookie Cutter
168,99 kr

4251285591943 CF15704 LED dekorationsstjärna Jul - Juldekorationsstjärna med 
LED och timer - Julstjärna stativ med paljetter

337,99 kr
4251285591967 CF3916 6x presentpåse med hjortmotiv - presentpåse för vin- 

och champagneflaskor - flaskpåse till jul och jultomte [u
225,99 kr

4251285591974 CF12499 6x presentpåsar med julmotiv - presentpåse för vin- och 
champagneflaskor - flaskpåse till jul, jultomten [utbudet

168,99 kr
4251285591981 CF6257 6x presentpåse med julmotiv - glitterpresentpåse för 

vin- och champagneflaskor - flaskpåse för jul och jultom
202,99 kr

4251285592018 CF12208 3x träsläp med klämma - Juldeko av trä - upphängning 
för kalendrar och foton

202,99 kr
4251285592025 CF15629 Dekorativ stjärnjul - Julgranspynt av metall - 

Juldekoration att lägga ner - dekorativ julstjärna
146,99 kr

4251285592049 CF6152 10x presentpåse med julmotiv - presentpåse för vin- 
och champagneflaskor - flaskpåse till jul och jultomte [u

202,99 kr
4251285592100 CF12236 8x julgranshänge godis - Julbollspresentgodis - 

Julgransdekorationer i godisform för julgransdekoration
225,99 kr

4251285592117 CF15644 6x julgranshängen istappar med snö - ädla 
julgransdekorationer att fästa - Julgransdekorationer - J

146,99 kr
4251285592131 CF12252 2x julgranshängande motorsåg gjord av glas i silver, 

vitt, svart, julgransdekorationer för julgransdekoratione
202,99 kr

4251285592148 CF12236 4x julgranshänge godis - Julkula presentgodis - 
Julgransdekoration i godisform för julgransdekorationen

168,99 kr
4251805425475 CF9055 3x isbitar med lock - isbitform med inloppsöppning i 

locket - isbitmakare i fantastiska färger
202,99 kr

4251285592162 CF12237 6x hängande set för julgranar Grankottar i silver, 
okrossbar vit, julgransdekorationer för julgransdekoratio

168,99 kr
4251285592179 CF12239 9x julgranskulor, julgranbollar gjorda av splittrande 

plast till jul, trädekorationer för julgranen, Ø 6 cm
202,99 kr

4251805471281 CF12238 9x julkulor, julgranskulor av okrossbar plast till jul, 
grandekorationer till granen, Ø 6 cm

202,99 kr
4251285592193 CF12248 9x julgranskulor, julgranbollar gjorda av splittrande 

plast till jul, trädekorationer för julgranen, Ø 6 cm
225,99 kr

4251285592209 CF12243 6x julkulor, julgranbollar gjorda av splittrande plast till 
jul, stjärnor, hjärtan och klockor, trädekorationer för jul

202,99 kr
4251285592216 CF12448 LED-träd som dekorativ belysning - ljusträd med 

timerfunktion som juldekoration - ljusgran för inom- och
450,99 kr
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4251285592230 CF12367 LED-träd som dekorativ belysning - Julgranljusträd - 
deco-julgran av trä - trädekoration till jul

337,99 kr
4251805421798 CF3329 18x färdigbåge för julgranen - glittrande presentbåge i 

olika färger - julgransdekorationer - juldekorationer
337,99 kr

4251805403343 CF12452 LED-ljusbåge som julbelysning - Ljusbrygga med 33 
lysdioder - Pyramidljusbåge - Fönsterljusstake till jul

507,99 kr
4251285592292 CF3608 9-delat färdigt sand-set - presentbåge glittrande i olika 

storlekar - Julgransdekorationer - Juldekorationer
337,99 kr

4251285592339 CF12441 2x trähänge med LED-lampa för julgranen - 
Julgransdekorationer i trä - dekoration [motivval variera

202,99 kr
4251285592346 CF12442 2x trähänge med LED-lampa för julgranen - 

Julgransdekorationer i trä - dekoration  [motivval varier
202,99 kr

4251285592353 CF12241 6x julgranskulor, julgranbollar gjorda av splittrande 
plast till jul, trädekorationer för julgranen, Ø 8 cm

225,99 kr
4251285592360 CF12240 6x julgranskulor, julgranbollar gjorda av splittrande 

plast till jul, trädekorationer för julgranen, Ø 8 cm
225,99 kr

4251285592377 CF12242 6x julgranskulor, julgranbollar gjorda av splittrande 
plast till jul, trädekorationer för julgranen, Ø 8 cm

202,99 kr
4251285592384 CF12576 6x jultallrikar av melamin - Stjärnformade jultallrikar - 

Kakfat till jul eller jultomte i olika utföranden [urvalet va
337,99 kr

4251285592391 CF12575 6x jultallrikar av melamin - runda tallrikar till jul - 
kextallrikar till jultomten och julen i olika utföranden [ur

337,99 kr
4251285592438 CF12381 3x luftfuktare tillverkad av keramik - radiatorförångare 

för befuktning av rumsluften - vattenförångare med S-fo
337,99 kr

4251285592438 CF12381 3x luftfuktare tillverkad av keramik - radiatorförångare 
för befuktning av rumsluften - vattenförångare med S-fo

337,99 kr
4251285592445 CF3917 3x presentband för jutegarn - Jutesnöre för förpackning 

av gåvor - Sladd som en snöre i grått, naturligt, vitt
202,99 kr

4251285592452 CF3918 3x presentband för jutegarn - Jutesnöre för förpackning 
av gåvor - Sladd som en snöre i grått, naturligt, vitt

202,99 kr
4251285592469 CF3948 3x presentband för jutegarn - Jutesnöre för förpackning 

av gåvor - Sladd som en snöre i grått, naturligt, vitt
202,99 kr

4251285592476 CF9968 36x Kulhängare för julgransprydnader - Hängare för 
julgranskulor - Perfekt för julgranskulor

168,99 kr
4251285592490 CF12534 Juldekorations miniatyrgran med LED-belysning - stativ 

Konstgjord julgran med älvljus
225,99 kr

4251285592506 CF12518 2x Pumpkin Lantern - Keramisk värmeljushållare - Deco 
Pumpa för höst och Halloween [Urvalet varierar]

337,99 kr
4251285592513 CF12533 2x juldekoration miniatyrgran med LED-belysning - 

stativ Konstgjord julgran med älvljus
168,99 kr

4251285592520 CF11291 18x glitterringband i ljusa färger - 20 m per rulle - 
fantastiskt set presentband för hantverk och förpacknin

202,99 kr
4251285592537 CF12402 4x julplattor av metall - Rund tallrik till jul - Kakhållare 

för jultomten och jul med kakmotiv
225,99 kr

4251285592544 CF12449 LED-ljusbåge som julbelysning - Ljusbrygga med 20 
lysdioder - Ljusbågspyramid - fönsterblink till jul

394,99 kr
4251285592568 CF12450 LED ljusbåge som julbelysning - ljusbro med 9 lysdioder 

- liten ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul
337,99 kr

4251285592575 CF12484 4x undertallrikar i rött - fat som bordsdekorationer - 
dekorativa tallrikar för bröllop, familjefester eller jul - Ø 

337,99 kr
4251285592575 CF12484 4x undertallrikar i rött - fat som bordsdekorationer - 

dekorativa tallrikar för bröllop, familjefester eller jul - Ø 
337,99 kr

4251285592582 CF12485 4x undertallrikar silverfärgade - återanvändbara fat som 
bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, familje

337,99 kr
4251285592582 CF12485 4x undertallrikar silverfärgade - återanvändbara fat som 

bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, familje
337,99 kr

4251285592605 CF12457 LED-ljusbåge som julbelysning - ljusbrygga med 7 
lysdioder - ljusbågspyramid av trä - fönsterlampa med ti

394,99 kr
4251285592612 CF7594 Melonskärare för alla typer av meloner - Melonkniv för 

vattenmelon eller ananas - Ø 28 cm
337,99 kr

4251285592629 CF8788 Cat Scratching Board, Natural Scratching Cat Scratch 
Board with Plush and Wall Hanger, 53x25cm

337,99 kr
4251285592711 CF12514 juldekoration att sätta ner med LED-ljus - trädekoration, 

upplyst hus - bordsdekoration
450,99 kr

4251285592728 CF15700 LED-dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna med 
LED och timer - Julstjärnstativ med paljetter

337,99 kr
4251285592735 CF12505 4-delad bordstablett "Star" - Modern bordstablett i 

vintage design - Premium bordstablett avtorkningsbar
202,99 kr

4251285592766 CF12506 4-delad bordstablett rådjur - modern filtunderlägg i 
vintagedesign - förstklassig filtunderlägg - underlägg för

202,99 kr
4251285592797 CF12504 4-delad stjärnunderlägg till jul - bordstablett för matsal 

och kök - underlägg med stjärnmotiv i två färger
202,99 kr
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4251285592803 CF12504 8-delad stjärnunderlägg till jul - bordstablett för matsal 
och kök - underlägg med stjärnmotiv i två färger

337,99 kr
4251285592803 CF12504 8-delad stjärnunderlägg till jul - bordstablett för matsal 

och kök - underlägg med stjärnmotiv i två färger
337,99 kr

4251285592827 CF12458 Julgranfilt Ø 100 cm - Julgransockel med julmotiv - 
Julgranmatta rund - Julgranskjol

225,99 kr
4251285593084 CF12356 XXL presentpåse till jul med jultomtemotiv - 

jultomtepåse att fylla - julpåse till jultomtekostym
202,99 kr

4251285592841 CF12458 Julgranfilt Ø 100 cm - Julgransockel med julmotiv - 
Julgranmatta rund - Julgranskjol

337,99 kr
4251285592858 CF12458 Julgranfilt Ø 100 cm - Julgransockel med julmotiv - 

Julgranmatta rund - Julgranskjol
337,99 kr

4251285592865 CF12413 Vit premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 
julgranskåpa för ljusgranen - bas i juldesign för present

337,99 kr
4251285593077 CF12356 XXL presentpåse till jul med renmotiv - Tomtepåse att 

fylla - Julpåse för jultomtekostym
202,99 kr

4251285592889 CF12356 XXL presentpåse till jul med snögubbemotiv - 
Tomtepåse att fylla - Julpåse för jultomtekostym

202,99 kr
4251285593114 CF12535 XL presentpåse till jul med jultomtemotiv - jultomtepåse 

att fylla - julpåse till jultomtekostym
202,99 kr

4251285598492 CF12373 4x premium stolöverdrag - Julmössa för stolar - 
skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv

225,99 kr
4251285593138 CF12535 XL presentsäck till jul med renmotiv - Jultomtepåse att 

fylla - Julsäck till jultomten
202,99 kr

4251285592926 CF12398 2x stolöverdrag Santa Claus-omslag, detaljerad 
dekoration för att sätta på stolen till jul

394,99 kr
4251285592933 CF12435 4x stolöverdrag julbågsorganza, band för stolen som 

dekor till jul, bröllop, temafester
337,99 kr

4251285598256 CF12415 3x konstsnö - sprayburk med dekorativ snö - snöspray 
för dekorering till jul

337,99 kr
4251285592971 CF12416 3x konstsnö - Sprayburk med dekorativ snö - Snöspray 

att dekorera till jul
337,99 kr

4251285592988 CF12694 3x frostspray för fönsterdekoration - Sprayburk med 
frosteffekt för isblommor - Konstsnö för dekorering till j

225,99 kr
4251285593008 CF12405 3x Premium Santa Claus strumpa XL för fyllning - 

Julstrumpor att hänga upp - Santa Claus boot sammet -
225,99 kr

4251805455939 CF9939 3x konstgjord snö - sprayburk med dekorativ snö - 
snöspray för att dekorera till jul

202,99 kr
4251285593039 CF12698 3x bildramar 10 x 15 cm för de vackraste bilderna - 

snygg fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbild
202,99 kr

4251285593060 CF12695 Julbild på träskylt med LED-ljus till jul, Julljusskylt med 
6 lysdioder, batteridriven för upphängning 24 x 24 x 3 c

337,99 kr
4251285593077 CF12356 XXL presentpåse till jul med renmotiv - Tomtepåse att 

fylla - Julpåse för jultomtekostym
202,99 kr

4251285593084 CF12356 XXL presentpåse till jul med jultomtemotiv - 
jultomtepåse att fylla - julpåse till jultomtekostym

202,99 kr
4251285593138 CF12535 XL presentsäck till jul med renmotiv - Jultomtepåse att 

fylla - Julsäck till jultomten
202,99 kr

4251285593114 CF12535 XL presentpåse till jul med jultomtemotiv - jultomtepåse 
att fylla - julpåse till jultomtekostym

202,99 kr
4251285593138 CF12535 XL presentsäck till jul med renmotiv - Jultomtepåse att 

fylla - Julsäck till jultomten
202,99 kr

4251285593145 CF12524 2x Headband Set Christmas - Pannband i rendesign - 
Dräkt till jul och karneval

202,99 kr
4251285593152 CF11763 2x förvaringslåda för camping, picknick och hemma - 

Serveringsbricka för frukt, grönsaker och snacks - Matb
225,99 kr

4251285593176 CF12224 2x Santa Hat X-Mas Santa Hat Santa Claus plysch 
julplyschhatt

168,99 kr
4251285593183 CF12404 3x Santa Hat X-Mas Santa Claus plysch julplyschhatt 225,99 kr
4251285593190 CF8640 Sledrep av slitstarkt rep med gult, ergonomiskt format 

handtag
146,99 kr

4251285593213 CF11328 3x handborste - tränagelborste - dubbelsidig 
handtvättborste - rengöringsborste för händer och nagla

168,99 kr
4251285593220 CF3994 3x röda LED-ljus - dekorativa ljus med ljus - 

batteridrivna LED-ljus - ljus med realistiskt flimmer - LE
394,99 kr

4251285593251 CF12629 47-delad julgransdekorationssats i gråtoner - 
Julgranskulor + Julgranstopp i olika storlekar och färger

450,99 kr
4251285593268 CF12628 47-bitars julgransdekoration i violetta toner - 

julgranbollar + julgranstopp i olika storlekar och färger
450,99 kr

4251285593275 CF12626 47-bitars julgransdekorationer i rött - Julgranskulor + 
Julgranstopp i olika storlekar och färger

450,99 kr
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4251285593282 CF15607 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251285593305 CF12414 2x metallklocka av metall - handklocka som 

juldekoration - mottagningsklocka i olika utföranden [ur
337,99 kr

4251285593312 CF12349 2x askfat i rostfritt stål - Askfat med lock - Vindaska 
med skydd mot flygaska

225,99 kr
4251285593336 CF12207 5x glitter av plast - Glitterkrans i vitt - Juldekorationer 

för julgranen
168,99 kr

4251285593343 CF12209 3x julgirlang - grangirlang för en perfekt juldekoration - 
juldekoration i vitt

225,99 kr
4251285593350 CF11104 2x julstjärnahänge 3D-stjärna för julgranen - 

julmetallpynt - prydnad, juldekoration
202,99 kr

4251285593367 CF11087 3x julstjärnahänge Glitter 3D-stjärna för julgranen - 
Julgransdekoration Juldekoration för dekoration

146,99 kr
4251285593381 CF12207 10x glitter av plast - Glitterkrans i vitt - Juldekorationer 

för julgranen
202,99 kr

4251285593398 CF12623 5x Tinsel vågig - Tinsel krans i silverfärgad - 
Juldekoration för julgranen - 50 cm

168,99 kr
4251285593404 CF12623 10x glitter vågig - glitterkrans i silverfärgad - 

juldekoration för julgranen - 50 cm
225,99 kr

4251285593411 CF12512 2x änglahår vitt - Fint glitter till granen och 
adventskransen - Fehår för julpynt - vit julgranspynt - 4

168,99 kr
4251285593411 CF12512 2x änglahår vitt - Fint glitter till granen och 

adventskransen - Fehår för julpynt - vit julgranspynt - 4
168,99 kr

4251285593442 CF12322 Knäbandage storlek L - Knäskydd med kompression - 
Elastisk, halkfri knäortos, stabiliserande och andningsba

146,99 kr
4251285593442 CF12322 Knäbandage storlek L - Knäskydd med kompression - 

Elastisk, halkfri knäortos, stabiliserande och andningsba
146,99 kr

4251285593466 CF12621 5 meter istapsgirland som juldekoration - 
julfönsterbilder - istappsvinterdekoration för fönster och

168,99 kr
4251285593473 CF12511 5 meter istapsgirland som juldekoration - 

julfönsterbilder - istappsvinterdekoration för fönster och
225,99 kr

4251285593480 CF12433 2x 500g Falsnö som juldekoration - Dekorativ snö för 
stänk och hantverk - Falsnödekoration till jul

337,99 kr
4251285593497 CF12433 1x 500g konstgjord snö som juldekoration - dekorativ 

snö för stänk och hantverk - vinterdekoration med pulve
202,99 kr

4251285593503 CF10987 adventskalender för hängande och självfyllning, filt 
adventskalender med stövlar i olika färger med pälskant

225,99 kr
4251285593534 CF3996 3-delad juldekoration - Konstgjord julkrans och krans 

med LED-belysning - Dekoration för dörr och fönster
619,99 kr

4251285593589 CF12440 3X metallsläckare med rörlig släckklocka - Wick-
brandsläckare med olika julmotiv

225,99 kr
4251285593558 CF12620 2000 ml kristallsnö för dekoration och hantverk - 

konstgjord snö som juldekoration - vinterdekoration me
202,99 kr

4251285593565 CF12618 2x 1 liter kristallsnö för dekoration och hantverk - 
Konstsnö som juldekoration - Falsnö vinterdekoration

202,99 kr
4251285593572 CF12390 2x konstgjord julkrans med LED-belysning - 

Batteridriven grankrans - dekorativ krans med timer för 
619,99 kr

4251285593589 CF12440 3X metallsläckare med rörlig släckklocka - Wick-
brandsläckare med olika julmotiv

225,99 kr
4251285593596 CF12627 47-delad julgransdekorationssats i rosa - Julgranskulor 

+ Julgranstopp i olika storlekar och färger
394,99 kr

4251285593619 CF12447 Julstjärna med timerfunktion - LED-stjärna som 
dekorationsbelysning till jul - Batteridriven juldekoration

394,99 kr
4251285593626 CF12434 snömatta för juldekorationer - konstgjord snö för 

dekoration och hantverk - snötråd som dekorativ snö
337,99 kr

4251285593633 CF12531 LED-hus som dekor till jul - Litet trähus med LED-
belysning - Batteridriven juldekoration

337,99 kr
4251285593640 CF12531 LED-hus som dekor till jul - Litet trähus med LED-

belysning - Batteridriven juldekoration
337,99 kr

4251285593657 CF12443 LED-stränglampa "Ball" - Belysning med 10 lysdioder i 
skandinavisk inredning - deco för jul, födelsedag, bröllo

168,99 kr
4251285593671 CF12444 LED kedja av ljus "boll" - belysning med 10 lysdioder i 

skandinavisk dekor - dekoration för jul, födelsedagar, br
168,99 kr

4251285593725 CF15608 Dekorationsstjärna jul, juldekoration metallstjärna med 
dekoration, vit julstjärna stativ med tallbarr, blomma &a

168,99 kr
4251285593732 CF15693 dekorativ julklocka - glittrande julklocka att hänga upp - 

Adventsdekoration med rosett, blomma och julkula - gyl
112,99 kr

4251285593756 CF4047 2x julgranshängande motorsåg och borr av glas i ljusa 
färger, julgransdekorationer till julgransdekorationen

225,99 kr
4251285593763 CF12616 Dekorativt julgranöverdrag - högkvalitativt omslag för 

julgranen - Julbakgrund för julgranen
450,99 kr
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4251285579132 CF11673 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 
juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm

202,99 kr
4251285593787 CF4093 16x premium älvhängen till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present
394,99 kr

4251285593794 CF11717 2x noble XXL julsäck gjord av sammet med röd snöre 
och vita pompoms - Julklappssäck - dekorativ jultomtes

394,99 kr
4251285593800 CF11679 60x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 

julgranen - Julgransdekorationer av glas
619,99 kr

4251285579200 CF11680 60x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 
julgranen - Julgransdekorationer av glas

563,99 kr
4251805430509 CF11676 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till granen - 

Julgransdekorationer av glas
450,99 kr

4251285579156 CF11675 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 
julgranen - Julgransdekorationer av glas

450,99 kr
4251285593848 CF11677 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till granen - 

Julgransdekorationer av glas
507,99 kr

4251285579187 CF11678 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 
julgranen - Julgransdekorationer av glas

394,99 kr
4251285579736 CF11720 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 

julgransöverdrag för ljusgranen - bas i juldesign för pres
337,99 kr

4251285593251 CF12629 47-delad julgransdekorationssats i gråtoner - 
Julgranskulor + Julgranstopp i olika storlekar och färger

450,99 kr
4251285578937 CF11657 2x högkvalitativa julgransdekorationer, stor julgurkor av 

äkta glas - Julgranhänge i grönt för en festlig juldekorati
225,99 kr

4251285579132 CF11673 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 
juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm

202,99 kr
4251285593916 CF12764 47-bitars julgransdekorationssats i vitt - Julgranskulor + 

Julgranstopp i olika storlekar och färger
450,99 kr

4251285593923 CF12763 47-bitars julgransdekorationer i guld - julgranskulor + 
julgranstopp i olika storlekar och färger

450,99 kr
4251285593961 CF4108 2x julgranstopp som julgransdekorationer av halm - 

halmstjärnspets för julgranen
225,99 kr

4251285593985 CF4109 70-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 
halm - halmstjärnor i olika mönster g

337,99 kr
4251285593985 CF4109 70-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika mönster g
337,99 kr

4251285593985 CF4109 70-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 
halm - halmstjärnor i olika mönster g

337,99 kr
4251285593985 CF4109 70-bitars julgransdekorationer - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika mönster g
337,99 kr

4251805401226 CF11874 200x sugkoppshållare för sagoljus - sugkoppar med slits 
i transparent blå - hållare med sugkopp för dekoration p

337,99 kr
4251285594005 CF10702 4x stort stråstjärna set - XXL fönsterdekoration av halm 

- halmstjärnor i olika utföranden - 26cm/28cm
337,99 kr

4251285594005 CF10702 4x stort stråstjärna set - XXL fönsterdekoration av halm 
- halmstjärnor i olika utföranden - 26cm/28cm

337,99 kr
4251285594036 CF4110 112-bitars julgransprydnader - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika utföranden
337,99 kr

4251285594043 CF4187 112-bitars julgransprydnader - Julgransdekorationer av 
halm - halmstjärnor i olika utföranden

394,99 kr
4251285594050 CF4188 112-bitars julgransprydnader - Julgransdekorationer av 

halm - halmstjärnor i olika utföranden
394,99 kr

4251285594067 CF4221 112-bitars julgransprydnader - Julgransdekorationer av 
halm - halmstjärnor i olika utföranden

394,99 kr
4251285594074 CF11673 40x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 

grandekorationer till granen - Ø 3 cm
337,99 kr

4251285594081 CF15616 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251285594104 CF15615 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
168,99 kr

4251285594111 CF15612 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251285594128 CF12728 3x lysande stjärna i 3D med LED-belysning i varmvitt att 

hänga upp, robust pappersstjärna, bra juldekorationer
507,99 kr

4251285594128 CF12728 3x lysande stjärna i 3D med LED-belysning i varmvitt att 
hänga upp, robust pappersstjärna, bra juldekorationer

507,99 kr
4251285594135 CF12691 matlåda "Lama" för på språng - lunchlåda med 3 fack - 

frukostlåda 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-fri
202,99 kr

4251285594142 CF12692 matlåda "Lama" för på språng - lunchlåda med 3 fack - 
transparent frukostlåda 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-fri

202,99 kr
4251285594159 CF12758 Christmas tree top snowflake - Christmas tree top for 

the christmas tree - Snowflake to put up for Christmas
337,99 kr
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4251285594166 CF12759 Christmas tree top snowflake - Christmas tree top for 
the christmas tree - Snowflake to put up for Christmas

337,99 kr
4251285594173 CF12749 5x Tinsel vågig - Tinsel krans i guldfärgad - 

Juldekoration för julgranen - 50 cm
168,99 kr

4251285594180 CF12749 10x Tinsel vågig - Tinsel krans i guldfärgad - 
Juldekoration för julgranen - 50 cm

225,99 kr
4251285594197 CF12765 julgranstopp glitter stjärna - stjärntopp för julgran - 

Julgrans topp för varje trädtopp - julstjärna splitterfri
168,99 kr

4251285594203 CF12766 julgranstopp glitter stjärna - stjärntopp för julgran - 
Julgrans topp för varje trädtopp - julstjärna splitterfri

168,99 kr
4251285594210 CF12767 julgrantopp i matt grå och glänsande, julgrantopp i äkta 

glas till jul, grantopp för julgran, 32 cm
337,99 kr

4251285594227 CF12768 julgrantopp i vitmatt och silverfärgad, julgrantopp av 
äkta glas till jul, grantopp för julgranen, 38 cm

450,99 kr
4251285594234 CF12721 3X keramisk luftfuktare - radiatorindunstare för fuktning 

av rumsluften - vattenförångare - värmeindunstare med
337,99 kr

4251285594241 CF12781 LED-ljusslang för insidan och utsidan - Flexibla älvljus 
med varma vita lysdioder - Ljusrör som dekorativa julbel

225,99 kr
4251285594258 CF12733 LED Lichterschlauch ww 6m 337,99 kr
4251285594265 CF12732 LED-ljusslang för insidan och utsidan - Flexibla älvljus 

med varma vita lysdioder - Ljusrör som dekorativa julbel
450,99 kr

4251285594289 CF12731 LED-ljusslang för insidan och utsidan - Flexibla älvljus 
med varma vita lysdioder - Ljusrör som dekorativa julbel

450,99 kr
4251285594296 CF12347 4x chokladfonduegafflar med plasthandtag - för mysiga 

kvällar
202,99 kr

4251285594302 CF12610 4x fickvärmare med tygöverdrag - återanvändbara 
handvärmare med fantastisk design - värmedyna för fic

202,99 kr
4251285594302 CF12610 4x fickvärmare med tygöverdrag - återanvändbara 

handvärmare med fantastisk design - värmedyna för fic
202,99 kr

4251285594326 CF12615 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
lamamotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och på

202,99 kr
4251285594364 CF12751 2x silverfärgad underplatta - fat som bordsdekoration - 

dekorplatta för bröllop, familjefest eller jul - Ø 33 cm
225,99 kr

4251285594371 CF12751 4x silverfärgad underplatta - fat som bordsdekoration - 
dekorplatta för bröllop, familjefest eller jul - Ø 33 cm

394,99 kr
4251285594388 CF12750 2x guldfärgad underplatta - fat som bordsdekoration - 

dekorplatta för bröllop, familjefest eller jul - Ø 33 cm
225,99 kr

4251285594395 CF12750 4x guldfärgad underplatta - fat som bordsdekoration - 
dekorplatta för bröllop, familjefest eller jul - Ø 33 cm

394,99 kr
4251285594401 CF12752 2x underplatta i rött - fat som bordsdekoration - 

dekorativ tallrik för bröllop, familjefest eller jul - Ø 33 c
225,99 kr

4251285594418 CF12752 4x underplatta i rött - fat som bordsdekoration - 
dekorplatta för bröllop, familjefest eller jul - Ø 33 cm

394,99 kr
4251285594425 CF12756 2x presentationsplatta guldfärgad-svart - fat som 

bordsdekoration - dekorplatta för bröllop, familjefest ell
337,99 kr

4251285594432 CF12756 4x underplatta guldfärgad-svart - fat som 
bordsdekoration - dekorplatta för bröllop, familjefest ell

394,99 kr
4251285594449 CF12755 2x underplatta i antik design - tefat som 

bordsdekoration - dekorplatta för bröllop, familjefester e
337,99 kr

4251285594470 CF12446 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning för jul - 
Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration

394,99 kr
4251285594487 CF12446 3x LED-lykta med timerfunktion - Svart utomhuslykta 

för jul - Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration
394,99 kr

4251285594494 CF12446 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning för jul - 
Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration

394,99 kr
4251285594500 CF12445 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning för jul - 

Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration
394,99 kr

4251285594517 CF12445 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning för jul - 
Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration

394,99 kr
4251285594524 CF12445 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning för jul - 

Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration
394,99 kr

4251285594531 CF12770 julgransdekoration "London Bus" - julgranskulor i äkta 
glas - Julboll för julgranen

337,99 kr
4251285594623 CF12608 120x rökelsepinnar i olika dofter - rökelsepinnar med 

julpinnehållare
225,99 kr

4251285594647 CF12609 72x rökelsekottar i fruktiga dofter - rökelsepinnar för 
sommaren - rökelsekottar

225,99 kr
4251285594654 CF12609 72x rökelsekottar i fruktiga dofter - rökelsepinnar för 

sommaren - rökelsekottar
225,99 kr

4251285594661 CF12727 julgransskydd med bärhandtag - förvaringsväska med 
bärremmar för avtagbara julgranar - Julgranspåse för fö

337,99 kr

Sidan: 131/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285594678 CF12726 julgransskydd med bärhandtag - Julgransväska med 
bärremmar för avtagbara julgranar - förvaringsväska för

202,99 kr
4251285594685 CF12790 3x keramisk luftfuktare - Radiatorindunstare för 

luftfuktning av rumsluften - Värmeindunstare med S-for
394,99 kr

4251285594685 CF12790 3x keramisk luftfuktare - Radiatorindunstare för 
luftfuktning av rumsluften - Värmeindunstare med S-for

394,99 kr
4251285594692 CF12392 4x par högkvalitativa gästtofflor i set - gästtofflor i 

dekorativ förvaring - varma filtskor för barn, kvinnor och
225,99 kr

4251285594708 CF12392 4x par högkvalitativa gästtofflor i set - gästtofflor i 
dekorativ förvaring - varma filtskor för barn, kvinnor och

225,99 kr
4251285594715 CF12760 8x julgranhänge "Julgran" - Julgranhänge i vitt och 

silver - Julgransmycken obrytbara
202,99 kr

4251285594722 CF12546 11-delig doft Presentuppsättning med varmare - 
Aromalampa från Keramit - Aromapaket för behaglig ru

225,99 kr
4251285594739 CF12227 2x pappersgirlang för juldekorationer - Julgirlang - 

Julgransdekorationer - Fönsterdekorationer [urvalet vari
225,99 kr

4251285594746 CF12226 2x pappersgirlang för juldekorationer - Julgirlang - 
Julgransdekorationer - Fönsterdekorationer [urvalet vari

202,99 kr
4251285594746 CF12226 2x pappersgirlang för juldekorationer - Julgirlang - 

Julgransdekorationer - Fönsterdekorationer [urvalet vari
202,99 kr

4251285594753 CF12777 Julgransdekorationer "Skulls" - Julhängen för julgranen 
- Julgrandeko av glas - Dia De Los Muertos

202,99 kr
4251285594760 CF12777 Julgransdekorationer "Skulls" - Julhängen för julgranen 

- Julgrandeko av glas - Dia De Los Muertos
337,99 kr

4251285594777 CF12777 Julgransdekorationer "Skulls" - Julhängen för julgranen 
- Julgrandeko av glas - Dia De Los Muertos

202,99 kr
4251285594784 CF12777 Julgransdekorationer "Skulls" - Julhängen för julgranen 

- Julgrandeko av glas - Dia De Los Muertos
202,99 kr

4251285594791 CF12777 Julgransdekorationer "Skulls" - Julhängen för julgranen 
- Julgrandeko av glas - Dia De Los Muertos

337,99 kr
4251285594807 CF12777 Julgransdekorationer "Skulls" - Julhängen för julgranen 

- Julgrandeko av glas - Dia De Los Muertos
225,99 kr

4251285594814 CF12395 3 örtkruka med fat - växtkruka för blommor och örter - 
dekorativ blomkruka för trädgård, balkong och lägenhet

337,99 kr
4251285594838 CF12509 Gosig nallebjörn - plyschbjörn med rutig keps och 

halsduk - Babyleksaker att gosa och leka med
394,99 kr

4251285594852 CF12395 3er örtkruka med fat - Växtkruka för blommor och örter 
- Dekorativ blomkruka för trädgård, balkong och lägenh

225,99 kr
4251285594869 CF12557 Kaffebryggare med French-Press-system - Kaffepress 

fungerar också som tekokare - Kaffebryggare med glasfl
337,99 kr

4251285594876 CF12557 Kaffebryggare med French-Press-system - Kaffepress 
fungerar också som tekokare - Kaffebryggare med glasfl

225,99 kr
4251285594883 CF12557 kaffebryggare med French-Press-system - Kaffepress 

fungerar också som tekokare - kaffebryggare med glasfl
168,99 kr

4251285594890 CF12557 kaffebryggare med French-Press-system - Kaffepress 
fungerar också som tekokare - kaffebryggare med glasfl

337,99 kr
4251285594906 CF11010 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 200 cm
225,99 kr

4251285594951 CF12546 11-delad doft Presentuppsättning med varmare - 
Aromalampa från keramik - Aromapaket för behaglig ru

225,99 kr
4251285594968 CF12546 11-delad doft Presentuppsättning med varmare - 

Aromalampa från keramik - Aromapaket för behaglig ru
225,99 kr

4251285594975 CF12546 11-delad doft Presentuppsättning med varmare - 
Aromalampa från keramik - Aromapaket för behaglig ru

225,99 kr
4251285594982 CF12546 11-delad doft Presentuppsättning med varmare - 

Aromalampa från keramik - Aromapaket för behaglig ru
225,99 kr

4251285595002 CF12546 11-delad doft Presentuppsättning med varmare - 
Aromalampa från keramik - Aromapaket för behaglig ru

225,99 kr
4251285595019 CF12306 4-delig doftgåva med varmare - doftlampa av keramik - 

aromuppsättning för en trevlig rumsdoft
202,99 kr

4251285595026 CF12699 2x Monster Trucks - Monster Jam med frihjul och 
upphängning - Leksaksbil för barn med olika motiv [urv

225,99 kr
4251285595033 CF12354 9x hängande julgran - Julgranhänge i färgglada med 

glitter - Julgranssmycken oknäckliga
225,99 kr

4251285595040 CF12317 2x LED-festlampor Blått ljus med 360 ° roterande 
reflektor allsidsljus som signalljus, dekorativ belysning f

337,99 kr
4251285595057 CF12316 2x LED Party Lights Disco ball crystal med 360 ° 

roterande kupol, dekorativ belysning med röda, gröna, 
225,99 kr

4251285595064 CF8563 3x snöåkare för kälkåkning - snöbanor för hela familjen 
- slädar i olika färger [urval varierar]

394,99 kr
4251285595071 CF8562 2x snösläde för kälkåkning - snörutschbana för hela 

familjen - släde i grått
394,99 kr
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4251285595088 CF4521 10-delad tapas set med tapas gjutjärnspanna och 
korkmatta - liten serveringspanna - minipanna

563,99 kr
4251285595101 CF12660 2x Skydd för vindrutan på vintern, bilfrostskydd för 

vindrutan även mot UV-strålning, sol, damm, is, frost oc
337,99 kr

4251285595118 CF12661 2x skydd för vindrutan på vintern och sommaren, 
bilfrost till vindrutan även mot UV-strålning, sol, damm, 

394,99 kr
4251805449167 CF12432 com -four® citruspress gjord av rostfritt stål - 

juicepress för citroner, apelsiner, limefrukter - handjuice
168,99 kr

4251285595149 CF12302 6x rumsavfuktare - avfuktare utan elektricitet - 
inomhusavfuktare mot ånga, mögel och kondens

337,99 kr
4251285595156 CF12677 400x Flexibla, randiga sugrör, kinkade sugrör i olika 

ljusa färger
202,99 kr

4251285595163 CF12676 500x sugrör - plaströr - plaströr - livsmedelssäker 337,99 kr
4251285597372 CF4698 Folien Ballon Paw Patrol 2x 146,99 kr
4251285595194 CF12655 äppelkärna - Äppelskärare i rostfritt stål - Kökshjälp för 

frukt och grönsaker - Rostfritt och diskmaskinssäkert
202,99 kr

4251285595200 CF12672 144x rökelse ljus i olika dofter - jul doft 337,99 kr
4251285595217 CF12716 6x Giant XXL Shooting Party Popper-Set 40cm, Confetti-

Cannon för nyårsafton, Fester, födelsedagar, Confetti Bo
450,99 kr

4251285595224 CF12711 6x Giant XXL Shooting Party Popper-Set 40cm, Confetti-
Cannon för nyårsafton, Fester, födelsedagar, Confetti Bo

450,99 kr
4251285595231 CF12714 6x Giant XL Shooting Party Popper-Set 30cm, Confetti-

Cannon för nyårsafton, Fester, födelsedagar, Confetti Bo
394,99 kr

4251285595248 CF12715 10x Party Party Popper Set 20cm, Confetti Cannon för 
nyårsafton, Fester, födelsedagar, Confetti Bomb med st

394,99 kr
4251285595255 CF12712 10x Shooting Party Popper-Set 11cm, konfettikanon för 

nyårsafton, fester, födelsedagar, konfettibomb med stor
337,99 kr

4251285595262 CF12713 10x Party Party Popper Set 20cm, Confetti Cannon för 
nyårsafton, Fester, födelsedagar, Confetti Bomb med st

450,99 kr
4251285595286 CF12664 2x skärkniv med reservblad - Verktygskniv - Skarp kniv i 

två storlekar
146,99 kr

4251285595293 CF12669 stansningstang med tång, stansningstång och öglor - 
revolvertang för stansning av hål

202,99 kr
4251285595316 CF6068 2x Sticky Slime att spela - Green Slime lyser i mörkret - 

Presenter till tjejer och pojkar
202,99 kr

4251285595330 CF12633 3x Handborste - Stålborste med trähandtag - 
Trådborste för bearbetning av metall, trä och stål

202,99 kr
4251285595347 CF12739 3x trådtrådborste - stålborste - trådborste för 

bearbetning av metall, trä och stål
168,99 kr

4251285595354 CF12319 fotoram "Family" - fotoram för bilder i olika storlekar - 
ram för 2 foton att hänga

168,99 kr
4251285595361 CF12319 bildram "Together" - fotoram för bilder i olika storlekar - 

ram för 2 foton att hänga
168,99 kr

4251285595378 CF12319 bildram "Love" - fotoram för bilder i olika storlekar - 
ram för 2 foton att hänga

168,99 kr
4251285595392 CF11672 40x glas julgranboll - Julbollar för juldekorationen - 

Trädpynt till julgranen
337,99 kr

4251285595408 CF12632 3-vägs handtagssats för häftklamrar i olika storlekar och 
spikspikar - häftpistol för fixering - spikpistol

337,99 kr
4251285595422 CF9952 8x premium stolöverdrag - Juldekoration för stolar - 

skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv
619,99 kr

4251285595439 CF11668 48x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

507,99 kr
4251285595453 CF11665 3x julkulor, plastjulgranskulor till jul, grandekorationer 

till granen, Ø 10 cm
202,99 kr

4251285595460 CF15600 72x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251285595477 CF15606 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
450,99 kr

4251285595477 CF15606 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

450,99 kr
4251805435054 CF15597 51x julkulor, okrossbara julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hänge
225,99 kr

4251805435054 CF15597 51x julkulor, okrossbara julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hänge

225,99 kr
4251285595491 CF11669 48x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
507,99 kr

4251285595507 CF11681 36x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till granen - 
Julgransdekorationer av glas

507,99 kr
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4251285595521 CF4700 4x keramisk kaffemugg - kaffemugg med julmotiv - 
kaffekanna för glögg i rött och grönt - 365 ml per kopp 

225,99 kr
4251285595538 CF12747 4x kaffemugg av porslin - Kaffekopp i enkel design - 

Kaffekanna för te och glögg - 300 ml per kopp
337,99 kr

4251285595545 CF12015 2x kabelupprullare - Kabelupprullare i plast - 
Kabelhanterare som arrangör för sagoljus, rep, band oc

202,99 kr
4251285595552 CF4701 6x Mini-filtpåsar jul - Filtpåse med handtag och 3 motiv 

- Presentpåse av filt i 3 olika färger
202,99 kr

4251285595576 CF12116 31 stycken stämpelsats Gummistämpel i en rustik 
trälåda med bokstäver (alfabetet) och specialtecken

202,99 kr
4251285595590 CF11038 julgranstopp i glänsande guld, julgranstopp av äkta glas 

till jul, grantopp för din julgran, 28 cm
337,99 kr

4251285595606 CF12117 10x miniträplankesats för örter och rumsväxter, staffli 
med krita för krukor, frön, frön

168,99 kr
4251285595613 CF12118 10x miniträplankesats för örter och rumsväxter, staffli 

med krita för krukor, frön, frön
168,99 kr

4251285595620 CF12119 15x mini-plackuppsättning för örter och rumsväxter, 
staffli med krita för märkning av krukor, frön, frön

168,99 kr
4251285595637 CF4704 20x mini-plackuppsättning för örter och rumsväxter, 

träfat med krita för märkning av krukor, frön, frön
168,99 kr

4251285595644 CF12121 20x mini-plackuppsättning för örter och rumsväxter, 
träfat med krita för märkning av krukor, frön, frön

168,99 kr
4251285595651 CF12122 10x mini-plackuppsättning för örter och rumsväxter, 

träfat med krita för krukor, frön, frön
168,99 kr

4251285595675 CF2421 20x mini-plackuppsättning för örter och rumsväxter, 
träfat med krita för märkning av krukor, frön, frön

168,99 kr
4251805458251 CF12125 20x mini träskivset för örter och inomhusväxter, 

träetiketter med krita för att skriva på krukor, frön, frön
202,99 kr

4251285595699 CF12124 100x Mini Hearts Streudeko för att markera i växtkrukor 
för frön och frön, örter och rumsplanter, trähjärta

168,99 kr
4251285595743 CF12232 4x Trädekoration 3D-stjärna att fästa och placera - 

Julgransdekorationer i trä - Juldekorationer
168,99 kr

4251285595750 CF5948 grönsaks- / råvarurivare av rostfritt stål, universalrivare 
med olika friktionsytor

146,99 kr
4251805432930 CF5948 2x Grönsaksrivare - Grönsaksskivare i rostfritt stål - 

Universellt rivjärn med olika rivytor för grönsaker, ost oc
168,99 kr

4251285595798 CF12658 4x träunderlägg "Pall" - Underlägg för glas i palldesign - 
Underlägg för kalla och varma drycker

202,99 kr
4251285595804 CF12658 8x träunderlägg "Pall" - Underlägg för glas i palldesign - 

Underlägg för kalla och varma drycker
337,99 kr

4251285595811 CF12734 Dammsats med dammsugare och handborste - Sopset 
av metall - Skorstensskopa och kvast med trähandtag

337,99 kr
4251285595835 CF12735 2x kolskedar med galvaniserad bägare - Eldstadsspade 

med trähandtag - Kolspade för eldstad, ugn, grill, grill - 
337,99 kr

4251285595897 CF11999 3x komprimering - gelkomprimering för kalla och varma 
applikationer - kylkuddar - lämpliga för mikrovågor

337,99 kr
4251285595903 CF11999 3x komprimering - gelkomprimering för kalla och varma 

applikationer - kylkuddar - lämpliga för mikrovågor
394,99 kr

4251285595910 CF12831 3x multipel komprimering i olika storlekar med 
fleeceöverdrag - gelkompress för kalla och varma applik

337,99 kr
4251285595927 CF12822 tvådelad glasyrsats gjord av rostfritt stål såsgryta och 

silikonbakborste för grill, grill, kök, konditori och julbage
168,99 kr

4251285595934 CF12784 24x hoppboll för barn - Färgglada hoppbollar som en 
liten present - Flummis i olika färgprover [urval varierar]

202,99 kr
4251285595941 CF12556 4x badleksakfisk - Barnleksak i olika storlekar och färger 

- Simfisk för bad och pool
202,99 kr

4251285595958 CF12556 4x badleksakfisk - Barnleksak i olika storlekar och färger 
- Simfisk för bad och pool

202,99 kr
4251285595965 CF12809 ljushållare i klassisk design - 3-flamma ljusstake med 

rund bas - Ljusstake för 3 ljusstakar
394,99 kr

4251285595972 CF12810 2x Citruspressor - Citronpressare med pip - perfekt för 
juicer av citrusfrukter, såsom citroner, apelsiner och ma

225,99 kr
4251285595996 CF4718 6x jute presentpåsar till jul med handtag - presentpåsar 

till jultomten och advent - presentpåsar med fina motiv
337,99 kr

4251285596009 CF4719 6x vackra presentpåsar till jul med handtag - 
presentpåsar till jultomten och advent - presentpåsar m

337,99 kr
4251285596009 CF4719 6x vackra presentpåsar till jul med handtag - 

presentpåsar till jultomten och advent - presentpåsar m
337,99 kr

4251285596016 CF5049 9x vacker presentpåse till jul med handtag - 
presentpåse till jultomten och advent - presentpåse me

337,99 kr
4251285596016 CF5049 9x vacker presentpåse till jul med handtag - 

presentpåse till jultomten och advent - presentpåse me
337,99 kr
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4251285596023 CF12762 4x julgranshänge present - Julkula presentförpackning - 
Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio

168,99 kr
4251285596047 CF12637 20-delars uppsättning penslar, borstar i olika storlekar 

för hantverk, hobby, hem, trädgård och konst
337,99 kr

4251285596054 CF12703 4x Skrivset barn - Skolskrivset med penna, linjal, 
vässare och suddgummi - Skrivset "Enhörning" för tjejer

168,99 kr
4251285596054 CF12703 4x Skrivset barn - Skolskrivset med penna, linjal, 

vässare och suddgummi - Skrivset "Enhörning" för tjejer
168,99 kr

4251285596061 CF12704 4x Skrivset barn - Skolskrivset med penna, linjal, 
vässare och suddgummi - Skrivset "pirat" för pojkar

168,99 kr
4251285596061 CF12704 4x Skrivset barn - Skolskrivset med penna, linjal, 

vässare och suddgummi - Skrivset "pirat" för pojkar
168,99 kr

4251285596078 CF12705 4x Skrivset barn - Skolskrivset med penna, linjal, 
vässare och suddgummi - Skrivset "Space" för tjejer och

168,99 kr
4251285596078 CF12705 4x Skrivset barn - Skolskrivset med penna, linjal, 

vässare och suddgummi - Skrivset "Space" för tjejer och
168,99 kr

4251285596085 CF8841 24x clownnosor av skum - falska näsor i rött för dräkter, 
Ø 5 cm, för karneval, fancy dress party eller andra tema

225,99 kr
4251285596092 CF8841 36x clownnosor av skum - falska näsor i rött för dräkter, 

Ø 5 cm, för karneval, fancy dress party eller andra tema
394,99 kr

4251285596108 CF11782 5x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 
varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve

112,99 kr
4251285596108 CF11782 5x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 

varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve
112,99 kr

4251285596115 CF11782 10x engångsväska för kall och varm multipel 
gelkomprimering | Gelkylningspaket Skyddande skydd f

112,99 kr
4251285596122 CF11782 25x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 

varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve
168,99 kr

4251285596122 CF11782 25x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 
varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve

168,99 kr
4251285596139 CF11782 50x non-woven engångsöverdrag för kall och varm 

gelkomprimering | Gelkylningspaket Skyddande skydd f
225,99 kr

4251285596146 CF11781 5x engångsväska för engångs- och gelkomprimering 
flera gånger | Gelkylningspaket Skyddande skydd för att

146,99 kr
4251285596153 CF11781 10x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 

varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve
146,99 kr

4251285596153 CF11781 10x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 
varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve

146,99 kr
4251285596160 CF11781 25x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 

varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve
202,99 kr

4251285596160 CF11781 25x Nonwoven-överdrag för engångsbruk för kall och 
varm multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöve

202,99 kr
4251285596177 CF11781 50x Nonwoven engångsöverdrag för kall och varm 

multipel gelkompression | Gel kylpaket Skyddsöverdrag 
337,99 kr

4251285596184 CF10920 2x LED-dekorationslampa för lyktor och telys - Elektrisk 
minilampa för lyktor, stormlampor och för dekoration

112,99 kr
4251285596191 CF12873 8x underlägg av filt - runda underlägg - underlägg för 

krukor, glas, skålar och vaser
168,99 kr

4251285596207 CF12874 4x filtunderlägg - rundbordunderlägg - underlägg för 
krukor, glas, skålar och vaser

225,99 kr
4251285596214 CF12875 9x nagel av filt - runda bordsunderlägg i olika storlekar - 

underlägg för krukor, glas, skålar och vaser
337,99 kr

4251285596221 CF5080 4x Frisbee för barn och vuxna - Frisbeeskiva 22 cm - 
Kastskiva även för hundar - Flygande skiva i fyra färger

202,99 kr
4251285596221 CF5080 4x Frisbee för barn och vuxna - Frisbeeskiva 22 cm - 

Kastskiva även för hundar - Flygande skiva i fyra färger
202,99 kr

4251285596238 CF12709 forskningssats för barn - Insektsuppsättningssats med 
landningsnät och tång - Upptäckningsset för barn - Ped

225,99 kr
4251285596245 CF12642 9-delarsmålarset - pensel, målarulle och många tillbehör 

för renoverings- och dekorationsarbete
225,99 kr

4251285596252 CF12662 11-delat färgrullset - skumrullar och beläggningsrullar 
med handtag - målarrullset för målar- och lackeringsarb

202,99 kr
4251805457506 CF12700 2x gymnastikband med stång - rytmiskt gymnastikband 

- dansband med stång - färgglatt swingband
225,99 kr

4251285596375 CF11869 2x naturlig hårborste av bambu - Miljövänlig borste med 
naturliga borst för naturligt vackert hår - För män, kvinn

225,99 kr
4251285596382 CF12643 12-delars färgrulleuppsättning - Finporerade skumrullar 

för exakt målning och lackering på jämna ytor
168,99 kr

4251285596443 CF12631 12-delars komplett målaruppsättning - startpaket 
Pensel, målarulle och tillbehör för dekorativt renoverings

225,99 kr
4251285596450 CF11260 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 

för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium
202,99 kr
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4251285596467 CF11259 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 
kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

202,99 kr
4251285596474 CF11262 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
168,99 kr

4251285596481 CF11256 Premium kälkekoppel med trähandtag, extra långa 
kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

168,99 kr
4251285596481 CF11256 Premium kälkekoppel med trähandtag, extra långa 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
168,99 kr

4251285596498 CF11257 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 
kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

168,99 kr
4251285596498 CF11257 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
168,99 kr

4251285596528 CF12702 3x Kritrulle i olika färger - Kritmarkörer för målning och 
märkning - Gatukrita för barn - tvättbar

225,99 kr
4251285596528 CF12702 3x Kritrulle i olika färger - Kritmarkörer för målning och 

märkning - Gatukrita för barn - tvättbar
225,99 kr

4251285596573 CF12644 8-delars målarset - målarullar och penslar för dekoration 
och renovering - tillbehör för målarföremål och målar

337,99 kr
4251805462661 CF12379 2x anti-stress figur - squeeze toy narwhal - squeeze ball 

för barn och vuxna [urvalet varierar]
168,99 kr

4251285596597 CF12862 3x hårband mini-cylinder för Halloween - Mini hattar 
med fjäder för karneval - Hår dekoration för kostym på 

225,99 kr
4251805420302 CF12862 3x hårband mini-cylinder för Halloween - Mini hattar 

med fjäder för karneval - Hår dekoration för kostym på 
337,99 kr

4251285596634 CF5181 13-delad nyårsfest - silverfärgad girlang, horn och 
trumpeter för nyårsafton för 12 personer - Nyårsfest "G

202,99 kr
4251285596641 CF5182 13-delad nyårsfest - guldfärgad girlang, horn och 

trumpeter för nyårsafton för 12 personer - Nyårsfest "G
202,99 kr

4251285596658 CF5195 3x nyårsfesthatt - cylinder med glitter för nyårsafton - 
huvudbonader för nyårsafton, karneval, prydnadsfest

337,99 kr
4251285596665 CF5196 3x nyårsfesthatt - melon med glitter för nyårsafton - 

huvudbonader för nyårsafton, karneval, prydnadsfest
337,99 kr

4251285596672 CF5197 2x nyårsfesthatt - melon med glitter för nyårsafton - 
huvudbonader för nyårsafton, karneval, prydnadsfest

202,99 kr
4251285596689 CF5198 2x nyårsfesthatt - nyårsmössa i fedora-design med 

paljetter - huvudbonader för nyårsafton, karneval, pryd
225,99 kr

4251285596696 CF5200 2x nyårsfesthatt - cylinder "HAPPY NEW YEAR" för 
nyårsafton - huvudbonader för nyårsfesten

225,99 kr
4251285596702 CF12825 3x Shooting Party Popper-Set 28cm, Confetti-Cannon 

för nyårsafton, Fester, födelsedagar, Confetti Bomb med
337,99 kr

4251285596726 CF5237 2x nyårsfesthatt - konhatt "Gott nytt år" för nyårsafton - 
huvudbonader för nyårsfesten

225,99 kr
4251285596757 CF12394 2x Toalettborstar - Toalett Set av plast med halkfri 

silikonfot - Toalettborste med borsthållare i grått, turkos
225,99 kr

4251285596764 CF12872 2x isskrapor av kraftig plast med isbrytare och 
skrapkant - isskrapa med visp - fönsterskrapa [urvalet v

202,99 kr
4251805461688 CF12872 2x isskrapor av kraftig plast med isbrytare och 

skrapkant - isskrapa med visp - fönsterskrapa [urvalet v
202,99 kr

4251285596771 CF12796 5x tallrikar - plastplattor av melamin - återanvändbara 
multifunktionsplattor i fantastiska färger - okrossbara [u

337,99 kr
4251285596801 CF12325 Armbågsbandage storlek M - Fogskydd med 

kompression - Elastiskt, halkskyddsbandage, stabilisera
146,99 kr

4251285596832 CF12327 Handledsbandage storlek S - ledskydd med kompression 
- elastiskt, halkfritt bandage, stabiliserande och andning

146,99 kr
4251285596849 CF12327 handledsbandage storlek M - Ledskydd med 

kompression - Elastiskt, halkfritt bandage, stabiliserande
146,99 kr

4251285596856 CF12327 Handledsbandage storlek L - kompressionsfogskydd - 
elastiskt, halkskyddsbandage, stabiliserande och andnin

146,99 kr
4251285596863 CF12327 Handledsstorlek XL - Ledskydd med kompression - 

Elastiskt, halkskyddsbandage, stabiliserande och andnin
146,99 kr

4251285596887 CF12326 Handbandstorlek M - Fogskydd med kompression - 
Elastiskt, halkfritt bandage, stabiliserande och andnings

146,99 kr
4251285596917 CF12328 Ankelbandage storlek S - fotledsvadd med kompression 

- elastiskt, halkfritt bandage, stabiliserande och andning
146,99 kr

4251285596924 CF12328 Ankelbandage storlek M - fotledsstoppning med 
kompression - elastiskt, halkfritt bandage, stabiliserande

146,99 kr
4251285596931 CF12328 Ankelbandage storlek L - Ankel vadderad med 

kompression - Elastiskt, halkfritt bandage, stabiliserande
146,99 kr

4251285596948 CF12328 Ankelbandage storlek XL - fotled med kompression - 
elastiskt, halkskyddsbandage, stabiliserande och andnin

146,99 kr
4251285596955 CF10442 12x flasköppnare i hajdesign som nyckelringar i klara 

färger - festpresenter
146,99 kr
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4251285596955 CF10442 12x flasköppnare i hajdesign som nyckelringar i klara 
färger - festpresenter

146,99 kr
4251285596962 CF12795 6x skål - Skål i melaminplast - Multifunktionell skål i 

olika färger - obrytbar
337,99 kr

4251285596979 CF12794 5x [!!! B-varor !!!] Drickkopp med handtag - plastkopp 
av melamin - multifunktionell kopp i ljusa färger - okros

225,99 kr
4251285597372 CF4698 Folien Ballon Paw Patrol 2x 146,99 kr
4251805427998 CF12707 2x forskningsset för barn - insektsfångningsset med 

förstoringsglas och tång - upptäcktsset för barn - biologi
202,99 kr

4251285597006 CF12708 2x forskningsset för barn - insektsfångningsset med 
förstoringsglas, tång och uppsamlingslådor - upptäcktss

168,99 kr
4251285597013 CF12548 sadelväska för cyklar - cykel sadelväska med 

ryggsäckfunktion - 2in1 cykel sadelväska för MTB, racer
202,99 kr

4251285597044 CF12651 20x mikrofiberduk, rengöringsduk för hushåll, bil, PC 
och mobiltelefon, återanvändbara rengöringsdukar av m

202,99 kr
4251285597112 CF12331 3x moppbytehuvud med syntetiska remsor, klassisk 

ersättningsmop med absorberande moppremsor, vridan
337,99 kr

4251285597129 CF11488 5x potatispresspåsar av 100% bomull - dumplingssäck 
för att göra dumplings och dumplings - pressad trasa ell

168,99 kr
4251285597136 CF12332 5-delars golvrengöringsset, 3-i-1, metallhandtag, 

våtmopp, våtmopp, tvättbar mikrofiberduk och kvast
337,99 kr

4251285597143 CF12332 5-delars golvrengöringsset, 3-i-1, metallhandtag, 
våtmopp, våtmopp, tvättbar mikrofiberduk och kvast

337,99 kr
4251285597150 CF12332 5-delars golvrengöringsset, 3-i-1, metallhandtag, 

våtmopp, våtmopp, tvättbar mikrofiberduk och kvast
394,99 kr

4251285597174 CF12743 2x 30 m allmänt rep med lindningsanordning, mångsidig 
murledning, flätad linje i iögonfallande färger [färgval v

202,99 kr
4251285597181 CF12364 2x 25 m allroundrep, mångsidig fästkabel, klädstreck 

och mycket mer, flätad linje för DIY-gåvor
168,99 kr

4251285597198 CF12737 2x hängande förvaring - Praktisk hängare - Förvaring 
för dörr och vägg - Hängande skåp för badrum och barn

337,99 kr
4251285597204 CF12736 Hängande förvaring - Praktisk hänghållare - Förvaring 

för dörr och vägg - Hängande skåp för badrum och barn
225,99 kr

4251285597211 CF12736 Hängande förvaring - Praktisk hänghållare - Förvaring 
för dörr och vägg - Hängande skåp för badrum och barn

225,99 kr
4251285597228 CF12545 Mini byrå med 6 lådor - Litet skåp i trä i vintage design - 

Förvaring i shabby chic stil
394,99 kr

4251285597235 CF12876 Mini byrå med 3 lådor - Litet skåp av trä i vintage 
design - Dekorativ förvaring i shabby chic stil

337,99 kr
4251285597280 CF12835 vinflaskhållare, extravagant designflaskstativ, 

metallskulptur som dekorativ dryckesflaskhållare för vin
394,99 kr

4251285597303 CF12836 vinflaskhållare, extravagant designflaskstativ, 
metallskulptur som dekorativ dryckesflaskhållare för vin

394,99 kr
4251285597334 CF12654 2x Bagagebälte med robust spänne - Längdjusterbar 

resväska - Bagagebälte i olika färger [urval varierar]
168,99 kr

4251285597365 CF12653 2x Bagagebälte med robust förslutning - Högkvalitativ 
resväska i 2 färger - Bagagebälte för resor och semestra

146,99 kr
4251285597372 CF4698 Folien Ballon Paw Patrol 2x 146,99 kr
4251285597402 CF1781 dörrpropp med handtag, tung dörrhållare, funktionellt 

levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f
337,99 kr

4251285597419 CF7502 2x Bagagerem i randig regnbågsfärg - Justerbar 
fodralrem - Färgglatt bagagebälte med adressfält

146,99 kr
4251285597426 CF12652 Bagagebandskors bestående av 2 resväskor - 

Högkvalitativt bagagebälte - Bagagebälte för resor och s
202,99 kr

4251285597433 CF12611 skursvamp av plast, universal rengöringssvamp med 
försänkt grepp och skursvamp, rengöringssvamp [färgv

112,99 kr
4251285597440 CF12652 Bagagebandskors bestående av 2 resväskor - 

Högkvalitativt bagagebälte - Bagagebälte för resor och s
146,99 kr

4251285597471 CF12086 3x bildram 13 x 18 cm för de vackraste bilderna - snygg 
fotoram - ram för favoritbilder och ögonblicksbilder - br

202,99 kr
4251805455939 CF9939 3x konstgjord snö - sprayburk med dekorativ snö - 

snöspray för att dekorera till jul
202,99 kr

4251285597495 CF12530 8x skruvvalsar - Möbelvridbara hjul 4x med och 4x utan 
svänglager - Transportrullar utan broms

202,99 kr
4251285597501 CF5567 4x skruvvalsar - Möbelvridhjul 2x med och 2x utan 

vridlager - Transportrullar utan broms
337,99 kr

4251285597525 CF5568 12x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 
förtrollande julgransfigurer som hängande träd, julpynt 

394,99 kr
4251805436945 CF12639 3x keramikhällskrapa - universalskrapa för släta ytor - 

praktisk ceran fältskrapa - hällskrapa - glasskrapa
225,99 kr
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4251285597563 CF12305 36x nyckelring inskrivbar - Nyckeletiketter för inskription 
- Nyckelring med titelblock i olika färger och motiv

202,99 kr
4251285597570 CF12890 7-delad spateluppsättning - murspatel, japansk spatel 

och färgskrapa - spatel för hobby, konstruktion, renover
202,99 kr

4251285597587 CF12891 9-delad spateluppsättning - Japansk spatel och 
färgskrapa - olika spatlar för hobby, konstruktion, renov

202,99 kr
4251285597594 CF12892 varmlimspistol med 22 limpinnar, hett lim för skolan, 

DIY konst och hantverk, 40W limpistol
225,99 kr

4251285597600 CF12893 varmlimspistol med 38 limpinnar, färgstarkt glitterlim 
för skolan, DIY-konst och hobby, 10W limpistol

202,99 kr
4251285597617 CF8720 2x handfatmatta universal i vitt, 30,5 x 30,5 cm, 

diskmatta skyddar ytan på diskbänken och disken, kan k
202,99 kr

4251285597624 CF12678 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-
set för 12 personer i elegant design

450,99 kr
4251285597648 CF12678 6-delat tesglasuppsättning, turkiskt téglas, original 

orientaliskt ay-set för 6 personer i elegant design
337,99 kr

4251285597655 CF12683 6x turkiska teglas med 6x fat, original orientaliskt Çay-
set för 6 personer i traditionell design

337,99 kr
4251285597662 CF12689 6x turkiska teglas med 6x fat, original orientaliskt Çay-

set för 6 personer i ljusa färger
450,99 kr

4251285597679 CF12681 6x efterrättskål, färgglad glassglass för glass, desserter 
och frukt, diskmaskinssäkra dessertglas

337,99 kr
4251285597693 CF12680 Svart fruktskål med glas - Dekorativ svart glasskål för 

frukt, snacks och mer - Unik, salladsskål design City at 
225,99 kr

4251285597709 CF12679 6x doppskål, dekorativ serveringsskål för dopp, såser, 
meze, glass och antipasti, mellanmålskål i tropiska färge

337,99 kr
4251285597716 CF12687 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-

set för 12 personer, gastrokvalitet
337,99 kr

4251285597723 CF12684 6-delat tesglasuppsättning, turkiskt téglas, original 
orientaliskt ay-set för 6 personer i elegant design

337,99 kr
4251285597747 CF12686 6-delat tesglasuppsättning, turkiskt téglas, original 

orientaliskt ay-set för 6 personer i traditionell design
337,99 kr

4251285597754 CF12688 6-delat tesglasuppsättning, turkiskt téglas, original 
orientaliskt ay-set för 6 personer i elegant design

337,99 kr
4251285597761 CF12687 24-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-

set för 24 personer, gastrokvalitet
450,99 kr

4251285597778 CF12684 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-
set för 12 personer i elegant design

394,99 kr
4251285597785 CF12685 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-

set för 12 personer i traditionell design
394,99 kr

4251285597792 CF12686 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-
set för 12 personer i traditionell design

450,99 kr
4251285597808 CF12688 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-

set för 12 personer i elegant design
450,99 kr

4251285597822 CF6981 10x penna, touch penna för beröringsfri, hygienisk 
användning av pekskärmar, smartphones och PIN-inmat

168,99 kr
4251285597839 CF6991 10x penna, touch penna för beröringsfri, hygienisk 

användning av pekskärmar, smartphones och PIN-inmat
202,99 kr

4251285597853 CF12898 10x presentpåse, pennväska för pennor och 
reservoarpennor i skolan och på kontoret, dekorativ pre

168,99 kr
4251285597921 CF12276 2x klädkorgar - peg-design peg-påsar - peg-peg-väskor 

för hängning
225,99 kr

4251805447491 CF9944 COM -FOUR® 2x Squeeze Ball - praktisk klämboll i fina 
färger - antistressleksak för barn och vuxna [urvalet vari

168,99 kr
4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 

varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k
202,99 kr

4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 
varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k

202,99 kr
4251285598096 CF10237 4x flexibel ispack - kylkompress med 15 kylceller - 

kylpaket för hushåll, sport och fritid
202,99 kr

4251285598126 CF14043 6x ragout finskål - ugnssäkra formar i rött och orange - 
creme brulee skål - dessert skål med 185 ml vardera

394,99 kr
4251285598133 CF9224 5x strandboll uppblåsbar - strandboll vattenavvisande - 

strandboll för strand, pool och badsjö - badleksak - Ø 3
225,99 kr

4251285598140 CF5737 27-delars festservis - tallrikar, koppar, servetter, 
girlanger - för piratfester, barnfödelsedagskalas och Hall

337,99 kr
4251285598157 CF3485 60-delars piratpresent-set - inbjudningar och 

festfavoriter för barns födelsedagskalas - piratfesttillbeh
337,99 kr

4251285598164 CF11773 2x termometer för insida och utsida - termohygrometer 
med grad Celsius-skala - temperatur- och fuktighetsmät

168,99 kr
4251805468366 CF12559 festfodral i 47 delar för födseln av en pojke - dekoration 

för en genusavslöjande fest - festtillbehörsset med ballo
337,99 kr
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4251805468359 CF12560 47-delars festfodral för en flickas födelse - dekoration 
för en genusavslöjande fest - festtillbehörset med ballon

225,99 kr
4251285598195 CF11582 kaffebryggare med franskt presssystem - kaffepress 

fungerar också som tekokare - kaffebryggare med glasfl
337,99 kr

4251285598218 CF12889 medicinförpackning 7 dagar - medicinförpackning - 
tablettförpackning - tablettförpackning - veckoautomat [

146,99 kr
4251285598218 CF12889 medicinförpackning 7 dagar - medicinförpackning - 

tablettförpackning - tablettförpackning - veckoautomat [
146,99 kr

4251285598225 CF12470 Dosenhalter aufblas. Palme 202,99 kr
4251285598249 CF15687 krans med snöflingor - julkrans - Snöflinga krans för 

juldekoration - juldekoration till julgran - 250 cm
146,99 kr

4251285598256 CF12415 3x konstsnö - sprayburk med dekorativ snö - snöspray 
för dekorering till jul

337,99 kr
4251285598492 CF12373 4x premium stolöverdrag - Julmössa för stolar - 

skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv
225,99 kr

4251285598287 CF5931 9x julgransdekorationer i olika färger - Julpynt snöflinga 
- Julhäng i vitt, transparent och silverfärgat

202,99 kr
4251285598492 CF12373 4x premium stolöverdrag - Julmössa för stolar - 

skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv
225,99 kr

4251285598379 CF9806 21-delat giveaway-set med enhörningsmotiv för 
barnfödelsedagar som består av bollar, snäpparmband 

337,99 kr
4251285598393 CF5922 30x bilsäkringar mini, uppsättning platta säkringar för 

bilen, standard plug-in säkring för fordon av alla märken
168,99 kr

4251285598492 CF12373 4x premium stolöverdrag - Julmössa för stolar - 
skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv

225,99 kr
4251285598508 CF11326 4x nyckelring med flasköppnare - nyckelring i 

mustaschdesign - gåva för män
168,99 kr

4251285598515 CF12253 8x tältpinnar av metall - Robusta v-formade tältpinnar 
för camping och utomhus - Campingpinnar tunga

168,99 kr
4251285598522 CF11430 6x mini bagage hänglås - bagagelås med nyckel - litet 

bagagelås för bagage och resväskor
168,99 kr

4251285598539 CF12268 2x lykthållare för camping och trädgård - lyktkrok - krok 
för tältstänger - upphängning för tältlampa - hängkrok

202,99 kr
4251285598539 CF12268 2x lykthållare för camping och trädgård - lyktkrok - krok 

för tältstänger - upphängning för tältlampa - hängkrok
202,99 kr

4251285598553 CF12802 4x badsvamp för barn - Badboll med mjuk leksak och 
nät - Tvålpåsar med olika motiv [urval varierar]

202,99 kr
4251285598560 CF12361 2x badsvamp för barn - Badbollar i djurdesign - 

Tvålsvamp med olika motiv [urval varierar]
202,99 kr

4251285598577 CF5869 2x Träbricka - Träbricka rektangulär med motiv 
"Favoritmat" i två storlekar - Serveringsbricka med hand

337,99 kr
4251285598584 CF12923 3x hängande blomkrukor för balkonger - hängande 

krukor i ljusa färger för växter och örter - växtkrukor me
225,99 kr

4251285598591 CF12909 4-delad platsmatta "Ice Princess" - Modern platsmatta i 
vinterdesign [urval varierar]

202,99 kr
4251285598607 CF11810 12x ljus påskägg för dekoration - ljus i form av påskägg 

- äggljus för påskdekoration [urval varierar]
337,99 kr

4251285598614 CF12920 2x dekorativ kanin för påskdekoration - filt påskharen 
att sätta på - filtkanin på träbotten [urval varierar]

337,99 kr
4251285598676 CF11712 dekorativa kaninfigurer i tre delar, magnifika 

påskkaniner av keramik i 3 färger med pärlemoroptik, fa
225,99 kr

4251285598683 CF11808 4-delat frukostbord, melaminskärbrädor med olika roliga 
påskmotiv, robusta skärbrädor

225,99 kr
4251285598690 CF9264 4x unicorn gymväska - Unicorn sportväska med magiska 

enhörningsmotiv [urval varierar!] - 42 x 32,5 cm
337,99 kr

4251285598706 CF11201 72x tältpinnar av stål - långa och robusta markpinnar 
med pinnavdragare i fodral för camping och utomhus - i

394,99 kr
4251285598713 CF11818 dörrskylt påskhare, träkanin med sladd för hängning, 

dekoration till påsk, välkomstskylt för ytterdörren
225,99 kr

4251285598720 CF11818 dörrskylt påskhare, träkanin med sladd för hängning, 
dekoration till påsk, välkomstskylt för ytterdörren

225,99 kr
4251285598737 CF6270 12x köttkrokar i S-form - Förkromade multikrokar - 

Universalkrokar - Upphängningsdon stål för kött och fisk
168,99 kr

4251285598751 CF11813 2-delars uppsättning dekorativa hängare, påskharen 
krans av trä för hängning på dörrar, väggar, fönster, ga

202,99 kr
4251285598768 CF11811 2x dörrskylt Frohe Ostern, bokstäver med kaniner, 

påskdekoration, hängare för ytterdörrar, väggar, fönster
202,99 kr

4251285598775 CF11812 2x dörrskylt "Frohe Ostern", påskdekoration med gröna 
bokstäver, hängare för ytterdörrar, väggar, fönster

202,99 kr
4251285598782 CF5738 3-delat dekorativt ägg med påskhälsning Glad påsk och 

strösdekoration, cementägg med träkanin för bordsdeko
225,99 kr
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4251285598805 CF0256 12x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 
barnsäkerhetsskydd av silikon, skydd för spädbarn och s

202,99 kr
4251285598805 CF0256 12x hörnskydd, kantskydd för bord, stol, hylla - 

barnsäkerhetsskydd av silikon, skydd för spädbarn och s
202,99 kr

4251285598829 CF9656 4x unicorn nyckelring av metall och glas - Unicorn 
hänge för nyckelring och ryggsäck - liten talisman [färgv

225,99 kr
4251285598829 CF9656 4x unicorn nyckelring av metall och glas - Unicorn 

hänge för nyckelring och ryggsäck - liten talisman [färgv
225,99 kr

4251285598836 CF9525 4x unicorn nyckelring för att klämma - magisk squeeze 
unicorn hänge för nyckelring och ryggsäck - liten talism

225,99 kr
4251285598904 CF12333 2x tvål i rostfritt stål med tvålfat i rostfritt stål - 

Miljövänlig tvål i rostfritt stål - Idealisk mot obehaglig lu
202,99 kr

4251285598904 CF12333 2x tvål i rostfritt stål med tvålfat i rostfritt stål - 
Miljövänlig tvål i rostfritt stål - Idealisk mot obehaglig lu

202,99 kr
4251285598904 CF12333 2x tvål i rostfritt stål med tvålfat i rostfritt stål - 

Miljövänlig tvål i rostfritt stål - Idealisk mot obehaglig lu
202,99 kr

4251285598911 CF12938 3-delar uppsättning handtvättborstar av rostfritt stål och 
tvål av rostfritt stål med tvål - perfekt rengöring av hän

202,99 kr
4251285598911 CF12938 3-delar uppsättning handtvättborstar av rostfritt stål och 

tvål av rostfritt stål med tvål - perfekt rengöring av hän
202,99 kr

4251285598911 CF12938 3-delar uppsättning handtvättborstar av rostfritt stål och 
tvål av rostfritt stål med tvål - perfekt rengöring av hän

202,99 kr
4251285598928 CF5739 17-delars tillbehörssats multifunktionsverktyg, 

segmentsågblad, nedsågat sågblad, skrapa, slipfiltar för
337,99 kr

4251285598935 CF5768 24-delars multiverktygstillbehörssats med 
segmentsågblad, nedsänkt sågblad för trä och metall, s

337,99 kr
4251285598942 CF5832 16-delars tillbehörssats med ståltråd, borste för borr, 

slipstift, precisionsverktyg, sliphuvudsats för slipning, po
337,99 kr

4251285598966 CF12921 multifunktionsverktyg med de 13 viktigaste 
funktionerna, rosttätt, vikbart multiverktyg som passar d

202,99 kr
4251285598966 CF12921 multifunktionsverktyg med de 13 viktigaste 

funktionerna, rosttätt, vikbart multiverktyg som passar d
202,99 kr

4251285598973 CF12808 4-delad lunchlåda med bestick och såsask, lunchlåda för 
arbete, skola, universitet och resor, lunchlåda diskmaski

146,99 kr
4251285598980 CF12808 4-delad lunchlåda med bestick och såsask, lunchlåda för 

arbete, skola, universitet och resor, lunchlåda diskmaski
146,99 kr

4251285598997 CF12808 4-delad lunchlåda med bestick och såsask, lunchlåda för 
arbete, skola, universitet och resor, lunchlåda diskmaski

146,99 kr
4251285599024 CF12362 4x tandborstfodral, transport- och förvaringslåda för 

handtandborstar, perfekt tandborsthållare för resor [fär
146,99 kr

4251285599031 CF12907 hängande fruktkorg - hängande fruktkorg - individuellt 
justerbar hängande étagère för köket - hängande fruktk

394,99 kr
4251285599048 CF12791 3x termometer - analog termometer för inomhus och 

utomhus - hus- och trädgårdstemperaturmätare med sk
202,99 kr

4251285599055 CF12388 32-deligt återanvändbart bestick, färgglada knivar, 
gafflar och skedar för barn och camping, robust, färggla

202,99 kr
4251805444421 CF12932 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 

flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster
337,99 kr

4251805444421 CF12932 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 
flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster

337,99 kr
4251285599079 CF12940 24x påskägg i ljusa färger med band för upphängning - 

dekoration till påsk med olika motiv - 6 cm
225,99 kr

4251285599086 CF12940 48x påskägg i ljusa färger med band för upphängning - 
dekoration till påsk med olika motiv - 6 cm

337,99 kr
4251285599093 CF12939 24x påskägg i ljusa färger med band för upphängning - 

dekoration till påsk - 6 cm
225,99 kr

4251285599109 CF12939 48x påskägg i ljusa färger med band för upphängning - 
dekoration till påsk - 6 cm

337,99 kr
4251285599116 CF12941 24x påskägg i ljusa färger med band för upphängning - 

dekoration till påsk med olika motiv - 6 cm
202,99 kr

4251285599123 CF12941 48x påskägg i ljusa färger med band för upphängning - 
dekoration till påsk med olika motiv - 6 cm

394,99 kr
4251285599130 CF12947 dekorativa figurer med 4 delar kanin, söt 

påskharenfamilj gjord av keramik, bra dekoration till pås
450,99 kr

4251285599147 CF12841 12x bomullstygspåsar med dragsko - återanvändbar 
tygpåse med dragsko - otryckt, perfekt för målning - OE

337,99 kr
4251285599154 CF12946 15x påskäggsljus för dekoration - färgglada ljus i form 

av påskägg - äggljus för påskdekoration
337,99 kr

4251285599161 CF12944 16x filtunderlägg för drycker - Klöverformade 
bordsunderlägg - Filtglasunderlägg - Dryckunderlägg

225,99 kr
4251285599185 CF12722 dörrrockställ i rostfritt stål med 6 krokar - väggjacka för 

att hänga på dörren - dörrkrok för jackor - kappdörr
337,99 kr

Sidan: 140/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285599192 CF12887 4x fjäderklämmor av metall - limklämmor med 
gummibeläggning - fjäderklämmor för användning i hus

202,99 kr
4251285599208 CF12798 8-delars uppsättning kylmagneter, skrivbara 

bubblformade magneter med penna, memomagneter fö
168,99 kr

4251285599215 CF12806 12x kylmagneter, magneter för anteckningar, 
anteckningar och foton på kylskåpsdörrar och whiteboar

202,99 kr
4251285599239 CF12630 2x badmössa i olika färger - badmössa i silikon - 

badmössa för män och kvinnor i blått och vitt
202,99 kr

4251285599239 CF12630 2x badmössa i olika färger - badmössa i silikon - 
badmössa för män och kvinnor i blått och vitt

202,99 kr
4251285599246 CF12884 2x duschkorg i vitt med krokar - duschgelhållare för 

hängning - hängande korg för dusch - duschhylla - dusc
202,99 kr

4251285599260 CF12896 3x fästtång för människor och djur - fästborttagare för 
hundar och katter - fästgripare för att ta bort fästingar, 

168,99 kr
4251285599260 CF12896 3x fästtång för människor och djur - fästborttagare för 

hundar och katter - fästgripare för att ta bort fästingar, 
168,99 kr

4251285599277 CF12942 24x påskägg Vit, dekorativ äggplast för att tillverka och 
måla, plastägg med band för upphängning - plastägg fö

202,99 kr
4251285599284 CF12942 48x påskägg Vit, dekorativ äggplast för att tillverka och 

måla, plastägg med band för hängning - plastägg för de
337,99 kr

4251285599291 CF12334 12x dörrproppar av gummi - självhäftande dörrbuffert - 
dörrhandtag skydd på väggen - dörrhandtag buffert i vit

168,99 kr
4251285599291 CF12334 12x dörrproppar av gummi - självhäftande dörrbuffert - 

dörrhandtag skydd på väggen - dörrhandtag buffert i vit
168,99 kr

4251285599307 CF12917 48x limpinnar, färgglada glitter 7 mm varma limpinnar 
för konst och DIY-projekt, limpatroner för heta limpistol

168,99 kr
4251285599314 CF7010 påskdekoration & presentset - färgglada raffiakorgar, 

grönt påskgräs, äggfärger - DIY påskkorgar - Påskbo att
337,99 kr

4251285599321 CF6623 4x raffia-korgar och äggfärger som dekor till påsk - 
Påskkorg för att samla påskägg - Påskkorgar - Ø 22 x 7 

225,99 kr
4251285599345 CF12900 200x halm av kraftpapper - Biologiskt nedbrytbara 

sugrör - Miljövänliga pappersrör - 19,5 cm
202,99 kr

4251285599352 CF12710 9x killar med reflekterande remsor, ljusgula tält killar 
med repspännare, stormrep till killtält på camping och f

225,99 kr
4251805422030 CF12738 2x XXL LED-hjärtdekorationshängare - LED-belysning 

med blommönster i trä för fönster, väggar och bordsdek
337,99 kr

4251285599383 CF12988 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

394,99 kr
4251285599390 CF12989 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
337,99 kr

4251285599406 CF12990 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

394,99 kr
4251805471595 CF12991 retrodräkter 1920-talsförklädnad för kvinnor och olika 

förlängningar - Charleston-look - vintage flapper fransar
225,99 kr

4251285599420 CF12991 Retrodräkter 20-talsdräkt för kvinnor och olika 
förlängningar - Charleston Look - Vintage Flapper fransa

225,99 kr
4251285599437 CF12992 4-delat tillbehörsset för piratdräkter - perfekt för 

karnevaler, temafester och kostymevenemang
202,99 kr

4251285599437 CF12992 4-delat tillbehörsset för piratdräkter - perfekt för 
karnevaler, temafester och kostymevenemang

202,99 kr
4251285599444 CF12993 tillbehörsset i två delar för piratdräkter - perfekt för 

karnevaler, temafester och kostymevenemang
337,99 kr

4251285599451 CF12807 analog väggklocka med stor urtavla - vacker klocka för 
kök, vardagsrum, sovrum och kontor - Ø 20 cm

225,99 kr
4251285599468 CF12807 analog väggklocka med stor urtavla - vacker klocka för 

kök, vardagsrum, sovrum och kontor - Ø 20 cm
202,99 kr

4251285599475 CF12807 analog väggklocka med stor urtavla - vacker klocka för 
kök, vardagsrum, sovrum och kontor - Ø 20 cm

225,99 kr
4251285599482 CF12994 tvådelat tillbehörssats för piratdräkter - perfekt för 

karnevaler, temafester och kostymevenemang [urval va
337,99 kr

4251285599499 CF12995 Piratdräkt med röd blus och svart satängbälte för Mardi 
Gras, karneval, Halloween, temafester, bachelor party, k

450,99 kr
4251285599505 CF12996 3-delad kostymtillbehörssats "Police" - Perfekt outfit och 

tillbehör för karneval, karneval, Halloween, födelsedag, 
337,99 kr

4251285599512 CF12335 24x underlägg för drycker - bordsmatta 
dryckesunderlägg Maxi-Single / EP - retro vinylunderläg

202,99 kr
4251805447750 CF12815 12x doftpåsar med olika dofter - doftpåsar för badrum, 

lådor, skåp, rum och bilar - doftpåsar - doftpåsar - doftk
168,99 kr

4251285599536 CF12363 6x verktygshållare tillverkad av stålplåt, väggfäste för 
trädgårdsredskap och verktyg, universal dubbelkrok väg

202,99 kr
4251285599543 CF8646 75-delat hårtillbehörset för tjejer - pannband, 

hårklämma och slips i olika färger
202,99 kr
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4251285599598 CF12801 2x vikbart sugrör av rostfritt stål - rostfritt och 
återanvändbart - dricksrör med en teleskopborste som e

146,99 kr
4251285599598 CF12801 2x vikbart sugrör av rostfritt stål - rostfritt och 

återanvändbart - dricksrör med en teleskopborste som e
146,99 kr

4251285599604 CF12997 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

394,99 kr
4251285599611 CF12998 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
337,99 kr

4251285599628 CF12999 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

337,99 kr
4251285599635 CF13000 tillbehörsset i två delar för piratdräkter - perfekt för 

karnevaler, temafester och kostymevenemang
146,99 kr

4251285599642 CF12965 2x satinhårband för piratdräkter - kan också användas 
som ett bälte i svart - perfekt för karnevaler, temafester

168,99 kr
4251285599659 CF13001 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
337,99 kr

4251285599666 CF13002 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

337,99 kr
4251285599673 CF12985 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
225,99 kr

4251285599680 CF13003 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

225,99 kr
4251285599697 CF13004 4-delars kostymtillbehörssats "Police" - perfekt outfit 

och tillbehör för karneval, Halloween, födelsedag, temaf
394,99 kr

4251285599703 CF13005 3-delars kostymtillbehörssats "Police" - perfekt outfit 
och tillbehör för karneval, Halloween, födelsedag, temaf

337,99 kr
4251285599710 CF13006 3-delars kostymtillbehörssats "Police" - perfekt outfit 

och tillbehör för karneval, Halloween, födelsedag, temaf
337,99 kr

4251285599727 CF13007 4-delars kostymtillbehörssats "Police" - perfekt outfit 
och tillbehör för karneval, karneval, Halloween, födelsed

450,99 kr
4251285599734 CF12982 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
225,99 kr

4251285599741 CF12905 3x baddäck, badring i sommarfärger, färgglada 
barnbaddäck, Ø 47 cm [urval varierar]

202,99 kr
4251285599758 CF12656 10x skalningskniv i rostfritt stål - skarp kökskniv med 

6,5 cm blad - potatiskniv i ljusa färger - grönsakskniv [u
146,99 kr

4251285599765 CF12895 22-delat dykningsinlärningsset, äventyrsdykleksaker för 
barn, roliga dykdjur, undervattens- och badkarleksaker

202,99 kr
4251285599772 CF12657 20x skalningskniv i rostfritt stål - skarp kökskniv med 

6,5 cm blad - potatiskniv i ljusa färger - grönsakskniv [u
202,99 kr

4251285599789 CF13008 15-delat dykinlärningsset, dykleksaker för barn, 
dykringar och roliga dykdjur, undervattensleksaker [urv

225,99 kr
4251285599819 CF12951 Retrodräkter 20-talsdräkt för kvinnor och olika 

förlängningar - Charleston Look - Vintage Flapper fransa
450,99 kr

4251285599826 CF12952 Retrodräkter 20-talsdräkt för kvinnor och olika 
förlängningar - Charleston Look - Vintage Flapper fransa

450,99 kr
4251285599833 CF12952 Retrodräkter 20-talsdräkt för kvinnor och olika 

förlängningar - Charleston Look - Vintage Flapper fransa
450,99 kr

4251285599857 CF12977 Retrodräkter 20-talsdräkt för kvinnor och olika 
förlängningar - Charleston Look - Vintage Flapper fransa

394,99 kr
4251285599864 CF12968 Gangsterhatt - herr- och dammössa - kostymförlängning 

- för temafester, karneval eller karneval - gjord av sam
225,99 kr

4251805471632 CF12954 Retrodräkter 1920-talsförklädnad för kvinnor och olika 
förlängningar - Charleston-look - vintage flapper fransar

202,99 kr
4251285599901 CF12986 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
732,99 kr

4251285599918 CF12971 polisdräkt med svart blus och hatt för Mardi Gras, 
karneval, Halloween, temafester, bachelor party, kosty

507,99 kr
4251285599925 CF12958 3-delad trollkarl tillbehörskostym som består av 

glasögon, slips och trollstav för Mardi Gras och Hallowee
337,99 kr

4251285599932 CF12962 trollstav med ljus och ljud för häxor, trollkarlar och 
magiker - perfekt för karneval och Halloween för barn o

225,99 kr
4251285599949 CF12805 1x blomkruka i hjärtform - blomkruka för blommor - 

blomkruka för trädgård och balkong [urval varierar]
450,99 kr

4251285599956 CF12097 11-delat kosmetiskt set - kosmetisk borste och 
sminksvampar i form av ett ägg - perfekt för pulver, grä

337,99 kr
4251285599963 CF5092 12-delad kosmetisk borste i en liten påse - sminkborste 

- sminkborste - ögonfrans- och ögonbrynsborste
112,99 kr

4251285599970 CF12173 10-delad mini kosmetisk borstsats - sminkborstar i 5 
storlekar - sminkborstar för på språng

202,99 kr
4251285599970 CF12173 10-delad mini kosmetisk borstsats - sminkborstar i 5 

storlekar - sminkborstar för på språng
202,99 kr
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4251285599987 CF12173 14-delat sminkset - professionell kosmetisk borste och 
ögonfransböjare - sminkborste, ögonbrynskam [färg var

168,99 kr
4251285599994 CF12649 10-delars sminkset - professionell kosmetisk borste, 

kosmetisk arrangör och ögonfransklämma [färg varierar
225,99 kr

4251805400014 CF12613 10x interdentalborste, interdentalborste med lock, 
tandrengöring på språng och på språng, med pepparmy

112,99 kr
4251805400021 CF12612 120x interdentalborste, interdentalborste i dispensern, 

tandvård på resa och på språng, tandrengöringsborste 
168,99 kr

4251805400021 CF12612 120x interdentalborste, interdentalborste i dispensern, 
tandvård på resa och på språng, tandrengöringsborste 

168,99 kr
4251805400045 CF13012 8-deligt tejpset, transparent självhäftande filmrullar 

med handdispenser, självhäftande remsor för kontor, he
146,99 kr

4251805400052 CF12526 2x resepiller, mindre, lättare 7 dagars 
läkemedelsdispenser, minitablett för 1 veckas semester,

146,99 kr
4251805400069 CF12386 1000 bambu bomullspinnar, miljövänliga komposterbara 

vårdpinnar tillverkade av bambu och bomull, hållbara bo
202,99 kr

4251805400083 CF13011 9-delars ansiktsrengöringsset, 
ansiktsrengöringsanordning med borste, skalning och m

225,99 kr
4251805400090 CF12646 6x mikrofiberavlägsnande vävnader, små 

ansiktsrengöringsvävnader för hudvård och sminkbortta
168,99 kr

4251805400106 CF13010 6-delars sminkborttagningsset för mikrofiber, 
ansiktsrengöringsservetter för hudvård och sminkbortta

225,99 kr
4251805400113 CF12871 2x LED-hänglampa med dragbrytare, trådlös 

hänglampa, batteridriven glödlampa med sladdbrytare, f
168,99 kr

4251805400120 CF12897 2x LED-nattlampa 0,4 W, uttagslampa med ljussensor 
som trappljus, sovlampa för barn eller automatisk nattb

202,99 kr
4251805400137 CF12645 kosmetisk arrangör med 6 fack för hårborste, läppstift, 

nagellack och sminkborste - förvaringslåda för smink, s
225,99 kr

4251805400144 CF12820 hopfällbart bord av trä - träbord för trädgård, terrass 
och balkong - platsbesparande trädgårdsbord - sidobord

619,99 kr
4251805400151 CF12819 2x fällbar trästol - Fällbar regissörstol - Trädgårdsstol, 

perfekt för camping, fiske, utomhus
1.126,99 kr

4251805400168 CF12527 parasollhållare av galvaniserat stål - markspets för 
marken - bas för parasoll på stranden - parasollställ - Ø 

337,99 kr
4251805415841 CF12919 parasollhållare för inskruvning - markhylsa för 

trädgården - bas för paraplyer - jordspets - paraplyställ i
337,99 kr

4251805400182 CF11977 6-delat skruvmejsel set - Magnetiskt skruvmejsel set - 
Phillips skruvmejsel och platt skruvmejsel för arbete, ver

337,99 kr
4251805400199 CF12937 2x Maritimt dekorationsfartyg av trä - fisketrålare med 

fisknät och skal - träfartyg [färgvalet varierar!]
337,99 kr

4251805400212 CF12937 2x maritimt dekorativt segelfartyg tillverkat av trä i olika 
storlekar - dekorativ träbåt med medelhavskänsla [färgv

394,99 kr
4251805400229 CF12930 Maritimt dekorativt fartyg av trä - fisketrålare med 

fisknät och skal - träfartyg för dekoration - nautisk deko
202,99 kr

4251805400229 CF12930 Maritimt dekorativt fartyg av trä - fisketrålare med 
fisknät och skal - träfartyg för dekoration - nautisk deko

202,99 kr
4251805400236 CF13009 2x påskkorg gjord av tyg för påskägg - Påskkorg med 

vackra motiv - Tygkorg för påskägg - liten förvaringskor
225,99 kr

4251805400359 CF12934 påskkrans med färgade ägg - påskarrangemang med 
påskägg - Dekorativ krans till påsk - underbar dörrkrans

394,99 kr
4251805400250 CF12935 påskkrans med färgade ägg - påskarrangemang med 

påskägg - Dekorativ krans till påsk - underbar dörrkrans
450,99 kr

4251805400267 CF11971 8x glasögonrem för solglasögon, läsglasögon och 
sportglasögon - pålitlig glasögonsnöre för män och kvin

202,99 kr
4251805400267 CF11971 8x glasögonrem för solglasögon, läsglasögon och 

sportglasögon - pålitlig glasögonsnöre för män och kvin
202,99 kr

4251805400274 CF12785 skorstenshålslock Ø 180 mm, blindlock som lock för 
nedlagda skorstenar, kaminrör och skorstenar, galvanis

168,99 kr
4251805400274 CF12785 skorstenshålslock Ø 180 mm, blindlock som lock för 

nedlagda skorstenar, kaminrör och skorstenar, galvanis
168,99 kr

4251805400298 CF12929 100x klädnypor med mjukt grepp, starka klämmor för 
att hänga sänglinne, tvåfärgade klädnypor för att hänga

337,99 kr
4251805400359 CF12934 påskkrans med färgade ägg - påskarrangemang med 

påskägg - Dekorativ krans till påsk - underbar dörrkrans
394,99 kr

4251805400366 CF13013 Påskkrans med färgade ägg - Påskarrangemang med 
påskägg - Dekorativ krans till påsk - underbar dörrkrans

394,99 kr
4251805400373 CF13014 Påskkrans med färgade ägg - Påskarrangemang med 

påskägg - Dekorativ krans till påsk - underbar dörrkrans
450,99 kr

4251805400380 CF12973 2x piratsabel - tillbehör för piratdräkter - perfekt för 
karnevaler, temafester och kostymevenemang

337,99 kr
4251805400397 CF12864 Nun in Pink - Kostymklänning med vita handskar, 

mantel och slöja - Kimono barndräkt i olika storlekar me
450,99 kr
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4251805400403 CF12864 Nun in Pink - Kostymklänning i olika storlekar - Nun 
kostym med nunna huva, vita handskar, mantel och slöj

450,99 kr
4251805400410 CF12865 Kimono i rosa - Kostymklänning i olika storlekar för barn 

Kimono kostym med klänning, bälte och hårtillbehör
507,99 kr

4251805400427 CF12865 Kimono i rosa - Kostymklänning i olika storlekar för barn 
Kimono kostym med klänning, bälte och hårtillbehör

507,99 kr
4251805400434 CF12865 Kimono i rosa - Kostymklänning i olika storlekar för barn 

Kimono kostym med klänning, bälte och hårtillbehör
450,99 kr

4251805400489 CF12868 röd jumpsuit med huva - karnevaldräkter för vuxna - 
bankråndräkt för man och kvinna i olika storlekar

450,99 kr
4251805400496 CF12868 com -four® röd jumpsuit med huva - 

karnevalskostymer för vuxna - bankrånarkostym för ma
450,99 kr

4251805400502 CF12868 röd jumpsuit med huva - karnevaldräkter för vuxna - 
bankråndräkt för man och kvinna i olika storlekar

450,99 kr
4251805400519 CF12120 20x Mini träplattesats för örter och inomhusväxter, 

trästativ för namnskylt, prisstativ med krita för märknin
225,99 kr

4251805400526 CF12926 2x påskbokstäver gjorda av trä, glada påskhälsningar 
med en påskhare att stå, dekorativ stativ som bordsdek

225,99 kr
4251805400533 CF12928 4x påskhusfilt, färgglad påskdekoration, filthus med 

söta kycklingar och påskägg, perfekt som bordsdekorati
202,99 kr

4251805400540 CF12925 18x ljus påskägg för dekoration - ljus i form av påskägg 
- äggljus för påsk dekoration

202,99 kr
4251805400557 CF12927 4x äggkopp "Kyckling" gjord av keramik - äggkoppset 

till påsk - färgglada äggkoppar perfekt för påskdekoratio
202,99 kr

4251805400564 CF13021 3x lådask, plastförvaringslåda för barnleksaker, 
hantverk, smink, pennor - praktisk sorteringslåda [urval 

337,99 kr
4251805400571 CF13023 2x lådask, plastförvaringslåda för barnleksaker, 

hantverk, smink, pennor - praktisk sorteringslåda [urval 
337,99 kr

4251805400588 CF13022 4x låda, plastförvaringslåda för barnleksaker, hantverk, 
smink, pennor - praktisk sorteringslåda [urval varierar]

225,99 kr
4251805400595 CF12945 4x påskkorgar med dekorativt gräs och äggfärg - 

Påskkorgar med äkta fjällängshö - bastkorg med grönt p
337,99 kr

4251805400625 CF13084 4x påskdekoration av trä - Påskkaniner i ett påskägg att 
sätta upp - Dekorationsstele i ljusa färger [urval varierar

394,99 kr
4251805400656 CF13033 4x påskdekorationer av trä - små påskkaniner i en 

påskkorg med halm, fjädrar och påskägg - visas som på
225,99 kr

4251805400663 CF13090 3x fotboll boll regnponcho - engångs nödponcho för 
konserter, arenor, vandring, camping i en praktisk trans

146,99 kr
4251805400670 CF13092 3x champagneflaskkropp, återanvändbar propp för 

champagne-, vin- och champagneflasker, universellt pas
168,99 kr

4251805400687 CF13083 Premium dekorativ figur Golden Bunny, magnifik 
påskharen med guldfärgat glitterdamm, magnifik påskd

225,99 kr
4251805400700 CF13036 100x vita dekorativa påskägg av plast - Plastägg för 

färgning och hängning - Plastägg för dekoration vid pås
337,99 kr

4251805400717 CF13037 25x vita dekorativa påskägg av plast - Plastägg för 
färgning och hängning - Plastägg i olika storlekar

337,99 kr
4251805400724 CF13028 gravdekoration i hjärtform med ängel - minnessten med 

inskription, kors och rosor - väderbeständig gravdekorat
202,99 kr

4251805400724 CF13028 gravdekoration i hjärtform med ängel - minnessten med 
inskription, kors och rosor - väderbeständig gravdekorat

202,99 kr
4251805400731 CF13038 gravdekoration i form av ett hjärta med ros - 

minnessten med hållare för gravljus eller begravningsarr
337,99 kr

4251805400731 CF13038 gravdekoration i form av ett hjärta med ros - 
minnessten med hållare för gravljus eller begravningsarr

337,99 kr
4251805400748 CF13029 gravdekoration sittande ängel, minnessten med 

begravningsängel, vingar och rosor, väderbeständig gra
394,99 kr

4251805400755 CF11825 30-bitars dekoration & presentuppsättning till påsk - 
Påskmärken och ägg för dekoration - Påskkorg med grä

337,99 kr
4251805400762 CF13097 24x påskägg gjorda av plast med dekor - 

Påskdekoration i vakteläggdesign med fjäder och gräs - 
337,99 kr

4251805400786 CF13091 24x färgglada påskägg att hänga på - Påskdekorationer 
med blommönster - Dekorativa påskägg i olika färger so

337,99 kr
4251805400793 CF13095 24x färgglada påskägg att hänga - Påskdekoration med 

marmorerade ränder - Påskäggsdekoration i olika färger
202,99 kr

4251805400809 CF13095 48x färgglada påskägg att hänga - Påskdekoration med 
marmorerade ränder - Påskäggsdekoration i olika färger

337,99 kr
4251805400816 CF13094 24x färgglada påskägg för hängning - Påskdekoration 

med färggradient - Påskäggsdekoration i olika färger so
168,99 kr

4251805400830 CF12924 202,99 kr
4251805400878 CF13114 2-delars uppsättning dekorativa skålar hjärta, matt svart 

träskål i form av ett hjärta, vintage dekoration, ficka to
225,99 kr

Sidan: 144/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805400885 CF13087 matlåda i grönt med bestick och 2 separata fack - 
lunchlåda för skola, arbete, universitet och på språng - 

168,99 kr
4251805400892 CF13087 Lunchlåda i blått med bestick och 2 separata fack - 

Lunchlåda för skolan, jobbet och på språng - Matlåda di
168,99 kr

4251805400908 CF13087 Lunchlåda i rosa med bestick och 2 separata fack - 
Lunchlåda för skolan, jobbet, universitetet och på språn

168,99 kr
4251805400915 CF13030 dekorativ skålhjärta, äkta träskål i form av ett hjärta, 

mycket lätt massivt trä, vintage dekoration, tom ficka so
337,99 kr

4251805400922 CF13031 Deco skål hjärta, äkta trä skål i hjärtform, mycket lätt 
massivt trä, vintage deco, förvaringsskål för nycklar

202,99 kr
4251805400939 CF10359 100g grön pysselmossa för påskkorgar - äkta dekorativ 

mossa för att pyssla och dekorera påskkorgar
202,99 kr

4251805400953 CF13086 lunchlåda i grönt med bestick och såsask - bento box 
för arbete, skola, universitet och resor - lunchboxen är d

146,99 kr
4251805400960 CF13086 matlåda i vitt med bestick och såsask - bento låda för 

arbete, skola, universitet och resor - lunchlådan är disk
168,99 kr

4251805401035 CF13085 2x ägglåda för 12 ägg - äggförvaring - äggbehållare för 
kylen - ägghållare för färska ägg - ägglåda - äggförvarin

202,99 kr
4251805401059 CF13108 4x påskkorgar med dekorativt gräs och äggfärg - 

Påskkorgar med äkta fjällängshö - bastkorg med grönt p
337,99 kr

4251805401080 CF13017 COM -FOUR® 2x trivet - rostfritt stål nitar - storlek 
justerbar trivet för grytor, pannor, grytor och stekar

337,99 kr
4251805401097 CF13020 6-delat rengöringsset, 4-i-1, kvast, handborste, 

dammpanna, fogborste och diskborste, perfekt rengörin
394,99 kr

4251805401103 CF7645 40x sugkoppshållare, multifunktionskrok med metallkrok 
och spår för fairy lights och andra dekorationer

168,99 kr
4251805401110 CF6865 56-delat halmstjärnset - Julgransdekorationer - 

Halmhänge för julgranen - Naturlig julgranridå - Juldeko
337,99 kr

4251805401127 CF9952 2x premium stolöverdrag - Juldekoration för stolar - 
skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv

225,99 kr
4251805401134 CF6868 24-delat halmstjärnset - halmhänge - Julgransprydnad 

av halm - Julgranhängning - Juldekoration - Ø 10 cm
225,99 kr

4251805401141 CF12931 4x trivet i bambu - hållbar trivet för krukor, stekpannor, 
bakfat och wokar - naturliga trivet

225,99 kr
4251805401158 CF6864 24-delat halmstjärnset - Julgransdekorationer - 

Halmhänge för julgranen - Naturlig julgrangardin - Julde
168,99 kr

4251805401165 CF11660 Julgranstopp blank - Julgrantopp av äkta glas till jul - 
Julgrantopp för julgranen, 28 cm

337,99 kr
4251805401172 CF11874 100x sugkoppshållare för sagoljus - sugkoppar med slits 

i transparent blå - hållare med sugkopp för dekoration p
168,99 kr

4251805401189 CF13017 Fat - Fat av rostfritt stål - Fat justerbar i storlek för 
kastruller, stekpannor, grytor och stekar

168,99 kr
4251805401189 CF13017 Fat - Fat av rostfritt stål - Fat justerbar i storlek för 

kastruller, stekpannor, grytor och stekar
168,99 kr

4251805401196 CF12132 julgrantopp som en julgranprydnad av halm - 
halmstjärnspets för julgranen - julgranprydnad - naturlig

168,99 kr
4251805401202 CF12133 julgrantopp som en julgranprydnad av halm - 

halmstjärnspets för julgranen - julgranprydnad - naturlig
146,99 kr

4251805401219 CF15604 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

563,99 kr
4251805401219 CF15604 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
563,99 kr

4251805401226 CF11874 200x sugkoppshållare för sagoljus - sugkoppar med slits 
i transparent blå - hållare med sugkopp för dekoration p

337,99 kr
4251805401233 CF11804 12x dryckesunderlägg set rund av glaspärlor och 

polyester, glasunderlägg för glasögon, Ø 10 cm
337,99 kr

4251805401240 CF13015 56-delars festspettuppsättning, träcocktailspett för 
snacks, snacks, fingermat, antipasti och tapas, ostkotlac

337,99 kr
4251805401257 CF13016 3x dörrstopp i olika färger - tung dörrhållare - 

dörrhållare för källardörr, ytterdörr, badrum och vardag
225,99 kr

4251805401264 CF13019 3-delars knivsats, skarpa köksknivar i rostfritt rostfritt 
stål med ergonomiskt rostfritt handtag, skinkkniv, kniv o

202,99 kr
4251805401288 CF13140 2-delat armband och krage med pyramidnitar i 

läderlook, rocker, biker, punk, steampunk i syntetiskt lä
202,99 kr

4251805401288 CF13140 2-delat armband och krage med pyramidnitar i 
läderlook, rocker, biker, punk, steampunk i syntetiskt lä

202,99 kr
4251805401295 CF12803 14x tätningsklämmor för påsar - tätningsklämmor av 

plast - påsklämmor för tätning och fräscha saker
225,99 kr

4251805401318 CF12804 24x tätningsklämmor för påsar - tätningsklämmor av 
plast - påsklämmor för tätning och fräschhet

202,99 kr
4251805401349 CF13040 4x kaffekopp med hjärta - kaffemugg i finaste keramik - 

kaffekanna för kalla och varma drycker - tekopp - partn
337,99 kr
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4251805401363 CF13050 2x påskägg av trä, träställ med 9 LED-lampor vardera, 
bordsdekoration att ställa upp på våren, bra stämningsb

337,99 kr
4251805401394 CF13055 12x kortkorthållare i hjärtform - platskorthållare för 

bröllop - namnbricka - fotohållare - hållare för bordsnu
337,99 kr

4251805401400 CF6645 4x kaffekopp "Love" - kaffemugg av finaste keramik - 
kaffekanna för kalla och varma drycker - tekopp - partn

337,99 kr
4251805401424 CF13133 6x dekorativt hängare, påskägg med "Frohe Ostern" -

bokstäver, för hängning på växter och väggar, påskdeko
202,99 kr

4251805401431 CF13131 6x dekorativt hängare, påskägg av trä med påskhare, 
trädekoration för hängning på växter och väggar, söt på

168,99 kr
4251805401462 CF13118 2x dekorativa keramiska påskharar täckta med gräs - 

konstfullt utformade dekorativa figurer för påskdekorati
225,99 kr

4251805401462 CF13118 2x dekorativa keramiska påskharar täckta med gräs - 
konstfullt utformade dekorativa figurer för påskdekorati

225,99 kr
4251805401479 CF13126 4x dekorativ påskhare av keramik med rosett och 

blomma - handgjorda dekorativa figurer för påskdekorat
202,99 kr

4251805401486 CF13117 2x dekorativ påskkanin för påskdekoration - dekorativa 
figurer till påsk - dekorativ kanin i fin design [urval varie

225,99 kr
4251805401493 CF13148 6-delad dekoration & presentuppsättning till påsk - 

färgglad filtpåse, naturligt påskgräs, påskklistermärken, 
225,99 kr

4251805401530 CF13112 80g påskgräs naturell - för påskbon, påskkorgar och 
presentförpackningar - perfekt som påskdekoration och 

168,99 kr
4251805401547 CF13112 160g påskgräs naturell - för påskbon, påskkorgar och 

presentförpackningar - perfekt som påskdekoration och 
202,99 kr

4251805401554 CF13115 2x dekorativ påskhare av dolomit - dekorativ figur 
Påskharen på glänsande påskägg i blått och rosa - kanin

337,99 kr
4251805401585 CF13127 4x dekorativa får gjorda av keramik med blomma - 

dekorativa figurer för påskdekoration - dekorativa påskl
202,99 kr

4251805401592 CF8916 3x krukväxt för blomsterarrangemang i hjärtform - 
blommaskum för färska blommor - svamp för hantverk f

450,99 kr
4251805401608 CF13120 3x påsktallrikar av melamin - prydnadstallrikar för påsk 

- påskbo med påskhare och påskägg motiv [urvalet vari
168,99 kr

4251805401615 CF13125 2x dekorativ påskhare med kycklingar gjorda av den 
finaste keramiken - handgjorda dekorativa figurer för på

202,99 kr
4251805401622 CF13119 2x kaninkanter - Påskharen gjord av keramik - 

Påskdekor kantpall - vårdekoration [motiv varierar]
225,99 kr

4251805401639 CF13069 2x dekorationsställ för påsk, färgglada påskkaniner med 
glasögon, påskdekoration att sätta på, påskdekoration i 

202,99 kr
4251805401646 CF13052 4x Påskgräs i 4 färger - Färgad pappersull för 

påskdekoration och påskkorgar - Färgat pappersgräs för
202,99 kr

4251805401653 CF13052 8x Påskgräs i 4 färger - Färgad pappersull för 
påskdekoration och påskkorgar - Färgat pappersgräs för

225,99 kr
4251805401660 CF13056 2x dekorativ display i maritim stil med LED-belysning - 

dekorativ piedestal att sätta ner - dekorativa figurer me
225,99 kr

4251805401677 CF13057 2x dekorativ display i maritim stil med LED-belysning - 
dekorativ piedestal att sätta ner - dekorativa figurer me

225,99 kr
4251805401691 CF4186 78-bitars dekorationssats för påskägg med 

klistermärken, krympfolie och äggfärg - äggdekoration ti
168,99 kr

4251805401707 CF13062 mini byrå med 3 lådor - träskåp i maritim design - 
miniskåp för förvaring av smycken, kosmetika och små f

202,99 kr
4251805401714 CF13060 mini byrå med 3 lådor - träskåp med maritim design - 

miniskåp för förvaring av smycken, kosmetika och små f
202,99 kr

4251805401721 CF13059 minilådor med 4 lådor - träskåp i maritim design - 
miniskåp för förvaring av smycken, kosmetika och små f

225,99 kr
4251805401738 CF13061 mini byrå med 5 lådor - träskåp i maritim design - 

miniskåp för förvaring av smycken, kosmetika och små f
337,99 kr

4251805401745 CF13049 2x dekorativ stativ "fyr" med LED-belysning - dekorativ 
pelare att sätta ner - dekorativ figur i maritim stil

337,99 kr
4251805401752 CF13184 2x dekorativ keramikburk med lock - kakburk i fina 

färger med kaninmotiv - Påskdekoration med påskhare -
394,99 kr

4251805401769 CF13185 2-delat påskporslinsset bestående av en dekorativ 
keramikburk med lock och en påsktallrik med kaninmoti

337,99 kr
4251805401776 CF13186 2-delat påskbestick av keramikburk av hög kvalitet med 

lock och påskplatta med kaninmotiv - Påskdekoration m
337,99 kr

4251805401783 CF13075 dekorativ krans av rotting, rund krans för dekoration, 
hemtillbehör för väggar och golv, vacker som en jul- elle

337,99 kr
4251805401790 CF13074 dekorativ krans av rotting, rund vintage rottingkrans för 

dekoration, hemtillbehör för väggar och golv
337,99 kr

4251805401806 CF13189 2x skärbräda av plast i olika färger - robust skärbräda 
för köket - brädor för skärning av kött och grönsaker - 2

337,99 kr
4251805401943 CF13068 12x påskägg att hänga - Påskdekoration med naturligt 

mönster - Påskäggsdekoration med fjädrar - Storlek: 4 c
337,99 kr
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4251805401974 CF13067 Maritimt deco segelbåt med skal - Träbåt med 
linneseglar - Nautisk badrumsdeko [färgval varierar]

337,99 kr
4251805401981 CF13079 möbelglidarset med 90 delar - självhäftande stolglider 

av plast - halksäkra filtglidare i olika storlekar
146,99 kr

4251805401981 CF13079 möbelglidarset med 90 delar - självhäftande stolglider 
av plast - halksäkra filtglidare i olika storlekar

146,99 kr
4251805401998 CF13078 100-delars möbelglidare - självhäftande stolglider av 

gummiskum - halkskydd i filt i olika storlekar
168,99 kr

4251805402001 CF13070 Maritimt dekorationsfartyg "NO.01" - båt i trä med 
kanvaseglar - nautisk badrumsdekoration - fisketrålare [

225,99 kr
4251805402025 CF13077 122-delad möbelglidsats - självhäftande stolsglidar av 

gummiskum - låda med halkskyddsfiltglidar i olika storle
168,99 kr

4251805402025 CF13077 122-delad möbelglidsats - självhäftande stolsglidar av 
gummiskum - låda med halkskyddsfiltglidar i olika storle

168,99 kr
4251805402032 CF13078 50-bitars möbelglidare - självhäftande stolglider av 

gummiskum - halkskyddande filtglidare i olika storlekar
168,99 kr

4251805402032 CF13078 50-bitars möbelglidare - självhäftande stolglider av 
gummiskum - halkskyddande filtglidare i olika storlekar

168,99 kr
4251805402049 CF13078 50-bitars möbelglidare - självhäftande stolglider av 

gummiskum - halkskyddande filtglidare i olika storlekar
168,99 kr

4251805402056 CF13193 8-delade vaxkritor för ljusuppsättning - vaxfodral i olika 
färger - ljuspenna för att måla ljus - ljusfodral - ljuspenn

168,99 kr
4251805402063 CF13193 4-delade vaxkritor för ljusuppsättning - vaxfodral i olika 

färger - ljuspenna för att måla ljus - ljusfoder - ljuspenn
146,99 kr

4251805402070 CF13194 Plastlåda med separata fack - förvaringslåda - plastlåda 
med lock - förvaringsburk

337,99 kr
4251805402087 CF13071 4x möbelpenna - bruna korrigeringspennor för möbler, 

reparationspennor för att retuschera repor och repor på 
112,99 kr

4251805402100 CF13153 hängande dekoration med träpärlor - dekoration för 
upphängning i maritima färger - dekorativa galgar i blått

202,99 kr
4251805402117 CF13066 1x hängkruka, hängande blomkruka i massivt trä med 

hampsladd, hängkorg för hängande växter, hängare so
394,99 kr

4251805402131 CF13199 2x vattenflaska gjord av borosilikatglas - glasdrinkflaska 
för sport med skruvlock i rostfritt stål - 500 ml, 1000 ml

337,99 kr
4251805402148 CF13080 2x uppblåsbar boll, mjuk fotboll och volleyboll, mjuk 

barnboll, för pool, strand, trädgård och hemma [urval v
225,99 kr

4251805402162 CF13105 2x handduk för långt hår av den finaste mikrofibern - 
huvudhandduk med knapp - absorberande turbanhandd

202,99 kr
4251805402179 CF13073 3x stor skohorn av metall i olika färger - skohorn med 

extra långt handtag - klädhjälp för skor - 42 cm
202,99 kr

4251805402186 CF11198 36x tältpinnar av stål - långa och robusta pinnar för 
camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma

225,99 kr
4251805402193 CF7547 9x rengöringsdukar i mikrofiber - GSM 250 gr / m² - 

mild make-upborttagare för att ta bort smink från känsli
168,99 kr

4251805402193 CF7547 9x rengöringsdukar i mikrofiber - GSM 250 gr / m² - 
mild make-upborttagare för att ta bort smink från känsli

168,99 kr
4251805413557 CF13199 2x vattenflaska gjord av borosilikatglas med skruvlock i 

rostfritt stål och värmeskydd av neopren i grått - dricksfl
394,99 kr

4251805402216 CF13199 2x vattenflaska gjord av borosilikatglas - glasdrinkflaska 
för sport med skruvlock i rostfritt stål - 500 ml

394,99 kr
4251805402223 CF13199 2x vattenflaska gjord av borosilikatglas - glasdrinkflaska 

för sport med skruvlock i rostfritt stål - 1000 ml
450,99 kr

4251805402315 CF6995 36x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 
och utomhus - perfekt för normal och hård mark - Ø 5 

337,99 kr
4251805402322 CF13204 8-delat skrivset för barn - pennor och pennvässare i 

uggeldesign - träpennor, pennvässare i ugglaform [urval
202,99 kr

4251805402346 CF13206 4x motivstansar - stansar med olika motiv - 
motivstansar för hantverk för barn och vuxna [Urval vari

337,99 kr
4251805402421 CF13171 2-delat snorkelsats - dykglasögon och snorkel för 

dykning - dykmask för barn och vuxna
337,99 kr

4251805402452 CF13174 4x Frisbee för barn och vuxna - kastskiva i form av en 
ring - Frisbeeskiva 27 cm - flygskiva i ljusa färger [urval 

202,99 kr
4251805402469 CF13172 2x flygskiva för barn och vuxna - Flygande skiva för 

hundar - Flygande skiva 27 cm - Flygande skiva i ljusa f
225,99 kr

4251805402490 CF13170 3x badglasögon för barn mellan 3 och 8 år - badmask i 
olika färger - klorglasögon med UV-skydd

168,99 kr
4251805402506 CF13211 3x fjäderdammare, rosa och vit fjäderpomper, 

kostymtillbehör för att dölja som rengöringsdame, hemb
225,99 kr

4251805402513 CF13218 4x kaffebönor i två storlekar - dekorativ burk i tidlös 
design - förvaringsbehållare för kaffebönor, kaffe, te

394,99 kr
4251805402537 CF13213 2x stort skohorn av rostfritt stål - skohorn med extra 

långt handtag - doneringshjälp för skor - 51 cm
337,99 kr
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4251805402544 CF13213 4x stort skorhorn av rostfritt stål - skohorn med extra 
långt handtag - doneringshjälp för skor - 51 cm

394,99 kr
4251805402568 CF13220 48-bit äggmålningsset, dekorativa ägg med färg och 

pensel samt krympfilm för dekorering av påskägg, måla 
225,99 kr

4251805402599 CF13157 7-delat knivblock med olika knivar och saxar - 
knivförvaring i trä - skarpa köksknivar med träkloss

450,99 kr
4251805402605 CF13156 bestick 24 delar för 6 personer - bestick i rostfritt stål - 

bestick med kniv, gaffel, sked, tesked - menybestick
507,99 kr

4251805402612 CF13143 Köksrullehållare står i rött - Pappersrullehållare för köket 
- Stående rullehållare i rostfritt stål - Ingen borrning - 3

337,99 kr
4251805402629 CF13145 koppstativ av rostfritt stål - koppkopp i svart - snygg 

kopphållare för köket - 34 cm
337,99 kr

4251805402636 CF13146 koppstativ av rostfritt stål - koppträd i rött - snygg 
kopphållare för köket - 34 cm

337,99 kr
4251805402643 CF13144 köksrullehållare stående i svart - pappersrullehållare för 

köket - stående rullehållare i rostfritt stål - utan borrnin
337,99 kr

4251805402667 CF13047 2x flaskkylare för resande fot - vinkylhylsa med 
fästelement - kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - ch

225,99 kr
4251805434514 CF13048 2x Flaskekylare för på språng - champagnekylare med 

dragsko - kylarärm för kylning av champagne, vin, öl oc
337,99 kr

4251805434507 CF13043 2x Flaskekylare för på språng - vinkylare med 
snabbfäste - kylarhylsa för att kyla öl, vin och läskedryc

225,99 kr
4251805402698 CF13167 3x simdäck - Stor simring för badglädje - Färgglada 

barnbaddäck [urval varierar]
225,99 kr

4251805402704 CF13168 3x simdäck - liten simring för badkul - simdäck för barn 
med färgglada motiv [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805402711 CF13166 simdäck - Stor simring med handtag - Färgglada 

barnbaddäck ca [urval varierar]
202,99 kr

4251805402728 CF13046 2x kallpaket för dryckesburkar - Kylelement för 
kylboxen, kylväskan och på språng - Dryckkylare för fry

225,99 kr
4251805462371 CF13162 350 W äggkokare, 7-äggskokare, steglös tillagning av 

hårdkokta eller mjukkokta ägg, elektrisk äggkokare för s
225,99 kr

4251805402742 CF13222 2-bitars skärbrädor i bokträ, robusta skär- och 
serveringsbrädor av naturligt trä, antibakteriella frukost

225,99 kr
4251805402759 CF10002 köksrullehållare stående - pappersrullehållare för köket - 

stående rullhållare av rostfritt stål - utan borrning - 34 c
168,99 kr

4251805402766 CF13221 Spökdräkt för barn - Halloweendräktspöke med huva - 
Karnevaldräkt för barn - Spökdräkt för pojkar och flickor

394,99 kr
4251805402803 CF13173 2x kulpump med olika adaptrar, blå handluftpump, 

luftpump för simringar, vattenleksaker och sportbollar
168,99 kr

4251805402827 CF9364 hushållsrullehållare stående med sugkoppsställ - 
pappersrullhållare för köket - rullhållare i rostfritt stål - u

168,99 kr
4251805402827 CF9364 hushållsrullehållare stående med sugkoppsställ - 

pappersrullhållare för köket - rullhållare i rostfritt stål - u
168,99 kr

4251805402834 CF13045 kallpaket för kylboxen - kylelement för kylväskan - 
flexibel kylmatta - stort kylpaket - 42 x 39 cm

202,99 kr
4251805402841 CF10031 14-delars underläggssats av rostfritt stål, 

dryckesunderlägg med hållare, Ø 10 cm
225,99 kr

4251805402858 CF13223 4x påskkorgar med deco-gräs och färgade ägg - gröna 
påskkorgar med grönt gräs - raffiakorg med färgat påsk

337,99 kr
4251805402865 CF13174 8x Frisbee för barn och vuxna - kastskiva i ringform - 

Frisbeeskiva 27 cm - flygskiva i ljusa färger [urval varier
337,99 kr

4251805402872 CF13172 4x Frisbee för barn och vuxna - kastskiva för hundar - 
Frisbeeskiva 27 cm - flygskiva i ljusa färger [urval varier

394,99 kr
4251805402902 CF13179 14-bitars strandleksaksset - sandleksaker för strand och 

sandlåda - hink, spade, formar och vattenkanna [urval v
337,99 kr

4251805402926 CF13179 7-delat strandleksaksset - sandleksaker för strand och 
sandlåda - hink, spade, formar och vattenkanna [urval v

168,99 kr
4251805402933 CF4363 2x elektrisk manikyr / pedikyrset med 5 tillbehör - 

nagelvårdsset för perfekta naglar på händer och fötter
202,99 kr

4251805402988 CF7809 300 g kreativ sand med sandformar, inomhus 
modelleringslera för lek och modellering, kreativ modell

146,99 kr
4251805402995 CF8811 6x dekorativt hängande påsk - påskdekoration av trä i 

uggeldesign - Dekorativa hängen för fönster och buskar
146,99 kr

4251805403008 CF7810 500g kreativ sand med sandformar, modelleringslera 
inomhus för lek och modellering, kreativ modelleringsler

225,99 kr
4251805403015 CF13165 6x förvaringsburk med lock - förvaringsburk för örter, 

te, oljor och kryddor - vackert dekorativt glas - kryddbur
394,99 kr

4251805403022 CF13165 3x förvaringsburk med lock - förvaringsburk för örter, 
te, oljor och kryddor - vackert dekorativt glas - kryddbur

225,99 kr
4251805403039 CF13224 3-bitars födelsedagsdekoration med tårljus och konfetti 

- dekoration för barnets födelsedag [urval varierar]
168,99 kr
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4251805403107 CF8360 12-delars set med cowboyredskap med pistoler, hölster, 
märken och bälten - kostymtillbehör för Mardi Gras och 

337,99 kr
4251805403114 CF10138 6x plaggpåse, plaggöverdrag med dragkedja och 

utsiktsfönster, skyddskåpa för transport och förvaring a
394,99 kr

4251805403138 CF13229 ljusstake för stickljus - Ljusstake i klassisk design - 3-
armad ljusstake - 39 cm

450,99 kr
4251805403145 CF13225 5x Äggkopp med kaninöron - Påskkaninäggkopp till 

påskfrukost - Keramisk äggkoppuppsättning i flera färge
337,99 kr

4251805403152 CF13226 4x Äggkoppar med kaninöron - blanka 
påskkaninäggkoppar - keramisk äggkoppuppsättning i f

337,99 kr
4251805403176 CF13230 ljusstake för stickljus - Ljusstake i klassisk design - 5-

armad ljusstake - 39,5 cm
507,99 kr

4251805403183 CF13227 tårtställ med 2 nivåer - tårtställ för bakverk - 
serveringsställ för choklad och frukt - tårtställ - serverin

337,99 kr
4251805403190 CF13228 tårtställ med 3 nivåer - tårtställ för bakverk - 

serveringsställ för choklad och frukt - tårtställ - serverin
507,99 kr

4251805403213 CF13232 2x Freestyle Frisbee för barn och vuxna - lätt kastskiva - 
vattentät frisbeingskiva - 30 cm flygskiva [urval varierar

225,99 kr
4251805403220 CF13233 2x uppblåsbar krona i silver och guldfärgad - kung 

kostym - drottning kostym - kostymtillbehör idealiska fö
202,99 kr

4251805403220 CF13233 2x uppblåsbar krona i silver och guldfärgad - kung 
kostym - drottning kostym - kostymtillbehör idealiska fö

202,99 kr
4251805403237 CF13232 4x Freestyle Frisbee för barn och vuxna - lätt kastskiva - 

vattentät frisbeingskiva - 30 cm flygskiva [urval varierar
225,99 kr

4251805403251 CF13098 6x slem i ett fat - festpresent för barnens födelsedagar - 
färgglada knådslem för knådning - anti-stressslem - skä

202,99 kr
4251805403299 CF13101 4x unicorn poop - glitter slime i enhörning färger - super 

hal slime lera - giveaway för barns födelsedagsfest - uni
202,99 kr

4251805403329 CF8345 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
stjärnmotiv för barn - värmekudde för kalla dagar och p

202,99 kr
4251805403336 CF0278 2x Audio stereokabel 3,5 mm - 4-polig jackkontakt till 

2x 3,5 mm jack - Uttag för anslutning av headset
168,99 kr

4251805403343 CF12452 LED-ljusbåge som julbelysning - Ljusbrygga med 33 
lysdioder - Pyramidljusbåge - Fönsterljusstake till jul

507,99 kr
4251805403398 CF12045 80 meter bindningstråd - Plastbelagd tråd i grön - 

Trädgårdstråd med skäranordning för trädgårdsarbete o
202,99 kr

4251805403411 CF13137 2x påsk teljus - Påskdekoration med påskägg och 
konstgjorda blommor - Färgglada bordsarrangemang fö

225,99 kr
4251805403428 CF10665 36x påskägg att hänga upp - Påskdekoration med fina 

motiv - Påskäggsdekoration - Hängdekoration till påskb
337,99 kr

4251805403435 CF9761 3x rörmokare nyckelringar, olika minitänger av metall, 
hängen i den typiska stilen för yrket, sanitära verktyg fö

146,99 kr
4251805403435 CF9761 3x rörmokare nyckelringar, olika minitänger av metall, 

hängen i den typiska stilen för yrket, sanitära verktyg fö
146,99 kr

4251805403442 CF9761 3x trädgårdsmästares nyckelring, såg, yxa och spade av 
metall, hängsmycke i typisk stil, trädgårdsredskap för ny

146,99 kr
4251805403442 CF9761 3x trädgårdsmästares nyckelring, såg, yxa och spade av 

metall, hängsmycke i typisk stil, trädgårdsredskap för ny
146,99 kr

4251805403459 CF9761 4x nyckelring, snickare och sågar i metall, hängsmycke i 
typisk stil, snickarverktyg för nyckelringen

112,99 kr
4251805403466 CF9762 4x verkstad nyckelring, hammare och skiftnyckel av 

metall, hängande i typisk stil, verktyg för nyckelringen
168,99 kr

4251805403473 CF9761 3x Viking nyckelring, hammare och yxa av metall som 
hänge, design i medeltida vikingastil, mini-Mjölnir för ny

146,99 kr
4251805403473 CF9761 3x Viking nyckelring, hammare och yxa av metall som 

hänge, design i medeltida vikingastil, mini-Mjölnir för ny
146,99 kr

4251805403480 CF13231 6x filterpatron typ A - universalfilter lämplig för 
poolpumpar - ersättningspatron för 603, 604 / G, 637R, 

507,99 kr
4251805403497 CF12943 4x påskbo med sparvfågel och ägg - påskdekoration - 

minifågelbo med grublande sparv - vårdekoration
202,99 kr

4251805403510 CF10537 flaskkylare transparent, behållare för kylning av vin, 
mousserande vin, champagne eller läsk, dubbelväggig d

337,99 kr
4251805403527 CF9607 Stor vin- och champagnekylare, högkvalitativ flaskhink 

av rostfritt stål för fester, bröllop och bufféer, champag
450,99 kr

4251805403541 CF13103 sminkväska "Fluffy Rainbow" - kosmetikaväska i klara 
färger - sminkväska - sminkväska för handväskan - nece

225,99 kr
4251805403541 CF13103 sminkväska "Fluffy Rainbow" - kosmetikaväska i klara 

färger - sminkväska - sminkväska för handväskan - nece
225,99 kr

4251805403558 CF13241 dekorativa figurer med 4 delar kanin - påskharen av 
keramik - hängande dekoration till påsk med olika motiv

337,99 kr
4251805403565 CF13259 24-delad Unicorn Party Favor Set - Handväska, 

nyckelring, studsbollar och snapsarmband - Party Favor
202,99 kr

Sidan: 149/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805403572 CF13260 handtagskorg med påskhare och påskgräs, dekorativ 
korg som påskbo för påskägg och gåvor, med kaninappl

337,99 kr
4251805403589 CF13111 100g fjällängshö för påskbon - Påskpynt för hantverk - 

naturligt påskgräs för påskkorgar
146,99 kr

4251805403596 CF13111 200g fjällängshö för påskbon - Påskdekorationer för 
hantverk - naturligt påskgräs för påskkorgar

202,99 kr
4251805403633 CF13267 -set med 2 fotlina med 20 blommformade hållare, ca. 

200 cm, gjord av metall - fototråd med hållare för att hä
146,99 kr

4251805403640 CF13238 2x flaskproppshjort, dekorativa silverhjort som 
korkpropp, flaskpropp som propp för vin-, champagne- 

202,99 kr
4251805403657 CF13269 16x dukklämmor av rostfritt stål - bordsvägare - 

bordshållare - väderbeständiga bordsdukar
168,99 kr

4251805403664 CF13269 8x dukklämmor gjorda av rostfritt stål - dukviktare - 
dukhållare - väderbeständiga dukklämmor

168,99 kr
4251805403664 CF13269 8x dukklämmor gjorda av rostfritt stål - dukviktare - 

dukhållare - väderbeständiga dukklämmor
168,99 kr

4251805403664 CF13269 8x dukklämmor gjorda av rostfritt stål - dukviktare - 
dukhållare - väderbeständiga dukklämmor

168,99 kr
4251805403688 CF13236 dekorativ skål av träbelagd träskål - träskål för 

rumsdekoration, snacks och frukt
337,99 kr

4251805403695 CF13237 dekorativ skål av trä - kvadratisk träskål belagd - träskål 
för rumsdekoration, snacks och frukt

337,99 kr
4251805403725 CF9901 2x dragstopp för dörrar och fönster - vindstopp i 

mikrofiber - spara energi med dragstopp - 1 kg dörrstop
337,99 kr

4251805403763 CF4679 4x kökssikt i finmask - Sikt i rostfritt stål med förstärkt 
handtag - Sikt i rostfritt stål i 2 varianter

202,99 kr
4251805403770 CF4620 3x kökssil fint nät - Sikt i rostfritt stål med förstärkt 

handtag - Sikt i rostfritt stål med 5 cm siktdjup
202,99 kr

4251805403787 CF13255 6x planteringskorgar för lökar, växande planteringsskål 
för plantering och förvaring av lökplantor, liten korg me

202,99 kr
4251805403794 CF13256 6x planteringskorgar för lökar, planteringsskål för odling 

och förvaring av lökväxter, stor grön lökkorg
337,99 kr

4251805403800 CF13338 6-delars uppsättning planteringskorgar för lökar - 
Växande planteringsskål för plantering och förvaring av 

337,99 kr
4251805403817 CF13086 matlåda i grått med bestick och såsask - bento låda för 

arbete, skola, universitet och resor - lunchlådan är disk
168,99 kr

4251805403831 CF10417 6x Flaskborste för rengöring - Rengöringsborstar med 
svamp - Liten handborste för rengöring av babyflaskor o

225,99 kr
4251805403930 CF13240 2x plastvattenflaska - lätt dricksflaska för sport, skola, 

universitet och fritid, med skruvlock och botten av rostfr
202,99 kr

4251805403947 CF13240 2x plastvattenflaska - lätt dricksflaska för sport, skola, 
universitet och fritid, med skruvlock och botten av rostfr

202,99 kr
4251805403954 CF13254 trädgårdsslanghållare - pulverlackerad stålslanghållare 

för trädgård, källare, skjul - vägghållare för trädgårdssla
337,99 kr

4251805403961 CF0678 12x LED-minificklampa, med snäppkrok som nyckelring, 
perfekt för skola, sport, fritid, camping, utomhus [urval 

337,99 kr
4251805403978 CF10404 4x Handborste - Plastnagelborste - Handborste 

dubbelsidig - Rengöringsborste för händer och naglar
202,99 kr

4251805403978 CF10404 4x Handborste - Plastnagelborste - Handborste 
dubbelsidig - Rengöringsborste för händer och naglar

202,99 kr
4251805403978 CF10404 4x Handborste - Plastnagelborste - Handborste 

dubbelsidig - Rengöringsborste för händer och naglar
202,99 kr

4251805403985 CF13414 3-delat trädgårdsverktygssats - dubbel hack, kultivator 
och blommor i färgglada - för trädgård och balkong

337,99 kr
4251805403992 CF13414 3-delat trädgårdsverktygssats - dubbel hack, kultivator 

och blommor i färgglada - för trädgård och balkong
337,99 kr

4251805404005 CF13414 3-delat trädgårdsverktygssats - dubbel hack, kultivator 
och blommor i färgglada - för trädgård och balkong

337,99 kr
4251805404012 CF13263 2x par trädgårdshandskar i storlek 8 (M) - 

skyddshandskar i blommönster för kvinnor - arbetshand
146,99 kr

4251805404029 CF13415 4x porslinskål - efterrättskål med juldekor - 
mellanmålskål med stjärna och snöflingamotiv till efterr

394,99 kr
4251805404036 CF13416 4x spannmålsskål - dessertskål i modern design - 

snacksskål till efterrätt, snacks eller glass
394,99 kr

4251805404043 CF13417 4x porslinsmugg - kaffemugg till jul - kaffekanna för 
kalla och varma drycker - 360 ml

337,99 kr
4251805404050 CF13418 4x porslinsmugg - kaffemugg i modern design - 

kaffekanna för kalla och varma drycker - 330 ml
337,99 kr

4251805404067 CF13419 4x kaffemugg av porslin - Kaffemugg till jul med 
färgglada motiv - Kaffekanna för kalla och varma drycke

394,99 kr
4251805404074 CF13413 Uppblåsbar boll - Mjuk strandvolleyboll med 

nätöverdrag - Mjuk badboll för pool, strand, trädgård oc
202,99 kr
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4251285533479 CF8955 8x fat av korkrund, Ø 19 x 0,5 cm, rund fat för 
kastruller, stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig

202,99 kr
4251285533479 CF8955 8x fat av korkrund, Ø 19 x 0,5 cm, rund fat för 

kastruller, stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig
202,99 kr

4251805404098 CF9806 30-delat giveaway-set med enhörningsmotiv för 
barnens födelsedagar bestående av klistermärken, nyck

225,99 kr
4251805404104 CF13422 3x folieballong "Grattis på födelsedagen" - ballonger i 

tre mönster - födelsedekoration med färgglada motiv
202,99 kr

4251805404104 CF13422 3x folieballong "Grattis på födelsedagen" - ballonger i 
tre mönster - födelsedekoration med färgglada motiv

202,99 kr
4251805404111 CF12098 2x ballonger "Happy Birthday" - Folieballong för 

födelsedagsdekoration - Födelsedagsgirland gjord av luf
202,99 kr

4251805404111 CF12098 2x ballonger "Happy Birthday" - Folieballong för 
födelsedagsdekoration - Födelsedagsgirland gjord av luf

202,99 kr
4251805404128 CF12817 2x ballonger "Happy Birthday" - Folieballong för 

födelsedagsdekoration - Födelsedagsgirland gjord av luf
202,99 kr

4251805404128 CF12817 2x ballonger "Happy Birthday" - Folieballong för 
födelsedagsdekoration - Födelsedagsgirland gjord av luf

202,99 kr
4251805404135 CF13423 2x folieballong "Grattis på födelsedagen" - ballonger i 

två mönster - födelsedekoration med färgglada motiv
168,99 kr

4251805404135 CF13423 2x folieballong "Grattis på födelsedagen" - ballonger i 
två mönster - födelsedekoration med färgglada motiv

168,99 kr
4251805404142 CF13424 2-bitars uppsättning ballonger - födelsedagsdekoration 

med folieballong "Grattis på födelsedagen" - uppsättnin
202,99 kr

4251805404142 CF13424 2-bitars uppsättning ballonger - födelsedagsdekoration 
med folieballong "Grattis på födelsedagen" - uppsättnin

202,99 kr
4251805404159 CF13425 2-bitars ballonger - födelsedagsdekoration med 

folieballong "It's a boy" - uppsättning krans och ballong 
225,99 kr

4251805404166 CF13425 2-bitars uppsättning ballonger - födelsedagsdekoration 
med folieballong "It's a girl" - uppsättning krans och ball

225,99 kr
4251805404227 CF13433 2x påskkrans med färgade ägg - Påskarrangemang med 

påskägg och konstgjorda blommor - Dekorativ krans till 
202,99 kr

4251805404234 CF13249 påskkrans med färgade ägg - påskarrangemang med 
påskägg - Dörrkrans, dekorativ krans till påsk [urval vari

394,99 kr
4251805404241 CF11455 100x Premium återanvändbara skoöverdrag - Skodäck i 

plast med halkskydd - Återanvändbara skor extra starka
450,99 kr

4251805404241 CF11455 100x Premium återanvändbara skoöverdrag - Skodäck i 
plast med halkskydd - Återanvändbara skor extra starka

450,99 kr
4251805404258 CF11474 100x engångsskor - plastsko - vattentäta engångsskor - 

en storlek passar alla
202,99 kr

4251805404265 CF11474 200x engångsskor - plastsko - vattentäta engångsskor - 
en storlek passar alla

337,99 kr
4251805404272 CF13420 4x termometer för insida - trätermometer med 

metallögla för upphängning - temperaturmätare med sk
168,99 kr

4251805404272 CF13420 4x termometer för insida - trätermometer med 
metallögla för upphängning - temperaturmätare med sk

168,99 kr
4251805404289 CF13437 2-delat bakset med degskrapa och kakborste av silikon - 

degspatel för köket - bakborste med metallhandtag
146,99 kr

4251805404302 CF13248 Dekorativ skål av trä - Träbricka för rumsdekoration - 
Fyrkantig träskål för frukt och snacks - Mini serveringsbr

337,99 kr
4251805404319 CF13428 fruktplockare för att skörda äpplen, körsbär och 

plommon - äppleplockare med tygpåsar - fruktupptagar
202,99 kr

4251805404326 CF13251 4x styrofoamring för hantverk - hantverkssats av 
styrofoam i ringdesign - dekorativt material för blomster

202,99 kr
4251805404333 CF13384 2x mini Seppel hatt med huvudband - huvudbonad för 

Oktoberfest - mini traditionell hatt i en storlek
225,99 kr

4251805404340 CF13250 500x träspett - 30 cm långa spett - grönsaksspett i en 
uppsättning

225,99 kr
4251805404357 CF13253 Fällbar pall - Pall med förvaringsutrymme - 

Förvaringslåda för sittande - 40 L.
394,99 kr

4251805404364 CF13253 Fällbar pall - Pall med förvaringsutrymme - 
Förvaringslåda för sittande - 40 L.

394,99 kr
4251805404371 CF13382 375x sugrör - plaströr - färgglada plaströr - 

livsmedelssäker
202,99 kr

4251805404388 CF13383 500x sugrör - plaströr - plaströr - livsmedelssäker 337,99 kr
4251805404395 CF13431 kakring med justerbar diameter i rostfritt stål - hög 

bakring - kakring för stapling av kakbotten - Ø 17,5 cm 
168,99 kr

4251805404418 CF13427 pizzafack i kolstål med handtag - pizzaplatta med non-
stick beläggning - rund bakplåt för pizza - Ø 34,5 cm

337,99 kr
4251805404425 CF13426 bagettbricka av kolstål - bagettbricka för fyra bagetter - 

bagettform för optimalt bakresultat
337,99 kr
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4251805404449 CF13385 2x skyddsglasögon enligt EN166 - skyddsglasögon med 
front- och sidoskydd - ögonskydd för hantverkare

168,99 kr
4251805404456 CF13386 6-delat ansiktsmassageset - massageapparat för att 

koppla av och rengöra ansiktet med 5 olika tillbehör och
202,99 kr

4251805404463 CF9806 18-delars giveaway-set med enhörningsmotiv för 
barnfödelsedagskalas bestående av bollar, snapsarmban

225,99 kr
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Soap Bubble Wand Set, Soap 

Bubble Bubble Wand i rosa och blått för souvenirer, bar
202,99 kr

4251805441321 CF7629 2x Trädgårdsspruta - Trädgårdshanddusch för 
vattenslang - Slangfäste för bevattning av trädgård, rab

202,99 kr
4251805404500 CF8202 8x Isskrapa för bilen - Vindruteskrapa för bilen - 

Fönsterskrapa - Bilfönsterskrapa, 12 x 12 cm
202,99 kr

4251805404524 CF13453 XL julgransskiva glansig - Julgransskiva i äkta glas till jul 
- Julgransskiva för granen

337,99 kr
4251805404531 CF13454 julgransskiva glansig - Julgransskiva av äkta glas till jul - 

Julgransskiva för granen
337,99 kr

4251805404548 CF13456 julgransskiva glansig - Julgransskiva av äkta glas till jul - 
Julgransskiva för granen

337,99 kr
4251805404555 CF13457 julgransskiva glansig - Julgransskiva av äkta glas till jul - 

Julgransskiva för granen
337,99 kr

4251805404562 CF13461 julgransskiva glansig - Julgransskiva av äkta glas till jul - 
Julgransskiva för granen

337,99 kr
4251805404579 CF13462 julgransskiva blank - Julgransskiva i äkta glas till jul - 

Julgransformad topp för granen
337,99 kr

4251805404586 CF13463 julgransskiva blank - Julgransskiva i äkta glas till jul - 
Julgransformad topp för granen

337,99 kr
4251805404593 CF13467 julgranstopper shiny - Julgranstopper gjord av äkta glas 

till jul - Julgranstopper med snögubbe
394,99 kr

4251805404609 CF13468 julgranstopper shiny - Julgranstopper gjord av äkta glas 
till jul - Julgranstopper med snögubbe

394,99 kr
4251805404616 CF13469 julgranstopper shiny - Julgranstopper gjord av äkta glas 

till jul - Julgranstopper med jultomten
450,99 kr

4251805404623 CF13470 julgranstopper shiny - Julgranstopper gjord av äkta glas 
till jul - Julgranstopper med jultomten

337,99 kr
4251805404630 CF13471 julgransskiva glansig - Julgransskiva av äkta glas till jul - 

Julgransskiva för granen
337,99 kr

4251805404647 CF13472 julgranstopper - Julgranstopper gjord av äkta glas för 
jul - Julgranstopper för granen

337,99 kr
4251805404654 CF13473 julgranstopper - Julgranstopper gjord av äkta glas för 

jul - Julgranstopper för granen
337,99 kr

4251805404661 CF13474 julgransskiva glansig - Julgransskiva av äkta glas till jul - 
Julgransskiva för granen

337,99 kr
4251805404678 CF13475 julgranstopper - Julgranstopper gjord av äkta glas för 

jul - Julgranstopper för granen
337,99 kr

4251805404685 CF13476 julgransskiva glansig - Julgransskiva av äkta glas till jul - 
Julgransskiva för granen

337,99 kr
4251805404692 CF13477 julgranstopper - Julgranstopper gjord av äkta glas för 

jul - Julgranstopper för granen
337,99 kr

4251805404708 CF13542 julgranstopp med bokstäver - Julgransskiva i äkta glas 
till jul - Julgransskiva för granen

337,99 kr
4251805404715 CF13543 julgranstopp med bokstäver - Julgransskiva i äkta glas 

till jul - Julgransskiva för granen
337,99 kr

4251805404722 CF13544 julgranstopp med mönster - Julgransskiva i äkta glas till 
jul - Julgransskiva till granen

337,99 kr
4251805404739 CF13545 julgranstopp med mönster - Julgransskiva i äkta glas till 

jul - Julgransskiva till granen
337,99 kr

4251805404746 CF13455 XL julgransskiva glansig - Julgransskiva i äkta glas till jul 
- Julgransskiva för granen

394,99 kr
4251805404753 CF13546 parasollhållare av metall - parasollställ för balkong, 

terrass eller bord - balkongparasollhållare XL
337,99 kr

4251805404777 CF13548 2x uppblåsbar badboll - strandboll med sommarmotiv - 
jätte strandboll för stranden och poolen - badleksaker

337,99 kr
4251805404784 CF13549 2x LED-lampor med dekorativa glasflaskor och 

korkförslutning - dekorativa älvljus - batteridriven dekor
202,99 kr

4251805404791 CF13553 4x krans i tropisk design med olika motiv - lyktkrans för 
både inne och ute - festdekoration

202,99 kr
4251805404807 CF13551 grillpanna med praktiskt avtagbart handtag i rostfritt 

stål, grillkorg för vegetariska rätter, grönsaker, fisk och 
168,99 kr

4251805404821 CF13547 uppblåsbart simdjur i flamingo design - baddjur för 
stranden och poolen - Flamingo luftmadrass - badö - vat

394,99 kr
4251805463750 CF11636 3x uppblåsbar simring i cool design - färgglad simring - 

badkul för barn och vuxna
394,99 kr
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4251805404852 CF13564 3x förvaringsburk för förvaring av mat med lock för 
camping eller picknick - för frukt, grönsaker, snacks, mü

337,99 kr
4251805428247 CF13565 6x spraykrita i klara färger - kritamarkör för målning och 

skrivning - gatukrita för barn - markeringsspray tvättbar
337,99 kr

4251805404876 CF13566 3x blomsterspruta - sprayflaska för vattning av växter - 
vattensprayflaska för vattenförstening

225,99 kr
4251805404883 CF13563 Dekorativ flaskhållare, vinflaskhållare av metall, vinställ 

för alla vanliga vinflaskor i vintagedesign, vinhållare "br
394,99 kr

4251805404890 CF13562 Dekorativ flaskhållare, vinflaskhållare av metall, vinställ 
för alla vanliga vinflaskor i vintage design, vinhållare "m

394,99 kr
4251805404913 CF11241 6-delat trädgårdsredskapssats för barn - liten kratta, 

spade och spade av robust metall och trä, perfekt för tr
225,99 kr

4251805432923 CF13558 magnetisk gardin för insektsskydd - flugskärm med 
magnet för balkongdörren och altandörren - dörrmonter

337,99 kr
4251805404975 CF13556 2x kallram fleece - trädgård fleece för att skydda mot 

väder och insekter - vinter skydd för växter - 1,5 x 5 m
202,99 kr

4251805404982 CF13557 2x växtskyddspåse av trädgård fleece - täckande fleece 
med dragsko - vinter fleece för att skydda växter från v

337,99 kr
4251805405002 CF13560 3x blomma och flerårig hållare - halv-rund buskstöd - 

buskstöd för blommor, rankor och perenner
450,99 kr

4251805405019 CF13559 2x blomma och flerårig hållare - rund buskstöd - 
buskstöd för blommor, tendrils och perenner

450,99 kr
4251805405026 CF13567 6x hårkrita tvättbar i olika färger för färgglada hårstrån, 

hårmasker för färgglada höjdpunkter på fester, Hallowe
202,99 kr

4251805405040 CF9392 6x möss kattleksak av tyg - tygmus med töjbar svans - 
pälsmus att leka med för katten - 18 cm

202,99 kr
4251805405057 CF13270 2x lunchlåda med två separata fack - kall köttlåda - 

lunchlåda för resande fot - förvaringsburkar - 23 x 15 x 
225,99 kr

4251805405071 CF13273 3x fin spruta av metall - blomspruta - sprayflaska - 
vattenspruta - 250 ml trädgårdsspruta [urval varierar]

225,99 kr
4251805405118 CF13573 6-delars set bestående av lunchlåda och bestick, med 

roliga indiska motiv för pojkar och flickor, lunchlådor me
168,99 kr

4251805405125 CF13574 5-delars reseset för barn - transportväska med 
tandborstmugg, tandborstfodral, kam och borste för poj

168,99 kr
4251805405132 CF13575 5-delars reseset för barn - transportväska med 

tandborstmugg, tandborstfodral, kam och borste för tjej
168,99 kr

4251805405149 CF13576 2x tandborstfodral för barn - tandborstfodral med 
indiskt motiv - tandborstfodral i rosa och blått

146,99 kr
4251805405156 CF13577 2x hårborste för barn - borsta i rosa och blått med 

indiskt motiv - barnborste för flickor och pojkar
168,99 kr

4251805405200 CF10925 10 kg kolbriketter tillverkade av äppelträ, 100% 
naturligt träkol för rökare, pellets och stativgrillar

450,99 kr
4251805405231 CF9198 8x matta - bordsmatta för köket - värmebeständig 

matta - tvättbar matta - 30 x 45 cm
337,99 kr

4251805434491 CF9299 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa med snabbkoppling 
- kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - champagnekyl

168,99 kr
4251805465570 CF10926 2x tesil i plast - tesil - fint tefilter för teälskare - med 

stämpel för klämning
146,99 kr

4251805405262 CF8604 24x flexibla pennor - böjpennor - nuvarande del - 
festpresent - barns födelsedagar

202,99 kr
4251805405309 CF13580 10x anti-stressboll i nätet - Squeezeball för barn och 

vuxna - Crumple ball i ljusa färger
202,99 kr

4251805405316 CF13581 3x anti-stress figur - klämma leksak enhörning - klämma 
boll för barn och vuxna [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805405316 CF13581 3x anti-stress figur - klämma leksak enhörning - klämma 

boll för barn och vuxna [urvalet varierar]
202,99 kr

4251805405323 CF13451 6x Antistressfigur - enhörning med klämleksaker - 
klämboll för barn och vuxna [urval varierar]

337,99 kr
4251805405385 CF13357 24x påskägg att hänga upp - Påskpynt i vackra färger - 

Påskägg - storlek: 6 cm [urvalet varierar]
225,99 kr

4251805405392 CF13357 48x påskägg att hänga upp - Påskpynt i vackra färger - 
Påskägg - Storlek: 6 cm [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805405415 CF13583 16-delad bak- och köksuppsättning med måttsked och 

kakskärare - måttsked och kakskärare för matlagning
146,99 kr

4251805405422 CF13583 16-delad bak- och köksuppsättning med måttsked och 
kakskärare - måttsked och kakskärare för matlagning

146,99 kr
4251805405439 CF13583 16-delad bak- och köksuppsättning med måttsked och 

kakskärare - måttsked och kakskärare för matlagning
146,99 kr

4251805405446 CF13436 4x Bevattningskula för inomhusplanter - Automatisk 
vattning för krukväxter - Vattendispenser för växter - 35

202,99 kr
4251805425611 CF13281 3x Blomkruka gjord av bambufibrer i ljusa färger - 

Örtkruka - Cachepot - Ø 15 x 13,5 cm [färgval varierar]
225,99 kr
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4251805425628 CF13282 3x Blomkruka gjord av bambufibrer i ljusa färger - 
Örtkruka - Cachepot - Ø 18,5 x 17 cm [färgval varierar]

225,99 kr
4251805405477 CF13280 4x blomkruka gjord av metall i ljusa färger - örtkruka - 

mini hink - kryddkruka - Ø 15,5 x 14,5 cm - (färgvalet v
225,99 kr

4251805405484 CF13274 3x blomkruka gjord av metall i ljusa färger - örtkruka - 
mini hink - kryddkruka - blå, gul, mörkgrön - Ø 18,5 x 1

202,99 kr
4251805405507 CF13589 juldörrkrans - adventskrans med tallkottar, bär och löv - 

dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans
563,99 kr

4251805405514 CF13590 juldörrkrans - adventskrans med röda bär och blad - 
dekorativ höstkrans - juldekoration - bordskrans - julkra

507,99 kr
4251805405521 CF13595 juldörrkrans - adventskrans med kottar och vita bär - 

dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans
507,99 kr

4251805405538 CF13592 dörrkrans för höst och vinter - Adventskrans med 
apelsinbär och löv - dekorativ krans - Juldekoration - bo

563,99 kr
4251805405545 CF13595 juldörrkrans - adventskrans med kottar och vita bär - 

dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans
507,99 kr

4251805405552 CF13594 dörrkrans för höst och vinter - Adventskrans med 
apelsinbär och löv - dekorativ krans - Juldekoration - bo

394,99 kr
4251805405569 CF13595 COM -FOUR® juldörrkrans - adventskrans med kottar 

och vita bär - dekorationskrans - juldekoration - bordskr
337,99 kr

4251805405576 CF13596 dörrkrans för höst och vinter - Adventskrans med 
apelsinbär och löv - dekorativ krans - Juldekoration - bo

337,99 kr
4251805405583 CF13597 6x juldekoration med kottar, stjärnor och grenar - 

juldekorationer - hantverkstillbehör
337,99 kr

4251805405590 CF13598 6x juldekoration med kottar, grenar och bär - 
juldekorationer - juldekorationer

337,99 kr
4251805405606 CF13599 6x juldekoration med kottar, grenar och mossa - 

spriddekorationer till jul - juldekorationer
337,99 kr

4251805405613 CF13600 3x juldekoration med kottar, löv och träskivor - 
juldekorationer - adventskrans - juldekorationer

168,99 kr
4251805405620 CF13601 3x juldekoration med kottar, bark och bär - 

spriddekorationer till jul - hantverksset - juldekorationer
202,99 kr

4251805405637 CF13602 3x juldekoration med kottar och grenar - strö dekoration 
till jul - juldekorationer

202,99 kr
4251805405644 CF13603 8x underlägg av naturligt trä - glasunderlägg - 

glasunderlägg - träskivor för hantverk - Ø ca. 11-13cm
168,99 kr

4251805405651 CF13604 30x kottar i guldfärg - kottar som julpynt - kottpynt - 
spriddekorationer - hantverksuppsättningar - julpynt

202,99 kr
4251805405668 CF13604 30x kottar vit spets - kottar som juldekorationer - kottar 

dekoration - strö dekoration - juldekorationer
202,99 kr

4251805405675 CF13604 30x kottar i vitt - kottar som julpynt - kottpynt - 
spriddekorationer - hantverksset - juldekorationer

202,99 kr
4251805405682 CF9202 4x lunchlåda för resor - lunchbox i olika storlekar - 

förvaringsburkar för mat, snacks, frukt, grönsaker
225,99 kr

4251805405699 CF9202 4x lunchlåda för resor - lunchbox i olika storlekar - 
förvaringsburkar för mat, snacks, frukt, grönsaker

225,99 kr
4251805405705 CF9202 2x lunchlåda för resor - lunchlåda i olika storlekar - 

förvaringslådor för mat, snacks, frukt, grönsaker
168,99 kr

4251805405712 CF9202 4x lunchlåda för resor - lunchbox i olika storlekar - 
förvaringsburkar för mat, snacks, frukt, grönsaker

225,99 kr
4251805405729 CF13329 3x trädgårdshandskar i storlek S - skyddshandskar i 

blommönster med gummibeläggning [urval varierar]
202,99 kr

4251805405736 CF13329 3x trädgårdshandskarpar i storlek M - skyddshandskar i 
blommönster med gummibeläggning [urval varierar]

202,99 kr
4251805405743 CF13329 3x trädgårdshandskar i storlek L - skyddshandskar i 

blommönster med gummibeläggning [urval varierar]
202,99 kr

4251805405750 CF13330 3x trädgårdshandskarpar i storlek S - Skyddshandskar i 
blommönster med gummibeläggning [urval varierar]

146,99 kr
4251805405767 CF13330 3x trädgårdshandskarpar i storlek M - skyddshandskar i 

blommönster med gummibeläggning [urval varierar]
168,99 kr

4251805405774 CF13330 3x trädgårdshandskar i storlek L - skyddshandskar i 
blommönster med gummibeläggning [urval varierar]

146,99 kr
4251805405798 CF10957 15x runda schacklar - små schacklar med skruvlås - 

böjda schacklar med ögonbultar - rostfritt stål 304 - 9,5 
225,99 kr

4251805405804 CF13311 4X 50 m grön bindningstråd, lindningstråd för hantverk, 
modellering och fixering av växter - perfekt för juldekor

202,99 kr
4251805405811 CF13311 4X 50 m bindningstråd, lindningstråd för hantverk, 

modellering och fixering av växter - perfekt för juldekor
202,99 kr

4251805405866 CF13340 8x växtskyddsväska tillverkad av trädgårdsmassa - 
Täckande fleece med dragsko - Kallramfleece för att sky

394,99 kr
4251805405873 CF13586 Insekthotell av trä - Bihotell för flygande insekter, 

nyckelpigor, fjärilar och flugor - Insekthus att hänga
394,99 kr
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4251805405897 CF13348 3x inomhusväxthus för odling av växter - odlingsset för 
36 växter - växtlåda för hemmet

225,99 kr
4251805405903 CF13349 34-delars odlingsset, växtodlingsset med miniväxthus 

och massor av tillbehör, för odling av växter på våren
202,99 kr

4251805469530 CF13613 campingdusch - kompakt soldusch med 15 L - mobil 
utomhusdusch för camping, trädgård, strand och semes

225,99 kr
4251805405941 CF13610 hopfällbar spade med bärväska - stabil spade - 

hopfällbar fältspade - spade av stål för camping, trädgår
394,99 kr

4251805405958 CF13614 Partybehållare i retrodesign - Transportlåda med två 
nivåer och lyftinsats - Tårtbehållare och matlåda

394,99 kr
4251805405965 CF13614 Partybehållare i retrodesign - Transportlåda med två 

nivåer och lyftinsats - Tårtbehållare och matlåda
394,99 kr

4251805405972 CF13614 Partybehållare i retrodesign - Transportlåda med två 
nivåer och lyftinsats - Tårtbehållare och matlåda

337,99 kr
4251805405989 CF13390 2x grillborste - 3 i 1 grillgrillborste med stark skrapa i 

rostfritt stål, trådrengöringsborste och skursvamp för ko
202,99 kr

4251805405996 CF13400 2x Socktork med 18 klädnålar - Mini roterande 
torktumlare för hängning - Torktumlare för strumpor [Ur

337,99 kr
4251805406009 CF13391 2x kakstativ för jämn, snabb kylning - rund kylgrill - 

rostfritt stålkakstativ för kök och konditori - Ø 32 cm
337,99 kr

4251805406016 CF9589 6x slem med ett poppande ljud i en burk, deglera i en 
soptunna, i svala färger, perfekt som present

202,99 kr
4251805406023 CF13387 3x platt ispack - Utrymmesbesparande och perfekt för 

kylbox och kylväska - Smalt kylelement för camping och
337,99 kr

4251805406030 CF13387 6x platt ispack - Utrymmesbesparande och perfekt för 
kylbox och kylväska - Smalt kylelement för camping och

394,99 kr
4251805406047 CF13585 6x Bubble Wand - Soap Bubble Sword - stora 

såpbubblor för födelsedagar, trädgårdsfester och bröllop
337,99 kr

4251805419016 CF10888 fällbar shoppingvagn - hopfällbar handvagn för 
shopping - fällbar låda med rullar och teleskophandtag

450,99 kr
4251805406061 CF13438 2x växtsäck för potatis - potatisväxtsäck - grön 

växtskyddssäck med handtag och dräneringshål - ca. 35
225,99 kr

4251805406085 CF13378 2x Grillfläkt - Grillfläkt - Grill Tändare - Handfläkt - 
Handdriven bälg

202,99 kr
4251805406092 CF13379 2x grillskrapa med trähandtag - grillspatel av rostfritt 

stål och trä - för att vända grillad mat som hamburgare 
168,99 kr

4251805406108 CF13346 3x 80m trädgårdssnöre, väderbeständigt garn, 
slipsnöre, snöre, trädgårdstejp för inomhus och utomhu

202,99 kr
4251805406115 CF13275 2x Pizza Cutter med skyddskåpa - Pizzarulle i rostfritt 

stål - Pizzahjul - Pizza Cutter - Svart, röd [urval varierar]
146,99 kr

4251805406122 CF13279 2x pizzaskärare - pizzarulle, pizzahjul - pizzaskärare i 
rostfritt stål, robust handtag och skyddslock, svart

112,99 kr
4251805406139 CF3615 3x LED gravljus - LED-ljus "evigt ljus" - Rött gravljus 

med flimrande effekt
225,99 kr

4251805406146 CF3615 6x LED gravljus - LED-ljus "evigt ljus" - Rött gravljus 
med flimrande effekt

394,99 kr
4251805406153 CF13615 2-delat trädgårdsverktygssats - Trädspade och 

blomgaffel av robust och halksäker plast, för trädgård o
168,99 kr

4251805406160 CF13333 4x flaskkylare för på språng - kall pack med stängning - 
kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - champagnekylar

225,99 kr
4251805461312 CF13312 3x flaskkylare för på språng - vinkylfodral med 

sommarmotiv - kylfodral för öl, vin och läsk - champagn
202,99 kr

4251805406191 CF13306 4x mopp tofflor för golvrengöring, återanvändbara 
städskor, högabsorberande golvtorkare av mikrofiber, tv

168,99 kr
4251805406191 CF13306 4x mopp tofflor för golvrengöring, återanvändbara 

städskor, högabsorberande golvtorkare av mikrofiber, tv
168,99 kr

4251805406207 CF13388 3x 50 rengöringsdukar på rulle - Rengöringsdukar för 
kök, badrum och hushåll - Multifunktionella trasor i olika

225,99 kr
4251805406214 CF13318 3x toalettborste - toalettborste med hållare - 

toalettborste av plast - toalettborste i moderna färger [u
337,99 kr

4251805406221 CF13618 2x Verktygslåda tom - Mini verktygslåda med lock och 
bärhandtag - Liten verktygslåda för tillbehör

225,99 kr
4251805406238 CF13337 2x vattenpass i aluminium - vattenpass i metall 30 cm 

lång - vattenpass i aluminium med horisontell, vertikal o
168,99 kr

4251805406245 CF13339 2x vattenpass i aluminium - vattenpass metall 40 cm 
lång - vattenpass i aluminium med horisontell, vertikal o

202,99 kr
4251805406252 CF13353 2x vattenpass i aluminium - vattenpass metall 40 cm 

lång - vattenpass i aluminium med horisontell, vertikal o
202,99 kr

4251805406269 CF13354 5x vikregel av plast - 2 meter vikregel med 10 länkar - 
Meterregel i vit

337,99 kr
4251805406276 CF7397 200x grönt plastväxtbindemedel - stabilisera växter - 

trädbindande tejp - växtfäste - växtklämmor, 14 cm
146,99 kr
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4251805461640 CF4974 160x självhäftande etiketter - hushållsetiketter för glas 
och flaskor - klistermärken kan skrivas på för kök, konto

112,99 kr
4251805461640 CF4974 160x självhäftande etiketter - hushållsetiketter för glas 

och flaskor - klistermärken kan skrivas på för kök, konto
112,99 kr

4251805406290 CF4974 400x etiketter självhäftande - Hushållsetiketter för glas 
och flaskor - Klistermärken skrivbara för kök, kontor, ho

112,99 kr
4251805406306 CF13617 7-delat rengöringsset - rengöringsset för hushållet med 

många rengöringsredskap som kvastar, hinkar, borstar, 
394,99 kr

4251805406313 CF13641 5-delat rengöringsset, handborste, dammpanna, 
handborste, diskborste och fönsterdragare, perfekt reng

202,99 kr
4251805406320 CF13652 8-delat odlingsset - odlingslåda med 24 krukor och 

vattenkar för växtodling - växthus inomhus - ca. 35,5 x 
337,99 kr

4251805406337 CF13656 8-delad odlingssats, set med vattenbrickor, 
växthusskydd och krukbrickor för odling av inomhusväxt

225,99 kr
4251805406344 CF13653 2x odlingslåda för att odla totalt 40 plantor - odlingssats 

för balkongen, med badkar, lock och 40 växter
394,99 kr

4251805406368 CF13623 växttillväxtpåse - Minisäng perfekt för balkong och 
terrass - Växtpåse för växter, grönsaker, örter, blommor

337,99 kr
4251805406375 CF13621 2x folietunnel - 6 meter växthusfolie med stödfäste - 

växttunnel för kalla ramar i trädgården
450,99 kr

4251805406382 CF13648 6-delat väggkroksortiment - målad metallkrok - 
ändstycke för spännbälten, bagagespännare och grenre

225,99 kr
4251805406399 CF13626 4x Par skyddshandskar för arbete och trädgård - 

arbetshandskar storlek M - Handskar enligt DIN EN 338 
202,99 kr

4251805406405 CF13628 4x par skyddshandskar för arbete och trädgård - 
arbetshandskar storlek L - Handskar enligt DIN EN 338 f

202,99 kr
4251805406412 CF13627 4x par skyddshandskar för arbete och trädgård - 

arbetshandskar storlek XL - Handskar enligt DIN EN 338
202,99 kr

4251805406436 CF13631 Vindklocka av bambu - Ljudspel för utsidan - Klocka för 
att hänga upp för balkong och trädgård

337,99 kr
4251805406443 CF13643 21-delat träkubbspel som ett populärt utomhusspel, 

vikingaspel, bondkäglor, vikingakäglor
394,99 kr

4251805406450 CF13639 8-delad skruvmejseluppsättning - 
Skruvmejseluppsättning magnetisk - Tvärskruvmejsel oc

225,99 kr
4251805406467 CF13620 6-delad skruvmejsel set - Kompakt skruvmejsel set - 

Phillips och slitsade skruvmejslar
225,99 kr

4251805406474 CF13616 4-delat fönsterrengöringsset med teleskophandtag, 
fönstertorkare, avdragare med gummiläpp och mikrofib

394,99 kr
4251805406481 CF13646 3x skärbräda av plast i olika färger - robusta skärbrädor 

med hållare - brädor för skärning av kött, frukt och grön
394,99 kr

4251805406498 CF13328 2x gummiklubba med metallaxel - Campinghammare 
med halkskydd - Skonsam hammare för hantverk och ca

202,99 kr
4251805406504 CF13342 2x gummihammare med skaft av glasfiber - GRP 

campinghammare med halkfritt gummerat handtag - mj
202,99 kr

4251805406511 CF13355 2x gummiklubba med metallaxel - Campinghammare 
med pinnextraktor - Sillhammare för camping och hantv

202,99 kr
4251805406528 CF13443 3x isbitform för runda isbitar - Färgglada isbitar av plast 

- Isbitar för 63 isbitar [urval varierar]
225,99 kr

4251805406535 CF13396 600x sugrör 15 cm - Sugrör i två färger - Korta dricksrör 
för cocktails

337,99 kr
4251805406542 CF13645 1x espressomaskin för 3 koppar - mockakanna i klassisk 

design - kaffebryggare - espressokanna - italiensk kaffe
225,99 kr

4251805406559 CF13637 vattenkokare 2,0 L - retro vattenkokare i rostfritt stål - 
vattenkokare för kokande vatten - retro vattenkokare

337,99 kr
4251805406566 CF13644 häftningstång, stabil häftapparat av helmetall, för 24/6 

häftklamrar, häftningstång med omladdningsmekanism 
202,99 kr

4251805406573 CF13622 handtacker med tillbehör, kraftfull verktygshäftare med 
justerbar skjutkraft och tre olika typer av häftande nagl

202,99 kr
4251805406580 CF13446 40x Popcorn-väskor - Snackväska i traditionell design - 

Popcorn-lådor för filmkvällar, födelsedagar för barn, fest
225,99 kr

4251805406597 CF13345 3x äppledelare - Fruktskärare även för päron - 
Äppelskärare av rostfritt stål för kärnor [urval varierar]

168,99 kr
4251805406603 CF13624 serveringssats med 4 delar, ostbräda av bambu och tre 

olika ostknivar för servering av ostspecialiteter
168,99 kr

4251805406610 CF13665 1,0 liters vattenkokare - lämplig för induktionskokare - 
vattenkokare i rostfritt stål - vattenkokare för kokande v

225,99 kr
4251805406634 CF13635 champagnekylare, kylskopa för mousserande vin, vin 

och champagne, ädel iskylare för olika flaskor för specie
337,99 kr

4251805406641 CF13393 12x grilltändarboll, tändkulor som eldstarter för öppen 
spis, grill och lägereld, naturlig tändare utan kemikalier

202,99 kr
4251805406658 CF13393 24x grilltändarboll, tändkulor som eldstarter för öppen 

spis, grill och lägereld, naturlig tändare utan kemikalier
337,99 kr
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4251805406665 CF10743 Fälllåda 32l - Transportlåda med handtag - Robust 
förvaringslåda - Hopfällbar kundvagn

225,99 kr
4251805406672 CF13647 lunchlåda med sked, 2 praktiska separata fack, perfekt 

låda för frukost, lunch och snacks i skolan, universitetet 
168,99 kr

4251805406689 CF13647 lunchlåda med sked, 2 praktiska separata fack, perfekt 
låda för frukost, lunch och snacks i skolan, universitetet 

168,99 kr
4251805406702 CF13647 lunchlåda med sked, 2 praktiska separata fack, perfekt 

låda för frukost, lunch och snacks i skolan, universitetet 
168,99 kr

4251805406726 CF13619 ritset i 12 delar - Blyertsset för nybörjare med krita, kol, 
skyltdocka - Skissning och målning för barn

202,99 kr
4251805406726 CF13619 ritset i 12 delar - Blyertsset för nybörjare med krita, kol, 

skyltdocka - Skissning och målning för barn
202,99 kr

4251805406733 CF13322 2x hundskål av rostfritt stål - matskål för hundar och 
katter - matskål med gummifälg för hundmat och dricks

225,99 kr
4251805406740 CF13630 konstgjord växt i kruka, konstgjord grön växt med stora 

löv för hemmet, kontoret, praktiken eller kontoret, myck
225,99 kr

4251805406757 CF13630 konstgjord växt i kruka, konstgjord grön växt med 
medelstora löv för hemmet, kontoret, praktiken eller ko

202,99 kr
4251805406764 CF13630 konstgjord växt i en kruka, konstgjord grön växt med 

små löv för hem, kontor, praktik eller kontor, mycket lät
202,99 kr

4251805406771 CF13655 4-delad Bubble Set Bubble Gun med 4 oz Bubble Fluid 
och tillbehör Batteridriven Bubble Gun

337,99 kr
4251805406788 CF13655 4-delad bubbelset bubbelpistol med 4 oz bubbelvätska 

och tillbehör Batteridriven bubbelpistol
337,99 kr

4251805406801 CF13640 7-delat dartset, klassisk darttavla med 6 stålpilar 
(metall) i 2 färger, darttavla och pilar, baksidan är ett m

337,99 kr
4251805406825 CF13629 6x antistressboll - Pressa bollen för stressavlastning och 

lek - Färgglad pressboll i glittrande färger [urval varierar
337,99 kr

4251805406832 CF13668 Tryckspruta med justerbart mässingsmunstycke - 
ogrässpruta med 8 L kapacitet för växtskyddsmedel och

450,99 kr
4251805406849 CF13671 Bodyboard aufblasbar gelb 337,99 kr
4251805406856 CF13671 Uppblåsbar surfare - Luftmadrass Surfer - Badmadrass 

med handtag för barn i ljusa färger
337,99 kr

4251805406863 CF13673 1,7 L luftpump, högpresterande handpump, 
lufthandpump med dubbelslag, perfekt för uppblåsbara,

337,99 kr
4251805406870 CF13678 2,8 L luftpump, högpresterande handpump, 

lufthandpump med dubbelslag, perfekt för uppblåsbara,
337,99 kr

4251805406887 CF13702 12x gatakrita i form av en bar - krita pinnar XL i ljusa 
färger - tavlan krita för målning på asfalt [urval varierar]

337,99 kr
4251805406894 CF13693 12x gatakrita i form av en bar - krita pinnar XL i ljusa 

färger - tavlan krita för målning på asfalt
337,99 kr

4251805406900 CF13703 60x gatakrita i form av en pinne - stora krita pinnar i 
ljusa färger - tavlan krita för målning på asfalt

337,99 kr
4251805406917 CF13704 45x gatakrita i form av en pinne - stora krita pinnar i 

ljusa färger - tavlan krita för målning på asfalt, i en prak
225,99 kr

4251805406924 CF13669 fotluftpump med 2 luftmunstycken, luftpump med 3 
liters volym för uppblåsning och sugning av madrasser o

202,99 kr
4251805406931 CF13670 fotluftpump med 2 luftmunstycken, luftpump med en 

volym på 5 liter, för uppblåsning och dammsugning av 
337,99 kr

4251805406948 CF13667 6x anti-stress boll - pressa bollen för stressavlastning 
och lek - pressa bollen med färgglada bollar [urval varie

202,99 kr
4251805406955 CF13310 sysats med 102 delar, komplett uppsättning sömverktyg 

för nybörjare och avancerade, sömnadstillbehör i en pra
202,99 kr

4251805406962 CF13445 1x fjäderdammare med teleskopiskt handtag och 
ersättningshuvud, dammmopp extra lång och utdragbar

202,99 kr
4251805406986 CF13697 3x blomma och flerårig hållare 35cm - rund buskstöd - 

buskstöd för blommor, rankor och perenner
337,99 kr

4251805406993 CF13697 6x blomma och flerårig hållare 35 cm - buskstöd rund - 
buskstöd för blommor, rankor och perenner

450,99 kr
4251805407013 CF13698 6x blomma och flerårig hållare 45 cm - buskstöd rund - 

buskstöd för blommor, rankor och perenner
394,99 kr

4251805407044 CF13695 3x blomma och flerårig hållare 100 cm - rund buskstöd 
- buskstöd för blommor, rankor och perenner

507,99 kr
4251805407051 CF13696 30 m grästrimmerlinje, 2 rullar med 15 m reservtråd 

vardera för grästrimmer, borstklippare och borstklippare
168,99 kr

4251805407068 CF13609 120x klädnypor av bambu - träpinnar, hållbara - pinnar 
för upphängning av tvätt - 7 cm

202,99 kr
4251805407068 CF13609 120x klädnypor av bambu - träpinnar, hållbara - pinnar 

för upphängning av tvätt - 7 cm
202,99 kr

4251805407075 CF13305 48x klädnypor av plast - Klädnypor med metallbox i 
tvättmaskinkonstruktion - Klämmor i olika färger

202,99 kr

Sidan: 157/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805407099 CF13705 3x stort skohorn av plast - skohorn med långt handtag - 
doneringshjälp för skor i olika färger - 57 cm

225,99 kr
4251805407105 CF10499 4x urinal för kvinnlig på resande fot - mobil urinering av 

silikon - stående urinering under resa, festival, camping
168,99 kr

4251805407112 CF13334 3x badborste med långt handtag - Ryggborste för dusch 
och bad - Duschborste för massage och välbefinnande

202,99 kr
4251805407129 CF13356 4x ersättningsduk för golvtorkare - 

mikrofiberersättningsduk för mopp - rengöringsdukar fö
202,99 kr

4251805407129 CF13356 4x ersättningsduk för golvtorkare - 
mikrofiberersättningsduk för mopp - rengöringsdukar fö

202,99 kr
4251805407136 CF11641 18x tältpinnar gjorda av plast - markankare för 

camping, trädgård, strand - pinnar med pinndragningsh
202,99 kr

4251805407143 CF13672 simdäck med flamingomotiv - simring för simkul - 
uppblåsbar vattenring för barn och tonåringar

202,99 kr
4251805407150 CF13672 simdäck med lövmotiv - simring för simkul - uppblåsbar 

vattenring för barn och tonåringar
225,99 kr

4251805407167 CF13672 simdäck med palmträdsmotiv - simring för simkul - 
uppblåsbar vattenring för barn och tonåringar

225,99 kr
4251805407174 CF13690 bollpistol - skumbollsblaster - leksaksblåsare med mjuka 

bollar - leksakspistol med tryckluftspumpmekanism
337,99 kr

4251805407181 CF13690 bollpistol - skumbollsblaster - leksaksblåsare med mjuka 
bollar - leksakspistol med tryckluftspumpmekanism

337,99 kr
4251805407198 CF13694 4x hoppväskor för barn - säckspelssats med start- och 

mållinje - numrerade hoppsäckar för barns födelsedagsf
225,99 kr

4251805407204 CF13689 18-bitars spel för 4 personer, spelar säcklopp, 3-
benlopp, äggkörning och säckkastning, för stranden och

337,99 kr
4251805407242 CF13733 snögubbe figur storlek L, söt juldekoration, perfekt som 

bordsdekoration för advent, vacker dekorationsfigur för 
337,99 kr

4251805407259 CF13734 snögubbe figur storlek XL, söt juldekoration, perfekt 
som bordsdekoration för advent, vacker dekorationsfigu

337,99 kr
4251805407266 CF13735 snögubbe figur storlek L, söt juldekoration, perfekt som 

bordsdekoration för advent, vacker dekorationsfigur för 
337,99 kr

4251805407273 CF13736 snögubbe figur storlek XL, söt juldekoration, perfekt 
som bordsdekoration för advent, vacker dekorationsfigu

394,99 kr
4251805407280 CF13737 snögubbe storlek L, vinterdekorationsfigur med 

tallkottkropp, kärleksfulla juldetaljer, underbara bordsde
394,99 kr

4251805407297 CF13738 snögubbe figur M, vinterdekorationsfigur med 
tallkottkropp, kärleksfulla juldetaljer, underbara bordsde

337,99 kr
4251805407303 CF13739 snögubbe figur M, vinterdekorationsfigur med 

tallkottkropp, kärleksfulla juldetaljer, underbara bordsde
394,99 kr

4251805407310 CF13740 snögubbe storlek L, vinterdekorationsfigur med 
tallkottkropp, kärleksfulla juldetaljer, underbara bordsde

450,99 kr
4251805407327 CF13741 jultomtar för julpynt, vinterfigurer som svenska 

dekorationsartiklar, söt hörnstol som rumspynt eller pre
337,99 kr

4251805407334 CF13742 jultomtar för julpynt, vinterfigurer som svenska 
dekorationsartiklar, söt hörnstol som rumspynt eller pre

202,99 kr
4251805407341 CF13743 Santa Claus figur storlek L, vinter Santa Claus figur med 

tallkottar, juldekorationer, underbara bordsdekorationer 
337,99 kr

4251805407358 CF13744 Santa Claus figurstorlek XL, vinterlig Santa Claus-figur 
med tallkottar, juldekorationer, underbara bordsdekorati

337,99 kr
4251805407365 CF13745 renfigur Rudolf storlek XL, vinterälgfigur med 

tallkottkropp, juldekoration, underbara bordsdekoration
394,99 kr

4251805407372 CF13746 renfigur Rudolf storlek L, vinterlig älgfigur med 
tallkottar, juldekorationer, underbara bordsdekorationer 

337,99 kr
4251805407389 CF13747 dörrkrans till jul - vit adventskrans med glitter - 

dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans
507,99 kr

4251805407396 CF13748 dörrkrans till jul - vit adventskrans med glitter - 
dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans

507,99 kr
4251805407402 CF13749 bordskrans till jul - vit adventskrans med glitter - 

dekorativ krans med 4 värmeljushållare - julkrans med lj
450,99 kr

4251805407419 CF13750 bordskrans till jul - vit adventskrans med glitter - 
dekorativ krans med 4 värmeljushållare - julkrans med lj

563,99 kr
4251805407426 CF13751 julkrans, 160 cm lång adventskrans med glitter, 

återanvändbar krans för juldekoration
450,99 kr

4251805407433 CF13752 Dekorativ julgran - dekorativt litet smyckesträd - 
fantastisk bordsdekoration i vitt med glitter - perfekt för

450,99 kr
4251805407440 CF13753 adventskrans långsträckt, julljusstake för 4 ljus, 

ljusstake, adventarrangemang, XL adventstake, ljusstak
563,99 kr

4251805407457 CF13754 3x trädgårdsväska med bärhandtag - Fällbar 
trädgårdsavfallspåse i 3 storlekar - Rivtålig vikfack för lö

394,99 kr
4251805407464 CF11914 25x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 

fixering av ogräsfleece och folier - markankare för trädg
168,99 kr
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4251805407471 CF11914 50x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 
fästning av ogräsfleece och folier - markankare för träd

202,99 kr
4251805407488 CF11914 100x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 

för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd
225,99 kr

4251805407495 CF13756 25x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 
fästning av ogräsfleece och folier - markankare för träd

146,99 kr
4251805407501 CF13756 50x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 

fästning av ogräsfleece och folier - markankare för träd
168,99 kr

4251805407518 CF13756 100x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 
för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd

337,99 kr
4251805407525 CF13757 25x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 

fästning av ogräsfleece och folier - markankare för träd
168,99 kr

4251805407532 CF13757 50x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 
fästning av ogräsfleece och folier - markankare för träd

225,99 kr
4251805407549 CF13757 100x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 

för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd
394,99 kr

4251805407556 CF13758 5x 20 L växtsäck för potatis - Tomatkar med handtag - 
Växtpåse - Tomatväxtkruka - Växtskyddssäck

394,99 kr
4251805407563 CF13759 5x 30 L växtpåse för potatis - Tomatkar med handtag - 

Växtpåse - Tomatväxtkruka - Växtskyddssäck
450,99 kr

4251805407570 CF13760 3x 60 L växtpåse för potatis - Tomatkar med handtag - 
Växtpåse - Tomatväxtkruka - Växtskyddssäck

394,99 kr
4251805407587 CF13760 5x 60 L växtpåse för potatis - Tomatkar med handtag - 

Växtpåse - Tomatväxtkruka - Växtskyddssäck
563,99 kr

4251805407594 CF13761 5x växtsäck 95 L för potatis - Tomatkar med handtag - 
Växtpåse - Tomatväxtkruka - Växtskyddssäck

563,99 kr
4251805407617 CF13762 Paracord -snöre Ø 4 mm, 25 m - rep med 7 kärntrådar 

för båtar, camping, utomhus - nylonrep med 250 kg last
202,99 kr

4251805407624 CF13762 Paracord -snöre Ø 4 mm, 25 m - rep med 7 kärntrådar 
för båtar, camping, utomhus - nylonrep med 250 kg last

225,99 kr
4251805407631 CF13762 Paracord -snöre Ø 4 mm, 25 m - rep med 7 kärntrådar 

för båtar, camping, utomhus - nylonrep med 250 kg last
202,99 kr

4251805407648 CF13762 Paracord -snöre Ø 4 mm, 25 m - rep med 7 kärntrådar 
för båtar, camping, utomhus - nylonrep med 250 kg last

202,99 kr
4251805407655 CF13763 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlägg 200x80 cm 

- mattpropp - halkskyddsmatta i vitt - lådmatta
202,99 kr

4251805407662 CF13764 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlägg 150x90 cm 
- mattpropp - halkskyddsmatta i vitt - lådmatta

168,99 kr
4251805407679 CF13765 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlägg 180x120 

cm - mattpropp - halkskyddsmatta i vitt - lådmatta
202,99 kr

4251805407686 CF13766 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlägg 210x150 
cm - mattpropp - halkskyddsmatta i vitt - lådmatta

225,99 kr
4251805407693 CF13767 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlag Ø 120 cm - 

mattpropp - halksäker matta i vitt - lådmatta
202,99 kr

4251805407709 CF13768 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlägg Ø 160 cm - 
mattpropp - halkskyddsmatta i vitt - lådmatta

225,99 kr
4251805407716 CF13769 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlag Ø 200 cm - 

mattpropp - halksäker matta i vitt - lådmatta
225,99 kr

4251805407723 CF13770 halkskyddsmatta för mattor - mattunderlag Ø 240 cm - 
mattpropp - halkskydd i vit - lådmatta

337,99 kr
4251805407730 CF13713 2x fågelavvisande tejp 45m - Reflexband för 

fågelavvisande - Fågelskyddstejp för avskräckning - Fåg
146,99 kr

4251805407747 CF13712 LED solcellslampa för utomhusbruk - solcellslampa för 
utomhusbruk i rostfritt stål - utomhuslampa med strömb

337,99 kr
4251805407754 CF12395 3 örtkruka med fat - växtkruka för blommor och örter - 

dekorativ blomkruka för trädgård, balkong och lägenhet
337,99 kr

4251805407785 CF13675 4x badleksaker för barn från två år - uppblåsbara 
simdjur - vattenleksaker för badkaret - badkarleksaker

202,99 kr
4251805407792 CF13676 rund barnbad - uppblåsbar barnpool - pool - liten pool 

över marken för trädgården - ca 61 x 22 cm
202,99 kr

4251805419047 CF13674 luftmadrass för en person - luftmadrass - uppblåsbar 
madrass för camping och gäster - gästmadrass - 191 x 

450,99 kr
4251805407815 CF13681 2x Giant Mikado - Mikado XL av trä - Utesalsspel - 

Trädgårdsspel för hela familjen
337,99 kr

4251805407822 CF13687 2x vattenpistol - vattensprutpistoler för barn och vuxna 
- vattengevär med 450 ml och 7 meters räckvidd - vatte

337,99 kr
4251805407853 CF13771 50x peg skyddskåpa - bricka för markankare - 

bottenbricka för pinnar för att skydda tält presenningen
168,99 kr

4251805407860 CF13666 2x masonburk med klämlås - förvaringsburkar med 
gummiring - förvaringsburk lufttät - trådbågsburk - fyllni

337,99 kr
4251805407877 CF13772 8-delat jordankersats för studsmatta-fäste - markankare 

med spännrem - fästankare för inskruvning - markföran
509,99 kr
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4251805407884 CF13773 6-delat stormremsats med pinne, fjäder, bälte och 
pinndragare - stormremmar för markis och markis - mar

394,99 kr
4251805407891 CF13706 4x uppblåsbar vattenboll - strandboll vattenavvisande - 

strandboll i design av fotboll, volleyboll, baseboll, basket
202,99 kr

4251805407907 CF13724 Magnetisk flygdörr - insektsskydd för dörren - flugridå 
med magnetlås för balkong, terrass och vinterträdgård

146,99 kr
4251805407921 CF13380 6x träskedar i tre olika storlekar - träskedssats för 

matlagning - träsked
202,99 kr

4251805407938 CF13809 3 delar kökshjälpset - köksredskap med spatel, visp och 
skimmer - köksredskap med trähandtag

202,99 kr
4251805407945 CF13320 4x trivet i metall - trivet runt för krukor, stekpannor, 

grytfat, wok eller tekanna - Ø 15 cm
202,99 kr

4251805407952 CF13321 4x trivet av metall - underläggsfyrkant för krukor, 
stekpannor, bakform, wok eller tekanna - 15 x 15 cm

202,99 kr
4251805407969 CF13278 3x lunchlåda i ljusa färger - lunchlåda för resor - 19 x 

13 x 4,5 cm [färgval varierar]
202,99 kr

4251805407976 CF13688 vattenpistol XL med pumpfunktion - vattenpistol med 
1000 ml och 7 m räckvidd - vattenleksak för barn

202,99 kr
4251805407983 CF13688 vattenpistol XL med pumpfunktion - vattenpistol med 

1000 ml och 7 m räckvidd - vattenleksak för barn
202,99 kr

4251805407990 CF13700 6x konstgjord växt - konstgjorda växter med vit kruka - 
konstgjorda suckulenter - bordsdekoration - fönsterkar

337,99 kr
4251805408003 CF13710 sol-LED-vägglampa, sol-utomhusbelysning av 

väderbeständig plast, med skymningssensor, rörelsedet
202,99 kr

4251805408027 CF13625 kötttermometer digital - grilltermometer - 
köketermometer för matlagning, bakning och rostning - 

168,99 kr
4251805408041 CF13298 2x avloppssil, sil för diskbänk, badkar och pip, rostfritt 

stål och plast, för stora avlopp Ø 11,5 cm [urvalet varier
168,99 kr

4251805408041 CF13298 2x avloppssil, sil för diskbänk, badkar och pip, rostfritt 
stål och plast, för stora avlopp Ø 11,5 cm [urvalet varier

168,99 kr
4251805408058 CF13711 Cykellås - armerat kabellås med larm för cyklar - 

stöldskydd för cykel, moped, skoter, motorcykel
225,99 kr

4251805408072 CF12692 matlåda "Lama" för på språng - lunchlåda med 3 fack - 
transparent frukostlåda 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-fri

202,99 kr
4251805408089 CF12691 matlåda "Lama" för på språng - lunchlåda med 3 fack - 

frukostlåda 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-fri
202,99 kr

4251805408096 CF12692 matlåda "Lama" för på språng - lunchlåda med 3 fack - 
transparent frukostlåda 22 x 15,5 x 6,5 cm - BPA-fri

202,99 kr
4251805408133 CF11225 5-delat rengöringsset, handborste, dammpanna, 

handborste, diskborste och fönsterdragare, perfekt reng
202,99 kr

4251805408140 CF10012 26x Stängningsklämmor av plast - Stängningsklämmor i 
olika storlekar och färger - Fryspåsklämma för cornflake

168,99 kr
4251805408157 CF6256 32x kebabspett gjord av rostfritt stål - 22 cm långa 

köttspett - premium vegetabiliska spett i en uppsättning
337,99 kr

4251805408164 CF13708 uppblåsbart simdjur i enhörningsdesign - baddjur för 
stranden och poolen - luftmadrass - badö - lastkapacitet

337,99 kr
4251805408171 CF13717 2x Frisbee för barn och vuxna - kastskiva - Frisbeeskiva 

att spela med - 30 cm flygskiva - [urval varierar]
202,99 kr

4251805408188 CF13707 Uppblåsbart simdjur i hajdesign - baddjur för stranden 
och poolen - luftmadrass - badö - vattenleksaker

337,99 kr
4251805408195 CF13718 6-delat verktygssats med måttband, skärkniv, 

skruvmejsel, hammare och tång - Perfekt för resor och 
337,99 kr

4251805408201 CF13715 5-delade penslar - borstar i olika storlekar - 
universalborstar för hantverk, hobby, hus, trädgård och 

202,99 kr
4251805408218 CF13714 10-delade set penslar - borstar i olika storlekar - 

universalborstar för hantverk, hobby, hus, trädgård och 
202,99 kr

4251805408225 CF13729 kombinationsnyckelsats 8 delar - nyckel SW 8 - 19 mm - 
skiftnyckel för verkstad och hushåll

202,99 kr
4251805408232 CF12728 lysande stjärna i 3D med LED-belysning och timer i 

varmvitt för hängande, stabil premiumpappersstjärna i s
394,99 kr

4251805408249 CF12728 lysande stjärna i 3D med LED-belysning och timer i 
varmvitt att hänga upp, robust premiumpappersstjärna i

394,99 kr
4251805408256 CF12728 lysande stjärna i 3D med LED-belysning och timer i 

varmvitt för hängande, stabil premiumpappersstjärna i v
337,99 kr

4251805408270 CF11930 3x sprayflaska med våg - kemikaliebeständig 
pumpspruta för mineraloljor, utspädda syror, lösningsm

337,99 kr
4251805408287 CF13927 varmlimspistol med 18x 11 mm limpinnar, varmt lim för 

skolan, DIY konst och hantverk, 40W limpistol
225,99 kr

4251805408294 CF13928 12x plastflaska HDPE 520 ml - plastflaskor för påfyllning 
av rengöring, hygien och rengöringsmedel - kemisk flas

202,99 kr
4251805408300 CF13929 12x plastflaska HDPE 790 ml - plastflaskor för 

rengöring, hygien och rengöringsmedel - kemisk flaska 
225,99 kr
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4251805408317 CF13930 12x plastflaska HDPE 1035 ml - plastflaskor för 
rengöring, hygien och rengöringsmedel - kemisk flaska 

337,99 kr
4251805408348 CF13587 3x fläkt sprayflaska, barnvänlig sprayfläkt, vattenspruta 

för kylning på sommaren, spray dimma från mini handfl
337,99 kr

4251805408355 CF13912 4x blomspruta - sprayflaska med 28/400 tråd för 
vattning av växter - vattensprayflaska för vattenförstöri

337,99 kr
4251805408379 CF13375 4x hopprep för barn - 210 cm, längdjusterbart - 

hopprep i ljusa färger med glitterhandtag - hopprep [ur
225,99 kr

4251805408386 CF13909 2x blomspruta - sprayflaska med 28/400 tråd för 
vattning av växter - vattensprayflaska för vattenförstöri

202,99 kr
4251805408393 CF11638 uppblåsbara simdäck för barn upp till 6 år - simring i 

fiskdesign - badhjälpmedel perfekt för stranden och poo
202,99 kr

4251805408393 CF11638 uppblåsbara simdäck för barn upp till 6 år - simring i 
fiskdesign - badhjälpmedel perfekt för stranden och poo

202,99 kr
4251805408409 CF11638 uppblåsbara simdäck för barn upp till 6 år - simring i 

papegojedesign - badhjälpmedel perfekt för stranden oc
202,99 kr

4251805408409 CF11638 uppblåsbara simdäck för barn upp till 6 år - simring i 
papegojedesign - badhjälpmedel perfekt för stranden oc

202,99 kr
4251805408416 CF13948 4x blomspruta - sprayflaska med 28/400 tråd för 

vattning av växter - vattensprayflaska för vattenfördelni
337,99 kr

4251805408423 CF11638 uppblåsbara simdäck för barn upp till 6 år - simring i 
unicorn-design - badhjälpmedel perfekt för stranden och

202,99 kr
4251805408423 CF11638 uppblåsbara simdäck för barn upp till 6 år - simring i 

unicorn-design - badhjälpmedel perfekt för stranden och
202,99 kr

4251805408447 CF13894 3x blomspruta - sprayflaska med 28/400 tråd för 
vattning av växter - vattensprayflaska för vattenförstöri

225,99 kr
4251805408454 CF13893 3x blomspruta - 360 graders sprayflaska med 28/400 

gänga för vattning av växter - vattensprayflaska för vatt
337,99 kr

4251805408461 CF13910 2x blomspruta - 360 graders sprayflaska med 28/400 
gänga för att vattna växter - vattensprayflaska för vatte

337,99 kr
4251805408478 CF13891 2x sprayflaska med våg - vattenpumpsspruta med 

28/400 gänga för hushåll, trädgård, verkstad, bil - 900 
337,99 kr

4251805408485 CF13892 2x sprayflaska - kemikaliebeständig 360 graders 
pumpspruta med 28/400 gänga för silikonbaserade min

337,99 kr
4251805408492 CF13950 2x sprayflaska - kemikaliebeständig 360 graders 

pumpspruta med 28/400 gänga för utspädda syror, alka
337,99 kr

4251805408539 CF13728 8-delad dubbelnyckeluppsättning - nyckel i krom 
vanadinstål - nyckel SW 6 - 22 mm

202,99 kr
4251805408546 CF13910 blomspruta - 360 graders sprayflaska för vattning av 

växter - sprutflaska över huvudet för finfördelning av va
202,99 kr

4251805408577 CF13951 6x sprayfäste för sprayflaskor - sprayhuvud i tre färger - 
sprayer med 28/400 gänga

225,99 kr
4251805408584 CF13952 6x sprayfäste i 3 färger - sprayhuvud 28/400 gänga - 

fäste för sprayflaskor med NBR tätning för sprayning av 
225,99 kr

4251805408591 CF13896 6x sprayfäste - sprayhuvud med 28/400 gänga - fäste 
för sprayflaskor - atomizerhuvud med NBR-tätning för s

225,99 kr
4251805408607 CF13895 6x sprayfäste - sprayhuvud med 28/400 gänga - fäste 

för sprayflaskor - atomizerhuvud med EPDM-tätning för 
202,99 kr

4251805408614 CF13900 10x sprayfäste för sprayflaskor - sprayhuvud av 
återvunnen plast - spruta med 28/400 gänga

337,99 kr
4251805408621 CF13901 10x spruthuvud för sprayflaskor - spruthuvud av 

återvunnen plast - spruthuvud med 28/400-gänga
225,99 kr

4251805408638 CF13953 10x spruthuvud för sprayflaskor - spruthuvud av 
återvunnen plast - spruthuvud med 28/400-gänga

225,99 kr
4251805408645 CF13905 10x sprayfäste för sprayflaskor - Mini sprayhuvud med 

säkerhetsklämma och mjukt handtag - Spruta med 24/4
168,99 kr

4251805408652 CF13906 10x sprayfäste för sprayflaskor - Mini sprayhuvud med 
säkerhetsklämma och mjukt handtag - Spruta med 24/4

168,99 kr
4251805408669 CF13889 6x tvål dispenser med skruvlock - pumpdispenser med 

28/410 gänga - doseringsdispenser för flaskor eller kaps
202,99 kr

4251805408690 CF13889 20x tvåldispenser med skruvlock - pumpdispenser med 
28/410 gänga - doseringsdispenser för flaskor eller kaps

337,99 kr
4251805441338 CF13845 Set med 2 trädgårdsslangar - vattenslang med 

multifunktionell dusch - 7,5 m spiralslang för trädgård o
450,99 kr

4251805441956 CF13844 8-delat trädgårdsslangset - slangrulle med 15 m 
trädgårdsslang och 5 adaptrar - slangrulle för väggmont

676,99 kr
4251805408720 CF13856 20x grillskål, engångsskålar av aluminium, grillpanna av 

aluminium för grillning, matlagning och bakning, droppb
337,99 kr

4251805408737 CF13849 15x grillskål, engångsskålar av aluminium, grillpanna av 
aluminium för grillning, matlagning och bakning, droppb

337,99 kr
4251805408744 CF13858 20x grillskål, engångsskålar av aluminium, grillpanna av 

aluminium för grillning, matlagning och bakning, droppb
202,99 kr
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4251805408768 CF13848 20x grillskål, engångsskålar av aluminium, grillpanna av 
aluminium för grillning, matlagning och bakning, droppb

337,99 kr
4251805408775 CF13850 20x grillskål, engångsskålar av aluminium, grillpanna av 

aluminium för grillning, matlagning och bakning, droppb
337,99 kr

4251805408799 CF13853 10x grillskål, engångsskålar av aluminium, grillpanna av 
aluminium för grillning, matlagning och bakning, droppb

337,99 kr
4251805408850 CF13802 33 cm pizzastenplatta med pizzaskruv, baka pizza i 

ugnen eller grillen, stenugnskänsla, brandsäker eldsten, 
450,99 kr

4251805408867 CF13804 33 cm pizzastenplatta med plattlyftare, bakning av pizza 
i ugnen eller grillen, stenugnskänsla, brandsäker eldsten

394,99 kr
4251805408904 CF13838 2x engångsgrill - Praktisk engångsgrill med kol- och 

tändhjälpmedel - Grill för vandring, grill, picknick, campi
337,99 kr

4251805408928 CF13851 8x serveringsfat för engångsbruk, ovala 
serveringsbrickor - ovala aluminiumskålar för bröllop, ca

202,99 kr
4251805408935 CF13852 6x serveringsfat för engångsbruk, ovala 

serveringsbrickor - ovala aluminiumskålar för bröllop, ca
337,99 kr

4251805408942 CF13938 4-delat trädgårdsslangset - 20 m vattenslang med 
tillbehör - Bevattningsslang med munstycke och adapter

450,99 kr
4251805408959 CF13937 160x eldstads tändare - Eldstarter kuber av FSC trä och 

vegetabilisk olja - Spisar tändare CO²-neutral för öppen 
225,99 kr

4251805408966 CF13936 stativpall, praktisk campingstol med rem, vikbar 3-
benpall för camping, strand, semester och utomhusaktiv

337,99 kr
4251805408973 CF13936 stativpall, praktisk campingstol med rem, vikbar 3-

benpall för camping, strand, semester och utomhusaktiv
337,99 kr

4251805408980 CF13936 stativpall, praktisk campingstol med rem, vikbar 3-
benpall för camping, strand, semester och utomhusaktiv

337,99 kr
4251805408997 CF13925 1 par galoscher, storlek L, vattentäta silikonöverdrag, 

återanvändbara överskor för att skydda skorna, halksky
146,99 kr

4251805409000 CF13925 1 par galoscher, storlek M, vattentäta silikonöverskor, 
återanvändbara överskor för att skydda skorna, halksky

146,99 kr
4251805409017 CF11935 3x sprayflaska - vattenpumpsspruta med 28/400 gänga 

för hushåll, trädgård, verkstad, bil - atomizerflaska med 
225,99 kr

4251805409024 CF11935 3x sprayflaska - kemikaliebeständig pumpspruta med 
28/400 gänga för hushåll, trädgård, verkstad - atomizer

225,99 kr
4251805409031 CF13934 solvolymavstötare, volymförsvar med ultraljud, 

elektroniskt icke-dödligt försvar mot underjordiska gnag
337,99 kr

4251805409079 CF13945 4x trädgårdsslanghållare - rep och slanghållare av plast 
för trädgård, källare, skjul - vägghållare för trädgårdssla

202,99 kr
4251805409093 CF13964 4x återanvändbar fickvärmare - Handvärmare med 

julmotiv för barn - Värmekudde för kalla dagar och för p
202,99 kr

4251805409109 CF13965 4x återanvändbar fickvärmare - Handvärmare med 
kattmotiv för barn - Värmekudde för kalla dagar och för 

202,99 kr
4251805409123 CF13813 cykeltelefonväska, vattenavvisande väska, mobilväska 

som enkelt kan monteras på cykelramen
168,99 kr

4251805409130 CF13814 cykelstyrväska, vattenavvisande cykelväska, cykelväska 
som enkelt kan monteras på styret

202,99 kr
4251805409147 CF13966 2-delad cykelväskesats, cykelsadelväska & 

cykelramväska, vattenavvisande och lättmonterade cyke
202,99 kr

4251805409154 CF13869 20-delad cykelreparationssats, omfattande 
cykeldäckreparationssats med däckreglage, lapp, lim, fle

168,99 kr
4251805409161 CF13967 4x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i grönt 

- tältsnöre med aluminiumspänne - spännlina - campingl
168,99 kr

4251805409178 CF13967 4x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i 
orange - tältsnöre med aluminiumspänne - spännlina - c

168,99 kr
4251805409185 CF13967 4x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i gult - 

tältsnöre med aluminiumspänne - spännsnöre - camping
168,99 kr

4251805409192 CF13967 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i gult - 
tältsnöre med aluminiumspänne - spännlina - campingli

225,99 kr
4251805409192 CF13967 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i gult - 

tältsnöre med aluminiumspänne - spännlina - campingli
225,99 kr

4251805409208 CF13967 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i grönt 
- tältsnöre med aluminiumspänne - spännsnöre - campi

225,99 kr
4251805409208 CF13967 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i grönt 

- tältsnöre med aluminiumspänne - spännsnöre - campi
225,99 kr

4251805409215 CF13968 handväska för män - filtpåse för drycker - flaskpåse 
gjord av filt för 6 flaskor - 6-personers bärare upp till 0,

146,99 kr
4251805409222 CF13968 2x herrhandväska - filtpåse för drycker - flaskpåse av filt 

för 6 flaskor - 6-flaskhållare upp till 0,5 l, grå / svart, 24
202,99 kr

4251805409239 CF13968 4x handväska för män - filtpåse för drycker - flaskväska 
av filt för 6 flaskor - 6-personers bärare upp till 0,5 l, gr

337,99 kr
4251805409246 CF11913 25x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 

att fästa ogräsfleece och folier - markankare för trädgår
202,99 kr

Sidan: 162/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805409253 CF11913 50x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 
att fästa ogräsfleece och folier - markankare för trädgår

337,99 kr
4251805409260 CF13785 Cykellås - Armored kabellås med kombinationslås för 

cyklar - Stöldskydd för cykel, moped, skoter, motorcykel
168,99 kr

4251805409260 CF13785 Cykellås - Armored kabellås med kombinationslås för 
cyklar - Stöldskydd för cykel, moped, skoter, motorcykel

168,99 kr
4251805409277 CF13812 2x ryggsäckskydd - Vattentätt regnskydd för skolväska 

och ryggsäck - Regnskydd med gula reflekterande ränd
202,99 kr

4251805409284 CF13811 54x gatakrita i form av en pinne - stora krita pinnar i 
ljusa färger - tavlan krita för målning på asfalt

225,99 kr
4251805409291 CF13176 neopren strandboll, vattenavvisande volleyboll för 

trädgård, semester och utomhusaktiviteter, också bra fö
202,99 kr

4251805409307 CF13176 neopren strandboll, vattenavvisande volleyboll för 
trädgård, semester och utomhusaktiviteter, också bra fö

202,99 kr
4251805409314 CF13176 neopren strandboll, vattenavvisande volleyboll för 

trädgård, semester och utomhusaktiviteter, också bra fö
202,99 kr

4251805409345 CF13177 neoprenstrandboll, vattenavvisande handboll för 
trädgård, semester och utomhusaktiviteter, också bra fö

202,99 kr
4251805409369 CF13969 dragskydd för dörr - dörrbottentätning - dragavskiljare 

med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm
202,99 kr

4251805409376 CF13969 2x dragpropp för dörr - dörrbottentätning - dragpropp 
med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm

337,99 kr
4251805409383 CF13969 3x dragpropp för dörr - dörrbottentätning - dragpropp 

med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm
337,99 kr

4251805409413 CF13970 dragskydd för dörr - dörrbottentätning - dragavskiljare 
med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm

202,99 kr
4251805409420 CF13970 2x dragpropp för dörr - dörrbottentätning - dragpropp 

med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm
337,99 kr

4251805409437 CF13970 3x dragpropp för dörr - dörrbottentätning - dragpropp 
med dubbel tätning - skydd mot drag och buller - 86 cm

337,99 kr
4251805409444 CF13944 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa - kylhylsa för 

kylning av öl, champagne, vin, vatten och läskedrycker
337,99 kr

4251805409451 CF13944 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa - kylhylsa för 
kylning av öl, champagne, vin, vatten och läskedrycker

337,99 kr
4251805409468 CF13944 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa - kylhylsa för 

kylning av öl, champagne, vin, vatten och läskedrycker
337,99 kr

4251805409475 CF7260 4x ersättningsskydd för golvtorkare - torkarskydd av 
mikrofiber chenille för grundlig rengöring av ditt bostads

225,99 kr
4251805409482 CF13914 45 W tornfläkt, oscillerande, med 6 hastighetsnivåer, 

elegant kolonnfläkt, tyst, svalt stående fläkt utan fjärrko
563,99 kr

4251805409505 CF13931 16-delad hårkamset - Frisörkam för hår och skägg - 
Stylingkam för kvinnor, män och barn

146,99 kr
4251805409512 CF13730 2x rörrengöringsspiral 3 m - dräneringsspiral Ø 5 mm - 

rörrengöringsaxel för avloppet
168,99 kr

4251805409529 CF13389 3-delat reseset - uppblåsbar nackdyna, ögonmask och 
öronproppar - resetillbehör för flygplan, bil, buss och tå

168,99 kr
4251805409529 CF13389 3-delat reseset - uppblåsbar nackdyna, ögonmask och 

öronproppar - resetillbehör för flygplan, bil, buss och tå
168,99 kr

4251805409536 CF13389 3-delat reseset - uppblåsbar nackdyna, ögonmask och 
öronproppar - resetillbehör för flygplan, bil, buss och tå

168,99 kr
4251805409536 CF13389 3-delat reseset - uppblåsbar nackdyna, ögonmask och 

öronproppar - resetillbehör för flygplan, bil, buss och tå
168,99 kr

4251805409543 CF13389 3-delat reseset - uppblåsbar nackdyna, ögonmask och 
öronproppar - resetillbehör för flygplan, bil, buss och tå

168,99 kr
4251805409543 CF13389 3-delat reseset - uppblåsbar nackdyna, ögonmask och 

öronproppar - resetillbehör för flygplan, bil, buss och tå
168,99 kr

4251805409574 CF13633 sittdyna självuppblåsande med ficka - uppblåsbar kudde 
i grönt - resekudde för camping och utomhus - strandku

202,99 kr
4251805409581 CF13692 4x vattenpistol för barn i Dino-design - vattenleksaker i 

blått och rosa - vattensprutpistol för flickor och pojkar
225,99 kr

4251805409598 CF13982 Julstjärna att hänga - Dekorativ stjärna för juldekoration 
- Stjärna för dekoration av nyårsafton, bröllop, fest

202,99 kr
4251805409604 CF13658 12x såpbubblor för barn vardera 50 ml injektionsflaska - 

tvålbubbla vätska med pinne - barns födelsedagsfestgåv
225,99 kr

4251805409611 CF13982 Julstjärndekorationer - Dekorativ stjärna som 
juldekoration - Pappersstjärndekorationer - Stor hängan

202,99 kr
4251805409628 CF13982 Julstjärna att hänga - Dekorativ stjärna för juldekoration 

- Stjärna för dekoration av nyårsafton, bröllop, fest
202,99 kr

4251805409635 CF13983 25x Buntband med vred
 - Buntband genomskinliga och återanvändbara

146,99 kr
4251805409642 CF13984 20x sugkopp - Universal sugkoppshållare med 

metallkrok - Sugkoppar för att hänga upp lampor, hand
202,99 kr

Sidan: 163/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805409659 CF13984 40x sugkopp - Universal sugkoppshållare med 
metallkrok - Sugkoppar för att hänga upp lampor, hand

225,99 kr
4251805409666 CF12822 tvådelad glasuppsättning - kastrull och silikonbakborste 

för grill, grill, kök, konditori och julbageri - 400 ml
168,99 kr

4251805409673 CF13985 40x sugkopp - Universal sugkoppshållare med 
metallkrok - Sugkoppar för att hänga upp lampor, hand

168,99 kr
4251805409680 CF13985 80x sugkopp - Universal sugkoppshållare med 

metallkrok - Sugkoppar för att hänga upp lampor, hand
225,99 kr

4251805409697 CF13986 10x Sugkopp XL - Universal sugkoppshållare med 
metallkrok - Sugkoppar för att hänga upp lampor, hand

146,99 kr
4251805409703 CF13987 kranshängare XL - höstdekorationshängare för glas, 

fönster och ytterdörrar - stor sugkoppskrok för Hallowee
112,99 kr

4251805409703 CF13987 kranshängare XL - höstdekorationshängare för glas, 
fönster och ytterdörrar - stor sugkoppskrok för Hallowee

112,99 kr
4251805409710 CF13987 2x kranshängare XL - höstdekorationshängare för glas, 

fönster och ytterdörrar - stor sugkoppskrok för Hallowee
112,99 kr

4251805409710 CF13987 2x kranshängare XL - höstdekorationshängare för glas, 
fönster och ytterdörrar - stor sugkoppskrok för Hallowee

112,99 kr
4251805409727 CF13988 2x krokar för dörrkrans - dörrkrok för krans - 

dörrkranskrok av metall - dekorativ kranshängare för ytt
168,99 kr

4251805409734 CF13989 12x förvaringsbehållare med lock - universal plastburk 
med förslutning - stapelbara koppar för kosmetika, krä

146,99 kr
4251805409741 CF12127 80x sugkoppshållare med plastkrok - Multifunktionella 

krokar för älvor och annan dekoration - Väggkrok
337,99 kr

4251805409758 CF13990 20x sugkoppshållare med klämkrok för sagoljus - 
sugkoppar i transparent - hållare med sugkopp för deko

168,99 kr
4251805409765 CF11876 50x rännhakar för lätta kedjor - regnrännhakar av plast 

- fäste för julbelysning utomhus
146,99 kr

4251805409772 CF11876 200x rännkrokar för sagoljus - Regnrännekrokar av 
plast - Klädhängarkrokar - Utomhusljuskrokar

337,99 kr
4251805409789 CF13943 4x hängande blomkruka för balkongen - hängande 

kruka för växter och örter - växtkruka med krokar för tr
337,99 kr

4251805409802 CF13947 2.2L isolerad pumpkanna - 2.2L luftkruka i rostfritt stål - 
Dubbelväggig termokanna med pumpmekanism

507,99 kr
4251805409871 CF13341 2x surrningsrem med spärr och krok - spärrrem för 

fastsättning av laster - 4,5 m surrningsrem för att säkra 
168,99 kr

4251805409918 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409918 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251805409925 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409925 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251805409932 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409932 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251805409949 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 
för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö

337,99 kr
4251805409949 CF10464 premium nackkudde - behagligt stödjande nackkudde 

för resor - bekväm resekudde med sammetsöverdrag fö
337,99 kr

4251805409956 CF10464 2x halskudde - Ekorrar av hög kvalitet för att resa - 
Bekväm resekudde för tåg, flyg, bil, buss, fartyg

450,99 kr
4251805409956 CF10464 2x halskudde - Ekorrar av hög kvalitet för att resa - 

Bekväm resekudde för tåg, flyg, bil, buss, fartyg
450,99 kr

4251805409963 CF13940 3x vattenpistol för barn - vattenleksaker i olika storlekar 
- vattensprutpistol

168,99 kr
4251805409963 CF13940 3x vattenpistol för barn - vattenleksaker i olika storlekar 

- vattensprutpistol
168,99 kr

4251805409970 CF13309 2x mini keramisk smörrätt - liten smörklocka i vitt - 
smörfat med lock - diskmaskinssäkert smörlåda - smörb

202,99 kr
4251805409987 CF13932 9x växtmärken - Kryddproppar av metall - Örtmärken 

för märkning - 17,5 cm
168,99 kr

4251805409994 CF13932 9x växtmärken - Kryddproppar av metall - Örtmärken 
för märkning - 17,5 cm

202,99 kr
4251805410006 CF13805 2-delat grillbestick - grilltång och grillspatlar av rostfritt 

stål - grilltillbehör för kol-, gas- och elgrill
225,99 kr

4251805410013 CF13933 badrumsvagn, 3-lags mobilbehållare med 6 lådor, 
praktisk badrumsvagn, badrumshylla i plast, vagn för hu

619,99 kr
4251805410020 CF13806 Doftljus i metallhink - Vindtätt utomhusljus - 

Trädgårdsljus för balkong och terrass - XL-lykta med citr
168,99 kr
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4251805410037 CF13806 Doftljus i metallhink - Vindtätt utomhusljus - 
Trädgårdsljus för balkong och terrass - XL-lykta med citr

202,99 kr
4251805410044 CF13806 Doftljus i metallhink - Vindtätt utomhusljus - 

Trädgårdsljus för balkong och terrass - XL-lykta med citr
146,99 kr

4251805410051 CF13806 Doftljus i metallhink - Vindtätt utomhusljus - 
Trädgårdsljus för balkong och terrass - XL-lykta med citr

146,99 kr
4251805410068 CF14001 3x blomtrådsset, grön bindtråd lindad på en träpinne, 

tjocklek 0,65 mm, 180 g
146,99 kr

4251805410082 CF13783 elektrisk insektsdämpare, inomhus anti-mygglampa, 
insekt, mygg och myggdödare för hängning, för vintertr

337,99 kr
4251805410099 CF13395 3x simdäck - liten simring för badkul - simdäck för barn 

med färgglada motiv [urvalet varierar]
202,99 kr

4251805410105 CF9109 2x 50 meter grön växtvajer - mantlad trädgårdstråd - 
bindningstråd för växter med trådskärare - växtstöd

168,99 kr
4251805410112 CF9110 1x 100 meter grön växtvajer - mantlad trädgårdstråd - 

bindningstråd för växter med trådkapare - växtstöd
168,99 kr

4251805410129 CF14002 100x trädgårdstråd grön - bestruket tråd för växter - 
bindningstråd för hantverk, modellering och fixering av 

112,99 kr
4251805410136 CF14002 250x trädgårdstråd grön - trådbelagd för växter - 

bindningstråd för hantverk, modellering och fixering av 
146,99 kr

4251805410143 CF14002 500x trädgårdstråd grön - trådbelagd för växter - 
bindningstråd för hantverk, modellering och fixering av 

202,99 kr
4251805410167 CF14004 6x blomma och flerårig hållare 28cm - rund buskstöd - 

buskstöd för blommor, rankor och perenner - Ø 14 cm
202,99 kr

4251805410174 CF14005 6x blomma och flerårig hållare 28cm - rund buskstöd - 
buskstöd för blommor, rankor och perenner - Ø 18 cm

202,99 kr
4251805459173 CF13871 USB bordsfläkt, minifläkt för kontor och skrivbord, 

tornfläkt med olika hastigheter
202,99 kr

4251805459166 CF13871 USB bordsfläkt, minifläkt för kontor och skrivbord, 
tornfläkt med olika hastigheter

202,99 kr
4251805410204 CF13789 USB-bordsfläkt, tyst minifläkt för kontor och skrivbord, 

cool stående fläkt i sommarliga, glada färger
202,99 kr

4251805410211 CF13789 USB-bordsfläkt, tyst minifläkt för kontor och skrivbord, 
cool stående fläkt i sommarliga, glada färger

202,99 kr
4251805410228 CF13789 USB-bordsfläkt, tyst minifläkt för kontor och skrivbord, 

cool stående fläkt i sommarliga, glada färger
225,99 kr

4251805410235 CF13789 USB-bordsfläkt, tyst minifläkt för kontor och skrivbord, 
cool stående fläkt i sommarliga, glada färger

202,99 kr
4251805410242 CF14006 bindningstejp för trädfästning 50 meter - trädsladd - 

växtband för trädgården - blommor - plantband
146,99 kr

4251805410259 CF14007 mantlad trädbindningstråd 5 meter - trädband med 
gummikåpa - trädstöd för trädgården - Ø 6,65 mm

146,99 kr
4251805410266 CF14008 mantlad trädbindningstråd 10 meter - trädband med 

gummikåpa - trädstöd för trädgården - Ø 3,5 mm
112,99 kr

4251805410273 CF14009 handväska för män - filtpåse för drycker - flaskpåse 
gjord av filt för 6 flaskor - 6-personers bärare upp till 0,

146,99 kr
4251805410280 CF14009 2x herrhandväska - filtpåse för drycker - flaskpåse av filt 

för 6 flaskor - 6-flaskhållare upp till 0,5 l, grå / svart, 24
168,99 kr

4251805410303 CF13394 3x flytande vingar för barn - Uppblåsbar flytförmåga - 
Armbaddäck i orange för spädbarn - 18 till 30 kg

225,99 kr
4251805410310 CF14010 12x förstklassiga duvskyddspinnar i rostfritt stål - 

fågelförsvarstoppar för balkonger, fönster och tak - duv
337,99 kr

4251805410327 CF14011 10x premium fågelavvisande tips - duvavvisande spikar 
för balkong och tak - duvspets - rostfritt stål 304 - 32 c

450,99 kr
4251805410334 CF13788 vakuumkanna i rostfritt stål - dubbelväggig termoflaska 

- termokanna för på språng - 1000 ml
337,99 kr

4251805410341 CF13863 Babybadring - Badring för småbarn - Uppblåsbar 
flytförmåga för barn upp till 11 kg

202,99 kr
4251805410358 CF14012 3x skruvanslutning - kedje nödlänk 8 mm - karbinhake 

med skruvlås - materialkarbinhake - kontaktdon - rostfri
202,99 kr

4251805410365 CF14012 2x D-formade schacklar - stora schacklar knäpphakar 
med skruvlås - schacklar med ögonbultar - rostfritt stål 

146,99 kr
4251805410372 CF14012 10x D-formade schacklar - små schacklar med skruvlås 

- schacklar med ögonbultar - rostfritt stål 304 - 4,5 x 30
225,99 kr

4251805410389 CF14012 10x schacklar runda - karbinhakshackar små med 
skruvlås - schacklar böjda med ögonbultar - rostfritt stål

202,99 kr
4251805410396 CF14012 2x Snäppkrokar - Premium karbinhake av 

väderbeständigt rostfritt stål 304 - stålkrok med 180 kg 
202,99 kr

4251805410402 CF14012 3x Snäppkrokar - Premium karbinhake av 
väderbeständigt rostfritt stål 304 - stålkrok med 110 kg 

168,99 kr
4251805410426 CF14012 6x Snäppkrokar - Premium karbinhake av 

väderbeständigt rostfritt stål 304 - stålkrok med 65 kg la
168,99 kr
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4251805410433 CF14012 6x Snäppkrokar - Premium karbinhake av 
väderbeständigt rostfritt stål 304 - stålkrok med 45 kg la

168,99 kr
4251805410440 CF14012 6x Karbinhake - Premium karbinhake av 

väderbeständigt rostfritt stål 304 - stålkrok med 36 kg la
146,99 kr

4251805410457 CF14012 3x Karbinhake - Premium karbinhake av 
väderbeständigt rostfritt stål 304 - stålkrok med 36 kg la

112,99 kr
4251805410457 CF14012 3x Karbinhake - Premium karbinhake av 

väderbeständigt rostfritt stål 304 - stålkrok med 36 kg la
112,99 kr

4251805410464 CF13821 XL monster truck, lindningsfordon för barn, stor 
leksaksbil med friktionsmotor, jättekul utan el

337,99 kr
4251805410471 CF13821 XL monster truck, lindningsfordon för barn, stor 

leksaksbil med friktionsmotor, jättekul utan el
337,99 kr

4251805410488 CF13821 XL monster truck, lindningsfordon för barn, stor 
leksaksbil med friktionsmotor, jättekul utan el

337,99 kr
4251805410495 CF14012 2x skruvanslutning - nödkedjelänk 10 mm - karbinhake 

med skruvlås - materialkarbinhake - kontaktdon - rostfri
202,99 kr

4251805410501 CF11751 12x snäppkrokar - snäppkrokar i stål med 220 kg 
lastkapacitet - för markiser, flytande grill, slagsäck och 

225,99 kr
4251805410518 CF16019 3x karbinhake med skruvlås - stor karbinhake med 260 

kg lastkapacitet - skruvkarbinhake för tung användning 
146,99 kr

4251805439984 CF13874 6x flaskkylare, kylbehållare med citronmotiv, isolerande 
flaskpåse för kylning av vin, champagne och vattenflask

202,99 kr
4251805410532 CF13939 28-delad dykleksak - poolleksaker för barn - 

badleksaker för dykning för pool, badkar, strand
337,99 kr

4251805410549 CF13721 560 st. Skruv, tapp och nagelsats för DIY-entusiaster - 
Skruvsortiment i en praktisk plastlåda - 3,5; 4; 5 mm - 

337,99 kr
4251805410556 CF13709 13-delad skruvmejsel med magnetisk spets - 

skruvmejslar i olika storlekar - slitsade, stjärnskruvar, pr
394,99 kr

4251805410563 CF13371 4x Frisbee för barn och vuxna - kastskiva - Frisbeeskiva 
för att spela - 30 cm flygskiva [urval varierar]

225,99 kr
4251805410570 CF13719 151 st ögleskruvar och skruvkroksats - skruvöglor i olika 

storlekar - ögonskruvar - ringkrok
202,99 kr

4251805410587 CF14042 12x ragout finskål - Ugnssäkra formar i apelsin - creme 
brulee skål - dessert skål med 185 ml vardera

450,99 kr
4251805410594 CF10579 12x ragout finskål - ugnsfast form i rött - creme brulee 

skålar - dessert skål med 185 ml vardera
450,99 kr

4251805410600 CF14043 12x ragout finskål - ugnssäkra formar i rött och orange - 
creme brulee skål - dessertskål med 185 ml vardera

450,99 kr
4251805410617 CF13374 4x vattenpistol för barn - Vattenleksaker i olika storlekar 

- Vattensprutpistol [urval varierar]
168,99 kr

4251805410624 CF13720 krok och hängare med 198 delar med skruvkrokar, 
pluggar, naglar, vinkelkrokar - bildhängare - skruvögon

146,99 kr
4251805410631 CF13877 2x kåpa för mat - flughuva av metall - färgstarkt paraply 

- Ø 35 cm
337,99 kr

4251805410648 CF13877 2x kåpa för mat - flughuva av metall - färgstarkt paraply 
- Ø 35 cm

337,99 kr
4251805410655 CF13877 2x kåpa för mat - flughuva av metall - färgstarkt paraply 

- Ø 35 cm
337,99 kr

4251805410662 CF13877 2x kåpa för mat - flughuva av metall - färgstarkt paraply 
- Ø 35 cm

337,99 kr
4251805410679 CF13877 2x kåpa för mat - flughuva av metall - färgstarkt paraply 

- Ø 35 cm
337,99 kr

4251805410686 CF13877 2x kåpa för mat - flughuva av metall - färgstarkt paraply 
- Ø 35 cm

337,99 kr
4251805410693 CF13705 6x stort skohorn av plast - skohorn med långt handtag - 

doneringshjälpmedel för skor i olika färger - 57 cm
337,99 kr

4251805410709 CF13376 4x Frisbee för barn och vuxna - Kastskiva av 
skumgummi - Frisbee 15 cm - Flygande skiva i ljusa fär

225,99 kr
4251805410716 CF13798 60x klädnypor och 2x klädnypor korg - Klädnypor i 

transparent korg - Perfekt för inomhus och utomhus
202,99 kr

4251805410723 CF13686 6-delat strandleksaksset - Sandleksaker för strand och 
sandlåda - Skopa, lock med sil, spade, kratta, mögel oc

225,99 kr
4251805410730 CF13686 6-delat strandleksaksset - Sandleksaker för strand och 

sandlåda - Skopa, lock med sil, spade, kratta, mögel oc
225,99 kr

4251805410761 CF14014 20x Sugkoppshållare för fairy lights - Sugkrokar som 
dörrupphängningsverktyg - Hållare med sugkopp för de

146,99 kr
4251805410761 CF14014 20x Sugkoppshållare för fairy lights - Sugkrokar som 

dörrupphängningsverktyg - Hållare med sugkopp för de
146,99 kr

4251805410778 CF14014 60x sugkoppshållare för fairy lights - sugkoppar med 
slits i transparent - hållare med sugkopp för dekoration 

202,99 kr
4251805410785 CF14014 120x sugkoppshållare för sagoljus - sugkoppar med slits 

i transparent - hållare med sugkopp för dekoration vid j
337,99 kr
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4251805410785 CF14014 120x sugkoppshållare för sagoljus - sugkoppar med slits 
i transparent - hållare med sugkopp för dekoration vid j

337,99 kr
4251805410792 CF13989 24x förvaringsbehållare med lock - universell plastburk 

med förslutning - stapelbara koppar för kosmetika, krä
168,99 kr

4251805410808 CF14015 20x veke för oljelampor - ersättningsveke för 
trädgårdslampor, bambu facklor - lampa veke oljelampa

202,99 kr
4251805410815 CF14015 veke för oljelampor kan skäras i storlek - 

ersättningsveke för trädgårdslampor, bambu facklor - la
146,99 kr

4251805410822 CF14015 veke för oljelampor kan skäras i storlek - 
ersättningsveke för trädgårdslampor, bambu facklor - la

168,99 kr
4251805410839 CF14015 veke för oljelampor kan skäras i storlek - 

ersättningsveke för trädgårdslampor, bambu facklor - la
168,99 kr

4251805410846 CF14016 20x veke för oljelampor - ersättningsveke för 
trädgårdsfacklor, bambu facklor - lampa veke oljelampa

146,99 kr
4251805410853 CF14016 veke för oljelampor - ersättningsveke för 

trädgårdslampor, bambu facklor - lampa veke oljelampa
146,99 kr

4251805410860 CF14016 veke för oljelampor - ersättningsveke för 
trädgårdslampor, bambu facklor - lampa veke oljelampa

168,99 kr
4251805410877 CF14017 parasollhållare av stål - jorduttag för trädgården - bas 

för parasoll och torktumlare - parasollställ med skruvstå
394,99 kr

4251805410884 CF14018 parasollhållare av plast - jorduttag för trädgården - bas 
för parasoll - parasollställ med skruvstång - markspets 

225,99 kr
4251805410891 CF14019 parasollhållare tillverkad av stål - markspets för 

trädgården - grässpets för parasoll - parasollställ med h
337,99 kr

4251805410907 CF14020 4x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 
markankare för tält, paviljonger, hoppborg och studsma

337,99 kr
4251805410914 CF14021 2x klädstreck - reseklädstreck med 12 klämmor - 

klädstreck med krok - campingklädstreck - mobil klädstr
202,99 kr

4251805410921 CF14021 2x klädstreck - reseklädstreck med 12 klämmor vardera 
- klädstreck med krok - campingklädstreck - mobil kläds

202,99 kr
4251805463750 CF11636 3x uppblåsbar simring i cool design - färgglad simring - 

badkul för barn och vuxna
394,99 kr

4251805410945 CF13870 2x glasskopa - glassked polerat rostfritt stål med 
avtryckare - glassskopa för stora bollar Ø 55 mm

337,99 kr
4251805410952 CF13839 Måttband 30m - Glasfiberband - Måttband med 

ergonomiskt handtag och infällbar vev
202,99 kr

4251805434514 CF13048 2x Flaskekylare för på språng - champagnekylare med 
dragsko - kylarärm för kylning av champagne, vin, öl oc

337,99 kr
4251805434491 CF9299 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa med snabbkoppling 

- kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - champagnekyl
168,99 kr

4251805411010 CF14035 16x kebabspett i rostfritt stål - 30 cm långa köttspett - 
premium vegetabiliska spett i en uppsättning

225,99 kr
4251805411027 CF13808 2x flaskkylare för på väg - champagnekyl manschett 

med gummiband - kyl manschett för champagne, vin, öl
337,99 kr

4251805411034 CF13801 2-delad carvingset av rostfritt stål - sniderkniv och 
köttgaffel - carvingset för kök och grill

202,99 kr
4251805411041 CF13800 7-delat knivblock med olika knivar och saxar - 

Knivförvaring i trä - Skarpa köksknivar med träblock - K
337,99 kr

4251805411058 CF13946 24x återanvändbara isbitar i olika färger - festisbitar för 
kylning av drycker - smaklös jumboisbitar

225,99 kr
4251805411065 CF14030 kylmatta för hundar - självkylningsdyna för små hundar 

och katter - multifunktionell kylmatta med kylgelé - gelp
337,99 kr

4251805411072 CF14048 Premium julfigur för juldekorationer, skidåkare som 
vinterdekorationer, rumsdekorationer eller gåvor

146,99 kr
4251805411089 CF14049 2x premiumjulälvor för juldekorationer, alpina figurer 

som vinterdekorationer, söta hörnpallar som rumsdekor
202,99 kr

4251805411096 CF14050 2x premiumpar julälvor för juldekorationer, alpina 
figurer som vinterdekorationsartiklar, söt hörnpall som r

202,99 kr
4251805411102 CF13773 dragfjäder med dubbel krok - fjäder för tält, markiser, 

husvagnar - fästtillbehör - dragfjädermarkis - stålfjäder
168,99 kr

4251805411119 CF14051 2x premiumpar julälvor för juldekorationer, alpina 
figurer som vinterdekorationsartiklar, söt hörnpall som r

225,99 kr
4251805411126 CF14052 2x premiumjulälvor för julpynt, vikingfigurer som 

vinterdekorationsartiklar, söt hörnpall som rumsdekorati
337,99 kr

4251805411133 CF14053 2x premiumjulälvor för julpynt, nordpolfigurer som 
vinterdekorationer, söt hörnpall som rumsdekorationer e

168,99 kr
4251805411140 CF14053 2x premiumjulälvor för julpynt, nordpolfigurer som 

vinterdekorationer, söt hörnpall som rumsdekorationer e
168,99 kr

4251805411157 CF14053 2x premiumjulälvor för julpynt, nordpolfigurer som 
vinterdekorationer, söt hörnpall som rumsdekorationer e

168,99 kr
4251805411164 CF14054 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
202,99 kr
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4251805411171 CF14054 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

202,99 kr
4251805411188 CF14024 Uppblåsbara simdäck i däckkonstruktion - stor simring 

med handtag, för barn och vuxna, monster truck-däck f
337,99 kr

4251805411195 CF14055 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

225,99 kr
4251805411201 CF14055 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
202,99 kr

4251805411218 CF14055 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

202,99 kr
4251805411225 CF14056 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
225,99 kr

4251805411232 CF14056 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

225,99 kr
4251805411249 CF14057 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
168,99 kr

4251805411256 CF14058 Premium julren för juldekorationen, vinter älgfigur som 
dekorationsartikel, rumsdekoration eller present

394,99 kr
4251805411263 CF14059 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
225,99 kr

4251805411270 CF14059 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

337,99 kr
4251805411287 CF14060 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söt hörnstol som rumspynt eller pre
394,99 kr

4251805411294 CF14061 2x premiumjulälvor för julpynt, nordpolfigurer som 
vinterdekorationer, söt hörnpall som rumsdekorationer e

168,99 kr
4251805411300 CF14062 2x julhatt, röd X-Mas-hatt, tomtehatt med vändbara 

paljetter, blank hatt till jul
225,99 kr

4251805411317 CF14063 3x Premium julstrumpa XL med vändbara paljetter - 
Jultomtenkänga att hänga upp - Juldekoration att fylla -

225,99 kr
4251805411317 CF14063 3x Premium julstrumpa XL med vändbara paljetter - 

Jultomtenkänga att hänga upp - Juldekoration att fylla -
225,99 kr

4251805411324 CF14064 8x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present

337,99 kr
4251805411331 CF14065 8x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present
168,99 kr

4251805411348 CF14066 8x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present

202,99 kr
4251805411355 CF14067 8x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present
202,99 kr

4251805411362 CF14068 8x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present

202,99 kr
4251805411379 CF14069 12x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 

förtrollande julgransfigurer som trädhängen, julpynt elle
337,99 kr

4251805411386 CF14031 BBQ kycklingstek, grillpanna med kycklinghållare och 
non-stick beläggning, perfekta grillade kycklingar i ugne

394,99 kr
4251805411393 CF14070 6x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 

förtrollande julgranfigurer som hängande träd, julpynt e
202,99 kr

4251805411409 CF14070 6x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 
förtrollande julgranfigurer som hängande träd, julpynt e

225,99 kr
4251805411416 CF14071 6x premium julälghängen till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som trädhängen, julpynt eller presentkor
168,99 kr

4251805411423 CF14044 3x blomspruta - sprayflaska för vattning av växter - 
vattensprayflaska med 28/400 gänga för mineralolja, vä

225,99 kr
4251805411430 CF13979 BBQ kycklingstek, grillpanna i rostfritt stål med 

kycklinghållare, perfekt krispiga grillade kycklingar för gr
394,99 kr

4251805411447 CF14045 2x sprayflaska med våg - vattenpumpsspruta med 
28/400 gänga för hushåll, trädgård, verkstad, bil - atomi

225,99 kr
4251805411454 CF14046 6x spraytillsats - sprayhuvud med 28/400 gänga - fäste 

för sprayflaskor - finfördelarhuvud med Viton tätning för
337,99 kr

4251805411461 CF14047 6x sprayfäste - sprayhuvud med 28/400 gänga - fäste 
för sprayflaskor - atomizerhuvud med NBR-tätning för s

225,99 kr
4251805411492 CF13722 46-delars hylsnyckelsats med bitsats, spärr, vändbar 

spärr, insexnyckelinsats 1/4 tum - verktygssats i ett fodr
394,99 kr

4251805411508 CF13685 fotgyro med ljus - Hoppboll för barn - Färgglad 
blinkande fotledsvängboll - Hoppa över den

202,99 kr
4251805411515 CF13827 8x Coola förpackningar för kylboxar för mat - 

Kylelement för termokartong - Isblock - Coolpaket för h
337,99 kr

4251805411522 CF13685 fotgyro med ljus - Hoppboll för barn - Färgglad 
blinkande fotledsvängboll - Hoppa över den

202,99 kr
4251805411539 CF13685 fotgyro med ljus - Hoppboll för barn - Färgglad 

blinkande fotledsvängboll - Hoppa över den
202,99 kr
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4251805411546 CF13974 2x trädgårdssnöre med dispenser - jute tejp för 
trädgården, för förpackning och dekorering - hantverksk

202,99 kr
4251805411553 CF13373 6-delad boomerangsats med frisbee - Boomerang och 

kastring - Kasta leksaker för barn och vuxna
337,99 kr

4251805411560 CF13795 drickflaska av rostfritt stål 500 ml - dubbelväggig 
vakuumkolv av rostfritt stål - termosflaska för resande f

202,99 kr
4251805471557 CF11636 uppblåsbar simring i cool design - simring för barn och 

vuxna [urvalet varierar]
202,99 kr

4251805461671 CF13774 Solljuskedja med 72 varmvita lysdioder för solskyddet i 
form av en stjärna utomhusbruk - trädgårdsbelysning - f

225,99 kr
4251805411591 CF13372 3x bumerang - klassisk bumerang med 2 vingar - 

kastleksak för barn och vuxna
202,99 kr

4251805411591 CF13372 3x bumerang - klassisk bumerang med 2 vingar - 
kastleksak för barn och vuxna

202,99 kr
4251805457421 CF13685 fotsnurra med ljus - Hoppboll för barn - Färgglad 

blinkande fotledssvingboll - Skip it
168,99 kr

4251805411638 CF14076 6x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 
förtrollande julgranfigurer som hängande träd, julpynt e

202,99 kr
4251805411645 CF14077 6x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 

förtrollande julgranfigurer som hängande träd, julpynt e
202,99 kr

4251805411669 CF14079 12x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 
förtrollande julgransfigurer som trädhängen, julpynt elle

337,99 kr
4251805411690 CF14082 10x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som trädhängen, julpynt eller presentkor
337,99 kr

4251805411706 CF14083 8x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgransfigurer som hängande träd, julpynt eller present

337,99 kr
4251805411713 CF14084 10x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som trädhängen, julpynt eller presentkor
225,99 kr

4251805411720 CF14085 10-bitars premiumjultaggar för julgranen, vintermärken 
som trädhäng, juldekorationer eller presentkort

168,99 kr
4251805411737 CF14085 10-bitars premiumjultaggar för julgranen, vintermärken 

som trädhäng, juldekorationer eller presentkort
168,99 kr

4251805411812 CF14088 22x halmstjärnor i en mixset - Julgransdekorationer - 
Halmhänge för julgranen - naturliga julgranhängningar -

202,99 kr
4251805411829 CF14089 26x halmstjärnor i en mixuppsättning - 

Julgransdekorationer - Halmhänge för julgranen - naturl
202,99 kr

4251805411836 CF14090 28x halmstjärnor i en mixuppsättning - 
Julgransdekorationer - Halmhänge för julgranen - Naturl

202,99 kr
4251805411843 CF14091 26x halmstjärnor i en mixuppsättning - 

Julgransdekorationer - Halmhänge för julgranen - naturl
202,99 kr

4251805411850 CF14092 36x halmstjärnor i en mixuppsättning - 
Julgransdekorationer - Halmhänge för julgranen - naturl

225,99 kr
4251805411867 CF14093 28x halmstjärnor i en mixuppsättning - 

Julgransdekorationer - Halmhänge för julgranen - Naturl
202,99 kr

4251805411874 CF14094 26x halmstjärnor i en mixuppsättning - 
Julgransdekorationer - Halmhänge för julgranen - naturl

202,99 kr
4251805411881 CF14095 35x halmstjärnor i en mixuppsättning - 

Julgransdekorationer - Halmhänge till julgranen - Naturli
202,99 kr

4251805411898 CF6874 8x presentpåsar i julmotiv - presentpåse för vin- och 
champagneflaskor - flaskpåse till jul och jultomte

202,99 kr
4251805411904 CF14096 6x presentpåse till jul, jultomten och advent - XXL 

presentpåse med julmotiv - presentpåse
337,99 kr

4251805411911 CF14096 12x presentpåse till jul, jultomten och advent - XXL 
presentpåse med julmotiv - presentpåse

450,99 kr
4251805411928 CF13663 vattenspridare blomma - vattenleksaker för trädgården - 

sprinklers för barn på sommaren
337,99 kr

4251805411935 CF13664 vattensprinklerval - Vattenleksaker för trädgården - 
sprinklers för barn på sommaren

225,99 kr
4251805411942 CF13664 vattensprinklerval - Vattenleksaker för trädgården - 

sprinklers för barn på sommaren
225,99 kr

4251805411959 CF14340 4x julgranshängare "Julgran" - Julgransdekorationer att 
hänga upp - Julgranspendel i form av en julgran - okros

202,99 kr
4251805411966 CF14097 4x julgranshänge present - Julkula presentask - 

Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio
202,99 kr

4251805411973 CF11912 200x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 
för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd

394,99 kr
4251805411980 CF13919 8-delade kokskedar - träskedar, spatlar, skåror och 

salladsskedar av bambu - köksredskap för matlagning o
337,99 kr

4251805411997 CF13873 Tvådelade träsalladservrar - set med salladssked och 
salladsgaffel - serveringssats i trä för sallad - 30,5 cm

202,99 kr
4251805412000 CF13836 ishink av rostfritt stål, dubbelväggig isbitbehållare med 

lock och tång, 1,5 liter
394,99 kr

Sidan: 169/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805412024 CF13369 4x askkoppar, askkoppar gjorda av den finaste 
dolomitkeramiken, stormaskar maritim randig med avta

394,99 kr
4251805412048 CF13370 3x vindaska, askkoppar gjorda av den finaste 

dolomitkeramiken, stormaska med avtagbara topplock i 
337,99 kr

4251805412062 CF14104 tvådelad kylskopa, ishink och flaskkylare i modern 
design, vin, champagne eller champagnekylare och isbit

337,99 kr
4251805412079 CF13841 LED-ljuskedja solvarm - ljus kedja utanför med 100 

LED-lampor - trädgårdsljus - festbelysning - 12 m
202,99 kr

4251805412086 CF13830 LED-ljuskedja för utomhus - festljuskedja varmvit med 
10 LED-lampor - utomhusbelysning - 7,5 m

337,99 kr
4251805412093 CF14022 5-delat trädgårdsduschset - trädgårdshanddusch för 

vattenslang - multidusch för vattning av trädgården, sän
146,99 kr

4251805412109 CF13832 LED-ljuskedja för utomhus - festljuskedja varmvit med 
10 LED-lampor - utomhusbelysning - 7,5 m

394,99 kr
4251805412116 CF13975 8x professionella spettspett 40 cm, stabila 

högkvalitativa grillspett av rostfritt stål med furuhandtag
202,99 kr

4251805412123 CF13831 LED-ljuskedja för utomhus - festljuskedja varmvit med 
20 LED-lampor - utomhusbelysning - 12,5 m

394,99 kr
4251805412130 CF14023 24x shish kebab och grillspett, robusta stålspett - för 

grill, ugn, grill - perfekt spett för kött, fisk och grönsaker
168,99 kr

4251805412154 CF13285 6x drickkoppar - plastmuggar - multifunktionella koppar 
med olika utskriftsmönster - obrytbara [valet varierar]

337,99 kr
4251805412161 CF5578 Rostfritt ståltråd för tillverkning och modellering 45 m - 

Floristtråd för arrangemang - Smyckevajer i silverfärg, 
146,99 kr

4251805412178 CF13861 4x solljus för utomhusbruk - trädgårdslampa för marken 
med jordspik - stigljus rostfritt stål - sollampa

450,99 kr
4251805412192 CF14026 3-delat grillbestick - grilltillbehör med grilltång, 

grillspatel och grillgaffel i rostfritt stål - grillköttgaffel - g
337,99 kr

4251805412208 CF14025 3-delat grillbestick - grilltång, grillspatel och grillgaffel i 
rostfritt stål - grillgrilltillbehör med trähandtag

337,99 kr
4251805412215 CF13313 6x fat av kork, rund, Ø 19 x 0,5 cm, rund fat för 

kastruller, stekpannor, kök och hushåll, värmebeständig
202,99 kr

4251805412222 CF13276 3x träunderlägg "Pall" - underlägg för kastruller, 
kastruller och grytor - träunderlägg för kök och hushåll

225,99 kr
4251805412239 CF11943 2-delat urinal för kvinnor för resande med en bärväska - 

mobil urineringshjälp av silikon - stående urinering unde
168,99 kr

4251805412246 CF11943 2-delat urinal för kvinnor för resande med en bärväska - 
mobil urineringshjälp av silikon - stående urinering unde

168,99 kr
4251805412253 CF13283 8x plattor - plastplattor gjorda av melamin - 

återanvändbara multifunktionella plattor i olika färger - 
394,99 kr

4251805412260 CF14107 vattenpistol med pump - vattenpistol med 850 ml 
kapacitet och 8 m räckvidd - vattenleksak för barn

202,99 kr
4251805412277 CF14107 vattenpistol med pump - vattenpistol med 850 ml 

kapacitet och 8 m räckvidd - vattenleksak för barn
202,99 kr

4251805412284 CF14107 vattenpistol med pump - vattenpistol med 850 ml 
kapacitet och 8 m räckvidd - vattenleksak för barn

202,99 kr
4251805412291 CF14107 vattenpistol med pump - vattenpistol med 850 ml 

kapacitet och 8 m räckvidd - vattenleksak för barn
202,99 kr

4251805412307 CF14106 31-delad picknickuppsättning, picknickkorg och 
återanvändningsbestick för 6 personer, perfekt picknickf

337,99 kr
4251805412314 CF14106 31-delad picknickuppsättning, picknickkorg och 

återanvändningsbestick för 6 personer, perfekt picknickf
337,99 kr

4251805412321 CF14106 31-delad picknickuppsättning, picknickkorg och 
återanvändningsbestick för 6 personer, perfekt picknickf

337,99 kr
4251805412369 CF11869 naturlig hårborste av bambu - paddelborste med 

naturliga borst för naturligt vackert hår - för män, kvinn
168,99 kr

4251805412376 CF11869 -set med 2 naturliga hårborstar av bambu - 
paddelborste med naturliga borst - för män, kvinnor, ba

225,99 kr
4251805412383 CF14111 tvådelat hårborstset för kvinnor och män - 

skelettborste, universalborste - hårstyling
146,99 kr

4251805412390 CF13978 parasollhållare, parasollställ för balkong, terrass eller 
bord - för parasollstolpar 22-49 mm och panel-/räckestj

202,99 kr
4251805412406 CF13976 parasollhållare av solid metall - parasollställ med 

handtag, för grus och sandmark - bas för parasoll med 
337,99 kr

4251805412406 CF13976 parasollhållare av solid metall - parasollställ med 
handtag, för grus och sandmark - bas för parasoll med 

337,99 kr
4251805412413 CF13299 6-delat blandad skalare för frukt och grönsaker - rosttät, 

universalskalare, särskilt skarp, ergonomisk och med hal
146,99 kr

4251805412420 CF13299 3-delad blandad skalare för frukt och grönsaker - 
rosttät, universalskalare särskilt skarp, ergonomisk och 

168,99 kr
4251805412420 CF13299 3-delad blandad skalare för frukt och grönsaker - 

rosttät, universalskalare särskilt skarp, ergonomisk och 
168,99 kr
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4251805412437 CF13284 2x melaminskål - plasttallrik av melamin - okrossbar 
dekorativ tallrik - servicetallrik

202,99 kr
4251805412451 CF13778 Salad Spinner med lock, enkel centrifugering med 

vevdrift, plastsalladsskål i vitt, kan demonteras helt ocks
202,99 kr

4251805412468 CF13862 7x solljus för utomhusbruk - trädgårdslampa för marken 
med jordspik - stigljus rostfritt stål - sollampa

225,99 kr
4251805412475 CF13859 5x solcellsljus för utomhusbruk - trädgårdsljus för 

marken med markspets - vägljus rostfritt stål - solcellsla
394,99 kr

4251805412482 CF13817 2x glaskanna med lock - Vattenkaraff med handtag - 
1,1 liters glaskanna för vatten, mjölk, juice och saft

337,99 kr
4251805412499 CF13776 3-delars salladsskålar, stora dekorativa skålar för sallad, 

frukt, snacks och mycket mer, skålar lämpliga för diskm
394,99 kr

4251805412505 CF13826 solbelysning utomhus - trädgårdsbelysning för golvet - 
stigbelysning - sollampa - 8 timmars körtid

146,99 kr
4251805412512 CF13825 solbelysning utomhus - trädgårdsbelysning för golvet - 

stigbelysning - sollampa - 8 timmars körtid
146,99 kr

4251805412529 CF13786 3-delars vispset - handvisp av rostfritt stål - visp i 
ballongform och olika storlekar

202,99 kr
4251805412536 CF14013 åtta delar linbana set, mini linbana, horisontell kabel 

drag, trädgård leksaker för barn, perfekt för att ansluta 
394,99 kr

4251805412543 CF13793 digital kötttermometer med temperaturlarm - 
grilltermometer - köketermometer för matlagning, bakni

337,99 kr
4251805412567 CF13775 Köksil - Sikt och sil för pasta eller grönsaker - 

Avloppssäker mat och diskmaskin säker med två handta
202,99 kr

4251805412574 CF13775 Stor köksfil, pastasil, avloppssil för pasta, grönsaker, 
frukt och sallad, BPA-fri, stabil, livsmedelssäker och disk

202,99 kr
4251805412581 CF13775 Stor pastasil med två handtag, durkslag, avrinning för 

pasta, grönsaker, frukt, sallad, BPA-fri, livsmedelssäker, 
202,99 kr

4251805412598 CF14113 2x vinglas i rostfritt stål - Vinbägare 500 ml för resor - 
Rostfritt stålbägare To Go - Steglös vinbägare - Resebäg

337,99 kr
4251805412604 CF14114 Rostfritt stål drickkopp - Högblank vinkopp 200 ml - 

Premium rostfri kopp To Go - Termokopp dubbelväggad
225,99 kr

4251805412611 CF14115 kaffemugg i rostfritt stål - 350 ml per kaffemugg - 
termisk dricksmugg av rostfritt stål 304 med fällbart han

202,99 kr
4251805412628 CF14116 rostfri mugg XL - 400 ml ölmugg gjord av rostfritt stål 

304 - rostfri mugg - campingmugg dubbelväggig och BP
225,99 kr

4251805412635 CF14117 rostfri mugg XL - 400 ml ölmugg gjord av rostfritt stål 
304 - rostfri mugg - campingmugg dubbelväggig och BP

225,99 kr
4251805412642 CF14118 3x dricksmuggar i rostfritt stål - koppar gjorda av 

rostfritt stål 304 - lätt campingkopp 200 ml - resekoppar
202,99 kr

4251805412659 CF14119 3x dricksmugg i rostfritt stål - lätt mugg av rostfritt stål 
304 - campingmugg 300 ml - resemugg splitterfri och B

202,99 kr
4251805412666 CF14120 3x dricksmuggar i rostfritt stål XL - muggar av rostfritt 

stål 304 - campingmuggar 450 ml - lätta resekoppar, spl
337,99 kr

4251805412673 CF14121 mjölkkanna - rostfri mjölkkanna för skumning - 
mjölkskummare 350 ml - mjölkkanna med pip och mäts

202,99 kr
4251805412680 CF14122 mjölkkanna - rostfri mjölkkanna för skumning - 

mjölkskummare 600 ml - mjölkkanna med pip och mäts
225,99 kr

4251805412697 CF14123 Kakplatta roterbar och bakuppsättning - kakspatel i 
rostfritt stål och kakskrapa i aluminium - kakplatta och k

676,99 kr
4251805412703 CF14124 6-delat köksredskapsset med krokskena för köket, 

hängskena i rostfritt stål med rörliga krokar, köksskena
394,99 kr

4251805412710 CF13679 4x set med näsklämma och öronproppar för simmare - 
näsklämma och hörselskydd simning - näsklämma för b

146,99 kr
4251805412710 CF13679 4x set med näsklämma och öronproppar för simmare - 

näsklämma och hörselskydd simning - näsklämma för b
146,99 kr

4251805412727 CF13291 2x äppelkärna av rostfritt stål, praktisk kärnkärna med 
hängögla, tar bort kärnan, för bakade äpplen med mera

146,99 kr
4251805412734 CF13292 2x flasköppnare - flasköppnare med burkstans i klassisk 

design - kvalitetsflasköppnare av rostfritt stål
168,99 kr

4251805412741 CF13293 2x pizzaskärare med rostfritt blad - pizzarulle för 
pizzafans - praktisk pizzaskärare - diskmaskinssäkert piz

168,99 kr
4251805412758 CF13294 2x kökssikt - finmaskig sikt med stabilt handtag - 

ädelstålsil med 3 cm siktdjup för strösocker, mjöl, kakao
202,99 kr

4251805412765 CF13295 2x bakborste, köksborste med silikonborst, borste för 
oljning, marinering och glasering vid bakning, matlagnin

202,99 kr
4251805412772 CF13296 2x glasskopor, glassskedar av rostfritt stål, skedar för 

att släppa och portionera glass, deg, frukt och andra del
202,99 kr

4251805412796 CF13792 2-delad grill och köksång - grilltång i rostfritt rostfritt 
stål med halkskydd - grilltillbehör för kol-, gas- och elgril

202,99 kr
4251805412802 CF11306 monteringsset för solsegel i 12 delar - 

monteringstillbehör med väggfäste, karbinhake och spä
337,99 kr
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4251805418200 CF14125 2-delad knivsats - kökskniv - kockkniv med bladskydd 
och knivslipare - skärkniv med knivslida

225,99 kr
4251805412833 CF13290 2x Glaze Knife för kakor, spridningspalett, 

spridningskniv för mer precision vid bakning, kakakniv o
202,99 kr

4251805412833 CF13290 2x Glaze Knife för kakor, spridningspalett, 
spridningskniv för mer precision vid bakning, kakakniv o

202,99 kr
4251805412857 CF8937 6x Soufflé-skål - keramisk creme brulee-skål - ugnsskål 

- efterrätt och paté-skål för t.ex. Ragout Fin - 270 ml va
394,99 kr

4251805412864 CF8937 12x Soufflé skål - keramisk creme brulee skål - 
ugnsbeständig skål - dessert och paté skål för t.ex. Rag

563,99 kr
4251805412871 CF13803 7-delars kökshjälpset - koksked i rostfritt stål med stativ 

- köksredskap - köksredskap - diskmaskin säker
450,99 kr

4251805412888 CF13962 5x gummiband för barn - hopprep av gummi - 
studsande gummi i olika färger - 3 m - [färg varierar]

202,99 kr
4251805412895 CF13843 2x Enhandsklämma - Snabbverkande klämmor för 

hantverkare - Klämma för klämning och avklämning me
202,99 kr

4251805412901 CF14029 COM -FOUR® 3x borste för hushållet - skrubborste för 
rengöring - hård rotborste - skrubborste - rengöringsbor

168,99 kr
4251805412918 CF14028 COM -FOUR® 3x skrubbborste med handtag - 

skrubborste - skrubborste i olika färger - rengöringsbors
202,99 kr

4251805412925 CF13842 2x skydd för vindrutan på sommaren och vintern - 
Frostskydd för vindrutan mot UV-strålning, sol, damm, i

225,99 kr
4251805412949 CF13884 4x halkskydd för mattan - mattunderlag 150x30 cm - 

mattpropp - halkfri matta i vitt och grått
202,99 kr

4251805412956 CF13980 3x handtvättborstar för barn - nagelborstar med 
fantastiska mönster - badborstar för händer och naglar 

168,99 kr
4251805412963 CF13797 12x Mikrofiberduk

 - Torkduk för bilvård
168,99 kr

4251805412970 CF13300 4x spegelflagga - Fläktartikel Tyskland - 
Backspegelskydd för fotbolls-EM och fotbolls-VM - Skyd

146,99 kr
4251805412970 CF13300 4x spegelflagga - Fläktartikel Tyskland - 

Backspegelskydd för fotbolls-EM och fotbolls-VM - Skyd
146,99 kr

4251805471748 CF14103 Potatispress - handpress för potatis, frukt och grönsaker 
med löstagbar silinsats - idealisk för potatismos &amp; f

226,99 kr
4251805413007 CF13967 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i 

orange - tältsnöre med aluminiumspänne - spännlina - c
225,99 kr

4251805413007 CF13967 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i 
orange - tältsnöre med aluminiumspänne - spännlina - c

225,99 kr
4251805413014 CF13918 2x melonskärare av rostfritt stål med tångfunktion - 

fruktklippare för nästan alla typer av meloner - rostfri m
168,99 kr

4251805413021 CF13885 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i grönt 
- tältsnöre med killspänne - spännlina - campinglina - re

202,99 kr
4251805413038 CF13885 8x killrep vardera 4m för camping reflexer i orange - 

tältsnöre med killspänne - spännsnöre - campinglina - re
202,99 kr

4251805413045 CF13885 8x killrep, vardera 4m för camping, reflekterande i gult - 
tältsnöre med killspänne - spännsnöre - campinglina - re

202,99 kr
4251805413052 CF9417 hopfällbar låda med handtag 16l - transportlåda med 

handtag - stabil förvaringslåda - varukorg hopfällbar - 2
225,99 kr

4251805413069 CF13865 2x hängkorg, robust plastförvaringslåda, organisatör för 
kök, badrum och garderob, stabil och lätt hängande hyll

225,99 kr
4251805413076 CF13864 2x förvaringskorg, duschkorg med handtag, bärbar 

organisator av plast med 3 fack vardera för hygienartikl
337,99 kr

4251805413083 CF14102 600x hundavfallspåsar, robusta och läckagesäkra 
avfallspåsar, säckar för små och stora katter och hundar

225,99 kr
4251805413090 CF13829 2x LED-lampa moon, 3-D sänglampa i måndesign med 

automatisk färgförändring, romantisk stämningsbelysnin
225,99 kr

4251805467321 CF13828 3D-månsken med 12 växlande månfaser - romantisk 
nattlampa med fjärrkontroll - sömnhjälp för barn med lj

394,99 kr
4251805413113 CF13366 12x glow stick glasögon - iögonfallande festglasögon 

gjorda av glow sticks, trendiga ljusa färger för fester, fe
202,99 kr

4251805413144 CF13879 Metallskylt för att lägga på - Lägg märke till metallskylt 
"NO WIFI ZONE" - Metallskylt 30 x 30 cm för hem, kont

202,99 kr
4251805413175 CF13879 Metallskylt för att lägga på - varningsskylt metallskylt 

"GÅ INTE" - metallskylt Ø 30 cm för verkstad, festkällar
202,99 kr

4251805413182 CF13924 6x degskrapar silikon i tre olika storlekar - degspatel för 
bakning - silikonspatel för kaksmet - gummispatel - disk

168,99 kr
4251805413199 CF13289 2x slipstål för knivar - knivslipare för hushållet - 

slippinne för slipning - slippinne - Ø 8 mm - 20,8 cm uta
202,99 kr

4251805413205 CF7700 2-delat sortimentslåda - sorteringslåda i 2 storlekar - 
redskapslåda med fack och lock

202,99 kr
4251805413212 CF14126 40x gödselstänger för tomater, balanserad tomatgödsel 

med lång verkningstid för höga skördar och goda frukte
168,99 kr
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4251805413229 CF14127 200x gödselstavar för gröna växter, balanserad 
växtgödsel, för hälsosam och kraftig tillväxt utan övergö

202,99 kr
4251805413236 CF14128 80x gödningsmedel för orkidéer, balanserad 

orkidégödsel, för hälsosam utveckling, rika gröna och st
168,99 kr

4251805413243 CF14129 2x 1 kg gödselmedel för balkongväxter, växtgödsel för 
alla balkong- och containerväxter, tillverkade av organis

225,99 kr
4251805413250 CF14130 2x 500 g universalt gödselmedel, balanserat långvarigt 

gödselmedel för alla inomhus-, balkong- och utomhusvä
337,99 kr

4251805418682 CF13866 4x pennväska att måla med färgpennor - DIY 
pennväska för att färga in - toalettpåse - tygpåse - [urv

202,99 kr
4251805413274 CF13867 4x tygpåse för målning med färgpennor - DIY 

shoppingväska för färgning - apoteksväska med fantasti
225,99 kr

4251805413281 CF13868 4x gymväska för att måla med färgpennor - DIY 
sportväska med dragsko - shoppingväska med fantastis

337,99 kr
4251805413298 CF13935 Campingpall vikbar - Bärbar hopfällbar pall - Fällbar stol 

liten för camping, fiske, picknick, vandring, strand
337,99 kr

4251805413311 CF13935 Campingpall vikbar - Bärbar hopfällbar pall - Fällbar stol 
liten för camping, fiske, picknick, vandring, strand

337,99 kr
4251805413328 CF13942 fällbord av plast - sidobord för trädgården, terrassen 

och balkongen - platsbesparande trädgårdsbord för cam
450,99 kr

4251805413335 CF13794 3x sopset, färgglatt sopset bestående av en handborste 
och dammsugare, färgglada hushållsrengöringsset av e

337,99 kr
4251805413342 CF13981 Dekorationskorg med handtag - Förvaringskorg av 

vävda majsblad - Korg för förvaring och dekoration
337,99 kr

4251805413359 CF13799 hopfällbar droppbricka, praktisk avtappningsskål för 
camping, strand och festivaler, portabel avlopp för cam

337,99 kr
4251805413366 CF13799 hopfällbar droppbricka, praktisk avtappningsskål för 

camping, strand och festivaler, portabel avlopp för cam
337,99 kr

4251805413373 CF13297 2x köttgaffel, diskmaskinssäker grillgaffel, praktisk 
snidgaffel, perfekt som kökshjälpmedel och lättskött gril

202,99 kr
4251805413397 CF14105 resväska - för tältpinnar, markankare, campingtillbehör 

och små delar av alla slag - stabil förvaringslåda med ha
112,99 kr

4251805413441 CF13649 7-delars förrättssats, serveringsbräda av bambu med 
glas och skedar, till förrätt, aperitiffer, amuse-bouche, s

202,99 kr
4251805413458 CF13917 6x Ekonomiskalare för frukt och grönsaker - Blandad 

skalare med pendelblad - Potatisskalare med olika blad
202,99 kr

4251805413465 CF13875 2x vikbar djurmatskopa, silikonmätsked för katt- och 
hundmat, praktisk doseringsskopa för semester, campin

168,99 kr
4251805413472 CF13875 2x vikbar djurmatskopa, silikonmätsked för katt- och 

hundmat, praktisk doseringsskopa för semester, campin
168,99 kr

4251805413489 CF13807 dubbel reseskål i stativ, vikbara matskålar av silikon, för 
hundar och katter, perfekta för semester, resor, campin

202,99 kr
4251805413496 CF14136 luftmadrass för två personer - luftmadrass - uppblåsbar 

madrass för camping och gäster - gästmadrass - 191 x 
563,99 kr

4251805413502 CF14133 Uppblåsbar tygvattenboll 50 cm - Strandfotboll för 
sommaren - Nätboll med pump för trädgård, strand och

394,99 kr
4251805413519 CF14133 Uppblåsbart tygvattenboll 50 cm - Beachvolleyboll för 

sommaren - Nätboll med pump för trädgård, strand och
394,99 kr

4251805413526 CF14131 2x uppblåsbar tygstrandboll 30 cm - strandfotboll för 
sommaren - nätboll för trädgård, strand och vattenkul

337,99 kr
4251805413533 CF14131 2x uppblåsbar tygstrandboll 30 cm - strandfotboll för 

sommaren - nätboll för trädgård, strand och vattenkul
337,99 kr

4251805413540 CF14139 2-delad bilvårdssats med mikrofiberduk och 
biltvätthandske - mikrofiberduk - poleringsduk för bil - b

168,99 kr
4251805413557 CF13199 2x vattenflaska gjord av borosilikatglas med skruvlock i 

rostfritt stål och värmeskydd av neopren i grått - dricksfl
394,99 kr

4251805413564 CF14132 3x uppblåsbar Rugby Ball - Mini Rugby Ball 18 cm - 
Mjuk barnboll för stranden, pool, trädgård

337,99 kr
4251805413571 CF13824 3-delad ost serveringsfat, skifferostbräda med ostkniv 

och ostskivare, för servering och servering av ostspeciali
337,99 kr

4251805413588 CF8483 dubbel reseskål i stativ, fällbara silikonmatskålar, för 
hundar och katter, perfekt för semester, resa, camping 

202,99 kr
4251805413618 CF13876 11x stängningsklämmor för påsar - Stängningsklämmor 

för matpåsar - Plastförslutningsklämmor - Påsklämmor f
337,99 kr

4251805413625 CF13876 11x stängningsklämmor för påsar - Stängningsklämmor 
för matpåsar - Plastförslutningsklämmor - Påsklämmor f

225,99 kr
4251805413632 CF13876 11x stängningsklämmor för påsar - Stängningsklämmor 

för matpåsar - Plastförslutningsklämmor - Påsklämmor f
225,99 kr

4251805413656 CF9423 2x vindaskar av dolomitkeramik i blått med färgglada 
ränder

225,99 kr
4251805413663 CF13584 48x heta limpinnar limpinnar ersättningspinnar 7x100 

mm limpinnar för heta limpistoler limpatroner påfyllning
146,99 kr
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4251805413700 CF13882 Spagetti förvaringsburk "Pasta" med lock - 
Förvaringsbehållare för pasta och spaghetti - Elegant för

202,99 kr
4251805413717 CF13882 Spagettihållare - Förvaringsburk "pasta" med lock - 

Förvaringsbehållare för pasta och spagetti - Elegant förv
202,99 kr

4251805413748 CF11280 2x tesil av rostfritt stål med lock - tefilter med 
droppbricka - finmaskigt tesil för löst te och kryddor

225,99 kr
4251805413755 CF13326 2x masonburk med klämstängning - förvaringsburkar 

med gummiring - förvaringsburk lufttät - trådbågsburk -
225,99 kr

4251805413762 CF13327 2x masonburk med klämförslutning - förvaringsburkar 
med gummiring - förvaringsburk lufttät - trådbågsburk -

337,99 kr
4251805413779 CF13642 filtkorg med handtag - rund förvaringskorg med 2 

handtag - dekorationskorg för förvaring av ved, filtar, le
225,99 kr

4251805413786 CF13642 filtkorg med handtag - rund förvaringskorg med 2 
handtag - dekorationskorg för förvaring av ved, filtar, le

225,99 kr
4251805413793 CF13308 2x keramisk sparbössa - spargris för barn och vuxna - 

rosa spargris
225,99 kr

4251805413816 CF13397 4x gummikula med glittrande rör, vårboll med Jupiter-
look, leksaker för fantasi och rymdfläktar [urval varierar

202,99 kr
4251805413823 CF13315 2x träbildram - Snygg fotoram för bröllopsbilder - Vit 

ram med guldfärgad kant för favoritfoton - 15 x 20 cm
225,99 kr

4251805413830 CF13315 2x träram - Snygg fotoram för bröllopsbilder - Grå ram 
med guldfärgad kant för favoritfoton - 15 x 20 cm

225,99 kr
4251805413847 CF13316 3x träbildram av trä - Snygg fotoram för bröllopsbilder - 

Silverram för favoritfoton - 15 x 20 cm
225,99 kr

4251805413854 CF13314 3x träram - snygg fotoram för bröllopsbilder - ram med 
mönster för foton - 15 x 20 cm

225,99 kr
4251805413861 CF13314 3x träram - snygg fotoram för bröllopsbilder - ram med 

mönster för foton - 15 x 20 cm
225,99 kr

4251805413878 CF13317 2x plastram - Snygg fotoram för bröllopsbilder - Ram 
med guldfärgad kant för foton - 15 x 20 cm

202,99 kr
4251805413892 CF13401 3x fotoram "Antik" - Snygg fotoram för de vackraste 

bilderna - Ram för favoritbilder och ögonblicksbilder - 1
225,99 kr

4251805413908 CF14108 rektangulär bakram, steglöst justerbar, gjord av rostfritt 
stål med avdelare - fyrkantig bakform för stora och små

202,99 kr
4251805413915 CF13881 "SUGAR" förvaringsburk med lock - förvaringsbehållare 

för socker - elegant färskburk - sockerskål
202,99 kr

4251805413922 CF13881 "SUGAR" förvaringsburk med lock - förvaringsbehållare 
för socker - elegant färskburk - sockerskål

202,99 kr
4251805413939 CF13977 16x Bouncy bollar för barn att leka med - Bouncy bollar 

som en liten present till födelsedagar - Färgglada hoppb
202,99 kr

4251805413953 CF9707 2x grilltång av rostfritt stål - mångsidig kökstång av 
rostfritt stål och halksäker

337,99 kr
4251805413960 CF9707 2x grilltång av rostfritt stål - mångsidig kökstång av 

rostfritt stål och halksäker
337,99 kr

4251805413977 CF12036 4x underlägg med filt, filtglider för vaser, blomkrukor, 
skålar och badkar - skyddar mot repor, fukt på parkett, l

146,99 kr
4251805413984 CF12036 4x underlägg med filt, filtglider för vaser, blomkrukor, 

skålar och badkar - skyddar mot repor, fukt på parkett, l
146,99 kr

4251805413991 CF12036 4x underlägg med filt, filtglider för vaser, blomkrukor, 
skålar och badkar - skyddar mot repor, fukt på parkett, l

146,99 kr
4251805414004 CF12036 4x underlägg med filt, filtglider för vaser, blomkrukor, 

skålar och badkar - skyddar mot repor, fukt på parkett, l
146,99 kr

4251805414011 CF13344 4x skruvvalsar - Möbelhjul med vridlager och broms - 
Transportrullar med 50 kg lastkapacitet per rulle

394,99 kr
4251805414028 CF14140 3x blomma och flerårig hållare, för blommor, rankor och 

perenner, halvrundad
394,99 kr

4251805414035 CF14141 3x blomma och flerårig hållare, för blommor, rankor och 
perenner, halvrundad

507,99 kr
4251805414059 CF13361 5x konstgjord växt - konstgjorda växter i dekorativt glas 

- konstgjorda suckulenter - bordsdekoration - fönsterkar
394,99 kr

4251805414066 CF13368 4x konstgjord blomma, blomsterarrangemang i 
keramisk kruka, konstgjorda blommor i pastellfärger so

337,99 kr
4251805414080 CF13949 3x trähårborste - miljövänlig borste för män, kvinnor, 

barn - trähårborste med olika borst [urvalet varierar]
225,99 kr

4251805414080 CF13949 3x trähårborste - miljövänlig borste för män, kvinnor, 
barn - trähårborste med olika borst [urvalet varierar]

225,99 kr
4251805414097 CF13650 konstgjord växt i en kruka, konstgjord grön växt med 

stora löv för hemmet, kontoret, praktiken eller kontoret,
225,99 kr

4251805429572 CF13915 konstgjord handflata i en kruka, konstgjord palm med 
stenar i en kruka, lättskött konstgjord växt för hemmet, 

337,99 kr
4251805414127 CF13081 Fågelbad för vilda fåglar - Mathus för gjutjärn - 

Dekorativt vattenbad att hänga i trädgården
337,99 kr
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4251805414134 CF13973 48x möbelglider av filt - runda stolglider med spik - 
filtglider för möbler, stol och bordsben

146,99 kr
4251805414141 CF13398 Classic Glass Karaff, Karaff för Whisky, Cognac, Likör 

och andra spritdrycker, Elegant Whiskykaraff ca. 750 ml
202,99 kr

4251805414189 CF13441 com -four® 40x stekpåsar med stängning 25x30 cm - 
stekslang för kött, fisk, fjäderfä och grönsaker - stekslan

202,99 kr
4251805414196 CF13444 6x toastpåsar, återanvändbara non-stick toastpåsar, 

trolla fram läckra ostrostar i brödrosten, toastpåsar mot 
146,99 kr

4251805414202 CF13638 BBQ kycklingroaster för perfekta grillade kycklingar, 
fjäderfäställ för matlagning av grillade kycklingar och sla

202,99 kr
4251805414219 CF11316 remskiva för barn från 8 år, kabeldragning upp till max. 

15 kg
337,99 kr

4251805414226 CF11316 remskiva för barn från 8 år, kabeldragning upp till max. 
15 kg

337,99 kr
4251805414233 CF13588 Väggklocka med kassaskåp - Dold säker klocka - 

Köksklocka med gömställe för värdesaker och pengar - 
337,99 kr

4251805462319 CF10625 6x uppblåsbara dryckeshållare för poolen - flytande 
burkhållare - poolleksaker - dryckskylare

168,99 kr
4251805414264 CF14144 4-delad uppsättning ballonger - folieballong enhörningar 

- enhörningsballonger i två storlekar
168,99 kr

4251805414264 CF14144 4-delad uppsättning ballonger - folieballong enhörningar 
- enhörningsballonger i två storlekar

168,99 kr
4251805414295 CF14145 Pool landningsnätfäste - Finmaskigt poolnät - Robust 

skimmer för rengöring av pool, pool, damm
202,99 kr

4251805414301 CF14146 Poolslang 32 mm - Poolslang - Universalslang för 
poolpump, sandfiltersystem, saltmaskiner, poolvärmare

394,99 kr
4251805414318 CF14143 Solar poolskydd Ø 210 cm, slitstark presenning, värmer 

vattnet med solenergi
450,99 kr

4251805414325 CF13810 5s klädhängare - Väggmonterade kappkrokar med 
dubbla väggkrokar - Metall- och träkrokskena för hall, e

337,99 kr
4251805414332 CF13691 10-delad golfuppsättning för barn, leksaksuppsättning 

med golfklubbor, golfbollar, hål och golfpåse, för insidan
337,99 kr

4251805414349 CF13680 5x tärningar XL - trätärningar 5 x 5 cm - stora 
trätärningar för att spela - speltärningar för utsidan

337,99 kr
4251805414356 CF13683 dartpistol, halvautomatisk leksaksblästring med mjukt 

skumdart, hög precision på nära håll
202,99 kr

4251805414363 CF13683 dartpistol, halvautomatisk leksaksblästring med mjukt 
skumdart, hög precision på nära håll

202,99 kr
4251805462685 CF13684 2x pilpistol, halvautomatisk leksaksbläster med mjuka 

skumpilar, hög precision på korta avstånd
202,99 kr

4251805414394 CF13684 2x dartpistol, halvautomatisk leksaksblästring med 
mjukt skumdart, hög precision på korta avstånd

202,99 kr
4251805414400 CF13684 2x dartpistol, halvautomatisk leksaksblästring med 

mjukt skumdart, hög precision på korta avstånd
202,99 kr

4251805414424 CF13271 12x vaxkritor - Färgglada vaxmålare i olika färger och 
mönster - Kritor för barn att leka och lära sig

202,99 kr
4251805445695 CF14027 2x smörfat - stor smörkupol med trä - smörfat med lock 

- smörbehållare 19 x 12,5 x 6 cm
337,99 kr

4251805414448 CF12098 2x ballong "Happy Birthday" - Folieballong för 
födelsedagsdekoration - Födelsedagsgirland av ballonge

202,99 kr
4251805414448 CF12098 2x ballong "Happy Birthday" - Folieballong för 

födelsedagsdekoration - Födelsedagsgirland av ballonge
202,99 kr

4251805444544 CF11439 vattensprinklers för barn - bläckfisksprinklers för stor 
vattenkul i trädgården - färgglad gräsmattorsprinkler [fä

337,99 kr
4251805414479 CF7790 2x högkvalitativa naglar i rostfritt stål - nagel för gryta, 

kastrull, bakform och wok - utdragbar ca. 22 - 38 x 20 x
337,99 kr

4251805445930 CF13787 3-delat mätburksset med mätburkar i olika storlekar - 
mätburkar med skala i milliliter och gram - 1000 ml, 500

202,99 kr
4251805414493 CF14153 6x krita penna för tavlor och fönster - Krita markörer för 

märkning och dekorering - Fönster krita i 4 färger
202,99 kr

4251805414493 CF14153 6x krita penna för tavlor och fönster - Krita markörer för 
märkning och dekorering - Fönster krita i 4 färger

202,99 kr
4251805414516 CF11709 3x isbitform för totalt 96 isbitar - färgglada 

isbitbehållare med silikonbas för bättre hantering [urval 
337,99 kr

4251805414523 CF13822 2x kameradocka för utsidan och insidan - dummy-
kamera med väggfäste - säkerhetskamera med LED-blin

337,99 kr
4251805414530 CF13701 12x porslinsmarkörer - porslinspenna för målning av 

koppar och keramik - glas- och porslinsmarkörer i 6 färg
225,99 kr

4251805414530 CF13701 12x porslinsmarkörer - porslinspenna för målning av 
koppar och keramik - glas- och porslinsmarkörer i 6 färg

225,99 kr
4251805414547 CF13659 18x Målarfärger för barn - Färgglada färgkrukor för 

skolan - Skolmålarfärger i praktiskt förvaringsfodral - 25
337,99 kr
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4251805414554 CF14154 25x premium presenningssträckare med krokar - 
gummisträckare för banderoller, affischer, tält, presenni

202,99 kr
4251805414561 CF14155 25x presenningssträckare med kul - spänngummi för 

banderoller, affischer, tält, presenningar, paviljonger - t
202,99 kr

4251805414578 CF13277 6-delad matförvaringsburk med lock, små frysburkar - 
påläggslådor - förvaringsburkar för camping eller picknic

202,99 kr
4251805414585 CF13878 4-delars förvaringslådor - skåparrangör i olika storlekar 

- förvaringslåda för låda och hylla
135,99 kr

4251805414592 CF13833 LED-replampa för användning inomhus och utomhus - 
Flexibel ljuskedja med färgade lysdioder - Flexibelt ljusr

337,99 kr
4251805414608 CF14115 2x rostfria kaffemuggar - 300 ml per mugg - termisk 

dricksmugg gjord av 304 rostfritt stål med fällbart handt
337,99 kr

4251805414622 CF14116 rostfri mugg XL - 400 ml ölmugg gjord av rostfritt stål 
304 - rostfri mugg - campingmugg dubbelväggig och BP

225,99 kr
4251805414639 CF14156 6-delad spatelset - kakspatel i aluminium - 

modelleringsverktyg för bakning och matlagning - sprida
146,99 kr

4251805414646 CF7790 högkvalitativa naglar i rostfritt stål - nagel för gryta, 
kastrull, bakform och wok - utdragbar ca. 22 - 38 x 20 x

202,99 kr
4251805414653 CF12255 32x tältpinnar av stål - robusta V-formade pinnar för 

camping och utomhus - perfekt för normal mark
450,99 kr

4251805414660 CF12255 48x tältstift av stål - robusta V-formade tappar för 
camping och utomhus - perfekt för normal mark

563,99 kr
4251805414677 CF13325 2x förvaringsburk med lock - förvaringsburk för kaffe, 

te, müsli och bakverk - förvaringsburk i glas med 1000 
225,99 kr

4251805414684 CF10180 2-delad multifunktionsverktygssats, multiverktyg 
tillverkade av rostfritt stål, med 22 praktiska funktioner f

112,99 kr
4251805414684 CF10180 2-delad multifunktionsverktygssats, multiverktyg 

tillverkade av rostfritt stål, med 22 praktiska funktioner f
112,99 kr

4251805414691 CF14142 hopprep 5m, rött universalrep, användbar som 
gymnastik, hopprep, studsande och lekrep, för träning e

202,99 kr
4251805414721 CF13607 skolkompass med ersättningsledningar, kompasslåda 

med snabbjusterbar geometrisk kompass, exakta cirklar
168,99 kr

4251805414806 CF13835 avfallsbehållare med svänglock, elegant bordsavfall av 
rostfritt stål, kompakt kosmetikfack för badrummet, kök

225,99 kr
4251805414820 CF13846 2x tvättborste - rengöringsborste för bilar, cyklar och 

trädgårdsmöbler - med trädgårdsslanganslutning, för tv
337,99 kr

4251805414844 CF13957 grillkrok, förstklassigt bestick, köttkrok med trähandtag 
och fläktkrok, högkvalitativ vridklo för vridning av stora 

146,99 kr
4251805414851 CF14150 8x grillspett för grill - Kycklingspett för kebab av rostfritt 

stål - Spett för kött, fisk och grönsaker för grill eller ugn
225,99 kr

4251805414868 CF13755 12x grillspett, shish kebabspett av rostfritt stål - för grill, 
ugn, kastrull, grill - perfekt kött-, fisk- och grönsaksspett

202,99 kr
4251805414875 CF14160 50x klädnypor i metall - slitstarka handduksklämmor i 

ljusa färger - strandhandduksklämmor
168,99 kr

4251805414882 CF14160 100x klädnypor i metall - slitstarka handduksklämmor i 
klara färger - strandhandduksklämmor

225,99 kr
4251805414899 CF7013 2x LED-lampa för Halloween - Blinkande pumpa LED-

lampor för urholkade och snidade pumpor - Pumpalamp
168,99 kr

4251805414905 CF7013 2x LED-lampa för Halloween - Blinkande pumpa LED-
lampor för urholkade och snidade pumpor - Pumpalamp

168,99 kr
4251805414912 CF7013 2x LED-lampa för Halloween - Blinkande pumpa LED-

lampor för urholkade och snidade pumpor - Pumpalamp
168,99 kr

4251805414943 CF9824 14-delat pumpasnideri för Halloween - skärverktyg för 
urholkning av pumpor - knivar, skedar, pennor, stenciler

168,99 kr
4251805414950 CF9824 14-delat pumpasnideri för Halloween - skärverktyg för 

urholkning av pumpor - knivar, skedar, pennor, stenciler
202,99 kr

4251805414967 CF9824 13-delars pumpasnideri för Halloween - skärverktyg för 
urholkning av pumpor - kniv, sked, penna och stenciler

202,99 kr
4251805414974 CF14149 uppblåsbar simring för barn från 10 år - badring i 

enhörning med regnbågsfärger, för stranden och poolen
337,99 kr

4251805414981 CF14148 hopfällbar pall, camping med en praktisk bärrem, fällbar 
campingstol, perfekt för semester, strand, fiske och festi

337,99 kr
4251805414998 CF14148 hopfällbar pall, camping med en praktisk bärrem, fällbar 

campingstol, perfekt för semester, strand, fiske och festi
337,99 kr

4251805415001 CF14148 hopfällbar pall, camping med en praktisk bärrem, fällbar 
campingstol, perfekt för semester, strand, fiske och festi

337,99 kr
4251805415018 CF14162 12-delars pumpasnideri för Halloween - skärverktyg för 

urholkning av pumpor - kniv, sked och snidningstillbehö
337,99 kr

4251805415025 CF14163 6-delat pumpasnideri för Halloween - skärverktyg för 
urholkning av pumpor - påse med såg, sked, snidverkty

225,99 kr
4251805415032 CF14164 4-delat pumpasnideri för Halloween - skärverktyg för 

urholkning av pumpor - skedar, sågknivar, ripsåg
168,99 kr
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4251805415049 CF14165 6-delat pumpasnideri för Halloween - skärverktyg för 
urholkning av pumpor - påse med såg, sked, snidverkty

337,99 kr
4251805415056 CF14159 piratflagga med lyftanläggning, väderbeständig 

leksaksflagga för lektorn, trädhus och mer, rolig 60x50c
337,99 kr

4251805415063 CF14151 2-delars Iso-kaffemuggar, 300 ml resemugg med 
handtag och spillskyddslock, dricksmugg i moderna färg

337,99 kr
4251805415070 CF13782 vattenmålningssats med 18 vattenfärger och 2 

vattentankborstar i målarboxen - perfekt för att rita akv
202,99 kr

4251805415087 CF13608 30-delad borstsats, runda och platta borstar, 
konstgjorda borst- och hårborstar, perfekta akvarellbors

202,99 kr
4251805415094 CF13781 24x oljefärg 12 ml, rör med olika grundfärger för 

oljemålning, fantastiska färger med hög opacitet, för ny
168,99 kr

4251805415100 CF12472 2x XXL julsäck i sammet med guldfärgad sladd med vita 
pom-poms - julklappssäck

450,99 kr
4251805415155 CF14166 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 

julgransöverdrag för ljusgranen - bas i juldesign för pres
337,99 kr

4251805415162 CF14167 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 
julgransöverdrag för ljusgranen - bas i juldesign för pres

394,99 kr
4251805415179 CF14167 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 

julgranskåpa för ljusgranen - underlägg med julmotiv - f
394,99 kr

4251805415186 CF14167 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 
julgranskåpa för ljusgranen - underlägg med julmotiv - f

450,99 kr
4251805415193 CF14169 4x premium stolöverdrag - Juldekoration för stolar - 

skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv
394,99 kr

4251805415209 CF12356 3x XXL presentpåse till jul med julmotiv - tomtepåse att 
fylla - julpåse för jultomtekostym

394,99 kr
4251805415254 CF14172 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna av tyg - 

julstjärnsstativ
202,99 kr

4251805415261 CF14173 2x julkorg - presentkorg i juldesign - juldekoration - 
julkassar

394,99 kr
4251805415278 CF14174 Julkrans med jultomten - dörrkrans Jul - Adventskrans - 

Juldekoration - Ø ca. 35 cm
202,99 kr

4251805415285 CF14175 3x julpannband - huvudbonader & julmössa - 
jultomteförklädnad - pannband med spetsig mössadesig

202,99 kr
4251805415292 CF14171 2x julkuddar med julmotiv - dekorativa kuddar till jul - 

Juldekorationer - dekorativa kuddar - 35 x 35 cm
337,99 kr

4251805415308 CF12535 2x XL presentpåsar till jul med julmotiv - tomtepåse att 
fylla - julpåse för jultomtekostym [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805415315 CF8842 2x svart basker, för vardagsliv, karneval, karneval, 

Halloween & temafester, Béret i en storlek, bra modeac
168,99 kr

4251805437133 CF13922 4x Massageboll - Igelkottboll med knoppar - Fasciabollar 
för massage - Knoppboll för massage av händer, fötter, 

202,99 kr
4251805437140 CF13922 4x Massageboll - Igelkottboll med knoppar - Fasciabollar 

för massage - Knoppboll för massage av händer, fötter, 
202,99 kr

4251805437157 CF13922 4x Massageboll - Igelkottboll med knoppar - Fasciabollar 
för massage - Knoppboll för massage av händer, fötter, 

202,99 kr
4251805415353 CF14158 tandborstmugg - Tandborsthållare av bambu och 

rostfritt stål - Dekorativ tandborstmugg - Mugg till badru
202,99 kr

4251805415360 CF14176 3x högkvalitativa julgransdekorationer - Stor julgurka i 
äkta glas - Julgranspendel i grönt för en festlig juldekor

202,99 kr
4251805415377 CF12026 2x parasollhållare - Parasoll står för parasollstänger upp 

till 20-35 mm - Golvpluggar för parasoller i olika färger [
337,99 kr

4251805415384 CF14178 3x högkvalitativa julgransdekorationer - Stora 
dinosaurier gjorda av äkta glas för juldekorationer - Julg

225,99 kr
4251805415391 CF14179 3x högkvalitativa julgransdekorationer - resefodral av 

äkta glas för juldekorationer - Julgranshängen i olika fär
225,99 kr

4251805415407 CF14180 3x högkvalitativ julgransdekoration - motorsåg av äkta 
glas för juldekorationer - Julgranshängen i olika färger

337,99 kr
4251805415414 CF14181 3x högkvalitativ julgransdekoration - borr av äkta glas 

för juldekorationer - Julgranshängen
337,99 kr

4251805415421 CF14182 2x högkvalitativ julgransdekoration - enhörning och 
regnbåge av äkta glas för juldekoration - julgranshänge

202,99 kr
4251805415438 CF14183 3x julgransdekorationer - enhörning av äkta glas för 

juldekoration - Julgranshänge i tre färger
337,99 kr

4251805415445 CF14184 3x högkvalitativa julgransdekorationer - enhörning gjord 
av äkta glas för juldekorationer - Julgranshängen i olika 

337,99 kr
4251805415452 CF14185 2x högkvalitativ julgransdekoration - bil och husvagn av 

äkta glas för juldekoration - julgranshänge
337,99 kr

4251805415469 CF14186 3x högkvalitativ julgransdekoration - Jultomten gjord av 
äkta glas för juldekorationer - Julgranshängen

337,99 kr
4251805415476 CF14187 2x Högkvalitativa julgransdekorationer - buss och 

telefonlåda av äkta glas för juldekoration - Hängsmycke
225,99 kr
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4251805415483 CF14188 2x högkvalitativ julgransdekoration - fisk gjord av äkta 
glas för juldekorationen - Julgranshänge i form av en öri

225,99 kr
4251805415537 CF9920 6x iskuber i rostfritt stål, premium whiskystenar, 

återanvändbar iskubbricka, kylstenar för whisky, vin, gin
225,99 kr

4251805415544 CF13827 8x kalla förpackningar för kylväska - kylelement för 
kylbox - isblock - svala förpackningar för hushåll och friti

337,99 kr
4251805415551 CF13301 4x säkerhetslås för skåp och lådor - Skåplås för limning 

- Barnsäkerhetslås för skåpdörrar utan borrning - Säker
146,99 kr

4251805415551 CF13301 4x säkerhetslås för skåp och lådor - Skåplås för limning 
- Barnsäkerhetslås för skåpdörrar utan borrning - Säker

146,99 kr
4251805415575 CF13303 8x hörnskydd - kantskydd för bord och byrå - 

bordskantskydd för spädbarn och småbarn - L-form, tra
168,99 kr

4251805415575 CF13303 8x hörnskydd - kantskydd för bord och byrå - 
bordskantskydd för spädbarn och småbarn - L-form, tra

168,99 kr
4251805415582 CF14176 3x högkvalitativa julgransdekorationer - Stor julgurka i 

äkta glas - Julgranspendel i grönt för en festlig juldekor
168,99 kr

4251805415599 CF11455 150x Premium återanvändbara skoöverdrag - Skodäck i 
plast med halksula - återanvändbara skor extra starka o

619,99 kr
4251805415629 CF13362 näshårstrimmer - Näshårstrimmer för på språng - 

Trimmer för näs- och öronhår - Ansiktshårstrimmer för 
202,99 kr

4251805415629 CF13362 näshårstrimmer - Näshårstrimmer för på språng - 
Trimmer för näs- och öronhår - Ansiktshårstrimmer för 

202,99 kr
4251805415636 CF14196 128x shot cup, diskmaskinssäkert återanvändbara 

shotglas av plast, perfekt för bilder och korta, återanvän
337,99 kr

4251805415643 CF14157 brödlåda, brödlåda med bambulock, lock kan användas 
som skärbräda, lättskött förvaringslåda för mat

394,99 kr
4251805415681 CF13304 16x hårband, kabelband i färgade spiraler, elastiska 

kabelband i telefonens kabeldesign, hårtillbehör för tjoc
168,99 kr

4251805415698 CF13823 10x LED-minificklampa, med snäppkrok som nyckelring, 
perfekt för skola, sport, fritid, camping, utomhus

337,99 kr
4251805415728 CF14208 2 par knäskydd för trädgårdsskötsel - Knäskydd i turkos 

och grönt - Knäskydd
202,99 kr

4251805415803 CF13323 2x dekorativ sköldpadda, dekorativ figur gjord av trä 
och aluminium, maritimt livstillbehör för inomhusbruk, e

168,99 kr
4251805415827 CF14198 12x grillspett och shashlikspett - Köttspett av metall 

med trähandtag - Vegetabiliska spett för grillning och gr
225,99 kr

4251805415834 CF14034 toalettpappersrullehållare, vit toalettpappershållare för 
badrum och toalett, enkel installation, stabil hållare för t

202,99 kr
4251805415841 CF12919 parasollhållare för inskruvning - markhylsa för 

trädgården - bas för paraplyer - jordspets - paraplyställ i
337,99 kr

4251805441956 CF13844 8-delat trädgårdsslangset - slangrulle med 15 m 
trädgårdsslang och 5 adaptrar - slangrulle för väggmont

676,99 kr
4251805415865 CF8762 20x Lyxiga shashlik och grillspett i rostfritt stål med 

trähandtag - kött- och grönsaksspett för grillning och gri
225,99 kr

4251805415872 CF14203 2x Push-up handtag - Handtag för push-ups lätt i 
lederna - Sportutrustning push up för hemmet - Fitness 

225,99 kr
4251805415889 CF14203 2x Push-up handtag - Handtag för push-ups lätt i 

lederna - Sportutrustning push up för hemmet - Fitness 
225,99 kr

4251805415902 CF14199 2x serveringsbricka av trä - vintagebricka i vitt kalkat 
utseende - shabby chic träbricka - lämplig för vardagsbr

337,99 kr
4251805415919 CF14213 serveringsbricka i två delar av trä - vintage träbricka i 

olika storlekar - modern vitlackerad och kalkad sjaskig c
225,99 kr

4251805415926 CF14197 förvaringslåda för tepåsar - vit te-låda av trä med 
glaslock - shabby chic - med 6 fack och visningsfönster 

337,99 kr
4251805415933 CF14206 Abdominal trainer - Bukenrulle för intensiv 

magmuskelträning - Un-roller för konditionsträning hem
337,99 kr

4251805415940 CF6228 2x tesil av rostfritt stål - tekopp för teälskare - tekula för 
koppar - tefilter

168,99 kr
4251805415957 CF7548 4x askkoppar för utomhusbruk - vindaskkar - 

stormnätkoppar med lysande lock - bilkar, Ø 8 cm
202,99 kr

4251805415964 CF11271 2x askkoppar för utsidan - vindaska - stormnätkoppar 
med lysande lock - bilaska, Ø 8 cm

168,99 kr
4251805415971 CF14217 2x XXL askkoppar för utsidan - vindaska - 

stormnätkoppar med lock - bilaska, Ø 10 cm
202,99 kr

4251805415988 CF14218 2x XXL askkoppar för utsidan - vindaska - 
stormnätkoppar med lock - bilaska, Ø 10 cm

202,99 kr
4251805415995 CF14205 Balancekudde - uppblåsbar bollkudde - mobil kudde 

med Ø 33 cm - balansdyna för kondition, rehabilitering, 
337,99 kr

4251805416008 CF14205 Balancekudde - uppblåsbar bollkudde - mobil kudde 
med Ø 33 cm - balansdyna för kondition, rehabilitering, 

337,99 kr
4251805416015 CF14205 Balancekudde - uppblåsbar bollkudde - mobil kudde 

med Ø 33 cm - balansdyna för kondition, rehabilitering, 
337,99 kr
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4251805416022 CF14221 100x högkvalitativ engångsskodäck 5g per lock - 
plastskydd - engångssko vattentät - överdimensionerad 

225,99 kr
4251805416039 CF14221 200x högkvalitativ engångsskoöverdrag 5g per lock - 

plastskydd - engångssko vattentät - överdimensionerad 
337,99 kr

4251805416046 CF14207 pall med förvaringsutrymme - vikbar sittkub - vadderad 
förvaringslåda med lock, perfekt som pall, fotpall, hylla 

507,99 kr
4251805416053 CF14207 pall med förvaringsutrymme - vikbar sittkub - vadderad 

förvaringslåda med lock, perfekt som pall, fotpall, hylla 
507,99 kr

4251805416060 CF14207 pall med förvaringsutrymme - vikbar sittkub - vadderad 
förvaringslåda med lock, perfekt som pall, fotpall, hylla 

507,99 kr
4251805416077 CF14222 2x Premium julstrumpa XXL - röd jultomtenkänga för 

fyllning - julsocka som dekor för att hänga upp - jultomt
225,99 kr

4251805416084 CF14223 2x premium julsäck - röd presentpåse att fylla - julpåsar 
med pomponger som dekoration, bra presentförpacknin

337,99 kr
4251805416091 CF14224 Premium XL julsäck - röd presentsäck att fylla - Julpåsar 

med pomponger och nisser som dekor, bra presentförpa
337,99 kr

4251805416107 CF14225 Premium XL julpåse - röd presentpåse att fylla - julpåse 
med boblar som dekoration, bra presentförpackning

394,99 kr
4251805416114 CF14226 Premium julgran filt för att skydda mot tallnålar - rund 

julgran filt för julgranen - underlag med julälvor
394,99 kr

4251805425833 CF14204 Balance Board - wobble board för träning & 
sjukgymnastik, balansbräda för balans och stabilitet, ryg

394,99 kr
4251805416138 CF14204 Balance Board - wobble board för träning & 

sjukgymnastik, balansbräda för balans och stabilitet, ryg
394,99 kr

4251805416145 CF14204 Balance Board - wobble board för träning & 
sjukgymnastik, balansbräda för balans och stabilitet, ryg

394,99 kr
4251805416152 CF14202 fotbollsmål fällbart - Pop-up fotbollsmål för trädgård och 

fritid - Barnfotbollsmål för inomhus och utomhus - fällba
337,99 kr

4251805416169 CF14220 3x sittdynor utomhus, vikbar termisk sittdyna för 
camping, vandring och stadion, knäskydd för trädgårdsa

225,99 kr
4251805416176 CF14227 1x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 

shoppingvagnschip och däckmått - plastparkeringsmätar
112,99 kr

4251805416176 CF14227 1x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 
shoppingvagnschip och däckmått - plastparkeringsmätar

112,99 kr
4251805416183 CF14227 2x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 

shoppingvagnschip och däckmönstermätare - plastparke
146,99 kr

4251805416183 CF14227 2x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 
shoppingvagnschip och däckmönstermätare - plastparke

12,99 kr
4251805416190 CF14227 3x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp, 

kundvagnschip och däckslitekniv - parkeringsmätare av 
168,99 kr

4251805416190 CF14227 3x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp, 
kundvagnschip och däckslitekniv - parkeringsmätare av 

168,99 kr
4251805416206 CF14228 2x barnvagnskrokar med halkskyddade gummitoppar 

för blöja väska - barnvagn väska hållare - snäpp krokar 
146,99 kr

4251805416220 CF14229 Magnetiskt armband för hantverkare med 16 magneter 
- magnetiskt armband för små skruvar, spikar och bitar 

112,99 kr
4251805416220 CF14229 Magnetiskt armband för hantverkare med 16 magneter 

- magnetiskt armband för små skruvar, spikar och bitar 
112,99 kr

4251805416237 CF14230 Magnetiskt armband för hantverkare med 3 starka 
magneter - magnetiskt armband för skruvar, naglar, bit

112,99 kr
4251805416251 CF14232 2x Magnetskål för verkstaden - Verktygsskål för skruvar 

och verktyg - Magnetskål för verkstadstillbehör - Magnet
202,99 kr

4251805416268 CF14233 4x magnetisk verktygshållare - magnetlist för verktyg - 
magnetstång för verkstaden - verktygsförvaring - 40 cm

450,99 kr
4251805416275 CF14234 COM -FOUR® knivmagnetband för väggmontering - 

magnetknivlist - kökslist med krok - knivhållare för köke
337,99 kr

4251805416282 CF14235 magnetknivband av bambu för väggmontering - 
magnetknivband - knivhållare för köket - magnetskena f

394,99 kr
4251805416299 CF14236 knivmagnetlist av akacieträ för väggmontering - 

magnetknivband - knivhållare för köket - magnetstång f
394,99 kr

4251805416305 CF14237 knivmagnetlist för väggmontering - magnetisk knivlist - 
knivhållare för köket - magnetstång för knivar - 25 cm

337,99 kr
4251805416312 CF14238 kniv magnetlist för väggmontering - magnetisk knivlist - 

knivhållare för köket - magnetskena för knivar - 40 cm
337,99 kr

4251805416329 CF13458 julgransskiva glansig - Julgransskiva av glas till jul - 
Julgransskiva dekorerad för granen

394,99 kr
4251805416336 CF13460 julgransskiva glansig - Julgransskiva av glas till jul - 

Julgransskiva dekorerad för granen
337,99 kr

4251805416343 CF13459 julgransskiva glansig - Julgransskiva av glas till jul - 
Julgransskiva dekorerad för granen

337,99 kr
4251805416350 CF13464 julgransskiva glänsande - Julgransskiva i äkta glas till jul 

- Julgransskiva med stjärna
394,99 kr
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4251805416367 CF13465 julgransskiva glänsande - Julgransskiva i äkta glas till jul 
- Julgransskiva med stjärna

450,99 kr
4251805416374 CF13466 julgransskiva glänsande - Julgransskiva i äkta glas till jul 

- Julgransskiva med stjärna
394,99 kr

4251805416381 CF13515 6-bitars julgransdekorationer - julgranbollar i olika 
former - klocka, hjärta och stjärna att hänga på julgrane

202,99 kr
4251805416398 CF13516 6-bitars julgransdekorationer - julgranbollar i olika 

former - klocka, hjärta och stjärna att hänga på julgrane
202,99 kr

4251805416404 CF13517 6-bitars julgransdekorationer - julgranbollar i olika 
former - klocka, hjärta och stjärna att hänga på julgrane

225,99 kr
4251805416411 CF13518 6-bitars julgransdekorationer - julgranbollar i olika 

former - klocka, hjärta och stjärna att hänga på julgrane
202,99 kr

4251805416428 CF13519 6-bitars julgransdekorationer - julgranbollar i olika 
former - klocka, hjärta och stjärna att hänga på julgrane

225,99 kr
4251805416435 CF13520 6x julgranpinnar - kottar för julgranen - 

Julgransdekorationer att hänga på för juldekorationer - 
168,99 kr

4251805416442 CF13521 Hängedeko Zapfen gold 6x 168,99 kr
4251805416442 CF13521 Hängedeko Zapfen gold 6x 197,00 kr
4251805416459 CF13522 Hängedeko Zapfen rosa 6x 168,99 kr
4251805416466 CF13523 Hängedeko Zapfen grün 6x 168,99 kr
4251805416473 CF13524 4x julgranshänge present - Julkula presentförpackning - 

Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio
168,99 kr

4251805416497 CF13526 4x julgranshänge present - Julkula presentförpackning - 
Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio

168,99 kr
4251805416503 CF13527 4x julgranshänge present - Julkula presentförpackning - 

Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio
168,99 kr

4251805416510 CF13529 9x julboll - Julgranskulor av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer Ø 6 cm

202,99 kr
4251805416527 CF13530 9x julboll - Julgranskulor av obrytbar plast till jul - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer Ø 6 cm
202,99 kr

4251805416534 CF13531 9x julboll - Julgranskulor av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer Ø 6 cm

202,99 kr
4251805416541 CF13532 6x julkulor - Julgranskulor gjorda av spricksäker plast till 

jul - Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer 
225,99 kr

4251805453447 CF13533 6x julkulor - Julgranskulor av okrossbar plast till jul - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer Ø 8 

202,99 kr
4251805416565 CF13534 6x julgranskulor - Julgranskulor i spricksäker plast till jul 

- Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer Ø 
225,99 kr

4251805416572 CF14100 9x julboll - Julgranskulor av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer Ø 6 cm

202,99 kr
4251805453454 CF14099 6x julkulor - Julgranskulor av okrossbar plast till jul - 

Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer Ø 8 
202,99 kr

4251805416596 CF13528 Hängedeko Baum rosa 4x 202,99 kr
4251805416602 CF9494 2x stora multipla kompresser med premium 

återanvändbart fleeceöverdrag, kalla och varma kompre
202,99 kr

4251805416602 CF9494 2x stora multipla kompresser med premium 
återanvändbart fleeceöverdrag, kalla och varma kompre

202,99 kr
4251805416701 CF13535 3x dekorationsfågel för julgran - Fåglar med fjädersvans 

för julgransdekoration - Plastfåglar med klämma till jul
202,99 kr

4251805416718 CF13536 3x dekorationsfågel för julgran - Fåglar med fjädersvans 
för julgransdekoration - Plastfåglar med klämma till jul

202,99 kr
4251805416725 CF13537 3X julgransprydnader dekorativ fågel - fåglar med 

fjäderstjärtar för julgransdekoration - plastfåglar med kl
168,99 kr

4251805416732 CF13538 LED ljusbåge som julbelysning - ljusbro med 33 
lysdioder - ljusbågspyramid för jul (rosa)

202,99 kr
4251805416749 CF13539 3x dekorationsfågel för julgran - Fåglar med fjädersvans 

för julgransdekoration - Plastfåglar med klämma till jul
202,99 kr

4251805416756 CF13540 julgranstopp glitter stjärna - stjärntopp för julgran - 
Julgrans topp för varje trädtopp - julstjärna splitterfri

168,99 kr
4251805416763 CF14098 julgranstopp glitter stjärna - stjärntopp för julgran - 

Julgrans topp för varje trädtopp - julstjärna splitterfri
168,99 kr

4251805416770 CF13506 4x julgranshänge godis - Julkula presentgodis - 
Julgransdekoration i godisform för julgransdekorationen

168,99 kr
4251805416787 CF13541 deco hangerstjärna - Julstjärna 20 cm att hänga på - 

Juldekoration röd stjärna - Julfönsterdekorationer
168,99 kr

4251805416794 CF13662 6x applikationsmapp med kuvert - Mapp med klämma - 
Clipmappar med fönster - Häftapparater av plast

202,99 kr
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4251805416800 CF13509 8x julgranshängsstjärna - Julkula dekorativ stjärna - 
Julstjärna för julgransdekorationer - Juldekoration

146,99 kr
4251805416817 CF13510 8x julgranshängsstjärna - Julkula dekorativ stjärna - 

Julstjärna för julgransdekorationer - Juldekoration
146,99 kr

4251805416824 CF13511 8x julgran hänge stjärna - Julboll dekorativ stjärna - 
Julstjärna för julgransdekorationer - Juldekoration

146,99 kr
4251805416831 CF13512 Aufhänger Stern gold 6cm 8x 146,99 kr
4251805416848 CF13513 8x julgranshängsstjärna - Julkula dekorativ stjärna - 

Julstjärna för julgransdekorationer - Juldekoration
146,99 kr

4251805416855 CF13514 8x julgranshängsstjärna - Julkula dekorativ stjärna - 
Julstjärna för julgransdekorationer - Juldekoration

146,99 kr
4251805416862 CF13507 4x julgranshängande godisrotting - 

Julgransdekorationer att hänga upp - Julboll i godisrörsf
146,99 kr

4251805416879 CF13508 4x julgranshängande godisrotting - 
Julgransdekorationer att hänga upp - Julboll i godisrörsf

146,99 kr
4251805416886 CF13483 5x Tinsel vågigt - Tinsel krans i vitt - Juldekoration för 

julgranen - 50 cm
168,99 kr

4251805416893 CF13485 5x Tinsel wavy - Tinsel girlander i rött - Juldekoration till 
granen - 50 cm

14,99 kr
4251805416909 CF13483 10x Tinsel vågig - Tinsel krans i vitt - Juldekoration för 

julgranen - 50 cm
225,99 kr

4251805416916 CF13485 10x Tinsel wavy - Tinsel girlander i rött - Juldekoration 
till granen - 50 cm

225,99 kr
4251805416923 CF13484 5x glitter till jul - glitterkrans i rött - juldekoration för 

julgranen - 50 cm
168,99 kr

4251805416930 CF13484 10x glitter till jul - glitterkrans i rött - juldekoration för 
julgranen - 50 cm

202,99 kr
4251805416947 CF11239 8x strandhandduksklämmor - Handduksklämmor för att 

fästa i blåsiga förhållanden - Perfekt för stranden, resor,
168,99 kr

4251805416954 CF13486 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 
juldekoration - Juldekoration för julgran - 270 cm

337,99 kr
4251805416961 CF13487 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 270 cm
202,99 kr

4251805416978 CF13488 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 
juldekoration - Juldekoration för julgran - 270 cm

168,99 kr
4251805416985 CF13489 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 270 cm
225,99 kr

4251805416992 CF13490 3x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 
juldekoration - Juldekoration för julgran - 270 cm

225,99 kr
4251805417005 CF14239 5-delat premium trädgårdsredskapssats, 

trädgårdsredskapssats bestående av spader, grävgaffel 
394,99 kr

4251805417012 CF13796 6-delat stickringset, stickningsvävstolar för nybörjare 
och barn, runda stickningsramar med instruktioner och t

225,99 kr
4251805417043 CF9423 2x vindaskfat gjorda av dolomitkeramik i orange med 

färgglada ränder
225,99 kr

4251805417050 CF9423 2x vindaskar i dolomitkeramik i rött med färgglada 
ränder

225,99 kr
4251805417098 CF13500 Krans med istapp - Dekorationsgirland till jul - Julkrans 

för julgransdekorationer - istappkrans - 2,7 m
168,99 kr

4251805417104 CF13501 Krans med istapp - Dekorationsgirland till jul - Julkrans 
för julgransdekorationer - istappkrans - 2,7 m

202,99 kr
4251805471274 CF13499 girlang med snöflingor - dekorationsgirlang till jul - 

snöflingegirlang - Julgirlang för julgransdekorationer - 1
168,99 kr

4251805417142 CF12477 4x regnbågsspiral, trapplöpare är 90-talets kultleksaker, 
hoppspiraler för jonglering och som fester för barnens f

202,99 kr
4251805417159 CF12477 8x regnbågsspiral, trapplöpare är 90-talets kultleksaker, 

hoppspiraler för jonglering och som festgodis för barns f
225,99 kr

4251805417272 CF14266 16-delade nyckelringar, olika nyckelringar och enkla 
snäppkrokar, gör dina egna hängen, fästutrustning

202,99 kr
4251805417272 CF14266 16-delade nyckelringar, olika nyckelringar och enkla 

snäppkrokar, gör dina egna hängen, fästutrustning
202,99 kr

4251805417296 CF14258 3x Hairband Bat för Halloween - Bat-diadem för barn 
och vuxna - Hairband för karneval, karneval, Halloween 

202,99 kr
4251805417302 CF14257 3x pumpa hårband Pumpkin Motiv för Halloween - 

Pumpa hårband för barn och vuxna - Diadem för karnev
202,99 kr

4251805417302 CF14257 3x pumpa hårband Pumpkin Motiv för Halloween - 
Pumpa hårband för barn och vuxna - Diadem för karnev

202,99 kr
4251805417319 CF14261 4x minihatt för Halloween - festmössa med klipp för 

karneval, nyårsafton, temafest - huvudbonader i olika ut
168,99 kr

4251805417326 CF14259 4x halsband för Halloween - pärlhalsband med färgglad 
LED-belysning och läskiga motiv - tillbehör för kostymer

168,99 kr
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4251805417333 CF14255 Deco Skeleton for Halloween - Plastskelett att hänga - 
Mini-skelett med läskig faktor för Halloween, karneval, t

202,99 kr
4251805417340 CF8009 4x lykta med färgglatt månmotiv - stor papperslykta för 

Saint Martin och Halloween - Martin's lantern för barn - 
225,99 kr

4251805417357 CF14242 spökdräkt för barn - Halloween dräkt spöke med huva - 
karnevaldräkt för barn - spökdräkt för pojkar och flickor 

394,99 kr
4251805417364 CF14260 3x skallemask för Halloween - skelettansiktsmask för 

maskerad boll - skallehalvmask [urvalet varierar]
202,99 kr

4251805417371 CF8011 4x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för Saint 
Martin och Halloween - Martins lykta för barn

168,99 kr
4251805417388 CF14256 4x Spider - Realistisk plasttarantula - läskiga spindlar 

med rörliga ben - Crawling Spider för Halloween och te
146,99 kr

4251805417432 CF14253 4x Halloween pumpahink - plasthink i 
pumpakonstruktion för uppsamling av godis - uppsamlin

337,99 kr
4251805417456 CF13478 2x ängelhår juldekoration - Fint lockigt glitter för 

julgranen - Fehår för juldekoration - 40 g
202,99 kr

4251805417456 CF13478 2x ängelhår juldekoration - Fint lockigt glitter för 
julgranen - Fehår för juldekoration - 40 g

202,99 kr
4251805417463 CF14244 ansiktsvävnadslåda av bambu - Premium 

näsdukdispenser av trä - Pappershandduksdispenser me
225,99 kr

4251805417470 CF14251 Gymnastikboll med pump - sittande boll för hem och 
kontor - Pezzi-boll för gymnastik, fitness, yoga, gravidite

202,99 kr
4251805417487 CF14248 Gymnastikboll med pump - sittboll för hem och kontor - 

Pezzi-boll för gymnastik, fitness, yoga, graviditet, sjukgy
337,99 kr

4251805417494 CF14248 Gymnastikboll med pump - sittboll för hem och kontor - 
Pezzi-boll för gymnastik, fitness, yoga, graviditet, sjukgy

337,99 kr
4251805417500 CF14251 Gymnastikboll med pump - sittande boll för hem och 

kontor - Pezzi-boll för gymnastik, fitness, yoga, gravidite
225,99 kr

4251805417517 CF14251 Gymnastikboll med pump - sittande boll för hem och 
kontor - Pezzi-boll för gymnastik, fitness, yoga, gravidite

225,99 kr
4251805417562 CF4052 Hundleksakboll på ett rep - hundboll för att trampa och 

spela - lekboll för hundar och katter - kastboll med rep -
168,99 kr

4251805417579 CF14252 Expander Sport - Bröstförstärkare med 5 styrkor - 
Expander för kondition hemma - Träningsanordning för 

168,99 kr
4251805417586 CF14252 Expander Sport - Bröstförstärkare med 5 styrkor - 

Expander för kondition hemma - Träningsanordning för 
168,99 kr

4251805417593 CF14252 Expander Sport - Bröstförstärkare med 5 styrkor - 
Expander för kondition hemma - Träningsanordning för 

168,99 kr
4251805417609 CF14249 Handtränare - Underarmstränare för vänster och höger 

hand - Fingertränare för handmuskelträning - Justerbar 
168,99 kr

4251805417609 CF14249 Handtränare - Underarmstränare för vänster och höger 
hand - Fingertränare för handmuskelträning - Justerbar 

168,99 kr
4251805417616 CF14249 Handtränare - Underarmstränare för vänster och höger 

hand - Fingertränare för handmuskelträning - Justerbar 
202,99 kr

4251805417616 CF14249 Handtränare - Underarmstränare för vänster och höger 
hand - Fingertränare för handmuskelträning - Justerbar 

202,99 kr
4251805417661 CF9947 2x lyktor i en uppsättning, "Princess" lykta för lyktparad, 

44 x 35 cm
202,99 kr

4251805417685 CF14274 Halloween väska - Väska för att samla godis på 
Halloween - uppsamlingspåse med häxmotiv

168,99 kr
4251805417692 CF14276 Halloween -pannband och fluga - minihatt och fluga 

med skalle -motiv - kostym för Halloween, karneval och 
337,99 kr

4251805417708 CF14277 COM -FOUR® 3x luftfuktare uppvärmning - radiator 
luftfuktare i vitt - uppvärmningsvattenförångare av kera

394,99 kr
4251805417715 CF14278 3x luftfuktare av keramik - radiatorindunstare för 

fuktning av rumsluften - vattenförångare med S-formad 
394,99 kr

4251805417722 CF14275 4x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för St. 
Martin och Halloween - St. Martins lykta för barn [urvale

202,99 kr
4251805417722 CF14275 4x lykta med färgglada motiv - Papperslykta för St. 

Martin och Halloween - St. Martins lykta för barn [urvale
202,99 kr

4251805417739 CF14268 regnskydd för ryggsäck - regnskydd för skolväska i 
neongul - regnskydd med reflekterande remsor, förvarin

202,99 kr
4251805417746 CF14243 2x trädskiva med bark - tjock träskiva för dekoration - 

dekorativ dalbana för glaskarafer - rund trädskiva för ha
225,99 kr

4251805417777 CF14270 Spaghettisked - nylonnudelsked med akaciaträhandtag - 
pastasked med non-stick beläggning - pastaslev för serv

202,99 kr
4251805417784 CF14265 Kompasser för skolan - Snabbinställande kompasser 

med reservkablar och låshjul - Kompassväska för grund
146,99 kr

4251805417791 CF14264 12-delat borstset - Målningsset med hårborste och 
borstborste - Skolborstset med specialborste, rund borst

168,99 kr
4251805417807 CF14245 -smarttelefonskåp för mobiltelefonfri zon - 

mobiltelefonfängelse för smartphones och mobiltelefone
337,99 kr
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4251805417814 CF14247 XL Insekthotell av trä - Bihotell för flygande insekter, 
nyckelpigor, fjärilar och flugor - Insekthus att hänga

337,99 kr
4251805417821 CF14246 Insekthotell av trä - Bihotell för flygande insekter, 

nyckelpigor, fjärilar och flugor - Insekthus att hänga
337,99 kr

4251805417845 CF11500 6x mätskopa - stor mätsked för mjöl, spannmål eller 
djurfoder - scoop kan användas universellt i hushållet

225,99 kr
4251805417869 CF11751 10x snäppkrokar - stålkrokar med 120 kg lastkapacitet - 

för trädgård, hushåll, hantverk och mer
202,99 kr

4251805417883 CF11751 5x snäppkrokar - stålkrokar med 220 kg lastkapacitet - 
för markis, flytande grill, slagsäck och mycket mer

168,99 kr
4251805417937 CF14302 Premium bambuhårborste, universalhårborste gjord av 

hållbart bambuträ och galtborst, paddelborste för alla h
202,99 kr

4251805417944 CF14303 3-delat premiumhårvårdsset, universalborste och två 
stylingkammar av bambuträ, bambuhårborste och stylin

202,99 kr
4251805417951 CF14304 babyborste och babykam från 0 månader för nyfödda 

och småbarn - babyhårborste av bambu med mjuk fårul
202,99 kr

4251805417968 CF14305 tvådelat premium hårvårdsset, detangler hårborste av 
bambu och en liten friserspegel, avtagande borste mot 

168,99 kr
4251805417975 CF14306 tvådelat premium hårvårdsset, paddelborste och en 

stylingkam av bambuträ, bambuhårborste och stylingka
168,99 kr

4251805417982 CF14307 2-delat premiumsats bambuhårkam, hårkammar av 
bambuträ, hållbar träkam av massivt trä, frisörkammar f

202,99 kr
4251805417999 CF14308 premium sandelträhårkam, grovtandad hårkam av 

sandelträ, hållbar träkam av massivt trä, hårstylingskam
168,99 kr

4251805418026 CF14311 Premium bambu hårborste, detangler hårborste gjord 
av bambu trä, liten rund detangling borste mot matt hår

146,99 kr
4251805418033 CF6995 12x tältstift av stål - långa och robusta tappar för 

camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma
168,99 kr

4251805433425 CF14312 vitlökspress - set med silikonskalare och 
rengöringsborste - vitlöksrulle - rostfri vitlökskärare

146,99 kr
4251805418057 CF14317 potatispress gjord av rostfritt stål, tål maskindisk - 

spaetzle press - spagettiglasspress - potatispress
337,99 kr

4251805418064 CF14318 Premium knivslipare med 4 nivåer, även lämplig för sax 
- professionell manuell knivslipare med praktiskt handta

168,99 kr
4251805418071 CF14318 Premium knivslipare med 4 nivåer, även lämplig för sax 

- professionell manuell knivslipare med praktiskt handta
168,99 kr

4251805431506 CF14319 pommes frites - pommes fritesskärare av rostfritt stål - 
potatispress med 2 skärinsatser - frukt-, grönsaks- och 

394,99 kr
4251805418118 CF14320 4x par skyddshandskar för arbete och trädgård - 

Arbetshandskar storlek M - Handskar enligt DIN EN 338 
202,99 kr

4251805418149 CF14320 4x par skyddshandskar för arbete och trädgård - 
Arbetshandskar storlek M - Handskar enligt DIN EN 338 

202,99 kr
4251805418156 CF14320 4x par skyddshandskar för arbete och trädgård - 

Arbetshandskar storlek L - Handskar enligt DIN EN 338 f
202,99 kr

4251805418170 CF14033 Handduksstång - Vit handdukstork för badrum och kök - 
Handdukstork av metall - Montering av skenan utan att 

337,99 kr
4251805418200 CF14125 2-delad knivsats - kökskniv - kockkniv med bladskydd 

och knivslipare - skärkniv med knivslida
225,99 kr

4251805418217 CF14322 20x ersättningslock i vinterdesign för syltburkar - Blåvita 
skruvlock med snöflingor - Syltburkar med lock - TO 82 

202,99 kr
4251805418224 CF14322 40x ersättningslock i vinterdesign för syltburkar - blåvita 

skruvlock med snöflingor för tumbler och konserverings
337,99 kr

4251805418231 CF14296 Deco Skelett för Halloween - XXL-skelett av plast att 
hänga - Skelett med läskig faktor för Halloween, karnev

450,99 kr
4251805418248 CF14300 2x Halloween pumpa hink - plasthink i pumpa design 

med blinkande LED - uppsamlingspåse med handtag för
337,99 kr

4251805448924 CF14283 ballong "Happy Halloween" - folieballong för Halloween-
dekoration - Halloween-girland gjord av luftballonger

168,99 kr
4251805448924 CF14283 ballong "Happy Halloween" - folieballong för Halloween-

dekoration - Halloween-girland gjord av luftballonger
168,99 kr

4251805418262 CF14299 3x Halloween snackskålar - snackstallrikar i plast i 
godisdesign - festservis för Halloween och temafester

337,99 kr
4251805418279 CF14323 80-delars uppsättning festbord, papperstallrikar och 

pappersservetter med pumpa och spökmotiv, engångss
337,99 kr

4251805418286 CF14280 4X dekorplatta Halloween - dekorativa serveringsplattor 
med fantastiska motiv - mellanmålskål för Halloween oc

337,99 kr
4251805418293 CF14324 Halloween slips & fluga - Slips och fluga i bloddesign - 

Halloween kostym unisex - Dräkt för Halloween, karnev
202,99 kr

4251805418293 CF14324 Halloween slips & fluga - Slips och fluga i bloddesign - 
Halloween kostym unisex - Dräkt för Halloween, karnev

202,99 kr
4251805418309 CF14325 Halloween slips & fluga - Slips och fluga i bloddesign - 

Halloween kostym unisex - Dräkt för Halloween, karnev
202,99 kr
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4251805418309 CF14325 Halloween slips & fluga - Slips och fluga i bloddesign - 
Halloween kostym unisex - Dräkt för Halloween, karnev

202,99 kr
4251805418316 CF14326 2x Halloween-slips - Slips med blodsprutmotiv - 

Halloween-kostym unisex - Dräkt för Halloween-, karnev
146,99 kr

4251805418347 CF14294 3x blomkruka gjord av metall i ljusa färger - örtkruka - 
mini hink - kryddkruka - blå, gul, mörkgrön - Ø 13 x 11 

202,99 kr
4251805418354 CF14294 3x blomkruka av metall i ljusa färger - örtkruka - mini 

hink - kryddkruka - rosa, rosa, ljusgrön - Ø 13 x 11 cm
202,99 kr

4251805418361 CF14282 Dekorativ träskål - Rund träskål belagd - Träskål för 
inomhusdekoration, snacks och frukt

450,99 kr
4251805418378 CF14281 2x sladdrep med LED-belysning, dekorativt rep med 

varmvita LED-lampor, batteridriven ljuskedja för interiör
337,99 kr

4251805418408 CF14330 2-delad massagebolluppsättning, massageboll och 
dubbelboll för självmassage, stimulerar blodcirkulatione

225,99 kr
4251805418415 CF14331 3-delat massageset, massageboll, dubbel boll & fascia-

rulle - självmassage, stimulering av blodcirkulationen oc
507,99 kr

4251805418422 CF14331 3-delat massageset, massageboll, dubbel boll & fascia-
rulle - självmassage, stimulering av blodcirkulationen oc

337,99 kr
4251805418439 CF14331 3-delat massageset, massageboll, dubbel boll & fascia-

rulle - självmassage, stimulering av blodcirkulationen oc
337,99 kr

4251805418446 CF14332 3-delars set med Pilates Ball och Thera-band - 
Gymnastics Ball and Resistance Bands for Pilates and Yo

225,99 kr
4251805418446 CF14332 3-delars set med Pilates Ball och Thera-band - 

Gymnastics Ball and Resistance Bands for Pilates and Yo
225,99 kr

4251805418453 CF14332 3-delars set med Pilates Ball och Thera-band - 
Gymnastics Ball and Resistance Bands for Pilates and Yo

202,99 kr
4251805418460 CF14332 3-delars set med Pilates Ball och Thera-band - 

Gymnastics Ball and Resistance Bands for Pilates and Yo
225,99 kr

4251805418460 CF14332 3-delars set med Pilates Ball och Thera-band - 
Gymnastics Ball and Resistance Bands for Pilates and Yo

225,99 kr
4251805418477 CF14285 -massageboll, dubbelboll i jordnötsform - självmassage, 

stimulering av blodcirkulationen och avkoppling efter ar
202,99 kr

4251805418590 CF14337 3-delars uppsättning yogahandskar och 2x yogakuddar - 
fitnesshandskar med grepp - halkfri knäskydd för yoga o

337,99 kr
4251805418606 CF14338 yogahandskar och yogablock - fitnesshandskar med 

grepp - halksäkra yogablock för pilates och yoga - finger
202,99 kr

4251805418613 CF14339 yogahandskar och yogablock - fitnesshandskar med 
grepp - halksäkra yogablock för pilates och yoga - finger

202,99 kr
4251805418620 CF14290 2x yogablock robust och halksäker - yogablock 

dubbelpaket för pilates, meditation, fitness - yogatillbeh
337,99 kr

4251805418637 CF14289 4-delat fingertränarset, fingerbår, praktisk 
träningsutrustning, handtränare för grepp och spridning

202,99 kr
4251805418644 CF12320 50x träbyggklossar i en hink - nyckelgömma i stenlook - 

geocachingsten - sten med hemligt fack
225,99 kr

4251805418651 CF14316 40x vattenavvisande plåster för barn - Färgglada 
gipsremsor för barn - Gipsuppsättning med prinsess- oc

146,99 kr
4251805418651 CF14316 40x vattenavvisande plåster för barn - Färgglada 

gipsremsor för barn - Gipsuppsättning med prinsess- oc
146,99 kr

4251805418668 CF14329 2x dekorativ sprayfärg silverfärgad - klar lackspray för 
dekoration och hantverk - sprayfärg silverfärgad för juld

202,99 kr
4251805418675 CF14328 4x underplåtar i guldfärgad shabby chic - fat som 

bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, familje
394,99 kr

4251805418675 CF14328 4x underplåtar i guldfärgad shabby chic - fat som 
bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, familje

394,99 kr
4251805418682 CF13866 4x pennväska att måla med färgpennor - DIY 

pennväska för att färga in - toalettpåse - tygpåse - [urv
202,99 kr

4251805418699 CF10000 5x glitter - glitterkrans för jul - Julgransdekorationer för 
julgranen - 47 cm

168,99 kr
4251805418705 CF14340 8x julgranshänge "kottar" - Julgransdekorationer att 

fästa - Julgranshänge i form av en kotte - okrossbar
168,99 kr

4251805418705 CF14340 8x julgranshänge "kottar" - Julgransdekorationer att 
fästa - Julgranshänge i form av en kotte - okrossbar

168,99 kr
4251805418712 CF13528 8x julgranhängen "Julgran" - Julgransdekorationer att 

hänga på - Julgranhängen i form av en julgran - okross
337,99 kr

4251805418736 CF6250 60x klädnypor av trä - hållbara träpinnar av björkträ - 
obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder och 

146,99 kr
4251805418743 CF14342 80x klädnypor XL av trä - hållbara träpinnar av björkträ 

- obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder, ca.
168,99 kr

4251805418750 CF14344 120x mini klädnypor och 50 m jute rep - små färgglada 
träpinnar som dekoration för bilder, collage, vykort, foto

168,99 kr
4251805418767 CF14344 120x mini klädnypor och 50 m jute rep, små träpinnar 

som dekoration för bilder, collage, vykort, foton & turgå
168,99 kr
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4251805418774 CF0918 4x tesil tillverkad av 304 rostfritt stål, tål maskindisk - 
teinfuser för löst te, kryddor och örter - finmaskigt tefilt

225,99 kr
4251805418781 CF14346 2x tesil tillverkad av rostfritt stål 304, tål maskindisk - 

teinfuser för löst te, kryddor och örter - finmaskigt tefilt
202,99 kr

4251805418798 CF14347 4x tesil tillverkad av 304 rostfritt stål, tål maskindisk - 
teinfuser för löst te, kryddor och örter - finmaskigt tefilt

168,99 kr
4251805418804 CF14348 pizzaspade av rostfritt stål - pizza och kaktserver med 

trähandtag - pizzastyckare för pizza, tarte flambée, rulla
337,99 kr

4251805418811 CF14349 pizzaskal av rostfritt stål - pizza och kaktserver med 
trähandtag - rund pizzastyckare för pizza, tarte flambée 

337,99 kr
4251805418828 CF14350 pizzastyckare av rostfritt stål - kakhylla med 

plasthandtag - tårta och pizzaserver - pizzaskal med 20,
168,99 kr

4251805418835 CF14351 pizzaskal av rostfritt stål - pizza och kaktserver med 
plasthandtag - rund pizzastyckare för pizza, tarte flambé

225,99 kr
4251805418842 CF7792 Ceran fältskrapa med ersättningsblad - Skrapa av 

rostfritt rostfritt stål för köket - Ceran fältskrapa med hal
112,99 kr

4251805418859 CF7793 10x ersättningsblad för rengöring av skrapor, tillbehör 
för rengöringsredskap, skrapblad för utbyte, lämpliga fö

112,99 kr
4251805418866 CF15613 10-delat julgranshängsats, brytfast julgransdekorationer 

i form av kottar och gåvor, fantastiska juldekorationer
168,99 kr

4251805455380 CF15647 4x deco ängelhänge av akryl - Julgransdekorationer för 
upphängning - hängare för granen med glitter - lyckobri

202,99 kr
4251805455380 CF15647 4x deco ängelhänge av akryl - Julgransdekorationer för 

upphängning - hängare för granen med glitter - lyckobri
202,99 kr

4251805418880 CF15709 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 
upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä

202,99 kr
4251805418897 CF15707 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 

upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä
168,99 kr

4251805418903 CF14361 24-koppars uppsättning koppar och tallrikar, 
engångsbordsservis för Halloween, födelsedag, Day of t

202,99 kr
4251805418910 CF14214 26-delat Halloween dekorationsset med spindelnät, 

spindlar, koppar, tallrikar, servetter och duk för Hallowe
225,99 kr

4251805418910 CF14214 26-delat Halloween dekorationsset med spindelnät, 
spindlar, koppar, tallrikar, servetter och duk för Hallowe

225,99 kr
4251805418927 CF14362 47-delade Festservis Set Koppar Tallrikar Servetter & 

Bunting Paper Serviser & dekorationer för Halloween Da
337,99 kr

4251805418934 CF13509 16x brytningsfria stjärnhängare, silverfärgade 
julgransdekorationer, dekorativa juldekorationer för julg

168,99 kr
4251805418941 CF13510 16x brytningsfria stjärnhängare, vita 

julgransdekorationer, dekorativa juldekorationer för julg
225,99 kr

4251805418958 CF13511 16x brytningsfria stjärnhängare, röda 
julgransdekorationer, dekorativa juldekorationer för julg

225,99 kr
4251805418965 CF13512 16x brytningsfria stjärnhängare, guldfärgade 

julgransdekorationer, dekorativa juldekorationer för julg
168,99 kr

4251805418972 CF13513 16x brytningsfria stjärnhängare, rosa 
julgransdekorationer, dekorativa juldekorationer för julg

202,99 kr
4251805418989 CF13514 16x brytningsfria hängare, gröna julgransdekorationer, 

dekorativa juldekorationer för julgranen
168,99 kr

4251805418996 CF10439 8x underlägg av skiffer - glasunderlägg med halkfria 
gummifötter - dekorativa bordsunderlägg - skifferplatta 

202,99 kr
4251805419009 CF14291 2 par yogahandskar - fitnesshandskar med halkskydd - 

halkfria fingerfria handskar för fitness & yoga
168,99 kr

4251805419016 CF10888 fällbar shoppingvagn - hopfällbar handvagn för 
shopping - fällbar låda med rullar och teleskophandtag

450,99 kr
4251805419030 CF14363 tvådelad förvaringsburk med bambulock, lufttät 

återanvändbar glasbehållare av borosilikatglas, förvarin
394,99 kr

4251805419047 CF13674 luftmadrass för en person - luftmadrass - uppblåsbar 
madrass för camping och gäster - gästmadrass - 191 x 

450,99 kr
4251805419054 CF14364 Premium degspatel, degskärare av rostfritt stål, 

degskärare med plasthandtag, rektangulär degskärare, 
146,99 kr

4251805419061 CF14365 Premium degspatel, degklippare av rostfritt stål, 
degklippare med runt handtag, degklippare med raka si

146,99 kr
4251805419078 CF14366 Premium degspatel, degskärare av rostfritt stål, 

degskärare med plasthandtag, degskärare med rundade
146,99 kr

4251805419085 CF14367 4x jacka potatisgaffel med 3 stift, gjord av 430 rostfritt 
stål, återanvändbar som majsspett, skalningshjälp

168,99 kr
4251805419092 CF14353 3x förvaringsburkar med bambulock, lufttäta 

återanvändbara glasbehållare av borosilikatglas, förvari
394,99 kr

4251805419108 CF13920 21-delars set med träklädnypor och klädnypspåse - 
högkvalitativa träpinnar och stängbar påse

202,99 kr
4251805419115 CF13921 21-bitars set med träklädnypor och klädnypspåse - 

högkvalitativa träpinnar och stängbara påsar
168,99 kr
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4251805419122 CF13920 21-bitars set med träklädnypor och klädnypspåse - 
högkvalitativa träpinnar och stängbara påsar

225,99 kr
4251805419139 CF13921 21-bitars set med träklädnypor och klädnypspåse - 

högkvalitativa träpinnar och stängbara påsar
202,99 kr

4251805419146 CF14368 6x tätningsklämmor för påsar - tätningsklämmor för 
matpåsar - tätningsklämmor av plast - påsklämmor för 

202,99 kr
4251805419153 CF14369 10-delars uppsättning låsklämmor, låsklämmor för 

livsmedelspåsar och påsar, låsklämmor i rostfritt stål, på
202,99 kr

4251805419160 CF14369 10x stora låsklämmor, låsklämmor för matpåsar och 
påsar, låsklämmor i rostfritt stål, påsklämmor för att lås

202,99 kr
4251805419177 CF14369 10x medelstora låsklämmor, låsklämmor för 

livsmedelspåsar och påsar, låsklämmor i rostfritt stål, på
202,99 kr

4251805419184 CF14370 visp, spiral visp av rostfritt stål, praktiskt 
kökshjälpmedel, praktisk sås visp för omrörning, skumni

146,99 kr
4251805419191 CF14371 6x flaskhällare med skyddande lock - doseringshäll av 

rostfritt stål - portioner för snaps, rom, whisky, drycker, 
168,99 kr

4251805419207 CF14372 2x köttklo, premiumgrillbestick av rostfritt rostfritt stål, 
björntassar för hackning av kött, perfekt för fläskkött

168,99 kr
4251805424539 CF14357 3x Förvaringsform med gungstopp, förvaringslåda i 

rostfritt stål, lufttät kaffebehållare, 2 liter
450,99 kr

4251805419221 CF11585 tratt av rostfritt stål 304 - påfyllningstratt för 
konservering av burkar vid konservering - sylttratt med 

202,99 kr
4251805419245 CF5950 4x bordstabletter till jul - bordstabletter för köket - 

bordstabletter med olika motiv - bordsunderlägg
202,99 kr

4251805419252 CF5950 4x bordstabletter till jul - bordstabletter för köket - 
bordstabletter med olika motiv - bordsunderlägg

202,99 kr
4251805419269 CF12428 2x pärlgirlang till granen - julgransdekoration pärlband - 

juldekoration - bröllopsdekoration - röd 20 m
202,99 kr

4251805419269 CF12428 2x pärlgirlang till granen - julgransdekoration pärlband - 
juldekoration - bröllopsdekoration - röd 20 m

202,99 kr
4251805419276 CF14425 3x Seppelhut, traditionell filthatt för Oktoberfest, 

Carnival eller Mardi Gras, stor traditionell hatt tillverkad 
337,99 kr

4251805419283 CF14426 2x mini Seppelhut med hårklämma - huvudbonad för 
Oktoberfest - mini traditionell hatt i en storlek

168,99 kr
4251805419290 CF14360 8-delad julunderlägg - dekorativ bordstablett med 

underlägg - rendesign - avtorkbar plastmatta
202,99 kr

4251805419306 CF14359 8-delad julunderlägg - dekorativ bordstablett med 
underlägg - snögubbedesign - avtorkbar plastmatta

202,99 kr
4251805419313 CF14343 8x presentpåsar i julmotiv - presentpåse för vin- och 

champagneflaskor - flaskpåse till jul och jultomte
225,99 kr

4251805419337 CF14341 8x presentpåsar till jul, jultomte och advent - glitter 
presentpåse med 3D-julmotiv - presentpåse

225,99 kr
4251805419344 CF14679 2-delat blandningsskålset i rostfritt stål - multifunktionell 

köksskål - silverfärgad metallskål, olika storlekar
337,99 kr

4251805419351 CF14255 2x dekorativt skelett för Halloween - plastskelett att 
hänga - miniskelett med skräckfaktor för Halloween, kar

337,99 kr
4251805419368 CF10030 4-delat sommelier-startpaket, presentuppsättning i en 

elegant metallåda för vinälskare - flasköppnare med kor
225,99 kr

4251805419399 CF14528 fotluftpump med 2 luftmunstycken, luftpump med 7 liter 
volym, för uppblåsning och dammsugning av madrasser

337,99 kr
4251805419429 CF14579 4x Halloween-lykta med LED-ljus, batteridriven lykta 

med skratt som ljudeffekt för barn på Mardi Gras, Carni
337,99 kr

4251805419436 CF14576 4x spindel - dekorerad tarantula av plast - läskiga 
spindlar med sammetslen yta - krypande spindel för Hall

168,99 kr
4251805419443 CF14677 18x LED-ballonger, färgglada ballonger med LED-

belysning för Halloween, roliga läskiga motiv, LED-lamp
168,99 kr

4251805419467 CF13508 6X julkulor med julmotiv, julgranskulor med tygöverdrag 
till jul, grandekorationer till granen

168,99 kr
4251805419474 CF14527 Adventskalender för att fylla dig själv - Julkalender för 

hantverk för barn - DIY-kalender för jul (val av motiv va
112,99 kr

4251805419481 CF14671 julby med LED-belysning, atmosfäriskt landskap med 
korsvirkeshus och 10 lysdioder, upplyst vinterby som de

619,99 kr
4251805419498 CF14526 adventskalender för att fylla dig själv - julkalender för 

att hänga upp i rendesign - DIY-kalender för jul
225,99 kr

4251805419504 CF14400 LED-ljuskedja - Dekolampa med lysdioder till jul - lätt 
kedja med röda trästjärnor - krans 170 cm

202,99 kr
4251805419511 CF14529 4x LED-klistermärke för bottenbelysning - dekorativt 

glasbelysning - vita lysdioder - drycksljus för fester
168,99 kr

4251805419528 CF14529 8x LED-klistermärke för flaskbottenbelysning - dekorativ 
glasbelysning - vita lysdioder - drycksljus för fester

202,99 kr
4251805419535 CF14530 4x LED-klistermärke för flaskbottenbelysning - 

dekorativt glasbelysning - färgglada lysdioder - dryckslju
168,99 kr
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4251805419542 CF14530 8x LED-klistermärke för flaskbottenbelysning - dekorativ 
glasbelysning - färgglada lysdioder - drycksljus för feste

202,99 kr
4251805419566 CF14725 8x LED-klistermärke för bottenbelysning - dekorativt 

glasbelysning - vita och färgade lysdioder - dryckesljus f
202,99 kr

4251805419573 CF14630 LED-ljuskedja med 8 dekorativa glasflaskor med 
korkförslutning - dekorativa batteridrivna ljuskedjor för i

168,99 kr
4251805419580 CF14630 LED-ljuskedja med 8 dekorativa glasflaskor med 

korkförslutning - dekorativa batteridrivna ljuskedjor för i
168,99 kr

4251805419597 CF14630 LED-ljuskedja med 8 dekorativa glasflaskor med 
korkförslutning - dekorativa batteridrivna ljuskedjor för i

168,99 kr
4251805419610 CF14400 LED-ljuskedja - Dekolampa med lysdioder till jul - lätt 

kedja med vita träsnöflingor - krans 170 cm
202,99 kr

4251805419641 CF14400 LED-ljuskedja - Dekolampa med lysdioder till jul - Lätt 
kedja med grå julgran av trä - Garland 170 cm

202,99 kr
4251805419658 CF14400 LED-ljuskedja - Dekorativt ljus med lysdioder till jul - 

Lätt kedja med brun trären - Garland 170 cm
202,99 kr

4251805419665 CF14401 LED-ljuskedja - Dekolampa med lysdioder till jul - lätt 
kedja med röda trästjärnor - krans 170 cm

202,99 kr
4251805419672 CF14401 LED-ljuskedja - Dekolampa med LED-lampor för jul - lätt 

kedja med silverfärgade snöflingor av trä - krans 170 c
202,99 kr

4251805419689 CF14401 LED-ljuskedja - Dekolampa med lysdioder för jul - lätt 
kedja med guldfärgad renren - krans 170 cm

202,99 kr
4251805419696 CF14522 3x LED dekorationshängarhus - hängande dekoration 

med vintriga trähus - varmvita LED-lampor - dekorativa 
202,99 kr

4251805419702 CF14401 LED-ljuskedja - Dekolampa med lysdioder till jul - lätt 
kedja med guldfärgade julgranar i trä - krans 170 cm

202,99 kr
4251805419719 CF14582 Julkrans med glödlampor - Konstgjord grankrans med 

eluttag - Juldekorationsgirland för bord, dörr och fönster
394,99 kr

4251805419726 CF14670 LED-ljusbrygga, ljusbåge som julbelysning - 
vinterlandskap i trä med 5 lysdioder - dekorativ ljusbågs

507,99 kr
4251805419733 CF14569 2x LED-ljuskedja med bollar - lättkedjig batteridriven - 

LED-dekoration till jul, födelsedag, bröllop eller fest - 16
202,99 kr

4251805419740 CF14568 2x LED-ljuskedja med bollar - lättkedjig batteridriven - 
LED-dekoration till jul, födelsedag, bröllop eller fest - 16

225,99 kr
4251805419764 CF14399 2x LED-ljuskedja med bollar - batteri med lätt kedja - 

LED-dekoration för jul, födelsedag, bröllop eller fest
202,99 kr

4251805419771 CF14495 6x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer Ø 8 cm

202,99 kr
4251805419788 CF14469 6x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 

Julgransdekorationer Ø 8 cm
168,99 kr

4251805419795 CF14469 6x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer Ø 8 cm

168,99 kr
4251805419801 CF14469 6x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 

Julgransdekorationer Ø 8 cm
168,99 kr

4251805445985 CF14469 6x julkulor - Julgransbollar av obristlig plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer Ø 

225,99 kr
4251805419825 CF15652 18x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
394,99 kr

4251805451740 CF14469 6x julkulor - Julgranskulor av okrossbar plast till jul - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer Ø 8 

225,99 kr
4251805419849 CF14570 4x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 

Julgransdekorationer Ø 10 cm
202,99 kr

4251805419856 CF14570 4x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer Ø 10 cm

225,99 kr
4251805419863 CF14570 4x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 

Trädpynt till julgranen - Julgransdekorationer Ø 10 cm
225,99 kr

4251805419870 CF14570 4x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer Ø 10 cm

202,99 kr
4251805419887 CF14570 4x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 

Julgransdekorationer Ø 10 cm
225,99 kr

4251805419894 CF14570 4x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 
Julgransdekorationer Ø 10 cm

225,99 kr
4251805419900 CF14577 4x julgranskulor - julgranbollar av obrytbar plast till jul - 

Julgransdekorationer Ø 10 cm
225,99 kr

4251805419917 CF14491 3x julgransdekorationer änglar - Änglar av glas med 
LED att hänga på - Dekorativa änglar för jul med olika lj

337,99 kr
4251805419924 CF14635 adventskalender i trä - kubkalender i tågform - 

dekorativ skrivbordskalender som nedräkning till jul
202,99 kr

4251805419931 CF14635 adventskalender i trä - kubkalender i tågform - 
dekorativ skrivbordskalender som nedräkning till jul

202,99 kr
4251805419948 CF14635 adventskalender i trä - kubkalender i tågform - 

dekorativ skrivbordskalender som nedräkning till jul
202,99 kr
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4251805451726 CF14571 19-delat juldekorationsset - Julgranskulor av okrossbar 
plast till jul - Träddekorationer till granen

337,99 kr
4251805445992 CF14571 19 -delars juldekorationsset - Julgransbollar av obristlig 

plast till jul - Trädpynt till julgranen
337,99 kr

4251805451634 CF14571 19-delat juldekorationsset - Julgranskulor av okrossbar 
plast till jul - Träddekorationer till granen

337,99 kr
4251805420005 CF14571 19-bitars juldekorationssats - julgranbollar av obrytbar 

plast till jul
337,99 kr

4251805420012 CF14571 juldekorationsset i 19 delar - julgranskulor av okrossbar 
plast till jul

337,99 kr
4251805420029 CF14571 19-bitars juldekorationssats - julgranbollar av obrytbar 

plast till jul
337,99 kr

4251805420036 CF14571 19-bitars juldekorationssats - julgranbollar av obrytbar 
plast till jul

337,99 kr
4251805420043 CF14581 19-bitars juldekorationssats - julgranbollar av obrytbar 

plast till jul
225,99 kr

4251805420050 CF5870 3x sopset - sopset bestående av handborste och 
sopskyffel - handborste i moderna färger - spade med g

225,99 kr
4251805446692 CF14541 2x LED -bomullstuss med 6 timmars timer - belysning 

med 15 lysdioder - dekoration för jul, födelsedag, bröllo
337,99 kr

4251805420074 CF14402 2x LED -ljuskedja med stjärnor - batteridriven ljuskedja 
- LED -dekoration för vinter, jul eller nyårsafton - dekora

168,99 kr
4251805420081 CF14402 2x LED -ljuskedja med stjärnor - batteridriven ljuskedja 

- LED -dekoration för vinter, jul eller nyårsafton - dekora
168,99 kr

4251805420098 CF14403 LED -lampor med stjärnor - batteridrivna lampor - LED -
dekoration för vinter, jul eller nyårsafton - dekorationslj

168,99 kr
4251805420104 CF14403 LED -lampor med stjärnor - batteridrivna lampor - LED -

dekoration för vinter, jul eller nyårsafton - dekorationslj
168,99 kr

4251805420111 CF14542 LED bomullstuss med 6 timmars timer - belysning med 
20 lysdioder - dekoration för jul, födelsedag, bröllop elle

337,99 kr
4251805420128 CF14497 3x vita LED-ljus - dekorativa ljus med ljus - batteridrivna 

LED-ljus - ljus med realistiskt flimmer - LED-ljus med ti
337,99 kr

4251805420135 CF14398 3x LED-ljus i olika storlekar - LED-ljus med 
timerfunktion - äkta vaxljus med fjärrkontroll och flimra

507,99 kr
4251805420142 CF14493 LED-ljuskedjelampa med snöflingamotiv - belysning 

med 15 lysdioder - batteridriven med lätt kedja
168,99 kr

4251805420159 CF14493 LED-ljuskedjelampa med stjärnmotiv - belysning med 
15 lysdioder - batteridriven med lätt kedja

168,99 kr
4251805420166 CF14493 LED-ljuskedjelampa med hjärtmotiv - belysning med 15 

lysdioder - batteridriven med lätt kedja
168,99 kr

4251805420197 CF14583 julstjärna för att lägga på med timerfunktion - LED-
stjärna som dekorativ belysning till jul - Batteridriven jul

394,99 kr
4251805420203 CF14404 3x LED-ljus i olika storlekar - LED-ljus med 

timerfunktion - dekorativa ljus med fjärrkontroll och real
394,99 kr

4251805420210 CF14406 3x LED-ljus i olika storlekar - LED-ljus med 
timerfunktion - dekorativa ljus med fjärrkontroll och real

450,99 kr
4251805420227 CF14405 3x LED-ljus i olika storlekar - LED-ljus med 

timerfunktion - dekorativa ljus med fjärrkontroll och real
394,99 kr

4251805420234 CF14649 2x julstjärna för att lägga på [urval varierar!] - LED-
stjärna som dekorativ belysning till jul - Batteridriven jul

225,99 kr
4251805420241 CF14509 2x LED-julfigur snöig - Keramisk jultomten och 

snögubbe - Dekorativ figur med LED-ljus till jul - batteri
337,99 kr

4251805420258 CF14509 LED-julfigur snöig - Jultomten 15 cm keramik - 
Dekorativ figur med LED-lampa till jul - batteridriven

202,99 kr
4251805420265 CF14509 LED-julfigur snöig - Snögubbe 15 cm keramik - 

Dekorativ figur med LED-ljus för vinter och jul - batterid
168,99 kr

4251805420272 CF14500 Juldekoration med LED-ljus - dekoration i trä, upplyst 
hus - bordsdekoration [urval varierar!]

337,99 kr
4251805420289 CF14625 LED-träd som dekorativ belysning - ljust träd som 

juldekoration - dekorativt julgran - trädekoration till jul
202,99 kr

4251805420296 CF14625 LED-träd som dekorativ belysning - ljust träd som 
juldekoration - dekorativt julgran - trädekoration till jul

202,99 kr
4251805420302 CF12862 3x hårband mini-cylinder för Halloween - Mini hattar 

med fjäder för karneval - Hår dekoration för kostym på 
337,99 kr

4251805420319 CF14538 3x LED-ljus med sugkopp - sladdlösa batteridrivna 
julljus - dekorativa ljus att stå och hänga upp - 23 cm

146,99 kr
4251805420326 CF14537 3x LED-ljus med sugkopp - sladdlösa batteridrivna 

julljus - dekorativa ljus att stå och hänga upp - 23 cm
168,99 kr

4251805420333 CF14585 2x LED-ljus 25 cm - Julljus trådlöst, batteridrivet - Äkta 
vaxljus - Julbelysning - Elektriska ljusstakar

146,99 kr
4251805457438 CF14407 24x LED värmeljus med 6 timmars timmer - barn- och 

djurvänliga värmeljus - batteridrivna ljus
337,99 kr
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4251805420364 CF14736 8-delars set med konstsnö och stenciler - sprayburk 
med dekorationssnö - stenciler med olika motiv till jul [u

337,99 kr
4251805420371 CF14540 LED-julgranstopp i stjärnform - Julgranbelysning med 

10 lysdioder - glittrande stjärna att lägga ner till jul
337,99 kr

4251805420388 CF14514 2x LED-julbil med gran - Röd keramikbil med LED-ljus - 
Dekorativ bil till jul med jultomten och snögubbe [urval 

337,99 kr
4251805420807 CF14448 5-bitars presentbandsset i olika storlekar - Dekorativt 

band till jul och bröllop - Band med olika motiv [Urval va
225,99 kr

4251805420814 CF14447 5-bitars presentbandsset i olika storlekar - Dekorativt 
band till jul och bröllop - Band med olika motiv [Urval va

225,99 kr
4251805420821 CF14446 5-bitars presentbandsset i olika storlekar - 

Dekorationsband till jul och bröllop - Band med olika mo
202,99 kr

4251805420425 CF14558 160x krokar för julgransdekorationer - Julgranskrokar - 
Dubbla krokar för julgransdekorationer - Perfekt för dek

168,99 kr
4251805420425 CF14558 160x krokar för julgransdekorationer - Julgranskrokar - 

Dubbla krokar för julgransdekorationer - Perfekt för dek
168,99 kr

4251805420432 CF14557 160x krokar för julgransdekorationer - Julgranskrokar - 
Dubbla krokar för julgransdekorationer - Perfekt för dek

168,99 kr
4251805420432 CF14557 160x krokar för julgransdekorationer - Julgranskrokar - 

Dubbla krokar för julgransdekorationer - Perfekt för dek
168,99 kr

4251805420449 CF14494 6x julgranshänge godisrör - Julgransdekorationer att 
fästa - Julkula i form av godisrör

225,99 kr
4251805420456 CF14508 4x tallrikar till jul, jultomte, advent - jul tallrik för kex, 

stollen, godis - present tallrik med olika motiv - 33 cm [
337,99 kr

4251805420463 CF14501 3x tallrikar till jul, jultomte, advent - återanvändbara fat 
som bordsdekorationer - dekorativa tallrikar - presenttal

337,99 kr
4251805420470 CF14507 3x tallrikar till jul, jultomte, advent - återanvändbara fat 

som bordsdekoration - dekorativa tallrikar med snögubb
337,99 kr

4251805420487 CF14481 2x julhatt X-Mas Santa Claus hatt Santa Claus plysch 
julhatt

225,99 kr
4251805420494 CF14384 3x julhatt X-Mas Santa Claus hatt Santa Claus plysch 

julhatt
337,99 kr

4251805420500 CF14451 2x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 
juldekoration - Juldekoration för julgran - 200 cm

202,99 kr
4251805420524 CF14452 2x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 200 cm
202,99 kr

4251805420531 CF14544 3x julhatt i olika stickade motiv - Tomtemössa med vit 
plyschkant och bobble - Julstickad mössa

225,99 kr
4251805420548 CF14686 julgran filt för julgranstativet, rund julgran filt för 

julgran, matta Ø ca. 120 cm
394,99 kr

4251805420555 CF14473 2-delars julstrumpa och santa hatt i rosa - Babyens 
första julmärke - nallebjörnmotiv

168,99 kr
4251805420562 CF14472 2-bitars julstrumpa och julhatt i blått - Babyens första 

julmärke - nallebjörnmotiv
168,99 kr

4251805420579 CF14397 julekrans vävd - Dörrkrans "SANTA EXPRESS" till jul - 
Juldekoration att hänga - träkrans ca Ø 21 cm

168,99 kr
4251805420586 CF14397 julekrans vävd - Dörrkrans "SANTA EXPRESS" till jul - 

Juldekoration att hänga - träkrans ca Ø 21 cm
168,99 kr

4251805420593 CF14397 julekrans vävd - Dörrkrans "SANTA EXPRESS" till jul - 
Juldekoration att hänga - träkrans ca Ø 21 cm

168,99 kr
4251805420609 CF14505 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning och 

teleskopben, XXL-gnome, rumsdekoration, batteridriven
619,99 kr

4251805420616 CF14505 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning och 
teleskopben, XXL-gnome, rumsdekoration, batteridriven

619,99 kr
4251805420623 CF14504 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning inuti, 

XL-gnome som rumsdekoration, batteridriven X-Mas stä
450,99 kr

4251805420630 CF14504 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning inuti, 
XL-gnome som rumsdekoration, batteridriven X-Mas stä

450,99 kr
4251805420647 CF14517 2x Keramisk snögubbe - Dekorativ julfigur i 

snögubbedesign - Juldekorationer inomhus - Xmasfigure
337,99 kr

4251805420654 CF14549 Santa Claus figur, dekorativ stativ, fristående Santa 
Claus docka för inomhusbruk, rumsdekoration för privat 

845,99 kr
4251805420661 CF14543 3x XXL julstrumpa att fylla - Jultomtenstrumpa att 

hänga upp - Juldekoration i olika stickoptik 42 x 18 cm
225,99 kr

4251805420678 CF14548 Santa Claus figur, dekorativ stativ, fristående Santa 
Claus docka för inomhusbruk, rumsdekoration för privat 

563,99 kr
4251805420685 CF14547 Santa Claus figur, dekorativ stativ, fristående Santa 

Claus docka för inomhusbruk, rumsdekoration för privat 
337,99 kr

4251805420715 CF14482 3x julhatt X-Mas Santa Claus hatt Santa Claus plysch 
julhatt

225,99 kr
4251805420722 CF14394 4x julbestickpåse i jultomten pälsmotiv - 

julbordsdekoration - julpåse för bestick
225,99 kr
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4251805420739 CF14391 3x vinflaskfodral med jultomtenrock och julhatt - 
Flaskpåse för presenter Xmas - Julflaskfodral - Vin & fla

168,99 kr
4251805420746 CF14743 3x luftfuktare uppvärmning - radiator luftfuktare "leaf" - 

värmevattenförångare av keramik i bladdesign - 500 ml
337,99 kr

4251805420753 CF14744 3x luftfuktare värme - radiator luftfuktare i vit - 
värmevattenförångare gjord av keramik

337,99 kr
4251805420760 CF14745 3x luftfuktare uppvärmning - radiator luftfuktare "moln" 

- värmevattenförångare gjord av keramik i en rolig moln
337,99 kr

4251805420777 CF14746 3x luftfuktare uppvärmning - radiator luftfuktare med 
vågmönster - värmevattenförångare av keramik i moder

394,99 kr
4251805420784 CF14747 3x luftfuktare - radiator luftfuktare med hjärtmönster - 

värmevattenförångare av keramik - 320 ml
337,99 kr

4251805420791 CF14748 3x luftfuktare värme - radiator luftbefuktare 
halvcirkelformad - värmevattenförångare gjord av kera

337,99 kr
4251805420807 CF14448 5-bitars presentbandsset i olika storlekar - Dekorativt 

band till jul och bröllop - Band med olika motiv [Urval va
225,99 kr

4251805420814 CF14447 5-bitars presentbandsset i olika storlekar - Dekorativt 
band till jul och bröllop - Band med olika motiv [Urval va

225,99 kr
4251805420821 CF14446 5-bitars presentbandsset i olika storlekar - 

Dekorationsband till jul och bröllop - Band med olika mo
202,99 kr

4251805420838 CF14496 3x tallrikar till jul, jultomte, advent - återanvändbara fat 
som bordsdekorationer - dekorativa tallrikar - presenttal

337,99 kr
4251805420845 CF14383 12x presentpåse med julmotiv - presentpåse för vin- 

och champagneflaskar - flaskpåse till jul och jultomten
337,99 kr

4251805420852 CF14377 12x presentpåse med julmotiv - presentpåse för vin- 
och champagneflaskor - flaskpåse för jul & jultomte [urv

225,99 kr
4251805420869 CF14385 10x presentpåse med julmotiv - presentpåse för vin- 

och champagneflaskor - flaskpåse för jul & jultomte [utb
202,99 kr

4251805420876 CF14376 12x presentpåsar med julmotiv - presentpåse för vin- 
och champagneflaskar - flaskpåse till jul och St.

337,99 kr
4251805420883 CF14380 10x presentpåse med julmotiv - presentpåse för vin- 

och champagneflaskor - flaskpåse till jul och jultomten [
225,99 kr

4251805420890 CF14386 10x presentpåsar med julmotiv - presentpåsar för vin- 
och champagneflaskor - flaskpåsar för jul och jultomte [

202,99 kr
4251805420906 CF14457 3x 100g dekorativa stenar - genomskinliga 

arylkristallstenar - i olika storlekar för bordsdekoration [
202,99 kr

4251805420913 CF14515 Juldekoration ängelfigur - Julfigur stående - 
Dekorationsfigur för jul - Julälvdekoration - 50 cm [färgv

507,99 kr
4251805420920 CF14516 Juldekoration ängelfigur - Julfigur stående - 

Dekorationsfigur för jul - Julälvdekoration - 60 cm [färgv
507,99 kr

4251805420937 CF14518 3x juldekorationsfigur i trälook - Julfigur stående - 
Dekorationsfigur för jul - Julbordsdekoration

337,99 kr
4251805420944 CF14382 6x presentpåsar till jul, St. Nicholas och advent - 

presentpåse med julmotiv - presentpåse [urval varierar]
202,99 kr

4251805420951 CF14378 6x presentpåsar till jul, jultomten och advent - 
presentpåse med julmotiv - presentpåse [urval varierar]

202,99 kr
4251805420968 CF14375 8x presentpåsar till jul, jultomten och advent - 

presentpåse med julmotiv - presentpåse [urval varierar]
225,99 kr

4251805420975 CF14388 6x presentpåsar till jul, jultomten och advent - 
presentpåse med julmotiv - presentpåse

337,99 kr
4251805420982 CF14510 Jultåg med två släpvagnar av plast - dekorativt jultåg - 

Julbordsdekoration [urval varierar]
337,99 kr

4251805420999 CF14506 juldekoration snögubbe i metall - julfigur stående - 
dekorationsfigur till jul - skakig figur gjord av plåt

202,99 kr
4251805421002 CF14506 pingvinfigur som juldekoration - julfigur stående - 

dekorationsfigur för jul - juldekorationer för inomhus
202,99 kr

4251805421019 CF14506 Juldekorationsrenfigur i metall - Julfigur stående - 
Dekorationsfigur till jul - skakig figur gjord av plåt

202,99 kr
4251805421026 CF14506 juldekoration jultomtenfigur i metall - julfigur står - 

dekorationsfigur till jul - skakig figur gjord av plåt
202,99 kr

4251805421040 CF14759 2x juldekorationsfigur snögubbe i trälook - Julfigur 
stående - Dekorationsfigur till jul - 12cm, 17,5cm

337,99 kr
4251805421057 CF14728 6x presentpåsar till jul, jultomten och advent - 

presentpåse med julmotiv - presentpåse
202,99 kr

4251805421064 CF14760 2x juldekorationsfigur jultomten i trälook - julfigur 
stående - dekorationsfigur till jul - 12 cm, 17,5 cm

337,99 kr
4251805421071 CF14450 COM -FOUR® 6x XL presentpåse till jul, jultomten och 

advent - presentpåse med julmotiv - presentpåse
337,99 kr

4251805421088 CF14483 4x XL presentpåse till jul, St. Nicholas och advent - 
presentpåse med julmotiv - presentpåse [urval varierar]

337,99 kr
4251805421095 CF14503 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning inuti, 

gnome som rumsdekoration, batteridriven X-Mas stämni
337,99 kr
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4251805421101 CF14503 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning inuti, 
gnome som rumsdekoration, batteridriven X-Mas stämni

337,99 kr
4251805421118 CF14502 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning inuti, 

gnome som rumsdekoration, batteridriven X-Mas stämni
225,99 kr

4251805421125 CF14502 LED-dvärg, dekorativ julälv med LED-belysning inuti, 
gnome som rumsdekoration, batteridriven X-Mas stämni

225,99 kr
4251805421132 CF14480 Juldekoration pingvinfigur gjord av filt - 

fönsterkarmdekoration för jul - vinterdekoration - Julfigu
168,99 kr

4251805421149 CF14480 juldekorationsrenfigur gjord av filt - 
fönsterkarmdekoration för jul - vinterdekoration - julfigu

168,99 kr
4251805421156 CF14480 Juldekoration Jultomtenfigur av filt - 

fönsterkarmdekoration för jul - vinterdekoration - Juldek
168,99 kr

4251805421163 CF14480 juldekoration snögubbe figur av filt - fönsterbrädor 
dekoration för jul - vinter dekoration - jul figur - filt deko

168,99 kr
4251805421170 CF14489 4x julgranhängen av glas - Julgransdekorationer för 

julgranen - Julgransdekorationer - Juldekorationer
168,99 kr

4251805421187 CF14488 6x julgranhängen av glas - Julgransdekorationer för 
julgranen - Julgransdekorationer - Juldekorationer

337,99 kr
4251805421194 CF14488 6x julgranhängen av glas - Julgransdekorationer för 

julgranen - Julgransdekorationer - Juldekorationer
202,99 kr

4251805421200 CF14490 4x julgranhängen av glas - Julgransdekorationer för 
julgranen - Julgransdekorationer - Juldekorationer

202,99 kr
4251805421217 CF14420 värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare i form 

av en gren - Ljusstake för adventskrans
394,99 kr

4251805421231 CF14565 LED-dekorationsögla, överdimensionerad presentögla 
med LED-belysning, 8 varmvita LED-lampor, dekorativt 

225,99 kr
4251805421248 CF14564 LED-dekorationsögla, överdimensionerad presentögla 

med LED-belysning, 8 varmvita LED-lampor, dekorativt 
337,99 kr

4251805421255 CF14563 LED-dekorationsögla, överdimensionerad presentögla 
med LED-belysning, 8 varmvita LED-lampor, dekorativt 

225,99 kr
4251805421262 CF14419 2x värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare i 

bladform - ljushållare med olika motiv [urval varierar!]
225,99 kr

4251805421279 CF14789 2x juldekoration av metall - julfigur julgran på träställ - 
Fönsterbräderdekoration - julställ - Höjd: 18,5 cm, 27 c

450,99 kr
4251805421286 CF14790 2x juldekoration av metall - Julfigur julstjärna på 

träbotten - Dekorering av fönsterbrädan - Julstativ - Höj
337,99 kr

4251805421293 CF14421 2x julpynt av metall - Julfigur julgran på ett träställ - 
Fönsterbräderdekoration - Julställ - Höjd: 18,5 cm

337,99 kr
4251805421309 CF14421 2x juldekoration av metall - Julfigur julstjärna på 

träbotten - Fönsterbräderdekoration - Julstativ - Höjd: 1
337,99 kr

4251805421316 CF15653 julgranstopp i form av en stjärna - Julgransdekorationer 
- Stjärna till julgranstoppen - Julgransdekorationer av pl

168,99 kr
4251805421323 CF11935 3x sprayflaska - kemikaliebeständig pumpspruta med 

28/400 gänga för syror, kolväten och lösningsmedel - at
225,99 kr

4251805421330 CF13956 6x julgranpinnar - kottar för julgranen - 
julgransdekorationer att hänga på för juldekorationer - 

168,99 kr
4251805421347 CF14792 8-delars julgranshängsats, brytsäker 

julgransdekorationer i form av godis & presenter, fantas
225,99 kr

4251805421392 CF11930 3x sprayflaska med våg - kemikaliebeständig 
pumpspruta för syror, kolväten och lösningsmedel - ato

337,99 kr
4251805421408 CF14513 Santa Claus figur av keramik - dekorativ Santa för att 

stå med en julgran - 24 cm
202,99 kr

4251805421415 CF14513 Santa Claus figur av keramik - dekorativ Santa för att 
stå med klocka - dekorationsfigur för jul - 24 cm

337,99 kr
4251805421422 CF13502 2x trådkrans med stjärnor - krans för jul - Julkrans för 

julgransdekorationer - dekoration för adventskrans - 7 
202,99 kr

4251805421439 CF15686 com -four® krans med stjärnor - julkrans - stjärnkrans 
för juldekoration - juldekoration till julgran - 500 cm

202,99 kr
4251805421446 CF13504 2x trådkrans med stjärnor - krans för jul - Julkrans för 

julgransdekorationer - dekoration för adventskrans - 7 
202,99 kr

4251805421453 CF13505 2x trådkrans med stjärnor - krans för jul - Julkrans för 
julgransdekorationer - dekoration för adventskrans - 7 

168,99 kr
4251805421460 CF13479 4x dekorativ spiral med stjärnor - stjärnkrans 

spiralformad till jul - Julkrans för julgransdekorationer - 
168,99 kr

4251805453430 CF13480 4x dekorativ spiral med stjärnor - stjärngirlang 
spiralformad till jul - Julgirlang för julgransdekorationer 

168,99 kr
4251805421484 CF13481 girlander med stjärnor - girlang Jul - stjärngirlang för 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 500 cm
168,99 kr

4251805421491 CF13482 4x dekorativ spiral med stjärnor - stjärnkrans 
spiralformad till jul - Julkrans för julgransdekorationer - 

168,99 kr
4251805421507 CF13491 3x guldfärgad krans med stjärnor - Julkrans som 

julgransdekoration - Stjärngirland för adventskransen - 
168,99 kr
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4251805428612 CF13492 3x Silverfärgad krans med stjärnor - Julkrans för 
julgransdekorationer - Stjärnkrans för adventskrans - 2 

168,99 kr
4251805428643 CF13494 3x Guldfärgad krans med stjärnor - Julkrans för 

julgransdekorationer - Stjärnkrans för adventskrans - 2 
168,99 kr

4251805428605 CF13495 3x Silverfärgad krans med stjärnor - Julkrans för 
julgransdekorationer - Stjärnkrans för adventskrans - 2 

168,99 kr
4251805421545 CF15666 julgranstopp i stjärnform - Röd stjärna på toppen av 

julgranen - Julgransdekorationer - Julgransdekorationer 
146,99 kr

4251805421552 CF14689 LED-ljusrör för insida och utsida - flexibel ljuskedja med 
varmvita lysdioder - ljusrör som dekorativa julbelysning

450,99 kr
4251805421569 CF15713 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 

upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä
202,99 kr

4251805441048 CF14731 sladdrep med LED-belysning, dekorativt rep med 
varmvita LED-glödlampor, batteridriven ljuskedja med ti

337,99 kr
4251805421583 CF14761 2x tåglykta för Saint Martin och Halloween - 

papperslykta med enhörning och regnbågsmotiv - 25 c
168,99 kr

4251805421590 CF14802 3x hängande dekoration med LED-värmeljus, litet 
burkhus med LED-belysning för hängning, trevligt stäm

225,99 kr
4251805421606 CF14667 2x dekorativt äpple av trä - motiv igelkott eller räv - 

höstdekoration att lägga ner - dekorativ figur för hösten
225,99 kr

4251805421620 CF14590 höstbordskrans - färgglad höstkrans med kottar, löv och 
pumpor - fantastisk dekoration för Halloween, Thanksgi

394,99 kr
4251805421637 CF14668 2x dekorativt äpple av trä - avtagbart motiv igelkott 

eller räv - höstdekor att lägga ner - dekorativ figur [urva
225,99 kr

4251805421644 CF12577 3x LED-ersättningslampa - Ersättningslampor för 
ljusbrygga - Flimmerlampa - Ljuslampor, 0,3W 14-55V E

225,99 kr
4251805421651 CF14803 4x standard skaftljus - ersättningslampor för ljusbågar 

och sagoljus - ljuslampa för julbelysning - 3W 15V E10 
225,99 kr

4251805421675 CF14804 bestickpåse med 16 delar i julhattar och julkängmotiv - 
Juldekorationer - Julpåsar för bestick

168,99 kr
4251805421682 CF14589 julbordskrans - färgstark dekorativ krans med kottar, löv 

och glitter - fantastiska bordsdekorationer till jul och ad
394,99 kr

4251805421699 CF14589 julbordskrans - färgstark dekorativ krans med kottar, löv 
och glitter - fantastiska bordsdekorationer till jul och ad

394,99 kr
4251805421729 CF14606 com -four® 3x julplattor av melamin - St. Nicholas 

tallrik med olika motiv och former - Advent tallrikar för b
225,99 kr

4251805421736 CF14441 2x julprydnadspresent - glittrande låda som 
rumsdekoration till jul och advent - presentförpackning f

225,99 kr
4251805421743 CF14441 2x julprydnadspresent - glittrande låda som 

rumsdekoration till jul och advent - presentförpackning f
225,99 kr

4251805421750 CF14442 juldekorationsstövlar - glittrande behållare för godis, 
torkade blommor och små presenter - rumsdekorationer

337,99 kr
4251805421767 CF14603 4x julpapper tallrikar - Melamin Xmas tallrikar med olika 

motiv - Barn jul tallrik för bakverk och frukt [urval varier
337,99 kr

4251805421774 CF14678 13-delars omslagspappersuppsättning till jul - 
presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 

337,99 kr
4251805421781 CF14678 13-delars omslagspappersuppsättning till jul - 

presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 
337,99 kr

4251805421798 CF3329 18x färdigbåge för julgranen - glittrande presentbåge i 
olika färger - julgransdekorationer - juldekorationer

337,99 kr
4251805421804 CF14680 13-delars omslagspappersuppsättning till jul - 

presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 
337,99 kr

4251805421811 CF14680 13-delars omslagspappersuppsättning till jul - 
presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 

337,99 kr
4251805421828 CF14443 Julsläde - glittrande behållare för godis, torkade 

blommor och små presenter - rumsdekorationer till jul o
337,99 kr

4251805421842 CF14645 Dekorativ display för jul - julgran av trä med konstgjord 
päls och klockor - julgran som juldekoration

337,99 kr
4251805421859 CF14645 Dekorativ display för jul - julgran av trä med konstgjord 

päls och klockor - julgran som juldekoration
337,99 kr

4251805421866 CF10043 vakuumkolv av rostfritt stål - dubbelväggig termokolv - 
termisk vakuumkanna för på språng - 500 ml

225,99 kr
4251805421873 CF14424 Dekorativ metallskål - Dekorativ designskål för hemmet 

- Modern skål för bordsdekoration, fruktskål, serveringsf
394,99 kr

4251805421880 CF14806 3x padlyftare för kaffebönor, tillbehör för kaffepaddor, 
praktisk padlift för kaffeburkar, enkelt att ta bort kaffep

202,99 kr
4251805421897 CF14423 Dekorativ metallskål - Dekorativ designbricka för 

hemmet - Modern skål för bordsdekoration, fruktskål, se
394,99 kr

4251805421927 CF9556 36-delad skruvmejsel, skruvmejsel med spärr och 
omfattande tillbehör bestående av hylsor och bitar, alla 

168,99 kr
4251805421934 CF11012 10x Glitter till jul - Glitterkrans i silver - Juldekorationer 

för julgranen - 50 cm
202,99 kr
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4251805421941 CF13497 2x Garland med miniklockor - Garland av klockor till jul - 
Julkrans med små klockor - Julgransdekorationer - 4 m

168,99 kr
4251805421958 CF13498 2x Garland med miniklockor - Garland av klockor till jul - 

Julkrans med små klockor - Julgransdekorationer - 4 m
168,99 kr

4251805421972 CF14700 2x värmeljushållare i form av en julgranskula - 
dekorativa ljusstakar av trä - Julljusstakar för en värmelj

168,99 kr
4251805421996 CF14661 2x dekorativ display för jul - renar av trä med 

konstgjord päls och klockor - renfigur som juldekoration
168,99 kr

4251805422016 CF14660 2x dekorativ display för jul - renar av trä med 
konstgjord päls och klockor - renfigur som juldekoration

225,99 kr
4251805422023 CF14807 Smältdegel för vattenbad - smältskål med 2 piper - 

slitstark smältskål för vattenbad - rostfritt stål - tål disk
225,99 kr

4251805422030 CF12738 2x XXL LED-hjärtdekorationshängare - LED-belysning 
med blommönster i trä för fönster, väggar och bordsdek

337,99 kr
4251805422047 CF7268 32-delars verktygssats med skruvmejsel och olika bitar - 

skruvmejsel med fina hylsnycklar i en praktisk låda
202,99 kr

4251805422054 CF14414 Dekorativ skålstjärna - Dekorativ stjärnformad 
metallbricka - Modern skål för bordsdekoration, fruktskå

507,99 kr
4251805422085 CF14674 2x extra stor kaffekopp med julmotiv - stor kaffekopp - 

julkopp - tål maskindisk, ca. 620 ml
337,99 kr

4251805422092 CF14632 1x dekorativa julblock i trä - vinterdekoration med 
inskription "XMAS" - dekorerad med små figurer [urval v

168,99 kr
4251805422108 CF14674 2x extra stor kaffekopp med julmotiv - stor kaffekopp - 

julkopp - tål maskindisk, ca. 620 ml
337,99 kr

4251805422115 CF14681 5-delat bordsset med bordslöpare och bordsmatta - 
Bord och bandmatta till jul och bröllop - Tallriksunderläg

337,99 kr
4251805422122 CF14682 5-delat bordsset med bordslöpare och bordsmatta - 

Bord och bandmatta till jul och bröllop - Tallriksunderläg
337,99 kr

4251805422139 CF14734 4x matta - Premium placemats för jul - Dekorativ 
bordssats med trädmotiv och glitter - 45 x 33 cm

225,99 kr
4251805422146 CF14734 4x matta - Premium placemats för jul - Dekorativ 

bordssats med trädmotiv och glitter - 45 x 33 cm
337,99 kr

4251805422153 CF14673 2x stora kaffekoppar med julmotiv - kaffekoppar i 
presentförpackning - tål maskindisk, ca. 320 ml

337,99 kr
4251805422153 CF14673 2x stora kaffekoppar med julmotiv - kaffekoppar i 

presentförpackning - tål maskindisk, ca. 320 ml
337,99 kr

4251805422160 CF14673 2x stora kaffemuggar med julmotiv - kaffemuggar i 
presentförpackning - Julmuggar - tål maskindisk, ca. 32

337,99 kr
4251805422160 CF14673 2x stora kaffemuggar med julmotiv - kaffemuggar i 

presentförpackning - Julmuggar - tål maskindisk, ca. 32
337,99 kr

4251805422177 CF14809 tvådelade renfigurer - dekorativ figur av aluminium - jul 
och elegant levande tillbehör - dekoration för vintern

337,99 kr
4251805422184 CF14523 2x renfigur - dekorativ figur av aluminium - jul och 

elegant levande tillbehör - dekoration för vintern
225,99 kr

4251805422191 CF14415 Dekorativ display för jul - julgran av vitkalkat trä - 
tidlöst vackra juldekorationer

394,99 kr
4251805422207 CF14573 2x dekorativ display för jul - Julgran av filt med en 

massiv träbas - Julgran som dekor eller gåva [urval vari
225,99 kr

4251805422214 CF14639 3x dekorativ display för jul - Julgran av filt med bas av 
massivt trä - Julgran som dekor eller gåva

337,99 kr
4251805422221 CF14810 2x dekorativ display för jul - Julgran av filt med en bas 

av massivt trä - Julgran som dekor eller gåva
337,99 kr

4251805422245 CF14810 2x dekorativ display för jul - Julgran av filt med en bas 
av massivt trä - Julgran som dekor eller gåva

394,99 kr
4251805422252 CF14810 2x dekorativ display för jul - Julgran av filt med en bas 

av massivt trä - Julgran som dekor eller gåva
337,99 kr

4251805422269 CF14642 2x dekorativ display för jul - renar av filt med en stabil 
träbas - renfigur som juldekoration [urval varierar]

394,99 kr
4251805422276 CF14586 2x stjärna av träbitar - dekorativ stjärna av massivt trä - 

rustik stil - dekoration för vinter och jul - 15 cm vardera
337,99 kr

4251805422283 CF14588 stjärna av träbitar - dekorativ stjärna av massivt trä - 
rustik stil - dekoration för vinter och jul - 25cm

337,99 kr
4251805422290 CF14587 stjärna av träbitar - dekorativ stjärna av massivt trä - 

rustik stil - dekoration för vinter och jul - 20cm
337,99 kr

4251805422313 CF14602 4x jul tallrik av metall - St. Nicholas tallrik med jul motiv 
- Advent tallrik för bakverk och frukt

225,99 kr
4251805422320 CF14599 16x Kakor av rostfritt stål - Kakor med julmotiv - 

Julkakor för bakning - Skärsats
337,99 kr

4251805422337 CF14600 20x kakor av rostfritt stål - kakformar med julmotiv - 
kakskärare till jul

168,99 kr
4251805422344 CF14453 2x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 200 cm
202,99 kr
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4251805422351 CF14454 2x Garland Christmas - Grangirland för en perfekt 
juldekoration - Juldekoration med stjärna- och bollmotiv

202,99 kr
4251805422368 CF14631 1x dekorativt renstativ av trä - vinterdekoration med 

"XMAS" inskrift - söt renrad - 26cm
168,99 kr

4251805422375 CF14683 5-delat bordsset med bordslöpare och bordsmatta - 
Bord och bandmatta till jul och bröllop - Tallriksunderläg

337,99 kr
4251805422382 CF14533 200g strösdekoration - torkad naturlig dekoration och 

hantverksmaterial av vit mossa - uppsättning för hantve
202,99 kr

4251805422399 CF14534 300g strösdekoration - torkad naturlig dekoration och 
hantverksmaterial av mossa, kottar, bark, trä - dekorati

202,99 kr
4251805422412 CF14536 300g strösdekoration - torkad naturlig dekoration och 

hantverksmaterial av mossa, kottar, bark, trä - dekorati
202,99 kr

4251805422429 CF14536 300g strösdekoration - torkad naturlig dekoration och 
hantverksmaterial av mossa, kottar, bark, trä - dekorati

202,99 kr
4251805422436 CF14536 300g strösdekoration - torkad naturlig dekoration och 

hantverksmaterial av mossa, kottar, bark, trä - dekorati
202,99 kr

4251805422443 CF14536 300g strösdekoration - torkad naturlig dekoration och 
hantverksmaterial av mossa, kottar, bark, trä - dekorati

202,99 kr
4251805422450 CF14623 vinflaskfodral - jultröja med "Joy" -bokstäver - 

julbordsdekoration - julflaskfodral
112,99 kr

4251805422467 CF14623 vinflaskfodral - jultröja med snögubbe-motiv - 
julbordsdekoration - julflaskfodral

168,99 kr
4251805422474 CF14623 vinflaskfodral - jultröja med jultomtenmotiv - 

julbordsdekoration - julflaskfodral
168,99 kr

4251805422481 CF14611 Bordslöpare grå - Premium bordsband till jul - Dekorativ 
duk med trädmotiv och glitter - 150 cm

202,99 kr
4251805422498 CF14611 Xmas bordslöpare grå - Premiumbord för jul - Dekorativ 

duk med trädmotiv och glitter, 150 cm
225,99 kr

4251805422504 CF14811 4x gryta med keramiskt lock - dessertskål för t.ex. 
ragoutfen i orange, 300 ml per skål

394,99 kr
4251805422511 CF10631 4x gryta med keramiskt lock - dessertskål för t.ex. 

ragoutfen i rött, 300 ml per skål
394,99 kr

4251805422528 CF14512 2x jultomtefigur i keramik - dekorativ jultomten att 
lägga ner - dekorativ figur till jul - 18 cm [urval varierar]

225,99 kr
4251805422542 CF14390 6x bordstabletter till jul - bordstabletter till köket - 

bordstabletter med olika motiv - bordstabletter [urvalet 
202,99 kr

4251805422559 CF14664 3x hängande dekorationsdvärg med vitt skägg och röd 
santa hatt - små träpixlar att hänga på - 13 cm [urval v

168,99 kr
4251805422573 CF14392 4x bordstabletter XL till jul - bordstabletter med julmotiv 

- bordstabletter för kök och matsal - bordstabletter
202,99 kr

4251805422580 CF14393 4x bordstabletter XL till jul - bordstabletter med julmotiv 
- bordstabletter för kök och matsal - bordstabletter

168,99 kr
4251805422597 CF14392 8x bordstabletter XL till jul - bordstabletter med julmotiv 

- bordstabletter för kök och matsal - bordstabletter
202,99 kr

4251805422603 CF14393 8x bordstabletter XL till jul - bordstabletter med julmotiv 
- bordstabletter för kök och matsal - bordstabletter

225,99 kr
4251805422610 CF14663 3x hängande dekorationsdvärg med vitt skägg och röd 

julhatt - små träpixlar att hänga på - 10 cm [urval varier
146,99 kr

4251805422627 CF14554 2x LED-dvärg med näsa och skägg - Skandinavisk dvärg 
med spetsig hatt - Svensk jultomten att lägga på [urval 

112,99 kr
4251805422634 CF14546 2x LED-dvärg med näsa och skägg - Skandinavisk dvärg 

med spetsig hatt - Svensk jultomten att lägga på [urval 
337,99 kr

4251805424461 CF12550 2x ballonglykta för Saint Martin och Halloween - 
papperslykta med motiv från TV-serien "Peppa Pig" - M

202,99 kr
4251805422658 CF12253 32x tältpinnar av stål - robusta V-formade markpinnar 

för camping och utomhus - idealisk för normal mark
394,99 kr

4251805422665 CF12253 48x tältpinnar av stål - robusta V-formade pinnar för 
camping och utomhus - perfekt för normal mark

450,99 kr
4251805422719 CF11828 läkemedelsdispenser 7 dagar - MER LÄSBAR - 

medicinbox (morgens, mittags, abends) - pillerbox - pill
146,99 kr

4251805422726 CF14676 2x gigantiska presentpåsar till jul - XXL presentpåsar till 
adventskalendrar - Julklappspåsar i två utföranden [urv

225,99 kr
4251805422733 CF14545 deco snögubbe med öronvärmare - porslinsfigur för 

vinterdekoration - Juldekoration för advent - 13 cm
202,99 kr

4251805422740 CF14545 deco snögubbe med röd keps - porslinsfigur för 
vinterdekoration - Juldekoration för advent - 13 cm

202,99 kr
4251805422757 CF14545 deco snögubbe med svart cylinder - porslinsfigur för 

vinterdekoration - Juldekoration för advent - 13 cm
202,99 kr

4251805422764 CF14762 2X Medicindoserare på FRANSKA - medicinask i 7 dagar 
- pillerask - tablettask - veckodoserare för förvaring [FR

168,99 kr
4251805422764 CF14762 2X Medicindoserare på FRANSKA - medicinask i 7 dagar 

- pillerask - tablettask - veckodoserare för förvaring [FR
168,99 kr
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4251805422771 CF14763 2X Medicindoserare på FRANSKA - medicinask i 7 dagar 
- pillerask - tablettask - veckodoserare för förvaring [FR

202,99 kr
4251805422771 CF14763 2X Medicindoserare på FRANSKA - medicinask i 7 dagar 

- pillerask - tablettask - veckodoserare för förvaring [FR
202,99 kr

4251805422788 CF14973 2X Medicinautomat på FRANSKA - Medicinask i 7 dagar 
- 1 fack vardera - Pillerask - Tablettask - Veckadispenser

146,99 kr
4251805422788 CF14973 2X Medicinautomat på FRANSKA - Medicinask i 7 dagar 

- 1 fack vardera - Pillerask - Tablettask - Veckadispenser
146,99 kr

4251805422795 CF14511 2x dekorativ jultomten står - jultomten figur av plast - 
dekorativ jultomten att stå [urval varierar]

225,99 kr
4251805422801 CF14767 2x läkemedelsdispenser på italienska - läkemedelsbox i 

7 dagar - 2 fack vardera - pillerbox - pillerbox - tablettb
202,99 kr

4251805422818 CF14766 2x läkemedelsdispenser på italienska - läkemedelsbox i 
7 dagar - 2 fack vardera - pillerbox - pillerbox - tablettb

202,99 kr
4251805422825 CF14768 1x läkemedelsdispenser i NEDERLÄNDERNA - 

läkemedelsbox i 7 dagar - 3 fack vardera - pillerbox - ta
168,99 kr

4251805422832 CF14769 1x läkemedelsdispenser i NEDERLÄNDERNA - 
läkemedelsbox i 7 dagar - 3 fack vardera - pillerbox - ta

168,99 kr
4251805422849 CF14770 1x läkemedelsdispenser i NEDERLÄNDERNA - 

läkemedelsbox i 7 dagar - 3 fack vardera - pillerbox - ta
168,99 kr

4251805422856 CF14771 1x läkemedelsdispenser på NEDERLÄNSKA - medicinask 
i 7 dagar - 3 fack vardera - pillerlåda - pillerlåda - tablet

168,99 kr
4251805422856 CF14771 1x läkemedelsdispenser på NEDERLÄNSKA - medicinask 

i 7 dagar - 3 fack vardera - pillerlåda - pillerlåda - tablet
168,99 kr

4251805422863 CF14772 1x läkemedelsdispenser i NEDERLÄNDERNA - 
läkemedelsbox i 7 dagar - 3 fack vardera - pillerbox - ta

168,99 kr
4251805422887 CF14775 2X läkemedelsdispenser i NEDERLÄNDER - 

läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack vardera - pillerbox - pil
168,99 kr

4251805422894 CF14776 2X läkemedelsdispenser i NEDERLÄNDER - 
läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack vardera - pillerbox - ta

202,99 kr
4251805422900 CF14777 2X Medicine Doser på ENGELSK - Medicinbox i 7 dagar - 

Pillerbox - Tablettbox - Veckodoserare för förvaring [EN
168,99 kr

4251805422917 CF14778 2X Medicine Doser på ENGELSK - Medicinbox i 7 dagar - 
Pillerbox - Tablettbox - Veckodoserare för förvaring [EN

202,99 kr
4251805422948 CF14432 2x 60g dekorativa stjärnor - transparenta 

arylkristallstjärnor - i två olika former för bordsdekoratio
168,99 kr

4251805422955 CF11801 4x träunderlägg med präglade trädskivor - Tjock 
träskiva för dekoration - Dekorativ dalbana - Rund träds

168,99 kr
4251805422986 CF14615 Duk - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - Duk 

till jul, födelsedag, bröllop - 180 x 130 cm
337,99 kr

4251805422993 CF14616 Duk - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - Duk 
till jul, födelsedag, bröllop - 180 x 130 cm

202,99 kr
4251805423006 CF14617 Duk - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - Duk 

till jul, födelsedag, bröllop - 180 x 130 cm
225,99 kr

4251805423020 CF14619 Duk - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - Duk 
till jul, födelsedag, bröllop - 180 x 130 cm

202,99 kr
4251805423037 CF14619 Duk - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - Duk 

till jul, födelsedag, bröllop - 180 x 130 cm
202,99 kr

4251805423044 CF14619 Duk - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - Duk 
till jul, födelsedag, bröllop - 180 x 130 cm

202,99 kr
4251805423051 CF14620 Duk XXL - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - 

Duk till jul, födelsedag, bröllop - 220 x 150 cm
394,99 kr

4251805423068 CF14620 Duk XXL - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - 
Duk till jul, födelsedag, bröllop - 220 x 150 cm

225,99 kr
4251805423075 CF14620 Duk XXL - Fyrkantig duk med mönster - Polyesterduk - 

Duk till jul, födelsedag, bröllop - 220 x 150 cm
225,99 kr

4251805423082 CF14621 Duk XXL - Fyrkantig duk till jul - Röd polyesterduk för 
adventssäsongen - 220 x 150 cm

337,99 kr
4251805423099 CF14622 Duk XXL - Fyrkantig duk till jul - Vit polyesterduk för 

adventssäsongen - 220 x 150 cm
337,99 kr

4251285579088 CF11668 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251285579057 CF11665 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
337,99 kr

4251285579064 CF11666 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

337,99 kr
4251805423143 CF14614 4x underlägg av naturligt trä - glasunderlägg - 

glasunderlägg - träskivor för hantverk - Ø ca. 17,5 - 21 
337,99 kr

4251805423150 CF14628 48-bitars dekorationsset för julklappar - 
presentklistermärken för dekoration, förtrollande dekora

112,99 kr
4251805423167 CF14629 48-bitars dekorationsset för julklappar - 

presentklistermärken för dekoration, förtrollande dekora
146,99 kr
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4251805423174 CF14636 48-delars dekorationsset för julklappar - 
presentklistermärken för dekoration, magiska dekoratio

202,99 kr
4251805423181 CF14741 2x trälåda i hjärtform - trälåda smyckeskrin - liten 

trälåda med lock - dekorativ smyckeskrin - trälåda
202,99 kr

4251805423198 CF14637 Weihnachtsaufkleber 5cm 48x 168,99 kr
4251805423204 CF14648 8x dekorativa julklämmor - träklämmor för foton, 

juldekorationer - klämmor med julfigurer, dekorativa kli
146,99 kr

4251805423211 CF14739 4x trälåda i olika storlekar - trälåda smyckeskrin - liten 
trälåda med lock - dekorativ smyckeskrin - trälåda

202,99 kr
4251805423228 CF14740 2x trälåda för förvaring av smycken - trälåda 

smyckeskrin - liten trälåda med lock - dekorativ smycke
202,99 kr

4251805423235 CF14638 Weihnachtsgeschenkclip 6cm 48x 168,99 kr
4251805423242 CF14655 dekorationsset med 48 delar för julklappar - 

presentklistermärken och klipp för dekoration, magiska 
202,99 kr

4251805423259 CF14656 Aufkleber u. Klammer Set 5x 202,99 kr
4251805423266 CF14556 Schneekugel Eisenbahn 4tlg 337,99 kr
4251805423273 CF14821 tekanna 2,5 L - retrokokare gjord av rostfritt stål - 

visselpanna för kokande vatten - retrokokare
394,99 kr

4251805423280 CF14608 2x bordsduk för färgläggning - Målarbild XXL med 
julmotiv - Målad bordsduk för barn - Färgduk jul - 240 x

225,99 kr
4251805423303 CF14609 2x porslinsskål i form av en julgran - Dekorativ tallrik för 

kakor och snacks - Dekorativ julgranskål - Julskål
337,99 kr

4251285579088 CF11668 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251805423327 CF14601 förvaringslåda för julgranskulor - Julgransdekorationer 

Sorteringslåda - Julgransbollar och juldekorationsarrang
337,99 kr

4251805423334 CF14781 Premium 3in1 snöskovel - snöröjningssats med spade, 
isskrapa och snöborste - utrymmesbesparande, perfekt 

337,99 kr
4251805423341 CF14724 förpackningspapper - förpackningspapper - 

förpackningspapper - förvaring för pappersrullar
225,99 kr

4251805423358 CF14723 Förvaring av förpackningspapper - Förpackning av 
omslagspapper - Förpackning av förpackningspapper - F

225,99 kr
4251805423365 CF14735 2x hjärtformad dekorplatta - dekorativ skål gjord av 

fiber med medium densitet - hjärtplatta för ljus och rum
225,99 kr

4251805423372 CF14822 Dekorativ platta i 2 delar i hjärtform - dekorativ skål av 
fiberplatta med medelstorhet - två olika storlekar - 20c

225,99 kr
4251285579057 CF11665 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
337,99 kr

4251805423419 CF14675 julgranspåse - förvaringsväska för granen - grantäcke - 
julgransöverdrag för förvaring och förvaring

337,99 kr
4251805423426 CF14610 Högkvalitativ julgran filt - Träd filt julgran för att skydda 

mot nålar - Rund julgran matta Ø 95 cm
337,99 kr

4251805423433 CF14610 Högkvalitativ julgran filt - Träd filt julgran för att skydda 
mot nålar - Rund julgran matta Ø 95 cm

225,99 kr
4251805423440 CF14782 3x spannmålsskål i juldesign - jul serveringsrätter - 

Snack Xmas skål till efterrätt, snacks eller glass, 480 ml 
337,99 kr

4251805423457 CF14782 8-delad snackskålsset - små, färgade snackskålar - grå 
och röda doppskålar till huvudrätten - serveringsskålar f

225,99 kr
4251805423464 CF14672 Anti-Stress-julfigur - Squeeze Toy Christmas - Pressboll 

med julmotiv för barn och vuxna
146,99 kr

4251805423471 CF14672 Anti-Stress-julfigur - Squeeze Toy Christmas - Pressboll 
med julmotiv för barn och vuxna

168,99 kr
4251805423488 CF14672 Anti-Stress-julfigur - Squeeze Toy Christmas - Pressboll 

med julmotiv för barn och vuxna
168,99 kr

4251805423495 CF14672 Anti-Stress-julfigur - Squeeze Toy Christmas - Pressboll 
med julmotiv för barn och vuxna

168,99 kr
4251805423501 CF14672 Anti-Stress-julfigur - Squeeze Toy Christmas - Pressboll 

med julmotiv för barn och vuxna
168,99 kr

4251805423518 CF14672 Anti-Stress-julfigur - Squeeze Toy Christmas - Pressboll 
med julmotiv för barn och vuxna

168,99 kr
4251805423525 CF14459 4x slips för jultomten förklädnad - julslips - juldräkt - 

jultomtendräkt män och kvinnor [färgval varierar]
202,99 kr

4251805423532 CF14539 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 
21 lysdioder - ljusbågspyramid

337,99 kr
4251805423587 CF14612 6-delat set med värmeljushållare - träbricka med 

värmeljusglas och dekorativa stenar - bordsdekor för att
225,99 kr

4251805423594 CF14613 2x svart lykta för ljus - Lykta med glasrutor för 
hängning - Mini-lykta för en telys - Trädgårds-telyshållar

225,99 kr
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4251805423600 CF14634 juldekoration - renstativ av trä - renfigur som 
juldekoration - bordsdekoration - fönsterkarm dekoratio

168,99 kr
4251805423617 CF14634 juldekoration - renstativ av trä - renfigur som 

juldekoration - bordsdekoration - fönsterkarm dekoratio
168,99 kr

4251805423624 CF14750 5x julfönsterbilder, självhäftande med olika motiv - 
Julfönsterdekorationer - Fönsterdekorationer - Klistermä

168,99 kr
4251805423631 CF14644 LED-ljuskedja med pärlor och timerfunktion - 

batteriljuskedja med 50 lysdioder - LED-pärlgirlang till ju
146,99 kr

4251805423648 CF14644 LED-ljuskedja med pärlor och timerfunktion - 
batteriljuskedja med 50 lysdioder - LED pärlgirlang till ju

146,99 kr
4251805423655 CF14644 LED-ljuskedja med pärlor och timerfunktion - 

batteriljuskedja med 50 lysdioder - LED pärlgirlang till ju
202,99 kr

4251805423655 CF14644 LED-ljuskedja med pärlor och timerfunktion - 
batteriljuskedja med 50 lysdioder - LED pärlgirlang till ju

202,99 kr
4251805423662 CF14818 bordskrans till jul - adventskrans med silverfärgad glitter 

- dekorativ krans - juldekoration - dörrkrans - julkrans - 
507,99 kr

4251805423693 CF14416 -ljus i en metallskål - ädel bordslampa - metallskål 
dekorerad med hammarslagsteknik - dekorativt ljus i en

225,99 kr
4251805423709 CF14410 värmeljushållare av metall med julgranmotiv - dekorativ 

ljusstake för vinter - Julstake - Juldekoration
202,99 kr

4251805423716 CF14410 värmeljushållare av metall med renmotiv - dekorativ 
ljusstake för vintern - Julstake - Juldekoration

202,99 kr
4251805423723 CF14408 2x ljusstakar i elegant design för ett festligt bord - 

klassisk ljusstake för bröllop, årsdagar - metallljusstake 
168,99 kr

4251805423730 CF14709 2x Ljusstake för koniska ljus - Ljusstake gjord av metall 
- Ljusstake av hög kvalitet i klassisk design för ett ljus v

168,99 kr
4251805423747 CF14709 2x Ljusstake för koniska ljus - Ljusstake gjord av metall 

- Ljusstake av hög kvalitet i klassisk design för ett ljus v
168,99 kr

4251805423754 CF14550 48x presentbågar i olika storlekar och färger - färdiga 
bågar för att dekorera presenter till jul och bröllop

225,99 kr
4251805423761 CF14709 2x ljusstakar i ädel design för ett festligt bord - 

metallljusstake för julbord - klassisk ljusstake för bröllop
168,99 kr

4251805423778 CF14796 100x presentrosetter i fina färger - självhäftande färdiga 
rosetter för att dekorera presenter till jul och bröllop

168,99 kr
4251805423785 CF14552 48x presentbågar i olika storlekar och färger - färdiga 

bågar för att dekorera presenter till jul och bröllop
225,99 kr

4251805423792 CF14796 100x presentrosetter i fina färger - självhäftande färdiga 
rosetter med glitter för att dekorera presenter till jul och

168,99 kr
4251805423808 CF14796 100x presentrosetter i fina färger - självhäftande färdiga 

rosetter för att dekorera presenter till jul och bröllop
168,99 kr

4251805423815 CF14797 48x presentbågar i olika storlekar och färger - färdiga 
bågar för att dekorera presenter till jul och bröllop

202,99 kr
4251805423822 CF14430 2x dekorativ rosett XXL - Julbåge att dekorera - Jätte 

presentbåge glittrande till jul [urval varierar]
225,99 kr

4251805423846 CF14733 ljusstake, adventskrans av metall, ljusstake för 4 ljus, 
adventbricka, adventarrangemang, diameter ca. 48 cm

337,99 kr
4251805423853 CF14562 20x snöbollar vita, konstgjorda snöbollar för snöboll 

inomhus, mjuka plyschbollar, konstsnö, fantastiska julde
225,99 kr

4251805423860 CF14567 9x snöbollar vit, konstgjorda snöbollar för snöboll 
inomhus, mjuka plyschbollar, konstsnö, fantastiska julde

202,99 kr
4251805423877 CF14449 4x presentförpackning med julmotiv - fällbar låda av 

robust kartong - DIY papperslåda för små presenter och
146,99 kr

4251805423884 CF14824 3-delat banduppsättning för jul - Julband att dekorera - 
Julgranband med paljetter i 2 storlekar

168,99 kr
4251805423891 CF14825 3-delat banduppsättning för jul - Julband att dekorera - 

Julgranband med paljetter i 2 storlekar
146,99 kr

4251805423907 CF14524 Metallren, dekorativ metallrenfigur, hjortstaty som 
juldekoration av hög kvalitet eller gåva till jägare, höjd c

507,99 kr
4251805423914 CF14826 4x små presentbågar till jul - Julbågar att dekorera - 

Julgranbågar med paljetter
168,99 kr

4251805423921 CF14417 metallren, dekorativ metallrenfigur, hjortstaty som 
juldekoration av hög kvalitet eller gåva till jägare, höjd c

450,99 kr
4251805423938 CF14444 discokula - spegelkula för upphängning - discokula för 

fest - festkula till nyårsafton, födelsedagar, temafester -
337,99 kr

4251805423938 CF14444 discokula - spegelkula för upphängning - discokula för 
fest - festkula till nyårsafton, födelsedagar, temafester -

337,99 kr
4251805423945 CF14444 discokula - spegelboll att hänga upp - discokula för fest 

- festboll för nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 20 cm
337,99 kr

4251805423945 CF14444 discokula - spegelboll att hänga upp - discokula för fest 
- festboll för nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 20 cm

337,99 kr
4251805423952 CF14427 63x julfönsterklistermärken - självhäftande fönsterbilder 

- fönsterdekoration [urval varierar]
168,99 kr
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4251805423969 CF14428 63x julfönsterklistermärken - självhäftande fönsterbilder 
- fönsterdekoration [urval varierar]

168,99 kr
4251805423976 CF14666 adventskalender i trä - kubkalender med julmotiv - 

dekorativ skrivbordskalender för nedräkning till jul
202,99 kr

4251805423983 CF14666 adventskalender i trä - kubkalender med julmotiv - 
dekorativ skrivbordskalender för nedräkning till jul

202,99 kr
4251805423990 CF14666 adventskalender i trä - kubkalender med julmotiv - 

dekorativ skrivbordskalender för nedräkning till jul
202,99 kr

4251805424003 CF14525 LED-renstorlek L, renfigur i trä med LED-belysning, 
vacker älgstaty, fantastiskt ljus till jul, höjd ca. 30 cm [u

337,99 kr
4251805424010 CF14653 LED renstorlek XL, trärenfigur med LED-belysning, 

vacker älgstaty, fantastiskt ljus till jul, höjd ca. 40 cm [u
337,99 kr

4251805424027 CF14429 40x presentklistermärken till jul - klistermärken för 
presentbokstäver - julmotiv [urval varierar]

146,99 kr
4251805424034 CF14652 3x hängsmyckehänge, julgranhänge i form av en 

traditionell nötknäppare, olika utföranden, höjd 12 cm
168,99 kr

4251805424041 CF14651 3x hängsmyckehänge, julgranhänge i form av en 
traditionell nötknäppare, olika utföranden, höjd 12 cm

168,99 kr
4251805424058 CF14650 3x hängsmyckehänge, julgranhänge i form av en 

traditionell nötknäppare, olika utföranden, höjd 12 cm
168,99 kr

4251805424065 CF14395 5x julklistermärken - 3D-pappersklistermärken - 
klistermärken för dekoration i lägenheten - olika julmoti

202,99 kr
4251805424072 CF14396 28x julklistermärken - 3D-pappersklistermärken - 

klistermärken för dekoration i lägenheten - olika julmoti
168,99 kr

4251805424089 CF14669 2x Julfigur hantverksuppsättning
 - Julhantverksuppsättning för barn att färga

146,99 kr
4251805424096 CF14627 jultåg med tre släpvagnar av trä - dekorativt jultåg - 

julbordsdekoration, trätåg, 20 cm [urval varierar]
168,99 kr

4251805424102 CF14646 2x jutegarn S, jutesnöre som presentband, paketsnöre, 
trädband, trädgårdsband och dekorationssladd, total län

168,99 kr
4251805424119 CF14646 2x jutegarn M, jutesnöre som presentband, paketsnöre, 

trädband, trädgårdsband och dekorationssladd, total län
202,99 kr

4251805424126 CF14646 2x jutegarn L, jutesnöre som presentband, paketsnöre, 
trädband, trädgårdsband och dekorationssladd, total län

202,99 kr
4251805424133 CF14646 2x jutegarn XL, jutesnöre som presentband, paketsnöre, 

trädband, trädgårdsband och dekorationssladd, total län
168,99 kr

4251805424140 CF14435 2x julgransdekorationer dekorativ fågel - påfågel med 
paljetter för julgransdekoration - plastfåglar med klämm

168,99 kr
4251805424157 CF14436 2x julgransdekorationer dekorativ fågel - påfågel med 

paljetter för julgransdekoration - plastfåglar med klämm
168,99 kr

4251805424164 CF14437 2x julgransdekorationer dekorativ fågel - påfågel med 
paljetter för julgransdekoration - plastfåglar med klämm

202,99 kr
4251805424171 CF14799 2x Julgransdekoration Dekorationsfågel

 - Fåglar med fjädersvans för julgrangarnering
225,99 kr

4251805424188 CF14827 4x Julgransdekoration Dekorationsfågel
 - Fåglar med fjädersvans för julgrangarnering

225,99 kr
4251805424195 CF14591 2x spridda dekorationspåsar 300g - kottar, grenar och 

stjärnor gjorda av bark som naturliga juldekorationer - h
337,99 kr

4251805424201 CF14641 3x Kände girland jul
 - Julkrans av filt

225,99 kr
4251805424225 CF14559 8x dekorativa hängen, julhängare för julgranen eller 

som rumsdekorationer, glittrande julgransdekorationer [
202,99 kr

4251805424232 CF14559 8x dekorativa hängen, julhängare för julgranen eller 
som rumsdekorationer, glittrande julgransdekorationer [

202,99 kr
4251805424249 CF14593 julväggsdekoration - dekorerad julgran med klockor, 

stjärnor, gran, älg - trästege att hänga upp
337,99 kr

4251805424256 CF14458 20x Presentband
 - Rött band för jul och födelsedag

168,99 kr
4251805424263 CF14499 2x värmeljusstång med en värmeljus vardera - 

värmeljusgripare av aluminium - lätt att transportera oc
168,99 kr

4251805424270 CF14379 8x julkylmagneter, magneter för kyldörrar och 
whiteboards, olika Santa & snowman-motiv [urval varier

202,99 kr
4251805424287 CF14633 2x LED-jultomten - dekorativ tomte med en glänsande 

näsa - träfigur att stå - bordsdekoration
202,99 kr

4251805424294 CF14828 7x Fjäril för julgransdekoration
 - Julfjäril för julgranpynt

337,99 kr
4251805424317 CF14703 24x dekorativ blomma med klämma, glittrande blommor 

att klämma på, blomnålar som rumsdekorationer till jul 
225,99 kr

4251805424324 CF14560 24x dekorativ blomma med klämma, glittrande blommor 
att klämma på, blomnålar som rumsdekorationer till jul 

225,99 kr
4251805424355 CF14433 8x servettring med blommotiv - bordsdekoration för 

jubileer, jul, födelsedagar och bröllop
225,99 kr
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4251805424379 CF14434 8x servettring med blommotiv - bordsdekoration för 
årsdagar, jul, födelsedagar och bröllop [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805424393 CF14561 12x dekorativ blomma med klämma, glittrande blommor 

att klämma på, blomnålar som rumsdekorationer till jul 
202,99 kr

4251805424409 CF14566 24x dekorativ blomma med klämma, glittrande blommor 
att klämma på, blomnålar som rumsdekorationer till jul 

225,99 kr
4251805424416 CF14566 24x dekorativ blomma med klämma, glittrande blommor 

att klämma på, blomnålar som rumsdekorationer till jul 
202,99 kr

4251805424423 CF14374 3x filtpåse med falsk pälskant - dekorativ 
förvaringsväska i läderlook med trästjärna - fantastisk d

202,99 kr
4251805424430 CF14413 8x metallhängen för julgranen - Julgransdekorationer av 

metall - Juldekorationer i form av hjärtan, gran, ren, stj
202,99 kr

4251805424447 CF14418 6x metallhängen för julgranen - Julgransdekorationer 
gjorda av metall i form av hjärta, ängel, gran, ren, stjär

202,99 kr
4251805424454 CF14691 LED-hjärta - XL LED-lampa i hjärtform - trådlös 

stämningsbelysning - romantisk hjärtlampa i modern de
112,99 kr

4251805424461 CF12550 2x ballonglykta för Saint Martin och Halloween - 
papperslykta med motiv från TV-serien "Peppa Pig" - M

202,99 kr
4251805424478 CF14659 2-delad hängande dekorationssats av trä - dekor för att 

hänga upp i stjärna och hjärta - Julväggsdekoration
202,99 kr

4251805424485 CF14659 2-delad hängande dekorationssats av trä - dekoration 
för att hänga upp i älgform och granform - Julväggsdek

225,99 kr
4251805424492 CF14726 förstoringsglas som rektangulärt läshjälpmedel - 12 

lysdioder med batteri och USB-funktion - hopfällbara föt
337,99 kr

4251805424515 CF14643 2-delad hängande dekorationssats av metall - 
jultomtenfigur och snögubbefigur att hänga upp - juldek

168,99 kr
4251805424522 CF14643 tvådelad hängande dekorationssats gjord av metall - 

renfigur och pingvinfigur att hänga upp - juldekoration -
202,99 kr

4251805424539 CF14357 3x Förvaringsform med gungstopp, förvaringslåda i 
rostfritt stål, lufttät kaffebehållare, 2 liter

450,99 kr
4251805424546 CF14687 LED-sminkspegel med 10x förstoringsspegel - 

sminkspegel med 16 lysdioder - trådlös drift - med stati
337,99 kr

4251805424553 CF14783 4-delad kaffekoppsset i modern art déco-stil - 
kaffekanna, även för te och glögg - keramisk kaffekopp

337,99 kr
4251805424560 CF14784 4-delad kaffemuggset i modern art déco-stil - keramisk 

kaffemugg - kaffekanna, även för te och glögg
337,99 kr

4251805424577 CF14754 bambu kryddkvarn, manuell salt- och pepparkvarn med 
keramisk kvarn, steglöst justerbar från fin till grov, högk

202,99 kr
4251805424584 CF14460 3x glittrande hängande dekoration - Julgran att stå eller 

hänga upp - Julgran av plast - 16 cm
202,99 kr

4251805424591 CF14461 3x glittrande hängande dekoration - Julgran att stå eller 
hänga upp - Julgran av plast - 16 cm

225,99 kr
4251805424607 CF14462 3x glittrande hängande dekoration - Julgran att stå eller 

hänga upp - Julgran av plast - 16 cm
225,99 kr

4251805424614 CF14463 3x glittrande hängande dekoration - Julgran att stå eller 
hänga upp - Julgran av plast - 16 cm

225,99 kr
4251805424621 CF14464 3x glittrande hängande dekoration - Julgran att stå eller 

hänga upp - Julgran av plast - 16 cm [urval varierar]
225,99 kr

4251805424638 CF14465 3x glittrande hängande dekoration - Julgran att stå eller 
hänga upp - Julgran av plast - 16 cm [urval varierar]

225,99 kr
4251805424645 CF14658 4-delat hängande dekorationsset - trähängare i stjärn- 

och granform - dekor till jul [urval varierar]
168,99 kr

4251805424652 CF14657 4-delat hängande dekorationsset - trähängare i stjärn- 
och granform - dekor till jul [urval varierar]

168,99 kr
4251805424676 CF14788 Etagère 3-stegs av porslin, med handtag, 3 nivåer för 

t.ex. B. bakverk, frukt, smörgåsar, praliner och mellanm
394,99 kr

4251805424683 CF14711 4-bitars ostbräda med kniv - träostplatta och tre olika 
ostknivar - ostbricka för servering och servering av osts

337,99 kr
4251805424690 CF14713 yogarulle, stimulerande fascierulle - stimulerar 

blodcirkulationen och slappnar av efter arbete, fitness, y
337,99 kr

4251805424706 CF14714 yogarulle, stimulerande fascierulle - stimulerar 
blodcirkulationen och slappnar av efter arbete, fitness, y

337,99 kr
4251805424713 CF14813 köksrullehållare stående i svart - pappersrullehållare för 

köket - stående rullehållare i rostfritt stål - 34 cm
337,99 kr

4251805424720 CF14597 chin-up bar, justerbar pull-up bar för dörrkarmen, med 
softgrip, perfekt för träning i hemmet och träning i hem

337,99 kr
4251805424737 CF14598 multi-purpose chin-up bar, pull-up och chin-up bar, 

halksäkra softgriphandtag, belastningsbara upp till 100 
450,99 kr

4251805424775 CF14531 balanskudde - uppblåsbar sittkudde - mobil kudde med 
Ø 33 cm - balanskudde för träning, rehabilitering, ryggtr

337,99 kr
4251805471298 CF14596 lårtränare - praktisk arm- och bentränare med mjukt 

grepp - idealisk för styrketräning, träning och fitness, yo
225,99 kr
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4251805424799 CF14596 lårtränare - praktisk arm- och bentränare med softgrip - 
perfekt för styrketräning, träning och fitness, yoga

225,99 kr
4251805424805 CF14596 lårtränare - praktisk arm- och bentränare med softgrip - 

perfekt för styrketräning, träning och fitness, yoga
225,99 kr

4251805424812 CF14531 balanskudde - uppblåsbar sittkudde - mobil kudde med 
Ø 33 cm - balanskudde för träning, rehabilitering, ryggtr

337,99 kr
4251805424829 CF14785 2x minnesplatta - krita ombord att sätta ner - 

skifferbräda att skriva på - litet bräde med träskärm - b
202,99 kr

4251805424836 CF14830 memo board - kretskort för hängning - dekorativt board 
för att skriva på - 38,5 x 28,5 cm

337,99 kr
4251805424843 CF14831 memo board - krita ombord för att hänga - dekorativt 

board för att skriva på - 40 x 30 cm
337,99 kr

4251805424850 CF14474 Pilatesring - motståndsring för yoga och pilates-träning 
- träningsapparat för lår och armar - diameter 38 cm

337,99 kr
4251805424867 CF14474 Pilatesring - motståndsring för yoga och pilates-träning 

- träningsapparat för lår och armar - diameter 38 cm
337,99 kr

4251805424874 CF14474 Pilatesring - motståndsring för yoga och pilates-träning 
- träningsapparat för lår och armar - diameter 38 cm

337,99 kr
4251805424881 CF14820 9-bitars golvpussel, mjuka pusselmattor med siffrorna 1 

till 9, perfekt för barn från 2 år, praktisk golvskyddsmatt
202,99 kr

4251805424904 CF14819 6x mini "Body Shape" stretchband - träningsband med 3 
motståndsnivåer - fitnessband

168,99 kr
4251805424911 CF14594 2x yogaband av polyester - yogabälte med 

metallförslutning - tejp för bättre sträckning för nybörjar
168,99 kr

4251805443431 CF14595 Yogastyrka i polyester och gummi - träningsband för 
muskeluppbyggnad, Pilates och yoga - fitnessband

202,99 kr
4251805443431 CF14595 Yogastyrka i polyester och gummi - träningsband för 

muskeluppbyggnad, Pilates och yoga - fitnessband
202,99 kr

4251805424942 CF14595 yogamotståndsband i polyester och gummi - 
träningsband för muskelbyggande, pilates och yoga - fit

168,99 kr
4251805424966 CF14719 16-delars förvaringsburksats av plast - runda burkar och 

fyrkantiga burkar - förvaringsburkar för små saker - 65 
168,99 kr

4251805424973 CF14719 32-delars förvaringsburk i plast - runda burkar och 
fyrkantiga burkar - förvaringsburkar för små saker - 65 

202,99 kr
4251805424980 CF14758 6-delat premiumknivset med träblock, 5 olika 

köksknivar, halkskydd, modern design, knivblock i äkta t
901,99 kr

4251805424997 CF14715 48x plastlåsklämmor - låsklämmor i flera storlekar och 
färger - fryspåsklämma för påsar, väskor och förpacknin

202,99 kr
4251805425000 CF14695 5-delad glasskålset med lock - glasskålar med lock i 5 

storlekar - glassalladsskål med lock för förvaring
337,99 kr

4251805425017 CF14695 5-delad glasskålset med lock - glasskålar med lock i 5 
storlekar - glassalladsskål med lock för förvaring

337,99 kr
4251805425024 CF14695 5-delad glasskålset med lock - glasskålar med lock i 5 

storlekar - glassalladsskål med lock för förvaring
337,99 kr

4251805425031 CF14695 5-delad glasskålset med lock - glasskålar med lock i 5 
storlekar - glassalladsskål med lock för förvaring

337,99 kr
4251805425048 CF14716 4x hänglås av massiv metall - säkerhetslås med 3 

nycklar - hänglås med härdat fäste
202,99 kr

4251805425079 CF14694 Byrå med 2 lådor
 - Nattduksbord i trä med lådor

507,99 kr
4251805425086 CF14690 serveringsbricka, rund serveringsskål av bambuträ med 

handtag, perfekt för servering av bakverk, ost och snac
202,99 kr

4251805425093 CF14690 serveringsbricka, rund serveringsskål av bambuträ med 
handtag, perfekt för servering av bakverk, ost och snac

202,99 kr
4251805425109 CF14690 serveringsbricka, rund serveringsskål av bambuträ med 

handtag, perfekt för servering av bakverk, ost och snac
202,99 kr

4251805425116 CF14721 9x pilar, bronsade stålpilar, pilar med stålspets, 
plastaxel och svarta flygningar med blixtar, bra flygegen

202,99 kr
4251805425130 CF4589 frotté tofflor storlek 38/39, 12 par - hotell tofflor vit 

stängd - gäst tofflor - pensionat skor - bad tofflor - frott
394,99 kr

4251805425130 CF4589 frotté tofflor storlek 38/39, 12 par - hotell tofflor vit 
stängd - gäst tofflor - pensionat skor - bad tofflor - frott

394,99 kr
4251805425147 CF4589 frotté tofflor storlek 42/43, 12 par - hotell tofflor vit 

stängd - gäst tofflor - pensionat skor - bad tofflor - frott
450,99 kr

4251805425147 CF4589 frotté tofflor storlek 42/43, 12 par - hotell tofflor vit 
stängd - gäst tofflor - pensionat skor - bad tofflor - frott

450,99 kr
4251805425154 CF14833 frotté tofflor storlek 38/39, 6 par "våffelmönster" - 

hotell tofflor stängda vita - gäst tofflor - pensionat skor 
337,99 kr

4251805425161 CF14833 frotté tofflor storlek 42/43, 6 par "våffelmönster" - vita 
slutna hotell tofflor - gäst tofflor - pensionat skor - bad t

337,99 kr
4251805425178 CF14834 premium frotté tofflor, 6 par - vita slutna hotell tofflor - 

bekväma tofflor - badskor - storlek 38/39 - färg: vit - un
337,99 kr
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4251805425185 CF14834 Premium frotté tofflor, 6 par - vita slutna hotell tofflor - 
bekväma tofflor - badskor - storlek 42/43 - färg: vit - un

337,99 kr
4251805425192 CF14688 LED-lampa E27 18W - energibesparande glödlampa för 

hängande lampor - 32 varma vita lysdioder - perfekt för
337,99 kr

4251805425208 CF14737 40-bitars nyårsaftonsuppsättning - fotobås rekvisita av 
kartong - tillbehör för nyårsafton - masker i svart och gu

168,99 kr
4251805425215 CF14835 köksrulle, högabsorberande bambu universalhanddukar, 

återanvändbara 24 ark per rulle, tvättbara hushållspapp
146,99 kr

4251805425222 CF14835 2x köksrulle, absorberande bambu-universalhanddukar, 
återanvändbara 24 ark per rulle, tvättbara hushållspapp

225,99 kr
4251805425222 CF14835 2x köksrulle, absorberande bambu-universalhanddukar, 

återanvändbara 24 ark per rulle, tvättbara hushållspapp
225,99 kr

4251805425239 CF14816 2x fjäderdamm, lång och smal dammtorkare av 
mikrofiber, perfekt för rengöring av radiatorer och regel

168,99 kr
4251805425246 CF14816 4x fjäderdamm, lång och smal dammtorkare av 

mikrofiber, perfekt för rengöring av radiatorer och regel
225,99 kr

4251805425253 CF14787 randig förvaringskorg för filtar, kuddar, tvätt och 
leksaker - stor förvaringslåda utan lock - med rejäla sido

225,99 kr
4251805425260 CF14786 serveringsbricka i 2 delar - vintage träbricka i olika 

storlekar - stora stora dekorativa skålar med charmigt r
394,99 kr

4251805425277 CF14720 200x fingermatsteknålar av bambu - träspett med bred 
greppyta - grillspett för hushåll, buffé eller gastro

202,99 kr
4251805425338 CF12057 2x resistent ogräsfleece - täckfleece för trädgård och 

konstruktion - effektivt skydd mot ogräs - ca 17 g / m²
202,99 kr

4251805425345 CF2251 2x Audio Y Splitter - 3,5 mm jackkontakt till 2x uttag 
Koppling - 3,5 mm jack stereohörlursdelare för anslutnin

146,99 kr
4251805425338 CF12057 2x resistent ogräsfleece - täckfleece för trädgård och 

konstruktion - effektivt skydd mot ogräs - ca 17 g / m²
202,99 kr

4251805425345 CF2251 2x Audio Y Splitter - 3,5 mm jackkontakt till 2x uttag 
Koppling - 3,5 mm jack stereohörlursdelare för anslutnin

146,99 kr
4251805425338 CF12057 2x resistent ogräsfleece - täckfleece för trädgård och 

konstruktion - effektivt skydd mot ogräs - ca 17 g / m²
202,99 kr

4251805425345 CF2251 2x Audio Y Splitter - 3,5 mm jackkontakt till 2x uttag 
Koppling - 3,5 mm jack stereohörlursdelare för anslutnin

146,99 kr
4251805425352 CF15635 6x julbollar - julgransbollar med tygöverdrag till jul - 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
168,99 kr

4251805425369 CF14839 com -four® 28x julkulor - Julgransbollar av äkta glas till 
jul - träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251805425376 CF14843 lysande stjärna i 3D med LED-belysning och timer i 

varmvitt att hänga upp, robust premiumpappersstjärna i
202,99 kr

4251805425383 CF14843 lysande stjärna i 3D med LED-belysning och timer i 
varmvitt för hängande, stabil premiumpappersstjärna i s

225,99 kr
4251805425406 CF14844 8x dragfjäder med dubbel krok - fjäder för tält, 

markiser, båtar, husvagnar - fästtillbehör - dragfjäderm
225,99 kr

4251805425413 CF14845 4x dragfjäder med dubbel krok - fjäder för tält, 
markiser, båtar, husvagnar - fästtillbehör - dragfjäderm

225,99 kr
4251805425420 CF14846 24-delad uppsättning träfigurer Jul - Juldekorationer av 

trä - träfigurer för granen att hänga upp
337,99 kr

4251805425437 CF14837 tåvärmare 4 par - fotvärmare för alla skostorlekar - 
värmeinsatser för skor - värmedynor för fötter - värmed

168,99 kr
4251805444186 CF14836 5-delat teservis, tekanna och 4 tekoppar av keramik, 

konstnärligt glaserad teservic för teceremonier, stengod
507,99 kr

4251805425468 CF14848 10x bambuhårkam - träkam - fintandad frisörkam - 
praktisk och robust fickkam - 13,5 cm

146,99 kr
4251805425475 CF9055 3x isbitar med lock - isbitform med inloppsöppning i 

locket - isbitmakare i fantastiska färger
202,99 kr

4251805425499 CF14856 Tvålautomat med sensor - Automatisk tvålautomat - 
Elektrisk tvålautomat för duschgel och schampo

394,99 kr
4251805425505 CF14850 avtappningsställ för disk, hopfällbart - avtappningsställ 

av bambu - torkställ för disk - disktork - diskmaskin
394,99 kr

4251805425512 CF14852 kryddställ med 3 kryddburkar av rostfritt stål - 
kryddförvaring - kryddställ av bambu med köksredskaps

337,99 kr
4251805425529 CF14854 2x tvåldispenser för väggmontering - väggmonterad 

tvåldispenser påfyllningsbar - tvåldispenser för duschgel
337,99 kr

4251805425543 CF15688 10x julgranshängsats Julgrankottar - glittrande 
juldekoration för upphängning - Adventsdekoration med

146,99 kr
4251805425550 CF14855 2x tvåldispenser för väggmontering - väggmonterad 

tvåldispenser, påfyllningsbar - tvåldispenser för duschge
337,99 kr

4251805425567 CF12396 3x blomkruka med avtagbart fat - cachekruka för rum, 
balkong och trädgård - växtkruka för blommor och örter

225,99 kr
4251805425574 CF11249 2x Knäckebrödformar med lock - Förvaringsform för 

knäckebröd - Lufttäta förvaringslådor, ca. 20 x 9 x 14 c
225,99 kr
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4251805425581 CF14853 Premium tepåse förvaringslåda - tepåse av bambu trä 
med 10 fack och visningsfönster - tepåse - teförvaring - 

394,99 kr
4251805425598 CF14851 fruktskål gjord av bambu i en fantastisk design - 

stående fruktkorg i äppleform - dekorativ frukt etagere -
337,99 kr

4251805425604 CF14498 3x LED-ljus i olika storlekar - LED-ljus med 
timerfunktion - äkta vaxljus med fjärrkontroll och mång

337,99 kr
4251805425611 CF13281 3x Blomkruka gjord av bambufibrer i ljusa färger - 

Örtkruka - Cachepot - Ø 15 x 13,5 cm [färgval varierar]
225,99 kr

4251805425628 CF13282 3x Blomkruka gjord av bambufibrer i ljusa färger - 
Örtkruka - Cachepot - Ø 18,5 x 17 cm [färgval varierar]

225,99 kr
4251805462647 CF14842 26-delars golvpussel, mjuka pusselmattor med 

bokstäver, perfekt för barn från 2 år och uppåt, praktisk
450,99 kr

4251805425659 CF14841 2x ljus i en metallskål - ädel bordslampa - metallskål 
dekorerad med hammarslagsteknik - dekorativt ljus i en

337,99 kr
4251805425666 CF14840 2-delat blandningsskålset i rostfritt stål - skål i rostfritt 

stål - multifunktionell köksskål för snacks - silverfärgad 
337,99 kr

4251805425673 CF14676 4x gigantiska presentpåsar till jul - XXL presentpåsar för 
adventskalendrar - Julklappspåsar i två utföranden [urv

337,99 kr
4251805425680 CF14868 4x enhandsklämma - klämmor - snabbkopplingssats för 

hantverkare - skruvklämma - handklämma för klämning 
202,99 kr

4251805425697 CF14865 2x salladsskål gjord av rostfritt stål - skålset - blandskål 
- fruktskål - metallskål - skål i rostfritt stål - serveringssk

337,99 kr
4251805425703 CF12031 2x blandningsskålar 3,5 och 2 liter med stoppfot, pip 

och halkfritt handtag
225,99 kr

4251805425727 CF14858 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-
set för 12 personer i traditionell design

394,99 kr
4251805425734 CF14858 6-delat tesglasuppsättning, turkiskt téglas, original 

orientaliskt ay-set för 6 personer i traditionell design
337,99 kr

4251805425758 CF14866 4-delat rengöringsset, handborste, dammbricka, 
handborste och universalborste, perfekt rengöringsstart

202,99 kr
4251805425765 CF14808 4-delars set gjord av keramisk skalare och kniv - 

skärkniv mycket vass och 100% rostfri - för frukt och gr
168,99 kr

4251805425789 CF9710 50x nyckelringar förnicklade i härdat stål, sortiment av 
metallhängningar, runda i svart för nyckelringen, Ø 25 

146,99 kr
4251805425796 CF14876 25x nyckelringar nickelpläterade av härdat stål, 

sortiment av metallringhängen, runda i svart för nyckelri
112,99 kr

4251805425796 CF14876 25x nyckelringar nickelpläterade av härdat stål, 
sortiment av metallringhängen, runda i svart för nyckelri

112,99 kr
4251805425802 CF14876 50x nyckelringar förnicklade i härdat stål, sortiment av 

metallhängningar, runda i svart för nyckelringen, Ø 30 
146,99 kr

4251805425819 CF14876 100x nyckelringar förnicklade i härdat stål, sortiment av 
metallhängningar, runda i svart för nyckelringar, Ø 30 m

168,99 kr
4251805425826 CF14875 50x nyckelringar förnicklade av härdat stål, sortiment av 

metallhängningar, runda i svart, Ø 25 + 30 mm
146,99 kr

4251805425826 CF14875 50x nyckelringar förnicklade av härdat stål, sortiment av 
metallhängningar, runda i svart, Ø 25 + 30 mm

146,99 kr
4251805425833 CF14204 Balance Board - wobble board för träning & 

sjukgymnastik, balansbräda för balans och stabilitet, ryg
394,99 kr

4251805425840 CF6464 4x dammsugarpåsar med doft, färgglada 
dammsugarpåsar i två storlekar, förvaringspåsar som hy

225,99 kr
4251805425864 CF14876 25x nyckelringar förnicklade i härdat stål, sortiment av 

metallhängningar, runda i silver för nyckelringen, Ø 30 
112,99 kr

4251805425871 CF14876 50x nyckelringar förnicklade i härdat stål, sortiment av 
metallhängningar, runda i silver för nyckelringen, Ø 30 

112,99 kr
4251805425888 CF14876 100x nyckelringar förnicklade i härdat stål, sortiment av 

metallhängningar, runda i silver för nyckelringen, Ø 30 
146,99 kr

4251805425895 CF14875 50x nyckelringar av härdat stål, nickelpläterade, 
sortiment av metallringhängen, runda i silver, Ø 25 + 3

112,99 kr
4251805425895 CF14875 50x nyckelringar av härdat stål, nickelpläterade, 

sortiment av metallringhängen, runda i silver, Ø 25 + 3
112,99 kr

4251805425901 CF14876 50x nyckelringar nickelpläterade av härdat stål, 
sortiment av metallringhängen, runda i svart och silver, 

146,99 kr
4251805425901 CF14876 50x nyckelringar nickelpläterade av härdat stål, 

sortiment av metallringhängen, runda i svart och silver, 
146,99 kr

4251805425918 CF7521 10x karbinhake med nyckelring - karbinhake med 
svängled för nyckelbricka - 55 mm

146,99 kr
4251805425918 CF7521 10x karbinhake med nyckelring - karbinhake med 

svängled för nyckelbricka - 55 mm
146,99 kr

4251805425925 CF7521 20x snäppkrok med nyckelring - snäppkrok med vridbar 
fog för nyckelfob - 55 mm

146,99 kr
4251805425932 CF14877 5x nyckelringar av metall med karbinhake och 

shoppingvagnschip, avtagbart shoppingchip som lyckobr
168,99 kr
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4251805425932 CF14877 5x nyckelringar av metall med karbinhake och 
shoppingvagnschip, avtagbart shoppingchip som lyckobr

168,99 kr
4251805425949 CF14877 5x nyckelring av metall med snäppkrok och 

kundvagnchip, avtagbart shoppingchip som en lycka till 
146,99 kr

4251805425949 CF14877 5x nyckelring av metall med snäppkrok och 
kundvagnchip, avtagbart shoppingchip som en lycka till 

146,99 kr
4251805425956 CF14877 5x nyckelringar av metall med karbinhake och 

shoppingvagnschip, avtagbart shoppingchip som lyckobr
168,99 kr

4251805425956 CF14877 5x nyckelringar av metall med karbinhake och 
shoppingvagnschip, avtagbart shoppingchip som lyckobr

168,99 kr
4251805425963 CF14879 12x julgransdekorationer i två färger - Julpynt snöflinga 

- Hänge till jul i brons och vitt
168,99 kr

4251805425970 CF12417 16x julgransdekorationer med glittereffekt - Julpynt 
snöflinga - Hänge till jul i vitt

225,99 kr
4251805425987 CF5931 18x julgransdekorationer i olika färger - Juldekoration 

snöflinga - Hänge till jul i vitt, transparent och silverfärg
337,99 kr

4251805425994 CF14605 4x Melaminjul tallrik - Fader jul tallrik med olika motiv - 
Advent tallrik för bakverk och frukt [urval varierar]

337,99 kr
4251805426014 CF14592 bordskrans till jul - Adventkrans med kottar, stjärnor 

och röda bär - dekorativ krans - Juldekoration - dörrkra
394,99 kr

4251805426021 CF14592 bordskrans till jul - adventskrans med vita kottar, 
snöbollar och bär - dekorativ krans - juldekoration - dörr

450,99 kr
4251805426038 CF14555 Julgranspets med glitter - Julgranspets i glas till jul - 

Julgranspets för julgranen, 26 cm
225,99 kr

4251805426045 CF14555 Julgranspets med glitter - Julgranspets i glas till jul - 
Julgranspets för julgranen, 26 cm

225,99 kr
4251805426052 CF14555 julgranstopper med glitter - Julgranstopper gjord av 

glas till jul - Julgranstopper för granen, 26 cm
225,99 kr

4251805426069 CF15625 9x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805426076 CF15632 8x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251805426083 CF15622 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

202,99 kr
4251805426083 CF15622 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
168,99 kr

4251805426090 CF14881 3-delars uppsättning silikonformar "Jul" - för choklad, 
marsipan och fondant - professionell tårtdekorationer he

225,99 kr
4251805426106 CF0427 8x passiv kylfläns gjord av koppar för Raspberry Pi 

modell A + B och Pi 2, 3, 4 - passiv kylning för stickning
168,99 kr

4251805426113 CF14592 bordskrans till jul - Adventskrans med kottar, röda bär 
och glitter - dekorativ krans - Juldekoration - dörrkrans -

394,99 kr
4251805426120 CF12031 2x blandningsskålar 3,5 och 2 liter med stoppfot, hällpip 

och halkfritt handtag
202,99 kr

4251805426137 CF12031 2x blandningsskålar 3,5 och 2 liter med stoppfot, hällpip 
och halkfritt handtag

202,99 kr
4251805426144 CF14892 Dekorativ påskharen för påskdekoration - Dekorativ 

figur till påsk - Dekorativ kanin i en fantastisk design - K
337,99 kr

4251805426151 CF14893 påskkrans med färgglada påskägg, dekorativ 
bordskrans, kan användas som dörrkrans, snygg påskde

450,99 kr
4251805426168 CF14893 påskkrans med färgglada påskägg, dekorativ 

bordskrans, kan användas som dörrkrans, snygg påskde
450,99 kr

4251805426175 CF14893 påskkrans med färgglada påskägg, dekorativ 
bordskrans, kan användas som dörrkrans, snygg påskde

394,99 kr
4251805426182 CF14894 påskkrans med påskägg och påskhare, dekorativ 

dörrkrans med hängare, kan användas som väggkrans
507,99 kr

4251805426199 CF14894 påskkrans med påskägg och påskhare, dekorativ 
dörrkrans med hängare, stor väggkrans

450,99 kr
4251805426205 CF14895 påskkrans med påskägg och långa kaninöron, dekorativ 

dörrkrans med hängare, kan användas som väggkrans
337,99 kr

4251805426212 CF14896 påskkrans med påskägg och långa kaninöron, dekorativ 
dörrkrans med hängare, kan användas som väggkrans

337,99 kr
4251805426229 CF14897 påskdekorationshänge - korgring med påskharen, 

blommor och murgröna att hänga upp - pilkrans som på
450,99 kr

4251805426236 CF14898 vårdeko hängsmycke - pilring med ett par fåglar, 
blommor och löv att hänga upp - pilkrans som kransdek

394,99 kr
4251805426243 CF14898 vårdeko hängsmycke - pilring med ett par fåglar, 

blommor och löv att hänga upp - pilkrans som kransdek
394,99 kr

4251805426250 CF14899 påskdekorationshäng - pilring med påskhare och morot 
för att hänga upp - pilkrans som påskdekoration för fön

337,99 kr
4251805426267 CF14900 2x handgjord halm påskhare - dekorativ påskhare för 

påskdekoration - halmfigurer för påsk - dekorativ halmk
619,99 kr
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4251805426274 CF14901 2x handgjorda påskharar med halm - dekorativ 
påskhare för påskdekoration - dekorativa figurer för pås

676,99 kr
4251805426281 CF14902 2x halm påskhare handgjord - dekorativ påskhare för 

påskdekoration - halmfigurer för påsk - dekorativ kanin 
619,99 kr

4251805426298 CF14903 dekorativ påskhare för påskdekoration - dekorativ figur 
för påsk - dekorativ kanin i snygg design - kanin med pä

168,99 kr
4251805426304 CF14903 2x dekorativ påskhare för påskdekoration - dekorativ 

figur för påsk - dekorativ kanin i snygg design - kanin m
337,99 kr

4251805426311 CF14904 påskkrans med färgglada påskägg, dekorativ 
bordskrans, kan användas som dörrkrans med hängare

337,99 kr
4251805426328 CF14905 påskkrans med blommor av trä och ägg, dekorativ 

bordskrans, dörrkrans med hängare
394,99 kr

4251805426335 CF14906 påskkrans med blommor av trä och ägg, dekorativ 
bordskrans, dörrkrans med hängare

394,99 kr
4251805426342 CF14886 Rustik tepåse förvaringslåda - Tepåse i lantlig stil med 6 

fack och fönster - Tepåse - Teförvaring - Tepåslåda
337,99 kr

4251805426359 CF14886 Rustik tepåse förvaringslåda - Tepåse i lantlig stil med 9 
fack och fönster - Tepås - Teförvaring - Tepåsask

394,99 kr
4251805426366 CF14882 2x metallklocka av metall med trähandtag - silverfärgad 

handklocka som juldekoration - liten, dekorativ bordsklo
202,99 kr

4251805426403 CF14887 6x tapasskål, små platta ugnsfasta lerskålar, 
terrakottafärgad rustik serveringsskål, traditionell för ta

337,99 kr
4251805426410 CF14887 12x tapasskål, små platta ugnsbeständiga lerskålar, 

terrakottafärgad rustik serveringsskål, traditionell för ta
450,99 kr

4251805426434 CF14888 2x badborste med långt, avtagbart handtag - 
ryggborste av trä för dusch och bad - duschborste för m

225,99 kr
4251805426441 CF14885 8x kinesiska soppskedar reaktivt glasyr stengods 

idealiskt för wontonsoppa - asiatiska skedar - förrättssk
337,99 kr

4251805426458 CF12811 varmlimspistol med 2 limpinnar, färglöst hetlim för 
skolan, DIY konst och hobby, 10W limpistol

146,99 kr
4251805426465 CF14907 Dörrkrans vår med blommor och fjärilar - Dekorativ 

bordskrans - dekoration av krans med hängare - Diamet
337,99 kr

4251805426472 CF14908 Dörrkrans vår med blommor - Dekorativ bordskrans - 
dekoration av krans med hängare - Diameter ca 30 cm

394,99 kr
4251805426489 CF14909 Dörrkrans vår med blommor - Dekorativ bordskrans - 

dekoration av krans med hängare - Diameter ca 30 cm
394,99 kr

4251805426496 CF14910 påskkrans med blommor av trä och ägg, dekorativ 
bordskrans, dörrkrans med hängare

394,99 kr
4251805426502 CF14911 Dörrkrans vår med blommor - Dekorativ bordskrans - 

dekoration av krans med hängare - Diameter ca 30 cm
394,99 kr

4251805426519 CF14912 påskkrans med blommor av trä och ägg, dekorativ 
bordskrans, handgjord dörrkrans med hängare

394,99 kr
4251805426526 CF14913 påskkrans med blommor och ägg, dekorativ bordskrans, 

dörrkrans med hängare
394,99 kr

4251805426533 CF14914 påskkrans med blommor och ägg, dekorativ bordskrans, 
dörrkrans med hängare

394,99 kr
4251805426540 CF14915 Dörrkrans vår med blommor - Dekorativ bordskrans - 

dekoration av krans med hängare - diameter ca 30 cm
394,99 kr

4251805426557 CF14916 Dörrkrans vår med blommor av trä - Dekorativ 
bordsklänning - dekoration av krans med hängare - Dia

337,99 kr
4251805426564 CF14917 Dörrkrans vår med blommor av trä - Dekorativ 

bordsklänning - dekoration av krans med hängare - Dia
337,99 kr

4251805426571 CF14918 påskkrans med blommor av trä och ägg, dekorativ 
bordskrans, dörrkrans med hängare

394,99 kr
4251805426588 CF14919 Dörrkrans vår med träblommor och löv - Dekorativ 

bordskrans - dekoration av krans med hängare - Diamet
337,99 kr

4251805426595 CF14920 Dörrkrans vår med blommor av trä - Dekorativ 
bordsklänning - dekoration av krans med hängare - Dia

394,99 kr
4251805426601 CF14921 hängande fjäderdekoration - pilring med kanin och 

morötter att hänga upp - pilkrans som dekor för fönster 
394,99 kr

4251805426618 CF14922 3x dekorativt fågelbo med ägg, verklighetstrogen bo av 
kvistar och halm med konstgjorda ägg, fantastisk dekor

337,99 kr
4251805426625 CF14923 dekorativt fågelbo, verklighetstrogen bo i naturliga 

kvistar, bra dekoration till påsk, helt realistiskt eftersom 
337,99 kr

4251805426632 CF14923 dekorativt fågelbo, verklighetstrogen bo av naturliga 
kvistar, fantastiska dekorationer till påsk, helt realistiskt,

394,99 kr
4251805426649 CF14924 dekorativt fågelbo, verklighetstrogen bo av naturliga, 

vitkalkade kvistar, fantastisk dekoration till påsk, realisti
394,99 kr

4251805426656 CF14924 dekorativt fågelbo, verklighetstrogen bo i naturliga, 
vitkalkade kvistar, fantastisk dekoration till påsk, realisti

450,99 kr
4251805426663 CF14925 vinstockar, dekorativ bordskrans av grenar, vit vit 

dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY naturkrans
337,99 kr
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4251805426670 CF14925 vinstockar, dekorativ bordskrans av grenar, naturlig 
dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY naturlig krans, 

450,99 kr
4251805426687 CF14926 vinstockkrans, dekorativ bordskrans av starka grenar, 

vit dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY naturlig kran
394,99 kr

4251805426694 CF14926 vinstjärna, stjärnformad dekorativ bordskrans av starka 
grenar, vit dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY natu

337,99 kr
4251805426700 CF14927 hjärtformad planteringsskål, dekorativ rottingkorg, 

växtkorg med folie inuti, perfekt för plantering eller som
337,99 kr

4251805426717 CF14927 hjärtformad planteringsskål, dekorativ rottingkorg, 
växtkorg med folie inuti, perfekt för plantering eller som

337,99 kr
4251805426724 CF14928 hjärtformad planteringsskål, dekorativ rottingkorg, 

växtkorg med folie på insidan, perfekt för plantering elle
337,99 kr

4251805426731 CF14928 hjärtformad planteringsskål, dekorativ rottingkorg, 
växtkorg med folie inuti, perfekt för plantering eller som

394,99 kr
4251805426748 CF14928 hjärtformad planteringsskål, dekorativ rottingkorg, 

växtkorg med folie inuti, perfekt för plantering eller som
507,99 kr

4251805426755 CF14929 träuggla, träfigur som dekorativ stativ - dekorativ uggla 
på träram - charmig gulbrun uggla som bordsdekoration

337,99 kr
4251805426762 CF14930 träuggla, träfigur som dekorativ stativ - dekorativ uggla 

på träram - charmig gulbrun uggla som bordsdekoration
225,99 kr

4251805426779 CF14640 Dekorativt julstativ - Filtad julgran med massivt 
träbotten - Julgran som dekor eller gåva

337,99 kr
4251805426786 CF14640 Dekorativt julstativ - Filtad julgran med massivt 

träbotten - Julgran som dekor eller gåva
337,99 kr

4251805426793 CF14640 Dekorativt julstativ - Filtad julgran med massivt 
träbotten - Julgran som dekor eller gåva

337,99 kr
4251805426809 CF14456 2x julbågar - Julbågar för dekoration - Julgranbågar 

med paljetter [urval varierar]
168,99 kr

4251805426823 CF12358 8x julgransdekorationer bronsfärgade - Juldekoration 
snöflinga - Hänge till jul med glittereffekt

168,99 kr
4251805426830 CF14440 6x julgransdekorationer dekorativ fjäril - Julfjäril för 

julgransdekorationer - plastfjäril med glitter
202,99 kr

4251805426847 CF11084 3x hantverkstråd - silverfärgad lindningstråd på 
träpinnar - perfekt för juldekorationer

202,99 kr
4251805426960 CF9243 2x plastsikt - florsocker sikt för bakning och matlagning 

- mjölsikt till köket - fint nät - Ø 14,5 cm
202,99 kr

4251805426991 CF14935 6x träskedar - träskedar för matlagning och bakning - 
koksked för omrörning - träskedar i tre storlekar

202,99 kr
4251805427004 CF14936 4x kaffekoppar XL - stora kaffekoppar i tidlös design - 

500 ml kaffekanna - jumbokopp tål diskmaskin
394,99 kr

4251805427011 CF14942 12x espressoskedar av rostfritt stål - snygga 
bordsbestick i enkel design - teskedar - dessertskedar - 

168,99 kr
4251805427028 CF14942 12x barskedar av rostfritt stål - långa dryckeskedar - 

långa skedar för latte macchiato - glasskedar - cocktails
202,99 kr

4251805427035 CF14942 12x teskedar av rostfritt stål - snyggt bordsbestick i 
enkel design - teskedar - dessertskedar - te-service - ca.

202,99 kr
4251805427059 CF14944 12x teskedar av rostfritt stål - snygga bordsbestick i 

enkel design - kaffesked - dessertsked - teservis - 14 c
202,99 kr

4251805427066 CF14946 12x påskägg att hänga upp - Påskdekoration i 
vakteläggoptik - Påskägg av plast med vår

225,99 kr
4251805427073 CF14947 12x påskägg att hänga upp - Påskdekoration i 

vakteläggoptik - Påskägg av plast med vår
225,99 kr

4251805427080 CF14948 12x påskägg att hänga upp - Påskdekoration i 
vakteläggoptik - Påskägg av plast med vår

225,99 kr
4251805427097 CF14949 dekorativ display för påsk - bokstäver med påskharar - 

Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä
202,99 kr

4251805427103 CF14950 dekorationsställ för påsk - bokstäver med påskharen - 
påskdekoration att sätta på - påskdekoration av trä

168,99 kr
4251805427110 CF14951 2x dekorativa displayer för påsk - bokstäver med 

påskharar - Påskdekorationer att sätta upp - Påskdekora
337,99 kr

4251805427127 CF14952 dörrskylt "Willkommen" - dekorativ vårskylt av trä med 
sladd för upphängning - dekorativ påskskylt för ytterdör

168,99 kr
4251805427134 CF14953 2x dörrskylt "Påsk" - dekorativ skylt av trä för påsk - 

Påskdekoration med kaniner och påskägg - för upphäng
168,99 kr

4251805427141 CF14954 2-delad uppsättning påskdekorationer i trä - dörrskylt 
och stativ med texten "Easter" - trädekoration för påsk 

202,99 kr
4251805427158 CF14955 dörrskylt "Frohe Ostern" - bokstäver med kanin, 

blomma, kyckling till påsk - Påskdekoration att hänga p
168,99 kr

4251805427165 CF14956 2x enhörning av trä för att stå upp - Påskdekoration av 
trä - stativ med enhörningsfigur - Trädekoration för pås

168,99 kr
4251805427172 CF14957 4x dekorativ påskhare av trä - Dekorativ kanin i fyra 

färger - Dekorativa figurer för påskdekoration - Träfigur
202,99 kr
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4251805427189 CF14958 dekorationsställ för påsk - bokstäver med påskharen - 
påskdekoration att sätta på - påskdekoration av trä

337,99 kr
4251805427196 CF14959 2x dekorativa displayer för påsk - bokstäver med 

påskharar - Påskdekorationer att sätta upp - Påskdekora
202,99 kr

4251805427202 CF14960 2x dörrskylt "FROHE OSTERN" - dekorativt träskylt för 
påsk - Påskdekoration med påskhare - hängande dekora

202,99 kr
4251805427219 CF14961 12x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer av trä i 

fina färger - Påskägg med vackra mönster
225,99 kr

4251805427226 CF14961 24x hängande påskägg - påskdekorationer i trä i fina 
färger - dekorativa påskägg med vackra mönster

337,99 kr
4251805427226 CF14961 24x hängande påskägg - påskdekorationer i trä i fina 

färger - dekorativa påskägg med vackra mönster
337,99 kr

4251805427233 CF14962 36x påskägg att hänga upp - handmålade 
påskdekorationer i fina färger - dekorativa påskägg med

225,99 kr
4251805427240 CF14963 36x påskägg att hänga upp - handmålade 

påskdekorationer med fina mönster - dekorativa påskäg
337,99 kr

4251805427257 CF14964 2x dekorativa displayer för påsk - Påskhare i en 
klänning med en blomma - Påskdekoration att sätta - På

168,99 kr
4251805427264 CF14965 3x dekorativa displayer för påsk - Påskhare i klänning 

med blomma - Påskdekoration att sätta - Påskdekoratio
168,99 kr

4251805427271 CF14966 2x dekorativa displayer för påsk - Påskharar paras med 
blomma - Två påskharar att sätta - Påskdekoration gjor

202,99 kr
4251805427288 CF14967 2x dekorativa displayer för påsk - liten och stor 

påskhare hukar - Påskdekoration att sätta - Påskdekorat
202,99 kr

4251805427295 CF14968 2-delad uppsättning påskdekorationer i trä - ståplats 
med bokstäver och påskhare - trädekoration för påsk att

202,99 kr
4251805427301 CF14969 2x dekorativa displayer för påsk - stor och liten 

påskhare med blomma - Påskdekoration att sätta - Påsk
202,99 kr

4251805427318 CF14970 2x dekorativa displayer för påsk - ett par påskharar med 
blomma - två påskharar att lägga ner - Påskdekoration 

168,99 kr
4251805427325 CF14971 12x påsk dekorationshängare - påskharen i äggform 

gjord av metall - påskdekoration för att hänga på buske
202,99 kr

4251805427332 CF14972 3x dekorativa metallkaniner - Påskharar i ljusa färger för 
påskdekoration - dekorativa figurer att lägga ner - vårde

202,99 kr
4251805427349 CF14972 3x dekorativa metallkaniner - Påskharar i ljusa färger för 

påskdekoration - dekorativa figurer att lägga ner - vårde
202,99 kr

4251805427356 CF14974 24x påskägg att hänga upp - Påskdekoration av trä i 
fina färger - Deco påskägg med vackra färger och möns

168,99 kr
4251805427363 CF14975 3x hängdekor med båt, ratt och ankare i trä - 

fraktdekoration att hänga upp - maritim hängdekor för h
168,99 kr

4251805427370 CF14975 3x hängdekor med båt, ratt och ankare av trä - 
fraktdekoration att hänga upp - maritim hängdekor för h

146,99 kr
4251805427387 CF14976 18-delad uppsättning träfigurer påsk - Påskdekorationer 

av trä - träfigurer för påskgranen att fästa
168,99 kr

4251805427394 CF14977 34-delad uppsättning träfigurer Påsk - Påskdekorationer 
av trä - träfigurer för påskgranen att fästa

202,99 kr
4251805427400 CF14978 15-delad uppsättning träfigurer påsk - Påskdekorationer 

av trä - träfigurer för påskgranen att fästa
168,99 kr

4251805427417 CF14937 2x vikbar djurmatskopa, silikonmätsked för katt- och 
hundmat, praktisk doseringsskopa för semester, campin

202,99 kr
4251805427424 CF14937 2x vikbar djurmatskopa, silikonmätsked för katt- och 

hundmat, praktisk doseringsskopa för semester, campin
202,99 kr

4251805427431 CF14980 3x påskkorg med kanin - Påskkorg gjord av filt för 
fyllning - Filtpåse för påskharen som gåva - Påskdekorat

225,99 kr
4251805427448 CF14981 3x påskkorg med kanin - Påskkorg gjord av filt för 

fyllning - Filtpåse för påskharen som gåva - Påskdekorat
225,99 kr

4251805427455 CF14982 3x påskkorg med kanin - Påskkorg gjord av filt för 
fyllning - Filtpåse för påskharen som gåva - Påskdekorat

225,99 kr
4251805427462 CF14983 3x hängande dekoration av trä med sjöstjärnor, fisk och 

ankare - dekorativa skal att hänga upp - maritim hängd
146,99 kr

4251805427479 CF14941 4-delad kryddshakersats, elegant kryddshakare av glas 
och metall, klassiska salt- och pepparkakare i modern d

168,99 kr
4251805427486 CF14941 2-delat kryddshakersats, elegant kryddshakare av glas 

och metall, klassiska salt- och pepparkakare i modern d
146,99 kr

4251805427493 CF14984 32x fjärilspridning - små träfjärilar i fyra mönster - 
träfjärilar för bordsdekorationer och vårdekorationer

168,99 kr
4251805427509 CF14984 32x hjärtstänkdekoration - små trähjärtor i fyra mönster 

- trähjärtor för bordsdekorationer på våren, vid påsk, vi
168,99 kr

4251805427516 CF14984 32x blomdryssdekoration - små träblommor i fyra 
mönster - träblommor för bords- och vårdekorationer

146,99 kr
4251805427523 CF14984 32x fjärilspridning - små träfjärilar i fyra mönster - 

träfjärilar för bordsdekorationer och vårdekorationer
112,99 kr
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4251805427530 CF14984 128-bitars utspridd dekoration - fjärilar, hjärtan och 
blommor i trä i flera utföranden - träspridd dekoration f

202,99 kr
4251805427547 CF14984 128x hjärtsprutdekoration - små trähjärtor i fyra 

mönster - trähjärtor för bordsdekorationer på våren, vid
202,99 kr

4251805427554 CF14945 trälåda med lock och spännlås - rustik träförvaringslåda 
- modernt dekorerad skattkista

225,99 kr
4251805427561 CF14129 1 kg gödselmedel för balkongväxter, växtgödsel för alla 

balkong- och containerväxter, tillverkade av organiska r
202,99 kr

4251805427578 CF14687 LED-sminkspegel med 10x förstoringsspegel - 
sminkspegel med 16 lysdioder - trådlös drift - med stati

337,99 kr
4251805427585 CF12199 2x tandborstkoppar av melamin, tandborsthållare i 

träutseende, uppsättning munsköljkoppar för vuxna och
202,99 kr

4251805427592 CF12199 4x tandborstkoppar av melamin, tandborsthållare i 
träutseende, uppsättning munsköljbägare för vuxna och

225,99 kr
4251805427622 CF8275 4x isbjörnsfickor - handvärmare för vuxna och barn - 

fickvärmekuddar med ett roligt isbjörnsmotiv
202,99 kr

4251805427639 CF14988 4x fickvärmare i turtleneck-design - handvärmare med 
stjärnmotiv, gosiga fickvärmekuddar i två färger

202,99 kr
4251805427646 CF14989 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med ren 

och pingvin - värmekudde för kalla dagar och på språng
225,99 kr

4251805427653 CF14986 varmvattenflaska 2 liter, gosig värmekudde med 
plyschlock, varmvattenflaska för barn och vuxna, för be

225,99 kr
4251805427677 CF14979 2X läkemedelsdispenser i NEDERLÄNDERNA - 

läkemedelsbox i 7 dagar - 1 fack vardera - pillerbox - pil
146,99 kr

4251805427684 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 
Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp

337,99 kr
4251805427684 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 

Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp
337,99 kr

4251805427691 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 
Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp

337,99 kr
4251805427691 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 

Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp
337,99 kr

4251805427707 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 
Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp

337,99 kr
4251805427707 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 

Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp
337,99 kr

4251805427714 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 
Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp

337,99 kr
4251805427714 CF14992 Dragpropp för dörr och fönster - Dörrorm 90 cm - 

Windstopper extra fluffig - Spara energi med dragpropp
337,99 kr

4251805427721 CF14995 Dörrkrans vår med blommor av trä - Dekorativ 
bordsklänning - dekoration av krans med hängare - Dia

394,99 kr
4251805427738 CF14996 36x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i starka 

pastellfärger - Dekorativa påskägg - Storlek: 6 cm
337,99 kr

4251805427745 CF14997 36x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i vackra 
pastellfärger - Påskägg - Storlek: 6 cm

225,99 kr
4251805427752 CF14998 36x handmålade påskägg att hänga upp - 

pastellfärgade påskdekorationer med fantastiska mönst
337,99 kr

4251805427769 CF14999 36x handmålade påskägg att hänga upp - 
pastellfärgade påskdekorationer med fantastiska mönst

337,99 kr
4251805427776 CF15000 24x handmålade påskägg att hänga upp - 

pastellfärgade påskdekorationer med fantastiska mönst
337,99 kr

4251805427783 CF15001 36x handmålade påskägg att hänga upp - 
pastellfärgade påskdekorationer med fantastiska mönst

337,99 kr
4251805427790 CF15002 36x handmålade påskägg att hänga upp - 

pastellfärgade påskdekorationer med fantastiska mönst
337,99 kr

4251805427806 CF15003 18x Dekorativa påskägg att hänga upp - Naturfärgad 
påskdekoration med fantastiska ornament - Dekorativa 

337,99 kr
4251805427813 CF15004 18x påskägg att hänga upp - Påskpynt i form av en 

påskhare - Påskägg med kaninöron och sidenband att h
225,99 kr

4251805427820 CF15005 36x handmålade påskägg att hänga upp - 
pastellfärgade påskdekorationer med fantastiska mönst

337,99 kr
4251805427837 CF15006 36x handmålade påskägg att hänga upp - 

pastellfärgade påskdekorationer med fantastiska mönst
337,99 kr

4251805427844 CF15007 36x handmålade påskägg för upphängning - färgglada 
påskdekorationer med fina mönster - dekorativa påskäg

337,99 kr
4251805427851 CF15008 96x påskägg som påskdekorationer - dekorativa 

påskägg med naturligt mönster - konstgjorda fågelägg i 
225,99 kr

4251805427868 CF15008 96x påskägg som påskdekorationer - dekorativa 
påskägg med naturligt mönster - konstgjorda fågelägg i 

225,99 kr
4251805427875 CF15009 24x Påskägg som påskgarnering i äggkartong - 

dekorativa påskägg med naturliga mönster och fjädrar -
202,99 kr
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4251805427882 CF15010 36x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i sex 
vackra pastellfärger - Påskägg till påskbuketten - Storlek

337,99 kr
4251805427899 CF15011 36x påskägg att hänga upp - Påskdekoration i fina 

färger - Hängdekoration med olika design - Storlek: 6 c
337,99 kr

4251805427905 CF15021 12x träskedar - träskedssats för matlagning, rostning 
och bakning - träskedar i två storlekar

202,99 kr
4251805427912 CF15021 6x träskedar - träskedar för matlagning, stekning och 

bakning - matlagningsskedar av trä i två storlekar
146,99 kr

4251805427912 CF15021 6x träskedar - träskedar för matlagning, stekning och 
bakning - matlagningsskedar av trä i två storlekar

146,99 kr
4251805427929 CF15018 Bambukakstativ - kakstativ med 3 nivåer - 

serveringsställ för bakverk, choklad, ost eller frukt
394,99 kr

4251805427936 CF15016 6x Teglas - Drickglas med handtag för te och kaffe - 
Perfekt för varma drycker, kakao, latte macchiato och c

337,99 kr
4251805427943 CF15016 12x Teglas - Drickglas med handtag för te och kaffe - 

Perfekt för varma drycker, kakao, latte macchiato och c
394,99 kr

4251805427950 CF15014 Förvaringslåda med lock - Fällbar låda för förvaring - 
Fällbar låda med lock och handtag för garderob, kläder, 

225,99 kr
4251805427967 CF15014 Förvaringslåda med lock - Fällbar låda för förvaring - 

Fällbar låda med lock och handtag för garderob, kläder, 
168,99 kr

4251805427974 CF15020 Sidobord - Runt soffbord - Litet soffbord - Växtpall för 
vardagsrum, hall, badrum - 30x30 cm

394,99 kr
4251805427981 CF15013 3-delat set med stek- och bakformar - rostfri stekpanna 

i rostfritt stål med handtag - grytform i rostfritt stål för 
450,99 kr

4251805427998 CF12707 2x forskningsset för barn - insektsfångningsset med 
förstoringsglas och tång - upptäcktsset för barn - biologi

202,99 kr
4251805428001 CF15023 Tekanna med 6 fack - Tepåsförvaringslåda av trä - 

Tepåslåda med utsiktsfönster - Tekista - Teförvaring
337,99 kr

4251805428025 CF15027 tekanna i glas 700 ml, värmebeständig glaskanna med 
teinsats i rostfritt stål, droppskydd, karaff lämplig för tek

225,99 kr
4251805428032 CF15024 5 l blandningsskål med lock, salladsskål, 

matförvaringsbehållare & bakskål med stoppbotten, stä
225,99 kr

4251805428049 CF15024 5 l blandningsskål med lock, salladsskål, 
matförvaringsbehållare & bakskål med stoppbotten, stä

225,99 kr
4251805428056 CF15024 5 l blandningsskål med lock, salladsskål, 

matförvaringsbehållare & bakskål med stoppbotten, stä
225,99 kr

4251805428087 CF11887 4x hänglås av metall - hänglås med 3 nycklar vardera, 
perfekt som resväska och bagagelås, säkerhetslås med 

202,99 kr
4251805428094 CF11887 2x hänglås av metall - hänglås med 3 nycklar vardera, 

perfekt som bagagelucka och bagagelås, säkerhetslås m
202,99 kr

4251805428094 CF11887 2x hänglås av metall - hänglås med 3 nycklar vardera, 
perfekt som bagagelucka och bagagelås, säkerhetslås m

202,99 kr
4251805428100 CF15022 LED bordslampa med färgbyte - LED-lampa med 

fjärrkontroll - nattlampa batteridriven - dekorativt ljus fö
202,99 kr

4251805428117 CF15015 Aroma Diffuser med LED - Luftfuktare med 6 LED-färger 
och färgbyte - Doftlampa med USB-kabel - Rumsluftfukt

202,99 kr
4251805428124 CF15012 104-bitars odlingsverktygssats - trädgårdsredskap med 

prickgaffel, stickpinne, växtmärken, växtslips - odlingssa
202,99 kr

4251805428131 CF9164 Väggrockställ - klädhängare med 6 krokar - dubbla 
väggkrokar av massiv metall för hall, entré, vardagsrum

202,99 kr
4251805428148 CF15036 4x keramiska kaffemuggar - kaffemugg till påsk med 

kaninmotiv - kaffekanna för kalla och varma drycker - 3
394,99 kr

4251805428148 CF15036 4x keramiska kaffemuggar - kaffemugg till påsk med 
kaninmotiv - kaffekanna för kalla och varma drycker - 3

394,99 kr
4251805428155 CF15031 4x äggkopp med kaninöron - Påskkaninäggsuppsättning 

- Keramisk äggkoppuppsättning i två färger med permut
225,99 kr

4251805428162 CF13083 2x Premium påskharen dekorationsfigur i guld, 
påskdekoration Bunny - dekoration till påsk - fönsterkar

394,99 kr
4251805428179 CF15033 24x påskägg med konfetti - Färgglada konfettiägg till 

påsk - Konfetti i äkta, målade kycklingägg - Färgglada p
337,99 kr

4251805428186 CF11288 4x dörrkrokar av rostfritt stål - klädkrokar med 
skumskydd - klädkrokar för garderobsdörrar och rumsdö

168,99 kr
4251805428186 CF11288 4x dörrkrokar av rostfritt stål - klädkrokar med 

skumskydd - klädkrokar för garderobsdörrar och rumsdö
168,99 kr

4251805428193 CF5421 8x Korkunderlägg för drycker - fyrkantiga 
drinkunderlägg - glasunderlägg av kork

168,99 kr
4251805428209 CF15032 10x Klädväska - klädväska med dragkedja och 

utsiktsfönster - skyddsöverdrag för transport och förvari
337,99 kr

4251805428216 CF15035 12-delat baksats för barn - Äkta barns baktillbehör med 
degskrapa, bakborste, visp, degrulle, bakform och muffi

394,99 kr
4251805428223 CF15034 tvättkorg fällbar med lock - korg för förvaring av kläder 

- tvättlåda - tvättkista - tvättkollektion - tvättlåda
394,99 kr
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4251805428230 CF10964 5 l blandningsskål med lock, salladsskål, 
matförvaringsbehållare & bakskål med stoppfot, stänksk

337,99 kr
4251805428247 CF13565 6x spraykrita i klara färger - kritamarkör för målning och 

skrivning - gatukrita för barn - markeringsspray tvättbar
337,99 kr

4251805428261 CF11465 2x påskbokstäver gjorda av trä "Glad påsk", glada 
påskhälsningar med en påskhare att lägga ner, dekorati

202,99 kr
4251805428278 CF12915 Hase Dekofigur - Söt påskhare av keramik - Fantastisk 

dekoration till påsk [urval varierar]
202,99 kr

4251805428292 CF15050 4x dekorativt får av keramik med päls - dekorativa 
figurer för påskdekoration - Påskfår med vit päls [urval 

337,99 kr
4251805428308 CF15051 4x dekorativt får med gosig päls och halsduk - 

dekorativa figurer för påskdekoration - Påskfår med vit 
337,99 kr

4251805428315 CF15052 4x dekorativa får med gosig päls - dekorativa figurer för 
påskdekoration - Påskfår med vit päls [urval varierar!]

202,99 kr
4251805428322 CF15053 4x dekorativa gosfår med päls - dekorativa figurer för 

påskdekoration - Påskfår med beige päls [urval varierar!
202,99 kr

4251805428339 CF15054 4x dekorativa får med gosig päls - dekorativa figurer för 
påskdekoration - Påskfår med brun päls [urval varierar!]

202,99 kr
4251805428346 CF15048 6-delad uppsättning presentförpackningar - 

kartongkorgar att fylla - Påskbo för presenter och påskä
225,99 kr

4251805428360 CF15055 5x dekorativ påskhare av keramik - lerfigur för 
påskdekoration - dekorativa figurer till påsk - dekorativ 

337,99 kr
4251805428391 CF15057 24x påskägg att hänga upp - pastellfärgade 

påskdekorationer - dekorativa påskägg med snöre att h
225,99 kr

4251805428407 CF15058 4x keramiska kaffemuggar - kaffemugg med påskmotiv 
- kaffekanna för kalla och varma drycker - 365 ml

394,99 kr
4251805428407 CF15058 4x keramiska kaffemuggar - kaffemugg med påskmotiv 

- kaffekanna för kalla och varma drycker - 365 ml
394,99 kr

4251805428414 CF15062 2x Får för påskdekoration - Får med päls - 
Dekorationsfigurer för påskdekoration - Påskfår i två fär

225,99 kr
4251805428421 CF15062 2x Får för påskdekoration - Får med päls - 

Dekorationsfigurer för påskdekoration - Påskfår i två fär
225,99 kr

4251805428438 CF15061 2x dekorativt stativ för påsk - Påskharen i ett påskägg 
med blomma - Påskdekoration för att stå - Påskdekorati

337,99 kr
4251805428445 CF15060 2x dekorativ kanin för påskdekoration - Påskkanin av filt 

att stå - filtkanin på träbotten [urval varierar]
337,99 kr

4251805428452 CF15059 3x Påskbordslöpare - Dekorativt bandband med 
påskmotiv - Polyesterborddekoration till påsk - Påskbord

202,99 kr
4251805428469 CF15064 dekorativ figur påskhare med rosett - grön keramisk 

kaninfigur - med kaninpäls gjord av mossliknande konst
337,99 kr

4251805428476 CF15065 dekorativ figur påskägg med rosett - grön keramisk 
äggfigur - med äggskal av mossliknande konstgräs - pås

337,99 kr
4251805428476 CF15065 dekorativ figur påskägg med rosett - grön keramisk 

äggfigur - med äggskal av mossliknande konstgräs - pås
337,99 kr

4251805428483 CF15063 4x plyschäggsvärmare med kaninöron - Påskdekoration 
för frukostägg - hatt för att hålla äggen varma - roligt k

202,99 kr
4251805428490 CF15066 2x dekorativ påskhare - metallisk glittrande dekorativ 

figur i form av en kanin - konstnärlig påskdekoration - 
202,99 kr

4251805428506 CF15066 2x dekorativ påskhare - metallisk glittrande dekorativ 
figur i form av en kanin - konstnärlig påskdekoration - 

202,99 kr
4251805428513 CF15067 2x dekorativt påskägg - blank blank dekorativ figur i 

form av ett ägg - konstnärlig påskdekoration - magisk r
225,99 kr

4251805428520 CF15067 2x dekorativt påskägg - blank blank dekorativ figur i 
form av ett ägg - konstnärlig påskdekoration - magisk r

225,99 kr
4251805428537 CF11030 150x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 

julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen
112,99 kr

4251805428544 CF9999 150x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 
julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen

112,99 kr
4251805428544 CF9999 150x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 

julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen
112,99 kr

4251805428551 CF9998 150x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 
julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen

112,99 kr
4251805428568 CF13988 2x krokar för dörrkrans - dörrhängare för dekoration - 

dörrkranskrok av metall - dekorativ kranshängare för ytt
168,99 kr

4251805428575 CF13988 2x krokar för dörrkrans - dörrkrok för krans - 
dörrkranskrok av metall - dekorativ kranshängare för ytt

168,99 kr
4251805428599 CF13988 2x krokar för dörrkrans - dörrkrok för krans - 

dörrkranskrok av metall - dekorativ kranshängare för ytt
168,99 kr

4251805428605 CF13495 3x Silverfärgad krans med stjärnor - Julkrans för 
julgransdekorationer - Stjärnkrans för adventskrans - 2 

168,99 kr
4251805428612 CF13492 3x Silverfärgad krans med stjärnor - Julkrans för 

julgransdekorationer - Stjärnkrans för adventskrans - 2 
168,99 kr
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4251805428629 CF7755 3-delars stylingset med tre fantastiska hårborstar med 
mjuka handtag - universalborste, rund borste och Sasso

202,99 kr
4251805428636 CF7755 2x rund borste - stylingset med praktisk hårborste med 

mjukt handtag - rund borste - perfekt för styling av lock
168,99 kr

4251805428643 CF13494 3x Guldfärgad krans med stjärnor - Julkrans för 
julgransdekorationer - Stjärnkrans för adventskrans - 2 

168,99 kr
4251805428667 CF15076 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
225,99 kr

4251805428674 CF15075 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

225,99 kr
4251805428681 CF15090 3-bitars pirat - huvudband, ögonplåster & bandana med 

piratmotiv - piratdräkt för karneval, Halloween och tema
168,99 kr

4251805428704 CF15091 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

394,99 kr
4251805428711 CF15092 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 

Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för
337,99 kr

4251805428728 CF15093 Leprechaun, Kobold Costumes - St. Patrick's Day - 
Outfits and Accessories for the green, Irish Festival - för

225,99 kr
4251805428735 CF15072 trollstav med ljus och ljud för häxor, trollkarlar och 

magiker - perfekt för karneval och Halloween för barn o
202,99 kr

4251805428742 CF15094 4-delat rockerset - pilotglasögon med armband, 
halsband och fingerhandske i läderlook med pyramidkno

337,99 kr
4251805428759 CF15079 3-delat rocker-set - armband, krage och fingerhandske i 

läderlook med pyramidknoppar - kostym för karneval i i
202,99 kr

4251805428766 CF15078 retrodräkter från 20-talets damförklädnad och 
förlängningar - Charleston-look - vintage klänning med f

168,99 kr
4251805428773 CF15078 retrodräkter från 20-talets damförklädnad och 

förlängningar - Charleston-look - vintage klänning med f
168,99 kr

4251805428780 CF15078 retrodräkter från 20-talets damförklädnad och 
förlängningar - Charleston-look - vintage klänning med f

168,99 kr
4251805428797 CF15089 retrodräkter från 20-talets damförklädnad och 

förlängningar - Charleston-look - vintage klänning med f
225,99 kr

4251805428803 CF15089 retrodräkter från 20-talets damförklädnad och 
förlängningar - Charleston-look - vintage klänning med f

225,99 kr
4251805428810 CF15095 5-delad polisdräktuppsättning, polisdräkt för karneval, 

karneval, Halloween, temafester, svensexor, kostymeve
563,99 kr

4251805428827 CF9170 3-delat litet trädgårdsverktygssats bestående av 
blommespackel, blommor och liten kultivator i robust de

225,99 kr
4251805428834 CF15096 4x påskkorgar med dekorativt gräs, glittrande 

påskkorgar med grönt påskgräs av papper, skopor för g
394,99 kr

4251805428841 CF15038 2x träkanin, dekorativt stativ för påsk, påskkanin av trä 
med hänge, påskdekoration att stå, påskdekoration av t

202,99 kr
4251805428858 CF15097 2x nyckelring skyddsängel med kundvagn chip, ängel 

med avtagbar shopping chip för kundvagnen
168,99 kr

4251805428858 CF15097 2x nyckelring skyddsängel med kundvagn chip, ängel 
med avtagbar shopping chip för kundvagnen

168,99 kr
4251805428865 CF15083 6-delad matförvaringsburk med lock, små frysburkar - 

påläggslådor - förvaringsburkar för camping eller picknic
202,99 kr

4251805428872 CF15084 roterbar tårtform Ø 30 cm - kakfat med glasplatta - 
kakplatta - bakningstillbehör - roterande tallriksglas - se

394,99 kr
4251805428896 CF15085 2x lunchlåda med två separata fack, kall köttlåda, 

lunchlåda för resande, med bestick, kniv och gaffel i loc
168,99 kr

4251805428902 CF15085 2x lunchlåda med två separata fack, kall köttlåda, 
lunchlåda för resande, med bestick, kniv och gaffel i loc

168,99 kr
4251805428919 CF15046 2x barnbestick 3 stycken - kniv, gaffel, sked av 

livsmedelssäkert rostfritt stål - högkvalitativt bestickset f
225,99 kr

4251805428926 CF15111 4x påskkorgar med dekorativt gräs och äggfärger - 
färgglada påskkorgar av raffia med grönt gräs - raffiako

337,99 kr
4251805429152 CF12935 påskkrans med färgade ägg - påskarrangemang med 

påskägg - Dekorativ krans till påsk - underbar dörrkrans
450,99 kr

4251805428940 CF15117 2-delad uppsättning dekorativa figurer - Påskägg och 
påskhare med rosett - gröna keramiska figurer - med m

337,99 kr
4251805428940 CF15117 2-delad uppsättning dekorativa figurer - Påskägg och 

påskhare med rosett - gröna keramiska figurer - med m
337,99 kr

4251805428957 CF15118 2x dekorativ figur påskhare med rosett - grön keramisk 
kaninfigur - med kaninpäls gjord av mossliknande konst

337,99 kr
4251805428957 CF15118 2x dekorativ figur påskhare med rosett - grön keramisk 

kaninfigur - med kaninpäls gjord av mossliknande konst
337,99 kr

4251805428964 CF15100 dekorativ figur påskhare med rosett - grön keramisk 
kaninfigur - med kaninpäls gjord av mossliknande konst

394,99 kr
4251805428988 CF15103 dekorativ påskhare av fin keramik - konstnärlig 

dekorativ figur för påskdekoration - dekorativa kaniner s
337,99 kr
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4251805429008 CF15105 dekorativ påskhare av fin keramik - konstnärlig 
dekorativ figur för påskdekoration - dekorativa kaniner s

337,99 kr
4251805429015 CF15110 1x dekorativ figurkanin - påskkaniner av polyresin - 

stativdekoration för påsk med detaljerade motiv [urval v
225,99 kr

4251805429022 CF15110 1x dekorativ figurkanin - påskkaniner av polyresin - 
stativdekoration för påsk med detaljerade motiv [urval v

225,99 kr
4251805429039 CF15121 2x premium dekorativ figurkanin, strålande blank 

påskkanin i pärlemor, magnifik påskdekoration av kera
337,99 kr

4251805429046 CF15121 2x premium dekorativ figurkanin, strålande blank 
påskkanin i pärlemor, magnifik påskdekoration av kera

337,99 kr
4251805429053 CF15121 2x premium dekorativ figurkanin, strålande blank 

påskkanin i pärlemor, magnifik påskdekoration av kera
337,99 kr

4251805429060 CF15104 2x dekorativ påskhare av fin keramik - konstnärlig 
dekorativ figur för påskdekoration - dekorativa kaniner s

337,99 kr
4251805429077 CF15106 2x dekorativa kaniner för påskdekorationer - Påskhare 

gjord av filt att lägga ner - Filthare på träbotten [urvalet
202,99 kr

4251805429084 CF15122 2x dekorativ kanin för påskdekoration - Påskkanin av filt 
att stå - filtkanin på träbotten [urval varierar]

337,99 kr
4251805429091 CF15108 2x dekorativ kanin - påskkaniner av polyresin - 

stativdekoration för påsk med detaljerade motiv [urval v
337,99 kr

4251805429107 CF15109 2x dekorativ kanin - påskkaniner av polyresin - 
stativdekoration för påsk med detaljerade motiv [urval v

337,99 kr
4251805429121 CF15115 Dekodisplay för påsk - Bokstäver med påskharen - 

Påskdekoration att lägga ner - Påskdekoration av trä
225,99 kr

4251805429138 CF15116 Dekodisplay för påsk - Bokstäver med påskharen - 
Påskdekoration att lägga ner - Påskdekoration av trä

337,99 kr
4251805429145 CF13120 6x påsktallrikar av melamin - prydnadstallrikar för påsk 

- påskbo med påskhare och påskägg motiv [urvalet vari
225,99 kr

4251805429152 CF12935 påskkrans med färgade ägg - påskarrangemang med 
påskägg - Dekorativ krans till påsk - underbar dörrkrans

450,99 kr
4251805429169 CF11698 3x fodral för mat - flughuva av metall - färgglad 

matskärm - Ø 30 cm [urvalet varierar]
337,99 kr

4251805429176 CF11698 3x fodral för mat - flughuva av metall - färgglad 
matskärm - Ø 30 cm [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805429183 CF13877 3x fodral överdrag - flughuva av metall - färgglad 

matskärm - Ø 35 cm [urvalet varierar]
394,99 kr

4251805429190 CF13877 3x fodral överdrag - flughuva av metall - färgglad 
matskärm - Ø 35 cm [urvalet varierar]

394,99 kr
4251805429237 CF15219 3-delad påskpresent med påskägg att fylla, påskgräs 

och bastkorg - ihålig av kartong för att fylla dig själv i pr
202,99 kr

4251805429244 CF15220 8-delad uppsättning påskkorgar med dekorativa gräs- 
och äggfärger - raffiakorg med påskgräs och äggfärger i

337,99 kr
4251805429251 CF15148 6x påskägg att hänga upp - Påskdekoration med 

fantastiska målade mönster - Dekorativa påskägg Storle
225,99 kr

4251805429268 CF15147 6x påskägg att hänga upp - Påskdekoration med 
fantastiska målade mönster - Dekoration Påskägg Storle

202,99 kr
4251805429275 CF11932 3x sprayflaska - kemikaliebeständig pumpspruta för 

mineraloljor, utspädda syror, lösningsmedel - atomizer 
225,99 kr

4251805429282 CF15133 Premium dekorativa kaniner par med hjärta
 - Två metallkaniner på mongoträbotten

337,99 kr
4251805429299 CF15134 XL Premium dekorativa kaniner par med hjärta - två 

metallkaniner på Mongo Wood Base - metall påskkanine
450,99 kr

4251805429305 CF15135 deco-kanin för påskdekoration - Påskharen gjord av trä 
med metallblomma att stå på - Trästandbykanin med m

450,99 kr
4251805429312 CF15136 Premium Deco-kaniner - Två metallkaniner i en ram 

gjord av mongoträ - Påskkaniner av metall för att hänga
337,99 kr

4251805429329 CF15137 Premium dekorativ kanin för påskdekoration - 
Påskharen gjord av mangoträ med metallbåge att stå p

337,99 kr
4251805429336 CF15139 Premium deco-kanin för påskdekoration

Mango trä påskhare med metalläng att stå på - Träskär
337,99 kr

4251805429343 CF15140 XXL Deco kanin för påsk dekoration
 - Påskharen gjord av filt att stå på - Filtkanin på träbott

337,99 kr
4251805429350 CF15138 Premium dekorativt hjärtställ - Metallhjärta på Mangoträ 

- Dekorativt metallhjärta att stå - Hjärtdekoration att ge 
225,99 kr

4251805429367 CF15142 Premium dekorativt hjärtställ - Metallhjärta på Mangoträ 
- Dekorativt metallhjärta att stå - Hjärtdekoration att ge 

168,99 kr
4251805429374 CF15144 Premium Deco stativhjärta - Decohjärta av mangoträ 

med metallstjärna - hjärtdekoration med bas att stå på -
337,99 kr

4251805429381 CF15145 Premium dekorativ hjärtstativ - Metallhjärta med fågel 
på Mangoträ - Dekorativ metallhjärta att stå - Hjärtdeko

337,99 kr
4251805429398 CF15141 Premium Metal Deco Ship - Maritim Segelbåt med 

Mango Wood Frame - Vägghängare med Metal Ship
337,99 kr
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4251805429404 CF15143 com -four® Premium Stand Anchor - Dekorativt 
skeppsankare av metall på en mangoträbas - Maritimt 

225,99 kr
4251805429404 CF15143 com -four® Premium Stand Anchor - Dekorativt 

skeppsankare av metall på en mangoträbas - Maritimt 
225,99 kr

4251805429411 CF15185 4x isskrapa med kvast i ljusa färger, isskrapa, 
skivskrapa [urval varierar]

202,99 kr
4251805429428 CF7062 18x påskägg att hänga + 23x självhäftande bilder med 

påskmotiv - Påskdekoration i olika färger - Dekorativa p
225,99 kr

4251805429435 CF15230 7-delad påskdekorationssats med påskgräs, hantverkorg 
och påskklistermärken - DIY påskkorg - vårdekoration til

225,99 kr
4251805429442 CF15229 16x filtunderlägg för drinkar - runda bordsunderlägg - 

glasunderlägg gjorda av filt - drinkunderlägg
168,99 kr

4251805429459 CF15231 24x små streamers rullar i olika mönster som 
festdekorationer för födelsedagar - pappersormar till ny

225,99 kr
4251805429466 CF15153 4x keramiska äggkoppar - ägghållare för honom och 

henne - äggkoppset för par, älskare och gastronomi
225,99 kr

4251805429473 CF15124 2x 50m² täckfilm (4x12,5m), skyddsfilm mot stänk, 
damm och fläckar, ytskydd vid målning och tapetsering

202,99 kr
4251805429480 CF15149 12x dekorationshängare, påskägg av trä med prickar, 

trädekoration för att hänga på växter och väggar, söt på
225,99 kr

4251805429497 CF15149 12x dekorationshängare, påskägg av trä med prickar, 
trädekoration för att hänga på växter och väggar, söt på

225,99 kr
4251805429503 CF15238 10-delad uppsättning presentaskar - kartongkorgar att 

fylla - Påskbo för presenter och påskägg - presentpåse i
337,99 kr

4251805429510 CF15239 13-delars målarset med täckfilm, borstar och färgvalsar 
- målarulle, målarfolie, spatel - tillbehör för renovering o

168,99 kr
4251805429527 CF15233 2x minicykelpump - liten cykelpump med ramhållare - 

luftpump med monteringssats och pumpfäste för bilvent
202,99 kr

4251805429534 CF15222 4x påskplatta - dekorativ tallrik till påsk - presentplatta 
med charmiga påskkaninmotiv [urval varierar]

337,99 kr
4251805429541 CF15152 dekostativ för påsk - påskkaniner med stort påskägg - 

påskdekor att lägga ner i trä
225,99 kr

4251805429558 CF15150 3x dekorativa påskfigurer av trä - fåglar, höns, ägg och 
blommor - dekorativa figurer för påskdekoration - träfig

337,99 kr
4251805429565 CF15151 3x dekorativa påskfigurer i trä - fåglar, höns, kaniner, 

ägg och blommor - dekorativa figurer för påskdekoratio
337,99 kr

4251805429572 CF13915 konstgjord handflata i en kruka, konstgjord palm med 
stenar i en kruka, lättskött konstgjord växt för hemmet, 

337,99 kr
4251805429589 CF15182 4x Metallsvamp - Grillgrillrengörare med handratt - 

Grillrengöringsborste - Metallkrukskrapa med handtag - 
225,99 kr

4251805429596 CF15240 3x anteckningsbok A5 fodrad - dagbok - 
anteckningsblock i blå-svart med inbunden - anteckning

202,99 kr
4251805429602 CF14467 2x Julhatt i rosa - Babyens första julinskrift - 

Tomtemössa med nallebjörnmotiv - pom pom hatt för ju
147,99 kr

4251805429619 CF14467 2x Julhatt i rosa - Babyens första julinskrift - 
Tomtemössa med nallebjörnmotiv - pom pom hatt för ju

168,99 kr
4251805429626 CF15245 Sled rope, lätt och rivfast dragband, slädtillbehör 

dragrep för slädar, Made in Germany
202,99 kr

4251805429633 CF15246 Sledrep med klocka, lätt och rivfast dragband, 
slädtillbehör dragrep för slädar, Made in Germany

225,99 kr
4251805429640 CF15247 Sled rope, lätt och rivfast dragband, slädtillbehör 

dragrep för slädar, Made in Germany
202,99 kr

4251805429657 CF15214 2x folieskärare - aluminiumfolieutdelare - 
plastfolieutdelare - praktisk hållare för aluminiumfolie ell

202,99 kr
4251805429664 CF15258 4x påskkorgar med dekorativt gräs - Påskkorgar med 

äkta fjälläng - bastkorg med påskgräs
225,99 kr

4251805429688 CF15253 2x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 
stora påskägg med många påskmotiv [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805429695 CF15255 3x Påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med många påskmotiv för att ge i gåva [urval 
225,99 kr

4251805429701 CF15252 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med många påskmotiv att ge bort [urvalet vari

225,99 kr
4251805429718 CF15251 3x Påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med många färgmönster att ge bort [urval vari
337,99 kr

4251805429725 CF15257 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med många påskmotiv att ge bort [urvalet vari

202,99 kr
4251805429749 CF15250 påskägg att fylla - Färgglatt fyllningsägg till påsk - Stort 

påskägg med påskmotiv i design av Mr & Mrs Panda
168,99 kr

4251805429756 CF15256 Påskägg att fylla - Påskfyllning för vuxna - Stort 
påskägg i svart med "HAPPY Eastern" inskrift

168,99 kr
4251805429763 CF15256 Påskägg att fylla - Påskfyllmedel för vuxna - Stort 

påskägg i rött med inskriptionen "HAPPY spring"
168,99 kr
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4251805429770 CF15256 Påskägg att fylla - Påskfyllmedel för vuxna - Stort 
påskägg i gult med inskriptionen "spring"

168,99 kr
4251805429787 CF15259 4x dörrkrokar av rostfritt stål - klädkrokar på utsidan av 

dörren - garderobskrokar för skåpdörr och ytterdörr - 7,
146,99 kr

4251805429794 CF15259 8x dörrkrokar av rostfritt stål - klädkrokar på utsidan av 
dörren - garderobskrokar för skåpdörr och ytterdörr - 7,

168,99 kr
4251805429800 CF15260 4x dörrkrokar av rostfritt stål - klädkrokar på utsidan av 

dörren - garderobskrokar för skåpdörr och ytterdörr - 8,
146,99 kr

4251805429817 CF15261 4x krokar för dörrkrans - dörrkrok för krans - 
dörrkranskrok av rostfritt stål - dekorativ kranshängare f

202,99 kr
4251805429824 CF15261 4x krokar för dörrkrans - dörrkrok för krans - 

dörrkranskrok av rostfritt stål - dekorativ kranshängare f
202,99 kr

4251805429831 CF15262 4x dörrkrokar av rostfritt stål - klädkrokar med 
skumskydd - klädkrokar för skåp och rumsdörrar inuti - 

168,99 kr
4251805429848 CF15224 solvolymavstötare, volymförsvar med ultraljud, 

djurvänlig, icke-dödlig gnagaravstötare, soldriven
337,99 kr

4251805429855 CF15205 2x levande fälla - djurvänlig råttfälla - lättanvänd, giftfri 
gnagarfälla med lufthål och säker betelåda

225,99 kr
4251805429862 CF15186 soldjursavstötare - försvar av husdjur och vilda djur 

med rörelsedetektor, ultraljud och LED-blixtljus - försvar
507,99 kr

4251805429879 CF15241 Vattenkokare 2,4 L - Stor vattenkokare i rostfritt stål - 
Vattenkokare för kokande vatten - Retro vattenkokare 

450,99 kr
4251805429886 CF15242 Vattenkokare 2,4 L - Stor vattenkokare i rostfritt stål - 

Vattenkokare för kokande vatten - Retro vattenkokare 
450,99 kr

4251805429893 CF15243 Vattenkokare 2,4 L - Stor vattenkokare i rostfritt stål - 
Vattenkokare för kokande vatten - Retro vattenkokare 

450,99 kr
4251805429909 CF15244 Vattenkokare 2,4 L - Stor vattenkokare i rostfritt stål - 

Vattenkokare för kokande vatten - Retro vattenkokare 
450,99 kr

4251805429916 CF15127 60x fryspåsar 1 liter för stängning, återförslutningsbara 
färska förvaringspåsar för livsmedelsförvaring - universa

225,99 kr
4251805429923 CF15221 21x fryspåsar 6 liter för stängning, återförslutningsbara 

färska förvaringspåsar för livsmedelsförvaring - universa
202,99 kr

4251805429930 CF15123 120x vattenispåsar - mini-fryspåsar - isform för 
hemlagad vattenis - stickvattenispåse med dragkedja

225,99 kr
4251805429947 CF15129 6x toastpåsar, återanvändbara non-stick toastpåsar, för 

ostbröd i brödrost, toastugn och sandwichbrödrost - dis
168,99 kr

4251805429954 CF15130 4x toastpåsar extra stora, återanvändbara non-stick 
toastpåsar, för ostbröd i brödrosten, kontaktgrill och sm

146,99 kr
4251805429961 CF15263 52 st. Uppsättning fryspåsar 1L, 3L, 6L för tätning, 

återförslutningsbara färska förvaringspåsar för förvaring
337,99 kr

4251805429978 CF15264 5-delars uppsättning toastpåsar, återanvändbara non-
stick-toastpåsar, för brödrostar, kontaktgrillar och smör

168,99 kr
4251805429985 CF15131 6 m vakuumtätningsfilm, 2 filmrullar vardera 3 m, 

professionella tillbehör för filmtätningsanordningar och 
202,99 kr

4251805429992 CF15265 60 st. Ställ in fryspåsar 1L, 3L för stängning, 
återförslutningsbara färska förvaringspåsar för livsmedel

202,99 kr
4251805430004 CF15158 Dekorativt hjärtstativ - Metallhjärta på träbas - 

Dekorativt metallhjärta att stå - Hjärtdekoration att ge i 
337,99 kr

4251805430011 CF15159 Dekorativt hjärtstativ - Metallhjärta på träbas - 
Dekorativt metallhjärta att stå - Hjärtdekoration att ge i 

202,99 kr
4251805430028 CF15174 gravdekorationsängel, minnessten med rosor och 

gravljushållare, väderbeständig gravdekoration, sorgste
394,99 kr

4251805430035 CF15173 gravdekorationsängel, gravsten med kors, ros och löv, 
väderbeständig gravdekoration, sorgsten med minnesm

337,99 kr
4251805430042 CF15172 gravdekorationsängel, minnessten med hållare för en 

gravljus, väderbeständig gravdekoration, sorgsten med 
225,99 kr

4251805430059 CF15171 gravdekorationsängel, minnessten med rosor och 
hjärta, väderbeständig gravdekoration, sorgsten med mi

337,99 kr
4251805430066 CF15170 gravdekoration med ljusstake, rosor och bedjande 

händer - minnessten med hållare för gravljus - väderbes
337,99 kr

4251805430066 CF15170 gravdekoration med ljusstake, rosor och bedjande 
händer - minnessten med hållare för gravljus - väderbes

337,99 kr
4251805430073 CF6984 pinnavdragare - krokavdragare för enkel borttagning av 

pinnar, krokar och pinnar - tälttillbehör för camping och 
112,99 kr

4251805430073 CF6984 pinnavdragare - krokavdragare för enkel borttagning av 
pinnar, krokar och pinnar - tälttillbehör för camping och 

112,99 kr
4251805430080 CF15160 Deco Display Tree - Metal Tree on Wooden Base - Deco 

Tree gjord av metall för placering - Tree of Life som en 
337,99 kr

4251805430097 CF15161 Decostativ i metallutseende - "home"-bokstäver på 
träbotten - Deco-bokstäver att lägga ner - 29,5x16x5cm

219,99 kr
4251805430103 CF15161 Decostativ i metallutseende - "love"-bokstäver på 

träbotten - Deco-bokstäver att lägga ner - 29,5x16x5cm
337,99 kr
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4251805430110 CF15268 10-delad hårklippare, hårklippare och skäggtrimmer, 
flera tillbehör, nätdrift, för snygga korta frisyrer

202,99 kr
4251805430127 CF15266 4-delars uppsättning trädgårdsredskap - 

trädgårdsredskap med blommspackel, handspade, blom
337,99 kr

4251805430134 CF15269 7-delars målaruppsättning - presenning, målarulle och 
färgbricka, perfekt för dekoration, målning och renoveri

337,99 kr
4251805430165 CF15163 dekorativ ståee i metalllook med värmeljus - bokstäver 

"HEM" med 4 värmeljus - dekorativa bokstäver att lägga
394,99 kr

4251805430172 CF15192 tårtställ av bambu - tårtställ med 2 nivåer - 
serveringsställ för bakverk, choklad, ost eller frukt

337,99 kr
4251805430189 CF15192 tårtställ av bambu - tårtställ med 2 nivåer - 

serveringsställ för bakverk, choklad, ost eller frukt
337,99 kr

4251805430202 CF15082 fällbar campingpall - premium fällbar pall gjord av FSC-
trä med polyestersäte - fällstol för camping, fiske, pickni

507,99 kr
4251805430219 CF15213 Fällbart träbord - Träbord för trädgård, terrass och 

balkong - Hopfällbart trädgårdsbord för camping - Sidob
619,99 kr

4251805430226 CF15287 2x konstgjord snö - sprayburk med dekorativ snö - 
snöspray att dekorera till jul

337,99 kr
4251805430233 CF15088 bevattningsset, 10 m trädgårdsslang och sprutpistol 

med 7 funktioner, bärbar ljustrumma, lämplig för vägg
394,99 kr

4251805430240 CF15113 dricksflaska i rostfritt stål - termoflaska "KEEP IT COOL" 
med skruvlock - vattenflaska - vakuumkolv för på språn

168,99 kr
4251805430257 CF15113 dricksflaska i rostfritt stål - termosflaska 

"SUMMERTIME" med skruvlock - vattenflaska - vakuumk
168,99 kr

4251805430264 CF15113 drickflaska i rostfritt stål - termoflaska med skruvlock - 
vattenflaska - vakuumkolv för på språng, sport, skola, a

168,99 kr
4251805430271 CF15113 drickflaska i rostfritt stål - termoflaska med skruvlock - 

vattenflaska - vakuumkolv för på språng, sport, skola, a
168,99 kr

4251805430288 CF15234 XXL cykelklocka - Stor klocka för cyklar - Cykelklocka för 
styr med Ø 22 mm

202,99 kr
4251805430295 CF15235 XXL cykelklocka - Stor klocka för cyklar - Cykelklocka för 

styr med Ø 22 mm
202,99 kr

4251805430301 CF15236 XXL cykelklocka - Stor klocka för cyklar - Cykelklocka för 
styr med Ø 22 mm

202,99 kr
4251805430318 CF15237 XXL cykelklocka - Stor klocka för cyklar - Cykelklocka för 

styr med Ø 22 mm
202,99 kr

4251805430325 CF11863 Tryckspruta med tryckpump i många färger - 
Platsbesparande sprayflaska med påse

225,99 kr
4251805441956 CF13844 8-delat trädgårdsslangset - slangrulle med 15 m 

trädgårdsslang och 5 adaptrar - slangrulle för väggmont
676,99 kr

4251805430349 CF15086 Kylväska - robust, hopfällbar termisk kylbox - lätt 
isolerande väska för camping och utomhus - somrig pick

202,99 kr
4251805430356 CF15086 Kylväska - robust, hopfällbar termisk kylbox - lätt 

isolerande väska för camping och utomhus - somrig pick
202,99 kr

4251805430363 CF15086 Kylväska - robust, hopfällbar termisk kylbox - lätt 
isolerande väska för camping och utomhus - somrig pick

202,99 kr
4251805430370 CF15087 2x kylväska - liten hopfällbar termisk kylbox - lätt 

isolerande väska för camping och utomhus - sommar pi
202,99 kr

4251805430387 CF15087 2x kylväska - liten hopfällbar termisk kylbox - lätt 
isolerande väska för camping och utomhus - sommar pi

202,99 kr
4251805430394 CF15270 10-biters hantverks- och målningsset för barn, 

påskäggsmagnet för att måla själv, äggmålningsset me
202,99 kr

4251805430400 CF15270 20-bitars hantverks- och målningsset för barn, 
påskäggsmagnet för att måla själv, äggmålningsset me

202,99 kr
4251805430417 CF15042 8x Påskruvade hjul - Möbelhjul 4x med och 4x utan 

vridlager - Transporthjul utan broms
202,99 kr

4251805430424 CF15114 2x Analog termometer - metalltermometer för inomhus 
och utomhus - designtemperaturmätare för hem, balkon

225,99 kr
4251805430431 CF15194 10-delars startpaket, underhållande gueule-set med 

träbricka, skålar, glas och skedar - serveringsbräda för s
337,99 kr

4251805430448 CF15114 2x Analog termometer - metalltermometer för inomhus 
och utomhus - designtemperaturmätare för hem, balkon

225,99 kr
4251805430462 CF15286 elektronisk darttavla, trådlös darttavla med 6 mjuka 

dart & ersättningstips, e-dartmaskin med 18 spel och 15
507,99 kr

4251805430479 CF15179 2x torkställ för tvätt, klädhäst för uppvärmning eller 
badkar, justerbar balkongtork, hängande torktumlare

394,99 kr
4251805430486 CF15196 analog väggklocka med stor urtavla i trädesign - vacker 

klocka för kök, vardagsrum, sovrum och kontor - Ø 25,5
337,99 kr

4251805430493 CF11679 60x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 
julgranen - Julgransdekorationer av glas

619,99 kr
4251805430509 CF11676 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till granen - 

Julgransdekorationer av glas
450,99 kr
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4251805430516 CF11677 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till granen - 
Julgransdekorationer av glas

507,99 kr
4251285595392 CF11672 40x glas julgranboll - Julbollar för juldekorationen - 

Trädpynt till julgranen
337,99 kr

4251805430530 CF11691 20x julkulor, julgranskulor splittersäkra av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen, Ø 6 cm

337,99 kr
4251805430547 CF11671 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
394,99 kr

4251805430554 CF15227 avtappningsställ, minidisktork utan el, disktorkställ med 
avloppsbräda, diskställ för kök, camping och trädgård

337,99 kr
4251805430561 CF15227 avtappningsställ, minidisktork utan el, disktorkställ med 

avloppsbräda, diskställ för kök, camping och trädgård
337,99 kr

4251805430578 CF15227 avtappningsställ, minidisktork utan el, disktorkställ med 
avloppsbräda, diskställ för kök, camping och trädgård

337,99 kr
4251805430592 CF15176 2x Serveringsbricka av rostfritt stål - Oval bricka för 

servering och dekorering - Serveringsbricka av rostfritt s
394,99 kr

4251805430608 CF15191 Skärbräda av PP-plast - Köksbräda med saftspår - 
Robust skärbräda för köket - Skärbräda diskmaskin

225,99 kr
4251805430615 CF15293 2x resistent ogräsfleece - premium täckfleece för 

trädgård och konstruktion - effektivt skydd mot ogräs - 
337,99 kr

4251805430622 CF15177 2x kökssikt av rostfritt stål - klassisk pastasikt - rund 
durkslag för tvättning av frukt, grönsaker och sallader

337,99 kr
4251805430639 CF15197 20x Klädhängare med sammetöverdrag - Klädhängare 

med roterande krok - Skjorthängare med halkfri yta - Ko
225,99 kr

4251805430646 CF15197 20x Klädhängare med sammetöverdrag - Klädhängare 
med roterande krok - Skjorthängare med halkfri yta - Ko

337,99 kr
4251805430653 CF15282 dekorativ skål av metall - dekorativ designskål - skål 

med hamrad design som bordsdekoration, fruktskål, ser
394,99 kr

4251805430677 CF15226 15-delars doftgåva med tekannavärmare - Keramisk 
doftlampa - Aromset med 12 dofter [urval varierar]

225,99 kr
4251805430684 CF15037 18-delars skyddsmatta set, ca 50x50cm - 

underlagsmattor som pooldyna eller fitnessmatta - enkel
507,99 kr

4251805430745 CF15187 Crown kork samlare - flasklock samlare låda - öl lock 
samlare och vin kork samlare låda - lock samlare att läg

337,99 kr
4251805430752 CF15309 10-delars målaruppsättning - presenningar, rullar och 

färgbrickor, perfekt för dekoration, målning och renoveri
168,99 kr

4251805430769 CF15311 5-delars målaruppsättning - presenning, valsar och 
valsfästen, målningsredskap för dekoration, målning och

168,99 kr
4251805430776 CF15331 7-delars målaruppsättning - presenning, målarulle och 

färgbricka, målningsredskap för dekoration, målning och
146,99 kr

4251805430783 CF15302 3-delars målaruppsättning - stor och liten färgvals och 
färgbricka, målningsredskap för dekoration, målning och

202,99 kr
4251805430790 CF15210 Handduksstång - Handduksstång av rostfritt stål för 2 

handdukar - Handduksstång för väggmontering i badru
337,99 kr

4251805430806 CF15297 8-delars uppsättning med penslar - platta borstar i 4 
storlekar - universella penslar för hantverk, hobby, hem,

202,99 kr
4251805430813 CF15298 6-delars uppsättning penslar - platta borstar i 3 

storlekar - universella penslar för hantverk, hobby, hem,
168,99 kr

4251805430813 CF15298 6-delars uppsättning penslar - platta borstar i 3 
storlekar - universella penslar för hantverk, hobby, hem,

168,99 kr
4251805430820 CF15332 12-delars uppsättning med penslar - platta borstar i 9 

storlekar - universella penslar för hantverk, hobby, hem,
146,99 kr

4251805430837 CF15284 set med 6 delar förvaringsburkar för mat - 
plastförvaringsburkar i 3 storlekar för camping eller pick

225,99 kr
4251805430844 CF15208 Utdragbar handduksstång - handduksstång av rostfritt 

stål - handduksstång för väggmontering i badrum, gästt
337,99 kr

4251805430851 CF15307 10x Dekoägg för påsk - Påskdekoration med naturligt 
mönster - Deko påskägg med halm, kanin, fjäril för påsk

202,99 kr
4251805430868 CF15317 4x Dekorativ figurkanin - Påskharen guldfärgad - 

Ståndsdekoration för påsk - Påskharen i två poser [urval
202,99 kr

4251805430875 CF15318 39-bitars hantverks- och målningsset för barn - Påskägg 
av skum för målning och upphängning - Äggmålningsset

225,99 kr
4251805430882 CF15319 33-bitars hantverks- och målningsset för barn - Påskägg 

för målning och dekorering - Äggmålningsset med färg 
202,99 kr

4251805430899 CF15283 6x jätte XXL shooter party popper set 38cm, 
konfettikanon för att rotera till nyårsafton, fester, födels

394,99 kr
4251805430905 CF15212 köksrullehållare med förvaringskorg - 

pappersrullehållare för köket - hängande rullehållare - k
394,99 kr

4251805430912 CF15189 Kylskåp med 3 delar - Förvaringslådor för kyl och 
köksskåp - Organisationssystem med 3 kylskåp

337,99 kr
4251805430929 CF15334 dekorativ påskhare av keramik med blommahårband - 

söta dekorativa figurer för påskdekoration - dekorativ ka
337,99 kr
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4251805430936 CF15334 dekorativ påskhare av keramik med blommahårband - 
söta dekorativa figurer för påskdekoration - dekorativ ka

337,99 kr
4251805430943 CF15017 3x Skyddsglasögon enligt EN166 - skyddsglasögon med 

frontskydd - ögonskydd för hantverkare - cykelglasögon
202,99 kr

4251805430950 CF15112 3x fotoramar av plast - Snygg fotoram för alla typer av 
bilder - Silverfärgad ram för favoritfoton - 15 x 20 cm

337,99 kr
4251805430967 CF15209 toalettuppsättning, toalettborste med 

toalettborsthållare, satinerat glas och rostfritt stål, toalet
394,99 kr

4251805430974 CF15288 COM-FOUR 4-delad bordstablett dekorativa tallrikar - 
bordstablett - bordsmatta - återanvändbara fat som bor

168,99 kr
4251805430981 CF15040 magnetisk skål i tre delar, teleskopmagnet och 

teleskopspegel - magnetskål och magnetiskt sökverktyg 
202,99 kr

4251805430998 CF13955 2x klassiska grilltänger, högkvalitativa kökstänger för att 
vända grillmat, perfekt för grill & grill, grilltillbehör av ro

202,99 kr
4251805431001 CF15119 Tvådelad förvaringslåda - förvaringslådor av rostfritt stål 

med plastlock - förvaringslåda för camping eller picknick
337,99 kr

4251805431018 CF14219 2x LED-reflektor, säkerhetsreflektor med magnetlås, 
rött blinkande ljus för jogging, cykling, ryggsäck, skolvä

168,99 kr
4251805431018 CF14219 2x LED-reflektor, säkerhetsreflektor med magnetlås, 

rött blinkande ljus för jogging, cykling, ryggsäck, skolvä
168,99 kr

4251805431025 CF15181 LED-arbetslampa med magnet - Inspektionslampa med 
krok - Sladdlös verkstadslampa med strömbrytare - Arb

202,99 kr
4251805431032 CF15181 LED-arbetslampa med magnet - Inspektionslampa med 

krok - Sladdlös verkstadslampa med strömbrytare - Arb
202,99 kr

4251805431049 CF15041 3-delars uppsättning magnetfack för garaget, 
verktygsfack för skruvar och bitar, magnetfack för verks

202,99 kr
4251805431056 CF15215 duschkorg med 2 fack, duschgelhållare med krokar för 

hängning, höjdjusterbara hängkorgar, duschhylla, flexib
337,99 kr

4251805431063 CF15215 duschkorg med 2 fack, duschgelhållare med krokar för 
hängning, höjdjusterbara hängkorgar, duschhylla, flexib

337,99 kr
4251805431070 CF15178 Dekorativ cykel - Metallcykelmodell - Vintage Collector's 

Vehicle - Dekorativ cykel att visa och ge i gåva
394,99 kr

4251805431087 CF15178 Dekorativ cykel - Metallcykelmodell - Vintage Collector's 
Vehicle - Dekorativ cykel att visa och ge i gåva

337,99 kr
4251805431094 CF15178 Dekorativ cykel - Metallcykelmodell - Vintage Collector's 

Vehicle - Dekorativ cykel att visa och ge i gåva
337,99 kr

4251805431100 CF15204 2x förvaringslåda - Fällbar låda för förvaring - Vikbar 
låda med handtag för garderob, kläder, böcker, leksaker

168,99 kr
4251805431117 CF15204 2x förvaringslåda - Fällbar låda för förvaring - Vikbar 

låda med handtag för garderob, kläder, böcker, leksaker
168,99 kr

4251805431124 CF15190 2x silikonugnshandske - halksäker 
värmeskyddshandske, vattentät ugnshandske, halkskyd

168,99 kr
4251805431131 CF15190 2x silikonugnshandske - halksäker 

värmeskyddshandske, vattentät ugnshandske, halkskyd
168,99 kr

4251805431148 CF15190 2x silikonugnshandske - halksäker 
värmeskyddshandske, vattentät ugnshandske, halkskyd

168,99 kr
4251805431155 CF15341 4-delars uppsättning barns tandborstar med fodral - 

barns tandborste mjuk med speciella borst - tandborste 
146,99 kr

4251805431162 CF15342 4-delars uppsättning barns tandborstar med fodral - 
barns tandborste mjuk med speciella borst - tandborste 

112,99 kr
4251805431179 CF15336 3-delat set med skärbräda, kökskniv och skalare - 

robust köksbräda av plast - skärbräda med keramisk sk
225,99 kr

4251805431186 CF15294 dekorativ skål av metall - dekorativ designskål - skål 
med hamrad design som bordsdekoration, fruktskål, ser

225,99 kr
4251805431193 CF15295 dekorativ skål av metall - dekorativ designskål - skål 

med hamrad design som bordsdekoration, fruktskål, ser
337,99 kr

4251805431209 CF15296 dekorativ skål av metall - dekorativ designskål - skål 
med hamrad design som bordsdekoration, fruktskål, ser

394,99 kr
4251805431216 CF15338 sportarmband - armficka för smarttelefonen - MP3- och 

mobiltelefonficka för överarmen - perfekt för löpning, jo
168,99 kr

4251805431223 CF15338 sportarmband - armficka för smarttelefonen - MP3- och 
mobiltelefonficka för överarmen - perfekt för löpning, jo

146,99 kr
4251805431230 CF15338 sportarmband - armficka för smarttelefonen - MP3- och 

mobiltelefonficka för överarmen - perfekt för löpning, jo
168,99 kr

4251805431261 CF15346 2x Dekodisplay för påsk - Bokstäver med påskharen och 
anka - Påskdekoration att sätta ner - Påskdekoration av 

337,99 kr
4251805431278 CF15347 2x Dekodisplay för påsk - Bokstäver med påskharen - 

Påskdekoration att lägga ner - Påskdekoration av trä
337,99 kr

4251805431285 CF15343 Dekodisplay för påsk - Bokstäver med anka och 
blommor - Påskdekoration att lägga ner - Påskdekoratio

202,99 kr
4251805431308 CF15303 Ostbräda med ostkniv - Bambuostbräda med skiffer - 

Bambubräda med skiffer för ostspecialiteter
202,99 kr
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4251805431315 CF15292 soptunna med svänglock, soptunna i bambubord med 
lock i rostfritt stål, kompakt kosmetikakärl för badrumm

337,99 kr
4251805431322 CF15274 2x Keramisk skalare för frukt och grönsaker - 

universalskalare extra vass - skalare med pendelblad
146,99 kr

4251805431322 CF15274 2x Keramisk skalare för frukt och grönsaker - 
universalskalare extra vass - skalare med pendelblad

146,99 kr
4251805431339 CF15306 2x hundleksak, hundrep av bomullsblandning, 

hämtningsleksak för valpar och stora hundar, lekrep för 
202,99 kr

4251805431346 CF15279 3x förvaringsburkar i retro-design - rund metallburk 
med lock - nostalgiska burkar för kaffe, te och socker

337,99 kr
4251805431353 CF15353 4-delad uppsättning påsktallrikar i metall med ca. 60g 

påskgräs, prydnadstallrikar till påsk med grönt gräs, pås
337,99 kr

4251805431360 CF15195 12-delars efterrättskålar med efterskedar, dekorativa 
keramiska skålar, porslin till desserter, crème brûlée, cr

394,99 kr
4251805431377 CF15195 12-delars efterrättskålar med efterskedar, dekorativa 

keramiska skålar, porslin till desserter, crème brûlée, cr
394,99 kr

4251805431384 CF15195 12-delars efterrättskålar med efterskedar, dekorativa 
keramiska skålar, porslin till desserter, crème brûlée, cr

394,99 kr
4251805431391 CF15195 12-delars efterrättskålar med efterskedar, dekorativa 

keramiska skålar, porslin till desserter, crème brûlée, cr
394,99 kr

4251805431407 CF15337 Barnservis för barn i 5 delar - tallrik, skål, mugg, gaffel 
och sked för barn - porslin i plast för hem, picknick och 

337,99 kr
4251805431414 CF15304 2x Metallblomkruka - Växtkruka Mini Metallhink - 

Vintage blomkruka - Örtkruka för att stå och hänga upp 
225,99 kr

4251805431438 CF8271 Ostbräda med ostkniv - skifferbräda av naturligt skiffer - 
ostbräda med gaffel och ostkniv av rostfritt stål - ca 22 

225,99 kr
4251805431445 CF8559 2x Ostbräda med ostkniv - skifferbräda av naturligt 

skiffer - ostbräda med gaffel och ostkniv av rostfritt stål
394,99 kr

4251805431452 CF8271 2x Ostbräda med ostkniv - skifferbräda av naturligt 
skiffer - ostbräda med gaffel och ostkniv av rostfritt stål 

394,99 kr
4251805431476 CF5153 30x påsförslutningsklämmor, återanvändbara 

förslutningsklämmor, med klistermärken för märkning, c
168,99 kr

4251805431483 CF15355 4x fickvärmare återanvändbar - handvärmare med 
pingvinmotiv för barn - värmedyna för kalla dagar och f

202,99 kr
4251805431490 CF15356 24-bitars hantverks- och målningsset för barn - Påskägg 

av skum och polystyren för målning - äggmålningsset m
202,99 kr

4251805431506 CF14319 pommes frites - pommes fritesskärare av rostfritt stål - 
potatispress med 2 skärinsatser - frukt-, grönsaks- och 

394,99 kr
4251805431537 CF15307 20x Dekoägg till påsk - Påskdekoration med naturligt 

mönster - Deko påskägg med halm, kanin, fjäril för påsk
337,99 kr

4251805431544 CF15361 19-bit äggmålningsset för barn, dekorativa ägg med 
färg och pensel och äggmålningsmaskin för påskägg, m

202,99 kr
4251805431551 CF15363 8-delars målningsset för påskägg - äggmålningsmaskin, 

pensel, färg och klistermärken - måla påskägg själv - m
225,99 kr

4251805431568 CF11453 2x påskägg att hänga upp - Påskdekorationer i fina 
färger - Påskägg med mosaikeffekt - Storlek: 9 cm

168,99 kr
4251805431582 CF14450 12x XL presentpåse till jul, jultomten och advent - 

presentpåse med julmotiv - presentpåse
450,99 kr

4251805431599 CF13988 4x krokar för dörrkrans - dörrkrok för krans - 
dörrkranskrok av metall - dekorativ kranshängare för ytt

202,99 kr
4251805431605 CF13988 4x krokar för dörrkrans - dörrkrok för krans - 

dörrkranskrok av metall - dekorativ kranshängare för ytt
202,99 kr

4251805431612 CF10044 3x skyddsuttag för stickkontakt, stänksäker skyddsbox 
för utomhusbruk, skyddskapsel för förlängningskabel, sä

168,99 kr
4251805431629 CF15375 3x påskkorg med dekorativt gräs och klistermärken - 

Påskkorgar av raffia med grönt gräs och klistermärken -
337,99 kr

4251805431636 CF15376 3x trattkanna, vattenkanna med trattpip, genomskinlig 
trattkanna, doseringskanna för tillverkning av tvål, för ol

202,99 kr
4251805431643 CF15376 3x trattkanna, vattenkanna med trattpip, transparent 

trattkanna, doseringskanna för tillverkning av tvål, för ol
146,99 kr

4251805431650 CF15377 20x öglor för presenningar - set med plastöglor för 
tyger, presenningar, tält och solsegel - självtätande pres

168,99 kr
4251805431667 CF15378 5-delars uppsättning fönsterbilder med vårmotiv - 

Statisk självhäftande fönsterdekoration till påsk - Självh
225,99 kr

4251805431674 CF15379 6-delars uppsättning fönsterbilder med vårmotiv - 
Statisk självhäftande fönsterdekoration till påsk - Självh

225,99 kr
4251805431681 CF15380 5-bitars uppsättning XL-fönsterbilder med fjädermotiv - 

Statisk självhäftande fönsterdekoration till påsk - Självh
225,99 kr

4251805431698 CF15391 2x dekorativt stativ för påsk, påskharen med glasögon, 
påskdekoration att stå, påskdekoration av trä [urval vari

225,99 kr
4251805431704 CF14476 2x dekorativt stativ för påsk - Påskkaniner av trä - 

träfigurer för att stå som påskdekoration
225,99 kr
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4251805431711 CF14475 2x dekorativt stativ för påsk - Påskkaniner av trä - 
träfigurer för att stå som påskdekoration

337,99 kr
4251805431728 CF15323 förvaringslåda - Vikbar låda för förvaring - Vikbar låda 

med handtag för garderob, kläder, böcker, leksaker
168,99 kr

4251805431735 CF15323 förvaringslåda - Vikbar låda för förvaring - Vikbar låda 
med handtag för garderob, kläder, böcker, leksaker

168,99 kr
4251805431742 CF11708 4x isbitbricka för totalt 64 isbitar - färgglada isbitbrickor 

med lock - säkert och utan läckage [urval varierar]
337,99 kr

4251805431759 CF15392 20x julbollar, julgransbollar krossskyddade i plast till jul, 
träddekorationer till julgranen med hängen, Ø 6 cm

337,99 kr
4251805431766 CF15393 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 

julgranen - Julgransdekorationer av glas
507,99 kr

4251805431773 CF15394 44x julgransbollar i olika storlekar - Julbollar till 
julgranen - Julgransdekorationer av glas

507,99 kr
4251805431780 CF15395 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
450,99 kr

4251805431797 CF15396 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251805431803 CF15397 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
394,99 kr

4251805431810 CF15398 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

394,99 kr
4251805431827 CF15399 24x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
394,99 kr

4251805431834 CF15400 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

168,99 kr
4251805431841 CF15401 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 

grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431858 CF15402 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

202,99 kr
4251805431865 CF15403 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 

juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431872 CF15404 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 
juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm

168,99 kr
4251805431889 CF15405 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 

juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431896 CF15406 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

168,99 kr
4251805431902 CF15407 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 

grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431919 CF15408 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

168,99 kr
4251805431926 CF15409 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 

grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431933 CF15410 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

168,99 kr
4251805431940 CF15411 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 

grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431957 CF15412 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

168,99 kr
4251805431964 CF15413 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 

juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431971 CF15414 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

168,99 kr
4251805431988 CF15415 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för 

juldekoration - grandekorationer till granen - Ø 3 cm
168,99 kr

4251805431995 CF15416 20x mini julgranskulor i glas - små julkulor för julpynt - 
grandekorationer till granen - Ø 3 cm

202,99 kr
4251805432008 CF15417 julgranstopp glitter stjärna - stjärntopp för julgran - 

Julgrans topp för varje trädtopp - julstjärna splitterfri
168,99 kr

4251805432015 CF7635 8x Premium bordsdukklämmor av rostfritt stål, 
bordsclips för insida och utsida, med dekor på bordsfäst

225,99 kr
4251805432022 CF7635 8x Premium bordsdukklämmor av rostfritt stål, 

bordsclips för insida och utsida, med dekor på bordsfäst
225,99 kr

4251805432039 CF7635 8x Premium bordsdukklämmor av rostfritt stål, 
bordsclips för insida och utsida, med dekor på bordsfäst

225,99 kr
4251805432039 CF7635 8x Premium bordsdukklämmor av rostfritt stål, 

bordsclips för insida och utsida, med dekor på bordsfäst
225,99 kr

4251805432046 CF15420 8x dukvikter - bordsdukar i rostfritt stål - magnetisk 
dukklämma - ca. 60 g

337,99 kr
4251805432053 CF15420 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - magnetisk 

dukklämma - ca. 50 g
337,99 kr
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4251805432060 CF15420 8x dukvikter - bordsdukar i rostfritt stål - magnetisk 
dukklämma - ca. 45 g

337,99 kr
4251805432077 CF15420 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - magnetisk 

dukklämma - ca. 45g
339,99 kr

4251805432084 CF15420 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - magnetisk 
dukklämma - ca. 50 g

337,99 kr
4251805432091 CF15420 8x dukvikter - bordsdukar i rostfritt stål - magnetisk 

dukklämma - ca. 50 g
337,99 kr

4251805432107 CF15426 com -four® LED dekorativt stativ av trä - bokstäver 
"FROHES FEST" på en träbotten - dekorativa bokstäver 

394,99 kr
4251805432114 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 

ca. 35g styck - dukklämmor
225,99 kr

4251805432121 CF15430 8x bordsdukvägare - bordsdukar i rostfritt stål - 
bordsdukar - ca. 35g vardera - dukklämmor

225,99 kr
4251805432138 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 

ca. 40g styck - dukklämmor
225,99 kr

4251805432145 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 
ca. 40g styck - dukklämmor

225,99 kr
4251805432152 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 

ca. 40g styck - dukklämmor
225,99 kr

4251805432169 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 
ca. 40g styck - dukklämmor

225,99 kr
4251805432176 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 

ca. 50 g vardera - dukklipp
225,99 kr

4251805432183 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 
ca. 40g vardera - dukklipp

225,99 kr
4251805432190 CF15430 8x dukvikter - dukvikter av rostfritt stål - dukklämmor - 

ca. 40g styck - dukklämmor
225,99 kr

4251805432206 CF15436 8x dukvikter - dukvikter i form av trollsländor och fjärilar 
- dukklämmor - ca. 35g vardera - dukklipp

202,99 kr
4251805432213 CF15436 8x dukvikter - dukvikter i form av trollsländor och fjärilar 

- dukklämmor - ca. 35g styck - dukklämmor
202,99 kr

4251805432220 CF15437 filtväska - praktisk upphängning av filt - förvaring för 
upphängning - perfekt för tält, garage, terrasser och bal

112,99 kr
4251805432237 CF13109 400g påskgräs i grönt för påskbon - Påskpynt för 

hantverk - Träull till påskkorgar
337,99 kr

4251805432244 CF15438 6-delad påskdekorationssats, lätt att göra 
påskdekorationer själv, äggmålningsmaskin och påskgrä

225,99 kr
4251805432251 CF13789 USB-bordsfläkt, tyst minifläkt för kontor och skrivbord, 

cool fläkt i klassiska färger
168,99 kr

4251805432268 CF13789 USB-bordsfläkt, tyst minifläkt för kontor och skrivbord, 
cool monterfläkt i sommarliga glada färger

202,99 kr
4251805432275 CF15381 Dekorativ stativ i trä-look - "LOVE" -bokstäver på träbas 

- dekorativ bokstäver att stå på - 29,5x12,5x4,5cm
202,99 kr

4251805432282 CF15321 2x köksfil i rostfritt stål - klassisk pastasikt med handtag 
- rund durkslag för tvättning av frukt, grönsaker och sall

337,99 kr
4251805432299 CF15382 Dekorativ stativ i trä-look - "HOME" -bokstäver på 

träbas - dekorativ bokstäver att placera på stativ - 29,5x
225,99 kr

4251805432305 CF15327 4x skyddsnät för trädgården - skyddsöverdrag för 
sängar, buskar, fruktträd - mycket fint fågelskyddsnät - 

225,99 kr
4251805432312 CF15312 3x glaskanna med lock - Vattenkaraff med handtag - 

1,1 liters glaskanna för vatten, mjölk, juice och saft
394,99 kr

4251805432329 CF15328 mycket resistent ogräsfleece - täckfleece för trädgård 
och konstruktion - effektivt skydd mot ogräs - ca 100 g 

202,99 kr
4251805432336 CF15326 LED-djuravvisare - försvar av husdjur och vilda djur 

med rörelsedetektor, ultraljud och LED-blinkande ljus - f
394,99 kr

4251805432343 CF15315 12x minispaket - utrymmesbesparande och perfekt för 
kylboxar och kylväskor - kylelement i fantastiska färger

225,99 kr
4251805432350 CF15324 LED-hänglykta med flimrande ljus, trådlöst hängande 

ljus, batteridriven orkanlykta för fester, trädgårdar och f
337,99 kr

4251805432367 CF15354 Hängmatta - Mobil hängmatta som kan laddas upp till 
120 kg - Bärbar hängmatta för inomhusbruk, balkong, t

394,99 kr
4251805432374 CF15424 fällbar campingstol - bärbar fällbar stol med bärremmar 

- liten hopfällbar stol för camping, fiske, picknick, vandri
394,99 kr

4251805432381 CF15386 2x Serveringsbricka i trä - Vintage serveringsbricka med 
litet hjärta i olika storlekar - Shabby Chic träbricka med 

394,99 kr
4251805432398 CF15330 Köksvåg - Digital köksvåg - Hushållsvåg med 

fruktdesign - Digital våg för kök och hushåll - upp till 5 k
225,99 kr

4251805432404 CF15330 Köksvåg - Digital köksvåg - Hushållsvåg med 
fruktdesign - Digital våg för kök och hushåll - upp till 5 k

225,99 kr
4251805432442 CF15373 matlåda för resor - lunchlåda med lock och 

gummiförslutning - förvaringslåda i modern design
225,99 kr
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4251805432459 CF15373 matlåda för resor - lunchlåda med lock och 
gummiförslutning - förvaringslåda i modern design

202,99 kr
4251805432466 CF15373 matlåda för resor - lunchlåda med lock och 

gummiförslutning - förvaringslåda i modern design
225,99 kr

4251805432473 CF15371 kosmetisk vävnadslåda av plast med bambulock - 
mjukpapperslåda för badrum, sovrum och vardagsrum -

337,99 kr
4251805432480 CF15423 stativstol, praktisk campingstol med bärväska, vikbar 3-

benstol för camping, strand, semester och utomhusaktiv
394,99 kr

4251805432497 CF15427 Premium cykelpump, högpresterande golvpump i 
aluminium, cykelpump med tryckmätare och slanghållar

507,99 kr
4251805432503 CF9198 4x tallrik - tallrik för köket - värmebeständiga mattor - 

tvättbara bordsmattor - 30 x 45 cm
202,99 kr

4251805432510 CF15372 2-delat set med kosmetikaorganisator - kosmetisk 
vävnadslåda - stor och liten plastlåda för förvaring av b

225,99 kr
4251805432527 CF15418 6-delad klädesbox - plastförvaringslådor i 3 storlekar för 

camping eller picknick - förvaringslåda med lock för fruk
337,99 kr

4251805432534 CF15360 2x matförvaringsburkar - förvaringsburkar av glas med 
plastlock - matförvaringslåda för camping eller picknick 

225,99 kr
4251805432541 CF15457 3x målartejp 33m x 30mm, exakt målartejp för släta 

färgkanter, temperaturbeständigt målartejp, tunn tejp, 
168,99 kr

4251805432558 CF15460 Färgvalsset - bestående av 1x fäste och 2x målarrulle - 
långhög 10cm färgrulle, 40cm fäste, ersättningsrulle - p

202,99 kr
4251805432565 CF15461 Färgvalsset - bestående av 1x fäste och 2x målarrulle - 

medelhög 25cm färgrulle, 30cm fäste, ersättningsrulle - 
202,99 kr

4251805432572 CF15462 Färgvalsset - bestående av 1x fäste och 2x målarrulle - 
långhög 25cm färgrulle, 30cm fäste, ersättningsrulle - p

225,99 kr
4251805432589 CF15463 Färgvalsset - bestående av 1x fäste och 2x målarrulle - 

medelhög 18cm färgrulle, 30cm fäste, ersättningsrulle - 
202,99 kr

4251805432596 CF15464 Färgvalsset - bestående av 1x hängare och 3x färgrulle 
- medelhög 10cm färgrulle, 25cm hängare, ersättningsr

168,99 kr
4251805432602 CF15465 Färgvalsset - bestående av 1x fäste och 2x målarrulle - 

långhög 18cm färgrulle, 30cm fäste, reservrulle - profes
168,99 kr

4251805432619 CF15466 Färgvalsset - bestående av 1x fäste och 2x målarrulle - 
medelhög 25cm färgrulle, 30cm fäste, ersättningsrulle, 

225,99 kr
4251805432626 CF15467 Färgvalsset - bestående av 1x fäste och 2x målarrulle - 

medelhög 10cm färgrulle, 40cm fäste, ersättningsrulle - 
202,99 kr

4251805432633 CF15468 Målarrullset - bestående av 1x hängare och 3x 
målarrulle - långhög 10cm färgrulle, 25cm hängare, ers

168,99 kr
4251805432640 CF15440 5x skrapgaller, plastskrapskrapa, oumbärlig 

målaraccessoarer, praktisk målargaller, för alla stora hin
202,99 kr

4251805432657 CF15310 4x keramisk kaffemugg - kaffemugg i modern design - 
kaffekanna för kalla och varma drycker - 260 ml

337,99 kr
4251805432664 CF15329 6x espressokoppar - färgglada keramiska mockakoppar 

- handgjorda små kaffekoppar för espresso, cappuccino,
337,99 kr

4251805432671 CF15422 Expander Sport - "Lätt" expander för bröstet - Expander 
för kondition hemma - Träningsanordning för musklerna

146,99 kr
4251805432688 CF15314 6x tvättborste med diskmedel - tvättborste med 

integrerad diskmedel - rengöringsborste för disk, kastrul
202,99 kr

4251805432695 CF15490 inomhus växthus, utrustning för odling av växter, 
plantskola med lock, stabil och elastisk design

394,99 kr
4251805432756 CF15098 påskdekorationsfigur - Påskägg med rosett - Grön 

keramikfigur - med mossliknande konstgräs - Påskdekor
225,99 kr

4251805432787 CF13216 äggmålningsset i 34 delar för barn - dekorativa ägg 
med färg och pensel till påsk - Påskägg att måla själv

202,99 kr
4251805432800 CF12922 2x målarset för påskägg - äggmålningsmaskin, penslar 

och färger - måla påskägg själv - målartillbehör för barn
202,99 kr

4251805432879 CF15482 Förvaringslåda i plast i 8 delar - fyrkantig förvaringslåda 
med lock i 4 storlekar - förvaringslåda för grönsaker, fru

202,99 kr
4251805432886 CF15489 Förvaringslådor i 3 delar - plastförvaringslådor i 3 

storlekar för camping eller picknick - förvaringslåda med
225,99 kr

4251805432893 CF15483 matlåda för barn - lunchlåda med elastisk förslutning - 
förvaringslåda med indiskt motiv för skola och fritid

225,99 kr
4251805432909 CF15483 matlåda för barn - lunchlåda med elastisk förslutning - 

förvaringslåda med indiskt motiv för skola och fritid
225,99 kr

4251805432916 CF15483 matlåda för barn - lunchlåda med elastisk förslutning - 
förvaringslåda med indiskt motiv för skola och fritid

225,99 kr
4251805432923 CF13558 magnetisk gardin för insektsskydd - flugskärm med 

magnet för balkongdörren och altandörren - dörrmonter
337,99 kr

4251805432930 CF5948 2x Grönsaksrivare - Grönsaksskivare i rostfritt stål - 
Universellt rivjärn med olika rivytor för grönsaker, ost oc

168,99 kr
4251805432947 CF15370 2x vattenkanna 1,8 liter, vacker långhalsad 

vattenkanna, blomvattenkanna för vattning och gödsling
337,99 kr
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4251805432954 CF15370 2x vattenkanna 1,8 liter, vacker långhalsad 
vattenkanna, blomvattenkanna för vattning och gödsling

337,99 kr
4251805432961 CF15481 dragkamp, 10 m kraftigt starkt jut rep, med mållinje och 

flagga, stor dragkampleksak för stranden, trädgården o
507,99 kr

4251805432978 CF15480 simtermometer för poolen - analog temperaturvisning - 
simtermometer för utomhus- och inomhuspooler, akvari

168,99 kr
4251805432985 CF15480 2x simtermometer för poolen - analog 

temperaturvisning - simtermometer för utomhus- och in
202,99 kr

4251805432992 CF15421 13-delade dricksglas set - glas karaff och dricksglas 
med lock och återanvändbart halm - glas med lock och 

394,99 kr
4251805433005 CF15351 4x volymavstötande medel, djurvänligt volymavstötande 

medel, ofarligt avskräckande från hundhår, husdjursavst
202,99 kr

4251805433012 CF15351 6x volymavstötningsmedel, djurvänliga volymavstötande 
medel, ofarliga avskräckande medel för hundhår, repell

202,99 kr
4251805433029 CF15352 4x kattfrukt, djurvänligt hus & vildkattavstötande medel, 

ofarligt avskräckande från hundhår, husdjursavstötande
225,99 kr

4251805433036 CF15352 6x kattfrukt, djurvänligt hus- och vildkattavstötande 
medel, ofarligt avskräckande från hundhår, husdjursavst

337,99 kr
4251805433043 CF15352 2x kattfrukt, djurvänligt hus- och vildkattavstötande 

medel, ofarliga avskräckande medel från hundhår, husdj
202,99 kr

4251805433050 CF15351 2x volymmedel, djurvänligt volymmedel, ofarligt 
avskräckande från hundhår, husdjursmedel & vilddjur

168,99 kr
4251805457360 CF15350 10x vildsvinsavskräckande medel, djurvänligt 

vildsvinsavskräckande medel, ofarligt avstötningsmedel 
337,99 kr

4251805433074 CF15349 10x volymavstötande medel, djurvänliga 
volymavstötande medel, ofarliga avskräckande medel fö

337,99 kr
4251805433111 CF15098 2x påskdekorationsfigur - Påskägg med rosett - Grön 

keramikfigur - med mossliknande konstgräs - Påskdekor
337,99 kr

4251805433159 CF15500 2x filtpåse xxl för shopping, tidningar, papper, leksaker, 
picknick eller stranden, robust av tjock filt, perfekt vedp

337,99 kr
4251805433166 CF15501 filtpåse xxl för shopping, tidningar, papper, leksaker, 

picknick eller på stranden, robust i tjock filt, perfekt ved
337,99 kr

4251805433173 CF15502 filtpåse xxl för shopping, tidningar, papper, leksaker, 
picknick eller strand, robust tillverkad av tjock filt, perfe

337,99 kr
4251805433180 CF15503 6x Filtpannskydd - pannskydd för att skydda mot repor - 

pannskyddsmatta även för grytor och skålar
168,99 kr

4251805433197 CF15504 6x Filtpannskydd - pannskydd för att skydda mot repor - 
pannskyddsmatta även för grytor och skålar

168,99 kr
4251805433203 CF15505 8-delad förstklassig filtunderlägg - modern underlägg i 

tidlös design - underlägg för upp till 8 personer - tjock fi
337,99 kr

4251805433210 CF15505 8-delad förstklassig filtunderlägg - modern underlägg i 
tidlös design - underlägg för upp till 8 personer - tjock fi

337,99 kr
4251805433227 CF15506 Premium filtbandstejp - dekoration till festbordet - 

bordsskiva som bordsdekoration - lång, smal bordsduk
337,99 kr

4251805433234 CF15506 Premium filtbandstejp - dekoration till festbordet - 
bordsskiva som bordsdekoration - lång, smal bordsduk

202,99 kr
4251805433241 CF12041 slangsprinkler - spraysprinkler för bevattning av 

långsträckta, smala zoner - anslutningsklar pärlslang i s
337,99 kr

4251805433258 CF15367 2x Fotoram i trä - Snygg fotoram för bröllopsbilder - 
Träram med bred kant för favoritbilder - 8,5 x 8,5 cm

337,99 kr
4251805433265 CF15322 Champagnekylare med bordshållare - kylhink för 

mousserande vin, vin och champagne - ädel vinkylare i r
394,99 kr

4251805433272 CF15362 Stor strandväska - Modern poolväska för strandredskap 
- Shopper för shopping för damer - Axelväska för strand

394,99 kr
4251805433289 CF15362 Stor strandväska - Modern poolväska för strandredskap 

- Shopper för shopping för damer - Axelväska för strand
394,99 kr

4251805433296 CF15364 Stor strandväska - Modern poolväska för strandredskap 
- Shopper för shopping för damer - Axelväska för strand

394,99 kr
4251805433302 CF15364 Stor strandväska - Modern poolväska för strandredskap 

- Shopper för shopping för damer - Axelväska för strand
337,99 kr

4251805433319 CF15364 Stor strandväska - Modern poolväska för strandredskap 
- Shopper för shopping för damer - Axelväska för strand

337,99 kr
4251805433326 CF15368 ankare gjord av betong med rep - dekorativt 

skeppsankare för stående och hängande - maritimt ank
337,99 kr

4251805433333 CF15517 4x sittdynor av filt - vadderade stolsdynor - rund 
sittdyna för matsal, trädgård, balkong - 2-färgad vändb

450,99 kr
4251805433340 CF15517 4x sittdynor gjorda av filt - vadderade stolsdynor - 

fyrkantiga sittdynor för matsalar, trädgårdar, balkonger 
450,99 kr

4251805433357 CF15518 4x sittdynor av filt - vadderade stolsdynor - rund 
sittdyna för matsal, trädgård, balkong - halkfri undersid

507,99 kr
4251805433364 CF15518 4x sittdynor av filt - vadderade stolsdynor - rund 

sittdyna för matsal, trädgård, balkong - halkfri undersid
507,99 kr
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4251805433371 CF15518 4x sittdynor av filt - vadderade stolsdynor - rund 
sittdyna för matsal, trädgård, balkong - halkfri undersid

507,99 kr
4251805433388 CF15518 4x sittdynor av filt - vadderade stolsdynor - fyrkantig 

sittdynor för matsal, trädgård, balkong - halkfri undersid
450,99 kr

4251805433395 CF15518 4x sittdynor av filt - vadderade stolsdynor - fyrkantig 
sittdynor för matsal, trädgård, balkong - halkfri undersid

507,99 kr
4251805433401 CF15518 4x sittdynor av filt - vadderade stolsdynor - fyrkantig 

sittdynor för matsal, trädgård, balkong - halkfri undersid
450,99 kr

4251805433418 CF15365 Hängande förvaring
 - Praktisk hängande arrangör

337,99 kr
4251805433425 CF14312 vitlökspress - set med silikonskalare och 

rengöringsborste - vitlöksrulle - rostfri vitlökskärare
146,99 kr

4251805433432 CF15519 COM -FOUR® 6x växtskyltar av skiffer - Växtproppar 
med krita för märkning - Växtetiketter - Ströskyltar - Trä

146,99 kr
4251805433449 CF15507 2x fruktflugfälla - insektsfälla för fruktflugor, 

vinägerflugor och fruktflugor - trattfälla med effektivt lo
168,99 kr

4251805433456 CF15513 2x Insats för diskbänken - diskbänksmatta vinkelformad 
- insatsen för diskbänken skyddar diskbänkens yta och d

202,99 kr
4251805433463 CF15509 com -four® mörkerglasögon för förare - nattglasögon 

med färgade linser och fodral - nattglasögon minskar bl
225,99 kr

4251805433494 CF13595 juldörrkrans - adventskrans med kottar och vita bär - 
dekorationskrans - juldekoration - bordskrans - julkrans

337,99 kr
4251805433500 CF13590 juldörrkrans - Adventskrans med röda bär och lövkrans 

- Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskrans - Julkrans
337,99 kr

4251805433517 CF13590 juldörrkrans - Adventskrans med röda bär och lövkrans 
- Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskrans - Julkrans

394,99 kr
4251805433524 CF13590 juldörrkrans - Adventskrans med röda bär och lövkrans 

- Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskrans - Julkrans
450,99 kr

4251805433531 CF13589 juldörrkrans - Adventskrans med kottar, bär och blad - 
Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskrans - Julkrans

225,99 kr
4251805433548 CF13589 juldörrkrans - Adventskrans med kottar, bär och blad - 

Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskrans - Julkrans
337,99 kr

4251805433555 CF13589 COM -FOUR® juldörrkrans - Adventskrans med kottar, 
bär och blad - Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskr

394,99 kr
4251805433562 CF15528 30x hängande tallkottar i guldfärg - kottar som 

juldekoration - kottdekoration att hänga på - hantverkss
202,99 kr

4251805433579 CF15528 30x hängande tallkottar med vita spetsar - kottar som 
juldekoration - kottdekoration att hänga på - hantverkss

225,99 kr
4251805433586 CF15528 30x hängande tallkottar i vitt - kottar som juldekoration 

- konpynt att hänga på - hantverksset - julpynt
202,99 kr

4251805433593 CF15536 20x spridningsdekoration, dekorativa grenar med bär, 
dekorativa grenar för spridning som hantverksmaterial, 

168,99 kr
4251805433609 CF15539 150x scatter dekoration, dekorativa grenar med bär, 

dekorativa grenar för spridning som hantverksmaterial, 
168,99 kr

4251805433616 CF15539 300x scatter dekoration, dekorativa grenar med bär, 
dekorativa grenar för spridning som hantverksmaterial, 

168,99 kr
4251805433623 CF15540 240x scatter dekoration, dekorativa grenar med bär, 

dekorativa grenar för spridning som hantverksmaterial, 
168,99 kr

4251805433630 CF15541 50x scatter dekoration, dekorativa grenar med bär, 
dekorativa grenar för spridning som hantverksmaterial, 

202,99 kr
4251805433647 CF15542 25x scatter dekoration, dekorativa grenar med bär, 

dekorativa grenar för spridning som hantverksmaterial, 
168,99 kr

4251805433654 CF15543 50x spridningsdekoration, dekorativa tallgrenar för 
spridning, dekorativa grenar som hantverksmaterial, pry

202,99 kr
4251805433661 CF15544 50x dekorativ kanelstång, kanelstång som juldekoration, 

kryddbark som höst- och vinterdekoration, bra hantverk
202,99 kr

4251805433678 CF15544 25x dekorativ kanelstång, kanelstång som juldekoration, 
kryddbark som höst- och vinterdekoration, bra hantverk

202,99 kr
4251805433692 CF15546 200x utspridda dekorationer, dekorativa hjärtan att 

sprida, dekorativa hjärtan av björkbark, hantverksartikla
202,99 kr

4251805433708 CF15547 1x DIY dekorativ träkrans för pyssel - krans av rotting 
för att dekorera fönster, bord och dörrar, till exempel

202,99 kr
4251805433715 CF15547 2x DIY dekorativ träkrans för att mixtra - krans av 

rotting för att dekorera t.ex. fönster, bord och dörrar
337,99 kr

4251805433722 CF15548 6x dekorativ mistel, dekorativ mistel att hänga upp, 
dekorativa grenar som hantverksmaterial, pryder presen

202,99 kr
4251805433739 CF15549 6x dekorativ mistel, dekorativ mistel att hänga upp, 

dekorativa grenar som hantverksmaterial, pryder presen
168,99 kr

4251805433746 CF15550 6x dekorativ mistel, dekorativ mistel att hänga upp, 
dekorativa grenar som hantverksmaterial, pryder presen

168,99 kr
4251805433753 CF15524 Fotoram "LOVE" - Fotoram för 3 bilder med LED - 

Dekorativ ram av trä och plast för upphängning
202,99 kr
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4251805433760 CF15524 Fotoram "HOME" - Fotoram för 3 bilder med LED - 
Dekorativ ram av trä och plast för upphängning

168,99 kr
4251805433777 CF12413 Vit premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 

julgranskåpa för ljusgranen - bas i juldesign för present
450,99 kr

4251805433784 CF15551 Premium julgran filt för att skydda mot tallnålar - rund 
julgran filt för julgranen - underlag med jul motiv

394,99 kr
4251805433791 CF15552 Premium julgran filt för att skydda mot tallnålar - rund 

julgran filt för julgranen - underlag med jul motiv
450,99 kr

4251805433807 CF14169 2x premium stolöverdrag - Juldekoration för stolar - 
skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv

225,99 kr
4251805433814 CF14169 8x premium stolöverdrag - Juldekoration för stolar - 

skyddsöverdrag i juldesign - sittmöbelöverdrag - stolsöv
619,99 kr

4251805433821 CF15522 Förvaring av inplastningspapper - Organiserare för 
inplastningspapper - Påse för inplastningspapper - Förva

337,99 kr
4251805433838 CF15523 Förvaring av inplastningspapper - Organiserare för 

inplastningspapper - Påse för inplastningspapper - Förva
337,99 kr

4251805433845 CF15313 Flasköppnare för väggen - Ölöppnare med magnetisk 
korkhållare - Flasköppnare för väggen med ordspråk oc

202,99 kr
4251805433852 CF15313 Flasköppnare för väggen - Ölöppnare med magnetisk 

korkhållare - Flasköppnare för väggen med ordspråk oc
202,99 kr

4251805433869 CF15313 Flasköppnare för väggen - Ölöppnare med magnetisk 
korkhållare - Flasköppnare för väggen med ordspråk oc

202,99 kr
4251805433876 CF15366 Flasköppnare för väggen - Ölöppnare med 

uppsamlingsbehållare för kronkapslar - Flasköppnare för
225,99 kr

4251805433883 CF15366 Flasköppnare för väggen - Ölöppnare med 
uppsamlingsbehållare för kronkapslar - Flasköppnare för

202,99 kr
4251805433890 CF15366 Flasköppnare för väggen - Ölöppnare med 

uppsamlingsbehållare för kronkapslar - Flasköppnare för
225,99 kr

4251805433920 CF12278 2x badleksaker för pojkar och flickor, vattenleksaker för 
att dra upp perfekt i badkaret eller poolen

202,99 kr
4251805433937 CF12278 2x badleksaker för pojkar och flickor, vattenleksaker för 

att dra upp perfekt i badkaret eller poolen
202,99 kr

4251805433944 CF15470 6x växtkorgar för blomlökar, förplantningskål för 
plantering och förvaring av lökplantor, stor korg med gr

337,99 kr
4251805433951 CF15471 6x växtkorgar för blomlökar, förplantningsskål för 

plantering och förvaring av lökplantor, medelstor korg 
202,99 kr

4251805433968 CF15472 6x växtkorgar för blomlökar, förplantningskål för 
plantering och förvaring av lökplantor, liten grön lökorg

202,99 kr
4251805433975 CF15566 6-delars uppsättning växtkorgar för blomlökar, 

förplantningsplanterskål för plantering och förvaring av l
225,99 kr

4251805433982 CF13753 värmeljushållare - dekorativ ljusstake för jul och höst - 
ljusstake med naturmaterial - hantverk

337,99 kr
4251805433999 CF13753 värmeljushållare - dekorativ ljusstake för jul och höst - 

ljusstake med naturmaterial - hantverk
394,99 kr

4251805434002 CF15567 dörrkrans till jul - vit adventskrans med kottar och bär - 
dekorationskrans - juldekoration - bordskrans - julkrans

394,99 kr
4251805434019 CF15568 dörrkrans till jul - vit adventskrans med kottar och 

grenar - dekorationskrans - juldekoration - bordskrans - 
450,99 kr

4251805434026 CF15529 Tulpanvisningsställ - Premium metall tulpan på bas av 
mangoträ

225,99 kr
4251805434040 CF15533 Ljushållare med dekorativ stjärna - Dekorativ ljushållare 

i metall med bas av mangoträ - Ljushållare för alla slags
394,99 kr

4251805434057 CF15534 Premium Deco Ship
 - Maritim segelbåt av mangoträ och metall - deco displ

450,99 kr
4251805434064 CF15535 dekostativ "love" - bokstäver gjorda av metall på 

mangoträbas - dekorativa bokstäver att sätta på - 17x1
337,99 kr

4251805434071 CF15537 deco display "love" - bokstäver gjorda av metall på 
mangoträ - dekorativa bokstäver att sätta på - 33x17,5x

394,99 kr
4251805434088 CF15538 com -four® deco stativ "Home" - bokstäver av metall 

på en mangoträfot - dekorativa bokstäver att sätta på
168,99 kr

4251805434095 CF15553 Premium Deco Ship
 - Maritim segelbåt av mangoträ och metall - deco displ

337,99 kr
4251805434101 CF15554 Ljushållare med dekorativt hjärta - Dekorativ ljushållare 

i metall med bas av mangoträ - Ljushållare för alla slags
337,99 kr

4251805434118 CF15555 Ljushållare med dekorativt hjärta - Dekorativ ljushållare 
i metall med bas av mangoträ - Ljushållare för alla slags

337,99 kr
4251805434125 CF15556 Ljushållare med dekorativ stjärna - Dekorativ ljushållare 

i metall med bas av mangoträ - Ljushållare för alla slags
394,99 kr

4251805434132 CF15557 Ljushållare med dekorativt hjärta - Dekorativ ljushållare 
i metall med bas av mangoträ - Ljushållare för alla slags

394,99 kr
4251805434149 CF15558 Premium dekorationsstativhjärta - metallhjärta med 

bokstäver på mangoträbas - dekorationshjärta av metall
337,99 kr
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4251805434156 CF15559 dekostativ i trälook - XL-bokstäver "Love" av mangoträ - 
träbokstäver för att placera och ge bort - 56 cm

450,99 kr
4251805434163 CF15560 dekostativ "love" - bokstäver gjorda av metall i en cirkel 

gjord av mangoträ - dekorativ bokstäver att lägga ner - 
337,99 kr

4251805434170 CF15560 dekostativ "Home" - bokstäver gjorda av metall i en 
cirkel av mangoträ - dekorativa bokstäver att lägga ner 

337,99 kr
4251805434187 CF15561 dekorationsstativhjärta - metallhjärta och trähjärta på 

mangoträbas - dekorationshjärtor av metall och trä att s
337,99 kr

4251805434194 CF15562 Deco display blomma - Premium deco blomma tillverkad 
av mangoträ - Träblomma med liten metallblomma för a

225,99 kr
4251805434200 CF15563 Premium dekorativ stativfågel - Metallfågel med 

blomma på bas av mangoträ - metallfågel att visa upp o
225,99 kr

4251805434217 CF15564 Premium dekorationsstativhjärta - metallhjärta med 
fåglar på bas av mangoträ - dekorationshjärta av metall

337,99 kr
4251805434224 CF13445 2x fjäderdamm med teleskopiskt handtag, dammtorkare 

extra lång och utdragbar, för högt i tak, spindelnätkvast
337,99 kr

4251805434231 CF15569 dörrkrans till jul - vit adventskrans med tygrosor - 
dekorationskrans - juldekoration - bordskrans - julkrans

563,99 kr
4251805434255 CF15528 30x hängande tallkottar med silverfärgade spetsar - 

kottar som juldekoration - kottdekoration att hänga på -
225,99 kr

4251805434262 CF13604 30x tallkottar med silverfärgad glitter - kottar som 
juldekoration - kondekoration med glitter - strödekoratio

225,99 kr
4251805434279 CF15469 4x vattenkotte, lerkotte med slang som droppsystem 

vattendispenser på semester, automatiskt vattensystem
202,99 kr

4251805434286 CF15508 simningsfigur i rymdskeppsdesign - uppblåsbar 
vågförare för barn - luftmadrass med handtag och vatte

450,99 kr
4251805434293 CF15469 8x vattenkotte, lerkotte med slang som droppsystem 

vattendispenser på semester, automatiskt vattensystem
337,99 kr

4251805434309 CF15511 Bamboo Tablet Stand - Tablethållare för smartphone 
och Ebook - Universal Mobile Phone Stand för mobiltelef

168,99 kr
4251805434316 CF15475 2x blomspruta - sprayflaska för vattning av växter - 

vattensprayflaska för finfördelning och skadedjursbekä
202,99 kr

4251805434323 CF15476 2x blomspruta - sprayflaska för vattning av växter - 
vattensprayflaska för finfördelning och skadedjursbekä

202,99 kr
4251805434330 CF15477 3x blomspruta - sprayflaska för vattning av växter - 

vattensprayflaska för finfördelning och skadedjursbekä
225,99 kr

4251805434347 CF15479 3x blomspruta - sprayflaska för vattning av växter - 
vattensprayflaska för finfördelning och skadedjursbekä

337,99 kr
4251805434354 CF15384 Keramisk vas - Blomstervas i bladdesign - Vaser Deco 

för blommor - Dekovas för hem och kontor
337,99 kr

4251805434361 CF15385 Keramisk vas - Blomstervas i grendesign - Vaser Deco 
för blommor - Dekovas för hem och kontor

394,99 kr
4251805434415 CF11046 dragkropp för dörren - dörrbotten tätning - dragkropp 

med sammetremsor - skydd mot drag och buller - 90 c
337,99 kr

4251805434422 CF11046 dragkropp för dörren - dörrbotten tätning - dragkropp 
med sammetremsor - skydd mot drag och buller - 90 c

337,99 kr
4251805434439 CF15495 fyrkantig plaskepool - uppblåsbar pool - pool - pool över 

marken för trädgården - ca 2,6 x 1,7 m
676,99 kr

4251805434446 CF14858 12-delat teservis, turkiskt téglas, original orientaliskt ay-
set för 12 personer i traditionell design

394,99 kr
4251805434453 CF14858 6-delat tesglasuppsättning, turkiskt téglas, original 

orientaliskt ay-set för 6 personer i traditionell design
337,99 kr

4251805434460 CF15514 3x äggtjuv - äggkokare för mikrovågsugn - borttappade 
ägg - dubbel kopp för pochering av ägg - mikrovågsugn

146,99 kr
4251805434477 CF9069 2x Väderkvarn - Vindklocka i blomsterdesign - Färgglada 

väderkvarn för trädgård, terrass och balkong
337,99 kr

4251805434484 CF9253 konditorivaror av plast, fäste för shortbreads, kakor och 
mjukt kött, köttkvarn med sugkopp för vakuum för ett s

337,99 kr
4251805434491 CF9299 2x flaskkylare för resor - vinkylhylsa med snabbkoppling 

- kylhylsa för kylning av öl, vin och läsk - champagnekyl
168,99 kr

4251805434507 CF13043 2x Flaskekylare för på språng - vinkylare med 
snabbfäste - kylarhylsa för att kyla öl, vin och läskedryc

225,99 kr
4251805434514 CF13048 2x Flaskekylare för på språng - champagnekylare med 

dragsko - kylarärm för kylning av champagne, vin, öl oc
337,99 kr

4251805434521 CF15359 serveringsplatta med klockkruka, klockkruka med fat, 
serveringsplatta för täckning och servering av rätter, ka

507,99 kr
4251805434538 CF15510 36-delad tapasuppsättning av trä, serveringsbräda, skål 

och träspett för snacks, fingermat, antipasti, tapas, ost, 
337,99 kr

4251805434545 CF15521 ryggskydd för bilen - baksätesarrangör för mer 
förvaringsutrymme - bilbarnstolsskydd för ryggstödet - 

337,99 kr
4251805434552 CF14278 3x luftfuktare av keramik - radiatorförångare för 

befuktning av rumsluften - vattenindunstare med S -for
394,99 kr
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4251805434569 CF15583 8x premiumdukklämmor - bordsklämmor av rostfritt stål 
- dukklämmor för insida och utsida

168,99 kr
4251805434569 CF15583 8x premiumdukklämmor - bordsklämmor av rostfritt stål 

- dukklämmor för insida och utsida
168,99 kr

4251805434576 CF15583 16x Premium dukklämmor - bordsklämmor av rostfritt 
stål - dukklämmor för insida och utsida

202,99 kr
4251805434583 CF12011 8x bordsduksklämma med fjäder - bordssklämma i stål - 

bordsduksklämma för inomhus och utomhus
202,99 kr

4251805434590 CF15288 8-delad bordstablett dekorativa tallrikar - bordstablett - 
bordsmatta - återanvändbara fat som bordsdekoration -

337,99 kr
4251805434606 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 

dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f
168,99 kr

4251805434613 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 
dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f

168,99 kr
4251805434620 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 

dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f
168,99 kr

4251805434637 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 
dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f

146,99 kr
4251805434644 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 

dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f
168,99 kr

4251805434651 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 
dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f

146,99 kr
4251805434668 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 

dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f
168,99 kr

4251805434675 CF15585 tablettlåda 7 dagar med polsk inskription (Poniedzialek - 
Niedziela) - medicinbox 4 fack (rano, poludnie, wieczór, 

202,99 kr
4251805434682 CF15586 2x medicindispenser - medicinask för 7 dagar - 

tablettbox - tablettbox - tablettbox - veckodispenser för 
146,99 kr

4251805434682 CF15586 2x medicindispenser - medicinask för 7 dagar - 
tablettbox - tablettbox - tablettbox - veckodispenser för 

146,99 kr
4251805434699 CF15587 2X läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 

dagar - pillerbox - pillerbox - tablettbox - veckodispense
168,99 kr

4251805434705 CF15587 2X läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 
dagar - pillerbox - pillerbox - tablettbox - veckodispense

146,99 kr
4251805434743 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 

dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f
168,99 kr

4251805434750 CF15584 läkemedelsdispenser i POLSKA - läkemedelsbox i 7 
dagar - 3 fack - pillerbox - tablettbox - veckodispenser f

168,99 kr
4251805434828 CF15582 13-delat numrerat kubbspel av trä, populärt 

utomhusspel, skandinaviskt vikingaspel, bondkäglor, viki
394,99 kr

4251805434835 CF15520 grillgrill i rostfritt stål med praktiska handtag, grillkorg 
för grönsaker, fisk och kött, bra servering och grillplatta

337,99 kr
4251805434842 CF15496 tvättkorg av bambu med lock - korg för förvaring av 

kläder - tvättlåda - tvättkista - tvättuppsamlare - tvättlå
507,99 kr

4251805434927 CF15308 2x sockerskakare, sockerdispenser av glas, klassisk 
shaker för brunt socker och vitt hushållsocker, lätt att d

168,99 kr
4251805434934 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 

vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 
146,99 kr

4251805434934 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 
vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 

146,99 kr
4251805434941 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 

vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 
146,99 kr

4251805434941 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 
vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 

146,99 kr
4251805434958 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 

vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 
146,99 kr

4251805434958 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 
vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 

146,99 kr
4251805434965 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 

vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 
146,99 kr

4251805434965 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 
vardera - pillerbox - tablettlåda - veckodispenser [språk 

146,99 kr
4251805434972 CF15369 analog väckarklocka, klassisk reseväckarklocka, 

kvartsklocka i metalliskt utseende, vaknande larm utan 
202,99 kr

4251805434989 CF15369 analog väckarklocka, klassisk reseväckarklocka, 
kvartsklocka i metalliskt utseende, vaknande larm utan 

202,99 kr
4251805434996 CF15369 analog väckarklocka, klassisk reseväckarklocka, 

quartzklocka i metalliskt utseende, väckarklocka utan sn
202,99 kr

4251805434996 CF15369 analog väckarklocka, klassisk reseväckarklocka, 
quartzklocka i metalliskt utseende, väckarklocka utan sn

202,99 kr
4251805435009 CF15425 konstgjord växt i ett glas med LED-belysning, snygg 

stämningsbelysning, omgivande lampa med konstgjorda
202,99 kr
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4251805435016 CF15425 konstgjord växt i ett glas med LED-belysning, snygg 
stämningsbelysning, omgivande lampa med konstgjorda

202,99 kr
4251805435023 CF15425 konstgjord växt i ett glas med LED-belysning, snygg 

stämningsbelysning, omgivande lampa med konstgjorda
202,99 kr

4251805435054 CF15597 51x julkulor, okrossbara julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hänge

225,99 kr
4251805435054 CF15597 51x julkulor, okrossbara julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hänge
225,99 kr

4251285568648 CF15598 52x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805435078 CF15599 30x julkulor - Julgranskulor av okrossbar plast till jul - 

Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer
337,99 kr

4251285595460 CF15600 72x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251805435092 CF15601 Deco Star Christmas - Juldekoration Metallstjärna med 

Deco - Stående vit julstjärna med tallnål, blomma och b
168,99 kr

4251805435108 CF15602 51x julkulor, julgranskulor splittersäkra av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

563,99 kr
4251285590120 CF15602 51x julkulor, julgranskulor splittersäkra av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
450,99 kr

4251805401219 CF15604 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

563,99 kr
4251805401219 CF15604 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
563,99 kr

4251805435139 CF15604 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

450,99 kr
4251285595477 CF15606 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
450,99 kr

4251285595477 CF15606 128x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

450,99 kr
4251805435153 CF15607 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
168,99 kr

4251285593282 CF15607 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251285593725 CF15608 Dekorationsstjärna jul, juldekoration metallstjärna med 

dekoration, vit julstjärna stativ med tallbarr, blomma &a
168,99 kr

4251285590229 CF15609 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251805435191 CF15610 Deco Star Christmas - Juldekoration Metallstjärna med 

Deco - Stående vit julstjärna med tallnål, blomma och b
168,99 kr

4251805435221 CF15612 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251805435238 CF15612 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
168,99 kr

4251285594111 CF15612 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251805418866 CF15613 10-delat julgranshängsats, brytfast julgransdekorationer 

i form av kottar och gåvor, fantastiska juldekorationer
168,99 kr

4251285594104 CF15615 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251285594081 CF15616 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
168,99 kr

4251805435290 CF15617 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251805435306 CF15618 Deco Star Christmas - Juldekorationsstjärna i metall - 

Julstjärna med glitter
202,99 kr

4251805435320 CF15620 COM -FOUR® Deco Star Christmas - 
Juldekorationsstjärna i metall - Julstjärna med glitter

168,99 kr
4251805435337 CF15621 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
168,99 kr

4251805426083 CF15622 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

202,99 kr
4251805435344 CF15622 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
168,99 kr

4251805435351 CF15623 6x julkulor, brytsäkra julgranskulor i plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

168,99 kr
4251805426069 CF15625 9x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251805435382 CF15626 COM -FOUR® Deco Star Christmas - 
Juldekorationsstjärna i metall - Julstjärna med glitter

168,99 kr
4251285590168 CF15627 12x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
225,99 kr
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4251805435405 CF15628 12x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

225,99 kr
4251285592025 CF15629 Dekorativ stjärnjul - Julgranspynt av metall - 

Juldekoration att lägga ner - dekorativ julstjärna
146,99 kr

4251805435436 CF15631 deco star Christmas - Juldekorationsstjärna - stå-upp 
julstjärna med glitter - Julgranstopp

146,99 kr
4251805426076 CF15632 8x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251805435450 CF15632 8x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805435467 CF15632 8x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251805435474 CF15633 deco star Christmas - Juldekorationsstjärna av metall - 
stående julstjärna med glitter och paljetter - gyllene julg

168,99 kr
4251805435481 CF15634 deco star Christmas - Juldekorationsstjärna av metall - 

stående julstjärna med glitter - gyllene julgranstopp
168,99 kr

4251805425352 CF15635 6x julbollar - julgransbollar med tygöverdrag till jul - 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

168,99 kr
4251805419467 CF13508 6X julkulor med julmotiv, julgranskulor med tygöverdrag 

till jul, grandekorationer till granen
168,99 kr

4251285595453 CF11665 3x julkulor, plastjulgranskulor till jul, grandekorationer 
till granen, Ø 10 cm

202,99 kr
4251805435528 CF15638 deco star Christmas - Juldekorationsstjärna av metall - 

stående julstjärna med glitter - gyllene julgranstopp
168,99 kr

4251805435535 CF15637 3x julbollar - julgransbollar med tygöverdrag till jul - 
träddekorationer till julgranen, Ø 10 cm

202,99 kr
4251805435542 CF15639 deco star Christmas - Juldekorationsstjärna av metall - 

stående julstjärna med glitter och paljetter - gyllene julg
168,99 kr

4251805435566 CF15641 deco star Christmas - Juldekorationsstjärna av metall - 
stående julstjärna med glitter och paljetter - gyllene julg

168,99 kr
4251805435580 CF15643 COM -FOUR® Deco Star Christmas - 

Juldekorationsstjärna i metall - Julstjärna med glitter
168,99 kr

4251285592117 CF15644 6x julgranshängen istappar med snö - ädla 
julgransdekorationer att fästa - Julgransdekorationer - J

146,99 kr
4251285590212 CF15645 3x julgranshänge ekollon med glitter - ädel 

julgransdekoration att fästa - Julgransdekoration för vint
168,99 kr

4251805435610 CF15646 deco star Christmas - Juldekorationsstjärna av metall - 
stående julstjärna med glitter - gyllene julgranstopp

146,99 kr
4251805455380 CF15647 4x deco ängelhänge av akryl - Julgransdekorationer för 

upphängning - hängare för granen med glitter - lyckobri
202,99 kr

4251805455380 CF15647 4x deco ängelhänge av akryl - Julgransdekorationer för 
upphängning - hängare för granen med glitter - lyckobri

202,99 kr
4251805418705 CF14340 8x julgranshänge "kottar" - Julgransdekorationer att 

fästa - Julgranshänge i form av en kotte - okrossbar
168,99 kr

4251805418705 CF14340 8x julgranshänge "kottar" - Julgransdekorationer att 
fästa - Julgranshänge i form av en kotte - okrossbar

168,99 kr
4251805435641 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251285568617 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

202,99 kr
4251805435665 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251285568624 CF15650 42x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805435689 CF15650 42x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251805435696 CF15650 42x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251285590151 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
394,99 kr

4251285590175 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251285590113 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
394,99 kr

4251805435733 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251805435740 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
394,99 kr

4251805435757 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805435764 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
394,99 kr
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4251805435771 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805435788 CF15651 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
394,99 kr

4251805435795 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805435801 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251285590137 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

394,99 kr
4251805435825 CF15649 24x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 

grandekorationer till granen med hängen
337,99 kr

4251805435849 CF15652 18x julkulor, julgranskulor av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen

337,99 kr
4251805435856 CF15653 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
202,99 kr

4251805435863 CF15653 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast

202,99 kr
4251805421316 CF15653 julgranstopp i form av en stjärna - Julgransdekorationer 

- Stjärna till julgranstoppen - Julgransdekorationer av pl
168,99 kr

4251805435887 CF15653 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast

168,99 kr
4251805435894 CF15654 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
202,99 kr

4251805435924 CF15656 julgranstopp i stjärnform - Röd stjärna till 
julgranstoppen - Julgransdekorationer - Julgransdekorat

146,99 kr
4251805435931 CF15656 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
146,99 kr

4251805435948 CF15657 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast

146,99 kr
4251805435955 CF15658 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
146,99 kr

4251805435962 CF15659 julgranstopp i stjärnform - Röd stjärna till 
julgranstoppen - Julgransdekorationer - Julgransdekorat

146,99 kr
4251805435979 CF15660 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
146,99 kr

4251805435986 CF15661 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast

146,99 kr
4251805435993 CF15662 julgranstopp i stjärnform - Röd stjärna till 

julgranstoppen - Julgransdekorationer - Julgransdekorat
168,99 kr

4251285591653 CF15662 julgranstopp i stjärnform - Stjärna för julgranstoppen - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast

202,99 kr
4251805436013 CF15662 julgranstopp i stjärnform - Vit stjärna till toppen av 

julgranen - Julgransdekorationer - Julgransdekorationer 
168,99 kr

4251805436020 CF15662 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 
Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast

168,99 kr
4251805436037 CF15663 julgransskiva i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
146,99 kr

4251805436044 CF15664 julgranstopp i stjärnform - Stor stjärna till 
julgranstoppen - Julgransdekorationer - Julgransdekorat

168,99 kr
4251805436051 CF15665 julgranstopp i stjärnform - Stjärna till julgranstoppen - 

Julgransdekorationer - Julgransdekorationer av plast
168,99 kr

4251805421545 CF15666 julgranstopp i stjärnform - Röd stjärna på toppen av 
julgranen - Julgransdekorationer - Julgransdekorationer 

146,99 kr
4251805436075 CF15667 Juldörrkrans - Adventskrans med kottar, blommor och 

guldfärgade kulor - dekorativ krans - Juldekoration - bor
394,99 kr

4251805436082 CF15668 Juldörrkrans - Adventskrans med barr och julgranskulor 
- dekorativ krans Ø ca 25 cm - Juldekoration - bordskra

202,99 kr
4251805436099 CF15669 julhängare för julpynt - adventskrans att hänga på 

dörren eller väggen - Krans som hängande med bollar o
337,99 kr

4251805436105 CF15670 dekorativ julgran - liten dekorativ gran med röda bär, 
dekorativ snö, kottar - bordsdekoration för adventstiden

337,99 kr
4251805436112 CF15671 julgransdekoration - Litet dekorativt träd med julkulor - 

Stor bordsdekoration för adventstiden, kompletterar kra
225,99 kr

4251805436129 CF15672 julgransdekoration - Litet dekorativt träd med dekorativ 
snö, kulor och granar - Fantastiska bordsdekorationer fö

337,99 kr
4251805436136 CF15673 dekorativt jularrangemang - bordsdekoration för 

adventstiden - vintrig bordsdekoration med röda bär, de
394,99 kr

4251805436143 CF15674 juldekoration - vinterbordsdekorationer med röda bär, 
dekorativ snö, kottar - bordsdekoration för adventstiden

450,99 kr
4251805436150 CF15675 julgran - Liten dekorativ gran med dekorativ snö och 

grangrenar - Fina bordsdekorationer för adventstiden
337,99 kr
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4251805436167 CF15676 juldörrkrans - Adventskrans med stora blommor och 
glitter - Höstens dekorativa krans - Juldekoration - Bord

450,99 kr
4251805436174 CF15677 juldörrkrans - Adventskrans med stora blommor och 

glitter - Höstdekorationskrans - Juldekoration - Bordskra
394,99 kr

4251805436181 CF15678 LED julgran - liten konstgjord julgran med LED-
belysning - fantastisk juldekoration - 15 varmvita lysdio

394,99 kr
4251805436198 CF15679 LED dörrkrans Jul - Adventskrans med LED-belysning - 

fina juldekorationer - 30 varmvita lysdioder med timer
450,99 kr

4251805436204 CF15679 LED dörrkrans Jul - Adventskrans med LED-belysning - 
fina juldekorationer - 40 varmvita lysdioder med timer

507,99 kr
4251805436228 CF15681 hängande dekoration jul XL - dörrdekoration för jul - 

juldekoration för upphängning - väggdekoration jul
394,99 kr

4251805436235 CF15681 hängande dekoration jul - dörrdekoration för jul - 
juldekoration för upphängning - väggdekoration jul

202,99 kr
4251805436242 CF15681 hängande dekoration jul - dörrdekoration för jul - 

juldekoration för upphängning - väggdekoration jul
202,99 kr

4251805436259 CF15682 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 
Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap

337,99 kr
4251805436266 CF15682 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 

Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap
225,99 kr

4251805436273 CF15682 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 
Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap

337,99 kr
4251805436280 CF15682 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 

Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap
337,99 kr

4251805436297 CF15683 com -four® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 
Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap

337,99 kr
4251805436303 CF15683 com -four® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 

Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap
337,99 kr

4251285569577 CF15683 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 
Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap

225,99 kr
4251805436327 CF15684 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 

Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap
337,99 kr

4251805436334 CF15684 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 
Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap

337,99 kr
4251805436341 CF15684 COM -FOUR® 3x lysande stjärna i 3D med lysdioder - 

Julstjärna med LED -belysning och timer - Premium pap
337,99 kr

4251805436365 CF15686 Krans med stjärnor - julkrans - stjärnkrans för 
juldekoration - juldekoration till julgran - 500 cm

202,99 kr
4251805421484 CF13481 girlander med stjärnor - girlang Jul - stjärngirlang för 

juldekoration - Juldekoration för julgran - 500 cm
168,99 kr

4251285598249 CF15687 krans med snöflingor - julkrans - Snöflinga krans för 
juldekoration - juldekoration till julgran - 250 cm

146,99 kr
4251805436402 CF15687 com -four® krans med snöflingor - julkrans - Snöflinga 

krans för julpynt - julpynt till julgranar - 500 cm
168,99 kr

4251805436419 CF15688 dekorativ julkrans - Adventskrans med kottar, rosett, 
kulor och grangrönt - guldfärgad julkrans - Juldekoratio

112,99 kr
4251805436433 CF15688 dekorativt julhjärta - glittrande juldekoration att hänga 

upp - Adventsdekoration med rosett, blomma och kula -
112,99 kr

4251805436440 CF15690 dekorativ julstjärna - guldfärgad stjärna med rosett, kon 
och kulor - Julgransprydnad - glittrande juldekoration at

168,99 kr
4251805436457 CF15691 dekorativ julstjärna - guldfärgad stjärna med rosett, kon 

och kulor - Julgransprydnad - glittrande juldekoration at
168,99 kr

4251805436464 CF15692 dekorativ julgran - glittrande julgran att hänga upp - 
Adventsgran med rosett och julkula - gyllene dekorativ t

146,99 kr
4251285593732 CF15693 dekorativ julklocka - glittrande julklocka att hänga upp - 

Adventsdekoration med rosett, blomma och julkula - gyl
112,99 kr

4251805436488 CF15694 dekorationsstjärna jul - juldekorationsstjärna att hänga 
upp - julstjärna med rosett, grenar och julfigur - dekorat

337,99 kr
4251805436495 CF15695 Deco Star Christmas - Juldekorationsstjärna i metall - 

Julstjärna med glitter och paljetter
394,99 kr

4251805436525 CF15698 COM -FOUR® Deco Star Christmas - 
Juldekorationsstjärna i metall - Julstjärna med prydnads

202,99 kr
4251285592728 CF15700 LED-dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna med 

LED och timer - Julstjärnstativ med paljetter
337,99 kr

4251805436556 CF15701 COM -FOUR® LED julgransdekoration - 
Julgransdekoration med LED och timer - Julgransställ m

394,99 kr
4251805436563 CF15702 LED -dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna med 

LED och timer - Julstjärnstativ med paljetter
225,99 kr

4251805436570 CF15703 COM -FOUR® LED julgransdekoration - 
Julgransdekoration med LED och timer - Julgransställ m

337,99 kr
4251285591943 CF15704 LED dekorationsstjärna Jul - Juldekorationsstjärna med 

LED och timer - Julstjärna stativ med paljetter
337,99 kr
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4251805436594 CF15705 LED -dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna med 
LED och timer - Julstjärnstativ med paljetter

225,99 kr
4251805436600 CF15706 LED -dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna med 

LED och timer - Julstjärnstativ med varmvitt ljus
337,99 kr

4251805418897 CF15707 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 
upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä

168,99 kr
4251805436624 CF15708 deco LED -stjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 

upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä
225,99 kr

4251805418880 CF15709 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 
upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä

202,99 kr
4251805436648 CF15710 deco LED -stjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 

upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä
225,99 kr

4251805436655 CF15711 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 
upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä

225,99 kr
4251805436662 CF15712 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 

upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä
225,99 kr

4251805421569 CF15713 dekorationsstjärna jul - Juldekorationsstjärna att hänga 
upp - julstjärna av metall med paljetter - dekorationshä

202,99 kr
4251805436686 CF15714 2x pärlgirlang till granen - julgransdekoration pärlband - 

juldekoration - bröllopsdekoration - guldfärgad 20 m
202,99 kr

4251805436693 CF15714 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 
Juldekoration - bröllopsdekoration - silver 20 m

202,99 kr
4251805436709 CF15714 2x pärlgirlang till granen - julgransdekoration pärlband - 

juldekoration - bröllopsdekoration - röd 20 m
168,99 kr

4251805436723 CF15715 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 
Juldekoration - bröllopsdekoration - gyllene 15m

168,99 kr
4251805436730 CF15715 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 

Juldekoration - bröllopsdekoration - silver 15 m
168,99 kr

4251805436747 CF15715 2x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 
Juldekoration - bröllopsdekoration - röd 15 m

168,99 kr
4251805436754 CF14444 Discokula - spegelkula att hänga upp - discokula för fest 

- festkula för nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 25 c
450,99 kr

4251805436761 CF15717 6x Discokula - spegelkula att hänga upp - discokula för 
fest - festkula för nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 

168,99 kr
4251805436778 CF15717 6x Discokula - spegelkula att hänga upp - discokula för 

fest - festkula för nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 
202,99 kr

4251805436785 CF15717 6x Discokula - spegelkula att hänga upp - discokula för 
fest - festkula för nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 

225,99 kr
4251805436792 CF15525 2x fjäderdamm med chenille med teleskopstång - 

utdragbar dammmopp med tvättbar chenillöverdrag - fö
337,99 kr

4251805436808 CF15526 2x fjäderdamm med chenille med teleskopstång - 
utdragbar dammmopp med tvättbar chenillöverdrag - fö

337,99 kr
4251805436815 CF15383 3x trälåda för förvaring av smycken - trälåda 

smyckeskrin - liten trälåda med lock - dekorativ smycke
337,99 kr

4251805436822 CF6250 300x klädnypor av trä - hållbara träpinnar av björkträ - 
obehandlade klädnypor av trä för hängande kläder och 

337,99 kr
4251805436839 CF15581 3-delars uppsättning multifunktionssax, saxsats 

bestående av stora hushållssaxar, små köksaxar och ha
146,99 kr

4251805436853 CF15581 3-delars uppsättning multifunktionssax, saxsats 
bestående av stora hushållssaxar, små köksaxar och ha

112,99 kr
4251805436860 CF15573 6x antistresskula - presskula för stressavlastning och lek 

- glittrande presskula i fantastiska färger [urval varierar]
225,99 kr

4251805436877 CF15572 4x antistressboll - monsterpressboll för stressavlastning 
och lek - färgglad pressboll med främmande ansikte

146,99 kr
4251805436884 CF15721 60-delars målareset, målarhandskar och pensel i fyra 

storlekar för målning, hantverk, konst, hobby, hem och 
202,99 kr

4251805436891 CF15722 65-delars målarset, målarhandskar, målarrulle, pensel 
och färgbricka för målning, renovering och dekorationsa

337,99 kr
4251805436907 CF15723 målare med 54 delar, målarhandskar, målarrulle, 

ersättningsrulle och målarbricka för målning, renovering
112,99 kr

4251805436914 CF15325 100x målarhandskar, engångshandskar för målararbete, 
vattentäta arbetshandskar i plast, skydd mot vätskor oc

112,99 kr
4251805436914 CF15325 100x målarhandskar, engångshandskar för målararbete, 

vattentäta arbetshandskar i plast, skydd mot vätskor oc
112,99 kr

4251805436921 CF15473 Fjäderboa - Premium fjäderboa svart för retrodräkter - 
Fjäderduk för 20-talskostym, fest och karneval - 180 cm

225,99 kr
4251805436938 CF15474 Fjäderboa - Premiumfjäderboa blå för retrodräkter - 

Fjäderduk för 20-talskostym, fest och karneval - 180 cm
225,99 kr

4251805436945 CF12639 3x keramikhällskrapa - universalskrapa för släta ytor - 
praktisk ceran fältskrapa - hällskrapa - glasskrapa

225,99 kr
4251805436952 CF15725 1x dörrpropp, tung dörrhållare, söt hunddesign, 

funktionellt levande tillbehör, propp för fönster och dörr
225,99 kr
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4251805436969 CF15726 dörrpropp, tung dörrhållare, söt hunddesign, funktionellt 
levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f

337,99 kr
4251805436976 CF15727 dörrpropp, tung dörrhållare, söt hunddesign, funktionellt 

levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f
337,99 kr

4251805436983 CF15728 dörrpropp, tung dörrhållare, söt hunddesign, funktionellt 
levande tillbehör, propp för fönster och dörrar, perfekt f

225,99 kr
4251805436990 CF15320 7-delat dartset, klassisk darttavla med 6 stålpilar 

(metall) i 2 färger, darttavla och pilar, baksidan är ett m
337,99 kr

4251805437003 CF15490 2x inomhus växthus, utrustning för odling av växter, 
växande kruka med lock, stabil och elastisk design

394,99 kr
4251805437010 CF15731 Fågelholk i trä - Bo för småfåglar - Dekorativ 

fågelmatare att hänga upp - Fågelholk för små vilda fågl
225,99 kr

4251805437027 CF15731 Fågelholk i trä - Bo för småfåglar - Dekorativ 
fågelmatare att hänga upp - Fågelholk för små vilda fågl

225,99 kr
4251805437034 CF15731 Fågelholk i trä - Bo för småfåglar - Dekorativ 

fågelmatare att hänga upp - Fågelholk för små vilda fågl
225,99 kr

4251805437041 CF11198 24x tältstift av stål - långa och robusta tappar för 
camping och utomhus - perfekt för normal och hård ma

202,99 kr
4251805437058 CF15578 12m All Purpose Rope - Polypropylen båtrep - Premium 

Polypropylen Rope 16-Plait - Flätat utomhus - Förtöjning
394,99 kr

4251805437065 CF15733 24x tältpinnar av stål - extra tjocka pinnar för camping 
och utomhus - idealisk för normal och hård mark - Ø 4 

337,99 kr
4251805437072 CF15729 mjölktandslåda, tandlåda för mjölktänder och det första 

håret, trätandlåda, mjölktandslåda för tjejer, tandfelåda
168,99 kr

4251805437089 CF15729 mjölktandslåda, tandlåda för mjölktänder och det första 
håret, trätandlåda, mjölktandslåda för pojkar, tandfelåd

168,99 kr
4251805437096 CF15732 20x Klädhängare i trä - Klädhängare med roterande 

krok - Skjorthängare i massivt trä - Kostymbygel med b
394,99 kr

4251805437102 CF15730 10-bitars snickarpennor och vässare, ovala träpennor 
med en linjebredd på 1-2 mm, oslipad - längd 175 mm

168,99 kr
4251805437126 CF15737 100x Tryckförseglade påsar - Genomskinliga påsar med 

tryckförsegling - Zip-påse som kan återförslutas - Polyvä
168,99 kr

4251805437133 CF13922 4x Massageboll - Igelkottboll med knoppar - Fasciabollar 
för massage - Knoppboll för massage av händer, fötter, 

202,99 kr
4251805437140 CF13922 4x Massageboll - Igelkottboll med knoppar - Fasciabollar 

för massage - Knoppboll för massage av händer, fötter, 
202,99 kr

4251805437157 CF13922 4x Massageboll - Igelkottboll med knoppar - Fasciabollar 
för massage - Knoppboll för massage av händer, fötter, 

202,99 kr
4251805437164 CF15758 4x dekorativ vintergirlang - dekorationsband med släde, 

jultomten och vinterstaden - Julbordsdekoration - bordsl
202,99 kr

4251805437171 CF15759 4x juldekorationer - vackra XL snöflingor till jul - 
iskristaller som hängare eller dekoration till bordet, dörr

337,99 kr
4251805437188 CF15760 Stjärngirlang med klockor - vinterväggbonad - 

dekorationsband med stjärnor - julgransdekorationer - h
168,99 kr

4251805437195 CF15761 Juldekoration - vacker konstgjord snöboll till jul - snöboll 
som dekoration till bordet, dörren och fönstret

146,99 kr
4251805437201 CF15761 Juldekoration - vacker konstsnö till jul - snöboll som 

dekoration till bordet, dörren och fönstret
202,99 kr

4251805437218 CF15761 Juldekoration - vacker konstsnö till jul - snöboll som 
dekoration till bord, dörr och fönster

146,99 kr
4251805437225 CF15761 Juldekoration - vacker konstsnö till jul - snöboll som 

dekoration till bordet, dörren och fönstret
168,99 kr

4251805437232 CF15762 2x vinter dekorationsgirlang - dekorationsband med 
snöflingor och iskristaller - vintrig möbelhängande - hän

202,99 kr
4251805437249 CF15763 Juldekoration - vacker konstsnö till jul - snöboll som 

dekoration till bordet, dörren och fönstret
168,99 kr

4251805437256 CF15764 juldekorationer - underbara juldekorationer - stativ, 
galgar eller dekorationer för bord, dörrar och fönster

202,99 kr
4251805437263 CF15764 Juldekorationer - vackra prydnadssaker till jul - ställ, 

galgar eller dekorationer till bord, dörrar och fönster
168,99 kr

4251805437270 CF15765 bordslöpare vinter - vitt dekorationsband med snöflingor 
- Julbordsdekoration - dekorativ kedja som vardagsrums

225,99 kr
4251805437287 CF15765 bordslöpare vinter - vitt dekorationsband med snöflingor 

- Julbordsdekoration - dekorativ kedja som vardagsrums
225,99 kr

4251805437294 CF15766 2x vinterdekorationsgirlang - snöbollskedja som 
julgransupphängning, fönsterdekoration, dörr- och bord

202,99 kr
4251805437300 CF15766 2x vinterdekorationsgirlang - snöbollskedja som 

julgransupphängning, fönsterdekoration, dörr- och bord
202,99 kr

4251805437317 CF15766 vinterdekorationsgirlang - snöbollskedja som 
julgransupphängning, fönsterdekoration, dörr- och bord

146,99 kr
4251805437324 CF15766 vinterdekorationsgirlang - snöbollskedja som 

julgransupphängning, fönsterdekoration, dörr- och bord
225,99 kr
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4251805437331 CF10766 12x juldekoration - snöstjärna hänge - hängande 
dekoration för att dekorera granen - Julgransdekoration 

168,99 kr
4251805437348 CF15767 3x Förvaringslåda i keramik - Förvaringslåda med 

bambulock - Liten matbehållare i keramik
337,99 kr

4251805437355 CF15767 3x Keramisk förvaringslåda - förvaringslåda med bambu 
lock - keramisk matbehållare

450,99 kr
4251805437362 CF15767 3x Förvaringslåda i keramik - Förvaringslåda med 

bambulock - Matlåda i keramik med mönster
507,99 kr

4251805437379 CF15768 4x automatisk vattning för inomhusväxter - 
vattendispenser för växter - lerkottar för vattning av blo

337,99 kr
4251805437386 CF15769 4x automatisk vattning för inomhusväxter - 

vattendispenser för växter - lerkottar för vattning av blo
337,99 kr

4251805437393 CF15770 4x automatisk vattning för inomhusväxter - 
vattendispenser för växter - lerkottar för vattning av blo

337,99 kr
4251805437409 CF13753 värmeljushållare - dekorativ ljusstake för jul och höst - 

ljusstake med naturmaterial - hantverk
337,99 kr

4251805437416 CF15771 Julhängare för juldekorationer - Julgranshängare som 
vinterdekorationer - dekorativa figurer som rumsdekorat

225,99 kr
4251805437423 CF15772 jularrangemang i en blomkruka - kottar, kvistar och 

glittrande bär i en dekorativ kruka - handgjort blomstera
337,99 kr

4251805437430 CF15773 jularrangemang i en blomkruka - kottar, kvistar och bär 
i ett dekorativt juteband - handgjort blomsterarrangema

337,99 kr
4251805437447 CF15774 Julhängare för julpynt - julgranshängare som 

vinterdekorationer - rumsdekorationer eller presenter - s
202,99 kr

4251805437454 CF10152 2x förvaringsbox för te och tepåsar - telåda av 
genomskinlig plast med 6 fack - telåda för teförvaring

337,99 kr
4251805437461 CF10649 6x Noble porslinstallrikar - desserttallrik i vitt - 

serveringstallrik i pommes frites-design - 20,5 x 13,5 cm
394,99 kr

4251805437478 CF15774 Julhängare för julpynt - Julgranshängare som 
vinterdekorationer - rumsdekorationer eller presenter - s

202,99 kr
4251805437485 CF15774 Julhängare för juldekorationer - Julgranshängare som 

vinterdekorationer - dekorativa figurer som rumsdekorat
168,99 kr

4251805437492 CF15777 jularrangemang - vita kottar, kvistar och glittrande bär 
som dekorativa väggdekorationer - handgjort blomstera

337,99 kr
4251805437508 CF15778 höstdekoration - pilring med ekorrar, kottar och blad att 

hänga upp - pilkrans som påskdekoration för fönster
337,99 kr

4251805437515 CF15779 jularrangemang i en blomkruka med guldfärgade kottar 
- torra växter i en dekorativ kruka - handgjort blomstera

394,99 kr
4251805437522 CF15780 Premium julren för juldekorationen, vinter älgfigur som 

dekorationsartikel, rumsdekoration eller present
337,99 kr

4251805437539 CF15780 Premium julren för juldekorationen, vinter älgfigur som 
dekorationsartikel, rumsdekoration eller present

337,99 kr
4251805437546 CF15781 dekorativ julgran, litet dekorativt träd, bra 

bordsdekorationer, perfekt för adventssäsongen, kompl
394,99 kr

4251805437553 CF15782 dekorativ stjärna 3D av plast - glänsande metallisk 
dekorativ stjärna - klassisk dekoration för vinter och jul 

202,99 kr
4251805437560 CF15782 dekorativ stjärna 3D av plast - glänsande metallisk 

dekorativ stjärna - klassisk dekoration för vinter och jul 
168,99 kr

4251805437577 CF15782 dekorativ stjärna 3D av plast - glänsande metallisk 
dekorativ stjärna - klassisk dekoration för vinter och jul 

202,99 kr
4251805437584 CF15782 dekorativ stjärna 3D av plast - glänsande metallisk 

dekorativ stjärna - klassisk dekoration för vinter och jul 
202,99 kr

4251805437591 CF15783 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

394,99 kr
4251805437607 CF15783 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
202,99 kr

4251805437614 CF15784 2x stjärna av trä - dekorativ stjärna av massivt trä - 
rustik stil - dekoration för vinter och jul - 15 cm vardera

168,99 kr
4251805437621 CF15784 2x stjärna i trä - dekorativ stjärna i massivt trä - rustik 

stil - dekoration för vinter och jul - 20 cm vardera
337,99 kr

4251805437638 CF15785 vinstockar med stjärnor, dekorativ bordskrans av 
grenar, vit naturlig dörrkrans för att dekorera dig själv, 

337,99 kr
4251805437645 CF15785 vinstockkrans med stjärnor, dekorativ bordskrans av 

grenar, vit vit dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY n
337,99 kr

4251805437652 CF15785 vinstockar med stjärnor, dekorativ bordskrans av 
grenar, vit naturlig dörrkrans för att dekorera dig själv, 

337,99 kr
4251805437669 CF15785 vinstockkrans med stjärnor, dekorativ bordskrans av 

grenar, vit vit dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY n
394,99 kr

4251805437676 CF15786 dekorativa julgran, dekorativa träd med kottar och 
tygrosor, fantastiska bordsdekorationer, perfekt för adv

450,99 kr
4251805437683 CF15787 värmeljushållare - dekorativ ljusstake för jul och höst - 

ljusstake med naturmaterial - hantverk
225,99 kr
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4251805437690 CF15787 adventskrans långsträckt, julljusstake för 4 ljus, 
ljusstake, adventarrangemang, XL adventstake, ljusstak

507,99 kr
4251805437706 CF15788 julkrans, 120 cm lång adventskrans med glitter, 

återanvändbar krans för juldekoration
507,99 kr

4251805437713 CF15789 dörrkrans till jul - vit adventskrans med blad och kottar 
- dekorationskrans - juldekoration - bordskrans - julkran

394,99 kr
4251805437720 CF15790 värmeljushållare - dekorativ ljusstake - ljusstake med 

blommor, kvistar och kottar på trädgaller - hantverk
450,99 kr

4251805437737 CF15790 värmeljushållare - dekorativ ljusstake - ljusstake med 
blommor, kvistar och kottar på trädgaller - hantverk

394,99 kr
4251805437744 CF15791 dörrkrans till jul - vit adventskrans med kottar och löv - 

dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans
450,99 kr

4251805437751 CF15792 dörrkrans till jul - vit adventskrans med många kottar 
och bär - dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - j

563,99 kr
4251805437768 CF15792 dörrkrans till jul - vit adventskrans med vita kottar - 

dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans
450,99 kr

4251805437775 CF15793 Dörrkrans till jul - vit adventskrans med julgranskulor - 
dekorativ krans Ø 38 cm - Juldekoration - bordskrans - j

450,99 kr
4251805437782 CF15793 dörrkrans till jul - vit adventskrans med julgranskulor - 

dekorativ krans - juldekoration - bordskrans - julkrans
449,99 kr

4251805437799 CF15794 snögubbe i storlek XL, vinterdekorationsfigur med 
konkropp gjord av löv, kärleksfullt handarbete, underbar

394,99 kr
4251805437805 CF15794 snögubbe figur storlek L, vinterdekorationsfigur med 

konkropp gjord av löv, kärleksfullt handarbete, underbar
394,99 kr

4251805437812 CF15795 snögubbe par storlek L, söt juldekoration, perfekt som 
bordsdekoration för advent, vackra dekorativa figurer fö

394,99 kr
4251805437829 CF15795 snögubbe par storlek L, söt juldekoration, perfekt som 

bordsdekoration för advent, vackra dekorativa figurer p
337,99 kr

4251805437836 CF15797 snögubbe figur M, juldekoration med vändbara 
paljetter, perfekt som bordsdekoration för advent, vacke

225,99 kr
4251805437843 CF15798 juldörrkrans - Adventskrans med kottar, bollar och 

blommor - dekorationskrans - juldekoration - bordskran
426,99 kr

4251805437850 CF15799 Juldörrkrans - Adventskrans med kottar och 
julgranskulor - dekorativ krans Ø ca 30 cm - Juldekorati

394,99 kr
4251805437867 CF15800 Juldörrkrans - Adventskrans med kulor, äpplen, bär och 

konstsnö - dekorativ krans Ø 33 cm - Juldekoration - bo
394,99 kr

4251805437874 CF15801 juldörrkrans - Adventskrans med tallkottar och 
julgranskulor - Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskr

394,99 kr
4251805437881 CF15802 juldörrkrans - adventskrans med kottar, bär, pomponger 

och blommor - dekorationskrans - juldekoration - bordsk
394,99 kr

4251805437898 CF15803 COM -FOUR® LED dörrkrans jul - Adventskrans med 
LED -belysning, kottar och rosa blommor - juldekoration

450,99 kr
4251805437904 CF15804 juldörrkrans - adventskrans med rosa rosetter och rosa 

blommor - dekorationskrans - juldekoration - bordskran
394,99 kr

4251805437911 CF15805 juldörrkrans - Adventskrans med kottar, kvistar och vita 
bär - dekorationskrans - juldekoration - bordskrans - jul

507,99 kr
4251805437928 CF15806 juldörrkrans - adventskrans med kottar, blommor och 

grässtrån - dekorationskrans - juldekoration - bordskran
337,99 kr

4251805437935 CF15807 juldörrkrans - adventskrans med flera sorters kottar och 
vita bär - dekorationskrans - juldekoration - bordskrans 

450,99 kr
4251805437942 CF15808 julhängare för juldekorationen, julgranshängare som 

vinterdekorationsartikel, dekorationsfigur som rumsdeko
225,99 kr

4251805437959 CF15809 julhängare för julpynt, julgranshängare som 
vinterdekorationer, rumspynt eller presenter

168,99 kr
4251805437966 CF15809 julhängare för julpynt, julgranshängare som 

vinterdekorationer, rumspynt eller presenter
202,99 kr

4251805437973 CF15809 julhängare för juldekorationen, julgranshängare som 
vinterdekorationsartikel, dekorationsfigur som rumsdeko

168,99 kr
4251805437980 CF15810 jularrangemang i en blomkruka - flera typer av kottar 

och träpärlor i en dekorativ barkkruka - handgjort bloms
337,99 kr

4251805437997 CF15810 jularrangemang i en blomkruka - flera sorters kottar i en 
dekorativ barkkruka - handgjort blomsterarrangemang s

337,99 kr
4251805438000 CF15811 värmeljushållare - dekorativ ljusstake för jul och höst - 

ljusstake med naturmaterial - hantverk
225,99 kr

4251805438017 CF15812 adventskrans långsträckt, julljusstake för 4 ljus, 
ljusstake, adventsarrangemang, XL adventsljusstake, lju

394,99 kr
4251805438024 CF15813 dekorativa julgran, litet dekorativt träd, fantastiska 

bordsdekorationer, perfekt för adventstiden, kompletter
507,99 kr

4251805438031 CF15813 dekorativa julgran, litet dekorativt träd, fantastiska 
bordsdekorationer, perfekt för adventstiden, kompletter

394,99 kr
4251805438048 CF15814 bordskrans med stjärnor, dekorativ bordskrans av 

grenar, naturlig dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY
450,99 kr
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4251805438055 CF15814 bordskrans med stjärnor, dekorativ bordskrans av 
grenar, naturlig dörrkrans för att dekorera dig själv, DIY

507,99 kr
4251805438062 CF15815 jularrangemang i en blomkruka - kottar, kvistar och bär 

i ett dekorativt juteband - handgjort blomsterarrangema
337,99 kr

4251805438079 CF15744 4x drickskopp med blommotiv - återanvändbar 
multifunktionell kopp för trädgård, picknick, camping - h

202,99 kr
4251805438086 CF15816 värmeljushållare - dekorativ ljusstake för jul och höst - 

ljusstake med naturmaterial - hantverk
202,99 kr

4251805438093 CF15816 adventskrans långsträckt, julljusstake för 4 ljus, 
ljusstake, adventsarrangemang, XL adventsljusstake, lju

507,99 kr
4251805438109 CF15817 bordskrans till jul - vit adventskrans med kottar - 

dekorationskrans med 4 värmeljushållare - julkrans med
507,99 kr

4251805438116 CF15818 jularrangemang - kottar, kvistar och glittrande bär som 
dekorativa väggdekorationer - handgjort blomsterarrang

337,99 kr
4251805438123 CF15819 dekorativ julgran, litet dekorativt träd, bra 

bordsdekorationer, perfekt för adventssäsongen, kompl
450,99 kr

4251805438130 CF15820 värmeljushållare - dekorativ ljushållare för jul och höst - 
Ljusstake med naturmaterial - hantverk

225,99 kr
4251805438147 CF15821 juldörrkrans - adventskrans med kottar och gröna 

äpplen - dekoration och bordskrans - kärleksfullt handgj
507,99 kr

4251805438154 CF15822 juldörrkrans - adventskrans med röda blommor och 
paddelstolar - dekoration och bordskrans för höst och ju

450,99 kr
4251805438161 CF15822 juldörrkrans - adventskrans med röda blommor och 

paddelstolar - dekoration och bordskrans för höst och ju
563,99 kr

4251805438178 CF15823 dekorativ julgran, litet dekorativt träd, bra 
bordsdekorationer, perfekt för adventssäsongen, kompl

450,99 kr
4251805438185 CF15824 värmeljushållare - dekorativ ljushållare för jul och höst - 

Ljusstake med naturmaterial - hantverk
202,99 kr

4251805438192 CF15824 värmeljushållare - dekorativ ljushållare för jul och höst - 
Ljusstake med naturmaterial - hantverk

337,99 kr
4251805438208 CF15824 värmeljushållare - dekorativ ljushållare för jul och höst - 

Ljusstake med naturmaterial - hantverk
394,99 kr

4251805438215 CF15750 3-delat blandningsskålset - bakskål med måttvåg - 
blandningsskål med pip - stapelbar - kapacitet 1 L, 2 L o

337,99 kr
4251805438222 CF15750 3-delat blandningsskålset - bakskål med måttvåg - 

blandningsskål med pip - stapelbar - kapacitet 1 L, 2 L o
337,99 kr

4251805438239 CF15750 3-delat blandningsskålset - bakskål med måttvåg - 
blandningsskål med pip - stapelbar - kapacitet 1 L, 2 L o

337,99 kr
4251805438246 CF15748 Set med 3 delar förvaringsburkar - förvaringsburkar av 

plast i 3 storlekar för camping eller picknick - förvaringsl
337,99 kr

4251805438253 CF15739 6-delat kryddblandare set - kryddburkar med plastlock i 
träställning - salt- och pepparströare i modern design

202,99 kr
4251805438260 CF15746 3x tallrikar med BBQ-motiv - återanvändbara tallrikar 

för grillar, trädgårdar, picknickar, camping - hållbart [ut
202,99 kr

4251805438277 CF15745 6x drickkoppar med grillmotiv - återanvändbara koppar 
för grill, trädgård, picknick, camping [urvalet varierar]

225,99 kr
4251805438284 CF14744 4x luftfuktare värme - radiator luftfuktare - 

upphängning inuti - värmevattenförångare gjord av kera
394,99 kr

4251805438291 CF15825 4x luftfuktare värme - radiator luftfuktare konisk - 
värmevattenförångare gjord av keramik

337,99 kr
4251805438307 CF15826 3-delat porslin - återanvändbart, återanvändbart porslin 

av melamin - koppar, skålar och tallrikar med somrig de
225,99 kr

4251805438314 CF15826 3-delat porslin - återanvändbart, återanvändbart porslin 
av melamin - koppar, skålar och tallrikar med somrig de

225,99 kr
4251805438321 CF15826 3-delat porslin - återanvändbart, återanvändbart porslin 

av melamin - koppar, skålar och tallrikar med somrig de
225,99 kr

4251805455212 CF15743 2x coffee to go-mugg gjord av plast - kaffemugg to go - 
coffee to go - återanvändbar dricksmugg - resemugg m

202,99 kr
4251805438345 CF15743 2x kaffemugg av plast - kaffemugg att gå - kaffe att gå 

- återanvändbar dricksmugg - resemugg med lock - 425
202,99 kr

4251805438352 CF15840 3x automatisk vattning för inomhusväxter - 
vattendispenser för växter - lerkottar för att vattna blom

337,99 kr
4251805438369 CF15743 2x kaffemugg av plast - kaffemugg att gå - kaffe att gå 

- återanvändbar dricksmugg - resemugg med lock - 425
202,99 kr

4251805438376 CF15743 2x kaffemugg av plast - kaffemugg att gå - kaffe att gå 
- återanvändbar dricksmugg - resemugg med lock - 425

202,99 kr
4251805438383 CF15844 3x automatisk vattning för inomhusväxter - 

vattendispenser för växter - lerkottar för att vattna blom
337,99 kr

4251805438390 CF15845 3x automatisk vattning för inomhusväxter - 
vattendispenser för växter - lerkottar för att vattna blom

337,99 kr
4251805438406 CF15757 10x doftoljor i ett set - rumsdoft wellness - doftolja för 

aromdiffusorer, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktar
337,99 kr
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4251805438413 CF15756 10x doftoljor i ett set - rumsdoft naturresa - doftolja för 
aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfuktare

337,99 kr
4251805438420 CF15755 10x doftoljor i ett set - rumsdoft sommardröm - doftolja 

för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare, luftfukt
337,99 kr

4251805438437 CF15738 3x Korg med klädnycklar - Korg med klädnycklar i 
korgdesign för inomhus och utomhus - Korg med klädny

337,99 kr
4251805438451 CF10439 12x Skifferunderlägg - Glasunderlägg med halkfria 

gummifötter - Dekorativt bordsunderlägg - Skifferplatta 
394,99 kr

4251805438468 CF15754 60x rengöringsduk - Hushållsdukar av viskos - 
Absorberande, slitstarka alltservetter - Återanvändbara r

337,99 kr
4251805438475 S-1000 2x SAT-fönstergenomföring - kabelgenomföring för 

fönster och dörr - antennkabel fönstergenomföring med
112,99 kr

4251805438482 S-1000 4x SAT-fönstergenomföring - kabelgenomföring för 
fönster och dörr - antennkabel fönstergenomföring med

112,99 kr
4251805438499 CF15749 20x halm av bambu - Biologiskt nedbrytbara sugrör - 

Miljövänliga bambu sugrör - Hållbara dricksrör av bamb
168,99 kr

4251805438505 CF15749 40x sugrör av bambu - biologiskt nedbrytbara dricksrör 
- miljövänliga bambu sugrör - hållbara dricksrör av bam

202,99 kr
4251805438512 CF15842 200x sugrör av papper - Miljövänliga sugrör för fester, 

födelsedagar, bröllop och examensfester - hållbara drick
202,99 kr

4251805438529 CF15842 400x sugrör av papper - Miljövänliga sugrör för fester, 
födelsedagar, bröllop och examensfester - hållbara drick

337,99 kr
4251805438536 CF15842 200x sugrör av papper - Miljövänliga sugrör för fester, 

födelsedagar, bröllop och examensfester - hållbara drick
202,99 kr

4251805438543 CF15842 400x sugrör av papper - Miljövänliga sugrör för fester, 
födelsedagar, bröllop och examensfester - hållbara drick

337,99 kr
4251805438550 CF15842 200x sugrör av papper - Miljövänliga sugrör för fester, 

födelsedagar, bröllop och examensfester - hållbara drick
202,99 kr

4251805438567 CF15842 400x sugrör av papper - Miljövänliga sugrör för fester, 
födelsedagar, bröllop och examensfester - hållbara drick

337,99 kr
4251805438574 CF15852 COM -FOUR® 3x Trähänge till julgranen - 

Julgransprydnader i trä - Juldekoration i trä med tre mot
146,99 kr

4251805438581 CF15852 COM -FOUR® 3x Trähänge till julgranen - 
Julgransprydnader i trä - Juldekoration i trä med tre mot

112,99 kr
4251805438598 CF15853 COM -FOUR® 3x Trähänge till julgranen - 

Julgransprydnader i trä - Juldekoration i trä med tre mot
168,99 kr

4251805438604 CF15853 COM -FOUR® 3x Trähänge till julgranen - 
Julgransprydnader i trä - Juldekoration i trä med tre mot

168,99 kr
4251805438611 CF15854 COM -FOUR® 3x Trähänge till julgranen - 

Julgransprydnader i trä - Juldekoration i trä med tre mot
168,99 kr

4251805438628 CF15855 6x metallhängen för granen - Julgransdekorationer av 
metall - Juldekorationer med snögubbe och jultomten

202,99 kr
4251805438635 CF15856 Julkrans flätad - Dörrkrans "WELCOME" till jul - 

Juldekoration att hänga upp - Träkrans ca. Ø 31 cm
337,99 kr

4251805438642 CF15856 Julkrans flätad - Dörrkrans "WELCOME" till jul - 
Juldekoration att hänga upp - Träkrans ca. Ø 31 cm

394,99 kr
4251805438659 CF15856 Julkrans flätad - Dörrkrans "WELCOME" till jul - 

Juldekoration att hänga upp - Träkrans ca. Ø 24 cm
337,99 kr

4251805438666 CF15856 Julkrans flätad - Dörrkrans "WELCOME" till jul - 
Juldekoration att hänga upp - Träkrans ca. Ø 24 cm

337,99 kr
4251805438673 CF15857 Dekorativ display till jul - jultomten gjord av trä att 

lägga ner - jultomten att dekorera och ge bort
337,99 kr

4251805438680 CF15857 Dekorativ julskylt - Ren i trä att stå på - Julskylt för att 
dekorera och ge i present

225,99 kr
4251805438697 CF15857 Dekorativ display för jul - snögubbe gjord av trä att 

lägga ner - trädisplay för att dekorera och ge bort
337,99 kr

4251805438703 CF15857 Dekorativ julskylt - XL ren i trä att stå på - Julskylt för 
dekoration och gåva

337,99 kr
4251805438710 CF15858 Dekorativ julskyltning - Julgran i trä - Julgran att 

dekorera och ge i present
394,99 kr

4251805438727 CF15859 Dekorativ display för jul - Julgran av trä - Julgran med 
jultomten att dekorera

394,99 kr
4251805438734 CF15859 Dekorativ julskyltning - Julgran i trä - Julgran med 

snögubbe för dekoration
337,99 kr

4251805438741 CF1146 2x Mini HDMI-adapterkabel - Mini HDMI-man till 
standard HDMI-kvinna - HDMI-anslutningskabel för SLR

168,99 kr
4251805438741 CF1146 2x Mini HDMI-adapterkabel - Mini HDMI-man till 

standard HDMI-kvinna - HDMI-anslutningskabel för SLR
168,99 kr

4251805438758 CF15860 Hängande dekoration Jul - Trähängare i hjärtform - 
Stort dekorativt hjärta med jultomten - Julväggsdekorati

337,99 kr
4251805438765 CF15860 Hängande dekoration Jul - Trähängare i form av en 

stjärna - Stort dekorativt hjärta med jultomten - Julvägg
337,99 kr
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4251805438772 CF15861 Hängande dekoration jul - Trähängare med bokstäver - 
Trädörrskylt jul - Hängare för dörrar, väggar, fönster

146,99 kr
4251805438789 CF15862 Hängande dekoration jul - Trähängare med snögubbe 

och bokstäver - Dörrskylt i trä jul - Hängare för dörrar, v
337,99 kr

4251805438796 CF15862 Hängande dekoration jul - Trähängare med snögubbe 
och bokstäver - Dörrskylt i trä jul - Hängare för dörrar, v

337,99 kr
4251805438802 CF15863 Dekorativ display för jul - snögubbe gjord av trä att 

lägga ner - Juldekoration att dekorera och ge bort
394,99 kr

4251805438819 CF15863 Dekorativ display till jul - Jultomten gjord av trä att 
lägga ner - Juldekoration att dekorera och ge bort

394,99 kr
4251805438826 CF15864 Dekorativ display för jul - XL träsnögubbe att placera - 

Juldekoration att dekorera och ge bort
507,99 kr

4251805438833 CF15864 Dekorativ display för jul - XL jultomten gjord av trä att 
sätta upp - Juldekoration att dekorera och ge bort

450,99 kr
4251805438840 CF15865 Dekorativ display för jul - XL träsnögubbe att placera - 

Juldekoration att dekorera och ge bort
394,99 kr

4251805438857 CF15865 Dekorativ display för jul - XL jultomten gjord av trä att 
sätta upp - Juldekoration att dekorera och ge bort

394,99 kr
4251805438864 CF10593 16x melamin kaffekoppar - plastkoppar av melamin - 

brytsäker kaffekopp för camping och picknick med amer
450,99 kr

4251805438871 CF15866 Dekorativ display för jul - snögubbe gjord av trä att 
lägga ner - Juldekoration att dekorera och ge bort

394,99 kr
4251805438888 CF15867 Dekorativ display för jul - Jultomten gjord av lackat trä - 

Premium juldekoration att sätta upp
337,99 kr

4251805438895 CF15867 Dekorativ display för jul - Jultomten gjord av lackat trä - 
Premium juldekoration att sätta upp

394,99 kr
4251805438901 CF15868 Dekorativ display för jul - snögubbe gjord av trä att 

lägga ner - Juldekoration att dekorera och ge bort
337,99 kr

4251805438918 CF15868 Dekorativ display till jul - Jultomten gjord av trä att 
lägga ner - Juldekoration att dekorera och ge bort

337,99 kr
4251805438925 CF15869 Hängande dekoration Jul - Bokstavsskylt i trä med liten 

klocka - Dörrskylt i trä "Willkommen" - Hängare för dörr
225,99 kr

4251805438932 CF15870 Hängande dekoration jul - Trähängare med jultomten - 
Trä dörrskylt jul - Hängare för dörrar, väggar, fönster

337,99 kr
4251805438949 CF15870 Hängande dekoration jul - Trähängare med jultomten - 

Trä dörrskylt jul - Hängare för dörrar, väggar, fönster
225,99 kr

4251805438956 CF15871 Hängande dekoration Jul - Trähängare med bokstäver 
med jultomten och älg - Trädörrskylt Jul för dörr, fönste

337,99 kr
4251805438963 CF15871 Hängande dekoration Jul - Trähängare med bokstäver 

med jultomten och älg - Trädörrskylt Jul för dörr, fönste
225,99 kr

4251805438970 CF15871 Hängande dekoration Jul - Bokstavsskylt i trä med 
snögubbe och fågel - Trädörrskylt Jul för dörr, fönster el

225,99 kr
4251805438987 CF15872 Hängande dekoration jul - Trähängare med snögubbe - 

Trädörrskylt jul - Hängare för dörrar, väggar, fönster
337,99 kr

4251805438994 CF15872 Hängande dekoration jul - Trähängare med jultomten - 
Trä dörrskylt jul - Hängare för dörrar, väggar, fönster

337,99 kr
4251805439007 CF15872 Hängande dekoration jul - Trähängare med jultomten - 

Trä dörrskylt jul - Hängare för dörrar, väggar, fönster
337,99 kr

4251805439014 CF15851 6x flexibel ispack - kylkompress med 15 kylceller - 
kylpaket för hushåll, sport och fritid

225,99 kr
4251805439021 CF15843 tekanna 1,5 L - campingkokare i rostfritt stål - 

visselpanna för kokande vatten - retrokokare
337,99 kr

4251805439045 CF15841 fläkt, 50 W golvfläkt, kompakt vindmaskin med 3 
effektnivåer, stor bordsfläkt i metallisk retro design

676,99 kr
4251805439052 CF15873 9x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk
394,99 kr

4251805439069 CF15874 9x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk

337,99 kr
4251805439076 CF15875 12x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 

förtrollande julgransfigurer som trädhängen, julpynt elle
337,99 kr

4251805439083 CF15876 12x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 
förtrollande julgransfigurer som trädhängen, julpynt elle

337,99 kr
4251805439090 CF15877 12x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 

förtrollande julgransfigurer som trädhängen, julpynt elle
337,99 kr

4251805439106 CF15878 12x premium Santa Claus-hängen till julgranen, 
förtrollande julgransfigurer som trädhängen, julpynt elle

337,99 kr
4251805439113 CF15879 9x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk
337,99 kr

4251805439120 CF15880 9x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk

337,99 kr
4251805439137 CF15881 9x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk
337,99 kr
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4251805439144 CF15882 10x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgransfigurer som trädhängen, julpynt eller presentkor

337,99 kr
4251805439151 CF15882 10x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgransfigurer som trädhängen, julpynt eller presentkor
337,99 kr

4251805439168 CF15883 9x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 
julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk

337,99 kr
4251805439175 CF15884 9x premium jultomtehäng till julgranen, förtrollande 

julgranfigurer som hängande träd, julpynt eller presentk
337,99 kr

4251805439182 CF15885 2x premiumpar julalvor för julpynt, skandinaviska 
figurer som vinterdekorationer, hörnstolar som rumsdek

202,99 kr
4251805439199 CF15886 2x premiumpar julalvor för julpynt, skandinaviska 

figurer som vinterdekorationer, hörnstolar som rumsdek
202,99 kr

4251805439205 CF15887 6x premium jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer 
som prydnadsföremål, söta hörnpallar som rumsdekorat

337,99 kr
4251805439205 CF15887 6x premium jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer 

som prydnadsföremål, söta hörnpallar som rumsdekorat
337,99 kr

4251805439212 CF15887 3x premium jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer 
som prydnadsföremål, söta hörnpallar som rumsdekorat

168,99 kr
4251805439229 CF15887 3x premium julgargar för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
202,99 kr

4251805439236 CF15888 2x Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

225,99 kr
4251805439243 CF15888 2x Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
225,99 kr

4251805439250 CF15889 3x premium julgargar för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

394,99 kr
4251805439267 CF15889 3x premium julgargar för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
337,99 kr

4251805439274 CF15890 2x älgfigur för juldekorationen, vinterrenfigur som 
svensk dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekorat

225,99 kr
4251805439281 CF15890 älgfigur för juldekorationen, vinterrenfigur som svensk 

dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekoration elle
202,99 kr

4251805439298 CF15890 älgfigur för juldekorationen, vinterrenfigur som svensk 
dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekoration elle

202,99 kr
4251805439304 CF14056 2x Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
337,99 kr

4251805439311 CF15891 2x premiumpar julalvor för julpynt, skandinaviska 
figurer som vinterdekorationer, hörnstolar som rumsdek

394,99 kr
4251805439328 CF15892 2x premiumpar julalvor för julpynt, skandinaviska 

figurer som vinterdekorationer, hörnstolar som rumsdek
337,99 kr

4251805439335 CF14054 2x Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

225,99 kr
4251805439342 CF14055 Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
225,99 kr

4251805439359 CF14055 2x Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 
dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration

337,99 kr
4251805439366 CF14055 2x Premium julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumsdekoration
337,99 kr

4251805439373 CF15893 älgfigur för juldekorationen, vinterrenfigur som svensk 
dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekoration elle

394,99 kr
4251805439380 CF15893 älgfigur för juldekorationen, vinterrenfigur som svensk 

dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekoration elle
337,99 kr

4251805439397 CF15894 älgfigur för juldekorationen, vinterrenfigur som svensk 
dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekoration elle

337,99 kr
4251805439403 CF15894 älgfigur för juldekorationen, vinterrenfigur som svensk 

dekorationsartikel, söt hörnstol som rumsdekoration elle
337,99 kr

4251805439410 CF15895 Stor tomtefigur för juldekorationer, vinterlig ståfigur 
som svensk dekorationsartikel, söt tomte på stoppade b

394,99 kr
4251805439427 CF15895 Stor tomtefigur för juldekorationer, vinterlig ståfigur 

som svensk dekorationsartikel, söt tomte på stoppade b
337,99 kr

4251805439434 CF15895 Stor tomtefigur för juldekorationer, vinterlig ståfigur 
som svensk dekorationsartikel, söt tomte på stoppade b

394,99 kr
4251805439441 CF15896 2x premiumpar julelvor för julpynt, figurer från 

Nordpolen som vinterdekorationer, söt hörnstol som ru
394,99 kr

4251805439458 CF15897 Stor tomtfigur för juldekorationen, vinterlig ståfigur som 
svensk dekorationsartikel, söt tomte på teleskopiska ben

450,99 kr
4251805439465 CF15897 Stor tomtfigur för juldekorationen, vinterlig ståfigur som 

svensk dekorationsartikel, söt tomte på teleskopiska ben
450,99 kr

4251805439472 CF15898 3x premium jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer 
som prydnadsföremål, som rumsdekorationer eller som 

168,99 kr
4251805439489 CF15827 4-styckig saltstrykare - salt- och pepparstrykare i 

rostfritt stål - kryddstrykare i modern design - liten salts
146,99 kr
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4251805439496 CF10601 4x uppblåsbar kopphållare för poolen - Burkhållare 
"Flamingo" flytande - Poolleksaker - Dryckskylare - Ø 18

202,99 kr
4251805439502 CF15836 6x Återanvändbara dryckesmuggar i plast - Plastmuggar 

med sommarfärger och motiv - Brottsäkra återanvändba
202,99 kr

4251805439519 CF15836 12x Återanvändbara dryckesmuggar i plast - 
Plastmuggar med sommarfärger och motiv - Brottsäkra 

225,99 kr
4251805439526 CF15837 6-delars salladsskålar - Små skålar för sallad, snacks, 

nötter och frukt - Dekorativa snackskålar som tål diskma
337,99 kr

4251805439533 CF15834 Brödlåda för rostat bröd - Brödlåda för rostat bröd - 
Brödlåda för rostat bröd - Brödlåda av genomskinlig pla

337,99 kr
4251805439540 CF15834 Brödlåda för rostat bröd - Brödlåda för rostat bröd - 

Brödlåda för rostat bröd - Brödlåda av genomskinlig pla
337,99 kr

4251805439557 CF15829 24x bordtennisbollar, vita bordtennisbollar i 
standardstorlek, spelbollar för pingis, beer-pong & bordt

225,99 kr
4251805439557 CF15829 24x bordtennisbollar, vita bordtennisbollar i 

standardstorlek, spelbollar för pingis, beer-pong & bordt
225,99 kr

4251805439564 CF15830 24x bordtennisbollar, färgglada bordtennisbollar i 
standardstorlek, spelbollar för pingis, beer-pong & bordt

168,99 kr
4251805439571 CF15828 12x fjäderboll, färgglada fjäderbollar, bolluppsättning 

för träning, hobby, roligt och fritid, flerfärgade badminto
202,99 kr

4251805439588 CF14224 Premium julsäck - röd presentpåse att fylla - Julpåsar 
med pomponger och tomtar som dekoration, bra presen

202,99 kr
4251805439595 CF14224 2x premium julsäck - röd presentsäck att fylla - julpåsar 

med pomponger och tomtar som dekoration, bra presen
337,99 kr

4251805439601 CF15899 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 
julgranskåpa till granen - underlägg till granen

394,99 kr
4251805439618 CF15899 Premium julgranskåpa för att skydda mot barr - rund 

julgranskåpa till granen - underlägg till granen
450,99 kr

4251805439625 CF15900 Premium jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer som 
prydnadsföremål, söta hörnpallar som rumsdekorationer

337,99 kr
4251805439649 CF15832 3x dykboll med band, roliga bad- och strandleksaker, 

dykuppsättning för att lära sig dyka för barn
202,99 kr

4251805439656 CF15901 jultomte XXL i söt design - dvärg med hatt som 
vinterdekoration - jultomtedekoration att sätta upp - de

337,99 kr
4251805439663 CF15901 Christmas gnome XL i söt design - vinterdekoration 

dvärg med hatt - julpyntdekoration att sätta upp - dekor
202,99 kr

4251805439670 CF15902 LED-tomtefigur på släde - söt juldekoration med ljus - 
julpyntdekoration att lägga ner - juldekoration

202,99 kr
4251805439687 CF15902 1x XL jultrollset i söt design, perfekt för din 

juldekoration eller som present.
225,99 kr

4251805439694 CF15903 1x XXL jultomte i söt design, perfekt för din 
juldekoration eller att ge bort.

225,99 kr
4251805439700 CF15903 1x XXL jultomte i söt design, perfekt för din 

juldekoration eller att ge bort.
337,99 kr

4251805439717 CF15904 Stor tomtefigur i XXXL för juldekorationen, vinterlig 
stående figur som svensk prydnadsföremål, söt tomte p

450,99 kr
4251805439724 CF15905 XL jultomte med LED-belysning, fantastisk stående figur 

för dina juldekorationer, dekorativ display
450,99 kr

4251805439731 CF15906 LED snögubbe - Juldekorationer - underbara 
juldekorationer - fantastisk stämningsbelysning

337,99 kr
4251805439748 CF15906 Juldekorationer - vackra prydnadssaker till jul - stativ, 

galgar eller dekorationer till bord, dörrar och fönster
337,99 kr

4251805439755 CF15907 juldekorationsflicka med ljus - stående julfigur - 
Juldekorationsfigur - stående figur med flimrande LED-lj

337,99 kr
4251805439762 CF15907 juldekorationsflicka med ljus - stående julfigur - 

Juldekorationsfigur - stående figur med flimrande LED-lj
337,99 kr

4251805439779 CF15907 juldekorationsflicka med ljus - stående julfigur - 
Juldekorationsfigur - stående figur med flimrande LED-lj

337,99 kr
4251805439786 CF15908 LED figuruggla med glaskula - LED-belysning att lägga 

ner - dekorativ julfigur
394,99 kr

4251805439793 CF15909 LED-figur jultomte med renar - LED-belysning att stå - 
dekorativ figur till jul

450,99 kr
4251805439809 CF15909 LED figur snögubbe med gran - LED-belysning att stå - 

dekorativ figur till jul
507,99 kr

4251805439816 CF15909 LED-figur jultomte med gran - LED-belysning att stå - 
dekorativ figur till jul

507,99 kr
4251805439823 CF15910 3x LED hängare dvärg med näsa och skägg - 

Skandinavisk dvärg med spetsig hatt - Svensk jultomte 
202,99 kr

4251805439830 CF15910 3x LED hängare dvärg med näsa och skägg - 
Skandinavisk dvärg med spetsig hatt - Svensk jultomte 

225,99 kr
4251805439847 CF15911 2x hängande dekorationer till granen - 

Julgransdekorationer i form av en uggla - Julgranshänge
202,99 kr
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4251805439854 CF15912 XL tomte med lykta - Juldekoration - tomtefigur med 
värmeljushållare - vinterfigur som dekoration

507,99 kr
4251805439861 CF15912 XL Gnomekvinna med lykta - Juldekoration - 

Gnomefigur med värmeljushållare - Vinterfigur som dek
563,99 kr

4251805439878 CF15913 LED juldekoration snögubbe figurer - dekorativ display 
för vardagsrumsdekoration - vintrig hemtillbehör med b

507,99 kr
4251805439885 CF15913 LED juldekoration snögubbe figurer - vintrig 

hemtillbehör med belysning - dekorativ display
507,99 kr

4251805439892 CF15914 1x söt dekorativ ekorre. Ekorren kan användas både 
inne och ute och förskönar ditt hem.

507,99 kr
4251805439908 CF15914 1x söt dekorativ igelkott med svamp. Igelkotten kan 

användas inne och ute och förskönar ditt hem.
507,99 kr

4251805439915 CF15915 höstdekorationssvampar - dekorativ display - flugsvamp 
värmeljushållare - dekorativ ljushållare - svampfigur för 

225,99 kr
4251805439922 CF15915 höstdekoration dekorativa svampar - dekorativt element 

flugsvamp med 3 djur - dekorativt ställ - svampfigur för 
394,99 kr

4251805439939 CF15916 2x dekorativ ängel skyddsängel med hjärta, dekorativ 
figurdisplay, hjärta med inskription

168,99 kr
4251805439946 CF15916 2x dekorativ ängel skyddsängel med hjärta, dekorativ 

figurdisplay, hjärta med inskription
202,99 kr

4251805439953 CF15916 2x dekorativ ängel skyddsängel med hjärta, dekorativ 
figurdisplay, hjärta med inskription

202,99 kr
4251805439960 CF15917 juldekorationer med ljushållare - kontemplativa 

prydnadsföremål för julen - displayer för bord, dörrar oc
337,99 kr

4251805439977 CF15913 juldekoration snögubbe figurer - dekorativ display för 
vardagsrumsdekoration - vintrig hemtillbehör för inredni

507,99 kr
4251805439984 CF13874 6x flaskkylare, kylbehållare med citronmotiv, isolerande 

flaskpåse för kylning av vin, champagne och vattenflask
202,99 kr

4251805440003 CF15833 4x dykpinnar, roliga bad- och strandleksaker, 
dykuppsättning för att lära sig dyka för barn

202,99 kr
4251805440010 CF6936 uppsättning med 2 trädgårdshandskar för kvinnor, 

blommotiv, av latex, halkskydd, storlek M
146,99 kr

4251805440027 CF6936 uppsättning med 2 trädgårdshandskar för kvinnor, 
blommotiv, gjord av latex, halkskydd, storlek L

146,99 kr
4251805440041 CF15850 40X trädljus av vax - Julgransljus, julgransljus, 

pyramidljus till jul - små ljus - Ø 11 x 105 mm
337,99 kr

4251805440058 CF15846 Serveringsbricka i trä - Vintage träbricka med 
snörhandtag - Stor dekorativ bricka med charmigt rustik

225,99 kr
4251805440065 CF15847 Serveringsbricka i trä - Vintage träbricka med 

snörhandtag - Stor dekorativ bricka med charmigt rustik
202,99 kr

4251805440072 CF15747 Bambubricka - Rund träbricka med grillmotiv - 
Serveringsbricka med handtag - Vintage dekorativ brick

225,99 kr
4251805440089 CF15747 Bambubricka - Rund träbricka med grillmotiv - 

Serveringsbricka med handtag - Vintage dekorativ brick
202,99 kr

4251805440096 CF15747 Bambubricka - Rund träbricka med grillmotiv - 
Serveringsbricka med handtag - Vintage dekorativ brick

225,99 kr
4251805440102 CF8946 10-delars förvaringsburk i plast, förvaringsbehållare 

med lock, matförvaringslådor i 5 storlekar, lämplig för di
168,99 kr

4251805440119 CF15931 11-delars förvaringsburk i plast, förvaringsbehållare 
med lock, matförvaringslådor i 6 storlekar, lämplig för di

337,99 kr
4251805440126 CF8954 7-delad plastförvaringsburk, förvaringsbehållare med 

lock, matförvaringslådor i 7 storlekar, lämplig för diskma
225,99 kr

4251805440133 CF15849 40X trädljus av vax - Julgransljus, julgransljus, 
pyramidljus till jul - små ljus - Ø 11 x 105 mm

337,99 kr
4251805440140 CF15933 40X trädljus av vax - Julgransljus, julgransljus, 

pyramidljus till jul - små ljus - Ø 11 x 105 mm
337,99 kr

4251805440157 CF1461 2-delat duksset bestående av duk och bordslöpare i 
juldesign med ljus

337,99 kr
4251805440164 CF1461 2-delat duksset bestående av duk och bordslöpare i 

juldesign med stjärnor
337,99 kr

4251805440171 CF15934 2x dekorativt kuddfodral 45x45cm - set kuddfodral med 
julmotiv - dekorativt fodral för slängkuddar, soffkuddar 

202,99 kr
4251805440188 CF15934 2x dekorativt kuddfodral 45x45cm - set kuddfodral med 

julmotiv - dekorativt fodral för slängkuddar, soffkuddar 
202,99 kr

4251805440195 CF3148 askkopp av metall med roterande funktion för inifrån 
och ut - roterande askkopp stängd - vindaska - stormnä

202,99 kr
4251805440201 CF15936 Juldörrkrans - Adventskrans med olika julgranskulor i 

vackra färger Ø ca 32 cm - jättefin glänsande juldekorat
450,99 kr

4251805440218 CF15936 Juldörrkrans - Adventskrans med olika julgranskulor i 
vackra färger Ø ca 32 cm - jättefin glänsande juldekorat

450,99 kr
4251805440225 CF15936 Juldörrkrans - Adventskrans med olika julgranskulor i 

vackra färger Ø ca 32 cm - jättefin glänsande juldekorat
450,99 kr
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4251805440232 CF15937 Juldörrkrans - Adventskrans med glitter och 
julgranskulor i vackra färger Ø ca 40 cm - jättefin gläns

450,99 kr
4251805440249 CF15937 Juldörrkrans - Adventskrans med glitter och 

julgranskulor i vackra färger Ø ca 40 cm - jättefin gläns
450,99 kr

4251805440256 CF15938 Juldörrkrans - Adventskrans med olika julgranskulor i 
vackra färger Ø ca 32 cm - jättefin glänsande juldekorat

450,99 kr
4251805440263 CF15936 Juldörrkrans - Adventskrans med olika julgranskulor i 

vackra färger Ø ca 32 cm - jättefin glänsande juldekorat
450,99 kr

4251805440270 CF15939 Juldörrkrans - Adventskrans med kottar, stjärnor och 
julgranskulor - dekorativ krans Ø ca 30 cm - Juldekorati

319,99 kr
4251805440287 CF15940 Dörrkrans jul - Adventskrans med kottar, stjärnor, bollar 

och blommor - Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskr
394,99 kr

4251805440294 CF15940 Dörrkrans jul - Adventskrans med kottar, blommor och 
julgranskulor - Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskr

269,99 kr
4251805440300 CF15941 Dörrkrans jul - Adventskrans med julgranskulor och 

stjärnkrans - Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskra
269,99 kr

4251805440317 CF15942 Juldörrkrans - Adventskrans med julgranskulor och 
grenar - dekorativ krans Ø ca 30 cm - Juldekoration - bo

394,99 kr
4251805440324 CF15943 Dörrkrans jul - Adventskrans med julgranskulor, grenar 

och bär - Dekorativ krans - Juldekoration - Bordskrans - 
269,99 kr

4251805440331 CF15944 Juldörrkrans - Adventskrans med julgranskulor och 
grenar - dekorativ krans Ø ca 30 cm - Juldekoration - bo

337,99 kr
4251805440348 CF15945 LED -dörrkrans jul - Adventskrans med LED -belysning, 

julgranskulor och kottar - fantastiskt julpynt - 20 varmvi
450,99 kr

4251805440355 CF15932 rustik tepåse förvaringslåda - tepåse i lantlig stil med 6 
fack och visningsfönster - tepåse - teförvaring - tepåsas

225,99 kr
4251805440362 CF15946 julkrans, 180 cm lång adventskrans med massor av 

julgranskulor, konstgjord krans för juldekoration
507,99 kr

4251805440379 CF15946 julkrans, 180 cm lång adventskrans med massor av 
julgranskulor, konstgjord krans för juldekoration

507,99 kr
4251805440386 CF15947 julkrans, 180 cm lång adventskrans med julgranskulor, 

kottar och stjärnor, konstgjord krans för juldekoration
507,99 kr

4251805440393 CF15948 3x julgranshängskottar - grankottar för granen - 
Julgranspynt att fästa för juldekoration

168,99 kr
4251805440409 CF15949 6x julgranshängskottar - grankottar för granen - 

Julgransdekorationer att fästa för juldekoration
225,99 kr

4251805440416 CF15950 julhängare för julpynt, julgranhängare som 
vinterdekorationsartiklar, hängen med färgglada, glittra

337,99 kr
4251805440423 CF15951 julhängare för julpynt, julgranshängare som 

vinterdekorationsartikel, krans som hängsmycke med fä
225,99 kr

4251805440430 CF15952 Konstgjord julgran med julgranskulor - Dekorerad 
julgran för julpynt - Julgran för julpynt

507,99 kr
4251805440447 CF15953 Konstgjord julgran med julgranskulor - Dekorerad 

julgran för juldekoration - Julgran för juldekoration
394,99 kr

4251805440454 CF15954 Konstgjord julgran med julgranskulor - Dekorerad 
julgran för juldekoration - Julgran för juldekoration

450,99 kr
4251805440461 CF15955 Konstgjord julgran med julgranskulor - Dekorerad 

julgran för juldekoration - Julgran för juldekoration
394,99 kr

4251805440478 CF15956 Konstgjord julgran med julgranskulor - Dekorerad 
julgran för juldekoration - Julgran för juldekoration

225,99 kr
4251805440485 CF15957 Konstgjord julgran med julgranskulor - Dekorerad 

julgran för juldekoration - Julgran för juldekoration
337,99 kr

4251805440492 CF15957 Konstgjord julgran med julgranskulor - Dekorerad 
julgran för juldekoration - Julgran för juldekoration

337,99 kr
4251805440508 CF15958 jularrangemang med LED i blomkrukan - kottar, kvistar 

och bär i den dekorativa blomkrukan - 10 varmvita lysdi
394,99 kr

4251805440515 CF15958 jularrangemang med LED i blomkrukan - kottar, kvistar 
och bär i den dekorativa blomkrukan - 10 varmvita lysdi

337,99 kr
4251805440522 CF15959 dekorationsträd, litet dekorativt träd, fantastiska 

bordsdekorationer, perfekt för adventstiden, kompletter
225,99 kr

4251805440539 CF15960 dekorativt träd, litet dekorativt träd, fantastiska 
bordsdekorationer, perfekt för adventstiden, kompletter

146,99 kr
4251805440546 CF15930 3x Blomkruka att hänga på balkongen - hängande kruka 

för växter och örter - växtkruka med krok för trädgårde
202,99 kr

4251805440553 CF15930 3x Blomkruka att hänga på balkongen - hängande kruka 
i starka färger för växter och örter - växtkruka med krok

168,99 kr
4251805440560 CF15975 com -four® 1x julgransbollskrans - bollkrans för en 

stämningsfull juldekoration - juldekoration till julgran - j
337,99 kr

4251805440577 CF15975 com -four® 1x julgransbollskrans - bollkrans för en 
stämningsfull juldekoration - juldekoration till julgran - j

337,99 kr
4251805440584 CF15975 com -four® 1x julgransbollskrans - bollkrans för en 

stämningsfull juldekoration - juldekoration till julgran - j
337,99 kr
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4251805440591 CF3038 sollyktkedja - LED-ljuskedja med 10 lyktor - färgglad 
dekoration för hus och trädgård - dekoration utomhus f

202,99 kr
4251805440638 CF15977 COM -FOUR® 12x julgranhängare istappar - 

julgransdekorationer till julgranen - julgransdekorationer
168,99 kr

4251805440645 CF15978 com -four® julgransdekorationer i hjärtform att öppna - 
julhänget som en låda till julgranen - dekorerad julgrans

225,99 kr
4251805440652 CF15925 6x LED hängande dekoration av trä - maritim dekoration 

för upphängning - dekoration för badrummet - Ø 14,5 c
202,99 kr

4251805440669 CF15961 10x fågelskrämma träd - fågelmedel för duva, kråka, 
sparv - fågelskrämma - hänge, plast, reflekterande - 13,

225,99 kr
4251805440676 CF15920 2x hängande planter för balkong - hängande kruka för 

växter och örter - planter med krok för trädgård
225,99 kr

4251805440683 CF15920 2x hängande planter för balkong - hängande kruka för 
växter och örter - planter med krok för trädgård

225,99 kr
4251805440690 CF15920 2x hängande planter för balkong - hängande kruka för 

växter och örter - planter med krok för trädgård
225,99 kr

4251805440706 CF15962 LED-ljuskedja i koppform för utsidan - festljuskedja med 
10 lysdioder i varmt vitt ljus - utomhusbelysning - 1,65 

202,99 kr
4251805440713 CF15919 Blomkruka av metall - växtkruka mjölkkanna - vintage 

blomkruka - dekorativ kruka för att stå och hänga upp
225,99 kr

4251805440720 CF15921 Blomkruka i metall - växtkruka att hänga upp - 
hängande kruka för balkong och terrass - blomkruka att

225,99 kr
4251805440737 CF15926 Blomkruka i metall - Växtkruka - Vintage blomkruka - 

Dekokruka för att stå och hänga upp
225,99 kr

4251805440744 CF15924 lyktkedja inomhus och utomhus - lätt kedja med 20 
lysdioder - färgstark dekoration för hus och trädgård - u

450,99 kr
4251805440751 CF15918 3x blomkrukor av metall - mini metallkrukor - färgglada 

blomkrukor - örtkruka för placering och upphängning - 
337,99 kr

4251805440768 CF15918 3x blomkrukor av metall - mini metallkrukor - färgglada 
blomkrukor - örtkruka för placering och upphängning - 

337,99 kr
4251805440775 CF15918 3x blomkrukor av metall - mini metallkrukor - färgglada 

blomkrukor - örtkruka för placering och upphängning - 
337,99 kr

4251805440782 CF15918 3x blomkrukor av metall - mini metallkrukor - färgglada 
blomkrukor - örtkruka för placering och upphängning - 

337,99 kr
4251805440799 CF15985 vågar - digitala vågar - hushållsvågar i rostfritt stål - 

digitala vågar för kök och hushåll - upp till 5 kg
225,99 kr

4251805440805 CF15984 4x Mikrofiberduk XL - Rengöringsduk av mikrofiber - 
Rengöringsduk för glas, kök, badrum, bil - Återanvändb

202,99 kr
4251805440812 CF15986 2x mini handhållen fläkt - minifläkt med fästklämma - 

batteridriven resefläkt för på språng [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805440829 CF15981 12-bitars badleksak - fiskfångstspel med landningsnät 
och fiskar - badleksak för bad, pool och plaskdamm

394,99 kr
4251805440836 CF11342 3x vikbar shoppingväska i nylon, shoppingväska med 

blommotiv, återanvändbar shoppingväska i jordgubbstra
146,99 kr

4251805440836 CF11342 3x vikbar shoppingväska i nylon, shoppingväska med 
blommotiv, återanvändbar shoppingväska i jordgubbstra

146,99 kr
4251805440843 CF15982 4x Iskuberform för 10 iskuber vardera - Iskuberbricka 

med silikonbotten för bättre hantering - Iskuber för flas
225,99 kr

4251805440850 CF15987 kylväska med kylelement - hopfällbar termisk kylbox - 
lätt isolerande väska för camping och utomhus med ispå

337,99 kr
4251805440867 CF15987 kylväska med kylelement - hopfällbar termisk kylbox - 

lätt isolerande väska för camping och utomhus med ispå
202,99 kr

4251805440874 CF15987 kylväska med kylelement - hopfällbar termisk kylbox - 
lätt isolerande väska för camping och utomhus med ispå

337,99 kr
4251805440881 CF15988 Vattentät packsäck - Vattentät packsäck med bärrem - 

Robust båtväska för vattensporter - Trekkingväska 30 lit
337,99 kr

4251805440898 CF15988 Vattentät packsäck - Vattentät packsäck med bärrem - 
Robust båtväska för vattensporter - Trekkingväska 30 lit

337,99 kr
4251805440904 CF15988 Vattentät packsäck - Vattentät packsäck med bärrem - 

Robust båtväska för vattensporter - Trekkingväska 30 lit
337,99 kr

4251805440911 CF15988 Vattentät packsäck - Vattentät packsäck med bärrem - 
Robust båtväska för vattensporter - Trekkingväska 30 lit

337,99 kr
4251805440928 CF15922 absorberande vattenpåse - Omedelbart skydd vid 

översvämning i hushållet - Omedelbart hjälp vid översvä
337,99 kr

4251805440935 CF8088 350x Fingermatspett av bambu - Träspett med greppyta 
- Grillspett för hushåll, buffé eller gastro

202,99 kr
4251805440942 CF15923 absorberande vattenpåse - Omedelbart skydd vid 

översvämning i hushållet - Omedelbart hjälp vid översvä
337,99 kr

4251805440959 CF15983 9-delars presentuppsättning med doftvärmare, 
värmeljus, ljus och vax - keramisk doftlampa - aromupp

337,99 kr
4251805440966 CF15983 doftgåva med 9 delar med varmare - keramisk 

doftlampa - aromuppsättning för behagliga dofter i rum
337,99 kr
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4251805440973 CF15983 doftgåva med 9 delar med varmare - keramisk 
doftlampa - aromuppsättning för behagliga dofter i rum

337,99 kr
4251805440980 CF15752 300x Cocktailspett med pärla - spett för fingermat - 

partyplockare i trä - aptitretare för fest, födelsedag, bröl
202,99 kr

4251805440997 CF15753 120x Cocktailspett med motiv - Spett för fingermat - 
Party Picker av trä - aptitretare Piekser för fest, födelsed

202,99 kr
4251805441000 CF5635 48-delad julgransdekoration trähängeset - 

Julgransdekorationer för att dekorera granen - Julgrans
168,99 kr

4251805441000 CF5635 48-delad julgransdekoration trähängeset - 
Julgransdekorationer för att dekorera granen - Julgrans

168,99 kr
4251805461190 CF15248 stående fläkt 50 W - fläkt med timer och fjärrkontroll - 

höjdjusterbar golvfläkt med 3 effektnivåer - 80° oscillati
563,99 kr

4251805441024 CF15249 45 W tornfläkt med fjärrkontroll, oscillerande kolonnfläkt 
med timer och sovfunktion, 3 hastighetsnivåer, tyst ståe

563,99 kr
4251805441031 CF16005 12-delars sminkset - kosmetiska borstar - äggformade 

sminksvampar - ansiktsrengöringsdynor - perfekt för pul
168,99 kr

4251805441048 CF14731 sladdrep med LED-belysning, dekorativt rep med 
varmvita LED-glödlampor, batteridriven ljuskedja med ti

337,99 kr
4251805441055 CF10035 höftkolv av rostfritt stål, fickflaska med skruvlock, 200 

ml
168,99 kr

4251805441062 CF15997 4x Mikrofiberduk - Rengöringsduk av mikrofiber - 
Rengöringsduk för glas, kök, badrum, bil - Återanvändb

112,99 kr
4251805441079 CF15995 2x Hängande förvaring

 - Praktisk hängande arrangör
337,99 kr

4251805441093 CF15848 3x tårtställ av kartong med julmotiv, tårtfat med 3 
våningar för pepparkakor, cupcakes eller kakor på din fe

225,99 kr
4251805441093 CF15848 3x tårtställ av kartong med julmotiv, tårtfat med 3 

våningar för pepparkakor, cupcakes eller kakor på din fe
225,99 kr

4251805441130 CF15994 Stor strandväska - Modern poolväska för strandredskap 
- Shopper för shopping för damer - Axelväska för strand

337,99 kr
4251805441147 CF15994 Stor strandväska - Modern poolväska för strandredskap 

- Shopper för shopping för damer - Axelväska för strand
337,99 kr

4251805441154 CF15999 8x Glasunderlägg för drycker - Runda drinkunderlägg 
för varje bord - Glasunderlägg med "Surfing"-motiv

225,99 kr
4251805441161 CF15992 Opak insynsskydd för balkong - Balkongskydd med 

snöre för fastsättning - Vindskydd och solskydd för balk
337,99 kr

4251805441178 CF15993 ogenomskinlig balkongskyddsskärm - balkonglinda med 
sladd för infästning - vindskydd och solskydd för balkon

337,99 kr
4251805441185 CF16002 tredelat avfallsavskiljningssystem, återanvändbara 

avfallspåsar för plast, papper och metallskrot, påsar me
337,99 kr

4251805441192 CF15989 Magnetisk fluggriddörr - insektsskydd för dörren - 
fluggardin med magnetisk stängning för balkong, terras

202,99 kr
4251805441208 CF15990 2-delat set med trädgårdsspruta - trädgårdshanddusch 

för vattenslang - multispruta för bevattning av trädgård,
225,99 kr

4251805441215 CF16000 2x trivet av bambu - hållbara trivetter för krukor, 
stekpannor, grytor och wokar - naturlig kruka

168,99 kr
4251805441222 CF16000 2x trivet av bambu - hållbara trivetter för krukor, 

stekpannor, grytor och wokar - naturlig kruka
168,99 kr

4251805441239 CF16003 4x bilsvamp i mikrofiber - toppbilvård med 
absorberande tvättsvamp - biltvätt med återanvändbar 

146,99 kr
4251805441239 CF16003 4x bilsvamp i mikrofiber - toppbilvård med 

absorberande tvättsvamp - biltvätt med återanvändbar 
146,99 kr

4251805441246 CF16003 8x bilsvamp i mikrofiber - toppbilvård med 
absorberande tvättsvamp - biltvätt med återanvändbar 

146,99 kr
4251805441253 CF15436 8x dukvikter - dukvikter i form av trollsländor och fjärilar 

- dukklämmor - ca. 35g styck - dukklämmor
202,99 kr

4251805441260 CF10152 2x förvaringslåda för te och tepåsar - telåda av 
genomskinlig plast med 6 fack - telåda för teförvaring

337,99 kr
4251805441277 CF10152 2x förvaringslåda för te och tepåsar - telåda av 

genomskinlig plast med 6 fack - telåda för teförvaring
337,99 kr

4251805441284 CF10152 2x förvaringsbox för te och tepåsar - telåda av 
genomskinlig plast med 6 fack - telåda för teförvaring

337,99 kr
4251805441291 CF10152 2x förvaringsbox för te och tepåsar - telåda av 

genomskinlig plast med 6 fack - telåda för teförvaring
337,99 kr

4251805441307 CF16001 4x plug-in-förening för blomsterarrangemang i 
cylinderform - pluggskum för färska blommor - pluggsva

225,99 kr
4251805441314 CF15996 2x gipsgjutningsset med DIY-bildram och dekoration, 

för handavtryck och fotavtryck från barn och spädbarn, 
168,99 kr

4251805441321 CF7629 2x Trädgårdsspruta - Trädgårdshanddusch för 
vattenslang - Slangfäste för bevattning av trädgård, rab

202,99 kr
4251805441338 CF13845 Set med 2 trädgårdsslangar - vattenslang med 

multifunktionell dusch - 7,5 m spiralslang för trädgård o
450,99 kr
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4251805441345 CF16004 kundvagn med handtag - lätt plastkorg - för 
transportköp - robust plastkorg med vävt utseende

337,99 kr
4251805441352 CF16004 kundvagn med handtag - lätt plastkorg - för 

transportköp - robust plastkorg med vävt utseende
337,99 kr

4251805441369 CF16004 kundvagn med handtag - lätt plastkorg - för 
transportköp - robust plastkorg med vävt utseende

394,99 kr
4251805441383 CF16014 2-delat säkerhetsset - skyddsglasögon enligt EN166 och 

hörselskydd av PPE kategori III - öron- och ögonskydd f
202,99 kr

4251805441390 CF15735 10x Shooter Party Popper Set
 - Confetti Cannon - Färgglada, glänsande konfetti för n

394,99 kr
4251805441406 CF16006 2x sladdrep med LED-belysning, dekorrep med varmvita 

LED-lampor, batteridriven ljuskedja för inre belysning
337,99 kr

4251805441413 CF16012 2x Analog termometer - metalltermometer för inomhus 
och utomhus - färgglad temperaturmätare med blomste

337,99 kr
4251805441420 CF15998 14-delat hobbyknivset, skarpa skalpeller, skär för 

modelltillverkning och 3D-utskrift, exakt modellering och
202,99 kr

4251805441437 CF16011 2x trivet av bambu - hållbara trivetter för krukor, 
stekpannor, grytor och wokar - naturlig kruka

202,99 kr
4251805441444 CF16011 4x trivet av bambu - hållbara trivetter för grytor, 

stekpannor, grytor och wokar - naturlig kruka
337,99 kr

4251805441451 CF16015 4x M4 krok- och ögla spännskruvar, 304 spännskruvar i 
rostfritt stål, repsträckare för att fästa skuggsegel, spalj

168,99 kr
4251805441468 CF16015 4x M5 krok- och ögla spännskruvar, 304 spännskruvar i 

rostfritt stål, repsträckare för att fästa skuggsegel, spalj
168,99 kr

4251805441475 CF16016 6x M5 vajerklämma, 304 rostfritt stål bygel repklämma, 
repklämma med bygel för att fästa och fixera rep, vajer 

168,99 kr
4251805441482 CF7559 com -four® 2x takränneskydd för stuprör, nedrörsskydd 

för löv, löv, grenar - perfekt som lövsikt, lövsikt för lövfä
168,99 kr

4251805441499 CF16017 com -four® 4x takränneskydd för stuprör, nedrörsskydd 
för lövverk, löv, grenar - perfekt som lövsikt, lövsikt för 

202,99 kr
4251805441505 CF16018 com -four® takränneskyddssats 8 meter för hus, 

carport, stall med clips, kan skäras i storlek, väderbestä
168,99 kr

4251805441512 CF9472 3x sadelskyddsöverdrag, vattentätt regnskydd för 
cykelsadel, sadelskydd med reflektorremsor

202,99 kr
4251805441529 CF16019 6x karbinhake med skruvlås - stor karbinhake med hög 

lastkapacitet - skruvkarbin för tung användning - 60 x 6 
168,99 kr

4251805441536 CF16019 6x karbinhake med skruvlås - stor karbinhake med hög 
lastkapacitet - skruvkarbin för tung användning - 80 x 8 

202,99 kr
4251805441543 CF16020 2-delat regnskyddsset - vattentätt ryggsäcksskydd och 

sadelskydd för cykeln - regnskydd med gula reflekteran
168,99 kr

4251805441550 CF5578 mässingstråd för hantverk och modellering 45 m - 
blomtråd för arrangemang - hantverkstråd - modellering

112,99 kr
4251805441567 CF5578 koppartråd för hantverk och modellering 45 m - 

blomtråd för arrangemang - hantverkstråd - modellering
112,99 kr

4251805441574 CF16013 2x Engångsgrill - praktisk engångsgrill med kol, 
tändningshjälp och vatten - grill för vandring, BBQ, pick

337,99 kr
4251805441581 CF16007 2x Dörrstopp i rostfritt stål - Robust dörrhållare med 

gummifot - Dörrstoppare i ädel design
225,99 kr

4251805441598 CF16007 4x Dörrstopp i rostfritt stål - Robust dörrhållare med 
gummifot - Dörrstoppare i ädel design

337,99 kr
4251805441604 CF16008 2x Elektrisk pepparkvarn - Salt- och pepparkvarn i 

rostfritt stål - Salt- och pepparkvarn med keramisk kvar
337,99 kr

4251805441611 CF16010 Stek- och bakform i två delar - Stekpanna med non-
stick-beläggning, galler och handtag - Grytform med hö

394,99 kr
4251805441628 CF16021 COM -FOUR® 2x julbordskrans - Adventskrans med 

kottar, bär och konstsnö - dekorationskrans - juldekorati
168,99 kr

4251805441697 CF16025 COM -FOUR® 6x julpynt i påse, träskivor och trädbark - 
julströssel - hantverksduk - bordsdekorationer - advents

168,99 kr
4251805441703 CF16026 COM -FOUR® 6x julpynt i en påse - kvistar, stjärnor och 

dekorativa äpplen - julstänkdekorationer - hantverksupp
202,99 kr

4251805441710 CF16027 COM -FOUR® 9x julpynt i en påse, kottar, kvistar, 
apelsiner, kanel och mossa - julströssel - hantverksduk -

202,99 kr
4251805441734 CF16029 4x dekorativa arrangemang, kvistar som stora 

juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för kran
168,99 kr

4251805441741 CF16029 4x dekorativa arrangemang, kvistar som stora 
juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för kran

168,99 kr
4251805441758 CF16029 4x dekorativa arrangemang, kvistar som stora 

juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för kran
168,99 kr

4251805441765 CF16029 4x dekorativa arrangemang, kvistar som stora 
juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för kran

168,99 kr
4251805441772 CF16030 3x dekorationsarrangemang, kvistar som stora 

juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för kran
168,99 kr
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4251805441789 CF16031 3x dekorativa arrangemang, konstgjorda blommor som 
stora juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även fö

168,99 kr
4251805441796 CF16031 3x dekorativa arrangemang, konstgjorda blommor som 

stora juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även fö
168,99 kr

4251805441802 CF16031 3x dekorativa arrangemang, konstgjorda blommor som 
stora juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även fö

202,99 kr
4251805441819 CF16031 3x dekorativa arrangemang, konstgjorda blommor som 

stora juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även fö
202,99 kr

4251805441826 CF16031 3x dekorativa arrangemang, konstgjorda blommor som 
stora juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även fö

168,99 kr
4251805441833 CF16032 4x dekorativa arrangemang, kvistar som stora 

juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för kran
168,99 kr

4251805441840 CF16033 2x dekorativa arrangemang, konstgjorda blommor som 
bra juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för 

168,99 kr
4251805441857 CF16034 4x dekorativa arrangemang, kvistar som stora 

juldekorationer, vackra rumsdekorationer, även för kran
202,99 kr

4251805441864 CF16035 6x dekorativa grenar, dekorativa blomgrenar att hänga 
upp, dekorativa grenar som hantverksmaterial, pryder p

225,99 kr
4251805441871 CF16036 COM -FOUR® 6x julpynt i påse - dekorativa kvistar - 

julströssel - hantverksuppsättning - bordsdekorationer - 
168,99 kr

4251805441888 CF16037 4x dekorativa svampar, konstgjorda svampar att koppla 
in som en bra juldekoration, vackra rumsdekorationer, ä

168,99 kr
4251805441895 CF16038 com -four® 1kg strödekoration, dekorativa träskivor att 

strö över - flis av naturligt trä med bark - hantverksmat
337,99 kr

4251805441901 CF11247 LED-ljuskedja med deco-flaskor och korkpropp - 6 LED-
deco-flaskor av glas med konstgjorda växter och stenar 

225,99 kr
4251805441918 CF9198 4x tallrik - tallrik för köket - värmebeständiga mattor - 

tvättbara bordsmattor - 30 x 45 cm
202,99 kr

4251805441925 CF8649 Vakuumflaska i rostfritt stål - Dubbelväggig 
termosflaska - Termosflaska med enhandsmanövrering -

225,99 kr
4251805441932 CF7708 2x knäskydd för trädgården - knämatta för 

trädgårdsarbete - knäskydd för hantverk och fritid - knä
225,99 kr

4251805441949 CF16044 Förvaringsväska för kransar och girlanger - Stor 
containerlåda med bärhandtag för juldekorationer, påsk

225,99 kr
4251805441956 CF13844 8-delat trädgårdsslangset - slangrulle med 15 m 

trädgårdsslang och 5 adaptrar - slangrulle för väggmont
676,99 kr

4251805441970 CF16048 4x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 
markankare för tält, paviljonger, hoppborg och studsma

337,99 kr
4251805441987 CF16049 4x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 

markankare för tält, paviljonger, hoppborg och studsma
450,99 kr

4251805441994 CF16050 4x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 
markankare för tält, paviljonger, hoppborg och studsma

394,99 kr
4251805442007 CF16051 4x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 

markankare för tält, paviljonger, hoppborg och studsma
450,99 kr

4251805442014 CF16052 8x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 
markankare för tält, paviljonger, hoppborg och studsma

450,99 kr
4251805471748 CF14103 Potatispress - handpress för potatis, frukt och grönsaker 

med löstagbar silinsats - idealisk för potatismos &amp; f
226,99 kr

4251805442038 CF16053 12x tältpinnar - robusta stålpinnar med tråd- och 
rephållare - stenmarkspinnar för camping och utomhus 

337,99 kr
4251805442045 CF16053 24x tältpinnar - robusta stålpinnar med tråd- och 

rephållare - stenmarkspinnar för camping och utomhus 
394,99 kr

4251805442052 CF16053 20x tältpinnar, robusta stålpinnar med tråd- och 
rephållare, stenmarkspinnar för camping, låda med tältk

394,99 kr
4251805442076 CF9785 2x avloppssil i rostfritt stål - Rostfri diskbänkssil för att 

skydda mot hår och matrester - Universalsil för kök och 
112,99 kr

4251805442076 CF9785 2x avloppssil i rostfritt stål - Rostfri diskbänkssil för att 
skydda mot hår och matrester - Universalsil för kök och 

112,99 kr
4251805442083 CF16055 Paracord sladd Ø 3mm, 100m - rep med 3 kärntrådar 

för båtar, camping, utomhus - nylonrep med 192 kg last
337,99 kr

4251805442090 CF16056 Paracord sladd Ø 4mm, 100m - rep med 6 kärntrådar 
för båtar, camping, utomhus - nylonrep med 250kg last

337,99 kr
4251805442106 CF16041 Luftmadrass - Vattenluftmadrass med integrerad kudde 

- Luftmadrasspool för bad, solbadning, simning och plas
225,99 kr

4251805442113 CF16041 Luftmadrass - Vattenluftmadrass med integrerad kudde 
- Luftmadrasspool för bad, solbadning, simning och plas

225,99 kr
4251805442120 CF16041 Luftmadrass - Vattenluftmadrass med integrerad kudde 

- Luftmadrasspool för bad, solbadning, simning och plas
225,99 kr

4251805442137 CF16047 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 
hopfällbar pall som kan belastas med upp till 150 kg - H

337,99 kr
4251805442144 CF16047 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 

hopfällbar pall som kan belastas med upp till 150 kg - H
337,99 kr
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4251805442151 CF16047 Fällbart trappsteg med gummistolpar - Bärbar 
hopfällbar pall som kan belastas med upp till 150 kg - H

337,99 kr
4251805442168 CF15986 2x mini handhållen fläkt - minifläkt med fästklämma - 

batteridriven resefläkt för på språng [urvalet varierar]
202,99 kr

4251805442175 CF16042 Wind Ashtray XL - Stor askkopp i porslin - Premium 
askkopp med färgade ränder - 13,5 x 7 cm

225,99 kr
4251805442182 CF16042 Wind Ashtray XL - Stor askkopp i porslin - Premium 

askkopp med färgade ränder - 13,5 x 7 cm
202,99 kr

4251805442199 CF16042 Wind Ashtray XL - Stor askkopp i porslin - Premium 
askkopp med färgade ränder - 13,5 x 7 cm

202,99 kr
4251805442205 CF16042 Wind Ashtray XL - Stor askkopp i porslin - Premium 

askkopp med färgade ränder - 13,5 x 7 cm
202,99 kr

4251805442229 CF16040 2x slangsprinkler - trädgårdsslang med regnfunktion för 
vattning av långsträckta, smala ytor som sängar, bårder

225,99 kr
4251805442236 CF16054 3x Blomkruka av metall - Växtkruka metallhink liten - 

Färgad blomkruka - Örtkruka för att stå och hänga upp 
337,99 kr

4251805442243 CF16046 luftfräschare, förtrollande rumsdoft, doftande oljeflaska 
med träpinnar och dekorativ konstgjord blomma, doftan

202,99 kr
4251805442250 CF16046 luftfräschare, förtrollande rumsdoft, doftande oljeflaska 

med träpinnar och dekorativ konstgjord blomma, doftan
202,99 kr

4251805442274 CF16046 luftfräschare, förtrollande rumsdoft, doftande oljeflaska 
med träpinnar och dekorativ konstgjord blomma, doftan

168,99 kr
4251805442281 CF16045 Mini luftkylare - Mobil luftkonditionering med USB-

anslutning - Liten evaporativ kylare med LED - Kylfläkt 
337,99 kr

4251805442298 CF15358 dragpropp för dörrar och fönster - 90 cm dörrorm - 
fluffiga vindproppar - spara energi med dragpropp för d

337,99 kr
4251805442304 CF15358 dragpropp för dörrar och fönster - 90 cm dörrorm - 

fluffiga vindproppar - spara energi med dragpropp för d
337,99 kr

4251805442311 CF15358 dragpropp för dörrar och fönster - 90 cm dörrorm - 
fluffiga vindproppar - spara energi med dragpropp för d

337,99 kr
4251805442328 CF15358 dragpropp för dörrar och fönster - 90 cm dörrorm - 

fluffiga vindproppar - spara energi med dragpropp för d
337,99 kr

4251805442335 CF15358 dragpropp för dörrar och fönster - 90 cm dörrorm - 
fluffiga vindproppar - spara energi med dragpropp för d

337,99 kr
4251805442342 CF15358 dragpropp för dörrar och fönster - 90 cm dörrorm - 

fluffiga vindproppar - spara energi med dragpropp för d
337,99 kr

4251805442359 CF7200 parasollhållare av pulverlackerad metall - balkonghållare 
för parasoll - paraplyställ för breda balkongräcken, vägg

337,99 kr
4251805442366 CF16069 72x rökelsekottar i fruktiga dofter - rökelsepinnar för 

sommaren - rökelsekottar
202,99 kr

4251805442373 CF16070 96x rökelsekottar i söta och syrliga dofter - 
rökelsepinnar för sommaren - rökelsekottar

225,99 kr
4251805442380 CF16071 60x rökelsekottar i blommiga dofter - rökelsepinnar för 

sommaren - rökelsekottar
202,99 kr

4251805442403 CF16057 COM -FOUR® 6x julpynt i påse - dekorativa kvistar - 
julströssel - hantverksuppsättning - bordsdekorationer - 

168,99 kr
4251805442410 CF13587 fläkt sprayflaska, barnvänlig sprayfläkt, vattenspruta för 

kylning på sommaren, spray dimma från mini handfläkt 
202,99 kr

4251805442427 CF16072 6x julgranshängen godisrör - Julgransdekorationer att 
hänga på - Julkulor i form av godisrör

202,99 kr
4251805442434 CF16072 6x julgranshängen godisrör - Julgransdekorationer att 

hänga på - Julkulor i form av godisrör
202,99 kr

4251805442441 CF16073 3x julgranshängen godisrör XXL - Julgransdekorationer 
att hänga på - Julkulor i form av godisrör - 17 cm

202,99 kr
4251805442458 CF16073 3x julgranshängen godisrör XXL - Julgransdekorationer 

att hänga på - Julkulor i form av godisrör - 17 cm
202,99 kr

4251805442465 CF16074 3x premium julgransdekorationer - dinosaurier gjorda 
av glas som juldekorationer - Julgranshänge - plastfritt 

337,99 kr
4251805442472 CF16075 3x premium julgransdekorationer - skridskor gjorda av 

glas som juldekorationer - Julgranshängen - plastfritt alt
225,99 kr

4251805442489 CF12777 3x premium julgransdekorationer - dödskallar som 
juldekorationer - sjukliga hängen - roliga julgransdekora

394,99 kr
4251805442496 CF16076 3x premium julgransdekorationer - kottar i glas som 

juldekorationer - Julgranshängen - plastfritt alternativ
202,99 kr

4251805442502 CF16077 3x premium julgransdekorationer - skål, ben och hund 
gjorda av glas som juldekorationer - Julgranshänge - pl

337,99 kr
4251805442519 CF16078 3x premium julgransdekorationer - snabbmat gjord av 

glas som juldekoration - Julgranshängen - plastfritt alter
202,99 kr

4251805442533 CF16079 3x julgranshänge present - Julkula presentask - 
Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio

202,99 kr
4251805442540 CF16080 3x premium julgransdekorationer - renar gjorda av glas 

som juldekoration - Julgranshänge - plastfritt alternativ
337,99 kr
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4251805442557 CF16081 3x premium julgransdekorationer - Alien gjord av glas 
som juldekoration - Julgranshänge - plastfritt alternativ 

225,99 kr
4251805442564 CF16082 3x premium julgransdekorationer - uggla av glas som 

juldekoration - Julgranshänge - plastfritt alternativ
337,99 kr

4251805442571 CF16083 3x premium julgransdekorationer - handskar av glas 
som juldekorationer - Julgranshängen - plastfritt alterna

202,99 kr
4251805442588 CF16084 3x premium julgransdekorationer - munkar gjorda av 

glas som juldekorationer - Julgranshängen - plastfritt alt
225,99 kr

4251805442595 CF16085 3x premium julgransdekorationer - glasstrut som 
juldekoration - Julgranshänge - plastfritt alternativ

337,99 kr
4251805442601 CF16086 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
394,99 kr

4251805442618 CF16087 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

394,99 kr
4251805442625 CF16088 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
337,99 kr

4251805442632 CF16089 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

337,99 kr
4251805442649 CF16090 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
337,99 kr

4251805442656 CF16091 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

337,99 kr
4251805442663 CF16092 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
337,99 kr

4251805442670 CF16093 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

202,99 kr
4251805442687 CF16094 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
337,99 kr

4251805442694 CF16095 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

337,99 kr
4251805442700 CF16096 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
337,99 kr

4251805442717 CF16097 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

337,99 kr
4251805442724 CF16098 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
225,99 kr

4251805442731 CF16099 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

337,99 kr
4251805442748 CF16100 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 

träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st
225,99 kr

4251805442755 CF16101 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

225,99 kr
4251805442762 CF16102 deco-stativ av trä - dekorerade bokstäver på träbotten - 

dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - med rådjur, s
202,99 kr

4251805442779 CF16103 LED dekorativt stativ av trä - upplysta bokstäver på 
träbotten - dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - st

337,99 kr
4251805442786 CF16104 deco-stativ av trä - dekorerade bokstäver på träbotten - 

dekorativa bokstäver att lägga ner till jul - med rådjur, s
202,99 kr

4251805442793 CF16105 3-delat grillgrillset med grillförkläde, grilltång och 
vändare - grillbestick av rostfritt stål och kokplatta i svar

202,99 kr
4251805442809 CF16106 hängande juldekoration - trähängare med bokstäver för 

jul - trädörrskylt för dörr, fönster eller vägg - Julskylt
202,99 kr

4251805442816 CF16107 hängande juldekoration - trähängare med bokstäver för 
jul - trädörrskylt för dörr, fönster eller vägg - Julskylt

146,99 kr
4251805442823 CF16108 hängande juldekoration - trähängare med bokstäver för 

jul - trädörrskylt för dörr, fönster eller vägg - Julskylt
202,99 kr

4251805442830 CF16108 hängande juldekoration - trähängare med bokstäver för 
jul - trädörrskylt för dörr, fönster eller vägg - Julskylt

225,99 kr
4251805442847 CF16109 2x hängande juldekoration - trähängare med bokstäver 

för jul - trädörrskylt för dörr, fönster eller vägg - Julskylt
202,99 kr

4251805442854 CF16110 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 
lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort

202,99 kr
4251805442861 CF16111 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 

lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort
202,99 kr

4251805442878 CF16111 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 
lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort

202,99 kr
4251805442885 CF16110 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 

lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort
168,99 kr

4251805442892 CF16112 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 
lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort

202,99 kr
4251805442908 CF16112 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 

lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort
202,99 kr
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4251805442915 CF16113 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 
lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort

202,99 kr
4251805442922 CF16113 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä att 

lägga ner - julvisningar att dekorera och ge bort
168,99 kr

4251805442939 CF16114 3-delat hängande dekorationsset av metall - 
Jultomtefigur, snögubbefigur och renfigur att hänga upp

168,99 kr
4251805442946 CF16115 3-delat hängande dekorationsset av polyresin - 

Jultomtefigur, snögubbefigur och renfigur att hänga upp
168,99 kr

4251805442953 CF16116 6x julgransdekorationer trähängeset - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

168,99 kr
4251805442960 CF16116 6x julgransdekorationer trähängeset - 

Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio
168,99 kr

4251805442977 CF16117 12x julgransdekorationer trähänge - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

168,99 kr
4251805442984 CF16118 LED-träd som dekorativ belysning - ljusgran som 

dekoration - Julgran av trä - LED-belysning som stämnin
168,99 kr

4251805442991 CF16119 LED-stjärna som dekorativ belysning - ljusstjärna som 
dekoration - Julstjärna av trä - LED-belysning som stäm

168,99 kr
4251805443004 CF16120 LED-stjärna som dekorativ belysning - ljusstjärna som 

dekoration - Julstjärna av trä - LED-belysning med timer
225,99 kr

4251805443011 CF16121 mini julgran av trä - dekorativa dekorationer - stativ 
med många prydnader att hänga upp - konstgjord julgr

337,99 kr
4251805443028 CF16122 minisnögubbe av trä - dekorativa smycken - stativ med 

många prydnader att hänga upp - konstgjord snögubbef
202,99 kr

4251805443035 CF16123 3x träställ för jul - renar, jultomte och snögubbe gjorda 
av trä att stå - dekorativa träfigurer prydnadsdekoration

168,99 kr
4251805443042 CF16123 3x träställ för jul - renar, jultomte och snögubbe gjorda 

av trä att stå - dekorativa träfigurer prydnadsdekoration
168,99 kr

4251805443059 CF16124 2x dekorativa skärmar för jul - renar gjorda av trä med 
plyschtyg att sätta på - julvisningar att dekorera och ge 

168,99 kr
4251805443066 CF16125 3x julpåsar av filt - Julkorg, presentkorg - filtpåsar för 

små presenter - presentpåse till jul och jultomte - 18cm
168,99 kr

4251805443073 CF16126 3x julpåsar av filt - Julkorg, presentkorg - filtpåsar för 
små presenter - presentpåse till jul och jultomte - 18cm

168,99 kr
4251805443080 CF16127 3x julpåsar av filt - Julkorg, presentkorg - filtpåsar för 

små presenter - presentpåse till jul och jultomte - 18cm
168,99 kr

4251805443097 CF16128 3x julpåsar av filt - Julkorg, presentkorg - filtpåsar för 
små presenter - presentpåse till jul och jultomte - 22cm

168,99 kr
4251805443103 CF16129 6x hängande juldekorationer - Julsymboler av metall att 

hänga på - plåtfigurer som hängen för fönster, dörrar oc
202,99 kr

4251805443110 CF16130 12x hängdekor till jul - metallklockor att hänga på - 
dekorativa plåtklockor som hängen för fönster, dörrar o

168,99 kr
4251805443127 CF16131 6x hängdekor till jul - metallklockor att hänga på - 

dekorativa plåtklockor som hängen för fönster, dörrar o
168,99 kr

4251805443134 CF16132 6x hängdekor till jul - metallklockor att hänga på - 
dekorativa plåtklockor som hängen för fönster, dörrar o

202,99 kr
4251805443141 CF16133 jultåg med fyra trävagnar - dekorativt jultåg - 

julbordsdekoration, trätåg, 24cm
168,99 kr

4251805443158 CF16133 jultåg med fyra trävagnar - dekorativt jultåg - 
julbordsdekoration, trätåg, 24cm

168,99 kr
4251805443165 CF16134 jultåg av filt - dekorativt jultåg med hängen - 

julbordsdekorationer - dekorativt tåg
168,99 kr

4251805443172 CF16135 jultåg av filt - dekorativt jultåg med hängen - 
julbordsdekorationer - dekorativt tåg

168,99 kr
4251805443189 CF16136 3x hängande juldekorationer - hängande figurer av filt - 

snögubbe, jultomte och renar att hänga på vägg och fö
202,99 kr

4251805443196 CF16137 3x juldekorationer av filt - dekorativt ställ - 
Julbordsdekoration - grupp klassiska filtfigurer

202,99 kr
4251805443202 CF16138 2x juldekorationer av filt - dekorativt ställ - 

Julbordsdekoration - Jultomte och snögubbe med bil so
168,99 kr

4251805443219 CF16139 2x dekorativ juldisplay - Julgran av filt med träbotten - 
Julgran som dekoration för bord och fönster

202,99 kr
4251805443226 CF16140 2x dekorativ juldisplay - Julgran av filt med träbotten - 

Julgran som dekoration för bord och fönster
225,99 kr

4251805443233 CF16141 2x dekorationsställ för jul - renar gjorda av filt för att 
stå - Julställ för dekoration och ge bort

394,99 kr
4251805443240 CF16142 4-delad julunderlägg - filtunderlägg för matsal och kök - 

filtunderlägg med stjärnor
225,99 kr

4251805443257 CF16143 3x jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer som 
prydnadsföremål, söta bordsdekorationer eller som rum

202,99 kr
4251805443264 CF16144 3x jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer som 

prydnadsföremål, söta bordsdekorationer eller som rum
202,99 kr
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4251805443271 CF16145 3x lock till vinflaskor - flaskpåsar i juldesign - 
flaskdekoration till julbordet - rutig flasktröja som prese

202,99 kr
4251805443288 CF16146 2x lock till vinflaskor - flaskpåsar i juldesign - 

flaskdekoration till julbordet - rutig flasktröja som prese
146,99 kr

4251805443295 CF16147 3x lock till vinflaskor - flaskpåsar i juldesign - 
flaskdekoration till julbordet - flasktomtar som presentfö

202,99 kr
4251805443301 CF16148 2x LED snögubbe som dekorativ belysning - ljusstaty - 

Julfigur av keramik - LED-belysning med timerfunktion s
337,99 kr

4251805443318 CF16149 2x LED snögubbe som dekorativ belysning - ljusstaty - 
Julfigur av keramik - LED-belysning med timerfunktion s

337,99 kr
4251805443325 CF16150 6x korthållare Wichtel - klämmor för menykort, 

namnlappar, placeringskort och foton - Julbord och grat
202,99 kr

4251805443332 CF16151 4x korthållare Gnome - klämmor för menykort, 
namnlappar, placeringskort och foton - Julbord och grat

168,99 kr
4251805443349 CF16152 3x julkorg - plysch presentkorg i juldesign - X-Mas 

handtagspåse - presentpåse till jul
225,99 kr

4251805443356 CF16152 3x julkorg - plysch presentkorg i juldesign - X-Mas 
handtagspåse - presentpåse till jul

337,99 kr
4251805443363 CF16153 3x träställ till jul - filttomtar i stjärnform gjorda av trä 

att stå - dekorativa träfigurer dekorativa smycken
202,99 kr

4251805443370 CF13827 8x kallpack för kylväska - kylelement för kylbox - 
kallpack för hushåll och fritid - 220 ml

337,99 kr
4251805443394 CF16155 Barnkommod med 2 lådor - Barnhylla med 

förvaringslådor - Trähylla för barn med lådor - Barnrums
507,99 kr

4251805443400 CF16155 Barnkommod med 2 lådor - Barnhylla med 
förvaringslådor - Trähylla för barn med lådor - Barnrums

507,99 kr
4251805443417 CF3382 bläcklåda med 24 färger och ogenomskinlig vit - 

vattenfärger för barn - vattenfärgslåda för skolan - akva
202,99 kr

4251805443424 CF10486 com -four® 2x premium dekorativ stativstjärna - 
stjärnstaty av nickelpläterad aluminium på en bas av ma

202,99 kr
4251805443431 CF14595 Yogastyrka i polyester och gummi - träningsband för 

muskeluppbyggnad, Pilates och yoga - fitnessband
202,99 kr

4251805443431 CF14595 Yogastyrka i polyester och gummi - träningsband för 
muskeluppbyggnad, Pilates och yoga - fitnessband

202,99 kr
4251805443448 CF16165 com -four® ljusstake med dekorativ figur - Dekorativ 

ljusstake av nickelpläterad aluminium med mangoträfot 
337,99 kr

4251805443455 CF16166 com -four® ljusstake med dekorativ figur - Dekorativ 
ljusstake av nickelpläterad aluminium med mangoträfot 

225,99 kr
4251805443462 CF16167 com -four® ljusstake med dekorativ figur - Dekorativ 

ljusstake av nickelpläterad aluminium med mangoträfot 
202,99 kr

4251805443479 CF16173 com -four® ljusstake med dekorativ figur - Dekorativ 
ljusstake av nickelpläterad aluminium med mangoträfot 

337,99 kr
4251805443486 CF16173 com -four® ljusstake med dekorativ figur - Dekorativ 

ljusstake av nickelpläterad aluminium med mangoträfot 
225,99 kr

4251805443493 CF16181 com -four® Premium stativfisk - dekorativ fisk av metall 
på en mangoträfot - maritim metallfisk att stå och dekor

225,99 kr
4251805443509 CF16182 com -four® Premium Fossil stativ - dekorativt metallskal 

på en mangoträfot - maritimt metallfossil att stå och de
168,99 kr

4251805443516 CF16183 com -four® Premium stativ sjöhäst - dekorativ sjöhäst 
gjord av metall på mangoträfot - maritim metall sjöhäst 

168,99 kr
4251805443523 CF16184 com -four® Premium dekorativ stativstjärna - 

stjärnstaty av nickelpläterad aluminium på en bas av ma
202,99 kr

4251805443530 CF16184 com -four® Premium dekorativ stativstjärna - 
stjärnstaty av nickelpläterad aluminium på en bas av ma

168,99 kr
4251805443547 CF16184 com -four® 2x premium dekorativ stativstjärna - 

stjärnstaty av nickelpläterad aluminium på en bas av ma
225,99 kr

4251805443554 CF16185 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 
nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko

225,99 kr
4251805443561 CF16186 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 

nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko
337,99 kr

4251805443578 CF16187 com -four® Premium dekorativ stativstjärna - 
stjärnstaty av nickelpläterad aluminium på en bas av ma

168,99 kr
4251805443585 CF16192 com -four® deco stativ "HEIMAT" - bokstäver av 

förnicklad aluminium på en mangoträfot - dekorativa bo
225,99 kr

4251805443592 CF16194 com -four® deco stativ "LIEBE" - bokstäver av 
nickelpläterad aluminium på en mangoträfot - dekorativ

168,99 kr
4251805443608 CF16187 com -four® Premium dekorativ stativstjärna - 

stjärnstaty av nickelpläterad aluminium på en bas av ma
168,99 kr

4251805443615 CF16196 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 
nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko

225,99 kr
4251805443622 CF16197 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 

nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko
394,99 kr
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4251805443639 CF16197 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 
nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko

337,99 kr
4251805443646 CF16198 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 

nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko
202,99 kr

4251805443653 CF16199 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 
nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko

202,99 kr
4251805443660 CF16200 com -four® Premium dekorativt stativ - skulpturstaty av 

nickelpläterad aluminium på en bas av mangoträ - deko
337,99 kr

4251805443677 CF16201 com -four® ljusstake med dekorativ figur - Dekorativ 
ljusstake av nickelpläterad aluminium med mangoträfot 

225,99 kr
4251805443684 CF16202 com -four® 3x hängande dekoration snöflinga - 

dekorationsfigur gjord av förnicklad aluminium - jul och 
202,99 kr

4251805443691 CF16202 com -four® 3x hängande dekoration snöflinga - 
dekorationsfigur gjord av förnicklad aluminium - jul och 

202,99 kr
4251805443707 CF16190 com -four® deco stativ "LOVE" - bokstäver av 

nickelpläterad aluminium på en mangoträfot - dekorativ
202,99 kr

4251805443714 CF16159 Flytande ring - Stor färgglad flytande ring för badglädje 
- Flytande ring för bad för barn med djurmotiv

168,99 kr
4251805443721 CF16159 Flytande ring - Stor färgglad flytande ring för badglädje 

- Flytande ring för bad för barn med djurmotiv
168,99 kr

4251805443738 CF16159 Flytande ring - Stor färgglad flytande ring för badglädje 
- Flytande ring för bad för barn med djurmotiv

168,99 kr
4251805443745 CF16162 Simfigur i flygplansdesign - uppblåsbar gummibåt för 

barn - luftmadrass för badglädje - badfigur för stranden 
225,99 kr

4251805443752 CF16162 Flytande figur i motorbåtsdesign - uppblåsbar gummibåt 
för barn - luftmadrass för badglädje - badfigur för stran

225,99 kr
4251805443769 CF16162 Simfigur i guldfiskdesign - uppblåsbar gummibåt för 

barn - luftmadrass för badglädje - simfigur för strand oc
225,99 kr

4251805443776 CF16157 barnbassäng, 3-rings barnpool i blått med 
reparationsplåster, 147x33cm, ca. 288 liters pool

394,99 kr
4251805443783 CF16158 barnbassäng, 3-rings barnpool i blått med 

reparationsplåster, 168x38cm, ca. 420 liters pool
394,99 kr

4251805443790 CF16175 3x stor strandväska - dam shopper för shopping - 
poolväska för strandartiklar - axelväska för strand, pool,

337,99 kr
4251805443806 CF14010 3 meter premium duveförsvarsspikar 4 rader - rostfritt 

stål 304 - rostfritt och hållbart - 12 element vardera 25 
394,99 kr

4251805443813 CF16203 24x monteringsklämma för fågelkontrollspikar - tillbehör 
för duvkontroll - fästklämmor för fågelkontroll på regnrä

112,99 kr
4251805443820 CF16188 ishink med isbitstång, plasthink med lock och handtag, 

lätt iskylare för stranden, trädgårdspartier och speciella 
337,99 kr

4251805443837 CF16188 ishink med isbitstång, plasthink med lock och handtag, 
lätt iskylare för stranden, trädgårdspartier och speciella 

337,99 kr
4251805443844 CF16188 ishink med isbitstång, plasthink med lock och handtag, 

lätt iskylare för stranden, trädgårdspartier och speciella 
337,99 kr

4251805443851 CF16204 27-delat julgransdekorationsset i trä - 
Julgransdekorationer för att dekorera julgranen - Julgra

168,99 kr
4251805443868 CF16205 27-delat julgransdekorationsset i trä - 

Julgransdekorationer för att dekorera julgranen - Julgra
168,99 kr

4251805443875 CF16206 36-delat julgransdekorationsset i trä - 
Julgransdekorationer för att dekorera julgranen - Julgra

168,99 kr
4251805443882 CF16207 com -four® 6x Julgransdekorationer i trä - 

Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio
168,99 kr

4251805443899 CF16208 com -four® 6x Julgransdekorationer i trä - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

168,99 kr
4251805443905 CF16209 com -four® 6x Julgransdekorationer i trä - 

Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio
168,99 kr

4251805443912 CF16210 com -four® 6x Julgransdekorationer i trä med pendel - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

168,99 kr
4251805443929 CF16211 com -four® 6x Julgransdekorationer i trä med pendel - 

Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio
168,99 kr

4251805443936 CF16212 Dekorativ julskylt - Hjort i skogen av trä att stå på - 
Julskylt för vinterdekoration

168,99 kr
4251805443950 CF7187 2x rännskyddsuppsättning på 6 meter med clips, kan 

skäras i storlek och väderbeständigt, rännskydd, bladsk
337,99 kr

4251805443967 CF16195 6x diskborste - diskborste med hängkrok, diskborste för 
köket, köksborste i moderna färger [urval varierar]

202,99 kr
4251805443974 CF16168 brödlåda med brödkniv, brödlåda med bambulock och 

keramisk kniv, lock kan användas som skärbräda, lättsk
394,99 kr

4251805443981 CF16168 brödlåda med brödkniv, brödlåda med bambulock och 
keramisk kniv, lock kan användas som skärbräda, lättsk

394,99 kr
4251805443998 CF16180 3x folieskärare - aluminiumfoliedispenser - 

matfilmsdispenser - praktisk hållare för bakplåtspapper, 
225,99 kr
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4251805444001 CF16213 LED-ljuskedja med timer - Julbelysningsljuskedja med 
20 LED-stjärnor i trä - Juldekoration för inomhusbruk

146,99 kr
4251805444018 CF16213 LED-lampor med timer - Julbelysning med 20 LED-

snöflingor i trä - Juldekoration för inomhusbruk
112,99 kr

4251805444025 CF16156 4x vikbar nylon shoppingväska, återanvändbar 
shoppingväska, shoppingväska med transportväska i fru

202,99 kr
4251805444032 CF16174 8x plastfluga - insektsmedel i ljusa färger - lätt och 

flexibelt myggmedel - med skrapa [urval varierar]
337,99 kr

4251805444049 CF16179 kakbehållare - transportlåda för kakor, bröd och mat - 
brödkartong - behållare med lock, handtag och serverin

337,99 kr
4251805444056 CF16179 kakbehållare - transportlåda för kakor, bröd och mat - 

brödkartong - behållare med lock, handtag och serverin
337,99 kr

4251805444063 CF16179 kakbehållare - transportlåda för kakor, bröd och mat - 
brödkartong - behållare med lock, handtag och serverin

337,99 kr
4251805444070 CF16176 krona kepsuppsamlare - uppsamlingslåda med flasklock 

- uppsamling av ölmatta och uppsamlingsbox - lockupps
337,99 kr

4251805444087 CF16177 vinkorkuppsamlare - uppsamlingsbox för flasklock för 
korkuppsamlare - uppsamlingsbox för vinkork - lockupp

337,99 kr
4251805444094 CF16154 vattenkanna 1L, vacker långhalsad vattenkanna, för 

vattning och gödning av små och medelstora krukväxter
337,99 kr

4251805444100 CF16154 vattenkanna 1L, vacker långhalsad vattenkanna, för 
vattning och gödning av små och medelstora krukväxter

337,99 kr
4251805444117 CF16154 vattenkanna 1L, vacker långhalsad vattenkanna, för 

vattning och gödning av små och medelstora krukväxter
337,99 kr

4251805444124 CF16154 vattenkanna 1L, vacker långhalsad vattenkanna, för 
vattning och gödning av små och medelstora krukväxter

337,99 kr
4251805444131 CF16172 konstgjord växt i kruka, konstgjord grön växt med 

tandade blad för hemmet, kontoret, praktiken eller kont
337,99 kr

4251805444148 CF16171 konstgjord växt i en kruka, konstgjord grön växt med 
stora löv för hemmet, kontoret, praktiken eller kontoret,

337,99 kr
4251805444155 CF16170 konstgjord växt i en kruka, konstgjord grön växt med 

stora löv för hemmet, kontoret, praktiken eller kontoret,
337,99 kr

4251805444162 CF16169 konstgjord växt i en kruka, konstgjord grön växt med 
stora löv för hemmet, kontoret, praktiken eller kontoret,

225,99 kr
4251805444179 CF16178 5-delars sake-set, sake-kanna och 4 sake-koppar av 

keramik, konstigt glaserade sake-service för sake-cerem
394,99 kr

4251805444186 CF14836 5-delat teservis, tekanna och 4 tekoppar av keramik, 
konstnärligt glaserad teservic för teceremonier, stengod

507,99 kr
4251805444193 CF11497 läkemedelsdispenser - läkemedelsbox i 7 dagar - 2 fack 

vardera - pillerbox - pillerbox - tablettbox - veckodispen
146,99 kr

4251805444216 CF16297 fällningssteg med gummikuddar - Bärbar fällbar pall, 
lastbar upp till 100 kg - Fällbar trappstol för hushåll, kök

337,99 kr
4251805444223 CF16297 fällningssteg med gummikuddar - Bärbar fällbar pall, 

lastbar upp till 100 kg - Fällbar trappstol för hushåll, kök
337,99 kr

4251805444230 CF16297 fällningssteg med gummikuddar - Bärbar fällbar pall, 
lastbar upp till 100 kg - Fällbar trappstol för hushåll, kök

337,99 kr
4251805444254 CF16292 rustik tepåse förvaringslåda - tepåse i lantlig stil med 6 

fack och visningsfönster - tepåse - teförvaring - tepåsas
225,99 kr

4251805444261 CF16292 rustik tepåse förvaringslåda - tepåse i lantlig stil med 6 
fack och visningsfönster - tepåse - teförvaring - tepåsas

225,99 kr
4251805444278 CF16293 2x hängande torktumlare med 20 clips vardera - mini 

roterande torktumlare för hängning - torktumlare för str
337,99 kr

4251805444285 CF16275 Konstgjord orkidé i en kruka, vacker konstgjord 
blomma, blomsterarrangemang i mjuka färger, konstgjo

394,99 kr
4251805444292 CF16275 Konstgjord orkidé i en kruka, vacker konstgjord 

blomma, blomsterarrangemang i mjuka färger, konstgjo
337,99 kr

4251805444308 CF16294 3x diskborstar - diskborstar med hängande krokar, 
diskborstar för köket, köksborstar i moderna färger

168,99 kr
4251805444315 CF16432 4-delat rengöringsset, handborste, dammpanna, 

handborste och diskborste, perfekt rengöringsstartpaket
225,99 kr

4251805444322 CF16298 3-delade skärbrädor av bambuträ, robusta skär- och 
serveringsbrädor av naturligt trä, antibakteriella frukost

202,99 kr
4251805444339 CF16280 2x kosmetikarrangör med sminkspegel - kosmetiklåda 

med spegel i bambulocket - plastlåda för förvaring av s
337,99 kr

4251805444346 CF16280 2x kosmetikarrangör med sminkspegel - kosmetiklåda 
med spegel i bambulocket - plastlåda för förvaring av s

202,99 kr
4251805444353 CF16283 vindklockspel av bambu med fågelhus - klockspel för 

utsidan - klockspel för att hänga upp för balkong och trä
394,99 kr

4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 
barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp

146,99 kr
4251805444360 CF1130 4x skåp och lådlås - skåplås att sticka - 90° vinkel - 

barnlås dörrar utan borrning - säkerhet och skydd för sp
146,99 kr
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4251805444377 CF16193 2x speglar som väggdekaler, självhäftande 
mosaikplattor, spegelfilm av akryl som dekorativa väggd

202,99 kr
4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 

vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och
168,99 kr

4251805444384 CF1130 8x skåp och lådsäkerhet - skåplås för att limma - 90° 
vinkel - barnlåsskåpsdörrar utan borrning - säkerhet och

168,99 kr
4251805444391 CF16440 kylväska - hopfällbar termisk kylbox med bärrem - 

klassisk isolerande väska för picknick, camping, strand, 
202,99 kr

4251805444407 CF16440 kylväska - hopfällbar termisk kylbox med bärrem - 
klassisk isolerande väska för picknick, camping, strand, 

225,99 kr
4251805444414 CF16440 kylväska - hopfällbar termisk kylbox med bärrem - 

klassisk isolerande väska för picknick, camping, strand, 
225,99 kr

4251805444421 CF12932 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 
flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster

337,99 kr
4251805444421 CF12932 4x blomlådehållare för balkongräcken och räcken - 

flexibel infästning av metall för växtlådor - 2-vägs juster
337,99 kr

4251805444438 CF16439 20x Växtetiketter XL - stora växtpluggar för märkning - 
plug-in-etiketter för rabatter och planteringslådor - 33,5 

202,99 kr
4251805444445 CF16438 2x Rumsavfuktare med doft - Avfuktare utan elektricitet 

- Avfuktare för inomhusbruk mot ånga, mögel och kond
202,99 kr

4251805444452 CF16438 2x Rumsavfuktare med doft - Avfuktare utan elektricitet 
- Avfuktare för inomhusbruk mot ånga, mögel och kond

202,99 kr
4251805444469 CF16438 2x Rumsavfuktare med doft - Avfuktare utan elektricitet 

- Avfuktare för inomhusbruk mot ånga, mögel och kond
202,99 kr

4251805444476 CF16438 2x Rumsavfuktare med doft - Avfuktare utan elektricitet 
- Avfuktare för inomhusbruk mot ånga, mögel och kond

202,99 kr
4251805444483 CF16448 2-styckig tätning för öppen spis - Tätningssnöre och 

klister - Glasfiberdörrtätning för öppen spis - Värmebest
225,99 kr

4251805444490 CF10208 2-styckig tätning för öppen spis - Tätningssnöre och 
klister - Glasfiberdörrtätning för öppen spis - Värmebest

337,99 kr
4251805444506 CF10209 2-styckig tätning för öppen spis - Tätningssnöre och 

klister - Glasfiberdörrtätning för öppen spis - Värmebest
337,99 kr

4251805444513 CF10210 2-styckig tätning för öppen spis - Tätningssnöre och 
klister - Glasfiberdörrtätning för öppen spis - Värmebest

225,99 kr
4251805444520 CF10212 2-styckig tätning för öppen spis - Tätningssnöre och 

klister - Glasfiberdörrtätning för öppen spis - Värmebest
225,99 kr

4251805444537 CF12744 Skorstenshålslock med isoleringsplatta - Skorstenslock i 
galvaniserat stål - Skorstenshålslock med expanderande

225,99 kr
4251805444544 CF11439 vattensprinklers för barn - bläckfisksprinklers för stor 

vattenkul i trädgården - färgglad gräsmattorsprinkler [fä
337,99 kr

4251805444551 CF16459 2x Boomerang - Kastleksak för barn och vuxna - 
Boomerang i 2 utföranden [urval varierar]

202,99 kr
4251805444568 CF16461 4x Frisbie ring för barn och vuxna - kastskiva även för 

hundar - Frisbeeskiva 28,5 cm - flygande skiva i ljusa fä
337,99 kr

4251805444575 CF16462 2x Frisbie för barn och vuxna - Skumskiva - Frisbeeskiva 
22,5 cm - Flygande skiva i ljusa färger [urval varierar]

225,99 kr
4251805444582 CF16457 Barnplansbassäng för barn - Uppblåsbar barnbassäng - 

Simbassäng - Liten popup-bassäng för trädgården - ca. 
337,99 kr

4251805444599 CF16458 Barnplaskdamm för barn - Uppblåsbar barnpool - 
Simbassäng - Liten pop-up pool för trädgården - ca. 140

394,99 kr
4251805444605 CF16453 2x kylväska - klassisk hopfällbar termisk kylbox - liten 6 

L isolerande väska för picknick, camping, utomhus, spor
202,99 kr

4251805444612 CF16454 kylväska rund - hopfällbar termisk kylare för en flaska - 
liten isolerad väska för picknick, camping, utomhus, spo

168,99 kr
4251805444629 CF16454 kylväska rund - hopfällbar termisk kylare för en flaska - 

liten isolerad väska för picknick, camping, utomhus, spo
168,99 kr

4251805444636 CF16456 3x kylväska - klassisk hopfällbar termisk kylbox - liten 
isolerande väska för picknick, camping, utomhus, sport 

225,99 kr
4251805444643 CF16455 kylväska - hopfällbar termisk kylbox - lätt isolerande 

väska för camping och utomhus - 12 liter - somrig pickn
225,99 kr

4251805444650 CF16455 kylväska - hopfällbar termisk kylbox - lätt isolerande 
väska för camping och utomhus - 12 liter - somrig pickn

225,99 kr
4251805444667 CF16467 kylväska - hopfällbar termisk kylbox - lätt kylkorg för 

camping, utomhus, shopping - praktisk picknickkorg - is
337,99 kr

4251805444674 CF16467 kylväska - hopfällbar termisk kylbox - lätt kylkorg för 
camping, utomhus, shopping - praktisk picknickkorg - is

337,99 kr
4251805444681 CF16467 kylväska - hopfällbar termisk kylbox - lätt kylkorg för 

camping, utomhus, shopping - praktisk picknickkorg - is
337,99 kr

4251805444698 CF16460 3x Dykringar för barn - Dykleksaksring - Badleksak för 
barn i tre färger - Dykringsset för pool, hav, sjö och bad

225,99 kr
4251805444704 CF16464 3x Kaffeburk - Dekorativa förvaringsburkar i 3 olika 

utföranden - Förvaringsbehållare med lock för kaffe, te, 
337,99 kr
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4251805444711 CF16469 2-delad målningssats A3 - tuschpennor i ljusa färger - 
ritpapper med 10 ark och i 10 färger

168,99 kr
4251805444728 CF16470 2-delat färgset A4 - filtpennor i ljusa färger - ritpapper 

med 20 ark och i 10 färger
146,99 kr

4251805444735 CF16468 2x Lådan - Förvaringslåda i plast för barnleksaker, 
pysselmaterial, pennor - Praktisk sorteringslåda med dju

394,99 kr
4251805444742 CF16465 Förvaringslådor i 8 delar - lådor i 3 storlekar - 

förvaringslådor för lådor, hyllor och skåp
168,99 kr

4251805444759 CF16465 Förvaringslådor i 8 delar - lådor i 3 storlekar - 
förvaringslådor för lådor, hyllor och skåp

168,99 kr
4251805444766 CF16465 Förvaringslådor i 8 delar - lådor i 3 storlekar - 

förvaringslådor för lådor, hyllor och skåp
146,99 kr

4251805444773 CF16559 10x sandsäck med knyt - extremt robust PP-påse - 
tygpåse för förpackning, industri, spannmål eller översv

225,99 kr
4251805444780 CF16560 2x fällbara kökssikter med och utan handtag, hopfällbar 

silikonsikt, pastasikt, dräneringssil för pasta, grönsaker, 
337,99 kr

4251805444797 CF16561 10x sandsäck med knyt - extra UV-stabiliserad & 
snabbfäste - extremt robust PP-påse - tygpåse för övers

337,99 kr
4251805444803 CF15154 Dekoträd XL - Träd av metall på träfot - Dekoträd av 

metall att stå på - Livets träd som gåva
450,99 kr

4251805444810 CF16466 Bamboo Bath Tray - Praktisk badställe - Träbadkar - 
Badbricka med 65 x 14,5 cm

337,99 kr
4251805444827 CF10493 självhäftande magnettejp med dispenser, 

magnetremsor för hushåll, arbete eller skola, 6 m magn
168,99 kr

4251805444841 CF16569 8x Bordsduksvikter - Bordsduksvikter med klämma - 
Fruktdesign bordsduksklämma - ca. 28 g

202,99 kr
4251805444858 CF16569 8x Bordsduksvikter - Bordsduksvikter med klämma - 

Fruktdesign bordsduksklämma - ca. 25 g
202,99 kr

4251805444865 CF16569 8x Bordsduksvikter - Bordsduksvikter med klämma - 
Fruktdesign bordsduksklämma - ca. 26 g

202,99 kr
4251805444872 CF16569 8x Bordsduksvikter - Bordsduksvikter med klämma - 

Fruktdesign bordsduksklämma - ca. 29 g
202,99 kr

4251805444889 CF16565 Myggnät vitt - Myggnät för enkelsäng, dubbelsäng, 
barnsäng - Nätmaskigt insektsskydd för hemmet och res

225,99 kr
4251805444896 CF10202 2x Kolsked med lackerat spadblad - Spade med 

trähandtag - Kolspade för eldstad, spis och grill
337,99 kr

4251805444902 CF16564 8-delat set med kopplingar för trädgårdsslangar - set 
med trädgårdstillbehör för vattenslangar - anslutningsad

168,99 kr
4251805444919 CF16574 4x porslinsmugg - kaffemugg i modern design - 

kaffekanna för kalla och varma drycker
337,99 kr

4251805444926 CF16562 8x kniv av rostfritt stål - skarp kökskniv med 7 cm blad - 
potatiskniv i ljusa färger - grönsakskniv

112,99 kr
4251805444933 CF16568 Svängbar sprinkler för gräsmattor - fyrkantig sprinkler 

för bevattning av områden upp till 90 m² - sprinkler för 
337,99 kr

4251805444940 CF16575 4x sopset - sopset består av handborste och sopbricka - 
handborste i moderna färger - sopbricka med gummiläp

202,99 kr
4251805444957 CF16571 4x luftfräschare, förtrollande rumsdoft i fyra fantastiska 

dofter, doftoljeflaska med träpinnar, doftande rumsparf
168,99 kr

4251805444964 CF16563 2x Nödhammare med bälteskniv - Nödhammare för bil - 
Säkerhetshammare med bälteskniv - Fönsterhammare o

202,99 kr
4251805444971 CF16572 4x Diskborste med handtag - Rund diskborste med 

handtag - Rengöringsborste för tallrikar, kastruller och p
202,99 kr

4251805444988 CF16585 Set med tredelad diskborste och skurborste - Rund 
diskborste för disken - Lång skurborste med handtag för

202,99 kr
4251805444995 CF16579 8x Halmsked med 2 rengöringsborstar

 - Rostfritt stål sugrör sked - dricksrör med omrörningssl
168,99 kr

4251805445008 CF16577 3x Kylbatteri XXL i blått - Kylelement för kylbox och 
kylväska - Kylbatterier för hushåll och fritid

225,99 kr
4251805445015 CF16577 6x Kylbatteri XXL i blått - Kylelement för kylbox och 

kylväska - Kylbatterier för hushåll och fritid
394,99 kr

4251805445022 CF16577 9x Kylbatteri XXL i blått - Kylelement för kylbox och 
kylväska - Kylbatterier för hushåll och fritid

450,99 kr
4251805445046 CF0042 2x Eldstål med skrapa - flinta för att göra eld - 

eldstartare för camping, camping, vandring
146,99 kr

4251805407488 CF11914 100x markankare av belagt stål - robusta markpinnar 
för att fästa ogräsfleece och folier - markankare för träd

225,99 kr
4251805407464 CF11914 25x markankare av belagt stål - robusta markpinnar för 

fixering av ogräsfleece och folier - markankare för trädg
168,99 kr

4251805445077 CF13773 2x dragfjädrar med dubbla krokar - fjäder för tält, 
markiser, husvagnar - fästtillbehör - spännfjäder solsege

202,99 kr
4251805445084 CF13773 4x dragfjädrar med dubbla krokar - fjäder för tält, 

markis, husvagn - fästtillbehör - spännfjäder solsegel - s
337,99 kr
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4251805445091 CF11917 4x trädgårdspåse med handtag - hopfällbar 
trädgårdsavfallspåse XXL - rivsäker hopfällbar pappersk

450,99 kr
4251805445107 CF11917 6x trädgårdspåse med handtag - hopfällbar 

trädgårdsavfallspåse XXL - rivsäker hopfällbar pappersk
619,99 kr

4251805445114 CF16595 8x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 
markankare för tält, paviljonger, hoppborgar & studsma

507,99 kr
4251805445121 CF16610 16x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 

markankare för tält, paviljonger, hoppborgar & studsma
619,99 kr

4251805445138 CF16587 8x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 
markankare för tält, paviljonger, hoppborgar & studsma

394,99 kr
4251805445145 CF14020 8x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 

markankare för tält, paviljonger, hoppborgar & studsma
563,99 kr

4251805445152 CF16048 8x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 
markankare för tält, paviljonger, hoppborgar & studsma

450,99 kr
4251805445169 CF16566 3-brickor i teakträ - Träbricka i två storlekar - 

Serveringsbricka med rustikt utseende - Stora dekorativ
450,99 kr

4251805445176 CF16567 2-delad bricka i trä och metall - Vintage träbricka i två 
storlekar - Serveringsbricka med rustikt utseende - Stor

394,99 kr
4251805445183 CF5449 Mini HDMI-adapterkabel vinklad - Mini HDMI-kontakt till 

standard HDMI-uttag - HDMI-anslutningskabel för SLR-k
146,99 kr

4251805445206 CF8773 10x ostduk, passerduk och klumpduk, klassiska finvävda 
dukar i vitt, återanvändbara, hög rivhållfasthet även vid 

337,99 kr
4251805445206 CF8773 10x ostduk, passerduk och klumpduk, klassiska finvävda 

dukar i vitt, återanvändbara, hög rivhållfasthet även vid 
337,99 kr

4251805445213 CF16589 2x skyddsdräkt med huva och dragkedja - enskikts 
målaroverall one-size - höjd från 160 till 200 cm - skydd

337,99 kr
4251805445220 CF16590 Skyddsdräkt med huva och dragkedja - trelagers 

målaroverall one-size - höjd från 160 till 200 cm - skydd
202,99 kr

4251805445237 CF16591 3x ostduk, passduk och dumplingduk, klassiska finvävda 
dukar av ren bomull, naturfärgade, återanvändbara, hö

168,99 kr
4251805445244 CF16591 6x ostduk, passerduk och dumplingduk, klassiska 

finvävda dukar gjorda av ren bomull, naturfärgade, åter
202,99 kr

4251805445251 CF16592 3x ostduk, passduk och dumplingduk, klassiska finvävda 
dukar av ren bomull, naturfärgade, återanvändbara, hö

146,99 kr
4251805445268 CF16592 6x ostduk, passerduk och dumplingduk, klassiska 

finvävda dukar gjorda av ren bomull, naturfärgade, åter
202,99 kr

4251805445275 CF16570 serveringsfat med klockburk, klockburk med fat, 
serveringsplatta för täckning och servering av rätter, ka

394,99 kr
4251805445282 CF16593 6x presentpåsar till jul, Nicholas och Advent - M 

presentpåse med julmotiv - presentpåse
202,99 kr

4251805445299 CF16593 12x presentpåsar till jul, Nicholas och Advent - M 
presentpåse med julmotiv - presentpåse

225,99 kr
4251805445305 CF16594 6x presentpåsar till jul, Nicholas och Advent - L 

presentpåse med julmotiv - presentpåse
337,99 kr

4251805445312 CF16594 12x presentpåsar till jul, Nicholas och Advent - L 
presentpåse med julmotiv - presentpåse

394,99 kr
4251805445329 CF14085 20-tals set med förstklassiga julhängen för julgranen, 

vintriga hängare som träddekorationer, julprydnader ell
202,99 kr

4251805445336 CF14085 20-tals set med förstklassiga julhängen för julgranen, 
vintriga hängare som träddekorationer, julprydnader ell

202,99 kr
4251805445381 CF16578 COM -FOUR® 6x Konserveringsburk med svängbar 

propp - Förvaringsburk med gummiring - Lufttät förvari
450,99 kr

4251805445398 CF16479 com -four® Premium deco stand hjärta - deco hjärta av 
mangoträ med metallstjärna - hjärta deco med bas att s

225,99 kr
4251805445404 CF16475 com -four® Premium Decorative Heart Display - 

Metallhjärta med bokstäver på en bas av mangoträ - De
337,99 kr

4251805445411 CF16474 Dekorativ skål i mangoträ - Träbricka i hjärtform för 
dekoration av rummet - Hjärtformad träskål för frukt oc

337,99 kr
4251805445428 CF16477 com -four® deco stativ "KUSCHELECKE" - bokstäver av 

metall på en mangoträfot - dekorativa bokstäver att sätt
450,99 kr

4251805445435 CF16471 com -four® deco stativ "STERNEKÜCHE" - bokstäver av 
metall på en mangoträfot - dekorativa bokstäver att sätt

450,99 kr
4251805445442 CF16476 com -four® deco display "ZUHAUSE" - bokstäver av 

metall på en mangoträfot - dekorativa bokstäver att sätt
450,99 kr

4251805445459 CF13772 8-delad trampolin markankarsats - studsmatta 
säkerhetsanordning - markankare för studsmatta och hu

507,99 kr
4251805445466 CF16610 8x XL markankare av massivt stål - extremt stabila 

markankare för tält, paviljonger, hoppborgar & studsma
450,99 kr

4251805445473 CF11260 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 
för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium

225,99 kr
4251805445480 CF11260 2x kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina 

för pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium
225,99 kr
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4251805445497 CF11254 kälkekoppel med trähandtag, kälketillbehör, draglina för 
pulkor, trehjulingar eller andra barnfordon, Premium Ma

168,99 kr
4251805445503 CF16613 Premium slädekoppel med trähandtag, extra långa 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
202,99 kr

4251805445510 CF16614 2x premium slädekoppel med trähandtag, extra lång 
kälketillbehör, draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

337,99 kr
4251805445527 CF11257 2x premium slädekoppel med trähandtag, extra lång 

kälketillbehör, draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
337,99 kr

4251805445534 CF11262 2x premium slädekoppel med trähandtag, extra lång 
kälketillbehör, draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

337,99 kr
4251805445541 CF11679 Premium slädekoppel med trähandtag, extra starka 

kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!
202,99 kr

4251805445572 CF11679 2x premium slädekoppel med trähandtag, extra starka 
kälketillbehör Draglina för pulkor, Tillverkad i Tyskland!

337,99 kr
4251805445589 CF16617 2x parkeringsskiva med parkeringsbiljetthållare, 

bältesklippare och shoppingvagnschips - plastparkerings
168,99 kr

4251805445589 CF16617 2x parkeringsskiva med parkeringsbiljetthållare, 
bältesklippare och shoppingvagnschips - plastparkerings

168,99 kr
4251805445596 CF16618 2x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 

nödfack för olycksrapporter och shoppingvagnschips
168,99 kr

4251805445596 CF16618 2x parkeringsskiva med isskrapa, gummiläpp och 
nödfack för olycksrapporter och shoppingvagnschips

168,99 kr
4251805445602 CF15427 Premium cykelpump, högpresterande golvluftspump av 

aluminium, cykelluftpump med manometer och slanghål
507,99 kr

4251805445619 CF16631 120x mini klädnypor gjorda av lotusträ, små träpinnar 
som dekoration för bilder, collage, vykort, foton och pre

146,99 kr
4251805445626 CF16631 240x mini klädnypor gjorda av lotusträ, små träpinnar 

som dekoration för bilder, collage, vykort, foton och pre
168,99 kr

4251805445633 CF16631 360x mini klädnypa av lotusträ, liten träklämma som 
dekoration för bilder, collage, vykort, foton och presente

202,99 kr
4251805445640 CF16623 flythjälp - väst för barn som simhjälpmedel - 

moderiktigt simhjälpmedel med maritim inredning - för 
394,99 kr

4251805445657 CF16623 flythjälp - väst för barn som simhjälpmedel - 
moderiktigt simhjälpmedel med maritim inredning - för 

394,99 kr
4251805445664 CF16625 4x blomsterspruta - sprayflaska med skala - spruta för 

vattning av växter - vattensprayflaska för vattenförsteni
337,99 kr

4251805445671 CF5578 rostfri ståltråd för pyssel och modellering 30 m - 
blomtråd för arrangemang - lindad hantverkstråd i brunt

112,99 kr
4251805445688 CF9147 6x blomtrådsset, bindtråd målad brun, röd och blå, 

inlindad på en träpinne, 600 g
146,99 kr

4251805445695 CF14027 2x smörfat - stor smörkupol med trä - smörfat med lock 
- smörbehållare 19 x 12,5 x 6 cm

337,99 kr
4251805445718 CF16668 tandborsttumlare av rostfritt stål-högblank 

tandborsttumlare 200 ml-tandborststumlare i rostfritt st
337,99 kr

4251805445725 CF16668 2x tandborstkoppar av rostfritt stål-högglans 
tandborsthållare 200 ml-tandborstkoppar i rostfritt stål a

337,99 kr
4251805445732 CF16669 3-delad uppsättning blandningsskålar - skål i 3 storlekar 

- degskål med proppbotten, hällpip och halkfritt handta
337,99 kr

4251805445749 CF16670 3-delars set med blandningsskålar - Skål i 3 storlekar - 
Degskål med stoppbotten, pip och halkfritt handtag

337,99 kr
4251805445756 CF16671 3-delars set med blandningsskålar - Skål i 3 storlekar - 

Degskål med stoppbotten, pip och halkfritt handtag
337,99 kr

4251805445763 CF16619 hängande fruktkorg - hängande fruktkorg - oval 
hängande étagère för köket - hängande fruktkorg av me

394,99 kr
4251805445770 CF16608 4x svepset - svepset bestående av handborste och 

sopkärl - handkost i ljusa färger - sopkärl med gummilä
225,99 kr

4251805445787 CF16664 serveringsfat med klockburk, klockburk med fat, 
serveringsplatta för täckning och servering av rätter, ka

337,99 kr
4251805445794 CF16653 Te-låda med 6 fack för upp till 90 tepåsar - 

Teförvaringslåda i svart trä - Tepåsarlåda med synligt fö
394,99 kr

4251805445800 CF16655 Rustik förvaringslåda för tepåsar - lantlig tebox med 6 
fack och visningsfönster - tekastrum - förvaring av tepå

337,99 kr
4251805445817 CF16656 Rustik förvaringslåda för tepåsar - lantlig tebox med 9 

fack och visningsfönster - tekastrum - förvaring av tepå
394,99 kr

4251805445824 CF16667 5-delat knivset med hållare - Knivar av rostfritt stål för 
olika användningsområden - Vassa köksknivar i knivbloc

394,99 kr
4251805445831 CF16600 2x mätkoppar gjorda av stål - barmått för sprit och 

cocktails - mätkoppar för bar och kök - mätning och dos
146,99 kr

4251805445848 CF16603 7-delad bambu skärbräda set - frukostbrädor med 
brädhållare - små hållbara serveringsfat - brödbrädor m

337,99 kr
4251805445855 CF16598 matlåda med separata fack och såsbox, matlåda för 

arbete, skola, universitet och resor, bpa-fri, lättskött ma
168,99 kr
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4251805445862 CF16598 matlåda med separata fack och såsbox, matlåda för 
arbete, skola, universitet och resor, bpa-fri, lättskött ma

168,99 kr
4251805445879 CF16598 matlåda med separata fack och såsbox, matlåda för 

arbete, skola, universitet och resor, bpa-fri, lättskött ma
168,99 kr

4251805445886 CF16665 com -four® 2x Glaskanna med lock - Vattenkaraff med 
handtag - 1,5 liters glaskaraff för vatten, mjölk, juice oc

337,99 kr
4251805445893 CF16666 2x keramikkruka - växtkruka för blommor och örter - 

växtkruka för trädgård, balkong och lägenhet - keramikk
202,99 kr

4251805445909 CF16666 2x keramikkruka - växtkruka för blommor och örter - 
växtkruka för trädgård, balkong och lägenhet - keramikk

337,99 kr
4251805445916 CF16609 com -four® 2x Sopset - Sopset bestående av 

handborste och sopskyffel - Handborste i citrondesign - 
225,99 kr

4251805445923 CF16607 com -four® 2x Yogahandduk - Snabbtorkande 
pilateshandduk - Yogahandduk 64 x 40 cm - Handduk i 

168,99 kr
4251805445930 CF13787 3-delat mätburksset med mätburkar i olika storlekar - 

mätburkar med skala i milliliter och gram - 1000 ml, 500
202,99 kr

4251805445947 CF16673 2x trädskiva av massivt trä med bark - tjock träskiva för 
dekoration - dekorativa underlägg för vaser och fat - ru

202,99 kr
4251805445954 CF11766 2x Vattenkranfäste - luftare med slangförlängning och 

vattensparare - pärlluftare med invändig och utvändig g
146,99 kr

4251805445954 CF11766 2x Vattenkranfäste - luftare med slangförlängning och 
vattensparare - pärlluftare med invändig och utvändig g

146,99 kr
4251805445961 CF16649 2x dekorativa metallskålar - dekorativa designskålar för 

hemmet, kontoret, semesterlägenheten - modern skål s
168,99 kr

4251805445978 CF14469 6x julkulor - Julgransbollar av obristlig plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer Ø 

202,99 kr
4251805445985 CF14469 6x julkulor - Julgransbollar av obristlig plast till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer Ø 
225,99 kr

4251805445992 CF14571 19 -delars juldekorationsset - Julgransbollar av obristlig 
plast till jul - Trädpynt till julgranen

337,99 kr
4251805446005 CF16387 26-delad uppsättning julkulor - Julgranskulor gjorda av 

spricksäker plast för jul - grandekorationer till granen - J
450,99 kr

4251805446012 CF16390 26-delars uppsättning julkulor - Julgranskulor av 
spricksäker plast för jul - grandekorationer till granen - J

394,99 kr
4251805446029 CF16391 26-delars uppsättning julkulor - Julgranskulor av 

spricksäker plast för jul - grandekorationer till granen - J
394,99 kr

4251805446036 CF16384 26-delars uppsättning julkulor - Julgranskulor av 
spricksäker plast för jul - grandekorationer till granen - J

450,99 kr
4251805446043 CF16389 26-delars uppsättning julkulor - Julgranskulor av 

spricksäker plast för jul - grandekorationer till granen - J
394,99 kr

4251805446050 CF16385 26-delars uppsättning julkulor - Julgranskulor av 
spricksäker plast för jul - grandekorationer till granen - J

394,99 kr
4251805446067 CF16264 94-delars uppsättning julkulor - Julgranskulor av 

spricksäker plast till jul - grandekorationer till granen - J
450,99 kr

4251805446074 CF16217 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

225,99 kr
4251805446081 CF16221 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
225,99 kr

4251805446098 CF16219 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

225,99 kr
4251805446104 CF16218 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
225,99 kr

4251805446111 CF16220 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

225,99 kr
4251805446128 CF16228 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
202,99 kr

4251805446135 CF16223 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

225,99 kr
4251805446142 CF16227 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
225,99 kr

4251805446159 CF16225 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

202,99 kr
4251805446166 CF16224 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
225,99 kr

4251805446173 CF16226 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

225,99 kr
4251805446180 CF16234 8x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer - 
337,99 kr

4251805446197 CF16229 8x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer - 

202,99 kr
4251805446203 CF16233 8x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer - 
202,99 kr

Sidan: 255/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805446210 CF16231 8x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer - 

337,99 kr
4251805446227 CF16230 8x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer - 
225,99 kr

4251805446234 CF16232 8x julkulor - Julgranskulor av glas till jul - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer - gla

225,99 kr
4251805446241 CF16240 6x julbollar - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
337,99 kr

4251805446258 CF16235 6x julbollar - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

337,99 kr
4251805446265 CF16239 6x julbollar - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
337,99 kr

4251805446272 CF16237 6x julbollar - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

225,99 kr
4251805446289 CF16236 6x julbollar - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
337,99 kr

4251805446296 CF16238 6x julbollar - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 
julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar

337,99 kr
4251805446302 CF16222 12x julkulor - Julgransbollar av glas till jul - Trädpynt till 

julgranen - Julgransdekorationer - glasbollar
202,99 kr

4251805446319 CF16381 31-delat set hängande dekoration jul - julgranskulor och 
granbarrkottar av okrossbar plast för jul - Julgransdekor

394,99 kr
4251805446326 CF16675 champagnekylare med syntetiskt läderband - Kylhink för 

mousserande vin, vin och champagne - Ädel iskylare för
337,99 kr

4251805446333 CF16393 20 stycken hängande dekoration Jul - Julgranskulor i 
olika former av okrossbar plast för jul - Julgransdekorati

394,99 kr
4251805446340 CF16357 12x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446357 CF16354 12x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446364 CF16358 12x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446371 CF16359 12x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446388 CF16356 12x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446395 CF16355 12x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446401 CF16351 16x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446418 CF16348 16x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446425 CF16353 16x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer
202,99 kr

4251805446432 CF16350 16x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer

202,99 kr
4251805446449 CF16349 16x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 

Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446456 CF16378 16x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - 
Träddekorationer till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446463 CF16345 24x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - Trädpynt 

till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446470 CF16342 24x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - Trädpynt 
till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446487 CF16346 24x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - Trädpynt 

till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446494 CF16347 24x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - Trädpynt 
till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446500 CF16344 24x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - Trädpynt 

till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446517 CF16343 24x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - Trädpynt 
till julgranen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805446517 CF16343 24x julbollar - Julgransbollar av plast till jul - Trädpynt 

till julgranen - Julgransdekorationer
168,99 kr

4251805446531 CF16688 5-delat knivset med hållare - knivar i rostfritt stål för 
olika användningsområden - köksknivar i knivblock

394,99 kr
4251805446548 CF16695 Multifunktionsskål i rostfritt stål - blandningsskål med 

lock och 3 gratänger - skål i rostfritt stål med stänkskyd
337,99 kr

4251805446555 CF16318 2x Julgransdekoration Fågel - Påfågel med paljetter för 
julgransdekoration - Plastfåglar med klämma till jul

168,99 kr
4251805446562 CF16319 2x Julgransdekoration Fågel - Påfågel med paljetter för 

julgransdekoration - Plastfåglar med klämma till jul
202,99 kr
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4251805446579 CF16370 8x julgranhängen i konform, brytskydda 
julgransdekorationer, konhängare som julgransdekorati

168,99 kr
4251805446586 CF16371 8x julgranhängen i konform, brytskydda 

julgransdekorationer, konhängare som julgransdekorati
168,99 kr

4251805446593 CF16372 8x julgranhängen i konform, brytskydda 
julgransdekorationer, konhängare som julgransdekorati

168,99 kr
4251805446609 CF16373 8x julgranhängen i konform, brytskydda 

julgransdekorationer, konhängare som julgransdekorati
168,99 kr

4251805446616 CF16375 8x julgranhängen i konform, brytskydda 
julgransdekorationer, konhängare som julgransdekorati

168,99 kr
4251805446623 CF16376 8x julgranhängen i konform, brytskydda 

julgransdekorationer, konhängare som julgransdekorati
168,99 kr

4251805446630 CF16697 12x julgranshängen i konform, brytsäkra 
julgransdekorationer, konhängare som julgransdekorati

168,99 kr
4251805446647 CF16643 12x Dekorativ blomma med klämma - Glittrande 

blommor att klämma på - Blomnål som dekoration i rum
337,99 kr

4251805446654 CF16643 12x Dekorativ blomma med klämma - Glittrande 
blommor att klämma på - Blomnål som dekoration i rum

168,99 kr
4251805446661 CF16698 3x påskkorg av bambu för dekoration - bambukorg som 

påskbo - korg med textilinlägg för påskägg, semlor och 
337,99 kr

4251805446678 CF16527 lysande stjärna i 3D med LED-belysning för hängande, 
robust pappersstjärna, 10 varmvita lysdioder med timerf

337,99 kr
4251805446685 CF16335 6x julgransdekorationer - glittrande hängande 

dekoration - glittrande kvist med dekorativa stenar att h
337,99 kr

4251805446692 CF14541 2x LED -bomullstuss med 6 timmars timer - belysning 
med 15 lysdioder - dekoration för jul, födelsedag, bröllo

337,99 kr
4251805446708 CF10961 com -four® porslinsbruk och mortelstöt - kryddmurbruk 

med hällare - hackare för malning av kryddor och örter
202,99 kr

4251805446715 CF16550 LED -ljusbåge som julbelysning - ljusbro med 7 
lysdioder - ljusbågspyramid av trä - fönsterlampa med ti

394,99 kr
4251805446722 CF16551 LED -ljusbåge som julbelysning - ljusbro med 7 

lysdioder - ljusbågspyramid av trä - fönsterlampa med ti
394,99 kr

4251805446739 CF16328 com -four® 4x Julgransdekoration Fjäril - Julfjäril för 
julgransdekoration - Plastfjäril att hänga upp

168,99 kr
4251805446746 CF16333 4x julgransdekorationer Deco Unicorn - Julenhörning för 

julgransdekorationer - plastenhörning i glasoptik att hän
225,99 kr

4251805446753 CF16330 com -four® 4x Julgransdekoration snöflinga - 
vinterdekoration för julgransdekoration - snöflinga i plas

168,99 kr
4251805446760 CF16660 2x hundleksak - pipande tuggleksak för hundar - 

Julmotiv - inlärningshjälp för hämtning och lek [utbudet 
202,99 kr

4251805446777 CF16380 COM -FOUR® 16x Stjärnhängare - Svart 
julgransprydnad i form av en stjärna - Dekorativ julpryd

202,99 kr
4251805446784 CF16632 Jutejulklapp - Stor julklappspåse - Jutepåse med tryck 

av jultomten, snögubben eller renen [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805446807 CF16407 COM -FOUR® 2x Stor julklappspåse - XL-påse för 
adventskalender - Julklappspåsar i två utföranden [urval

202,99 kr
4251805446814 CF16650 2x Snömatta för juldekoration - Konstgjord snö för 

dekoration och hantverk - Snöfluff som dekorativ snö
225,99 kr

4251805446821 CF16635 Snömatta för juldekoration - Konstgjord snö för 
dekoration och hantverk - Snöfluff som dekorativ snö

225,99 kr
4251805446838 CF16636 3 liter kristallsnö för dekoration och hantverk - Konstsnö 

som juldekoration - Vinterdekoration med konstsnö
202,99 kr

4251805446845 CF16633 Snömatta för juldekoration - Konstgjord snö för 
dekoration och hantverk - Snöfluff som dekorativ snö

168,99 kr
4251805446852 CF16645 2x metallljusstakar i juldesign - dekorativ ljushållare för 

vintern - ljusstakar till jul - ljushållare [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805446869 CF16646 ljusstake i klassisk design-enarmad ljusstake med rund 
bas-en-flamma ljusstake för stickljus

337,99 kr
4251805446876 CF16648 ljusstakar i juldesign-enarmad ljusstake med rund bas-

en flamma ljusstake till jul [urvalet varierar]
225,99 kr

4251805446883 CF16647 ljushållare i klassisk design - ljushållare med handtag 
och rund bas - enljushållare för stickljus

202,99 kr
4251805446890 CF16634 5 meter istapsgirland som juldekoration - 

julfönsterbilder - istappsvinterdekoration för fönster och
168,99 kr

4251805446906 CF16644 serveringsfat, dekorativ tallrik av rostfritt stål, rund 
bricka för servering och dekoration, elegant dekorerade 

202,99 kr
4251805446913 CF16554 LED -stjärna - XL LED -lampa i stjärnform - humörljus 

att hänga upp - romantisk stjärnlampa - batteridriven m
450,99 kr

4251805446920 CF14626 LED -hus som juldekoration - Litet trähus med LED -
belysning - Batteridriven juldekoration [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805446937 CF16418 2x bordslöpare jul - dekorativt bordsband med glitter - 

bordsdekoration av polyamid - dekorativt tyg 28 x 250 c
202,99 kr
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4251805446944 CF16417 2x bordslöpare jul - dekorativt bordsband med glitter - 
bordsdekoration av polyamid - dekorativt tyg 28 x 250 c

168,99 kr
4251805446951 CF16420 2x bordslöpare jul - dekorativt bordsband med glitter - 

bordsdekoration av polyamid - dekorativt tyg 28 x 250 c
202,99 kr

4251805446968 CF16419 2x bordslöpare jul - dekorativt bordsband med glitter - 
bordsdekoration av polyamid - dekorativt tyg 28 x 250 c

202,99 kr
4251805446975 CF16426 2x bordslöpare jul - dekorativt bordsband med julmotiv 

- bordsdekoration till jul - 28 x 250 cm [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805446982 CF16423 2x julbordslöpare - dekorativt bordsband med 
snöflingamotiv - bordsdekoration till jul - 28 x 270 cm [u

168,99 kr
4251805446999 CF16422 2x Julbordslöpare - Dekorativt bordsband med julmotiv 

- Juldekoration - 30 x 500 cm [urval varierar]
168,99 kr

4251805447002 CF14478 48x presentbåge i två storlekar och fyra färger-
självhäftande färdig rosett för att dekorera presenter till

202,99 kr
4251805447019 CF16604 dekorativ figur sjöstjärna - maritimt hemtillbehör - stor 

samlarfigur - konstnärlig och verklighetstrogen - designs
337,99 kr

4251805447026 CF16604 deco figure conch shell - maritimt levande tillbehör - 
stor samlarfigur - konstnärlig och verklighetstrogen - de

337,99 kr
4251805447033 CF16604 deco figur trapetsformad bandsnigel - maritimt levande 

tillbehör - stor samlarfigur - konstnärlig och verklighetstr
337,99 kr

4251805447040 CF16604 deco figure nautilus skal - maritimt boende tillbehör - 
stor samlarfigur - konstnärlig och verklighetstrogen - de

337,99 kr
4251805447057 CF16547 4x LED-ljus med fjärrkontroll - LED-ljus i fyra olika 

storlekar - dekorativa ljus med realistiskt flimmer - LED-l
507,99 kr

4251805447064 CF16548 3x LED-ljus med fjärrkontroll - LED-ljus i fyra olika 
storlekar - dekorativa ljus med realistiskt flimmer - LED-l

337,99 kr
4251805447071 CF16337 Rosa julelvor för julpynt, vinterfigurer som 

dekorationsartiklar, söta hörnstolar som rumspynt eller 
337,99 kr

4251805447088 CF16523 2x LED-ljuskedja med kulor - Ljuskedja med LED-ljus - 
Dekorativ belysning för jul, födelsedag, bröllop eller fest

202,99 kr
4251805447095 CF16524 2x LED-ljuskedja med kulor - Ljuskedja med LED-ljus - 

Dekorativ belysning för jul, födelsedag, bröllop eller fest
168,99 kr

4251805447101 CF16525 2x LED-ljuskedja med kulor - Ljuskedja med LED-ljus - 
Dekorativ belysning för jul, födelsedag, bröllop eller fest

168,99 kr
4251805447118 CF16654 Dekorativ display för jul - Julgran av trä med konstpäls 

och klockor - Julgran som julpynt [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805447125 CF16528 2x LED-ljuskedja med kulor - Ljuskedja med LED-ljus - 
Dekorativ belysning för jul, födelsedag, bröllop eller fest

168,99 kr
4251805447132 CF16515 2x sladdrep med LED-belysning, dekorationslina med 

varmvita LED-lampor, batteridriven ljuskedja för inredni
168,99 kr

4251805447149 CF16531 2x LED -stjärna - LED -lampa i stjärnform - humörljus 
att sätta upp - romantisk stjärnlampa - batteridriven me

337,99 kr
4251805447170 CF16651 2x LED-lyktor med fjädrar - Batteridrivna ljus med LED-

ljus - Dekorativ belysning med vaktelfjädrar till jul
202,99 kr

4251805447187 CF16555 LED-ljusridå för inomhus och utomhusbruk - ljuskedja 
med varmvita 240 lysdioder - dekorativ julbelysning me

394,99 kr
4251805447194 CF16556 LED-ljusridå för inomhus och utomhusbruk - ljuskedja 

med varmvita 240 lysdioder - dekorativ julbelysning me
507,99 kr

4251805447200 CF16449 LED -bomullstuss med timerfunktion - belysning med 20 
lysdioder varmvitt - dekoration för jul, födelsedag, bröllo

337,99 kr
4251805447217 CF16452 LED -bomullstuss med timerfunktion - belysning med 15 

lysdioder varmvitt - dekoration för jul, födelsedag, bröllo
337,99 kr

4251805447224 CF16429 dekorativ boll på ett rep - 24 LED-lampor på repet och i 
bollen - batteridriven - 6 timmars timer

394,99 kr
4251805447231 CF16430 Snöre med LED-belysning - Dekorativt snöre med 

stjärna och lysdioder - Batteridriven LED-lampa för inom
337,99 kr

4251805447248 CF16640 2x metall julgranklocka - julklocka - traditionella 
julgransdekorationer - dekorativ hängande klocka

168,99 kr
4251805447255 CF16642 metall julgranklockor - julkrans med 6 klockor - 

traditionella julgransdekorationer - klockkrans
202,99 kr

4251805447262 CF16641 stor julgranklocka i metall - julklocka - traditionella 
julgransdekorationer - dekorativ hängande klocka

202,99 kr
4251805447279 CF16661 3x kakburk, plåtlåda för julkakor, julförvaringsburk med 

lock, förvaringslåda för kakor, godis och presenter [urva
337,99 kr

4251805447286 CF16662 3x kakburk, plåtlåda för julkakor, julförvaringsburk med 
lock, förvaringslåda för kakor, godis och presenter [urva

337,99 kr
4251805447293 CF16663 6x kakburk, tenn för julkakor, julförvaringsburk med 

lock, förvaringslåda för kakor, godis och presenter [urva
337,99 kr

4251805447309 CF16657 8x Drinkunderlägg - Runda bordunderlägg med glans - 
Plastglasunderlägg - Drinkunderlägg Ø 10cm

146,99 kr
4251805447316 CF16658 8x Drinkunderlägg - Runda bordunderlägg med glans - 

Plastglasunderlägg - Drinkunderlägg Ø 10cm
146,99 kr
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4251805447323 CF16659 8x Drinkunderlägg - Runda bordunderlägg med glans - 
Plastglasunderlägg - Drinkunderlägg Ø 10cm

146,99 kr
4251805447330 CF16435 2x rottingkottar med LED-belysning, flätade grenar med 

konstsnö och 10 varmvita lysdioder, bra stämningsbelys
394,99 kr

4251805447347 CF16699 2x rottingkottar med LED-belysning, flätade grenar med 
konstsnö och 10 varmvita lysdioder, bra stämningsbelys

507,99 kr
4251805447354 CF16696 julgransdekorationsställ - Metallträd på bas av mangoträ 

- Julgran av metall att stå på - Julgransdekoration
337,99 kr

4251805447361 CF16652 LED ljuskedja med glitterägg - ljuskedja med 10 
lysdioder - färgglad dekoration för hem och påsk - interi

202,99 kr
4251805447378 CF16683 3-delad multifunktionssax, en sax bestående av en stor 

hushållssax, en liten köksax och en hantelsax, rostfritt s
146,99 kr

4251805447385 CF16683 3-delad multifunktionssax, en sax bestående av en stor 
hushållssax, en liten köksax och en hantelsax, rostfritt s

146,99 kr
4251805447392 CF16683 3-delad multifunktionssax, en sax bestående av en stor 

hushållssax, en liten köksax och en hantelsax, rostfritt s
146,99 kr

4251805447408 CF16683 3-delad multifunktionssax, en sax bestående av en stor 
hushållssax, en liten köksax och en hantelsax, rostfritt s

146,99 kr
4251805447415 CF16679 Dörrskylt "Welcome" - Dekorativ träfisk att hänga upp - 

Sjögående hängande dekoration för hemmet - Träfisk s
202,99 kr

4251805447422 CF16679 Dörrskylt "Welcome" - Dekorativ träfisk att hänga upp - 
Sjögående hängande dekoration för hemmet - Träfisk s

168,99 kr
4251805447439 CF16679 Dörrskylt "Welcome" - Dekorativ träfisk att hänga upp - 

Sjögående hängande dekoration för hemmet - Träfisk s
168,99 kr

4251805447446 CF16679 Dörrskylt "Welcome" - Dekorativ träfisk att hänga upp - 
Sjögående hängande dekoration för hemmet - Träfisk s

202,99 kr
4251805447453 CF16678 flaskkylare - champagnekylare - isbitkylare av rostfritt 

stål, vinkylare - isbitskopa dubbelväggig - hamrad desig
337,99 kr

4251805447460 CF16677 ishink med syntetiskt läderband, lock och handtag - 
svalare som vin- och champagnekylare - elegant iskylar

394,99 kr
4251805447477 CF16676 champagnekylare med syntetiskt läderband - kylhink för 

mousserande vin, vin och champagne - elegant iskylare 
337,99 kr

4251805447484 CF16674 COM -FOUR® 4x Metallskål - Serveringsskål för dips, 
snacks, förrätt eller dessert - Dessertskål - Dekorativ sk

202,99 kr
4251805447491 CF9944 COM -FOUR® 2x Squeeze Ball - praktisk klämboll i fina 

färger - antistressleksak för barn och vuxna [urvalet vari
168,99 kr

4251805447507 CF16399 2x träbricka - rektangulärt dekorativt träbricka - 
serveringsbricka med stjärnor - stor dekorativ skål

337,99 kr
4251805447514 CF16399 2x träbricka - rektangulär dekorativ träbricka - 

serveringsbricka med hjärtan - stor dekorativ skål
337,99 kr

4251805447521 CF16690 3-delad bambukorg - förvaringskorg för organisering 
och inredning - förvaringslåda i 3 storlekar för skåp och 

450,99 kr
4251805447538 CF16682 3-delad skålsats av rostfritt stål - Salladsskål i 3 

storlekar - Blandskål - Rostfri skål för bakning, servering
337,99 kr

4251805447545 CF16689 Salladservetter i plast i 6 delar - Set med salladssked 
och salladsgaffel i 3 färger - Färgade serveringsbestick f

168,99 kr
4251805447569 CF16686 2x klädborste - praktisk luddborste - tar bort ludd, 

djurhår, mjäll och damm - enkel rengöring av kläder
146,99 kr

4251805447576 CF16691 4x ersättningsöverdrag för golvtorkare - torkaröverdrag 
av mikrofiber chenille - moppöverdrag för golvrengöring

225,99 kr
4251805447576 CF16691 4x ersättningsöverdrag för golvtorkare - torkaröverdrag 

av mikrofiber chenille - moppöverdrag för golvrengöring
225,99 kr

4251805447583 CF16692 com -four® 2x Mat för diskgrop - Absorberande 
diskgropsmatta av mikrofiber - Diskgropsmatta för kopp

225,99 kr
4251805447590 CF16687 4x teleskopisk ryggskrapa, massageapparat för rygg, 

nacke, axel och huvud, utdragbara skrapa händer, krop
168,99 kr

4251805447590 CF16687 4x teleskopisk ryggskrapa, massageapparat för rygg, 
nacke, axel och huvud, utdragbara skrapa händer, krop

168,99 kr
4251805447606 CF16692 com -four® 2x Mat för diskgrop - Absorberande 

diskgropsmatta av mikrofiber - Diskgropsmatta för kopp
225,99 kr

4251805447613 CF16694 com -four® 2x Mat för diskgrop - Absorberande 
diskgropsmatta av mikrofiber - Diskgropsmatta för kopp

337,99 kr
4251805447620 CF16694 com -four® 2x Mat för diskgrop - Absorberande 

diskgropsmatta av mikrofiber - Diskgropsmatta för kopp
337,99 kr

4251805447637 CF16700 deco -skelett för Halloween - XXL plastskelett att hänga 
upp - skelett i naturlig storlek med en skräckfaktor för H

1.014,99 kr
4251805447644 CF16709 4x dekoration för Halloween - gravsten av polystyren för 

dekoration - gravstensdekoration med skräckfaktor för 
337,99 kr

4251805447651 CF16705 2x träalvhuvudband för Halloween - elven tiara för barn 
och vuxna - pannband för karneval, karneval, Halloween

337,99 kr
4251805447668 CF16702 make-up set zombie zipper, inställd för en cool 

dragkedja tatuering, skräck, Halloween, karneval, zombi
202,99 kr
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4251805447675 CF16710 34-bitars skräckclownpartyservis och dekorationsset för 
Halloween, mottofest eller födelsedag

225,99 kr
4251805447682 CF16710 68-deliga skräckclownpartyservis och dekorationsset för 

Halloween, mottofest eller födelsedag
394,99 kr

4251805447699 CF16704 voodoo hatt - huvudbonader för karneval, Halloween 
och temafester - brun hatt med fjädrar, ben och dreadlo

394,99 kr
4251805447705 CF16703 voodoo hatt - huvudbonader för karneval, Halloween 

och temafester - svart hatt med fjädrar, skalle och horn
450,99 kr

4251805447712 CF16707 Skelettkostym för barn - Halloweenkostym "Mr X-ray" - 
Karnevalskostym för barn - Kostym för pojkar och flickor

337,99 kr
4251805447729 CF16708 Skelettkostym för barn - Halloweenkostym "Mr X-ray" - 

Karnevalskostym för barn - Kostym för pojkar och flickor
337,99 kr

4251805447736 CF16706 Cape för vuxna - Cape med huva för vampyrdräkt - 
Unisex Cape i svart och rött för Halloween och karneval

394,99 kr
4251805447743 CF15146 Rustik serveringsbricka för te - Bricka med 

förvaringslåda för te - Lantlig te-låda med 7 fack - Te-ki
394,99 kr

4251805447750 CF12815 12x doftpåsar med olika dofter - doftpåsar för badrum, 
lådor, skåp, rum och bilar - doftpåsar - doftpåsar - doftk

168,99 kr
4251805447767 CF16681 COM -FOUR® 2x Silikonugnshandske - Glidfri 

värmeskyddshandske - Bomullsugnshandske - Anti-slip-
168,99 kr

4251805447774 CF16681 COM -FOUR® 2x Silikonugnshandske - Glidfri 
värmeskyddshandske - Bomullsugnshandske - Anti-slip-

202,99 kr
4251805447781 CF16680 Hängande fruktkorg - Stor hängande fruktkorg - 

Förvaring i köket - Hängande fruktkorg i svart metall - H
394,99 kr

4251805447798 CF16685 Utdragbar väggmonterad torktumlare - Utdragbar 
tvättlina - Väggmonterad torktumlare - Utdragbar vägg

337,99 kr
4251805447804 CF16733 4x dekoration för Halloween - gravsten av polystyren för 

dekoration - gravstensdekoration med skräckfaktor för 
337,99 kr

4251805447811 CF16743 9-delat set Halloween spindelnät - spindelnät med 
mindre och större spindlar - dekorativt spindelnät för Ha

168,99 kr
4251805447828 CF16744 32-delat set Halloween spindelnät - spindelnät med 

mindre och större spindlar - dekorativt spindelnät för Ha
337,99 kr

4251805447835 CF15250 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 
stora påskägg med påskmotiv i design av Mr & Mrs Pan

337,99 kr
4251805447842 CF16750 deco standee för påsk - bokstäver med påskhare - 

Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä o
168,99 kr

4251805447859 CF16750 2x dekorativa displayer för påsk - bokstäver med 
påskharar - Påskdekorationer att lägga ner - Påskdekora

202,99 kr
4251805447866 CF14958 dekorativ display för påsk - bokstäver med söta 

påskharar - Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gj
337,99 kr

4251805447873 CF16751 dekorativ display för påsk - bokstäver med påskhare - 
Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä 

202,99 kr
4251805447880 CF16752 dekorativ display för påsk - bokstäver med söta 

påskharar - Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gj
202,99 kr

4251805447897 CF16753 trälåda till påsk - små verktygslådor som 
påskdekorationer - korgar att ge bort - påskkorgar

337,99 kr
4251805447903 CF16753 trälåda till påsk - små verktygslådor som 

påskdekorationer - korgar att ge bort - påskdekoratione
337,99 kr

4251805447910 CF16754 dekorativ display för påsk - bokstäver med ett sött 
kaninhuvud som O - Påskdekoration att sätta upp - Påsk

168,99 kr
4251805447927 CF16755 dekorativ display Glad påsk - bokstäver med påskharar - 

Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä 
337,99 kr

4251805447934 CF16756 dekorativ display för påsk - bokstäver med påskharar - 
söt påskdekoration att lägga ner - Påskdekoration gjord 

225,99 kr
4251805447941 CF16756 dekorativ display för påsk - bokstäver med påskharar - 

söt påskdekoration att lägga ner - Påskdekoration gjord 
225,99 kr

4251805447958 CF16757 dekorativt ställ för påsk - söt filt påskhare - 
Påskdekoration att sätta - Påskdekoration av trä och filt

202,99 kr
4251805447965 CF16759 3x dekorativa stativ för påsk - söta filtpåskharar - 

Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä o
337,99 kr

4251805447972 CF16760 2x söta filtpåsar - filtkorg i form av en påskhare att fylla 
och ge bort

225,99 kr
4251805447989 CF16761 3x söta filtpåsar - filtkorg i form av en påskhare att fylla 

och ge bort
337,99 kr

4251805447996 CF16762 3x dekorativa ståplatser för påsk och vår - söta 
filtblommor - Påskdekoration att placera - Påskdekoratio

394,99 kr
4251805448009 CF16763 2x dekorativa displayer för påsk och vår - söta 

filtblommor - Påskdekorationer att sätta på - Påskdekor
337,99 kr

4251805448016 CF16764 deco standee för påsk - söt filt påskhare - 
Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä, f

168,99 kr
4251805448023 CF16764 2x dekorativa stativ för påsk - söt filt påskhare - 

Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä, f
202,99 kr
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4251805448030 CF16765 2x dekorativa stativ för påsk - söt filt påskhare - 
Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä o

225,99 kr
4251805448047 CF16766 2x dekorativa displayer för påsk - söta påskharar i trä - 

Påskdekorationer att lägga ner - Påskdekorationer gjord
202,99 kr

4251805448054 CF16767 2x dekorativa ståplatser för påsk - Väldigt söta får - 
Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä, f

202,99 kr
4251805448061 CF16768 2x dekorativa ståplatser för påsk - Väldigt söta får - 

Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gjord av trä, f
202,99 kr

4251805448078 CF16769 3x filtlåda - ask till påsk - att dekorera och även att ge 
bort - filtkorg med sött kanin ansikte

337,99 kr
4251805448085 CF16770 2x dekorativa stativ för påsk och vår - söta filtpåskharar 

- Påskpynt att sätta upp - Påskdekoration av trä och filt 
202,99 kr

4251805448092 CF16770 2x dekorativa stativ för påsk och vår - Söt filtpåskhare - 
Påskdekoration att sätta - Påskdekoration av trä och filt

337,99 kr
4251805448108 CF16772 2x dekorativa stativ för påsk och vår - Söt filtpåskhare - 

Påskdekoration att sätta - Påskdekoration av trä och filt
202,99 kr

4251805448115 CF16773 3x dekorativ ställning påskhare - Påskdekoration att 
sätta - Påskhare gjord av filt med blommor och träbotte

337,99 kr
4251805448122 CF16774 2x dekorativ display påskhare med blommor - 

Påskdekoration att lägga ner - Påskdekoration gjord av f
168,99 kr

4251805448139 CF16775 2x dekorativa stativ för påskhare för påsk - Påskharepar 
av trä att lägga ner - Påskdekoration

202,99 kr
4251805448146 CF16776 3x påskkorg av filt - korg att fylla - filtpåse som present 

- Påskbo i klara färger
337,99 kr

4251805448153 CF16777 3x påskkorg av filt - korg att fylla - filtpåse påskägg att 
ge bort - påskbo - påskdekoration

337,99 kr
4251805448160 CF16778 12x dekorativ hängarkanin - Påskdekorationer gjorda av 

trä att hänga upp - hängare i trä att dekorera - Påsk
202,99 kr

4251805448177 CF16779 6x dekorativ hängarkanin - Påskdekorationer gjorda av 
trä att hänga upp - hängare i trä att dekorera - Påsk

146,99 kr
4251805448184 CF16780 12x påskhängare kanin - trähängare för dekoration - 

Påskdekorationer av trä för upphängning - Påskbukett
202,99 kr

4251805448191 CF16781 6x deco galgar fjäril, blomma och hjärta - trägalgar för 
dekoration - vårdekoration till påskbuketten

168,99 kr
4251805448207 CF16782 6x deco galgar påsk - Påskdekorationer i trä att hänga 

upp - Trähängare "påskägg" till påskbuketten
146,99 kr

4251805448214 CF16783 12x dekorativa galgar gjorda av trä med glitter - fjäril, 
hjärta och fågel för upphängning - vårdekoration

202,99 kr
4251805448221 CF16784 6x dekorativ galgekanin - Påskdekorationer av trä för 

upphängning - trähängare för påskbuketten - Påskharen
168,99 kr

4251805448238 CF16785 6x dekorativ hängare kanin i ägg - trähängare för 
dekoration - Påskhängare för påskbuketten - hängande 

146,99 kr
4251805448245 CF16786 12x deco trailer påskhare - färgglada träkaniner att 

hänga upp - trähängare för dekoration - Påskbukett
202,99 kr

4251805448252 CF16787 6x dekorativa galgar av trä - Påskdekorationer av trä för 
upphängning - trägalgar Påskägg och kyckling - Påskbu

146,99 kr
4251805448269 CF16788 6x dekorativa galgar av trä - färgglada fjärilar att hänga 

upp - trägalgar till påskbuketten - dekorativa fjärilar
168,99 kr

4251805448276 CF16789 12x deco galgar påsk - Påskdekorationer i trä att hänga 
upp - trähängare till påskbuketten grå/vit

168,99 kr
4251805448276 CF16789 12x deco galgar påsk - Påskdekorationer i trä att hänga 

upp - trähängare till påskbuketten grå/vit
168,99 kr

4251805448283 CF16789 12x deco galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 
hänga upp - trähängare för påskbuketten med mönster

168,99 kr
4251805448283 CF16789 12x deco galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 

hänga upp - trähängare för påskbuketten med mönster
168,99 kr

4251805448290 CF16791 18x dekorativa galgar påsk - påskägg av plast för 
upphängning - galgar för påskbuketten i subtila färger

337,99 kr
4251805448306 CF16792 18x deco galgar påsk - Påskägg av plast att hänga upp 

- Påskägg i många ljusa färger
202,99 kr

4251805448313 CF16793 18x dekorativa påskhängare - plastpåskägg att hänga 
upp - färgglada påskägg till påskbuketten med mönster

202,99 kr
4251805448320 CF16794 6x presentpåse med julmotiv - presentpåse för vin- och 

champagneflaskor - flaskväska till jul och jultomte [urval
202,99 kr

4251805448337 CF16795 36x dekorativa påskhängare - plastpåskägg att hänga 
upp - färgglada påskägg till påskbuketten

337,99 kr
4251805448344 CF16796 6x presentpåse med julmotiv - presentpåse för vin- och 

champagneflaskor - flaskväska till jul och jultomte [urval
202,99 kr

4251805448351 CF16797 24x deco galgar påsk - Påskägg av plast att hänga upp 
- galgar till påskbuketten - ägg i klara färger med blom

225,99 kr
4251805448368 CF16798 24x deco galgar påsk - Påskägg av plast att hänga upp 

- galgar till påskbuketten - ägg i ljusa färger
202,99 kr
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4251805448375 CF16799 2x dekorativa displayer för påsk - Påskhare med 
blomma och morot gjord av trä - kanin att sätta - Påskd

168,99 kr
4251805448382 CF16800 dekorativt stativ av filt - dekorativt påsktåg att lägga ner 

- träna med påskhare och blommor - påskdekoration
225,99 kr

4251805448399 CF16801 2x påskhare dekorativt ställ - trädekoration att sätta 
upp till påsk - söta påskharar i trä - trädekoration

337,99 kr
4251805448405 CF16802 3x presentpåse till påsk - påse med påskhare att ge 

bort - söt presentpåse med påskmotiv
202,99 kr

4251805448412 CF16803 2x dekorativa skärmar för påsk - dekorativa påskharar i 
trä med rosett - trädekoration att lägga ner

168,99 kr
4251805448429 CF16804 3x deco galgar påsk - Påskdekorationer gjorda av trä att 

hänga upp - trähängare kanin med påskägg - Påskdekor
202,99 kr

4251805448436 CF16805 4x deco standee bunny - Påskdekoration att lägga ner 
av trä - Påskhare i ljusa färger - trädekoration

202,99 kr
4251805448443 CF16806 36x deco galgar påsk - Påskdekorationer av trä för 

upphängning - trägalgar för påskbuketten - kaniner och 
168,99 kr

4251805448443 CF16806 36x deco galgar påsk - Påskdekorationer av trä för 
upphängning - trägalgar för påskbuketten - kaniner och 

168,99 kr
4251805448450 CF16807 36x dekorativa galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 

hänga upp - trähängare för påskbuketten - fjäril, blomm
168,99 kr

4251805448450 CF16807 36x dekorativa galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 
hänga upp - trähängare för påskbuketten - fjäril, blomm

168,99 kr
4251805448467 CF16808 36x dekorativa galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 

hänga upp - trähängare för påskbuketten - kanin och m
168,99 kr

4251805448467 CF16808 36x dekorativa galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 
hänga upp - trähängare för påskbuketten - kanin och m

168,99 kr
4251805448474 CF16809 36x dekorativa galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 

hänga upp - trähängare för påskbuketten - "Happy", "E
168,99 kr

4251805448481 CF16806 36x dekorativa galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 
hänga upp - trähängare för påskbuketten - kanin och äg

168,99 kr
4251805448481 CF16806 36x dekorativa galgar påsk - Påskdekorationer av trä att 

hänga upp - trähängare för påskbuketten - kanin och äg
168,99 kr

4251805448498 CF16811 påskkrans "Välkommen" med kanin - dekorativ 
dörrkrans med hängare - Påskdekoration av trä att häng

168,99 kr
4251805448504 CF16812 3x hängande dekoration Maritime - dekoration för 

upphängning - ratt, ankare och fyr med snäckor - hänga
202,99 kr

4251805448511 CF16812 3x hängande dekoration Maritime - dekoration för 
upphängning - ratt, fisk och sjöhäst med skal - hängand

202,99 kr
4251805448528 CF16814 3x hängande dekoration Maritime - dekoration för 

upphängning - båt, fyr och livboj med snäckor - hängan
168,99 kr

4251805448535 CF16815 3x hängande dekoration Maritime - dekoration för 
upphängning - ratt, ankare och fisk av trä med snäckor 

202,99 kr
4251805448542 CF16816 3x hängande dekoration Maritime - dekoration för 

upphängning - sjöstjärnor, ankare och ratt av trä med s
202,99 kr

4251805448559 CF16817 2x dekorativa displayer för påsk - ett par påskharar med 
påskägg - Påskharar att lägga ner - Påskdekoration av t

202,99 kr
4251805448566 CF16818 2x dekorativa displayer för påsk - ett par påskharar med 

blomma - Påskharar att lägga ner - Påskdekoration av tr
202,99 kr

4251805448573 CF16758 2x dekorativa displayer för påsk - söta filtpåskharar - 
Påskdekorationer att sätta upp - Påskdekorationer av tr

202,99 kr
4251805448580 CF16819 48-delad uppsättning blomma och fjäril - trädekoration 

med glitter - bordsdekoration - vårdekoration
168,99 kr

4251805448597 CF16820 3x påskcachepot - Påskbo med påskhare att ge bort - 
söt presentkorg med påskmotiv - Ø 12cm

202,99 kr
4251805448603 CF16820 3x påskcachepot - Påskbo med påskhare att ge bort - 

söt presentkorg med påskmotiv - Ø 16cm
168,99 kr

4251805448610 CF16823 3x påskcachepot - Påskbo med påskhare att ge bort - 
söt presentkorg med påskmotiv - Ø 12cm

202,99 kr
4251805448627 CF15250 påskägg att fylla - Färgglatt fyllningsägg till påsk - Stort 

påskägg med påskmotiv i design av Mr & Mrs Panda
168,99 kr

4251805448634 CF15250 påskägg att fylla - Färgglatt fyllningsägg till påsk - Stort 
påskägg med påskmotiv i design av Mr & Mrs Panda

225,99 kr
4251805448641 CF16812 3x hängande dekoration Maritime - dekoration för 

upphängning - skal, sjöhäst och sjöstjärna - hängande d
202,99 kr

4251805448658 CF16656 rustik tepåse förvaringslåda - tebox i lantlig stil med 9 
fack och visningsfönster - tebox - teförvaring - tepåse

394,99 kr
4251805448665 CF16728 com -four® djurpall av syntetiskt läder med träben - 

barnpall med djurdesign flodhäst - stoppad pall och fotp
1.070,99 kr

4251805448672 CF16727 com -four® djurpall av syntetiskt läder med träben - 
barnpall med elefant i djurdesign - stoppad pall och otto

1.070,99 kr
4251805448696 CF14370 2x spiralvisp rostfritt stål 304 rostfritt - spiralvisp 

diskmaskinssäker - visp - platt visp - såsvisp - handvisp
168,99 kr
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4251805471281 CF12238 9x julkulor, julgranskulor av okrossbar plast till jul, 
grandekorationer till granen, Ø 6 cm

202,99 kr
4251805471281 CF12238 9x julkulor, julgranskulor av okrossbar plast till jul, 

grandekorationer till granen, Ø 6 cm
202,99 kr

4251805471281 CF12238 9x julkulor, julgranskulor av okrossbar plast till jul, 
grandekorationer till granen, Ø 6 cm

202,99 kr
4251805471281 CF12238 9x julkulor, julgranskulor av okrossbar plast till jul, 

grandekorationer till granen, Ø 6 cm
202,99 kr

4251805471281 CF12238 9x julkulor, julgranskulor av okrossbar plast till jul, 
grandekorationer till granen, Ø 6 cm

202,99 kr
4251805448757 CF16827 rökelse gjord av lera - terrakotta rökelsebehållare - 

rökelsehållare för rökelspolar - utomhus rökelsekanna m
337,99 kr

4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 
pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul

112,99 kr
4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 

pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul
112,99 kr

4251805448771 CF11281 pizzarulle med blad i rostfritt stål - pizzaskärare för 
pizzafantaster - liten, praktisk pizzaskärare - pizzahjul

112,99 kr
4251805448771 CF11281 pizzarulle med blad i rostfritt stål - pizzaskärare för 

pizzafantaster - liten, praktisk pizzaskärare - pizzahjul
112,99 kr

4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 
pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul

112,99 kr
4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 

pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul
112,99 kr

4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 
pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul

112,99 kr
4251805448795 CF11281 2x pizzarulle med rostfritt stålblad - pizzaskärare för 

pizzafantaster - liten, behändig pizzaskärare - pizzahjul
112,99 kr

4251805448801 CF5950 4x bordstabletter till jul - bordstabletter för köket - 
bordstabletter med olika motiv - bordsunderlägg

168,99 kr
4251805448818 CF16830 serveringsfat, dekorativ tallrik av rostfritt stål, rund 

bricka för servering och dekoration, elegant dekorerade 
337,99 kr

4251805448825 CF16834 100x gratulationskort till jul - Julkort med olika motiv - 
Kort med kuvert

450,99 kr
4251805448832 CF16711 4x fickvärmare - återanvändbar handvärmare i 

vinterdesign - värmeficka med fina julmotiv
202,99 kr

4251805448849 CF16712 varmvattenflaska 2 liter, mysig värmedyna med tyglock, 
varmvattenflaska för barn och vuxna, för behandling av 

225,99 kr
4251805448856 CF16712 varmvattenflaska 2 liter, mysig värmedyna med tyglock, 

varmvattenflaska för barn och vuxna, för behandling av 
225,99 kr

4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 
varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k

202,99 kr
4251285597952 CF10114 4x återanvändbara fickvärmare - handvärmare i 

varmvattenflaskdesign för hopfällning - värmedyna för k
202,99 kr

4251805448887 CF12679 12x doppskål, dekorativ serveringsskål för dopp, såser, 
meze, glass och antipasti, mellanmålskål i tropiska färge

394,99 kr
4251805448900 CF5950 8x bordstabletter till jul - bordstabletter för köket - 

bordstabletter med olika motiv - bordsunderlägg
337,99 kr

4251285531543 CF8598 20x Etiketter med dekorativt band - presentmärken för 
märkning och dekoration - märken för gåvor, glas och fl

168,99 kr
4251805448917 CF8598 20x-etiketter för konservering av burkar och flaskor, 

med tygkabel, i olika utföranden
112,99 kr

4251805448924 CF14283 ballong "Happy Halloween" - folieballong för Halloween-
dekoration - Halloween-girland gjord av luftballonger

168,99 kr
4251805448924 CF14283 ballong "Happy Halloween" - folieballong för Halloween-

dekoration - Halloween-girland gjord av luftballonger
168,99 kr

4251805448931 CF16844 4-delars uppsättning vimplar och folieballonger, 
hängande dekorationsset för Halloween, födelsedag, mo

202,99 kr
4251805448948 CF16842 14-delad uppsättning girlanger, ballonger och 

bokstavsgirlander, hängande dekorationsset för Hallowe
112,99 kr

4251805448955 CF16843 XXL dekorationshäxa för hängning, hängande 
dekoration sagohäxa, trollkvinneshängare i naturlig storl

563,99 kr
4251805448962 CF16866 -set i 96 delar för uthålning och snidning av pumpor till 

Halloween-med pumpsked, skärkniv, carvingmallar och 
337,99 kr

4251805448979 CF16866 -set i 48 delar för uthålning och snidning av pumpor till 
Halloween-med pumpasked, carvingkniv, carvingmallar 

202,99 kr
4251805448986 CF16829 rumsavfuktare med 800 gram granulat i en 

påfyllningspåse, avfuktare utan elektricitet
337,99 kr

4251805448993 CF16838 com -four® skodroppbricka - skoställ med 
dräneringskanaler - skomatta med upphöjd kant

337,99 kr
4251805449013 CF16729 com -four® tepåse förvaringslåda - tebox i industriellt 

utseende med 9 fack och visningsfönster - tebox - teför
394,99 kr
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4251805449020 CF16825 3-delars kakburkuppsättning till jul, kakburkuppsättning, 
julburkar med lock, förvaringsburkar för kakor, godis oc

225,99 kr
4251805449037 CF16826 3x Julkaksburk - Burk för julkakor - Julförvaringsburk 

med lock - Förvaringslåda för kex och godis
337,99 kr

4251805449044 CF16824 2x Julförvaringsburk - Burk för julkakor - Julkaksburk 
med trälock - Förvaringsburk för kex och godis

337,99 kr
4251805449051 CF16841 4x LED-ljus med fjärrkontroll - LED-ljus i fyra olika 

storlekar - dekorativa ljus med varmvitt ljus - LED-ljus f
394,99 kr

4251805449068 CF16732 com -four® 4x Lunchlåda för på resande fot - Färgglad 
lunchlåda för barn - Lunchlåda för barn med häftiga dju

202,99 kr
4251805449075 CF16716 com -four® 200x presentklistermärken till jul - 

klistermärken för presentbokstäver - presentetiketter m
168,99 kr

4251805449082 CF16832 snowboard pistrutschbana i rött, snöflygplan med 
dragrep och handtag, snöracer

337,99 kr
4251805449099 CF12432 com -four® 2x citruspress gjord av rostfritt stål - 

juicepress för citroner, apelsiner, limefrukter - handjuice
225,99 kr

4251805449112 CF16828 17 -bitars kexpressuppsättning, kexspruta med 8 mallar 
och 8 garneringmunstycken - kakpress för bakning - sho

337,99 kr
4251805449129 CF12871 2x LED-hänglampa med dragbrytare, sladdlös 

hänglampa, batteridriven glödlampa med strömbrytare, 
168,99 kr

4251805449136 CF12871 2x LED-hänglampa med dragbrytare, sladdlös 
hänglampa, batteridriven glödlampa med strömbrytare, 

168,99 kr
4251805449143 CF12871 2x LED-hänglampa med dragbrytare, sladdlös 

hänglampa, batteridriven glödlampa med strömbrytare, 
168,99 kr

4251805449150 CF16737 2 x borsttätning för dörrar självhäftande - monterbar 
bandborste av aluminium - dörrtätning med borstar - bo

337,99 kr
4251805449167 CF12432 com -four® citruspress gjord av rostfritt stål - 

juicepress för citroner, apelsiner, limefrukter - handjuice
168,99 kr

4251805449174 CF16739 com -four® smyckeskrin för smyckesförvaring - elegant 
smyckeskrin för kedjor, ringar, klockor och andra smyck

337,99 kr
4251805449181 CF16739 com -four® smyckeskrin för smyckesförvaring - elegant 

smyckeskrin för kedjor, ringar, klockor och andra smyck
337,99 kr

4251805449198 CF16498 konstgjord julgran med belysning och timer, gran med 
konstsnö och 40 varmvita lysdioder, julgransdekoration,

450,99 kr
4251805449204 CF16500 konstgjord LED julkrans med snö, vinterdörrkrans vit 

med belysning och timer, dekorativ krans med 20 varmv
450,99 kr

4251805449228 CF16443 [!!! B-WARE !!!] LED dekorativ öppen spis - 
stämningsfull elektrisk spis för bord och vägg - byte av 

507,99 kr
4251805449235 CF16871 com -four® dekorativ display för jul - Julgran av 

keramik - Julgran som juldekoration - silverfärgad julpy
202,99 kr

4251805449242 CF16833 5x raffiakorg i naturlig färg för dekoration - 
Påskdekoration - Påskbo - korg för påskägg, semlor, sn

337,99 kr
4251805449242 CF16833 5x raffiakorg i naturlig färg för dekoration - 

Påskdekoration - Påskbo - korg för påskägg, semlor, sn
337,99 kr

4251805449259 CF16833 10x raffiakorg i naturlig färg för dekoration - 
Påskdekoration - Påskbo - korg för påskägg, semlor, sn

394,99 kr
4251805449259 CF16833 10x raffiakorg i naturlig färg för dekoration - 

Påskdekoration - Påskbo - korg för påskägg, semlor, sn
394,99 kr

4251805449266 CF16714 2 x ängelhår, fint krullat silverfärgat glitter för 
julgranen, juldekoration-15 g styck

146,99 kr
4251805449273 CF16715 com -four® 2 x ängelhår fint böjt gult / guldfärgat 

glitter för julgranen, juldekoration - 15 g styck
168,99 kr

4251805449280 CF16874 6x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade with 
love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 250 ml

202,99 kr
4251805449297 CF16874 12x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade 

with love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 25
337,99 kr

4251805449310 CF16875 12x lökformade konserveringsburkar med skruvlock 
"Homemade with love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - 

337,99 kr
4251805449327 CF16876 6x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade with 

love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 330 ml
202,99 kr

4251805449334 CF16876 12x konserveringsburkar med skruvlock "Hemmade with 
love" i svart och vitt - TILL Ø 82 mm - upp till ca. 330 m

337,99 kr
4251805449341 CF16877 6x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade with 

love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 425 ml
225,99 kr

4251805449358 CF16877 12x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade 
with love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 42

394,99 kr
4251805449365 CF16878 6x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade with 

love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 540 ml
337,99 kr

4251805449372 CF16878 12x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade 
with love" i grönt och rosa - TO Ø 82 mm - upp till ca. 5

394,99 kr
4251805449389 CF16879 6x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade with 

love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 720 ml
337,99 kr
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4251805449396 CF16879 12x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade 
with love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 72

394,99 kr
4251805449402 CF16880 6x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade with 

love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 948 ml
337,99 kr

4251805449419 CF16880 12x konserveringsburkar med skruvlock "Homemade 
with love" i svart och vitt - TO Ø 82 mm - upp till ca. 94

450,99 kr
4251805449426 CF16881 20x ersättningslock för syltburkar "Hemmade with love" 

- skruvlock för glasburkar och konserveringsburkar - TIL
225,99 kr

4251805449433 CF16881 40x ersättningslock för syltburkar "Homemade with 
love" - skruvlock för glasburkar och konserveringsburkar

337,99 kr
4251805449440 CF14053 4x Premium julälvor storlek S för julpynt, figurer från 

Nordpolen som vinterdekorationer, söt hörnpall som ru
202,99 kr

4251805449457 CF16888 8x majsgaffel med 2 pinnar i rostfritt stål, rostsäkra - 
återanvändbara majsspett - skalhjälpmedel för jackpota

202,99 kr
4251805449457 CF16888 8x majsgaffel med 2 pinnar i rostfritt stål, rostsäkra - 

återanvändbara majsspett - skalhjälpmedel för jackpota
202,99 kr

4251805449464 CF16888 8x majsgaffel med 2 pinnar i rostfritt stål, rostsäkra - 
återanvändbara majsspett - skalningshjälp för jackpotati

202,99 kr
4251805449464 CF16888 8x majsgaffel med 2 pinnar i rostfritt stål, rostsäkra - 

återanvändbara majsspett - skalningshjälp för jackpotati
202,99 kr

4251805449488 CF16889 1x konserveringsset - startset för konservering - 
konservering och konservering

225,99 kr
4251805449495 CF9046 glaslyftare för varma konserveringsburkar och 

konserveringsburkar - för burkar i alla storlekar - perfekt
168,99 kr

4251805449501 CF16890 2x äppelkärna gjord av rostfritt stål 430 med 
plasthandtag - praktisk utkärning - urkärna äpplen

168,99 kr
4251805449518 CF16890 2x äppelkärna gjord av rostfritt stål 430 med 

plasthandtag - praktisk utkärning - urkärna äpplen
168,99 kr

4251805449525 CF16891 pizzaskal av rostfritt stål 430 - pizza- och kaklyftare med 
trähandtag - pizzaskal för pizza, tarte flambée, frallor oc

337,99 kr
4251805449532 CF16892 pizzaskyffel gjord av 430 rostfritt stål - pizza- och 

kaklyftare med vikbart handtag - pizzaskal för pizza, tart
394,99 kr

4251805449549 CF16893 pizzaskal av rostfritt stål 430 - pizza- och kaklyftare med 
trähandtag - pizzaskal för pizza, tarte flambée, frallor oc

337,99 kr
4251805449556 CF16894 pizzaskyffel gjord av 430 rostfritt stål - pizza- och 

kaklyftare med trähandtag - pizzaskrapa för pizza, tarte 
394,99 kr

4251805449563 CF16895 2-delad carving bestickset - grillbestick av rostfritt stål 
med trähandtag - köttkniv och köttgaffel - stekgaffel

168,99 kr
4251805449587 CF16873 LED -dekorationshängare - ljuskedja med 10 vintriga 

trähus - varmvita LED -lampor - dekorativ batteridriven 
168,99 kr

4251805449594 CF14541 LED -bomullstuss med 6 timmars timer - belysning med 
15 lysdioder - dekoration för jul, födelsedag, bröllop elle

225,99 kr
4251805449600 CF16905 pizzasax med serveringsyta, pizzaskärare med rostfria 

blad och integrerad pizzaskyffel
202,99 kr

4251805449617 CF16906 com -four® LED dekorativ öppen spis i retro -tv -design 
- kontinuerligt dimbar elektrisk spis som tv - eldstadsbyt

450,99 kr
4251805449624 CF16907 3-delat set med multifunktionssax, saxset bestående av 

stora hushållssaxar, små kökssaxar och hantverkssaxar,
146,99 kr

4251805449631 CF16908 3x sax - universalsax - hushållssax - kökssax - 
multifunktionssax för hemmet eller kontoret

168,99 kr
4251805449648 CF16633 2x snömatta för juldekorationen - konstsnö för 

dekoration och hantverk - snötråd som dekorativ snö
202,99 kr

4251805449655 CF3586 3x tetång gjord av 304 rostfritt stål - bollformad 
teinfuser - tesilar för löst te, kryddor och örter - siltång

168,99 kr
4251805449662 CF16909 tesil tillverkad av 304 rostfritt stål - stor 

teinfusionsmaskin för löst te, örter och kryddor - finmas
168,99 kr

4251805449679 CF16910 2x tesil tillverkad av 304 rostfritt stål - stor teinfuserare 
för löst te, örter och kryddor - finmaskigt tefilter med ke

168,99 kr
4251805449686 CF16911 2x tesil tillverkad av 304 rostfritt stål - 

teinfusionsanordning för löst te, örter och kryddor - fin
168,99 kr

4251805449693 CF16912 2x tesil tillverkad av 304 rostfritt stål - 
teinfusionsanordning för löst te, örter och kryddor - fin

168,99 kr
4251805449709 CF16913 2x tesil tillverkad av rostfritt stål 304 - teinfuser för löst 

te, örter och kryddor - finmaskigt tefilter med kedja - kr
146,99 kr

4251805449716 CF16914 3x flasköppnare av rostfritt stål med handtag av 
naturligt trä - flasköppnare i enkel design

202,99 kr
4251805449716 CF16914 3x flasköppnare av rostfritt stål med handtag av 

naturligt trä - flasköppnare i enkel design
202,99 kr

4251805449723 CF16915 3x flasköppnare av rostfritt stål med ett praktiskt 
handtag i naturträ - flasköppnare i enkel design

168,99 kr
4251805449730 CF14580 4x flasköppnare av rostfritt stål med ett praktiskt 

handtag i naturträ - flasköppnare i enkel design
202,99 kr
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4251805449730 CF14580 4x flasköppnare av rostfritt stål med ett praktiskt 
handtag i naturträ - flasköppnare i enkel design

202,99 kr
4251805449747 CF16917 2x flasköppnare av rostfritt stål med ergonomiskt 

bokträhandtag - flasköppnare i älghuvuddesign
202,99 kr

4251805449747 CF16917 2x flasköppnare av rostfritt stål med ergonomiskt 
bokträhandtag - flasköppnare i älghuvuddesign

202,99 kr
4251805449754 CF16918 3x flasköppnare av rostfritt stål med handtag av 

naturligt trä - flasköppnare i enkel design
168,99 kr

4251805449761 CF16919 2x jordgubbsstamborttagare, stjälkborttagare för mjuka 
frukter och grönsaker, enkel borttagning av stjälkar, jor

168,99 kr
4251805449778 CF16920 påskkrans för dörrar eller fönster - söt påskkrans till 

påsk - dörrdekoration i påskharedesign
337,99 kr

4251805449785 CF16921 påskkrans för dörrar eller fönster - söt påskkrans till 
påsk - dörrdekoration i påskharelook

337,99 kr
4251805449792 CF16922 blomproppar i kanindesign - sött kaninhuvud med 

halsduk - blomproppar för påskkransar
202,99 kr

4251805449808 CF16923 2x blomproppar i kanindesign - söta kaninhuvuden med 
halsduk - blomproppar till påskkransar

225,99 kr
4251805449822 CF16925 18x blompluggar till påsk - färgglada påskägg med 

fjädrar för påsk att sticka - påskdekoration
225,99 kr

4251805449839 CF16926 18x påskägg att hänga på - Påskägg med fjädrar till 
påskbuketten - hängande dekoration till påsk

202,99 kr
4251805449846 CF16927 18x påskägg att hänga på - färgglada påskägg med 

fjädrar - hängande dekoration i vakteläggslook för påsk
202,99 kr

4251805449853 CF16926 18x påskägg att hänga på - hängande dekoration till 
påskbuketten - Påskägg med fjädrar i vakteläggslook

168,99 kr
4251805449877 CF16928 11-delat påskäggset - hängande dekoration för påsk - 

Påskägg i 3 storlekar att hänga - Påskbukett
202,99 kr

4251805449884 CF16928 11-delat påskäggset - hängande dekoration för påsk - 
Påskägg i olika storlekar att hänga - Påskbukett

202,99 kr
4251805449891 CF16929 16x påskägg att hänga upp - hängande dekoration 

marmorerad av plast - Påskdekoration till påskbuketten
202,99 kr

4251805449907 CF16930 16x påskägg att hänga upp - hängande dekoration 
vit/svart/guldfärgad av plast - Påskdekoration till påskbu

225,99 kr
4251805449914 CF16931 16x påskägg att hänga upp - subtil hängande 

dekoration av plast i fina färger - Påskdekoration till pås
225,99 kr

4251805449921 CF16932 16x påskägg att hänga upp - färgglada påskägg med 
motiv och bokstäver - hängande dekoration till påskbuk

168,99 kr
4251805449938 CF16933 16x påskägg att hänga upp - vacker hängande 

dekoration av plast - Påskdekoration till påskbuketten - 
225,99 kr

4251805449945 CF16934 36x påskägg att hänga upp - färgglada påskägg i plast 
med mönster - hängande dekoration till påskbuketten - 

337,99 kr
4251805449952 CF16935 18x påskägg att hänga upp - färgglada påskägg med 

mönster - hängande dekoration av plast till påskbukette
337,99 kr

4251805449969 CF16936 18x påskägg att hänga upp - Påskägg med mönster 
rosa/blått/vitt - hängande dekoration av plast till påskbu

337,99 kr
4251805449976 CF16937 18x påskägg att hänga upp - Påskägg med mönster 

vitt/guldfärgat - Hängdekoration av plast till påskbukett
337,99 kr

4251805449983 CF16502 konstgjord LED-julstjärna täckt med snö, vintrig 
dörrkrans med belysning och timer, juldekoration med 1

394,99 kr
4251805449990 CF16501 artificiell LED julstjärna täckt med snö, vinterdörrkrans 

vit med belysning och timer, dekorationsstjärna med 10
337,99 kr

4251805450002 CF16499 konstgjord LED julkrans med snö, vinterdörrkrans vit 
med belysning och timer, dekorativ krans med 15 varmv

337,99 kr
4251805450019 CF16495 konstgjord julstjärna täckt med snö med belysning och 

timer, stjärna med konstsnö och 20 varmvita lysdioder, 
337,99 kr

4251805450026 CF16496 konstgjord julstjärna täckt med snö med belysning och 
timer, stjärna med konstsnö och 30 varmvita lysdioder, 

450,99 kr
4251805450033 CF16497 konstgjord julgran med belysning och timer, gran med 

konstsnö och 30 varmvita lysdioder, juldekorationer
394,99 kr

4251805450040 CF16938 18x påskägg att hänga upp - färgglada påskägg med 
blommor och djur - hängande dekoration till påskbukett

337,99 kr
4251805450057 CF16939 18-delat påskdekorationsset - Påskdekoration för 

påskbuketten - färgglada påskägg att fästa och sticka - 
202,99 kr

4251805450064 CF16939 18-delat påskdekorationsset - Påskdekoration till 
påskbuketten - Påskägg att fästa och sticka - Spridnings

202,99 kr
4251805450071 CF16521 COM -FOUR® LED -ljusbåge som julbelysning - ljusbro 

med 33 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterljusstake til
507,99 kr

4251805450088 CF16522 COM -FOUR® LED -ljusbåge som julbelysning - ljusbro 
med 10 lysdioder - liten ljusbågspyramid - fönsterlampa

394,99 kr
4251805450095 CF16526 lysande stjärna i 3D med LED-belysning i varmvitt att 

hänga upp, stabil pappersstjärna i vitt
337,99 kr
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4251805450101 CF16529 2x LED -ljuskedja med granar och renar - batteridriven 
ljuskedja - LED -dekoration för vinter, jul eller nyårsafto

202,99 kr
4251805450118 CF16529 2x LED -ljuskedja med granar och renar - batteridriven 

ljuskedja - LED -dekoration för vinter, jul eller nyårsafto
202,99 kr

4251805450125 CF16287 Premium julgarn med LED som juldekoration, 
skandinavisk gnome med varmt vitt LED-ljus, upplyst de

450,99 kr
4251805450132 CF16285 Premium julgarn med LED som juldekoration, 

skandinavisk gnome med varmt vitt LED-ljus, upplyst de
202,99 kr

4251805450149 CF16286 Premium julgarn med LED som juldekoration, 
skandinavisk gnome med varmt vitt LED-ljus, upplyst de

394,99 kr
4251805450170 CF16279 3x tallrikar till jul, jultomte, advent - återanvändbara fat 

som bordsdekorationer - dekorativa tallrikar - serverings
337,99 kr

4251805450170 CF16279 3x tallrikar till jul, jultomte, advent - återanvändbara fat 
som bordsdekorationer - dekorativa tallrikar - serverings

337,99 kr
4251805450187 CF16253 2x tallrikar till jul, jultomte, advent - återanvändbara fat 

som bordsdekorationer - dekorativa tallrikar - undertallri
202,99 kr

4251805450194 CF16722 com -four® flaskkylare - champagnekylare - isbitkylare 
av rostfritt stål, vinkylare - isbitskål dubbelväggig - svart

337,99 kr
4251805450200 CF16718 serveringsbricka av rostfritt stål - rund bricka för 

servering och dekoration - glänsande serveringsbricka
225,99 kr

4251805450217 CF16718 2x serveringsbricka av rostfritt stål - rund bricka för 
servering och dekoration - glänsande serveringsbricka

337,99 kr
4251805450224 CF16644 2x serveringsfat, dekorativ tallrik av rostfritt stål, rund 

bricka för servering och dekoration, elegant dekorerade 
394,99 kr

4251805450231 CF16253 4x tallrikar till jul, jultomte, advent - återanvändbara fat 
som bordsdekoration - dekorativa tallrikar - servisstallrik

337,99 kr
4251805450927 CF16884 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 

Julgurka av äkta glas med tyglock - Julgranshänget i gr
202,99 kr

4251805450927 CF16884 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 
Julgurka av äkta glas med tyglock - Julgranshänget i gr

202,99 kr
4251805450958 CF16886 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 

Julgurka av äkta glas - julgranhängare i grönt för en fes
225,99 kr

4251805450262 CF16886 com -four® 6x julgransdekorationer som gurka - 
Julgurka av äkta glas - julgranhängare i grönt för en fes

149,99 kr
4251805450286 CF15974 8x julgranshänge godis - Julkula presentgodis - 

Julgransdekorationer i godisform för julgransdekoration
337,99 kr

4251805450293 CF15973 com -four® 8x julgranhängen godisrör - 
julgransdekorationer att hänga på - julbollar i form av g

168,99 kr
4251805450309 CF12223 2x dekorativ figur nötknäppare, juldekoration i form av 

en traditionell nötknäppare, dekorativ nötknäppare i kla
337,99 kr

4251805450316 CF15963 com -four® 60x presentklistermärken till jul - 
klistermärken i två storlekar för presentbokstav guldfärg

202,99 kr
4251805450316 CF15963 com -four® 60x presentklistermärken till jul - 

klistermärken i två storlekar för presentbokstav guldfärg
202,99 kr

4251805452358 CF15964 40x presentklistermärken till jul - klistermärken för 
presentbokstäver guldfärgade - presentetiketter med jul

168,99 kr
4251805450330 CF16872 com -four® 3 -delars hängande dekorationssats av 

metall - jultomtefigur, snögubbefigur och renfigur att hä
225,99 kr

4251805450347 CF15974 4x julgranshänge godis - Julkula presentgodis - 
Julgransdekoration i godisform för julgransdekorationen

168,99 kr
4251805450354 CF15970 4x julgranshänge present - Julkula presentask - 

Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio
168,99 kr

4251805450361 CF15973 com -four® 4x julgranhängen godisrör - 
julgransdekorationer att hänga på - julkulor i godisrörsf

146,99 kr
4251805450378 CF15967 ängelhår fint böjt glitter guld-silverfärgat till julgranen, 

juldekoration-40 g
168,99 kr

4251805450385 CF16961 com -four® skelettdräkt för barn - Halloweenkostym 
"Mr. X -ray" - karnevalskostym för barn - kostym för poj

337,99 kr
4251805450408 CF8809 18x påskägg för upphängning - spräckliga 

påskdekorationer i fina färger - dekorativa påskägg - sto
225,99 kr

4251805450415 CF8809 18x påskägg att hänga upp - spräckliga 
påskdekorationer i fina färger - hängande dekoration till

337,99 kr
4251805450422 CF8809 18x påskägg för upphängning - spräckliga 

påskdekorationer i fina färger - dekorativa påskägg - sto
225,99 kr

4251805450538 CF16882 com -four® Naturligt trähjärta av rotting - vävt hjärta 
med dekorband och litet hängande - dekorativt hjärta fö

337,99 kr
4251805450552 CF16713 COM -FOUR® 12x julgransdekorationer XL snöflinga - 

juldekoration snöstjärna att hänga på - trailer för jul i vit
168,99 kr

4251805450569 CF16259 COM -FOUR® 2x  serveringsbricka i trä - snygg 
dekorativ bricka i valnötlook - modern träbricka - lämpli

394,99 kr
4251805450576 CF16260 COM -FOUR® 2x serveringsbricka i trä - snygg 

dekorativ bricka i valnötlook - modern träbricka - lämpli
394,99 kr
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4251805450583 CF16261 COM -FOUR® 2x serveringsbricka i trä - snygg 
dekorativ bricka i valnötlook - modern träbricka - lämpli

394,99 kr
4251805450590 CF16250 COM -FOUR® 2x kopparfärgade serveringsbricka - 

snygg dekorativ bricka i kopparlook - vinterbricka av pla
337,99 kr

4251805450606 CF16262 COM -FOUR® serveringsbricka i trä - snygg dekorativ 
bricka i valnötlook - modern träbricka - lämplig för dagli

450,99 kr
4251805450613 CF15975 com -four® 1x julgransbollskrans - bollkrans för en 

stämningsfull juldekoration - juldekoration till julgran - j
337,99 kr

4251805450675 CF11665 48x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 
träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm

507,99 kr
4251805450705 CF11667 48x julbollar, julgransbollar av äkta glas till jul, 

träddekorationer till julgranen, Ø 6 cm
507,99 kr

4251805450798 CF15976 com -four® 3x dekorativ tråd i julfärger - 20 m per rulle 
- högkvalitativ presentkord för hantverk och förpackning

168,99 kr
4251805450804 CF15976 com -four® 2x dekorationstråd i julfärger - 20 m per 

rulle - högkvalitativ presentkord för hantverk och förpac
112,99 kr

4251805450828 CF16963 6x dukklämmor med motiv - bordsklämmor med 
citroner, shamrocks och solrosor - dukklämmor för inom

168,99 kr
4251805450859 CF16943 champagnekylare med handtag - kylare för 

mousserande vin, vin och champagne - elegant iskylare 
394,99 kr

4251805450866 CF16958 4x Shooter Party Popper Champagne, konfettikanon för 
nyårsafton, fester, födelsedagar, konfettibomb som cha

337,99 kr
4251805450873 CF16952 LED-adventskalender av trä - kubkalender i form av ett 

hus - dekorativ skrivbordskalender som en nedräkning ti
337,99 kr

4251805450880 CF16953 LED adventskalender gjord av trä - kubkalender i form 
av en släde - dekorativ skrivbordskalender som nedräkni

337,99 kr
4251805450897 CF16953 LED adventskalender gjord av trä - kubkalender i form 

av en släde - dekorativ skrivbordskalender som nedräkni
337,99 kr

4251805450903 CF16952 LED-adventskalender av trä - kubkalender i form av ett 
hus - dekorativ skrivbordskalender som en nedräkning ti

337,99 kr
4251805450910 CF16886 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 

Julgurka av äkta glas - julgranhängare i grönt för en fes
202,99 kr

4251805450927 CF16884 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 
Julgurka av äkta glas med tyglock - Julgranshänget i gr

202,99 kr
4251805450927 CF16884 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 

Julgurka av äkta glas med tyglock - Julgranshänget i gr
202,99 kr

4251805450958 CF16886 com -four® 3x julgransdekorationer som gurka - 
Julgurka av äkta glas - julgranhängare i grönt för en fes

225,99 kr
4251805450958 CF16886 com -four® 6x julgransdekorationer som gurka - 

Julgurka av äkta glas - julgranhängare i grönt för en fes
149,99 kr

4251805450972 CF14105 COM -FOUR® 2x Minifodral för stuvning av 
fisketillbehör som fiskelåda, beteslåda för alla typer av v

168,99 kr
4251805450989 CF16973 com -four® 2x piratpistol - antika leksakspistoler 

perfekta för Halloween och karneval - revolverdummy s
337,99 kr

4251805450996 CF16730 com -four® kosmetisk mjukpapperslåda - servettlåda 
med gångjärnslock - handduksdispenser för badrum, so

225,99 kr
4251805451009 CF16731 com -four® kosmetisk mjukpapperslåda - servettlåda 

med gångjärnslock - handduksdispenser för badrum, so
337,99 kr

4251805451016 CF12428 3x pärlgirlang till granen - Julgransdekoration pärlband - 
Juldekoration - bröllopsdekoration - röd, silver, guld 30 

337,99 kr
4251805451023 CF11914 com -four® 25x markankare av belagt stål - robusta 

markpinnar för fastsättning av ogräsfleece och folier - m
146,99 kr

4251805451030 CF11914 com -four® 100x markankare av belagt stål - robusta 
markpinnar för fastsättning av ogräsfleece och folier - m

337,99 kr
4251805451047 CF16887 com -four® 12 -delat julgransdekorationshängeset - 

Julgransdekorationer för att dekorera julgranen - Julgra
202,99 kr

4251805451054 CF16944 2x metallljusstakar i snöflingadesign - dekorativ 
ljushållare för vintern - ljusstake till jul - Juldekoration [

168,99 kr
4251805451061 CF13481 4x dekorativ spiral med stjärnor - stjärngirlang 

spiralformad till jul - Julgirlang för julgransdekorationer 
168,99 kr

4251805451078 CF11008 3x julgirlang - Grangirlang för en perfekt juldekoration - 
Juldekoration för julgran - 270 cm

202,99 kr
4251805451085 CF13503 2x trådgirlang med stjärnor - girlang till jul - Julgirlang 

för julgranspynt - dekoration till adventskrans - 7 m styc
202,99 kr

4251805451092 CF15971 4x julgranshängen godisrör - Julgransdekorationer att 
hänga på - Julkulor i form av godisrör - Julgranshängen

146,99 kr
4251805451108 CF15972 4x julgranshängen godisrör - Julgransdekorationer att 

hänga på - Julkulor i form av godisrör - Julgranshängen
146,99 kr

4251805451122 CF15969 4x julgranshänge present - Julkula presentförpackning - 
Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio

168,99 kr
4251805451139 CF15968 4x julgranshängen "Julgran" - Julgransdekorationer att 

hänga på - Julgranshängen i form av en julgran - okross
168,99 kr
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4251805451146 CF12761 4x julgranshänge present - Julkula presentförpackning - 
Julgransdekorationer i presentform för julgransdekoratio

202,99 kr
4251805451160 CF9966 100x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 

julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen
112,99 kr

4251805451177 CF11030 200x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 
julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen

112,99 kr
4251805451184 CF12233 3x trähängen 3D-stjärna för granen - 

Julgransdekorationer av trä - Trädekoration Juldekoratio
225,99 kr

4251805451191 CF15965 2 meter premium istappsgirland som juldekoration - 
julfönsterbilder - istappvinterdekoration för fönster och 

168,99 kr
4251805451207 CF11030 100x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 

julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen
112,99 kr

4251805451214 CF16276 LED-renar, dekorativa julrenar med LED-belysning inuti, 
renar som rumsdekoration, batteridrivet X-Mas-stämnin

225,99 kr
4251805451221 CF16278 LED-renar, dekorativa julrenar med LED-belysning inuti, 

renar som rumsdekoration, batteridrivet X-Mas-stämnin
450,99 kr

4251805451238 CF16277 LED-renar, dekorativa julrenar med LED-belysning inuti, 
renar som rumsdekoration, batteridrivet X-Mas-stämnin

337,99 kr
4251805451245 CF16996 2-delat bakset med degskrapa och kakborste av silikon - 

degspatel för köket - bakborste med metallhandtag
146,99 kr

4251805451252 CF16997 2-delat bakset med degskrapa och kakborste av silikon - 
degspatel för köket - bakborste med metallhandtag

146,99 kr
4251805451269 CF16552 LED-julljus i istappsdesign för inne och ute - Julljuskedja 

med timerfunktion - Utomhuskonljuskedja med 40 lysdi
337,99 kr

4251805451276 CF16536 Glittrande julstjärna med timerfunktion - LED-stjärna 
som dekorativ julbelysning - Batteridriven juldekoration

394,99 kr
4251805451283 CF16255 4x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 

bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil
337,99 kr

4251805451283 CF16255 4x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 
bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil

337,99 kr
4251805451290 CF16254 4x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 

bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil
394,99 kr

4251805451290 CF16254 4x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 
bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil

394,99 kr
4251805451306 CF16256 4x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 

bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil
394,99 kr

4251805451306 CF16256 4x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 
bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil

394,99 kr
4251805451313 CF16256 3x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 

bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil
337,99 kr

4251805451313 CF16256 3x gnistrande undertallrikar - återanvändbara fat som 
bordsdekorationer - dekorativa tallrikar för bröllop, famil

337,99 kr
4251805451320 CF11026 200x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 

julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen
146,99 kr

4251805451337 CF11026 100x krokar för julgransdekorationer - Dubbla krokar för 
julgransdekorationer - Perfekt för dekorativa hängen

112,99 kr
4251805451344 CF16903 bakmatta i silikon återanvändbar - permanent bakmatta 

för ugnar upp till 220 ° C - bakmatta belagd på båda sid
202,99 kr

4251805451351 CF16903 bakmatta i silikon återanvändbar - permanent bakmatta 
för ugnar upp till 230 ° C - bakmatta belagd på båda sid

202,99 kr
4251805451368 CF16408 6x fjärilsklämmor - metallklämmor med motiv för foton, 

helårsdekoration - klämmor med glittrande fjäril - dekor
202,99 kr

4251805451375 CF16995 kostym cape för tonåringar - cape med huva för vampyr 
kostym - unisex cape i svart och rött för Halloween och 

337,99 kr
4251805451382 CF16441 2x LED julfigur snögubbe - dekorativ figur med LED-ljus 

för vinter och jul - Julgransdekoration [urvalet varierar]
337,99 kr

4251805451399 CF16990 julgransfilt Ø 98 cm - Julgransfot med julmotiv - 
Julgransmatta rund - Julgranskjol

202,99 kr
4251805451405 CF16252 2x crimson serveringsbricka - snygg, glänsande 

dekorbricka - vinterbricka av plast - lämplig för dagligt b
202,99 kr

4251805451412 CF16251 2x silverfärgad serveringsbricka - snygg dekorbricka i 
silveroptik - vintrig plastbricka - lämplig för vardagsbruk

202,99 kr
4251805451429 CF15098 2x påskdekorationsfigur - Påskägg med rosett - Grön 

keramikfigur - med mossliknande konstgräs - Påskdekor
394,99 kr

4251805451436 CF15117 2-delad uppsättning dekorativa figurer - Påskägg och 
påskhare med rosett - gröna keramiska figurer - med m

394,99 kr
4251805451450 CF17000 2x påskhare med rosett - grön keramisk kaninfigur - 

med kaninpäls gjord av mossliknande konstgräs [urvalet
337,99 kr

4251805451467 CF16434 lysande stjärna i 3D med LED-belysning i varmvitt att 
hänga upp, robust pappersstjärna, fina juldekorationer

337,99 kr
4251805451474 CF17001 2x dekorativ figur påskhare med rosett - grön keramisk 

kaninfigur - med kaninpäls gjord av mossliknande konst
394,99 kr
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4251805451481 CF17002 2x dekorativ figur påskhare med rosett - grön keramisk 
kaninfigur - med kaninpäls gjord av mossliknande konst

450,99 kr
4251805451498 CF17003 2x kallramsfleece - trädgårdsfleece för växtskydd på 

vintern - vinterfleece som frostskydd för att täcka växter
202,99 kr

4251805451504 CF16437 juldekoration - trähus att stå med LED-ljus - 
trädekoration, upplyst hus - bordsdekoration [urvalet va

394,99 kr
4251805451511 CF16978 6x metalletiketter för granen - Julgransdekorationer av 

metall i form av granar - rustika juldekorationer
202,99 kr

4251805451528 CF16979 2x metallhängen till granen - Julgransdekorationer av 
metall i hjärtform - rustika juldekorationer

168,99 kr
4251805451542 CF16981 3x metallhängen till granen - Julgransdekorationer av 

metall i form av hjärta, blomma och fjäril [urvalet varier
202,99 kr

4251805451559 CF15392 40x julkulor, julgranskulor splittersäkra av plast till jul, 
grandekorationer till granen med hängen, Ø 6 cm

450,99 kr
4251805451566 CF16977 metallrenar på träbotten, dekorativ metallrenfigur, 

hjortstaty som högkvalitativ juldekoration eller present ti
202,99 kr

4251805451573 CF13825 3x solljus för utomhusbruk - trädgårdsljus för marken - 
vägljus - solljus - 8 timmars drifttid

394,99 kr
4251805451580 CF13826 3x solljus för utomhusbruk - trädgårdsljus för marken - 

vägljus - solljus - 8 timmars drifttid
394,99 kr

4251805451597 CF16414 4x julgransdekorationer dekorativ fågel - små fåglar 
med paljetter för julgransdekorationer - plastfåglar med

168,99 kr
4251805451603 CF16411 4x julgransdekorationer dekorativ fågel - små fåglar 

med paljetter för julgransdekorationer - plastfåglar med
168,99 kr

4251805451610 CF16409 4x julgransdekorationer dekorativ fågel - små fåglar 
med paljetter för julgransdekorationer - plastfåglar med

168,99 kr
4251805451627 CF16412 4x julgransdekorationer dekorativ fågel - små fåglar 

med paljetter för julgransdekorationer - plastfåglar med
168,99 kr

4251805451634 CF14571 19-delat juldekorationsset - Julgranskulor av okrossbar 
plast till jul - Träddekorationer till granen

337,99 kr
4251805451641 CF16415 2x julgransdekorationsfågel - påfågel med paljetter för 

julgransdekoration - plastfåglar med klämma till jul
202,99 kr

4251805451658 CF16365 16x okrossbara stjärnhängare - silverfärgade 
julgransdekorationer i form av en stjärna - dekorativa ju

202,99 kr
4251805451665 CF16366 16x brottsäkra stjärnhängare - Svarta 

julgransdekorationer i stjärnform - Dekorativa juldekorat
168,99 kr

4251805451672 CF16367 16x okrossbara stjärnhängare - Julgransdekorationer i 
form av en stjärna - Dekorativa juldekorationer till grane

202,99 kr
4251805451689 CF16368 16x okrossbara stjärnhängare - Julgransdekorationer i 

form av en stjärna - Dekorativa juldekorationer till grane
225,99 kr

4251805451696 CF16369 16x okrossbara stjärnhängare - Julgransdekorationer i 
form av en stjärna - Dekorativa juldekorationer till grane

202,99 kr
4251805451702 CF16415 2x julgransdekorationsfågel - påfågel med paljetter för 

julgransdekoration - plastfåglar med klämma till jul
202,99 kr

4251805451719 CF16374 8x julgranshänge i form av en kotte, okrossbar 
julgransdekoration, kottehänge som julgransdekoration,

168,99 kr
4251805451726 CF14571 19-delat juldekorationsset - Julgranskulor av okrossbar 

plast till jul - Träddekorationer till granen
337,99 kr

4251805451634 CF14571 19-delat juldekorationsset - Julgranskulor av okrossbar 
plast till jul - Träddekorationer till granen

337,99 kr
4251805451740 CF14469 6x julkulor - Julgranskulor av okrossbar plast till jul - 

Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer Ø 8 
225,99 kr

4251805451757 CF16361 31-delad uppsättning hängdekoration jul - julgranskulor 
och kottar av okrossbar plast för jul - julgransdekoration

394,99 kr
4251805451764 CF16362 31-delad uppsättning hängdekoration jul - julgranskulor 

och kottar av okrossbar plast för jul - julgransdekoration
337,99 kr

4251805451771 CF16363 31-delad uppsättning hängdekoration jul - julgranskulor 
och kottar av okrossbar plast för jul - julgransdekoration

337,99 kr
4251805451795 CF16360 31-delad uppsättning hängdekoration jul - julgranskulor 

och kottar av okrossbar plast för jul - julgransdekoration
394,99 kr

4251805451801 CF16377 24x julkulor - Julgranskulor av plast till jul - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805451818 CF16415 2x julgransdekorationsfågel - påfågel med paljetter för 

julgransdekoration - plastfåglar med klämma till jul
202,99 kr

4251805451856 CF16324 2x julgransdekorationer i rosettform - Juldekorationer i 
festliga färger - Glittrande hängen till jul

112,99 kr
4251805451863 CF16325 2x ballerinadansös som julgransdekoration - dansare 

som juldekoration - glittrande hängen till julfesten [urval
168,99 kr

4251805451870 CF16326 4x julgransdekorationer i trollsländedesign - 
Juldekorationer i festliga färger - Glittrande hängen till j

168,99 kr
4251805451887 CF16329 4x julgransdekorationer snöflinga - vinterdekoration för 

julgransdekorationer - plastsnöflinga att hänga upp
202,99 kr
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4251805451894 CF16331 4x julgransdekorationer fe - Juldekorationer i festliga 
färger - Glittrande hängen till julfesten

225,99 kr
4251805451900 CF16332 4x ballerinadansös som julgransdekoration - dansare 

som juldekoration - glittrande hängen till julfesten
225,99 kr

4251805451917 CF16334 4x julgransdekorationer enhörning - Juldekorationer i 
festliga färger - Glittrande hängen till julfesten

202,99 kr
4251805451924 CF16336 6x julgranspynt - glittrande hängande dekoration - 

glittrande kvist med dekorativa stenar att hänga upp - J
337,99 kr

4251805451931 CF16339 4x dekorationsband i julens färger - presentsnöre med 
trådförstärkning - perfekt för hantverk och förpackning -

168,99 kr
4251805451948 CF16340 4x dekorationsband i julens färger - bred presentsnöre - 

perfekt för hantverk och förpackning - 25 m per rulle [u
168,99 kr

4251805451955 CF16341 2x dekorativ trådrulle - färgat presentband av raffia - 
filigrantrådar 3-färgade - fina snören för dekoration - ba

168,99 kr
4251805451962 CF16724 2x hantverkssnöre på trärulle - högkvalitativ 

uppsättning presentsnöre för hantverk och förpackninga
146,99 kr

4251805451986 CF16724 2x hantverkssnöre på trärulle - högkvalitativ 
uppsättning presentsnöre för hantverk och förpackninga

146,99 kr
4251805451993 CF16724 2x hantverkssnöre på trärulle - högkvalitativ 

uppsättning presentsnöre för hantverk och förpackninga
202,99 kr

4251805452006 CF16899 2-delad springform set - springform för bakning med 
platt botten - för ugnar upp till 220 ° C - non-stick belag

337,99 kr
4251805452013 CF16338 Rosa jultomtar för juldekorationer, vinterfigurer som 

prydnadsföremål, söta hörnpallar som rumsdekorationer
337,99 kr

4251805452020 CF16557 LED julgranskula Ø 15cm - Julkula med vinterlandskap - 
Julgransdekorationer med belysning [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805452037 CF16558 LED julgranskula Ø 20cm - Julkula med vinterlandskap - 

Julgransdekorationer med belysning [urvalet varierar]
337,99 kr

4251805452044 CF16352 16x julkulor - Julgranskulor av plast till jul - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer

168,99 kr
4251805452051 CF16988 1x organisk fibertejp för kaminer och skorstenar. 

Säkerhetstejp för att stänga av din eldstad eller spis.
202,99 kr

4251805452051 CF16988 1x organisk fibertejp för kaminer och skorstenar. 
Säkerhetstejp för att stänga av din eldstad eller spis.

202,99 kr
4251805452068 CF16402 2x juldekoration Jultomtefigur gjord av filt - 

Fönsterbrädesdekoration till jul - Vinterdekoration - Julfi
337,99 kr

4251805452075 CF16403 2x juldekoration Jultomtefigur gjord av filt - 
Fönsterbrädesdekoration till jul - Vinterdekoration - Julfi

394,99 kr
4251805452082 CF16404 3x dekorativ juldisplay - Julgran av filt med bas i 

massivt trä - Julgran som dekoration eller present [urval
337,99 kr

4251805452099 CF16394 20-delat set hängdekoration jul - julgranskulor i olika 
former gjorda av okrossbar plast till jul - julgransdekora

394,99 kr
4251805452105 CF16395 20-delat set hängdekoration jul - julgranskulor i olika 

former gjorda av okrossbar plast till jul - julgransdekora
394,99 kr

4251805452112 CF16397 20-delat set hängdekoration jul - julgranskulor i olika 
former gjorda av okrossbar plast till jul - julgransdekora

394,99 kr
4251805452129 CF16398 26-delars set med julgranskulor - Julgranskulor av 

okrossbar plast för jul - grandekorationer till granen
337,99 kr

4251805452136 CF16400 3x Pendel Nötknäppare, julgranshänge i form av en 
traditionell nötknäppare, flera utföranden, höjd 12 cm

202,99 kr
4251805452143 CF16948 roterande serveringsbricka - rund serveringsfat av 

bambuträ - roterande tallrik för servering av bakverk, os
394,99 kr

4251805452150 CF16386 26-delat set med julgranskulor - träddekorationer gjorda 
av spricksäker plast till jul - Julgranskulor till julgranen

394,99 kr
4251805452167 CF16388 26-delars set med julgranskulor - Julgranskulor av 

okrossbar plast för jul - grandekorationer till granen
394,99 kr

4251805452174 CF16392 20-delat set hängdekoration jul - julgranskulor i olika 
former gjorda av okrossbar plast till jul - julgransdekora

394,99 kr
4251805452181 CF16383 19-delat juldekorationsset - Julgranskulor av okrossbar 

plast till jul - Träddekorationer till granen
450,99 kr

4251805452198 CF16382 31-delad uppsättning hängdekoration jul - julgranskulor 
och kottar av okrossbar plast för jul - julgransdekoration

337,99 kr
4251805452204 CF16379 12x julkulor - julgranskulor i plast till jul - 

grandekorationer till granen - julgransdekorationer
225,99 kr

4251805452228 CF17012 värmeljushållare i metall med stjärnmotiv - dekorativ 
ljusstake för vintertid - julvärmeljushållare - juldekoratio

394,99 kr
4251805452235 CF17010 4x dekorativa glasunderlägg i bladdesign - dekorativa 

värmeljushållare av metall - moderna platta skålar som 
202,99 kr

4251805452242 CF17008 ljusstakar i klassisk design - ljusstakar med rund botten 
och handtag - ljusstakar för ett pinnljus

168,99 kr
4251805452259 CF16323 2x julgransdekorationer i rosettform - Juldekorationer i 

festliga färger - Glittrande hängen till jul
112,99 kr
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4251805452273 CF17018 72x handmålade påskägg för upphängning - 
pastellfärgade påskdekorationer med fina mönster - dek

337,99 kr
4251805452280 CF17011 dekorativ standee Buddha - dekorativ Buddha-skulptur - 

högkvalitativ dekorativ figur gjord av metall för stående 
225,99 kr

4251805452297 CF14358 10-delad julgranshängeset, brottsäker 
julgransdekorationer i form av kottar & presenter, fina j

225,99 kr
4251805452303 CF14358 10-delad julgranshängeset, brottsäker 

julgransdekorationer i form av kottar & presenter, fina j
337,99 kr

4251805452327 CF14358 10-delad julgranshängeset, brottsäker 
julgransdekorationer i form av kottar & presenter, fina j

337,99 kr
4251805452334 CF14358 10-delad julgranshängeset, brottsäker 

julgransdekorationer i form av kottar & presenter, fina j
337,99 kr

4251805452341 CF14801 10-delad julgranshängeset, brottsäker 
julgransdekorationer i form av kottar & presenter, fina j

225,99 kr
4251805452358 CF15964 40x presentklistermärken till jul - klistermärken för 

presentbokstäver guldfärgade - presentetiketter med jul
168,99 kr

4251805452365 CF16312 24x dekorativ blomma med klämma - glittrande blomma 
att fästa på - blomnål som rumsdekoration till jul och all

337,99 kr
4251805452396 CF16313 12x dekorativ blomma med klämma - glittrande 

blommor att klippa på - blomplugg som rumsdekoration
225,99 kr

4251805452419 CF16313 12x dekorativ blomma med klämma - glittrande 
blommor att klippa på - blomplugg som rumsdekoration

202,99 kr
4251805452426 CF16315 buske med LED-belysning att lägga ner - robust 

plastbuske - 16 varmvita lysdioder med timerfunktion - 
337,99 kr

4251805452433 CF16302 24-delad presentförpackningsset för jul och 
födelsedagar - presentrosetter och -band i smöriga färg

168,99 kr
4251805452440 CF16301 24-delat presentförpackningsset för jul och födelsedagar 

- presentrosetter och presentband i ljusa färger
168,99 kr

4251805452457 CF16315 buske med LED-belysning att stå på - robust plastbuske 
- 16 varmvita lysdioder med timerfunktion - batteridrive

337,99 kr
4251805452464 CF17009 värmeljushållare i metall - dekorativ värmeljushållare i 

skålform - ljushållare för en mysig stämning - dekorativ
168,99 kr

4251805452471 CF17007 ljusstakar i elegant design för ett festligt bord - 
moderna ljusstakar för bröllop, årsdagar - metallljusstak

168,99 kr
4251805452488 CF16290 12x ringband i blanka färger - 10 m per rulle - 

högkvalitativ uppsättning presentband för hantverk och 
146,99 kr

4251805452495 CF16322 Julgransskiva glitterstjärna - Julgransskiva till granen - 
passar varje julgran - stjärna att lägga ner till jul

202,99 kr
4251805452501 CF16322 Julgransskiva glitterstjärna - Julgransskiva till granen - 

passar varje julgran - stjärna att lägga ner till jul
225,99 kr

4251805452549 CF17004 dekorationsdisplay för jul - trädisplay för placering - XL 
bokstäver God jul - Juldekoration

225,99 kr
4251805452556 CF17017 4x trädskivor av massivt trä med bark - tjocka träskivor 

för dekoration - dekorativa glasunderlägg för vaser och 
337,99 kr

4251805452563 CF17006 serveringsbricka av rostfritt stål - rund bricka för 
servering och dekoration - glänsande serveringsbricka

202,99 kr
4251805452570 CF17005 serveringsbricka i rostfritt stål - oval bricka för servering 

och dekoration - glänsande serveringsbricka
225,99 kr

4251805452587 CF16960 snöglob Jultomten med present och renar - dekorativ 
snöglob att lägga ner med snögubbebas - Juldekoration

202,99 kr
4251805452594 CF12512 4x änglahår vitt - Fint glitter till granen och 

adventskransen - Fehår för julpynt - vit julgranspynt - 8
202,99 kr

4251805452600 CF16960 snöglob snögubbe med present och renar - dekorativ 
snöglob att lägga ner med jultomtebas - juldekoration

225,99 kr
4251805452617 CF16960 snöglob Jultomten med mugg och renar - dekorativ 

snöglob att lägga ner med snögubbebas - Juldekoration
225,99 kr

4251805452624 CF16980 stort dekorativt ankare som metallhänge - maritima 
metallsmycken i ankarform - skeppsankare som rustik f

225,99 kr
4251805452631 CF16960 snöglob Snögubbe sitter med renar - dekorativ snöglob 

att lägga ner med jultomtebas - juldekoration
225,99 kr

4251805452648 CF17006 2x serveringsbricka i rostfritt stål - rund bricka för 
servering och dekoration - glänsande serveringsbricka

225,99 kr
4251805452655 CF17005 2x serveringsbricka i rostfritt stål - oval bricka för 

servering och dekoration - glänsande serveringsbricka
337,99 kr

4251805452662 CF16317 4x fönsterklistermärken stjärna guldfärgade / 
silverfärgade - Julfönsterklistermärken - självhäftande fö

202,99 kr
4251805452662 CF16317 4x fönsterklistermärken stjärna guldfärgade / 

silverfärgade - Julfönsterklistermärken - självhäftande fö
202,99 kr

4251805452679 CF17019 djurpall elefant gjord av polyester med träben - barnpall 
med djurdesign - vadderad pall och fotpall

676,99 kr
4251805452686 CF17019 djurpall Giraff av polyester med träben - barnpall med 

djurdesign - stoppad pall och ottoman
676,99 kr
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4251805452693 CF17019 djurpall apa gjord av polyester med träben - barnpall 
med djurdesign - stoppad pall och fotpall

676,99 kr
4251805452709 CF17023 4x 3D bordstabletter till jul - bordstabletter till köket - 

bordstabletter med olika motiv - bordsmatta [urvalet var
202,99 kr

4251805452716 CF17023 8x 3D bordstabletter till jul - bordstabletter till köket - 
bordstabletter med olika motiv - bordsmatta [utbudet v

225,99 kr
4251805452723 CF17021 3x Snowflake XL - Juldekoration snöstjärna att hänga på 

- Julhänge i vitt - Rumsdekoration [urvalet varierar]
337,99 kr

4251805452747 CF17024 3x matförvaringsburkar - förvaringsburkar av glas med 
plastlock - matförvaringsburkar för camping eller picknic

337,99 kr
4251805452754 CF13507 8x julgranshängen godisrör - Julgransdekorationer att 

hänga på - Julkulor i form av godisrör - Julgranshängen
168,99 kr

4251805452761 CF13508 8x julgranshängen godisrör - Julgransdekorationer att 
hänga på - Julkulor i form av godisrör - Julgranshängen

202,99 kr
4251805452778 CF14863 10x julgranshängsset Julgranskottar och presenter i 

silverfärgad, vit okrossbar, julgransdekoration för julgra
337,99 kr

4251805452785 CF4046 10x julgranshängsset Julgranskottar och presenter i 
silverfärgad, vit okrossbar, julgransdekoration för julgra

225,99 kr
4251805452792 CF12237 12x julgranshängsset Grankottar i silver, okrossbar vit, 

julgransdekorationer för julgransdekorationer
337,99 kr

4251805452808 CF16216 2x nötknäpparhänge, julgranshänge i form av en 
traditionell nötknäppare, olika utföranden, höjd 12 cm

168,99 kr
4251805452815 CF16484 XXL Julstjärna med timerfunktion - LED-stjärna som 

dekorationsbelysning till jul - Batteridriven juldekoration
394,99 kr

4251805452822 CF16485 LED-ljuskedja med 8 bollar - ljuskedja med LED-ljus - 
dekorativ belysning till jul, födelsedag, bröllop eller fest

225,99 kr
4251805452839 CF16486 LED-ljuskedja med 8 bollar - ljuskedja med LED-ljus - 

dekorativ belysning till jul, födelsedag, bröllop eller fest
225,99 kr

4251805452846 CF16487 koner med LED-belysning - flätade grenar med 20 
varmvita lysdioder - härlig stämningsbelysning med tim

225,99 kr
4251805452853 CF16488 kon med LED-belysning - flätade grenar med 30 

varmvita lysdioder - härlig stämningsbelysning med tim
450,99 kr

4251805452860 CF16489 kon med LED-belysning - flätade grenar med 40 
varmvita lysdioder - härlig stämningsbelysning med tim

563,99 kr
4251805456103 CF16490 dekorativ gran med LED-belysning, flätade grenar med 

20 varmvita lysdioder, fantastiskt stämningsljus till jul
337,99 kr

4251805452884 CF16491 dekorativ gran med LED-belysning, flätade grenar med 
30 varmvita lysdioder, fantastisk stämningsbelysning till 

394,99 kr
4251805452891 CF16492 LED-deco-pyramid i granlook - deco-ljus med konstsnö 

och 20 varmvita lysdioder - fantastiskt stämningsljus till 
394,99 kr

4251805452907 CF16493 LED-deco-pyramid i granlook - deco-ljus med konstsnö 
och 30 varmvita lysdioder - fantastiskt stämningsljus till 

394,99 kr
4251805452914 CF16494 LED-deco-pyramid i granlook - deco-ljus med konstsnö 

och 40 varmvita lysdioder - fantastiskt stämningsljus till 
563,99 kr

4251805452921 CF16900 6-delat badrumsset för kvinnor och män - vårdset med 
callus pimpsten, handborste och svamp - presentset i n

202,99 kr
4251805452938 CF17020 4x nyckelring fågel - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 

Bubble - anti-stress leksak för på språng att hänga på - 
146,99 kr

4251805452945 CF17020 4x nyckelring Dino - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - antistressleksaker för på språng att hänga på -

202,99 kr
4251805452952 CF17020 4x nyckelring elefant - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 

Bubble - anti-stress leksak för på språng att hänga på - 
202,99 kr

4251805452969 CF17020 4x nyckelring hund - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - anti-stress leksak för på språng att hänga på - 

202,99 kr
4251805452976 CF17020 4x nyckelring pingvin - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 

Bubble - anti-stress leksaker för på språng att hänga på
202,99 kr

4251805452983 CF17020 4x nyckelring björn - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - anti-stress leksak för på språng att hänga på - 

202,99 kr
4251805452990 CF16999 2x träbricka - rektangulär träbricka med trädbark - 

dekorativ bricka i olika storlekar - rumsdekoration
394,99 kr

4251805453003 CF16543 LED-hus som juldekoration - dekorativt hus i trä - hus 
med LED-belysning - Juldekoration [urvalet varierar]

450,99 kr
4251805453010 CF16544 LED dekorativ stege med hus - Juldekorationer av trä - 

Hus med LED-belysning - Batteridrivna rumsdekoratione
394,99 kr

4251805453027 CF16546 LED-stjärna - Julstjärna med timerfunktion - LED-stjärna 
som dekorationsbelysning till jul - batteridriven juldekor

394,99 kr
4251805453034 CF16945 stort dekorativt ankare som trähänge - maritima 

träsmycken i ankarform - fartygsankare som rustik fönst
168,99 kr

4251805453041 CF16281 4-delad LED hängande dekorationsset av trä - 
hängande figurhus med belysning - Juldekoration att hä

337,99 kr
4251805453058 CF16282 3x dekorationsband, silverfärgat - Julset, presentsnöre - 

presentband för hantverk och förpackningar - 3-delat se
202,99 kr
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4251805453065 CF17029 28-delad presentförpackningsset för jul och 
födelsedagar - presentrosetter och presentband - självh

202,99 kr
4251805453072 CF17029 28-delad presentförpackningsset för jul och 

födelsedagar - presentrosetter och presentband - självh
202,99 kr

4251805453089 CF17029 28-delad presentförpackningsset för jul och 
födelsedagar - presentrosetter och presentband - självh

202,99 kr
4251805453102 CF16288 dvärg med LED-näsa och lykta - dekorativ jultomte med 

LED-belysning - vinglig dvärg med vit spetsig mössa - u
507,99 kr

4251805453119 CF16289 XL dvärg med LED-näsa och lykta - dekorativ jultomte 
med LED-belysning - vinglig dvärg med rosa spetsig mö

563,99 kr
4251805453126 CF16314 buske med LED-belysning att lägga ner - robust 

plastbuske - 16 varmvita lysdioder med timerfunktion - 
337,99 kr

4251805453133 CF16516 LED dekorationslampa stjärna 394,99 kr
4251805453140 CF16517 LED-träd som dekorativ belysning - ljusträd med 32 

lysdioder som dekoration till jul - ljusgran för inomhusbr
202,99 kr

4251805453157 CF16518 LED-träd som dekorativ belysning - ljusträd med 48 
lysdioder som dekoration till jul - ljusgran för inomhusbr

337,99 kr
4251805453164 CF16519 LED dekorativt stativ av trä - belyst bokstäver "XMAS" - 

dekorativa bokstäver att lägga ner till jul
337,99 kr

4251805453171 CF14444 2x discokula - spegelkula att hänga upp - discokula till 
fest - festkula till nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 1

450,99 kr
4251805453188 CF16947 2x discokula - spegelkula att hänga upp - discokula till 

fest - festkula till nyårsafton, födelsedag, temafest - Ø 1
507,99 kr

4251805453195 CF17019 djurpall flodhäst gjord av polyester med träben - 
barnpall med djurdesign - stoppad pall och fotpall

676,99 kr
4251805453225 CF16506 LED hänglykta med flimrande ljus - trådlös hänglampa - 

batteridriven lykta med timerfunktion - campinglykta
225,99 kr

4251805453232 CF16845 200x stråblomnålar - klämmor för blomsterarrangemang 
i blomsterdekoration - arrangemangsnålar

146,99 kr
4251805453249 CF16845 400x stråblomnålar - klämmor för blomsterarrangemang 

i blomsterdekoration - arrangemangsnålar
168,99 kr

4251805453256 CF16848 100x murgrönanålar - klämmor för 
blomsterarrangemang i blomsterdekoration - arrangema

146,99 kr
4251805453263 CF16848 200x murgrönanålar - klämmor för 

blomsterarrangemang i blomsterdekoration - arrangema
202,99 kr

4251805453270 CF16848 50x murgrönanålar - klämmor för blomsterarrangemang 
i blomsterdekoration - arrangemangsnålar

112,99 kr
4251805453287 CF16869 3x blomtrådsset - bindtråd lindad på en träpinne - 

metalltråd för hantverk - hantverkstråd 300g
168,99 kr

4251805453294 CF16870 3x blomtrådsset - bindtråd lindad på en träpinne - 
metalltråd för hantverk - hantverkstråd 300g

168,99 kr
4251805453300 CF16867 110x pärlhuvud dekorativa nålar - dekorativa nålar med 

pärlhuvud - hantverksnålar för blomsterarrangemang oc
202,99 kr

4251805453317 CF16849 2x trådhjärtan i två storlekar - vågig platt tråd för 
kransar och blomsterarrangemang - hjärtformade bindni

168,99 kr
4251805453324 CF16853 2x trådstjärnor i två storlekar - vågig platt tråd för 

kransar och blomsterarrangemang - stjärnformade bind
168,99 kr

4251805453331 CF16856 2x trådstjärnor i två storlekar - vågig platt tråd för 
kransar och blomsterarrangemang - stjärnformade bind

202,99 kr
4251805453348 CF16851 2x trådhjärtan i två storlekar - vågig platt tråd för 

kransar och blomsterarrangemang - hjärtformade bindni
225,99 kr

4251805453355 CF16858 50x nålhållare med självhäftande dyna - 
arrangemanghållare för hantverk - nålhållare för blommi

202,99 kr
4251805453362 CF16859 50x nålhållare - arrangemanghållare för hantverk - 

nålhållare för blommigt skum - blomstertillbehör
146,99 kr

4251805453379 CF16862 2x blomtejp - gummitejp för att fästa 
hantverk/blomsterarrangemang - vattentät floristtejp - fi

168,99 kr
4251805453386 CF16864 2x Achor Tape - vattentät blomtejp - floristtejp för att 

fästa blomsterarrangemang - självhäftande hantverkstej
202,99 kr

4251805453393 CF16865 4x Flower Tape - självhäftande maskeringstejp för 
blommor - florist omslagstejp - hantverkscrepe

202,99 kr
4251805453409 CF16316 4x LED-lykta - lykta med vackra motiv - batteridriven 

papperslykta - LED-belysning till jul - Juldekoration [utb
337,99 kr

4251805453416 CF16327 2x hängande dekorationsren - dekorativ renfigur av 
plast - hjortstaty att hänga upp - Juldekoration

202,99 kr
4251805453423 CF16542 3x LED julfigur som dekorativ belysning - träfigur som 

juldekoration - trädekoration med ljus - trädekoration till
337,99 kr

4251805453430 CF13480 4x dekorativ spiral med stjärnor - stjärngirlang 
spiralformad till jul - Julgirlang för julgransdekorationer 

168,99 kr
4251805453447 CF13533 6x julkulor - Julgranskulor av okrossbar plast till jul - 

Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer Ø 8 
202,99 kr
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4251805453454 CF14099 6x julkulor - Julgranskulor av okrossbar plast till jul - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer Ø 8 

202,99 kr
4251805453461 CF17041 LED juldekoration av metall - plåtfigurer med julmotiv - 

upplysta dekorationsfigurer för adventstid - vinterdekora
337,99 kr

4251805453478 CF17040 juldekoration av metall - plåtfigurer i julmotiv - vingliga 
figurer för adventstiden - vinterdekoration

168,99 kr
4251805453485 CF17040 juldekoration av metall - plåtfigurer i julmotiv - vingliga 

figurer för adventstiden - vinterdekoration
168,99 kr

4251805453492 CF17040 juldekoration av metall - plåtfigurer i julmotiv - vingliga 
figurer för adventstiden - vinterdekoration

168,99 kr
4251805453508 CF17041 LED juldekoration av metall - plåtfigurer med julmotiv - 

upplysta dekorationsfigurer för adventstid - vinterdekora
337,99 kr

4251805453515 CF17041 LED juldekoration av metall - plåtfigurer med julmotiv - 
upplysta dekorationsfigurer för adventstid - vinterdekora

202,99 kr
4251805453522 CF16857 kiltejp - viskosfleece för att slå in halmkransar - 

bindande fleece för hantverk - hantverkstillbehör
202,99 kr

4251805453539 CF16861 självhäftande spackel - modelllera för nålhållare - 
floristiska tillbehör - fixeringsspackel för hantverkstillbeh

202,99 kr
4251805453546 CF16863 blomtejp - gummitejp för att fästa hantverk / 

blomsterarrangemang - vattentät floristtejp - avslutning
168,99 kr

4251805453553 CF16243 julgransskiva glansig - Julgransskiva i äkta glas till jul - 
Julgransskiva för granen

225,99 kr
4251805453560 CF17038 2x hundleksak pepparkakor och godisrör - mjuk 

tuggleksak - pipig leksaksdocka av tyg - husdjursmateri
168,99 kr

4251805453584 CF17038 2x hundleksak pepparkakor och godisrör - mjuk 
tuggleksak - tillbehör för sällskapsdjur bitleksaksfigur - p

168,99 kr
4251805453591 CF17038 2x hundleksak pepparkakor och godisrör - pipande 

leksaksdocka av tyg - mjuk tuggleksak - husdjurstillbehö
146,99 kr

4251805453614 CF17037 2x hundleksak Julgran och ben - mjuk tuggleksak - 
pipande leksaksdocka av tyg - tillbehör för husdjur barnl

168,99 kr
4251805453638 CF17031 4x fotoramar som julgransdekorationer, 

julgransdekorationer Tavelramar, juldekorationer och tr
168,99 kr

4251805453652 CF16215 dekorativ figurnötknäppare med svärd - Juldekoration i 
form av en traditionell nötknäppare - dekorativ nötknäp

394,99 kr
4251805453669 CF16215 dekorativ figurnötknäppare med pinne - Juldekoration i 

form av en traditionell nötknäppare - dekorativ nötknäp
394,99 kr

4251805453676 CF16215 dekorativ figurnötknäppare med röd flagga - 
Juldekoration i form av en traditionell nötknäppare - dek

394,99 kr
4251805453683 CF16215 dekorativ figurnötknäppare med spira guldfärgad - 

Juldekoration i form av en traditionell nötknäppare - dek
394,99 kr

4251805453690 CF17014 värmeljushållare med dekorativa rådjur - Julljusstake 
med träfot - dekorativ julljusstake - Juldekoration

202,99 kr
4251805453706 CF17033 3-delad kakburksset jul - förvaringslådor med julmotiv - 

plåtkartonger med lock för julkakor - förvaringsburk
337,99 kr

4251805453713 CF17034 3-delad kakburkset Julhjärta - förvaringslådor med 
julmotiv - plåtburkar med lock för julkakor - förvaringsb

225,99 kr
4251805453744 CF17032 6-delat bakset röd - kakform och degskrapa med 

julmotiv - kakform till jul - degspad [urvalet varierar]
225,99 kr

4251805453782 CF17048 toalettborste - toalettborste med hållare - toalettborste 
av plast - toalettset

225,99 kr
4251805453799 CF17045 toalettborste - toalettborste med hållare - toalettborste 

av plast - toalettset - [urvalet varierar]
225,99 kr

4251805453829 CF17032 6-delat grönt bakset - kakform och degskrapa med 
julmotiv - kakform till jul - degspad [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805453836 CF17043 2x sopset i bambu - sopset bestående av handborste 

och sopskyffel - handkvast i moderna färger - sopskann
337,99 kr

4251805453843 CF17046 6x diskborste - köksborste i vackra färger - diskborste - 
diskborste - pannborste för rengöring - [urvalet varierar

225,99 kr
4251805453850 CF17044 4x flaskborste för rengöring - lång rengöringsborste för 

flaskor - rengöringsborste i olika färger [urvalet varierar
225,99 kr

4251805453874 CF17049 2x matriv - muskotriv av rostfritt stål - vitlöksriv - 
universal rivjärn

146,99 kr
4251805453898 CF13253 hopfällbar pall - pall med förvaringsutrymme - 

förvaringslåda för sittande - 40 L
450,99 kr

4251805453904 CF16428 dekorativ boll på ett rep - 24 LED-lampor på repet och i 
bollen - batteridriven - 6 timmars timer

337,99 kr
4251805453911 CF17030 4-delat familjepizzaset, pizzaplåt med hållare, galler för 

bakplåtar, lätt att baka 3 pizzor eller kakor samtidigt
450,99 kr

4251805453928 CF17042 4x koppar, keramiska kaffekoppar, koppset för kaffe, 
cappuccino och mocka, tekopp med 200 ml

225,99 kr
4251805453935 CF17050 värmeljushållare med julgransmotiv, ljushållare för 3 

värmeljus, juldekorationer av metall och glas
337,99 kr
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4251805453942 CF16288 dvärg med LED-näsa och lykta - dekorativ jultomte med 
LED-belysning - vinglig dvärg med rosa spetsig keps - u

450,99 kr
4251805453959 CF16289 XL dvärg med LED-näsa och lykta - dekorativ jultomte 

med LED-belysning - vinglig dvärg med rosa spetsig mö
619,99 kr

4251805453966 CF14340 8x julgranshänge "Tannenbaum" - Julgransdekorationer 
att fästa - Julgranshänge i form av en gran - okrossbar

337,99 kr
4251805453973 CF16975 anordningskrokskena med 4 kvastkrokar och 5 krokar 

för mindre enheter.
337,99 kr

4251805453980 CF16282 3x dekorationsband i klara färger - Julset med 
presentsnöre - presentband för hantverk och förpacknin

202,99 kr
4251805453997 CF16991 resistent ogräsfleece - premium täckfleece för trädgård 

och anläggning - effektivt skydd mot ogräs - ca. 30 g/m
225,99 kr

4251805454000 CF16504 LED-kullampa med batterier - LED-boll med varmvitt 
ljus - dekoration till jul, födelsedag, bröllop eller fest

337,99 kr
4251805454017 CF16503 LED-kullampa med batterier - LED-boll med ljus - 

dekoration till jul, födelsedag, bröllop eller fest [urvalet 
337,99 kr

4251805454031 CF16717 6x nattfjärilskydd av cederträ, hänge för garderoben, 
doftfjäril avvisande mot klädfjärilar

202,99 kr
4251805454048 CF17061 4-delad cocktailmixersats - kylare för flaskor för 

speciella tillfällen - iskubsbehållare med tång - cocktails
337,99 kr

4251805454055 CF17022 6x kryddshakers gjorda av rostfritt stål och glas - 
modern saltdispenser - tidlös pepparshaker - örtburk m

225,99 kr
4251805454062 CF16725 4x förvaringsburk med lock - förvaringsburk för kaffe, 

te, müsli, bakverk - skruvburk för småsaker
202,99 kr

4251805454079 CF16740 3x avfuktare med dubbel funktion. Lavendel doftlinje. 
Avfuktar ditt rum och tillför en härlig doft i ditt hem

168,99 kr
4251805454086 CF16740 3x avfuktare med dubbel funktion - avfuktning av rum, 

skåp, monter, bil - skåpsavfuktare med fantastisk rumsd
202,99 kr

4251805454093 CF16740 3x avfuktare med dubbel funktion - avfuktning av rum, 
skåp, monter, bil - skåpsavfuktare med fantastisk rumsd

168,99 kr
4251805454109 CF16740 3x avfuktare med dubbel funktion. En gång per doft i 

ros, färsk och lavendel, för din garderob eller vilket ann
202,99 kr

4251805454116 CF17060 3-delad brickset - oval bricka för servering och 
dekoration - dekorativ tallrik av rostfritt stål i 3 storlekar

337,99 kr
4251805454130 CF17071 3x oval skål - serveringsfat av metall - för köket, 

kontoret och som dekoration - dekorativ skål för att pre
202,99 kr

4251805454147 CF17069 5x sticktändare i olika färger - påfyllningsbar gaständare 
- tändare för ljus mm - tändare [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805454154 CF16314 buske med LED-belysning att lägga ner - robust 

plastbuske - 16 varmvita lysdioder med timerfunktion - 
337,99 kr

4251805454161 CF17065 2-delad kryddshaker set - saltkar och pepparkvarn av 
bambu - salt- och pepparkvarn i klassisk design - matla

202,99 kr
4251805454178 CF17072 6x doftpåsar - doftpåsar för badrum, lådor, skåp, rum 

och bilar. Doftfräschare för en naturlig fräsch doft
168,99 kr

4251805454185 CF17067 2x LED-ljus - dekorativt ljus med ljus - batteridrivet 
LED-ljus - ljus med realistiskt flimmer - LED-ljus med ti

225,99 kr
4251805454192 CF17062 metallvas - metallvas för blommor - dekorativ vas för 

hem och kontor - vas med bucklor - rumsdekoration - h
202,99 kr

4251805454208 CF17062 metallvas - metallvas för blommor - dekorativ vas för 
hem och kontor - vas med bucklor - rumsdekoration - h

202,99 kr
4251805454215 CF17062 metallvas - metallvas för blommor - dekorativ vas för 

hem och kontor - vas med bucklor - rumsdekoration - h
202,99 kr

4251805454222 CF17070 3x 40 städdukar på rulle - städdukar för kök, badrum 
och hushåll - universaldukar [urvalet varierar]

225,99 kr
4251805454239 CF16976 3x fodral för mat - flughuva av metall - färgglad 

matskärm - Ø 30 cm [urvalet varierar]
394,99 kr

4251805454246 CF16976 3x fodral för mat - flughuva av metall - färgglad 
matskärm - Ø 30 cm [urvalet varierar]

394,99 kr
4251805454253 CF16553 LED julbelysning i istappsdesign för inne och ute - 

Julljuskedja med timerfunktion - Utomhuskon ljuskedja 
394,99 kr

4251805454277 CF16898 tvålautomat med sensor - automatisk tvålautomat - 
batteridriven tvålautomat för tvål mm - elektrisk

337,99 kr
4251805454284 CF16957 4x dekorativa burkar fyllda med massor av vackra skal i 

naturliga färger för din havskänsla hemma [urvalet varie
337,99 kr

4251805454291 CF16956 2x dekorativt glas fyllt med vackra skal i färgerna grå / 
brun / vit för din havskänsla hemma.

337,99 kr
4251805454307 CF16956 2x dekorativt glas fyllt med vackra skal i färgerna 

vit/beige för din havskänsla hemma
337,99 kr

4251805454314 CF16537 LED julgransdekoration - Julgransdekoration med LED 
och timer - Julgransställ med varmvitt ljus

337,99 kr
4251805454321 CF16538 XXL julstjärna med timerfunktion - LED-stjärna som 

dekorativ julbelysning - Batteridriven juldekoration för in
450,99 kr
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4251805454338 CF16954 2x påsar fyllda med vackra skal och trä i färgen beige 
för din havskänsla hemma.

337,99 kr
4251805454345 CF16539 XXL julgran med timerfunktion - LED-träd som dekorativ 

hängare för julen - Batteridrivet julpynt för inne och ute
450,99 kr

4251805454352 CF16831 potatisskärare - Pommes fritesskärare av plast - Fransk 
press - Pommes fritesskärare - Fritspress - Grönsaksskär

337,99 kr
4251805454369 CF16954 2x påsar fyllda med vackra skal och trä i färgen brun för 

din havskänsla hemma.
225,99 kr

4251805454383 CF16530 LED-trädgårdskontakt i form av en gran - upplyst 
dekorativt träd med timerfunktion - batteridrivet julpynt 

337,99 kr
4251805454390 CF16693 2x fälgborste 47 cm Biltillbehör till dina bilfälgar 

Aluminiumfälgtvättborste Fälgvårdsborste med långt ska
202,99 kr

4251805454413 CF16950 80x matförvaringspåsar 1 liter för stängning, 
återförslutbara matförvaringspåsar för matförvaring - all

168,99 kr
4251805454420 CF16950 80x matförvaringspåsar 40x 1,2 L och 40x 2,5 L för att 

stänga, återförslutbara matförvaringspåsar
168,99 kr

4251805454437 CF16950 60x matförvaringspåsar -1 liter och 3 liter med 
dragkedja för att stänga, återförslutbara matförvaringsp

202,99 kr
4251805454444 CF16534 LED julstjärna - Dekorativ julbelysning - Batteridriven 

juldekoration för hemmet
337,99 kr

4251805454451 CF14479 2x hängande dekoration av trä - dörrskylt i kustdesign - 
maritim vintage väggdekoration - dekorativ hängare

337,99 kr
4251805454468 CF16747 2x trähängande dekoration - dörrskylt i ankardesign - 

maritim vintage väggdekoration - dekorativ hängare
202,99 kr

4251805454475 CF16510 LED-ljuskedja med julkulor och timer - upplyst 
bollgirlang för en stämningsfull juldekoration - Juldekora

202,99 kr
4251805454482 CF16511 LED-ljuskedja med julkulor och timer - upplyst 

bollgirlang för en stämningsfull juldekoration - Juldekora
225,99 kr

4251805454499 CF16512 LED-ljuskedja med julkulor och timer - upplyst 
kulgirlang för en stämningsfull juldekoration - Juldekorat

202,99 kr
4251805454505 CF17074 2-delat set maritim trädekoration - hängande dekoration 

och bordsdekoration - trästativ och hängare
225,99 kr

4251805454529 CF16971 2x julpåse - presentpåse till jul, jultomte och advent - 
presentpåse XXL med jultomtemotiv - presentpåse

202,99 kr
4251805454536 CF17047 dräneringsställ med mikrofiberbas - dräneringsgaller i 

plast - porslinställ för bestick och porslin - kökstillbehör
225,99 kr

4251805454543 CF17056 20x lösbladspärmar DIN A4 - pärmar med etikettremsor 
- plastpärmar för skola, kontor och hemma - PVC-fri

168,99 kr
4251805454550 CF16509 Snowball LED-ljuskedja - belysning med 20 lysdioder - 

batteridriven girland - ljuskedja med timerfunktion - Jul
168,99 kr

4251805454567 CF16508 Snowball LED-ljuskedja - belysning med 20 lysdioder - 
batteridriven girland - ljuskedja med timerfunktion - Jul

168,99 kr
4251805454574 CF16541 LED-träd som dekorativ belysning - ljusgran som 

juldekoration - dekorativ träjulgran - trädekoration till ju
146,99 kr

4251805454581 CF17036 hundleksak renar - mjuk kramtuggleksak - plysch 
pipande leksaksdocka för hundar och katter - husdjursfö

146,99 kr
4251805454598 CF17036 hundleksak snögubbe - mjuk kramtuggleksak - plysch 

pipande leksaksdocka för hundar och katter - husdjursfö
146,99 kr

4251805454604 CF17036 hundleksak Elf - mjuk kram tuggleksak - plysch pipande 
leksaksdocka för hundar och katter - husdjursförnödenh

146,99 kr
4251805454611 CF17039 hundleksak renar - mjuk tuggleksak - pipande 

leksaksdocka gjord av plysch - husdjursutrustning barnl
168,99 kr

4251805454628 CF17039 hundleksak Jultomten - mjuk tuggleksak - pipande 
leksaksdocka av plysch - tillbehör för husdjur bitleksak -

168,99 kr
4251805454635 CF17039 snögubbe hundleksak - mjuk tuggleksak - plysch 

pipande leksaksdocka - tillbehör för barnbarn - 9 pipiga 
168,99 kr

4251805454642 CF17039 hundleksakspingvin - mjuk tuggleksak - pipande 
leksaksdocka gjord av plysch - husdjursutrustning barnl

168,99 kr
4251805454659 CF17035 hundleksak Jultomten - tuggleksak - pipande leksak 

med jutelina och plyschhuvud - husdjursutrustning barnl
168,99 kr

4251805454666 CF17035 hundleksak pingvin - tuggleksak - pipande leksak med 
jute-rep och plyschhuvud - husdjursutrustning barnleksa

168,99 kr
4251805454673 CF17035 hundleksak rentuggleksak - pipande leksak med jutelina 

och plyschhuvud - husdjursförnödenheter barnleksak - r
168,99 kr

4251805454680 CF16955 Dekorglas fyllt med vackra stora och små bruna skal för 
din havskänsla hemma

202,99 kr
4251805454697 CF16955 Dekorativt glas fyllt med vackra vita skal för din 

havskänsla hemma
202,99 kr

4251805454703 CF16955 Dekorglas fyllt med vackra skal i grått/natur för din 
havskänsla hemma

202,99 kr
4251805454710 CF16541 LED-stjärna som dekorativ belysning - ljusstjärna som 

juldekoration - dekorativ julstjärna i trä - trädekoration t
202,99 kr
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4251805454727 CF16540 LED-ljuskedja med stjärnor eller snöflingor - gardin med 
LED-belysning - ljusridå batteridriven - LED-dekoration -

225,99 kr
4251805454734 CF17063 2x julgransdekoration - metallgran på träfot - metall 

julgransdekoration - juldekoration
225,99 kr

4251805454765 CF17062 metallvas - metallvas för blommor - dekorativ vas för 
hem och kontor - vas med bucklor - rumsdekoration

168,99 kr
4251805454772 CF16513 LED-ljuskedja med julkulor och timer - upplyst 

bollgirlang för en stämningsfull juldekoration - Juldekora
202,99 kr

4251805454789 CF16845 100x stråblomnålar - klämmor för blomsterarrangemang 
i blomsterdekoration - arrangemangsnålar

112,99 kr
4251805454802 CF16870 6x blomomslagstråd - bindtråd lindad på en träpinne - 

metalltråd för hantverk - hantverkstråd 600g
202,99 kr

4251805454826 CF17075 ljusstakar i elegant design för ett festligt bord - 
metallljusstakar till julbordet - moderna ljusstakar för br

202,99 kr
4251805454833 CF17076 julgransskydd med bärhandtag - Julgransväska med 

bäröglor - för avtagbara julgranar - förvaringsväska för f
202,99 kr

4251805454840 CF17077 kransväska med visningsfönster och bärhandtag - för 
förvaring av jul, påsk eller dekorativa kransar - väska fö

168,99 kr
4251805454857 CF17078 rustik förvaringsbox för tepåse - telåda i lantlig stil med 

6 fack och visningsfönster - telåda - teförvaring - tepåse
225,99 kr

4251805454864 CF17079 Rustik förvaringsbox för tepåse - telåda i lantlig stil med 
3 fack och visningsfönster - telåda - teförvaring - tepåse

225,99 kr
4251805454871 CF16401 3x nötknäppare att hänga på - Julgransdekorationer i 

form av en traditionell nötknäppare - Juldekorationer
202,99 kr

4251805454888 CF16416 förvaringslåda för julgranskulor - Julgransdekorationer 
sorteringslåda - Julgranskulor och juldekorationsorganis

394,99 kr
4251805454895 CF16424 bordslöpare i sammet - dekorativt dekorativt tyg - 

bordsdekoration för alla tillfällen - hantverkstillbehör - b
168,99 kr

4251805454901 CF17080 2x snowboardpistrutschbanor i rött och blått, snöglidare 
med draglina och handtag, snöracer

507,99 kr
4251805454918 CF16310 dekorativt förpackningsset i 30 delar - presentband och 

presentetiketter för förpackning och dekoration - dekora
168,99 kr

4251805454925 CF16424 bordslöpare i sammet - dekorativt dekorativt tyg - 
bordsdekoration för alla tillfällen - hantverkstillbehör - b

168,99 kr
4251805454932 CF16424 bordslöpare i sammet - dekorativt dekorativt tyg - 

bordsdekoration för alla tillfällen - hantverkstillbehör - b
168,99 kr

4251805454949 CF16243 julgransskiva matt - Julgransskiva i äkta glas till jul - 
Julgransskiva till granen

202,99 kr
4251805454956 CF16311 dekorativt förpackningsset i 30 delar - presentband och 

presentetiketter för förpackning och dekoration - dekora
168,99 kr

4251805454963 CF16242 Julgransskiva silverfärgad - Julgransskiva matt - för 
varje trädtopp - Julgransdekorationer av glas

225,99 kr
4251805454970 CF17081 dekorativt förpackningsset i 30 delar - presentband och 

presentetiketter för förpackning och dekoration - dekora
168,99 kr

4251805454987 CF16244 Julgransskiva gråvit - Julgransskiva matt - för varje 
trädtopp - Julgransdekorationer av glas

202,99 kr
4251805454994 CF16244 julgransskiva vit - glänsande julgranstopp - för varje 

trädtopp - Julgransdekorationer av glas
202,99 kr

4251805455007 CF16241 Julgransskiva guldfärgad - Julgransskiva matt - för varje 
trädtopp - Julgransdekorationer av glas

202,99 kr
4251805455014 CF16241 Julgransskiva guldfärgad - Julgransskiva blank - för 

varje trädtopp - Julgransdekorationer av glas
202,99 kr

4251805455021 CF16263 94-delad julkulsset - Julgranskulor blanka / matta - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer av pl

450,99 kr
4251805455038 CF16535 LED fairy lights med kulor - fairy lights med LED-ljus - 

dekorativ belysning för jul, födelsedag eller bröllop
168,99 kr

4251805455045 CF16265 94-delat julkulsset - Julgranskulor blanka / matta - 
Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer av pl

450,99 kr
4251805455052 CF16266 94-delat julkulsset - Julgranskulor blanka / matta - 

Träddekorationer till granen - Julgransdekorationer av pl
450,99 kr

4251805455069 CF16431 LED-stjärna med rep - LED-belysning med timerfunktion 
- stjärna som dekorativ belysning - batteridriven juldeko

337,99 kr
4251805455076 CF16433 LED dekorationsstjärna silverfärgad - 

Juldekorationsstjärna med belysning - LED-belysning för
225,99 kr

4251805455083 CF17082 2-delat förvaringsset - julgranspåse med handtag och 
adventskranspåse med fönster - förvaring av konstgjord

337,99 kr
4251805455090 CF16532 LED dekorativ stjärna silverfärgad - 

Juldekorationsstjärna med belysning - LED-belysning för
225,99 kr

4251805455106 CF11222 2x skodroppbricka - skoställ med dräneringskanal - 
skomatta med upphöjd kant

394,99 kr
4251805455113 CF14370 2x spiralvisp rostfritt stål 304 - spiralvisp tål diskmaskin 

- skumvisp - plattvisp - visp - såsvisp - handvisp
202,99 kr
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4251805455113 CF14370 2x spiralvisp rostfritt stål 304 - spiralvisp tål diskmaskin 
- skumvisp - plattvisp - visp - såsvisp - handvisp

202,99 kr
4251805455120 CF16896 tvättmedelsbehållare med lock, plast (återvunnen PP) 

Mått: ca. 23x19x16,5cm, med tvättmaskinsmotiv
225,99 kr

4251805455144 CF16734 blandskål av rostfritt stål och svart ytterbeläggning kan 
användas som salladsskål, fruktskål eller helt enkelt so

225,99 kr
4251805455151 CF16904 150 delar mini presentklämma - träklämma för foton, 

anteckningar eller vykort - presentklämma i klädnypa de
168,99 kr

4251805455151 CF16904 150 delar mini presentklämma - träklämma för foton, 
anteckningar eller vykort - presentklämma i klädnypa de

168,99 kr
4251805455168 CF16904 300 bitar presentklämma mini - träklämma för foton, 

anteckningar eller vykort - presentklämma i klädnypa de
168,99 kr

4251805455175 CF16309 dekorativt förpackningsset i 30 delar - presentband och 
presentetiketter för förpackning och dekoration - dekora

168,99 kr
4251805455182 CF16299 48x presentbågar stora som små i vackra färger - 

färdiga rosetter för att dekorera presenter till jul och brö
168,99 kr

4251805455199 CF16300 48 x presentrosetter stora och små i vackra färger - 
färdiga rosetter för att dekorera presenter till jul och brö

168,99 kr
4251805455205 CF17066 2x hängande girlander med snöbollar - 

Julgransdekorationer - snöklotbuske med dekorativ hän
202,99 kr

4251805455212 CF15743 2x coffee to go-mugg gjord av plast - kaffemugg to go - 
coffee to go - återanvändbar dricksmugg - resemugg m

202,99 kr
4251805455229 CF16299 48x presentbågar stora som små i vackra färger - 

färdiga rosetter för att dekorera presenter till jul och brö
168,99 kr

4251805455236 CF16596 6x skalare i 2 versioner 3 stycken med kryss och 3 med 
längsta blad för ekonomisk skalning av frukt och grönsa

168,99 kr
4251805455243 CF17064 värmeljushållare med renmotiv - Julljusstake med träfot 

- dekorativ julljusstake - Juldekoration
202,99 kr

4251805455250 CF15336 3-delat set med skärbräda, kökskniv och skalare - 
robust köksbräda av plast - skärbräda med keramisk sk

202,99 kr
4251805455267 CF15336 3-delat set med skärbräda, kökskniv och skalare - 

robust köksbräda av plast - skärbräda med keramisk sk
202,99 kr

4251805455274 CF16606 besticklåda för ditt kök sysats hantverksredskap 
förvaringslåda lådinsats

337,99 kr
4251805455281 CF17064 värmeljushållare med julgransmotiv - Julljusstake med 

träfot - dekorativ julljusstake - Juldekoration
202,99 kr

4251805455298 CF17064 värmeljushållare med stjärnmotiv - Julljusstake med 
träfot - dekorativ julljusstake - Juldekoration

202,99 kr
4251805455304 CF16860 igelkott av metall - Kenzan för färska blommor - 

hantverkstillbehör - blomsterredskap för blomsterarrang
168,99 kr

4251805455304 CF16860 igelkott av metall - Kenzan för färska blommor - 
hantverkstillbehör - blomsterredskap för blomsterarrang

168,99 kr
4251805455311 CF16599 2x ritpapper för barn att färglägga, kan användas som 

affischpapper eller rumsdekoration Aktivitet för barnföd
202,99 kr

4251805455328 CF14673 4x stora kaffekoppar med julmotiv - kaffekoppar i 
familjeförpackning - Julkopp - tål maskindisk, ca. 320 ml

394,99 kr
4251805455335 CF14674 4x extra stora kaffekoppar med julmotiv i 

familjeförpackning - stor kaffekanna - julkopp - tål mask
394,99 kr

4251805455359 CF11279 2x tesil av rostfritt stål - tefilter med droppbricka - 
finmaskig tesil för löst te och kryddor

337,99 kr
4251805455366 CF17068 13-delat omslagspappersset för jul - 

presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 
337,99 kr

4251805455373 CF17068 26-delars omslagspappersset för jul - XL 
presentförpackningsset med ringband, omslagspapper, 

450,99 kr
4251805455380 CF15647 4x deco ängelhänge av akryl - Julgransdekorationer för 

upphängning - hängare för granen med glitter - lyckobri
202,99 kr

4251805455380 CF15647 4x deco ängelhänge av akryl - Julgransdekorationer för 
upphängning - hängare för granen med glitter - lyckobri

202,99 kr
4251805455397 CF16242 Julgransskiva silverfärgad - Julgransskiva blank - för 

varje trädtopp - Julgransdekorationer av glas
202,99 kr

4251805455403 CF10554 4x tesil i rostfritt stål - teinfusionsanordning för löst te, 
kryddor, örter - tefilter i klara färger - att hänga på kop

168,99 kr
4251805455410 CF16246 julgransskiva ljusbrun - Julgransskiva blank - för varje 

trädtopp - Julgransdekorationer av glas
202,99 kr

4251805455427 CF16246 julgransskiva mörkbrun - Julgransskiva blank - för varje 
trädtopp - Julgransdekorationer av glas

202,99 kr
4251805455434 CF16245 julgransskiva rosa - Julgransskiva glansig - för varje 

trädtopp - Julgransdekorationer av glas
202,99 kr

4251805455441 CF16245 julgransskiva rosa - Julgransskiva blank - för varje 
trädtopp - Julgransdekorationer av glas

202,99 kr
4251805455458 CF10071 hoppboll med enhörningsmotiv - hoppboll för barn i 

grönt / transparent - passar för inne och ute
225,99 kr
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4251805455465 CF17084 4x gravljus - vitt gravljus med lock - sorgeljus - 
minnesljus som gravdekoration - kyrkogårdsljus

202,99 kr
4251805455472 CF17079 Rustik förvaringsbox för tepåse - telåda i lantlig stil med 

3 fack och visningsfönster - telåda - teförvaring - tepåse
202,99 kr

4251805455489 CF17079 Rustik förvaringsbox för tepåse - telåda i lantlig stil med 
3 fack och visningsfönster - telåda - teförvaring - tepåse

202,99 kr
4251805455502 CF16505 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning till jul - 

Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration
337,99 kr

4251805455519 CF16505 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning till jul - 
Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration

337,99 kr
4251805455526 CF16505 3x LED-lykta med timerfunktion - LED-belysning till jul - 

Batteridriven elektrisk lykta som juldekoration
337,99 kr

4251805455533 CF17086 4x gravljus av glas - rött gravljus med lock - sorgeljus - 
minnesljus som gravdekoration - kyrkogårdsljus

202,99 kr
4251805455540 CF17085 4x gravljus - rött gravljus med lock - sorgeljus - 

minnesljus som gravdekoration - kyrkogårdsljus
225,99 kr

4251805455557 CF16549 10x LED värmeljus - barn- och djurvänliga värmeljus - 
batteridrivna ljus med fjärrkontroll

225,99 kr
4251805455564 CF17083 8x skyddsängel nyckelring - present till vänner och 

familj - talisman - skyddsängel present [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805455588 CF17091 2x tavelramar i två storlekar - snygg fotoram - ram för 
ögonblicksbilder - träram för bilder

225,99 kr
4251805455595 CF14382 12x presentpåsar till jul, jultomte och advent - 

presentpåse med julmotiv - presentpåse [urvalet variera
337,99 kr

4251805455601 CF14375 16x presentpåsar till jul, Sankt Nikolaus och advent - 
presentpåse med julmotiv - presentpåse [urvalet variera

337,99 kr
4251805455618 CF17099 4x mask - Korean Game Boss, triangel, fyrkantig, rund - 

kostymtillbehör för karneval eller Helloween - mottofest
450,99 kr

4251805455625 CF17025 mask - Korean Game ansiktsmask guide - 
kostymtillbehör för karneval eller Halloween - temafest

202,99 kr
4251805455632 CF17028 mask - Korean Game face mask circle - kostymtillbehör 

för karneval eller Halloween - mottofest
168,99 kr

4251805455649 CF17026 mask - Korean Game face mask square - 
kostymtillbehör för karneval eller Halloween - temafest

202,99 kr
4251805455656 CF17027 mask - Korean Game ansiktsmask triangel - 

kostymtillbehör för karneval eller Halloween - temafest
168,99 kr

4251805455663 CF17092 deco display julgran - metallgran på träfot - metall 
julgran att lägga ner - juldekoration

202,99 kr
4251805455687 CF17095 36x tårtbotten - tårttips som botten för dekoration och 

servering - tårtfat av papper
337,99 kr

4251805455694 CF17096 300x tårtbotten - tårttips som botten för dekoration och 
servering - litet papperstårtfat - drinkunderlägg

168,99 kr
4251805455700 CF16478 dekorativ tallrik i metall - stilig hjärtformad dekorativ 

skål - dekoration av metallrum
337,99 kr

4251805455717 CF16473 deco tallrik gjord av mangoträ - träskål i hjärtform - 
hjärtformad träbricka - rumsdekoration

337,99 kr
4251805455724 CF17093 tekanna med bambulock - glaskanna av 

värmebeständigt glas med rostfritt stålsil - glaskaraff
337,99 kr

4251805455731 CF17094 2x glaskaraff - glasbehållare för vinäger och olja - 
flaskor för fyllning med korkförslutning - glasflaska

202,99 kr
4251805455748 CF17111 4-delad chokladfondueset - keramisk skål med 2 gafflar 

för 2 personer med värmeljushållare - keramisk fondue
337,99 kr

4251805455755 CF17107 universalrivjärn i rostfritt stål - ostrivjärn för parmesan 
och hårdost - köksrivjärn för grönsaker, nötter och citru

168,99 kr
4251805455762 CF17103 3x förvaringslåda med bambulock - plastförvaringslåda 

för mat och småsaker - för pasta, kaffe, socker eller mjö
337,99 kr

4251805455779 CF9286 bestickavlopp - köksredskapshållare av rostfritt stål - 
bestickkorg, träskedsställ av metall - modern servetthåll

168,99 kr
4251805455786 CF9286 bestickavlopp - köksredskapshållare av rostfritt stål - 

bestickkorg, träskedsställ av metall - modern servetthåll
202,99 kr

4251805455793 CF17101 6x tallrikar i klara färger - picknick- och grilltillbehör - 
campingporslin - platsbesparande, hygieniskt och återan

337,99 kr
4251805455809 CF9286 bestickavlopp - köksredskapshållare av rostfritt stål - 

bestickkorg, träskedsställ av metall - modern servetthåll
168,99 kr

4251285532540 CF9111 6x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 600 g

202,99 kr
4251285532540 CF9111 6x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 600 g
202,99 kr

4251285532557 CF9111 10x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 
träpinne, tjocklek 0,65 mm, 1000 g

337,99 kr
4251285532557 CF9111 10x blomomslagstråd, glödgad bindtråd lindad på en 

träpinne, tjocklek 0,65 mm, 1000 g
337,99 kr
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4251805455830 CF17104 kavel av rostfritt stål - kavel som baktillbehör - bakrulle 
med plasthandtag - för att kavla ut fondant och deg

202,99 kr
4251805455847 CF17104 kavel av rostfritt stål - kavel som baktillbehör - bakrulle 

med plasthandtag - för att kavla ut fondant och deg
225,99 kr

4251805455854 CF17104 kavel av rostfritt stål - kavel som baktillbehör - bakrulle 
med plasthandtag - för att kavla ut fondant och deg

337,99 kr
4251805455861 CF17108 100x bambu sugrör - återanvändbara sugrör - biologiskt 

nedbrytbara - komposterbara
225,99 kr

4251805455878 CF17109 5-delat kökshjälparset - köksredskap av bambu - sked 
och spatel med hållare - hållbart

202,99 kr
4251805455885 CF17097 apelsinhållare - förkromad - äppelhållare - förvaring för 

runda frukter och grönsaker
337,99 kr

4251805455892 CF17106 Etagere med 2 hyllor av bambu - serveringsställ - hylla 
för frukt, grönsaker och ost

337,99 kr
4251805455908 CF17105 2x klädborste av gummi - kan användas vått och torrt - 

luddborstar för djur, möbler, kläder och bilar
202,99 kr

4251805455915 CF17110 pepparkvarn av bambu - kryddkvarn för peppar och salt 
- klassisk design - matlagningstillbehör

202,99 kr
4251805455922 CF17102 5-delad kökshjälpsats - köksredskap - träslev, slev, 

spatel och tamper för matlagning
202,99 kr

4251805455939 CF9939 3x konstgjord snö - sprayburk med dekorativ snö - 
snöspray för att dekorera till jul

202,99 kr
4251805455946 CF9652 bricka av bambuträ - frukost på sängen eller i soffan 

serveringsbricka
337,99 kr

4251805455960 CF16620 1x blandningsskål - degskål med stoppbotten, hällare 
och halkfritt handtag - kökstillbehör [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805455977 CF16428 2x dekorativ boll på ett rep - 24 LED-lampor på repet 

och i bollen - batteridriven - 6 timmars timer
450,99 kr

4251805469660 CF15169 keramisk värmeljushållare - dekorativ ljusstake - 
silverfärgad ljusstake - rumsdekoration

168,99 kr
4251805455991 CF15168 keramikvas - keramisk vas för blommor - dekorativ vas 

för hem och kontor - blomkruka som rumsdekoration - 
450,99 kr

4251805456004 CF16530 2x LED-trädgårdspluggar i form av en gran - upplyst 
dekorativt träd med timerfunktion - batteridrivet julpynt 

394,99 kr
4251805456011 CF16530 4x LED-trädgårdspluggar i form av en gran - upplyst 

dekorativt träd med timerfunktion - batteridrivet julpynt 
507,99 kr

4251805456028 CF16530 LED trädgårdskontakt i stjärnform - upplyst dekorativ 
stjärna med timerfunktion - batteridrivet juldekoration f

337,99 kr
4251805456035 CF16530 2x LED trädgårdspluggar i stjärnform - upplyst dekorativ 

stjärna med timerfunktion - batteridrivet juldekoration f
394,99 kr

4251805456042 CF16530 4x LED trädgårdspluggar i stjärnform - upplyst dekorativ 
stjärna med timerfunktion - batteridrivet juldekoration f

507,99 kr
4251805456059 CF16530 2x LED trädgårdspluggar i gran- och stjärnform - 

upplyst dekorativt träd och stjärna med timerfunktion - 
394,99 kr

4251805456066 CF16530 4x LED trädgårdspluggar i gran- och stjärnform - 
upplyst dekorativt träd och stjärna med timerfunktion - 

507,99 kr
4251805456073 CF16509 2x LED ljuskedja snöboll varmvit - belysning med 20 

lysdioder - batteridriven girlang - ljuskedja med timerfu
202,99 kr

4251805456080 CF16541 LED-stjärna och träd som dekorativ belysning - 
ljusstjärna / träd - dekorativt stjärnträd av trä - trädekor

225,99 kr
4251805456097 CF16508 2x LED ljuskedja snöboll kallvit - belysning med 20 

lysdioder - batteridriven girlang - ljuskedja med timerfu
202,99 kr

4251805456103 CF16490 dekorativ gran med LED-belysning, flätade grenar med 
20 varmvita lysdioder, fantastiskt stämningsljus till jul

337,99 kr
4251805456110 CF16284 8x ljushållare silver - ljushållare av metall - ljushållare 

för kransar och arrangemang - blomdekoration
168,99 kr

4251805456134 CF11228 bestickbricka av bambu - utdragbar bestickinsats för 
lådan - förvaringslåda

337,99 kr
4251805456141 CF12110 4x vattendispenser gjord av terrakotta - keramiska 

figurer för vattning av krukväxter - bevattningshjälp för 
337,99 kr

4251805456158 CF17137 4x tallrikar - plastplattor i ljusa färger - återanvändbara 
multifunktionsplattor - okrossbara [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805456165 CF17139 4x tallrikar - plastplattor i pastellfärger - återanvändbara 

multifunktionsplattor - okrossbara [urvalet varierar]
225,99 kr

4251805456172 CF17135 4x kaffekoppar med handtag - muggset återanvändbara 
dricksmuggar i plast - plastmuggar i klara färger - okros

225,99 kr
4251805456189 CF17136 4x plastskålar - snackskålar i plast - återanvändbara 

behållare [urvalet varierar]
202,99 kr

4251805456196 CF17140 2x plastskålar - salladsskålar - fruktskålar - praktiska 
kökstillbehör i plast [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805456202 CF13109 200g påskgräs i grönt till påskkorgar - Påskpynt för 

hantverk - Träull till påskkorgar
202,99 kr
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4251805456219 CF13109 100g påskgräs i grönt till påskkorgar - Påskpynt för 
hantverk - Träull till påskkorgar

146,99 kr
4251805456233 CF17136 8x plastskålar - snackskålar i plast - återanvändbara 

behållare [urvalet varierar]
337,99 kr

4251805456240 CF17140 2x plastskålar - salladsskålar - fruktskålar - praktiska 
kökstillbehör i plast [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805456257 CF17138 2x plastskålar - salladsskålar - fruktskålar - praktiska 

kökstillbehör i plast [urvalet varierar]
225,99 kr

4251805456264 CF17138 2x plastskålar - salladsskålar - fruktskålar - praktiska 
kökstillbehör i plast [urvalet varierar]

225,99 kr
4251805456271 CF17125 juteväxtskyddsfleece - vinterskyddsfleece för växter - 

juteskydd som väderskydd - baljansväxtfleece
394,99 kr

4251805456288 CF17126 juteväxtskyddspåse - vinterskyddshuva för växter - 
juteskydd som väderskydd - containerväxtpåse

202,99 kr
4251805456295 CF17127 1 x bubbelplast för förpackning och skydd - skyddar 

möbler vid flytt eller förvaring
337,99 kr

4251805456301 CF17129 porslinställ av bambu - hopfällbar avtappning - 
porslinhållare för tallrikar och koppar - kökstillbehör

337,99 kr
4251805456318 CF17133 2x förvaringslåda - korg för babyprodukter, böcker eller 

leksaker - förvaringslåda utan lock - barnrum
225,99 kr

4251805456325 CF17133 2x förvaringslåda - korg för babyprodukter, böcker eller 
leksaker - förvaringslåda utan lock - barnrum

225,99 kr
4251805456370 CF17124 Presenthjärta att fylla - Fyllande hjärta till påsk - 

Påskhjärta med söta djurmotiv - Påskdekoration [utbud
168,99 kr

4251805456387 CF17142 4 x äggljus i ett glas med dekorativ sand - atmosfäriskt 
ljus för påsk - glas med ett sött påskhareansikte

202,99 kr
4251805456394 CF13032 2x dekorativa displayer för påsk - bokstäver med 

påskhare - Påskdekoration att sätta - Påskdekoration gj
337,99 kr

4251805456400 CF17130 skärbräda av högkvalitativ bambu - bräda med 
droppbricka - praktisk kökshjälp - kökstillbehör

394,99 kr
4251805456417 CF17132 2 x små serveringsfat i bambu - för servering av små 

snacks på fester eller evenemang
225,99 kr

4251805456424 CF17131 3x skärbräda av bambu - frukostbrädor i trä - 
brödbrädor för skärning - kökstillbehör

202,99 kr
4251805456431 CF17134 2x keramiska ägghållare - ägghållare för kylen - 

äggkorg för 6 ägg - kökstillbehör
225,99 kr

4251805456448 CF13318 9x toalettborste - toalettborste med hållare - 
toalettborste av plast - toalettset i moderna färger [urva

394,99 kr
4251805456455 CF13318 6x toalettborste - toalettborste med hållare - 

toalettborste av plast - toalettset i moderna färger [urva
337,99 kr

4251805456462 CF17141 hund- och kattskål 3-delat set - 2 skålar i träram - 
matningsstation för dina husdjur

225,99 kr
4251805456479 CF16407 4x stora presentpåsar till jul - XL presentpåsar till 

adventskalendrar - Julklappspåsar i två utföranden [urv
337,99 kr

4251805456486 CF17369 3x dekorativ kanin med plyschägg - Söt kanin som sitter 
i ett pälsägg - Påskdekoration att sätta upp eller ge bort

202,99 kr
4251805456493 CF17372 32 x hängande dekoration för påsk och vår - hängande 

dekoration för att dekorera påsk/vårbuskar
168,99 kr

4251805456493 CF17372 32 x hängande dekoration för påsk och vår - hängande 
dekoration för att dekorera påsk/vårbuskar

168,99 kr
4251805456509 CF17146 dekorativ påskhare - dekorativ figur att lägga ner - 

dekorativ påskkanin - guldfärgad [urvalet varierar]
337,99 kr

4251805456516 CF17266 2x dekorativ påskhare - dekorativ figur för stående - 
dekorativ påskkanin - silverfärgad [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805456523 CF17119 2x dekorativ kanin för påskdekoration - Påskhare med 

mönster av filt att lägga ner - Filtkanin på träbotten [urv
337,99 kr

4251805456530 CF17145 2x dekorativa påskharar - dekorativa figurer att lägga 
ner - dekorativa påskkaniner - påskdekoration

337,99 kr
4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x dekorativ kanin för påskdekoration - 

Påskhare med mönster av filt för stående - Filtkanin på t
202,99 kr

4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x dekorativ kanin för påskdekoration - 
Påskhare med mönster av filt för stående - Filtkanin på t

202,99 kr
4251805456554 CF17271 2 äggmålningsset - Snyggt set att måla ägg själv med 

krita - Bra tidsfördriv och även lämplig för målarövninga
337,99 kr

4251805456561 CF17272 2x dekorativa träkaniner - dekorativ påskhare i trä att 
lägga ner - Påskdekoration

337,99 kr
4251805456578 CF14572 2-delat påskdekorationsset "Happy Easter" - 

Påskdekoration att lägga ner - dekorativ dekoration av t
168,99 kr

4251805456585 CF17113 2x trälådor till påsk - små verktygslådor som påskpynt - 
korgar att ge bort - Påskbo

337,99 kr
4251805456592 CF17368 6x premium grillspett med handtag, BBQ dubbla spett 

tillverkade av 430 rostfritt stål, kebabspett med dubbla 
225,99 kr

Sidan: 282/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.
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4251805456608 CF17226 4x bordstablett kaffemotiv - bordsunderlägg med olika 
motiv - kökstillbehör - bordsmatta [urvalet varierar]

146,99 kr
4251805456615 CF17226 8x bordstablett kaffemotiv - bordstabletter med olika 

motiv - kökstillbehör - bordsmatta [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805456622 CF17205 flaskkylare - champagnekylare - iskubskylare av rostfritt 
stål, vinkylare - iskubshink dubbelväggig i guldfärgad 10

337,99 kr
4251805456639 CF17270 LED-ljus i sten - flimrande LED-ljus för inne och ute - 

stämningsljus för romantiska kvällar
225,99 kr

4251805456721 CF17302 telåda med 9 fack för upp till 90 tepåsar - vit 
förvaringslåda i trä för te - tepåselåda med visningsföns

337,99 kr
4251805456653 CF17302 telåda med 9 fack för upp till 90 tepåsar - svart 

förvaringslåda i trä för te - tepåselåda med visningsföns
337,99 kr

4251805456660 CF17302 telåda med 9 fack för upp till 90 tepåsar - grå 
förvaringslåda i trä för te - tepåselåda med visningsföns

337,99 kr
4251805456677 CF17267 hushållsrullehållare stående - pappersrullehållare för 

köket - stående rullhållare av metall - hushållsrullehållar
202,99 kr

4251805456684 CF17269 14-delad glasunderläggset med hållare - glasunderlägg i 
rostfritt stål för drinkar - runda stålunderlägg - guldfärg

225,99 kr
4251805456691 CF17299 Diskavlopp - Bambuavlopp - Diskavlopp - Disktork - 

Diskavlopp
337,99 kr

4251805456707 CF17268 14-delad glasunderläggset med hållare - glasunderlägg i 
rostfritt stål för drinkar - runda stålunderlägg - silverfärg

202,99 kr
4251805456721 CF17302 telåda med 9 fack för upp till 90 tepåsar - vit 

förvaringslåda i trä för te - tepåselåda med visningsföns
337,99 kr

4251805456721 CF17302 telåda med 9 fack för upp till 90 tepåsar - vit 
förvaringslåda i trä för te - tepåselåda med visningsföns

337,99 kr
4251805456738 CF17268 7-delad glasunderläggset med hållare - glasunderlägg i 

rostfritt stål för drinkar - runda stålunderlägg - silverfärg
168,99 kr

4251805456745 CF17269 7-delad glasunderläggset med hållare - glasunderlägg i 
rostfritt stål för drinkar - runda stålunderlägg - guldfärg

202,99 kr
4251805456752 CF16683 6-delad uppsättning multifunktionssax, uppsättning 

stora hushållssaxar, små kökssaxar och hantverkssaxar,
146,99 kr

4251805456776 CF16683 6-delad uppsättning multifunktionssax, set med stora 
hushållssaxar, små kökssaxar och hantverkssaxar, rostfr

202,99 kr
4251805456783 CF17318 2x doseringsflottor för poolen - kemisk dispenser för 

klor- eller bromtabletter - för doserad dosering av pooltil
337,99 kr

4251805456790 CF17371 2-delad uppsättning förvaringskorgar "Cat" - korgar för 
babyprodukter, böcker eller leksaker - förvaringspåsar u

394,99 kr
4251805456806 CF17121 3x påskägg att fylla - Påskägg att fylla - Påskägg i 

design av Mr & Mrs Panda - Påskdekoration [urvalet vari
337,99 kr

4251805456813 CF17122 3x påskägg att fylla - ägg till påsk - Påskägg med söta 
djurmotiv - Påskdekoration [utbudet varierar]

337,99 kr
4251805456820 CF17123 3x påskägg att fylla - ägg till påsk - Påskägg med söta 

påskmotiv - Påskdekoration [utbudet varierar]
337,99 kr

4251805456844 CF17120 3x påskägg att fylla - Påskägg att fylla - färgglada 
påskägg - Påskdekoration [utbudet varierar]

202,99 kr
4251805456875 CF16942 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med påskmotiv komisk att fylla och ge bort
202,99 kr

4251805456875 CF16942 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med påskmotiv komisk att fylla och ge bort

202,99 kr
4251805456882 CF16942 6x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med påskmotiv serier att fylla och ge bort
337,99 kr

4251805456882 CF16942 6x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med påskmotiv serier att fylla och ge bort

337,99 kr
4251805456899 CF17428 54 x odlingskrukor för växter - växtkrukor för odling - 

blomkruka för växtodling
202,99 kr

4251805456905 CF17428 54 x odlingskrukor för växter - växtkrukor för odling - 
blomkruka för växtodling

202,99 kr
4251805456912 CF17427 3x odlingsset för odling av små växter - för blommor, 

frukt och grönsaker
225,99 kr

4251805456929 CF17371 2-delad uppsättning förvaringskorgar "Dog" - korgar för 
babyprodukter, böcker eller leksaker - förvaringspåsar u

394,99 kr
4251805456936 CF17371 2-delad uppsättning förvaringskorgar "Panda" - korgar 

för babyprodukter, böcker eller leksaker - förvaringspås
394,99 kr

4251805456943 CF15254 2x XL påskägg att fylla - Stort fyllningsägg till påsk - 
Mycket stort påskägg med många påskmotiv [urvalet va

337,99 kr
4251805456950 CF6936 set med 2 premiumhandskar trädgård och arbete för 

kvinnor - blommotiv, gjord av latex, halkskydd, en storle
146,99 kr

4251805456967 CF17432 2x dekorativ kanin för påskdekoration - Påskhare gjord 
av filt att lägga ner - filtkanin på träbotten - dekorativ k

337,99 kr
4251805456974 CF4910 20x fineliners - färgglada pennor för att skriva - 

kontors- och skolmaterial - skrivredskap - kontorsmateri
168,99 kr
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4251805456998 CF17439 2x dekorativ påskhare gjord av keramik täckt med gräs 
- konstgjorda dekorativa figurer för påskdekoration - de

394,99 kr
4251805457001 CF17443 2x dekorativ påskhare gjord av keramik täckt med gräs 

- konstgjorda dekorativa figurer för påskdekoration - de
394,99 kr

4251805457018 CF17429 dekorativt displayhjärta - trähjärta på träbotten - 
dekorativt trähjärta med 2 metallfåglar att sätta på - hjä

149,99 kr
4251805457025 CF17431 dekorativ träkanin - dekorativ påskhare i trä att lägga 

ner - påskdekoration
337,99 kr

4251805457032 CF17430 dekorativ träkanin - dekorativ påskhare i trä att lägga 
ner - påskdekoration

225,99 kr
4251805457049 CF16839 25x äggfärgspulver - pulver för att färga ägg - lämplig 

för bruna och vita ägg
146,99 kr

4251805457049 CF16839 25x äggfärgspulver - pulver för att färga ägg - lämplig 
för bruna och vita ägg

146,99 kr
4251805457056 CF16839 50x äggfärgspulver - pulver för att färga ägg - lämplig 

för bruna och vita ägg
202,99 kr

4251805457063 CF5706 2x teleskoplåda för 60 cm köksskåp - 
eftermonteringslådor - utdragbar inbyggd låda för köket

957,99 kr
4251805457070 CF8793 2x glaskanna med pip i rostfritt stål - vattenkaraff i glas 

- 1 liters glaskanna för vatten, mjölk, juice och saft
563,99 kr

4251285560741 CF9490 10x A4 college block / seminarium block / college block 
á 50 ark fodrad Lineatur 27 vit med kant / 4-faldig perfo

337,99 kr
4251805457094 CF10674 4x fågelavskräckningsballong - duvavskräckande i 

ballongform - ballong för att driva bort duvor - skräck fö
202,99 kr

4251805457100 CF17444 2x fågelavskräckande ballong och reflektion - försvar i 
form av ballong och vindspel - skräck för duvor, sparvar

202,99 kr
4251805457117 CF17195 Flaskkylare - champagnekylare - isbitsbricka av rostfritt 

stål, vinkylare - dubbelväggig iskubshink i svart, ca 10,5
337,99 kr

4251805457131 CF17417 3x väggdekoration fisk - dekorativ hängande dekoration 
av metall - maritim väggdekoration - metallhängare [urv

337,99 kr
4251805457148 CF17418 metallfisk att lägga ner - metallfigur som dekorativ 

ställning - dekorativ fiskstim - maritim rumsdekoration
337,99 kr

4251805457155 CF17169 2x dekorativ påskhare - dekorativ figur för stående - 
dekorativa påskharar - guldfärgad [urvalet varierar]

225,99 kr
4251805457162 CF17150 2x dekorativ påskhare - dekorativ figur för stående - 

dekorativa påskharar på ett ägg
337,99 kr

4251805457179 CF17170 2x dekorativ påskhare gjord av fin keramik - konstfull 
dekorativ figur för påskdekoration - dekorativ kanin som

394,99 kr
4251805457186 CF17445 2x dekorativa keramiska stativ - dekorativa blommor att 

lägga ner - vårdekoration - rumsdekoration
337,99 kr

4251805457193 CF17446 2x dekorativa keramiska stativ - dekorativa blommor att 
placera i gult - vårdekoration - rumsdekoration

337,99 kr
4251805457209 CF17447 2x dekorativa keramikställ - dekorativa blommor att 

sätta ner i rosa - vårdekoration - rumsdekoration
337,99 kr

4251805457216 CF7021 18x påskägg att hänga upp - vackra påskdekorationer 
med påskmotiv - dekoration påskägg [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805457230 CF7021 36x påskägg att hänga upp - vackra påskdekorationer 

med fina påskmotiv - dekorativa påskägg i vackra färger
394,99 kr

4251805457230 CF7021 36x påskägg att hänga upp - vackra påskdekorationer 
med fina påskmotiv - dekorativa påskägg i vackra färger

394,99 kr
4251805457247 CF7021 12x påskägg att hänga upp - vackra påskdekorationer 

med fina påskmotiv - dekorativa påskägg i vackra färger
337,99 kr

4251805457254 CF17172 2x tomtar i söt design - trädgårdstomtar för 
vårdekoration och som present - dekorativ tomtar rums

337,99 kr
4251805457261 CF17174 2x tomtar i söt design - trädgårdstomtar för 

vårdekoration och som present - dekorativ tomtar rums
394,99 kr

4251805457278 CF17361 tårtbehållare - transportlåda för kakor och mat - 
förvaringsbehållare med lock och bärhandtag - serverin

337,99 kr
4251805457285 CF17361 tårtbehållare - transportlåda för kakor och mat - 

förvaringsbehållare med lock och bärhandtag - serverin
337,99 kr

4251805457292 CF17361 tårtbehållare - transportlåda för kakor och mat - 
förvaringsbehållare med lock och handtag - serveringsbr

337,99 kr
4251805457308 CF17191 2x oval skål - serveringsfat av metall - för kök, kontor 

och som dekoration - dekorativ skål för att presentera fr
225,99 kr

4251805457315 CF17340 3x sopset - sopset bestående av handborste och 
sopskyffel - handborste i moderna färger - spade med g

225,99 kr
4251805457322 CF17391 2x luftfuktare av glas - värmeförångare att fästa på 

värmen - radiatorförångare med två S-krokar
225,99 kr

4251805457339 CF17192 2x smörfat - stor smörkupol av rostfritt stål - smörfat 
med lock - smörbehållare 17 x 11 x 5 cm

225,99 kr
4251805457346 CF17409 6x minikorg för servering av pommes frites - snackskål i 

metall - guldfärgade ministekkorgar - serveringskorg me
337,99 kr
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4251805457353 CF17409 3x minikorg för servering av pommes frites - snackskål i 
metall - guldfärgade ministekkorgar - serveringskorg me

202,99 kr
4251805457360 CF15350 10x vildsvinsavskräckande medel, djurvänligt 

vildsvinsavskräckande medel, ofarligt avstötningsmedel 
337,99 kr

4251805457377 CF17117 2x dekorativ kanin för påskdekoration - Påskhare med 
mönster av filt att lägga ner - Filtkanin på träbotten grå 

337,99 kr
4251805457384 CF17116 2x dekorativ kanin för påskdekoration - Påskhare med 

mönster av filt att lägga ner - filtkanin på träbotten grå 
337,99 kr

4251805457391 CF13931 16-delad hårkamset - frisörkam för hår och skägg - 
stylingkam för kvinnor, män och barn

146,99 kr
4251805457407 CF13931 16-delad hårkamset - 2x per färg - frisörkam för hår och 

skägg - stylingkam för kvinnor, män och barn
146,99 kr

4251805457476 CF16734 2x blandningsskålar av rostfritt stål och svart 
ytterbeläggning kan användas som salladsskål, fruktskål

337,99 kr
4251805457421 CF13685 fotsnurra med ljus - Hoppboll för barn - Färgglad 

blinkande fotledssvingboll - Skip it
168,99 kr

4251805457438 CF14407 24x LED värmeljus med 6 timmars timmer - barn- och 
djurvänliga värmeljus - batteridrivna ljus

337,99 kr
4251805457452 CF17452 24-delars set med påskägg med klistermärken - 

påskägg att hänga upp - färgglad påskdekoration - hän
202,99 kr

4251805457469 CF13654 Bubble Maker, batteridriven Bubble Maker för barn, gör 
automatiskt bubblor, fantastisk bubbelleksak

225,99 kr
4251805457476 CF16734 2x blandningsskålar av rostfritt stål och svart 

ytterbeläggning kan användas som salladsskål, fruktskål
337,99 kr

4251805457483 CF17459 3-delad gravdekorationsset - minnessten "Wir vermissen 
Dich" med gravvas - kyrkogårdsvas med markspett - sor

337,99 kr
4251805457490 CF17460 3-delad gravdekorationsset - minnessten "Wir vermissen 

Dich" med gravvas - kyrkogårdsvas med markspett - sor
337,99 kr

4251805457506 CF12700 2x gymnastikband med stång - rytmiskt gymnastikband 
- dansband med stång - färgglatt swingband

225,99 kr
4251805457537 CF17453 gravdekorationsängel - minnessten med bokstäverna 

"Wir denken an Dich" - sorgesten med ros - väderbestä
394,99 kr

4251805457544 CF17456 gravdekorationsängel - minnessten med bokstäver "In 
stillem Gedenken" - sorgesten med rosenhjärta - väderb

202,99 kr
4251805457551 CF17458 dekorativ display "love nest" - bokstäver av metall i en 

cirkel av mangoträ - dekorativa bokstäver att lägga ner 
450,99 kr

4251805457568 CF17457 gravdekoration i form av ett hjärta med en guldfärgad 
ros - minnessten med hållare för gravljus - väderbestän

337,99 kr
4251805457568 CF17457 gravdekoration i form av ett hjärta med en guldfärgad 

ros - minnessten med hållare för gravljus - väderbestän
29,99 kr

4251805457575 CF17461 dekorativ display "Home" - bokstäver av metall på en 
botten av mangoträ - dekorativa bokstäver att lägga ner

394,99 kr
4251805457582 CF4587 12x flugfälla - flugfångare för upphängning - klisterfälla 

för flugor och myggor - miljövänlig och giftfri - för inom
146,99 kr

4251805457599 CF4587 24x flugfälla - flugfångare för upphängning - 
självhäftande fälla för flugor och myggor - miljövänlig o

202,99 kr
4251805457612 CF17105 2x klädborste av gummi - kan användas vått och torrt - 

luddborstar för djur, möbler, kläder och bilar
202,99 kr

4251805457629 CF17345 12x gatukritor i form av påskägg - färgglada kritaägg - 
tavlevrita för målning på asfalt

225,99 kr
4251805457636 CF17465 3x påskklistermärken [urvalet varierar] 3x äggfärg för 

färgning av påskägg - praktisk påskdekorationsset
146,99 kr

4251805457643 CF17324 LED-ljus i sten - flimrande LED-ljus för inne och ute - 
stämningsljus för romantiska kvällar

225,99 kr
4251805457650 CF17464 4x popcornkoppar - popcornskål - drinkkopp för 

popcorn - liten popcornkopp för den perfekta filmkvällen
202,99 kr

4251805457667 CF17464 8x popcornkoppar - popcornskål - drinkkopp för 
popcorn - liten popcornkopp för den perfekta filmkvällen

337,99 kr
4251805457674 CF17451 tömningskorg för porslin, hopfällbar och 

platsbesparande, idealisk för kök och camping - dräneri
337,99 kr

4251805457681 CF17385 14x förseglingsklämmor - förseglingsklämmor för 
matkassar & påsar - förseglingsklämmor - påsklämmor f

202,99 kr
4251805457698 CF17449 2x tårtställ av kartong - tårtfat med 3 våningar - 

serveringsställ för bakverk, cupcakes, tårtor eller petits f
202,99 kr

4251805457704 CF17449 2x tårtställ av kartong - tårtfat med 3 våningar - 
serveringsställ för bakverk, cupcakes, tårtor eller petits f

202,99 kr
4251805457711 CF17448 professionell gastronomi serveringsbricka av rostfritt 

stål - stilren presentation av mat
337,99 kr

4251805457728 CF17450 3x kaffeburk - dekorativa förvaringsburkar i 3 
utföranden - förvaringsbehållare med lock för kaffe, te, 

450,99 kr
4251805457735 CF17231 3x tvätthandske för bilar och hushåll - 

mikrofiberhandske - chenillehandske - rengöringshandsk
202,99 kr
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4251805457735 CF17231 3x tvätthandske för bilar och hushåll - 
mikrofiberhandske - chenillehandske - rengöringshandsk

202,99 kr
4251805457742 CF17235 2x blomkrukhållare - blomkrukhållare för trädgård, 

balkong, terrass eller gabioner
337,99 kr

4251805457766 CF17401 200x plastsugrör - återanvändbara dricksrör - tål 
diskmaskin och miljövänligt - 22cm

337,99 kr
4251805457773 CF12353 julgranstopp för granen - passande för varje grantopp - 

Juldekoration - robust och okrossbar - glittrande stjärna 
168,99 kr

4251805457797 CF17462 2x dekorativa träkaniner - dekorativ påskhare i trä att 
lägga ner - Påskdekoration

337,99 kr
4251805457803 CF17463 dekorativ tallrik i metall - stilig hjärtformad dekorativ 

skål - dekoration av metallrum
337,99 kr

4251805457810 CF16672 8x dukklämmor gjorda av rostfritt stål - dukvikt - 
väderbeständig dukhållare

146,99 kr
4251805457827 CF16672 16x dukklämmor gjorda av rostfritt stål - dukvikt - 

väderbeständig dukhållare
202,99 kr

4251805457834 CF9855 10x påstrykningsplåster - påstrykningsplåster med ros - 
motivlappar för strykning på textilier - påstrykningsplåst

168,99 kr
4251805457858 CF17263 2x presentpåsar till påsk - påsar med kaninöron och 

fluffiga svansar att ge bort - söta presentpåsar till påsk [
225,99 kr

4251805457865 CF17259 2x påskhare figurer stora - modern påsk dekoration - 
detaljerade kanin figurer på filt och trä - fantastisk deko

337,99 kr
4251805457872 CF17258 2x dekorativ filtkanin - dekorativt ställ för påsk - söt 

påskhare att lägga ner - Påskdekoration
337,99 kr

4251805457902 CF17466 2x dekorativa displayer för påsk, färgglada påskharar 
med glasögon, påskdekorationer att sätta på, påskdekor

202,99 kr
4251805457919 CF17467 2x dekorativa displayer för påsk, färgglada påskharar 

med glasögon, påskdekorationer att sätta på, påskdekor
202,99 kr

4251805457926 CF17468 2x dekorativa displayer för påsk, färgglada påskharar 
med glasögon, påskdekorationer att sätta på, påskdekor

202,99 kr
4251805457933 CF17469 3x dekorativa displayer för påsk, färgglada påskharar 

med glasögon, påskdekorationer att sätta på, påskdekor
225,99 kr

4251805457940 CF17189 Dekorativ ståplats för påsk, färgglad påskkyckling med 
kycklingar, påskdekoration att lägga ner, påskdekoratio

225,99 kr
4251805457957 CF17190 dekorativa displayer för påsk, färgglad påskscen, 

påskdekorationer att sätta på, påskdekorationer gjorda 
225,99 kr

4251805457964 CF17256 2x påskbo med kanin - Påskkorg av filt för fyllning - 
Påskharekorg som present - Påskdekoration - Vårdekora

202,99 kr
4251805457971 CF17257 3x dekorativa kycklingställ - Påskdekoration av filt och 

trä att lägga ner - söta filtkycklingar [urvalet varierar]
337,99 kr

4251805457988 CF17470 3-delat påskset - Påskkorg med gräs och påskäggsfärg - 
Påskharefiltkorg som present - Påskdekoration - Vårdek

146,99 kr
4251805457995 CF17255 äggmålningsset i 30 delar för barn - dekorativa ägg 

med färg och pensel till påsk - Påskägg att måla själv
202,99 kr

4251805458008 CF17354 4x handtvättborste - nagelborste av plast - handborste - 
rengöringsborste för händer och naglar [urvalet varierar

202,99 kr
4251805458015 CF17221 3x matförvaringsburkar - förvaringsburkar av glas med 

plastlock - matförvaringsburkar för camping eller picknic
450,99 kr

4251805458022 CF17471 strandväska - dam shopper för shopping - modern 
poolväska för strandartiklar - axelväska för stranden

337,99 kr
4251805458039 CF17471 strandväska - dam shopper för shopping - modern 

poolväska för strandartiklar - axelväska för stranden
337,99 kr

4251805458046 CF17471 strandväska - dam shopper för shopping - modern 
poolväska för strandartiklar - axelväska för stranden

337,99 kr
4251805458053 CF17167 2x dekorativt ägg att lägga ner - vårdekoration - 

Påskdekoration - guldfärgade dekorativa ägg för att förs
337,99 kr

4251805458060 CF17166 2x dekorativt ägg att lägga ner - vårdekoration - 
Påskdekoration - rosa dekorativa ägg för att försköna di

337,99 kr
4251805458084 CF17165 2x dekorativt ägg att lägga ner - vårdekoration - 

Påskdekoration - silverfärgade dekorativa ägg för att för
337,99 kr

4251805458084 CF17165 2x dekorativt ägg att lägga ner - vårdekoration - 
Påskdekoration - silverfärgade dekorativa ägg för att för

337,99 kr
4251805458107 CF17164 3x dekorativt ägg att lägga ner - vårdekoration - 

Påskdekoration - dekorativa ägg för att försköna ditt he
225,99 kr

4251805458107 CF17164 3x dekorativt ägg att lägga ner - vårdekoration - 
Påskdekoration - dekorativa ägg för att försköna ditt he

225,99 kr
4251805458114 CF17472 2x skolväskor 30cm, små skolväskor av kartong för 

syskon, vikbar sockerpåse för skolinskrivning, presentför
202,99 kr

4251805458121 CF17187 dekorativa displayer för påsk, färgglada påskharar med 
glasögon, påskdekorationer att sätta på, påskdekoration

337,99 kr
4251805458138 CF17188 dekorativa displayer för påsk, färgglada påskharar med 

glasögon, påskdekorationer att sätta på, påskdekoration
337,99 kr
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4251805458145 CF17186 dekorativa displayer för påsk, färgglada påskharar med 
glasögon, påskdekorationer att sätta på, påskdekoration

337,99 kr
4251805458152 CF17473 2x tomtar i söt design - trädgårdstomtar för 

vårdekoration och som present - dekorativ tomtar rums
337,99 kr

4251805458169 CF17474 2x tomtar i söt design - trädgårdstomtar för 
vårdekoration och som present - dekorativ tomtar rums

394,99 kr
4251805458176 CF17260 2x dekorativa hängen påsk/vår - dörrfönsterkrans av filt 

- filtkrans som påskdekoration för fönster [urvalet varier
202,99 kr

4251805458176 CF17260 2x dekorativa hängen påsk/vår - dörrfönsterkrans av filt 
- filtkrans som påskdekoration för fönster [urvalet varier

202,99 kr
4251805458183 CF17280 2x påskkorg med djurmotiv - Påskkorg att fylla - 

plyschkorg Påskharen att ge bort - Påskdekoration - vår
337,99 kr

4251805458190 CF17475 2-delad uppsättning dekorativa figurer - påskhare och 
påskägg med rosett - gröna keramiska figurer - med mo

394,99 kr
4251805458206 CF12340 12x mini seppelhatt som dekoration för Oktoberfest, 

karneval eller karneval - traditionell hatt gjord av filt ros
202,99 kr

4251805458213 CF12184 2x måttband med bältesklämma för hushåll och 
verkstad - måttband med automatiskt upprullningssyste

168,99 kr
4251805458220 CF17476 Noble XL julpåse av plysch med röd sladd - presentpåse 

för julklappar - tillbehör till jultomtens kostym - juldekor
225,99 kr

4251805458237 CF17476 2x noble XL julväska av plysch med röd sladd - 
presentpåse för julklappar - tillbehör till jultomtens kost

337,99 kr
4251805458244 CF14171 2x kuddfodral 40x40cm - set kuddfodral med julmotiv - 

prydnadsfodral för prydnadskuddar, soffkuddar och kud
225,99 kr

4251805458251 CF12125 20x mini träskivset för örter och inomhusväxter, 
träetiketter med krita för att skriva på krukor, frön, frön

202,99 kr
4251805458268 CF17233 3x potatisskalare med keramiskt blad - skalare för frukt 

och grönsaker - universalskalare - keramisk skalare skär
168,99 kr

4251805469967 CF17241 flexibel spiral trädgårdsslang med spraymunstycke - 
vattenslang - kinksäker och töjbar - blå, tillverkad av ro

337,99 kr
4251805458282 CF17478 120x snapsmuggar återanvändbara - snapsglas - 

snapsglas för fester, camping och på språng - återanvä
225,99 kr

4251805458299 CF17478 120x snapsmuggar återanvändbara - snapsglas - 
snapsglas för fester, camping och på språng - återanvä

225,99 kr
4251805458305 CF17222 hopfällbar hänghylla - dörrhylla med 16 fack - 

skoförvaring - organisatör för hemma, på resa eller cam
168,99 kr

4251805458312 CF17223 200x gröna träplantor för att stabilisera växter - 
blompinne för vinstockar och perenner - buskstöd - tom

202,99 kr
4251805458329 CF12587 2x armband för "Dia de los Muertos" - Halloween-

smycken i La Catrina-stil - kostymtillbehör för temafeste
202,99 kr

4251805458336 CF12894 8x dykringar - dykleksaker för barn - färgglada ringar 
med profil - undervattensleksaker för poolen, badkaret, 

202,99 kr
4251805458343 CF17419 4-delat set strössel - kaniner, kycklingar, ägg, morötter i 

flera utföranden - Påskströssel för dekoration och pyssel
337,99 kr

4251805458367 CF6340 3x juteband för dekoration och förpackning - dekorativa 
band av jute - säckvävsband - jutetyg, dekorationsband,

168,99 kr
4251805458374 CF8393 2x växtskyddsväska av trädgårdsfleece - täckfleece med 

dragsko - solskydd - vinterfleece för att skydda växter
337,99 kr

4251805458381 CF16602 stående hushållsrullehållare - pappersrullehållare för 
köket - stående rullhållare av trä och metall - hushållsrul

202,99 kr
4251805458398 CF15043 12-delad bambu matlagningssked set - köksredskap set 

- bambu köksredskap - matlagningssked och spatel med
337,99 kr

4251805458404 CF11699 6-delat solskydd / markismonteringsset - 
monteringstillbehör med väggfäste, karbinhake och spä

337,99 kr
4251805458411 CF17055 20x ersättningslock för syltburkar "Hemmade with love" 

- skruvlock för burkar och konserveringsburkar - vridbar
202,99 kr

4251805458435 CF6250 100x träklädnypor - hållbara träpinnar av björkträ - 
obehandlade klädnypor i trä för tvätt, för hantverk och 

337,99 kr
4251805458466 CF12110 4x vattendispenser gjord av terrakotta - keramiska 

figurer för att vattna krukväxter - bevattningshjälpmedel
337,99 kr

4251805458473 CF17477 polisdräkt - blus och hatt - NY Police Officer - kostym 
för karneval, temafest, Halloween eller karneval - storle

450,99 kr
4251805458480 CF17245 60 x odlingskrukor för växter - växtkrukor för odling - 

blomkruka för växtodling
225,99 kr

4251805458497 CF17244 64 x odlingskrukor för växter - växtkrukor för odling - 
blomkruka för växtodling

168,99 kr
4251805458503 CF17225 2x odlingsset för odling av små växter - för blommor, 

frukt och grönsaker
337,99 kr

4251805458510 CF17246 12x odlingskrukor för 12 plantor vardera - krukbricka för 
blommor - odlingsbricka för trädgården - plantkrukor

168,99 kr
4251805458527 CF17333 sprayflaska med tryckpump - tryckspruta idealisk för 

hushåll och trädgård - trädgårdsspruta - pumpspruta
337,99 kr
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4251805458534 CF17333 sprayflaska med tryckpump - tryckspruta idealisk för 
hushåll och trädgård - trädgårdsspruta - pumpspruta

337,99 kr
4251805458541 CF17333 sprayflaska med tryckpump - tryckspruta idealisk för 

hushåll och trädgård - trädgårdsspruta - pumpspruta
337,99 kr

4251805458558 CF17481 2x dekorativa ställ för vår eller sommar - dekorativa 
blommor av trä - vårdekoration att lägga ner - rumsdek

225,99 kr
4251805458565 CF17410 3x minikorg för servering av pommes frites - snackskål i 

metall - guldfärgade ministekkorgar - serveringskorg me
202,99 kr

4251805458572 CF17279 träfyr med fiskenät och skaldekoration - dekorativ fyr av 
trä i maritim stil för heminredning - fönsterbrädevisning

394,99 kr
4251805458589 CF17279 träfyr med fiskenät och skaldekoration - dekorativ fyr av 

trä i maritim stil för heminredning - fönsterbrädevisning
394,99 kr

4251805458596 CF17275 roddbåt av trä med rep och snäckor - 
fiskebåtsdekoration - träbåt med åra - kajak, paddelbåt,

450,99 kr
4251805458602 CF17275 roddbåt av trä med rep och snäckor - 

fiskebåtsdekoration - träbåt med åra - kajak, paddelbåt,
450,99 kr

4251805458619 CF17277 2x träfyr med fiskenät och skaldekoration, ankare - 
dekorativ fyr av trä i maritim stil för heminredning [urva

394,99 kr
4251805458626 CF10071 studsboll med enhörningsmotiv - studsboll för barn i 

rosa - passar för inne och ute - uppblåsbar
337,99 kr

4251805458633 CF17483 2x dekorativa träkaniner - dekorativ påskhare i trä att 
lägga ner - Påskdekoration våren - display gjord av man

225,99 kr
4251805458640 CF17229 10x förvaringsskål med lock - måltidsförberedande 

behållare - matlåda 2 fack - färsk förvaringslåda
337,99 kr

4251805458657 CF17230 10x förvaringsskål med lock - Meal Prep Container - 3-
delad matlåda - färsk förvaringslåda

337,99 kr
4251805458664 CF17228 10x förvaringsskål med lock - måltidsförberedande 

behållare - matlåda - matförvaringsbehållare 1200ml
225,99 kr

4251805458671 CF16985 segelfartyg, segelbåt - maritim display - metallfartyg - 
dekorativt fartyg av metall och bas av mangoträ

337,99 kr
4251805458688 CF17328 5-delat cornhole spelset - utomhus kastspel för barn 

och vuxna - sittsäck
394,99 kr

4251805458695 CF16580 3x blomlåda för balkong, terrass eller trädgård - 
växtkruka, balkonglåda, blomkruka, räckeslåda - rektan

202,99 kr
4251805458701 CF17433 2x dekorativa kaniner som dekoration - Påskharar 

gjorda av filt att lägga ner - filtkaniner på träbotten - de
394,99 kr

4251805458718 CF17424 brödlåda - plastmatlåda - låda för blandat bröd och 
rostat bröd - kökstillbehör - med brödskärbräda

337,99 kr
4251805458725 CF17397 4-delat bakset med spatel, borste, visp och måttbägare 

- baktillbehör - gjord av silikon och plast
225,99 kr

4251805458732 CF17490 dekorativ kanin i metall med botten av mangoträ - 
Påskhare för vårdekoration - Påskställ - hemtillbehör [ur

202,99 kr
4251805458749 CF17489 dekorativ kanin i metall med botten av mangoträ - 

Påskhare för vårdekoration - Påskställ - dekorativ hemtil
337,99 kr

4251805458756 CF17488 2x dekorativa kaniner i metall med botten av mangoträ 
- Påskhare för vårdekoration - Påskställ [urvalet varierar

337,99 kr
4251805458763 CF17478 120x snapsmuggar återanvändbara - snapsglas - 

snapsglas för fester, camping och på språng - återanvä
225,99 kr

4251805458770 CF17484 16x återanvändbara champagneglas - 
plastchampagneglas för fester, camping och på språng -

337,99 kr
4251805458787 CF17485 16x återanvändbara vinbägare - vinglas i plast för 

fester, camping och på språng - återanvändbara och tål 
225,99 kr

4251805458794 CF17486 24x återanvändbara dricksmuggar för fester, camping 
och på språng - återanvändbara och diskmaskinssäkra -

225,99 kr
4251805458800 CF17402 200x sugrör i plast - färgglada sugrör i plast, 

återanvändbara och tål diskmaskin - hållbara dricksrör [
337,99 kr

4251805458817 CF17420 brödskärbräda av bambu - bräda med 
uppsamlingsbehållare för smulor - praktisk kökshjälp - s

225,99 kr
4251805458824 CF17406 7-delat sushiset med pinnar, skål, rullmatta och 

pinnstöd - vackert serveringsset - kökstillbehör - med sk
202,99 kr

4251805458831 CF17407 serveringsset i 13 delar - skifferfat med glas, skålar och 
skedar - till förrätt, aperitif och snacks - kökstillbehör

394,99 kr
4251805458848 CF17407 serveringsset i 13 delar - skifferfat med glas, skålar och 

skedar - till förrätt, aperitif och snacks - kökstillbehör
337,99 kr

4251805458855 CF17407 serveringsset i 13 delar - skiffertallrik med glas, 
fyrkantiga skålar och skedar - till förrätt, aperitifer och s

394,99 kr
4251805458862 CF17487 4x disksvamp - plastsvamp för hushåll och kropp - 

rengöringssvamp av mjuk plast - rengöringssvamp, gum
168,99 kr

4251805458879 CF17403 kökskniv med skyddshölje - knivslip i locket - 
kökstillbehör - rostfritt stål - plasthandtag - skärkniv me

202,99 kr
4251805458886 CF17398 sängserveringsbord - modernt knäbord - hopfällbart 

sängbord med surfplattahållare - sidobord, sängbricka
394,99 kr
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4251805458893 CF17396 2x sminkorganisator med bambulock - kosmetikalåda av 
plast - förvaringslåda för kosmetiska föremål - 3 fack

394,99 kr
4251805458909 CF15268 20-delad hårklippare, hårklippare och skäggtrimmer, 

flera tillbehör, nätdrift, för snygga korta frisyrer
337,99 kr

4251805458916 CF17421 bestickhållare av bambu - bestickkorg med 
servetthållare - köksredskapshållare för hemmet eller ga

394,99 kr
4251805458923 CF17336 3-delat bistroset - bistrobord med 2 stolar - moderna 

balkongmöbler - hopfällbart möbelset av trä, perfekt för
1.464,99 kr

4251805458930 CF17337 3-delat bistroset - bistrobord med 2 stolar, sitt- och 
ryggkuddar - moderna balkongmöbler - hopfällbart möb

1.577,99 kr
4251805458954 CF17406 7-delat sushiset med pinnar, skål, rullmatta och 

pinnbricka - Asiatiskt serveringsset - skål för såser
202,99 kr

4251805458961 CF17338 2x hopfällbar stol av trä - hopfällbar stol - trädgårdsstol, 
för camping, fiske, utomhus - regissörsstol, hopfällbar tr

1.577,99 kr
4251805458978 CF17247 picknickfilt med vattenavvisande undersida och 

bärhandtag - belagd fleecefilt för utomhusbruk - strand
394,99 kr

4251805458985 CF17248 picknickfilt med vattenavvisande undersida och 
bärhandtag - belagd fleecefilt för utomhusbruk - strand

337,99 kr
4251805458992 CF16986 segelfartyg, segelbåt - maritim display - metallfartyg - 

dekorativt fartyg av metall och bas av mangoträ
507,99 kr

4251805459005 CF16987 segelfartyg, segelbåt - maritim display - metallfartyg - 
dekorativt fartyg av metall och bas av mangoträ

337,99 kr
4251805459012 CF16480 klöverblad - lucky clover stativ - metalldekoration - 

dekorativt klöverblad av metall och bas av mangoträ - l
202,99 kr

4251805459029 CF17287 18x aluminiumskål - grytform med lock - aluminiumskål, 
grillskål, ugnsform, ugnsform, för matlagning, bakning o

225,99 kr
4251805459036 CF17286 24x aluminiumskål - grytform med lock - aluminiumskål, 

grillskål, ugnsform, ugnsform, för matlagning, bakning o
225,99 kr

4251805459043 CF9071 24x mini anteckningsbok - anteckningsblock för barn 
med dinosauriemotiv - perfekt för små presentpåsar - fe

225,99 kr
4251805459050 CF9071 24x mini anteckningsbok - anteckningsblock för barn 

med dinosauriemotiv - perfekt för små presentpåsar - fe
225,99 kr

4251805459067 CF17285 64x aluminiumskål - grytform, muffinsform - 
aluminiumskål, grillplåt, ugnsform, bakform, för matlagn

225,99 kr
4251805459074 CF17491 gravdekorationsängel med jubileumsordspråket "WIR 

VERMISSEN DICH" - väderbeständig gravdekoration - so
394,99 kr

4251805459081 CF17210 3x dekorativa blad av metall - dekorativa 
värmeljusunderlägg - modern rumsdekoration - silverfär

337,99 kr
4251805459098 CF17211 dekorativt blad av metall - snygg dekorativ skål i form 

av ett löv - rumsdekoration av metall - serveringsunderl
202,99 kr

4251805459104 CF17193 16x såsskålar - små skålar - skål för såser, dipp och 
snacks - snackskålar, skålset - kryddskål - liten metallsk

394,99 kr
4251805459111 CF17492 2-delat sushiserveringsset - keramikskål och gryta för 

såser - högkvalitativ servis för servering - asiatisk
225,99 kr

4251805459128 CF17380 3x förvaringskorgar - dekorativa korgar med handtag - 
korgar för kosmetika, leksaker eller hushållsprodukter - 

337,99 kr
4251805459135 CF17243 54x odlingskrukor för växter - frökrukor, växtkrukor för 

odling - blomkruka för växtodling - frökrukor
168,99 kr

4251805459142 CF17392 grytunderlägg gjord av bambu och rostfritt stål - 
utdragbar underlägg - kökstillbehör - storleksjusterbar tr

202,99 kr
4251805459159 CF17478 120x snapsmuggar återanvändbara - snapsglas - 

snapsglas för fester, camping och på språng - återanvä
225,99 kr

4251805459166 CF13871 USB bordsfläkt, minifläkt för kontor och skrivbord, 
tornfläkt med olika hastigheter

202,99 kr
4251805459173 CF13871 USB bordsfläkt, minifläkt för kontor och skrivbord, 

tornfläkt med olika hastigheter
202,99 kr

4251805459180 CF17202 2x mixerskål gjord av rostfritt stål - multifunktionell 
köksskål för snacks eller sallader - dekorativ skål - metal

337,99 kr
4251805459197 CF17202 2x mixerskål gjord av rostfritt stål - multifunktionell 

köksskål för snacks eller sallader - dekorativ skål - metal
337,99 kr

4251805459203 CF17202 2x mixerskål gjord av rostfritt stål - multifunktionell 
köksskål för snacks eller sallader - dekorativ skål - metal

337,99 kr
4251805459210 CF12646 6x sminkborttagningsservetter - 

ansiktsrengöringsservetter i mikrofiber för hudvård och 
168,99 kr

4251805459227 CF17284 2x antistressfigur - klämleksak - klämboll för barn och 
vuxna - monster i mjuk plast med LED-kula

168,99 kr
4251805459234 CF17284 2x antistressfigur - klämleksak - klämboll för barn och 

vuxna - monster i mjuk plast med LED-kula
146,99 kr

4251805459241 CF17196 2x kökssil av rostfritt stål - klassisk pastasil med yttre 
beläggning - runt durkslag för mat - kökstillbehör av me

337,99 kr
4251805459258 CF17196 2x kökssil av rostfritt stål - klassisk pastasil med 

ytterbeläggning - runt durkslag för mat - kökstillbehör a
337,99 kr
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4251805459265 CF17196 2x kökssil av rostfritt stål - klassisk pastasil med yttre 
beläggning - runt durkslag för mat - kökstillbehör av me

337,99 kr
4251805459272 CF17348 campingpall med bordsskiva - camping fällbord, 

hopfällbar stol - lätt, hopfällbar campingstol i aluminium
563,99 kr

4251805459289 CF17347 camping fällbord - hopfällbar stol, campingpall - 
hopfällbar campingstol för fiske, picknick, vandring, stra

619,99 kr
4251805459319 CF17353 hopfällbar låda 60l - transportlåda med handtag - stabil 

förvaringslåda, förvaringslåda, billåda, vikbar låda - varu
394,99 kr

4251805459340 CF17249 förtältstriangel - canvas med UV-skydd - solskydd för 
terrass, balkong, trädgård och camping - soltak, insynss

394,99 kr
4251805459357 CF12063 2x vadderade sittdynor - stolsdynor för inne och ute - 

bekväma sittdynorset av filt - kantig sittdyna för matsal,
337,99 kr

4251805459364 CF12064 2x vadderade sittdynor - stolsdynor för inne och ute - 
bekväma sittdynorset av filt - rund sittdyna för matsal, t

337,99 kr
4251805459371 CF3556 16x tandborste - manuell tandborste med medelhårda 

borst - tandvårdsborste för vuxna - skonsam mot tande
168,99 kr

4251805459340 CF17249 förtältstriangel - canvas med UV-skydd - solskydd för 
terrass, balkong, trädgård och camping - soltak, insynss

394,99 kr
4251805459395 CF17496 4x presentaskar till jul - presentaskar med julmotiv - 

vikbar kartong av kraftig kartong - vikbar kartong
337,99 kr

4251805459401 CF17496 4x presentaskar till jul - presentaskar med julmotiv - 
vikbar kartong av kraftig kartong - vikbar kartong

337,99 kr
4251805459418 CF17497 12x presentpåsar med vikbar låda, påse och förslutning 

- presentpåsar med kartongfot i julstil - plastpåsar för k
168,99 kr

4251805459425 CF17498 6-delad presentförpackning i 3 storlekar - 
presentförpackning med julmotiv - vikbar kartong av ro

168,99 kr
4251805459432 CF17498 6-delad presentförpackning i 3 storlekar - 

presentförpackning med julmotiv - vikbar kartong av ro
168,99 kr

4251805459449 CF17498 6-delad presentförpackning i 3 storlekar - 
presentförpackning med julmotiv - vikbar kartong av ro

168,99 kr
4251805459456 CF17500 6-delad presentförpackning - skjutaskar med julmotiv - 

presentförpackningar - vikbar kartong av robust kartong
168,99 kr

4251805459470 CF17499 100x genomskinliga påsar - genomskinliga cellofanpåsar 
med stjärnor - matkassar - bottenpåsar klara - genomsk

168,99 kr
4251805459494 CF17499 100x genomskinliga påsar - genomskinliga cellofanpåsar 

med stjärnor - matkassar - bottenpåsar klara - genomsk
202,99 kr

4251805459500 CF17501 100x genomskinliga påsar - genomskinliga cellofanpåsar 
som matkassar - genomskinliga bottenpåsar - genomski

146,99 kr
4251805459517 CF17501 100x genomskinliga påsar - genomskinliga cellofanpåsar 

som matkassar - genomskinliga bottenpåsar - genomski
146,99 kr

4251805459524 CF17501 100x genomskinliga påsar - genomskinliga cellofanpåsar 
som matkassar - genomskinliga bottenpåsar - genomski

168,99 kr
4251805459531 CF17501 100x genomskinliga påsar - genomskinliga cellofanpåsar 

som matkassar - genomskinliga bottenpåsar - genomski
202,99 kr

4251805459548 CF17501 200x genomskinliga påsar - genomskinliga cellofanpåsar 
som matkassar - genomskinliga bottenpåsar - genomski

168,99 kr
4251805459555 CF17502 3x tallrikar till jul, St Nicholas, advent - Jultallrikar för 

nötter, frukt och godis - kakfat med olika julmotiv
202,99 kr

4251805459562 CF17503 3x tallrikar till jul, St Nicholas, Advent - Jultallrikar för 
kex, stollen, godis - presenttallrikar med tre olika presen

337,99 kr
4251805459579 CF17504 3x tallrikar till jul, St Nicholas, advent - Jultallrikar för 

nötter, frukt och godis - kakfat med olika julmotiv
202,99 kr

4251805459586 CF17505 6x tallrikar till jul, St Nicholas, Advent - Jultallrikar för 
kex, stollen, godis - presenttallrikar med tre olika vinter

337,99 kr
4251805459593 CF17506 8x bordstabletter till jul - bordstablett med snöflingor för 

kök och matsal - bordstabletter med vintermotiv - julun
202,99 kr

4251805459609 CF17507 8x bordstabletter till jul - bordstabletter med 
adventsmotiv för kök och matsal - bordstabletter med vi

202,99 kr
4251805459616 CF17508 8x bordstabletter till jul - bordstablett med 

adventsmotiv för kök och matsal - bordstabletter med vi
202,99 kr

4251805459623 CF17509 8x bordstabletter till jul - bordstablett med ren "Eddy" 
för kök och matsal - bordstabletter med vintermotiv - jul

202,99 kr
4251805459630 CF17510 4x dukar med julmotiv - mittduksset i juldesign - 

avtorkningsbar duk ca. 80 x 80 cm - festligt duk för bor
202,99 kr

4251805459630 CF17510 4x dukar med julmotiv - mittduksset i juldesign - 
avtorkningsbar duk ca. 80 x 80 cm - festligt duk för bor

202,99 kr
4251805459647 CF17511 4x duk med julmotiv - festligt duk till bord, 

adventskrans, pyramid - mittduksset i juldesign - avtork
202,99 kr

4251805459647 CF17511 4x duk med julmotiv - festligt duk till bord, 
adventskrans, pyramid - mittduksset i juldesign - avtork

202,99 kr
4251805459654 CF17512 4x dukar med julmotiv - mittdukset med juldesign - 

festligt duk till bordet, adventskrans, pyramid - avtorkni
202,99 kr
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4251805459654 CF17512 4x dukar med julmotiv - mittdukset med juldesign - 
festligt duk till bordet, adventskrans, pyramid - avtorkni

202,99 kr
4251805459661 CF17513 4x duk med julmotiv - avtorkningsbar duk ca. 80 x 80 

cm - dukset med juldesign - festligt duk till bord, advent
202,99 kr

4251805459661 CF17513 4x duk med julmotiv - avtorkningsbar duk ca. 80 x 80 
cm - dukset med juldesign - festligt duk till bord, advent

202,99 kr
4251805459678 CF17514 200x presentklistermärken för jul - klistermärken för 

presentdekoration - Juldekoration för jultomtepresenter 
168,99 kr

4251805459685 CF17515 30x dekorativa dukar för murarburkar - syltservetter 
med gummi - dekoration för murarburkar - glasunderläg

202,99 kr
4251805459692 CF17193 8x såsskålar - små skålar - skål för såser, dipp och 

snacks - snackskålar, skålset - kryddskål - liten metallsk
202,99 kr

4251805459708 CF7568 21x knogringar - midiringar - knogringar, framlåsringar, 
fingertoppsringar, minnesring med strass - moderna fin

168,99 kr
4251805459715 CF17516 200g deco spindelnät med 12 svarta spindlar - läskigt 

vitt spindelnät - spindelnät som dekoration för Hallowee
168,99 kr

4251805459722 CF17517 200g deco spindelnät med 24 spindlar - läskigt svart 
spindelnät - spindelnät som dekoration för Halloween, k

146,99 kr
4251805459739 CF17518 400g dekorativt spindelnät med 24 spindlar - läskigt 

spindelnät - spindelnät som dekoration för Halloween, k
202,99 kr

4251805459746 CF17519 6x Halloween LED värmeljus - flimrande pumpaformade 
värmeljus - batteridrivna LED-ljus - stämningsbelysning 

146,99 kr
4251805459753 CF9080 6x myrmedel med bete 250g vardera, spridnings- och 

hällmedel myrgift, 1500g
394,99 kr

4251805459760 CF17524 premium kavel - kavel tillverkad av rostfritt stål - 
diskmaskinsäker rulle för pizzadeg, pastadeg, kexdeg, f

225,99 kr
4251805459777 CF17525 premium kavel - kavel tillverkad av rostfritt stål - 

diskmaskinsäker rulle för pizzadeg, pastadeg, kexdeg, f
225,99 kr

4251805459784 CF17526 vågskärare - tandad kniv av rostfritt stål - 
garneringskniv med tandad kant - krusad fräs för pomm

112,99 kr
4251805459791 CF17527 2x vågskärare - tandad kniv av rostfritt stål - 

garneringskniv med tandad kant - krusad fräs för pomm
146,99 kr

4251805459807 CF16737 2x borsttätning för dörrar, självhäftande - monterbar 
listborste av aluminium - dörrtätning med borstar - bors

337,99 kr
4251805459814 CF11995 2x maritimt dekorativt fartyg av metall - segelfartyg 

med träbotten av mangoträ - dekorativt stativ för ståen
394,99 kr

4251805459821 CF11619 3x statisk fjäder dammduk med 6 delar, avtagbart 
skyddande skydd - lång dammpompong - dammkvast - 

337,99 kr
4251285577169 CF11518 2x Universalfilter för köksfläktar - Dammfilter lämplig för 

olika modeller av fläktar - Kan skäras till storlek
202,99 kr

4251805459838 CF11518 2x universalfilter för fläktar - disfilter lämpligt för nästan 
alla modeller av fläktkåpor - kan kapas till

203,99 kr
4251805459838 CF11518 2x universalfilter för fläktar - disfilter lämpligt för nästan 

alla modeller av fläktkåpor - kan kapas till
202,99 kr

4251805459852 CF13040 4x kaffekoppar med hjärtan - kaffekoppar gjorda av den 
finaste keramik - keramiska koppar för kalla och varma 

202,99 kr
4251805459869 CF8033 60x tuschpennor - färgglada tuschpennor i 30 färger i 

ett plastfodral - färgglada pennor kan tvättas ur och är i
337,99 kr

4251805459876 CF8093 80x vaxkritor i 8 färger - färgglada vaxkritor för dagis, 
förskola, skolan och hemma - kritor för barn

168,99 kr
4251805459883 CF17530 premium chokladfondueset - keramikskål med 

värmeljushållare - fondueset med gafflar för 4 personer 
337,99 kr

4251805459890 CF11695 3x dekorativ träfisk att hänga upp - träfisk - maritim 
hängdekoration för hemmet - dekorativa träfigurer i for

168,99 kr
4251805459906 CF12972 hippieglasögon grön - festglasögon 70-tal med gröna 

XXL-glasögon för karneval, karneval, Schlagermove eller
168,99 kr

4251805459913 CF17531 18 st. Färgsats - barnkronor av papper för karneval och 
barnfödelsedagskalas - hantverksset med 8 färgglada va

146,99 kr
4251805459920 CF17529 väggklocka rund med stor urtavla - analog klocka för 

kök, vardagsrum eller kontor - traditionell design - mod
337,99 kr

4251805459937 CF17529 väggklocka rund med stor urtavla - analog klocka för 
kök, vardagsrum eller kontor - traditionell design - mod

337,99 kr
4251805459944 CF17529 väggklocka rund med stor urtavla - analog klocka för 

köket, vardagsrummet eller kontoret - traditionell design
337,99 kr

4251805459951 CF11754 2x stråhattar svarta med band - sommarhattar för 
kvinnor och män - huvudbonader för strandkläder - unis

202,99 kr
4251805459968 CF16099 Skämtartikel "MERRY WEIHNACHTEN" - LED-

dekorationsstativ av trä - belyst bokstäver på träbotten 
337,99 kr

4251805459975 CF13026 3x hjärtformad dekorativ skål - svart hjärtformad skål - 
vintagedekoration - ficktömmare som förvaringsfack för 

225,99 kr
4251805459982 CF17135 4x kaffekoppar med handtag - muggset återanvändbara 

dricksmuggar i plast - plastmuggar i klara färger - okros
202,99 kr
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4251805459999 CF17538 8x plastskålar - snackskålar i plast - återanvändbara 
behållare - okrossbara skålar - campingporslin [urvalet v

225,99 kr
4251805460025 CF13942 fällbord av plast - platsbesparande trädgårdsbord för 

camping - sidobord för trädgård, terrass och balkong - r
450,99 kr

4251805460032 CF13942 fällbord av plast - platsbesparande trädgårdsbord för 
camping - sidobord för trädgård, terrass och balkong - r

450,99 kr
4251805460049 CF17546 6x metallhängen för granen - Julgransdekorationer av 

metall - Juldekorationer med snögubbe och jultomten
337,99 kr

4251805460056 CF17250 förtältstriangel - canvas med UV-skydd - solskydd för 
balkong, terrass, trädgård och camping - soltak, insynss

394,99 kr
4251805460063 CF17216 uppblåsbar XL nätvattenboll 50 cm - strandfotboll för 

sommaren - tygboll för trädgård, strand och vattenkul - 
225,99 kr

4251805460070 CF17216 uppblåsbar XL nätvattenboll 50 cm - strandfotboll för 
sommaren - tygboll för trädgård, strand och vattenkul - 

225,99 kr
4251805460087 CF17216 Uppblåsbar XL nätvattenboll 50 cm - strandfotboll för 

sommaren - tygboll för trädgård, strand och vattenkul - 
225,99 kr

4251805460094 CF17309 Uppblåsbar luftmadrass med nätfäste - luftbädd för 
stranden, sjön och poolen - luftmadrass med integrerad 

450,99 kr
4251805460100 CF17309 uppblåsbar luftmadrass med nätfäste - luftbädd för 

stranden, sjön och poolen - luftmadrass med integrerad 
450,99 kr

4251805460117 CF17386 2x inomhusväxthus för odling av växter - odlingsset för 
48 växter - växtlåda med plantor för hemmet eller i träd

337,99 kr
4251805460124 CF17216 Uppblåsbar XL nätvattenboll 50 cm - strandfotboll för 

sommaren - tygboll för trädgård, strand och vattenkul - 
225,99 kr

4251805460131 CF17331 3x hopprep för barn - hopprep i regnbågens färger - 
hopp- och gymnastikrep - hopprep 210 cm - träningsrep

394,99 kr
4251805460148 CF17314 Simring med integrerad sits och handtag - Uppblåsbar 

vattensits - Flytö för strand och pool - Simsits med dryc
394,99 kr

4251805460155 CF17239 68 st. Växtodlingsset - Inomhusväxthus för odling av 
växter - Odlingsset inomhus och utomhus - Planteringsl

337,99 kr
4251805460162 CF17314 Simring med integrerad sits och handtag - Uppblåsbar 

vattensits - Flytö för strand och pool - Simsits med dryc
394,99 kr

4251805460179 CF17308 pooler för barn att blåsa upp - plaskdamm för 
trädgården - uppblåsbar barnpool - utomhuspool - med 

450,99 kr
4251805460186 CF17311 3x simring - färgglad simring för badkul - pneumatisk 

ring för simning med djurhuvud - ringdjur för pool, uto
225,99 kr

4251805460193 CF17236 3x shoppingväska Jumbo - plastpåsar randiga - XL 
shoppingpåsar - strandpåsar för badredskap - shopping

225,99 kr
4251805460209 CF17544 telåda med 9 fack - svart förvaringslåda av trä och glas 

för te - tepåselåda med visningsfönster - teförvaring - te
394,99 kr

4251805460223 CF17346 campingbord tillverkat av aluminium - flexibelt 
hopfällbart bord - lätt, bärbart sidobord för picknick, bal

450,99 kr
4251805460230 CF17294 barnstol krokodil - fiskestol grön för barn - hopfällbar 

stol för camping och trädgård - hopfällbar stol med tran
394,99 kr

4251805460247 CF17294 barnstol Panda - fiskestol svart för barn - hopfällbar stol 
för camping och trädgård - hopfällbar stol med transpor

394,99 kr
4251805460254 CF17294 barnstol Tiger - fiskestol orange för barn - hopfällbar 

stol för camping och trädgård - hopfällbar stol med tran
394,99 kr

4251805460261 CF17294 barnstol elefant - fiskestol blå för barn - hopfällbar stol 
för camping och trädgård - hopfällbar stol med transpor

394,99 kr
4251805460278 CF17547 2-delat kylset - kylpåse och kylelement för burkar och 

flaskor - kylpaket med isolerad påse - 6L kylbox med isp
202,99 kr

4251805460285 CF17218 4-delad salt- och pepparshaker - glaskryddshaker med 
metalllock - salt- och pepparshaker i modern design - m

202,99 kr
4251805460292 CF17217 4-delad salt- och pepparshaker - glaskryddshaker med 

metalllock och handtag - salt- och pepparshaker som en
202,99 kr

4251805460308 CF17319 6x filterpatron typ S1 - vattenfilter lämpligt för 
poolpumpar - utbytespatron för pool - poolfilter, filterka

507,99 kr
4251805460315 CF17253 3-delat underläggset - underlägg av stål - underlägg för 

kastruller, stekpannor och grytor - med gummifötter - m
337,99 kr

4251805460322 CF17254 2x glasunderlägg - stålunderlägg - glasunderlägg för 
kastruller, stekpannor och grytor - med gummifötter - m

337,99 kr
4251805460339 CF17351 flasköppnare för väggen - ölöppnare med behållare för 

kronkapsyler - väggflasköppnare i vintage design - kronl
337,99 kr

4251805460346 CF17545 köksrullehållare med förvaringskorg - 
pappersrullehållare för upphängning - hänghylla för kök

450,99 kr
4251805460353 CF17322 2x cachepot - förvaringslåda för kosmetika, leksaker, 

kläder, handdukar - förvaringskorg för badrum, hall, bar
202,99 kr

4251805460360 CF17548 50x dekorativa spindlar - plastspindlar som scatter-
dekoration - bordsdekoration för skräckfester på Hallow

112,99 kr
4251805460377 CF17548 100x dekorativa spindlar - plastspindlar som scatter-

dekoration - bordsdekoration för skräckfester på Hallow
146,99 kr
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4251805460384 CF17548 200x dekorativa spindlar - plastspindlar som scatter-
dekoration - bordsdekoration för skräckfester på Hallow

202,99 kr
4251805460391 CF17343 6x mikrofiberduk - mjuk torkduk för bilvård - 

rengöringsduk för hushåll av mikrofiber - rengöringsduk 
168,99 kr

4251805460407 CF17342 6x mikrofiberduk - mjuk torkduk - 
hushållsrengöringsduk av mikrofiber - rengöringsduk för

168,99 kr
4251805460414 CF17344 8x mikrofiberduk - mjuk torkduk för bilvård - 

rengöringsduk för hushåll av mikrofiber - rengöringsduk 
202,99 kr

4251805460421 CF17534 dekorativa tallrikar av mangoträ - rund träbricka för 
rumsdekoration - träskål för frukt och snacks - servering

394,99 kr
4251805460438 CF17533 dekorativa tallrikar av mangoträ - rektangulär träbricka 

för rumsdekoration - träskål för frukt och snacks - serve
337,99 kr

4251805460445 CF17536 dekorativa tallrikar av mangoträ - rektangulär träbricka 
för rumsdekoration - hemtillbehör - serveringsbricka so

394,99 kr
4251805460452 CF17539 deco-stjärnor gjorda av mangoträ och metall - 

trästjärna dekorativ figur - stjärnstativ - trä-metalldekor
337,99 kr

4251805460469 CF1686 läkemedelsdispenser 7 dagar - läkemedelslåda 
(Morgens, Mittags, Abends) - pillerlåda - tablettlåda - ve

168,99 kr
4251805460476 CF17555 3x dekorativ träfisk att hänga upp - träfisk - maritim 

hängdekoration för hemmet - dekorativa träfigurer i for
225,99 kr

4251805460483 CF17232 elektrisk flugsmällare - insektsdödare - 
fladdermusformad flugfälla - batteridriven insektsfälla [u

337,99 kr
4251805460490 CF17561 2x metallfisk att lägga ner - metallfigurer som dekorativ 

ställning - dekorativ rumsdekoration - maritimt fiskställ [
202,99 kr

4251805460506 CF17554 4x pop-up flugskydd - fodral för mat - vikbara 
matsalsdukar i två storlekar - insektsskydd - meshöverd

337,99 kr
4251805460513 CF17194 grytunderlägg gjord av rostfritt stål - utdragbar 

underlägg - kökshjälp - storleksjusterbar metallbotten - 
202,99 kr

4251805460520 CF17557 12 par bambu ätpinnar - återanvändbara ätpinnar - 
träset med färgglad design - bambu bestick, trä ätpinna

168,99 kr
4251805460537 CF17558 förvaringsburk i vintagedesign - rund förvaringsburk i 

metall med aromförsegling - nostalgisk metallburk för g
337,99 kr

4251805460544 CF17553 2x metallödla som väggdekoration och 
trädgårdsdekoration - färgglad gecko för väggen eller at

225,99 kr
4251805460551 CF17240 4x trädgårdsslangrem - flexibel slanghållare - hållare för 

slangar, kablar, rep i trädgården, källare, verkstad, husb
168,99 kr

4251805460650 CF17159 tomtar med bokstäverna Welcome - trädgårdstomte för 
stående - dekorativ tomte för inne och ute - söt tomte s

337,99 kr
4251805460667 CF17552 8x dukvikter - dukvikter med klämmor - fruktiga 

bordsdukar pom-poms - dukklämmor i fruktdesign - duk
202,99 kr

4251805460674 CF17158 2x keramiska tomtar - trädgårdstomtar för stående - 
dekorativa tomtar för inne och ute - söta tomtar som trä

337,99 kr
4251805460681 CF17157 2x tomtar med blomma och bokstäver - 

trädgårdstomtar för stående - dekorativa tomtar för inn
225,99 kr

4251805460698 CF17206 Maritime skål av mangoträ med tryckt film, lackad - 
djup träplatta med havsdjursmotiv - serveringsskål - de

225,99 kr
4251805460704 CF17207 maritime bricka av mangoträ med tryckt film, lackad - 

platt mangoträ tallrik med havsdjursmotiv - serveringsbr
337,99 kr

4251805460711 CF17563 2x konstgjord bast - dekorativ bast för hobbyister eller 
florister - bast för hushåll och trädgård - bast för hantve

202,99 kr
4251805460728 CF4040 4-delad uppsättning klämremmar med reflekterande 

remsor - neongula byxklämmor - byxklämma med reflek
146,99 kr

4251805460735 CF17562 2x Flower Tape Wide - maskeringstejp för blommor - 
floristomslagstejp - hantverkstejp - blomstertejp för blo

202,99 kr
4251805460742 CF17564 4x Flower Tape Narrow - maskeringstejp för blommor - 

floristomslagstejp - hantverkstejp - blomstertejp för blo
202,99 kr

4251805460759 CF17551 köksredskapshållare - matlagningsskedsställ i metall - 
bestickkorg i industriell design - metalllåda som bestickh

337,99 kr
4251805460766 CF17128 500x målarhandskar - engångshandskar för målning och 

hushållsarbete - tunna, vattentäta arbetshandskar i plas
202,99 kr

4251805460773 CF17128 1000x målarhandskar - engångshandskar för målning 
och hushållsarbete - tunna, vattentäta arbetshandskar i 

337,99 kr
4251805460780 CF15566 3-delad set med blomlökars växtkorgar, fröbricka för 

plantering och förvaring av lökväxter, gröna lökkorgar
146,99 kr

4251805460797 CF17565 rosentörn - professionell stamtörn för rosor, nejlikor och 
snittblommor - plasttörn med korrugerade metallblad - 

202,99 kr
4251805462784 CF17316 roddbåtsset för 2 personer - jolle med paddlar och 

pump - luftbåt med 2 åror, dubbelverkande pump - pad
1.126,99 kr

4251805462791 CF17317 roddbåtsset för 3 personer - gummijolle med paddlar, 
pump, sittdyna - luftbåt med åror, dubbelverkande pum

1.464,99 kr
4251805460827 CF17576 8x självhäftande orm - fönsterklättrare i ljusa färger - 

slemmig orm för barnfödelsedagskalas - fönsterlim ormf
202,99 kr
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4251805460834 CF17316 roddbåtsset för 2 personer - jolle med paddlar och 
pump - luftbåt med 2 åror, dubbelverkande pump - pad

901,99 kr
4251805460841 CF17317 roddbåtsset för 3 personer - gummijolle med paddlar, 

pump, sittdyna - luftbåt med åror, dubbelverkande pum
1.464,99 kr

4251805460858 CF17423 2x reparationssats med PVC-lappar, lim, luftventilnyckel 
- reparationssats för uppblåsbara båtar, bukbåtar, luftm

202,99 kr
4251805460865 CF17581 4-delat rengöringsborsteset - rengöringsset för 

cykelborstar och fälgborste - universalborste, ramborste
337,99 kr

4251805460872 CF17577 6x snake-spel - pedagogiskt logikspel för tänkande och 
kreativitet - partykul pusselspel - anti-stress-pusselspel f

168,99 kr
4251805460889 CF17541 2x falskt blod med svamp - sminkfärg för specialeffekter 

- blodgelé för Halloween, karneval eller temafester - sko
202,99 kr

4251805460896 CF17540 2x konstgjord blodgrön - sminkfärg för specialeffekter - 
blodgelé för Halloween, karneval eller temafester - skor

168,99 kr
4251805460902 CF17580 2x piratsabel med dödskalle - svärd för små pirater - 

karnevalstillbehör för temafester, barnens dag - kostymt
202,99 kr

4251805460919 CF17583 120x hundavfallspåsar - robusta och läckagesäkra 
avfallspåsar - påsar för katt- och hundbajs - hundtillbeh

168,99 kr
4251805460926 CF17582 200x hundavfallspåsar - robusta och läckagesäkra 

avfallspåsar - påsar för katt- och hundbajs - hundtillbeh
225,99 kr

4251805460933 CF17584 3-delat rengöringsset - handborste, diskborste och 
fönsterskrapa - perfekt rengöringsstartset av bambu oc

225,99 kr
4251805460940 CF17585 2-delat rengöringsset - skurborste och diskborste - 

perfekt rengöringsset av bambu och robust plast för hus
202,99 kr

4251805460957 CF17575 9x fågelavvisare - reflekterande fågelavskräckning - 
fågelavskräckande för terrass, trädgård och balkong - vi

202,99 kr
4251805460964 CF17589 48x sugrör i plast - färgglada dricksrör i plast, tål 

maskindisk - lockglas ersättningsslangar med halkfria [u
168,99 kr

4251805460971 CF17590 premium nackkudde - nackstödskudde med memory 
foam - nackkudde för vuxna - sammetsmjuk resekudde 

337,99 kr
4251805460988 CF17590 premium nackkudde - nackstödskudde med memory 

foam - nackkudde för vuxna - sammetsmjuk resekudde 
337,99 kr

4251805460995 CF17590 premium nackkudde - nackstödskudde med memory 
foam - nackkudde för vuxna - sammetsmjuk resekudde 

337,99 kr
4251805461008 CF17590 premium nackkudde - nackstödskudde med memory 

foam - nackkudde för vuxna - sammetsmjuk resekudde 
337,99 kr

4251805461015 CF17587 200x sugrör av papper - miljövänliga sugrör av papper 
för fester, födelsedagar, bröllop och examen - hållbara 

202,99 kr
4251805461022 CF17587 400x sugrör av papper - miljövänliga sugrör av papper 

för fester, födelsedagar, bröllop och examen - hållbara 
337,99 kr

4251805461039 CF17404 5-delad uppsättning müsliskålar - snackskålar av plast - 
återanvändbara behållare, tål diskmaskin - okrossbara s

337,99 kr
4251805461046 CF17586 4x keramiska möbelhandtag - vintage möbelknoppar - 

kommodknoppar för skruvning - handtag för köksskåp, l
168,99 kr

4251805461053 CF17586 4x keramiska möbelhandtag - vintage möbelknoppar - 
antik utseende pumpaform - handtag för köksskåp, lådo

168,99 kr
4251805461060 CF17592 4x undertallrikar i glänsande rött - fat som 

bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, familje
337,99 kr

4251805461077 CF17592 4x servicetallrikar glansigt guld - fat som 
bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, familje

337,99 kr
4251805461084 CF17592 4x servicetallrikar blankt silver - fat som 

bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, familje
337,99 kr

4251805461091 CF16255 4x undertallrikar i glänsande rött med glitterkant - fat 
som bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop, fa

394,99 kr
4251805461107 CF17593 3x underplattor glitter med motivkant - återanvändbara 

fat som bordsdekoration - dekorativa tallrikar - Ø 33 cm
337,99 kr

4251805461114 CF17594 4x underplåtar silverglittrande med motivkant - 
återanvändbara fat - bordsdekoration för bröllop och an

337,99 kr
4251805461121 CF17594 4x underplattor vintage krämvit med motivkant - 

återanvändbara fat - bordsdekoration för bröllop och an
394,99 kr

4251805461138 CF17595 4x underplåtar blanksvart med glitter - återanvändbara 
fat - bordsdekoration för bröllop och andra tillfällen - Ø 

394,99 kr
4251805461145 CF17595 4x underplattor blanksvart med glitterhjärtan - fat som 

bordsdekoration - dekorativa tallrikar för bröllop eller fa
337,99 kr

4251805461152 CF17472 4x skolväskor 30cm, små skolväskor av kartong för 
syskon, vikbar sockerpåse för skolinskrivning, presentför

337,99 kr
4251805461169 CF14009 4x handväska för män - filtväska för drycker - flaskpåse 

av filt för 6 flaskor - 6 väska upp till 0,5 L, grå/svart, 24 
337,99 kr

4251805461176 CF17591 24x återanvändbara dricksmuggar för fester, camping 
och på språng - återanvändbara och diskmaskinssäkra -

225,99 kr
4251805461183 CF17579 3x flaskkylare för dryckesflaskor - kylkrage för vin, 

mousserande vin och vattenflaskor - mini kylväska - hop
168,99 kr
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4251805461190 CF15248 stående fläkt 50 W - fläkt med timer och fjärrkontroll - 
höjdjusterbar golvfläkt med 3 effektnivåer - 80° oscillati

563,99 kr
4251805461206 CF13684 2x pilpistol, halvautomatisk leksaksbläster med mjuka 

skumpilar, hög precision på korta avstånd
202,99 kr

4251805461213 CF17599 18-delars kosmetikset med fodral - rese- och vårdset - 
professionellt nagelklippsset i rostfritt stål - nagelverkty

202,99 kr
4251805461220 CF17600 10-delad manikyrset med fodral - rese- och skötselset - 

professionell nagelklippare i rostfritt stål - nagelverktyg f
168,99 kr

4251805461237 CF17290 piedestalfläkt 80 W - höjdjusterbar golvfläkt med 3 
effektnivåer - modern fläkt av trä och metall - 360° rote

1.239,99 kr
4251805461251 CF17621 2x citronpress av glas med plastfäste - juicepress för 

citroner, apelsiner och lime - handpressare - juicekanna 
225,99 kr

4251805461268 CF17622 30-delars porslinset - återanvändbart plastporslin - 
mugg, skål och tallrik - porslin utomhus för grillning och

394,99 kr
4251805461275 CF17623 2-delad förvaringsburksats med lock - rund färskskål, 

serveringsskål för snacks, doppskål - förvaringslåda för r
202,99 kr

4251805461282 CF17624 30-delars porslinset - återanvändbart plastporslin - 
mugg, skål och tallrik - utomhusporslin för grillning och 

394,99 kr
4251805461299 CF17625 2-delad förvaringsburksats med lock - rund färskskål, 

serveringsskål för snacks, doppskål - förvaringslåda för r
202,99 kr

4251805461305 CF17626 30-delars porslinset - återanvändbart plastporslin - 
mugg, skål och tallrik - utomhusporslin för grillning och 

394,99 kr
4251805461312 CF13312 3x flaskkylare för på språng - vinkylfodral med 

sommarmotiv - kylfodral för öl, vin och läsk - champagn
202,99 kr

4251805461329 CF17627 2-delad förvaringsburksats med lock - rund färskskål, 
serveringsskål för snacks, doppskål - förvaringslåda för r

202,99 kr
4251805461336 CF16830 2x serveringsfat, dekorativa tallrikar av rostfritt stål, 

rund bricka för servering och dekoration, elegant dekore
450,99 kr

4251805461343 CF16830 4x serveringsfat, dekorativa tallrikar av rostfritt stål, 
rund bricka för servering och dekoration, elegant dekore

563,99 kr
4251805461350 CF17300 telåda med 6 fack - förvaringslåda i trä för te - 

tepåselåda med visningsfönster - telåda [urvalet variera
337,99 kr

4251805461367 CF17606 16x återanvändbara champagneglas - transparenta, 
stapelbara champagneflöjter i plast för fester, camping 

225,99 kr
4251805461374 CF17607 16x återanvändbara vinbägare - genomskinliga, 

stapelbara vinglas i plast för fester, camping och på spr
202,99 kr

4251805461381 CF13662 6x appliceringsmapp med postpåse - lösbladspärm med 
klämklämma - klämmappar med visningsfönster - klämp

202,99 kr
4251805461398 CF17612 2x flughuva - matnät för mat - vikbart tårtfodral - 

flugskydd för in- och utsida - insektsskydd - flugnät, ma
225,99 kr

4251805461404 CF17613 12 par bambu ätpinnar - återanvändbara ätpinnar - trä 
pinnar set med blå design - bambu bestick med dekorati

168,99 kr
4251805461411 CF17264 Maritim dekoration segelfartyg med snäckor - träbåt 

med linsegel - nautisk dekoration för badrummet - marit
337,99 kr

4251805461428 CF17276 2x maritim dekorationssegelbåtar med skal - båtar av 
trä med metallsegel - nautisk dekoration för badrummet

168,99 kr
4251805461435 CF17537 6-delade salladsskålar - små skålar för sallad, snacks, 

nötter och frukt - dekorativa snackskålar tål diskmaskin
337,99 kr

4251805461442 CF17535 6x kaffekoppar med handtag - återanvändbara 
dricksmuggar av plast - plastmuggar i ljusa färger - okro

337,99 kr
4251805461466 CF17136 6-delade salladsskålar - små skålar för sallad, snacks, 

nötter och frukt - dekorativa snackskålar tål diskmaskin
337,99 kr

4251805461473 CF17135 6x kaffekoppar med handtag - återanvändbara 
dricksmuggar av plast - plastmuggar i ljusa färger - okro

337,99 kr
4251805461480 CF17629 6x kaffekoppar med handtag - återanvändbara 

dricksmuggar av plast - plastmuggar i ljusa färger - okro
337,99 kr

4251805461497 CF16257 2-delad uppsättning serveringsbrickor av trä - 
förvaringsbricka målad vit - vintage träbricka - träbricko

394,99 kr
4251805461503 CF16258 2-delad uppsättning serveringsbrickor av trä - 

förvaringsbricka målad vit - vintage träbricka - snygg de
394,99 kr

4251805461510 CF9437 4-delad reflektorsats - töjbart reflektorbälte och 
armband för bättre synlighet i trafiken - säkerhet för sto

202,99 kr
4251805461527 CF17609 köksredskapshållare - matlagningsskedsställ i metall - 

bestickkorg i industriell design - metalllåda som bestickh
225,99 kr

4251805461534 CF17611 2-delat set fruktkorg med lock - metallskål och flughuva 
- matskärm - grönsakskorg - dekorativ fruktskål - matbe

225,99 kr
4251805461541 CF17611 2-delat set fruktkorg med lock - metallskål och flughuva 

- matskärm - grönsakskorg - dekorativ fruktskål - matbe
225,99 kr

4251805461558 CF17603 värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare - 
trådlykta - ljushållare som rumsdekoration - hemtillbehö

202,99 kr
4251805461565 CF17602 värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare - 

trådlykta - ljushållare som rumsdekoration - hemtillbehö
202,99 kr
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4251805461572 CF14113 4x vinglas av rostfritt stål - vinmugg 500 ml för resor - 
rostfri mugg att gå - skaftfri vinbägare - resemugg BPA-

450,99 kr
4251805461589 CF14114 2x dricksmuggar gjorda av rostfritt stål - högblank 

vinkopp 200 ml - premium rostfri kopp att gå - termoko
394,99 kr

4251805461596 CF17610 12x återanvändbara dricksmuggar för fester, 
trädgårdar, camping, festivaler och på språng - återanv

202,99 kr
4251805461602 CF17620 2x glasflaska 500 ml med kork - glasbehållare med 

korkförslutning för fyllning med vätskor - olje- och vinäg
225,99 kr

4251805461619 CF17619 4x glasflaska 250 ml med kork - glasbehållare med 
korkförslutning för fyllning med vätskor - olje- och vinäg

337,99 kr
4251805461626 CF17618 4x glasflaska 120 ml med kork - glasbehållare med 

korkförslutning för fyllning med vätskor - olje- och vinäg
202,99 kr

4251805462302 CF17628 3x simring - färgglad simring för badkul - pneumatisk 
ring för simning med undervattensmotiv - simring för po

202,99 kr
4251805461640 CF4974 160x självhäftande etiketter - hushållsetiketter för glas 

och flaskor - klistermärken kan skrivas på för kök, konto
112,99 kr

4251805461640 CF4974 160x självhäftande etiketter - hushållsetiketter för glas 
och flaskor - klistermärken kan skrivas på för kök, konto

112,99 kr
4251805461664 CF5631 LED ljusbåge med timer som julbelysning - ljusbro med 

21 lysdioder - ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul
394,99 kr

4251805461671 CF13774 Solljuskedja med 72 varmvita lysdioder för solskyddet i 
form av en stjärna utomhusbruk - trädgårdsbelysning - f

225,99 kr
4251805461688 CF12872 2x isskrapor av kraftig plast med isbrytare och 

skrapkant - isskrapa med visp - fönsterskrapa [urvalet v
202,99 kr

4251805461688 CF12872 2x isskrapor av kraftig plast med isbrytare och 
skrapkant - isskrapa med visp - fönsterskrapa [urvalet v

202,99 kr
4251805461695 CF4601 8x geometri kompass med penna - antimikrobiell 

cirkelmarkör - ritverktyg för barn och vuxna - arbetsverk
202,99 kr

4251805461701 CF15816 adventskrans avlång, julljusstake för 4 ljus, ljusstake, 
adventsarrangemang, XL adventsljusstake, ljuslist som 

507,99 kr
4251805461718 CF13753 adventskrans avlång, julljusstake för 4 ljus, ljusstake, 

adventsarrangemang, XL adventsljusstake, ljuslist som 
507,99 kr

4251805461725 CF4420 hopprep med metallhandtag - kan användas som 
gymnastikrep, hopp- och lekrep - sportutrustning för sty

202,99 kr
4251805461756 CF17411 blomkruka Moai-huvud - växtkruka för trädgård, 

balkong och lägenhet - östaty - dekorativ skulptur för in
619,99 kr

4251805461763 CF17305 konstgjorda växter i blomkrukor - bedrägligt riktiga 
dekorativa växter i keramiska krukor - konstgjorda blom

394,99 kr
4251805461770 CF17297 tidningshållare - förvaringssystem för tidningar, 

dokument och tidskrifter - arrangör med avdelare - hjäl
225,99 kr

4251805461787 CF17616 16x dukklämmor - dukhållare för inomhus och utomhus 
- vindskydd för dukar - plastvindfästen - bordsklämma - 

202,99 kr
4251805461794 CF17297 tidningshållare - förvaringssystem för tidningar, 

dokument och tidskrifter - arrangör med avdelare - hjäl
225,99 kr

4251805461800 CF17297 tidningshållare - förvaringssystem för tidningar, 
dokument och tidskrifter - arrangör med avdelare - hjäl

225,99 kr
4251805461817 CF17617 3x trädgårdsduk - duk med citrontryck - bordsklänning 

för in- och utvändigt - belagd duk - färgad pappersduk -
225,99 kr

4251805461824 CF17614 parasollställ - hopfällbar parasollhållare - parasollställ 
för trädgård och terrass - hopfällbar hållare för parasoll 

450,99 kr
4251805461831 CF17630 3x väggdekoration - maritim dekoration av metall - 

dekorativ hängdekoration - metallhängare - rumsdekora
202,99 kr

4251805461848 CF13945 2x trädgårdsslanghållare - rep och slanghållare av plast 
för trädgård, källare, bod - vägghållare för trädgårdssla

168,99 kr
4251805461855 CF17637 12-delat porslinset - återanvändbart plastporslin - 

regnbågsfärgad tallrik och skål - rese- och campingporsl
337,99 kr

4251805461862 CF17251 toalettpappershållare - rullhållare av rostfritt stål - 
väggfäste för toalettpapper för borrning - toalettpappers

337,99 kr
4251805461879 CF17414 12-delad skyddsmatta set - underlagsmatta som 

pooldyna - skyddsplattor för poolgolv - enkelt plug-in sy
450,99 kr

4251805461893 CF11374 3x häxhatt för häxdräkt - magikerhatt perfekt för 
karneval, Halloween

168,99 kr
4251805461909 CF16942 3x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med fantastiska påskmotiv att gömma och ge 
225,99 kr

4251805461916 CF17641 6x påskägg att fylla - färgglada ägg till påsk - Påskägg 
med påskmotiv i komisk stil att gömma och ge bort

394,99 kr
4251805461923 CF17641 3x påskägg att fylla - Färgglada ägg till påsk - Påskägg 

med påskmotiv i komisk stil att gömma och ge bort
202,99 kr

4251805461930 CF17641 6x påskägg att fylla - färgglada ägg till påsk - Påskägg 
med påskmotiv i komisk stil att gömma och ge bort

394,99 kr
4251805461947 CF17641 3x påskägg att fylla - Färgglada ägg till påsk - Påskägg 

med påskmotiv i komisk stil att gömma och ge bort
337,99 kr
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4251805461954 CF17641 3x påskägg att fylla - Färgglada ägg till påsk - Påskägg 
med påskmotiv i komisk stil att gömma och ge bort

394,99 kr
4251805461961 CF17641 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med påskmotiv i komisk stil att gömma och ge 
337,99 kr

4251805461978 CF15252 6x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med traditionella påskmotiv att gömma och ge 

337,99 kr
4251805461985 CF15252 6x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med traditionella påskmotiv att gömma och ge 
337,99 kr

4251805461992 CF15252 3x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med traditionella påskmotiv att gömma och ge 

225,99 kr
4251805462005 CF15252 3x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med traditionella påskmotiv att gömma och ge 
394,99 kr

4251805462012 CF17642 3x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med traditionella påskmotiv att gömma och ge 

225,99 kr
4251805462029 CF17642 3x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med traditionella påskmotiv att gömma och ge 
225,99 kr

4251805462036 CF17642 3x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med traditionella påskmotiv att gömma och ge 

225,99 kr
4251805462043 CF15251 6x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med massor av färgglada prickar att ge bort
337,99 kr

4251805462050 CF15251 6x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 
Påskägg med massor av färgglada prickar att ge bort

337,99 kr
4251805462067 CF15251 3x påskägg att fylla - Färgglada fyllningsägg till påsk - 

Påskägg med massor av färgglada prickar att gömma oc
337,99 kr

4251805462074 CF16942 3x XXL påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till 
påsk - stora påskägg med fantastiska påskmotiv att gö

337,99 kr
4251805462081 CF17634 ljushållare av metall - dekorativ ljushållare för 4 ljus - 

oval trådlykta - stavljusstake som rumsdekoration - hem
337,99 kr

4251805462098 CF17635 värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare för 4 
ljus - trådlykta - ljushållare som rumsdekoration - hemtil

337,99 kr
4251805462104 CF17634 ljushållare av metall - dekorativ ljushållare för 4 ljus - 

oval trådlykta - stavljusstake som rumsdekoration - hem
394,99 kr

4251805462111 CF14154 50x premium presenningssträckare med krokar - 
gummisträckare för banderoller, affischer, tält, presenni

337,99 kr
4251805462128 CF14155 50x presenningssträckare med kul - spänngummi för 

banderoller, affischer, tält, presenningar, paviljonger - t
337,99 kr

4251805462135 CF17636 5x juteband - presentband - jutegarn för att slå in 
presenter - sladd som paketgarn - 60m per rulle - juteg

168,99 kr
4251805462142 CF17615 köksförkläde av bomull - matlagningsförkläde med 

långa knytband att knyta - köksförkläde med ficka - förk
337,99 kr

4251805462159 CF17633 diskbänk med handtag - foder för diskbänk - fyrkantig 
diskbänksmatta - avlopp - foder för diskbänk skyddar di

225,99 kr
4251805462166 CF17208 3-delat boxset av mangoträ - trälådor med handtag - 

förvaringslådor med mönster - trälådor i 3 storlekar - ru
507,99 kr

4251805462173 CF17608 5000x strykpärlor - pärlor för hantverk i klara färger - 
hantverksset för att lägga på transferpapper - kreativt h

202,99 kr
4251805462180 CF17380 3x förvaringskorgar - dekorativa korgar med handtag - 

korgar för kosmetika, leksaker eller hushållsprodukter - 
394,99 kr

4251805462197 CF17647 2x skum för ringformade blomsterarrangemang - 
blomskum för färska blommor - skum för hantverk för b

394,99 kr
4251805462203 CF17611 2-delat set fruktkorg med lock - metallskål och flughuva 

- matskärm - grönsakskorg - dekorativ fruktskål - matbe
225,99 kr

4251805462210 CF17611 2-delat set fruktkorg med lock - metallskål och flughuva 
- matskärm - grönsakskorg - dekorativ fruktskål - matbe

337,99 kr
4251805462227 CF17651 2x trebent pall - praktiska campingstolar för på språng - 

hopfällbar 3-bens pall för camping, strand, semester oc
337,99 kr

4251805462234 CF17632 hundhandduk - torkhandduk med åtkomst - chenille 
torkhandduk - husdjurshandduk med handfickor - extra 

202,99 kr
4251805462241 CF17652 3-delad förvaringsburksats med lock - rund färskskål, 

snacksskål, doppskål - förvaringslåda för redskap - men
225,99 kr

4251805462258 CF17653 10x sandsäckar upp till 20 kg - premium PP-väska med 
fästrem - extremt robust tygpåse med snörning - resiste

337,99 kr
4251805462265 CF17653 10x sandsäckar upp till 20 kg - premium PP-väska med 

fästrem - extremt robust tygpåse med snörning - resiste
337,99 kr

4251805462272 CF17654 6x flygplansadapter - adapter för hörlurar - 
kontaktanslutning - stereojackuttag - monokontakt - hör

112,99 kr
4251805462319 CF10625 6x uppblåsbara dryckeshållare för poolen - flytande 

burkhållare - poolleksaker - dryckskylare
168,99 kr

4251805462296 CF2210 3x paracord överlevnadsarmband i ljusa färger - 
armsmycken för utomhus och camping - mångsidigt öve

225,99 kr
4251805462302 CF17628 3x simring - färgglad simring för badkul - pneumatisk 

ring för simning med undervattensmotiv - simring för po
202,99 kr
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4251805462319 CF10625 6x uppblåsbara dryckeshållare för poolen - flytande 
burkhållare - poolleksaker - dryckskylare

168,99 kr
4251805462326 CF17631 [!!!B-WARE!!!] Rustikt sidobord i teak - design i teak - 

bordsskiva av trädskiva - unikt soffbord av obehandlat tr
788,99 kr

4251805462333 CF17656 12x återanvändbara dricksmuggar för fester, camping 
och på språng - återanvändbara plastglas - tål diskmask

168,99 kr
4251805462340 CF17657 vakuumkanna - dubbelväggig vakuumflaska av rostfritt 

stål - flaska som håller varmt och kallt för på språng me
394,99 kr

4251805462357 CF17657 vakuumkanna - dubbelväggig vakuumflaska av rostfritt 
stål - isolerad kanna med muggfunktion - flaska som hål

394,99 kr
4251805462364 CF17657 vakuumkanna - flaska för att hålla sig varm och kall när 

du är på språng med handtag - isolerad kanna med mu
394,99 kr

4251805462371 CF13162 350 W äggkokare, 7-äggskokare, steglös tillagning av 
hårdkokta eller mjukkokta ägg, elektrisk äggkokare för s

225,99 kr
4251805462388 CF17620 6x glasflaska 500 ml med kork - glasbehållare med 

korkförslutning för fyllning med vätskor - olje- och vinäg
450,99 kr

4251805462395 CF17658 3x kylhandduk på flaska - kylhandduk - kylhandduk vid 
värme, ansträngning, sport, trötthet, solbränna eller ins

337,99 kr
4251805462401 CF17664 16x återanvändbara champagneglas - 

plastchampagneglas för fester, camping & på språng - d
337,99 kr

4251805462418 CF17665 2x drömfångare - sov bättre tack vare Dreamcatcher - 
dekorativt väggbeklädnad med fjädrar och träpärlor - he

394,99 kr
4251805462425 CF17306 plaskbassäng - uppblåsbar babypool med mjuk botten 

för små barn från 1-3 år - barnpool för balkong, terrass 
337,99 kr

4251805462432 CF17306 plaskbassäng - uppblåsbar babypool med mjukt golv för 
små barn i åldrarna 1-3 år - fotbad, drinkkylare, pool - b

337,99 kr
4251805462449 CF17327 4x såpbubbla påfyllningsflaska med bubbelringstick - 

såpbubbla vätska i flaska - Bubble Blow - såpbubbsblan
337,99 kr

4251805462456 CF17661 16x piratögonlappar - piratdräkttillbehör för karneval, 
Halloween - pirattillbehör - ögonskydd med elastiskt ban

202,99 kr
4251805462463 CF17658 2x kylhandduk i en flaska - Kylhandduk kylhandduk - 

kylhandduk vid värme, ansträngning, sport, trötthet, sol
226,99 kr

4251805462470 CF17658 2x kylhandduk i flaska - kylhandduk - kylhandduk för 
värme, trötthet, ansträngning, sport, solbränna, brännsk

225,99 kr
4251805462487 CF17658 2x kylhandduk i flaska - kylhandduk - kylhandduk vid 

värme, solbränna, ansträngning, sport, trötthet, brännsk
226,99 kr

4251805462593 CF17666 360x cocktailgafflar - fingermatspett av bambu - 
träspett med bred greppyta - grillspett för hushåll, buffé

202,99 kr
4251805462647 CF14842 26-delars golvpussel, mjuka pusselmattor med 

bokstäver, perfekt för barn från 2 år och uppåt, praktisk
450,99 kr

4251805462654 CF6892 2-delad kostymset bestående av en häxhatt och 
trollstav för barn för Mardi Gras och Halloween

168,99 kr
4251805462661 CF12379 2x anti-stress figur - squeeze toy narwhal - squeeze ball 

för barn och vuxna [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805462685 CF13684 2x pilpistol, halvautomatisk leksaksbläster med mjuka 
skumpilar, hög precision på korta avstånd

202,99 kr
4251805462692 CF17669 dragpropp, extra kraftig vindpropp, effektiv dragpropp, 

bra tätning mot drag och värmeförlust, dörrmatta med 
337,99 kr

4251805462708 CF13306 4x mopp tofflor för golvrengöring, återanvändbara 
städskor, högabsorberande golvtorkare av mikrofiber, tv

168,99 kr
4251805462708 CF13306 4x mopp tofflor för golvrengöring, återanvändbara 

städskor, högabsorberande golvtorkare av mikrofiber, tv
168,99 kr

4251805462715 CF12264 8x tältpinnar av stål - halvcirkulära, robusta markpinnar 
för camping och utomhus - idealisk för normal mark

337,99 kr
4251805462746 CF17663 16x återanvändbara dricksmuggar för fester, camping 

och på språng - återanvändbara och diskmaskinssäkra -
225,99 kr

4251805462753 CF17662 16x återanvändbara vinglas - diskmaskinssäkra 
plastvinglas för fester, camping och på språng - festivals

225,99 kr
4251805462760 CF17673 6-delad färskhetsburkset med lock - små fyrkantiga 

frysburkar - förvaringsburkar för camping, picknick och 
225,99 kr

4251805462784 CF17316 roddbåtsset för 2 personer - jolle med paddlar och 
pump - luftbåt med 2 åror, dubbelverkande pump - pad

1.126,99 kr
4251805462791 CF17317 roddbåtsset för 3 personer - gummijolle med paddlar, 

pump, sittdyna - luftbåt med åror, dubbelverkande pum
1.464,99 kr

4251805462807 CF17670 2x glasunderlägg - metallunderlägg - glasunderlägg för 
kastruller, stekpannor och grytor - med metallfötter - m

225,99 kr
4251805462814 CF8456 160ml 2-komponent epoxihartslim med 8x plastspatel, 

80ml harts och 80ml härdare för reparationer runt huset
202,99 kr

4251805462821 CF17671 servetthållare av svart metall - servettställ med 
fästbygel i "CUISINE" design - pappershandduksdispens

337,99 kr
4251805462838 CF4713 15x bh-klämma O - för att dölja och förkorta bh-banden 

- svart, vit, beige - för linne och aftonklänningar
146,99 kr
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4251805462845 CF17209 3-delad boxset av mangoträ - förvaringslådor med lock 
och mönster - trälådor i 3 storlekar - rustik rumsdekorati

450,99 kr
4251805462852 CF13037 36x vita dekorativa påskägg av plast - stora och små 

plastägg för att måla och hänga upp - plastäggdekoratio
337,99 kr

4251805462869 CF13037 36x vita dekorativa påskägg av plast - plastägg för att 
måla och hänga upp - plastägg för påskdekorationer

225,99 kr
4251805462876 CF13037 60x vita dekorativa plastpåskägg - plastägg för att måla 

och hänga upp - plastägg för påskdekorationer
337,99 kr

4251805462883 CF17683 2x halm påskhare handgjord - dekorativ påskhare för 
påskdekoration - halmfigurer för påsk - dekorativ kanin 

507,99 kr
4251805462890 CF17684 2x halm påskhare handgjord - dekorativ påskhare för 

påskdekoration - halmfigurer för påsk - dekorativ kanin 
450,99 kr

4251805462906 CF17685 2x halm påskhare handgjord - dekorativ påskhare för 
påskdekoration - halmfigurer för påsk - dekorativ kanin 

450,99 kr
4251805462913 CF17677 toalettborste med hållare - toalettborste med hygieniska 

gummiborst och stativ - toalettrengöringsborste i plast [
202,99 kr

4251805462920 CF17678 2x grytlockshållare i plast - lådavdelare - avloppslåda - 
organisatör för grytor och fat - disktork - kökstillbehör - 

202,99 kr
4251805462937 CF17543 3x kylelement för burkar och små flaskor - burkglass - 

ispåsar för kylbox och kylväska
225,99 kr

4251805462944 CF17682 2x dekorativt fiskenät - naturfärgat fiskenät som 
väggdekoration och fotohållare - fiskeredskap

225,99 kr
4251805462951 CF16856 2x trådstjärna 30cm - platt tråd vågig för kransar och 

blomsterarrangemang - bindring i stjärnform - dekoratio
168,99 kr

4251805462968 CF17639 förvaringsbox - korg för babyprodukter, böcker eller 
leksaker - förvaringslåda utan lock - barnrumskorg djura

202,99 kr
4251805462975 CF17679 ishink gjord av rostfritt stål - dubbelväggig 

iskubsbehållare med lock och handtag - champagne & v
394,99 kr

4251805462982 CF17686 2X klädborste med gumminubbar - praktisk luddborste - 
tar bort ludd, hår, mjäll och damm [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805462999 CF17556 förvaringsburk i glänsande design - rund förvaringsburk 

i metall med lock - metallburk
202,99 kr

4251805463002 CF17219 3x mason burkar med clipstängning - förvaringsburkar 
med gummiring - trådklämma burk - lufttäta återanvänd

225,99 kr
4251805463019 CF17219 6x konserveringsburkar med clipstängning - 

förvaringsburkar med gummiring - trådklämmor - lufttät
394,99 kr

4251805463026 CF15991 2x justerbara hörselkåpor enligt EN 352-1 - hörselkåpor 
för vuxna - idealiska för alla ljudsituationer - isolerar eff

225,99 kr
4251805463033 CF15976 3x dekortråd - guldfärgad presentsnöre för pyssel och 

förpackning - 20 m per rulle - presentband - hushållstill
168,99 kr

4251805463040 CF15455 3x målarrulle med handtag - långhög 10 cm målarrulle - 
fäste med teleskopanslutning - professionella målartillbe

202,99 kr
4251805463057 CF16573 3x rengöringsborste - slitstark skurborste av plast - 

behändigt, halkfritt handtag - universalborste, fogborste
202,99 kr

4251805463538 CF3807 8x Y cinch-adapter med 3,5 mm jack-uttag - dubbel 
cinch-kontakt till stereojack för anslutning av mobil enh

168,99 kr
4251805463088 CF17680 dekorativa stativbokstäver "Moin" - stativ av aluminium 

på mangoträbas - dekorativa bokstäver att lägga ner - 
394,99 kr

4251805463095 CF17681 dekorativa stativbokstäver "Liegeplatz" - stativ tillverkad 
av aluminium på botten av mangoträ - dekorativa bokst

450,99 kr
4251805463101 CF17349 glaskaraff med propp - tidlös karaff för whisky, gin, rom 

och annan sprit - snygg whiskykaraff - kapacitet ca. 525
225,99 kr

4251805463118 CF15074 2x flygareglasögon - mörka flygareglasögon - 
polissolglasögon som kostymtillbehör med tonade glasö

202,99 kr
4251805463125 CF17688 3x bältesväska med dragkedja - fannypack för jogging 

eller andra sporter - väska med justerbar rem för nyckla
168,99 kr

4251805463132 CF17689 37-delat Piratfestfavorit - Godsaker och festfavoriter för 
barns födelsedagskalas - Piratfesttillbehör [Utvalet varie

202,99 kr
4251805463149 CF11242 3-delad trädgårdsredskapssats - bestående av en 

murslev & handkultivator för växter och trädgårdsskötse
168,99 kr

4251805463156 CF17101 4x tallrikar - färgglada plasttallrikar - återanvändbara 
multifunktionella tallrikar - okrossbara utomhusrätter, ca

337,99 kr
4251805463187 CF4593 6x piratteleskop - tillbehör för piratdräkt - 

piratförklädnadstillbehör - för karneval, temafester och 
202,99 kr

4251805463194 CF11910 16-delad piratset - tillbehörsset för piratdräkt - 
piratförklädnadstillbehör - för karneval, temafester och 

225,99 kr
4251805463217 CF15984 4x mikrofiberduk XL - rengöringsduk av mikrofiber - 

rengöringsduk för glas, kök, badrum, bil - återanvändba
168,99 kr

4251805463224 CF7714 6x teleskopisk flugsmällare - insektsskydd med flexibelt 
utdragbart handtag - insektsbekämpning flugfångare [u

146,99 kr
4251805463231 CF17168 Dekorfisk av keramik med LED-belysning - keramisk 

figur som stativ - dekorativ fisk med varmvitt LED-ljus [
225,99 kr
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4251805463262 CF9424 2x vattenspruta - vattenspruta för uppfräschning med 
lufttryck - maximal kapacitet: 65 ml - pumpspruta för på

225,99 kr
4251805463279 CF17690 2x Halloween hårbandskalle/dödskalle med LED-ljus - 

hårband som kostymtillbehör för temafester, karneval el
202,99 kr

4251805463286 CF17690 2x Halloween pannband pumpa med LED-ljus - 
pannband som kostymtillbehör för temafester, karneval 

202,99 kr
4251805463293 CF17695 2x glaskaraff i retrolook - vattenbehållare i glas - 

glaskanna för vatten, iste eller juice - maximal kapacitet
337,99 kr

4251805463309 CF17520 LED-ljuskedja med pumpor - Halloweenbelysning med 
10 plastpumpor - juldekoration för en spöklik Halloween

202,99 kr
4251805463316 CF1750 dörrstoppare, tung dörrhållare, söt kattdesign, 

funktionell hemtillbehör, propp för fönster och dörrar, id
337,99 kr

4251805463323 CF1750 dörrstoppare, tung dörrhållare, söt kattdesign, 
funktionell hemtillbehör, propp för fönster och dörrar, id

337,99 kr
4251805463330 CF17521 LED-ljuskedja med kulor - Halloween-belysning med 10 

lysdioder - juldekoration för en spöklik Halloween - batt
168,99 kr

4251805463347 CF17697 dörrstoppare, tung dörrhållare, söt kattdesign, 
funktionell hemtillbehör, propp för fönster och dörrar, id

337,99 kr
4251805463354 CF17697 dörrstoppare, tung dörrhållare, söt kattdesign, 

funktionell hemtillbehör, propp för fönster och dörrar, id
337,99 kr

4251805463361 CF1764 dörrstoppare, tung dörrhållare, söt hunddesign, 
funktionell hemtillbehör, propp för fönster och dörrar, id

337,99 kr
4251805463378 CF5908 2x ansiktsmask "Dia de los Muertos" för karneval eller 

Halloween - La Catrina förklädnad vit färgglad - kostymt
168,99 kr

4251805463385 CF17415 2x bordslöpare Halloween med guldfärgade motiv - 
bordsdekoration till Halloween - dekorativt bordsband a

168,99 kr
4251805463392 CF17693 8-delad fruktförvaringsburksats - matlådor i fyra 

storlekar - förvaringslåda för camping, picknick och på r
202,99 kr

4251805463408 CF17694 8-delade förvaringslådor djur - matlådor i fyra storlekar 
- förvaringslådor för camping, picknick och på resa - pla

202,99 kr
4251805463415 CF17693 8-delad förvaringsboxsats - matlådor i fyra storlekar - 

förvaringslådor för camping, picknick och på resa - plast
202,99 kr

4251805463422 CF17691 8-delad förvaringsburkset av plast - färsk förvaringslåda 
i 4 storlekar - förvaringsburkar för camping, picknick, sk

202,99 kr
4251805463439 CF17691 8-delad förvaringsburkset av plast - färsk förvaringslåda 

i 4 storlekar - förvaringsburkar för camping, picknick, sk
202,99 kr

4251805463446 CF17416 dekorativt skelett för Halloween - hängande plastspöke 
- skräckspöke med skrämmande faktor - läskiga festtillb

337,99 kr
4251805463453 CF17698 3-delat piratfödelsedagsset - dukar och vimpelkedja för 

festlig dekoration för barnfödelsedagskalas, temafester 
202,99 kr

4251805463477 CF14214 38-delars Halloween dekorationsset med spindelnät, 
spindlar, koppar, tallrikar, servetter och duk för Hallowe

337,99 kr
4251805463477 CF14214 38-delars Halloween dekorationsset med spindelnät, 

spindlar, koppar, tallrikar, servetter och duk för Hallowe
337,99 kr

4251805463484 CF6997 38-delars Halloween-dekorationsset med spindelnät, 
spindlar, koppar, tallrikar, servetter och bordsdukar för 

394,99 kr
4251805463484 CF6997 38-delars Halloween-dekorationsset med spindelnät, 

spindlar, koppar, tallrikar, servetter och bordsdukar för 
394,99 kr

4251805463491 CF16589 4x skyddsdräkt med huva och dragkedja - enskikts 
målaroverall one-size - höjd från 160 till 200 cm - skydd

450,99 kr
4251805463507 CF16589 10x skyddsdräkt med huva och dragkedja - enskikts 

målaroverall one-size - höjd från 160 till 200 cm - skydd
676,99 kr

4251805463514 CF16590 2x skyddsdräkt med huva och dragkedja - trelagers 
målaroverall one-size - höjd från 160 till 200 cm - skydd

337,99 kr
4251805463521 CF16590 4x skyddsdräkt med huva och dragkedja - trelagers 

målaroverall one-size - höjd från 160 till 200 cm - skydd
450,99 kr

4251805463538 CF3807 8x Y cinch-adapter med 3,5 mm jack-uttag - dubbel 
cinch-kontakt till stereojack för anslutning av mobil enh

168,99 kr
4251805463545 CF11505 2x planteringsskyffel av robust plastmaterial - 

trädgårdsskyffel för plantering och omplantering av växt
225,99 kr

4251805463552 CF17699 2x uppblåsbar nackkudde - bekväm resekudde för bil-, 
tåg- och bussresor - luftkudde i praktiskt reseformat - c

225,99 kr
4251805463569 CF17700 3-delad video/ljudset för anslutning av TV och DVD-

spelare - adapter för video- och ljudöverföring - kabel fö
112,99 kr

4251805463576 CF17700 2-delad video-ljudset - för överföring av video- och 
ljudsignaler mellan olika enheter - Cinch och S-VHS på S

112,99 kr
4251805463583 CF17701 2x ljud-/videokabel 1,5 m 3x cinch till 3x cinch - för 

överföring av analoga bild- och ljudsignaler - AV-anslutn
112,99 kr

4251805463590 CF0956 3x läsförstoringsglas i kreditkortsstorlek - 
plånboksstorlek läshjälpmedel - förstoringsglas för läsni

112,99 kr
4251805463606 CF2045 4x tubpress i djurdesign - tubpress för olika tandkräm 

och mattuber - pressare som djuransikte mot matavfall
146,99 kr
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4251805463613 CF2248 2x smartphone bordsställ kanin - hållare av trä för att 
placera mobiltelefoner eller små e-boksläsare - telefonst

112,99 kr
4251805463620 CF2296 14-delad professionell nagelkonst- och 

modelleringsborsteset - praktiskt nageldesignset med g
168,99 kr

4251805463644 CF7580 10x silikonfodral för sjuksköterskors klockor - 
Klockhållare för sjuksköterskor i moderna färger - Skydd

225,99 kr
4251805463705 CF1358 2-delat hårborsteset med två olika hårborstar - 

universalborste och rundborste för styling och torkning -
168,99 kr

4251805463712 CF1358 2x rund borste för styling och torkning - hårtork borste 
för lockigt, vågigt och rakt hår - borste med plastborst - 

168,99 kr
4251805463729 CF8578 4x 8in1 mobiltelefonreparationsset - verktygsset för att 

bända, öppna och reparera smartphones och andra elek
146,99 kr

4251805463736 CF17703 platta säkringsset 138 delar 15 - 20 ampere - platta 
säkringar för bilar och andra motorfordon - bilsäkringar 

168,99 kr
4251805463750 CF11636 3x uppblåsbar simring i cool design - färgglad simring - 

badkul för barn och vuxna
394,99 kr

4251805463767 CF17013 16x dekorativa blommor med klämma - glittrande 
blommor att klippa på - blomnålar som rumsdekoration 

168,99 kr
4251805463774 CF11786 25-delars porslin pumpa - kartongporslin för Halloween 

eller temafester - spöklika festporslin Angry Pumpkin m
202,99 kr

4251805463781 CF17704 10x silikonfodral för sjuksköterskeklocka med fäste - 
Sjuksköterskeklocka i färger - klockskydd för sjuksköters

225,99 kr
4251805463798 CF17692 2x Halloween spindelnät med 64 små svarta spindlar - 

spindelnät som dekoration för Halloween, karneval och t
225,99 kr

4251805463804 CF17522 8x LED värmeljuspumpa - Halloweendekoration med 
flimrande LED-ljus i varmvitt - ljus i pumpadesign för de

168,99 kr
4251805463811 CF17708 480x julklistermärken i låda - klistermärken som 

dekoration för presenter - självhäftande juletiketter att f
168,99 kr

4251805463828 CF17362 4-delad skål och sil set - salladsskålar med sil för att 
tillaga rätter - mixerskål och durkslag med handtag - pa

337,99 kr
4251805463835 CF17711 3-delad uppsättning förvaringsburkar - förvaringsburkar 

för mat - förvaringsburkar för pasta och müsli - behållar
202,99 kr

4251805463842 CF17706 2x vattenflaska av glas - dricksflaska i glas för sport & 
fritid med metallskruvlock och termoskydd av neopren - 

225,99 kr
4251805463859 CF17288 2x deco skalboll vit/mönstrad - dekoration för 

upphängning - maritimt hemtillbehör med havskänsla - 
337,99 kr

4251805463866 CF17702 20x konserveringsring för rundkantade burkar - 
konserveringsring för lufttät förslutning av konserver - t

146,99 kr
4251805463873 CF17702 40x konserveringsring för rundkantade burkar - 

konserveringsring för lufttät förslutning av konserver - t
337,99 kr

4251805463880 CF17707 4-delad förvaringsburkset med lock - förvaring för mat - 
pasta, müsli, frukt, grönsaker, snacks - bulkburk

337,99 kr
4251805463897 CF17707 4-delad förvaringsburkset med lock - förvaring för mat - 

kaffe, te, socker, choklad - bulkburk
337,99 kr

4251805463903 CF16629 48x dekorativa tänder för pumpor - plasttänder för att 
dekorera snidade pumpor - skrämmande pumpa dekora

168,99 kr
4251805463910 CF17320 3-delad korgset - dekorativ tygkorg med handtag - 

runda förvaringslådor, tygkorgar - dekorativ plantering -
507,99 kr

4251805463927 CF13609 60x klädnypor av bambu - hållbara träpinnar - pinnar 
för upphängning av tvätt, hantverk och dekoration - ba

168,99 kr
4251805463934 CF13609 240x klädnypor av bambu - hållbara träpinnar - pinnar 

för upphängning av tvätt, hantverk och dekoration - ba
337,99 kr

4251805463958 CF17713 100x XXL klädnypor av bambu - stora hållbara träpinnar 
- obehandlade bambupinnar ca. 9,5 cm för upphängnin

202,99 kr
4251805463965 CF17350 köksvåg - digital köksvåg för matlagning och bakning - 

mäthjälpmedel för exakt mätning av mat - bakning och 
202,99 kr

4251805463989 CF17715 2x parasollhållare för inskruvning - markhylsor för 
trädgården - bas för parasoll - markspett - lättviktsparas

337,99 kr
4251805464009 CF14154 25x premium presenningssträckare med krokar - 

gummisträckare för banderoller, affischer, tält, presenni
225,99 kr

4251805464016 CF17710 flugskydd - insektsskydd för mat - matsalsskärm i 
storlek XXL - vikbart täcknät av polyester - tårtskydd - 

394,99 kr
4251805464023 CF9310 10-delad uppsättning gummisträckare - 

bagagespännare - expanderare med krokar - elastiska r
225,99 kr

4251805464030 CF9310 10-delad uppsättning gummisträckare - 
bagagespännare - expanderare med krokar - elastiska r

225,99 kr
4251805464047 CF9310 10-delad uppsättning gummisträckare - 

bagagespännare - expanderare med krokar - elastiska r
225,99 kr

4251805464054 CF9310 10-delad uppsättning gummisträckare - 
bagagespännare - expanderare med krokar - elastiska r

225,99 kr
4251805464061 CF9310 10-delad uppsättning gummiremmar med reflekterande 

remsor - bagageremmar - expander med krokar - remm
225,99 kr
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4251805464078 CF9310 10-delad uppsättning av elastiska remmar med 
reflekterande remsor - bagageremmar i fyra storlekar - 

225,99 kr
4251805464085 CF9310 10-delad uppsättning gummiremmar med reflekterande 

remsor - bagageremmar - expander med krokar - remm
225,99 kr

4251805464092 CF9310 10-delad uppsättning gummiremmar med reflekterande 
remsor - bagageremmar - expander med krokar - remm

225,99 kr
4251805464108 CF9310 10-delad uppsättning gummiremmar med reflekterande 

remsor - bagageremmar - expander med krokar - remm
225,99 kr

4251805464115 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 
tält, paviljonger - gummispännare för transport, campin

168,99 kr
4251805464122 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 

tält, paviljonger - gummispännare för transport, campin
225,99 kr

4251805464139 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 
tält, paviljonger - gummispännare för transport, campin

202,99 kr
4251805464146 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 

tält, paviljonger - gummispännare för transport, campin
337,99 kr

4251805464153 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 
tält, paviljonger - gummispännare för transport, campin

202,99 kr
4251805464160 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 

tält, paviljonger - gummispännare för transport, campin
337,99 kr

4251805464177 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 
tält, paviljonger - gummisträckare för transport, campin

202,99 kr
4251805464184 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 

tält, paviljonger - gummisträckare för transport, campin
225,99 kr

4251805464191 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 
tält, paviljonger - gummisträckare för transport, campin

225,99 kr
4251805464207 CF17717 bungee-snören - spännrep för banderoller, affischer, 

tält, paviljonger - gummisträckare för transport, campin
225,99 kr

4251805464214 CF17709 bricka för armstödet - träbricka med vikbara fötter för 
ryggstödet på soffan och fåtöljen - serveringsbräda i lan

337,99 kr
4251805464221 CF17718 20x spiralkrokar - målad metallkrok - ändstycke för 

spännbälten, bagagespännare, presenningsrep, expand
168,99 kr

4251805464238 CF17718 20x spiralkrokar - målad metallkrok - ändstycke för 
spännbälten, bagagespännare, presenningsrep, expand

168,99 kr
4251805464245 CF17718 20x spiralkrokar - målad metallkrok - ändstycke för 

spännbälten, bagagespännare, presenningsrep, expand
202,99 kr

4251805464252 CF17719 24x repklämmor 6 mm - chokeklämmor i aluminium - 
krymphylsor för expanderrep - dubbla ärmar för elastisk

168,99 kr
4251805464269 CF17719 24x repklämma 8 mm - chokeklämmor i aluminium - 

krymphylsor för expanderrep - dubbla ärmar för elastisk
202,99 kr

4251805464276 CF17719 12x repklämmor 10mm - Aluminium choke klämmor - 
Krymphylsor för expanderrep - Dubbla ärmar för elastis

168,99 kr
4251805464290 CF9312 3x elastiska remmar - bagageremmar med vita ränder - 

spännrep med karbinhake - elastiska remmar för cyklar,
202,99 kr

4251805464306 CF9312 3x elastiska remmar - bagageremmar med 
reflekterande ränder - spännrep med karbinhake - elasti

225,99 kr
4251805464313 CF14551 48x presentrosetter i tre färger och två storlekar - 

färdiga rosetter för att dekorera presenter till jul och brö
168,99 kr

4251805464320 CF14553 48x presentrosetter i tre färger och två storlekar - 
färdiga rosetter för att dekorera presenter till jul och brö

168,99 kr
4251805464368 CF14021 2x klädstreck - reseklädstreck med 12 klämmor i 

rostfritt stål vardera - elastisk klädstreck av gummi med
202,99 kr

4251805464375 CF14160 50x klädnypor i metall - hållbara handduksklämmor i 
rostfritt stål - strandhandduksklämmor

225,99 kr
4251805464382 CF14160 100x metallklädnypor - hållbara handduksklämmor i 

rostfritt stål - strandhandduksklämmor
337,99 kr

4251805464405 CF10698 3x emaljmuggar - dricksmuggar gjorda av emaljerat 
rostfritt stål - tekanna - kaffemugg för utomhus och ca

202,99 kr
4251805464412 CF10698 3x emaljmuggar - dricksmuggar gjorda av emaljerat 

rostfritt stål - tekanna - kaffemugg för utomhus och ca
202,99 kr

4251805464429 CF10698 3x emaljmuggar - dricksmuggar gjorda av emaljerat 
rostfritt stål - tekanna - kaffemugg för utomhus och ca

202,99 kr
4251805464436 CF10698 3x emaljmuggar - dricksmuggar gjorda av emaljerat 

rostfritt stål - tekanna - kaffemugg för utomhus och ca
202,99 kr

4251805464443 CF10698 3x emaljmuggar - dricksmuggar gjorda av emaljerat 
rostfritt stål - tekanna - kaffemugg för utomhus och ca

225,99 kr
4251805464450 CF16055 paracord lina Ø 3mm, 50m - rep med 3 kärntrådar för 

båt, camping, utomhus - nylonrep med 192 kg lastkapa
202,99 kr

4251805464467 CF16056 paracord lina Ø 4mm, 50m - rep med 6 kärntrådar för 
båt, camping, utomhus - nylonrep med 250 kg lastkapa

225,99 kr
4251805464474 CF17720 10x markisstege av plast - steggummi för att spänna 

markiser, skärmtak, markiser, presenningar - spännsteg
202,99 kr
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4251805464481 CF17720 20x markisstege av plast - steggummi för att spänna 
markiser, kapell, markiser, presenningar - spännstege fö

337,99 kr
4251805464498 CF15080 kimono kostym för barn - karnevalsdräkt i stil med en 

geisharock eller en asiatisk prinsessa - kimono klänning 
450,99 kr

4251805464504 CF17722 3-delad uppsättning blandningsskålar - halkfria 
degskålar med gummibotten, pip och halkfritt handtag -

450,99 kr
4251805464511 CF15024 5 l blandningsskål med lock, salladsskål, 

matförvaringsbehållare & bakskål med stoppbotten, stä
337,99 kr

4251805464528 CF12031 2x blandskålar 3,5 och 2 liter med stoppbotten, hällpip 
och halkfritt handtag, bakskålsset i moderna färger [urv

225,99 kr
4251805464535 CF12031 2x blandskålar 3,5 och 2 liter med stoppbotten, hällpip 

och halkfritt handtag, bakskålsset i moderna färger [urv
225,99 kr

4251805464559 CF17723 6x påskkorg med motiv - kartongkorg att fylla - Påskbo 
för presenter och påskägg - presentpåse av kartong me

168,99 kr
4251805464566 CF17724 6x påskkorg med motiv - kartongkorg att fylla - Påskbo 

för presenter och påskägg - presentpåse av kartong me
168,99 kr

4251805464573 CF17725 6x påskpåse med motiv - papperspåse för fyllning - 
påskpåse för presenter och påskägg - presentpåse i pap

168,99 kr
4251805464580 CF17725 12x påskpåse med motiv - papperspåse för fyllning - 

Påskpåse för presenter och påskägg - presentpåse i pap
337,99 kr

4251805464597 CF17725 6x påskpåse med motiv - papperspåse för fyllning - 
påskpåse för presenter och påskägg - presentpåse i pap

225,99 kr
4251805464603 CF17725 12x påskpåse med motiv - papperspåse för fyllning - 

Påskpåse för presenter och påskägg - presentpåse i pap
394,99 kr

4251805464610 CF17721 3x dörrmattor - smutskontrollmatta med halkfri 
undersida - pumpa dörrmatta - välkomstmatta i Hallowe

225,99 kr
4251805464627 CF17069 15x sticktändare i klara färger - påfyllningsbar 

gaständare - tändare för ljus mm - tändare [urvalet vari
450,99 kr

4251805464634 CF12511 2 meter istapsgirland som juldekoration - 
julfönsterbilder - istappsvinterdekoration för fönster och

168,99 kr
4251805464641 CF14640 3x dekorativ filtstativ till jul - Julgran av filt med bas av 

massivt trä - Julgran som dekoration
450,99 kr

4251805464658 CF12786 3-delat set bestående av matlåda och bestick, med 
roliga indiska och djurmotiv för pojkar och tjejer, matlåd

146,99 kr
4251805464665 CF12786 6-delat set bestående av matlåda och bestick, med 

roliga indiska och djurmotiv för pojkar och tjejer, matlåd
202,99 kr

4251805464672 CF16207 12x julgransdekorationer trähängeset - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

225,99 kr
4251805464689 CF16208 12x julgransdekorationer trähängeset - 

Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio
225,99 kr

4251805464696 CF16209 12x julgransdekorationer trähängeset - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

225,99 kr
4251805464702 CF16210 12x julgransdekorationer trähängeset - 

Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio
225,99 kr

4251805464719 CF16211 12x julgransdekorationer trähängeset - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

225,99 kr
4251805464726 CF12787 3-delat set bestående av matlåda och bestick, med 

roliga indiska och djurmotiv för pojkar och tjejer, matlåd
146,99 kr

4251805464733 CF12787 6-delat set bestående av matlåda och bestick, med 
roliga indiska och djurmotiv för pojkar och tjejer, matlåd

202,99 kr
4251805464740 CF17711 3x förvaringsburk - förvaringsburkar för mat - 

förvaringsburkar för pasta och müsli - behållare för förv
337,99 kr

4251805464757 CF17711 3x förvaringsburk - förvaringsburkar för mat - 
förvaringsburkar för pasta och müsli - behållare för förv

337,99 kr
4251805464764 CF17711 3x förvaringsburk - förvaringsburkar för mat - 

förvaringsburkar för pasta och müsli - behållare för förv
225,99 kr

4251805464771 CF14783 8-delad kaffekoppsset i modern art déco-stil - 
kaffekanna för te och glögg - keramisk kaffekopp - eleg

507,99 kr
4251805464788 CF11858 8x skum för hjärtformade blomsterarrangemang - 

blomskum för färska blommor - skum för hantverk för b
394,99 kr

4251805464795 CF14779 julgransskiva matt 33 cm - Julgransskiva i äkta glas till 
jul - Julgransskiva till granen med glitterelement

337,99 kr
4251805464900 CF11488 10x potatispresspåsar gjorda av 100 % bomull - 

återanvändbar dumplingspåse för att göra dumplings oc
337,99 kr

4251805464917 CF16971 4x julpåse - presentpåse till jul, jultomte och advent - 
XXL presentpåse med jultomtemotiv - presentpåse

337,99 kr
4251805464924 CF10955 4x bindtråd vardera 30 meter - hantverkstråd i klara 

färger - blomstertråd för blomsterarrangemang - dekora
168,99 kr

4251805464931 CF17009 2x värmeljushållare av metall - dekorativ 
värmeljushållare i form av en skål - ljushållare för en my

202,99 kr
4251805464948 CF10766 16x julgransdekorationsset - snöstjärnehänge - 

Julgransdekoration för att dekorera granen - Julgransde
225,99 kr
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4251805464955 CF17734 värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare för 4 
ljus - trådlykta - ljushållare som rumsdekoration - hemtil

337,99 kr
4251805464979 CF17735 2x värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare - 

trådlykta - ljushållare som rumsdekoration - hemtillbehö
225,99 kr

4251805464986 CF17733 2x värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare - 
trådlykta - ljushållare som rumsdekoration - hemtillbehö

202,99 kr
4251805464993 CF17727 3-delad kakburkset för jul, kakburksset, julburkar med 

lock, förvaringsburkar för kakor, godis och presenter [ur
337,99 kr

4251805465006 CF17212 2x juldekorationsstjärna - Julstjärna på träfot - Julställ - 
Bordsdekoration vid jultid - Metallstjärna att lägga ner

202,99 kr
4251805465013 CF16291 18x randigt band i blanka färger - 10 m per rulle - set 

presentband för hantverk och förpackningar - polyband 
168,99 kr

4251805465020 CF17741 dekorativ bricka av mangoträ - rektangulär träbricka för 
rumsdekoration - massiv träplatta med fötter - tillbehör 

337,99 kr
4251805465037 CF17732 2x dekorativ frukt äpple & päron - trädekoration i form 

av ett päron och ett äpple - tillbehör gjord av mangoträ 
337,99 kr

4251805465044 CF17740 2x bordsklocka - bordsklocka med klart ljud - 
mottagningsklocka för dörrvakt, kök, restaurang eller ho

168,99 kr
4251805465051 CF17739 julgranstopp i form av en stjärna - röd stjärna för 

toppen av granen - Julgranspynt - Julgranspynt av plast
146,99 kr

4251805465068 CF17737 julgranstopp i form av en stjärna - guldfärgad stjärna till 
julgranstoppen - Julgranspynt - Julgranspynt av plast - 

168,99 kr
4251805465075 CF17738 julgranstopp i form av en stjärna - silverfärgad stjärna 

till julgranstoppen - Julgransdekorationer - Julgransdeko
146,99 kr

4251805465082 CF17412 träfyr med LED-solljus - dekorativ fyr av trä i maritim 
stil för heminredning - maritim fönsterbrädesdisplay me

337,99 kr
4251805465099 CF17412 träfyr med LED-solljus - dekorativ fyr av trä i maritim 

stil för heminredning - maritim fönsterbrädesdisplay me
337,99 kr

4251805465105 CF17736 4x glittergren - glitterarrangemang till juldekorationen - 
dekoration till adventskransen, julgranen eller arrangem

202,99 kr
4251805465112 CF17728 3x plåtask för julkex - Julförvaringsburk med lock - 

förvaringslåda för godis, små presenter och presenter [
202,99 kr

4251805465129 CF4667 20x piprensare i rostfritt stål - rengöringsborstar för 
små rör eller hörn - miniborstar för kaffekvarnar, sugrör

168,99 kr
4251805465136 CF17742 pumpa med belysning - dekoration för Halloween och 

höst - dekorativ pumpa med ett läskigt ansikte - Hallow
394,99 kr

4251805465143 CF17745 100x gratulationskort till jul - Julkort med olika motiv - 
kort med matchande kuvert - gratulationskort

450,99 kr
4251805465150 CF17746 100x gratulationskort till jul - Julkort med olika motiv - 

kort med matchande kuvert - gratulationskort
450,99 kr

4251805465167 CF17776 10x ersättningslampor 2,5V / 0,35W - minilampor med 
grönt sockel - små lampor för ljuskedjor i blisterförpack

168,99 kr
4251805465174 CF0709 8x buntband för hörlurar - kabelhållare och 

kabelhanterare för att linda upp hörlurskablar - kabelup
146,99 kr

4251805465198 CF2709 3x paracord överlevnadsarmband - armband för 
utomhusaktiviteter och camping - mångsidigt överlevna

146,99 kr
4251805465204 CF2710 3x paracord överlevnadsarmband - armband för 

utomhusaktiviteter och camping - mångsidigt överlevna
146,99 kr

4251805465211 CF3544 6x slime med pruttljud i burken - pruttande deg i kalla 
färger - perfekt som en giveaway - färgglatt neon slime 

168,99 kr
4251805465228 CF17497 24x presentpåsar med vikbar låda, påse och förslutning 

- presentpåsar med kartongbas i julstil - plastpåsar för k
225,99 kr

4251805465235 CF3573 4x tandborste med barntandkräm - manuell tandborste 
med extra mjuka borst - tandvårdsborste för barn - sko

168,99 kr
4251805465242 CF4040 8x reflexremsor - snäpparmband för mer säkerhet - 

ljusremsor i reflekterande gult - byxklämma för ökad kö
168,99 kr

4251805465259 CF15852 6x trähängen till granen - julgransdekorationer i trä - 
träprydnad Juldekoration med färgglada motiv - dekorat

202,99 kr
4251805465266 CF15853 6x trähängen till granen - julgransdekorationer i trä - 

träprydnad Juldekoration med färgglada motiv - dekorat
202,99 kr

4251805465273 CF15854 6x trähängen till granen - julgransdekorationer i trä - 
träprydnad Juldekoration med färgglada motiv - dekorat

337,99 kr
4251805465280 CF17751 4x Halloween dekorativa tallrikar - dekorativa tallrikar 

med fantastiska läskiga motiv - skål för Halloween och t
394,99 kr

4251805465297 CF17752 4x Halloween dekorativa tallrikar - dekorativa tallrikar 
med fantastiska läskiga motiv - skål för Halloween och t

337,99 kr
4251805465303 CF17753 4x Halloween dekorativa tallrikar - dekorativa tallrikar 

med fantastiska läskiga motiv - skål för Halloween och t
337,99 kr

4251805465310 CF17758 12x påskägg att hänga upp med fjädrar - Påskägg i 
naturlig ägglook - hängare för påskbuketten av plast - h

202,99 kr
4251805465327 CF17759 12x dekorativa påskhängare - Påskhare i form av ett 

ägg av metall - Påskdekorationer för att hänga på buska
202,99 kr
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4251805465334 CF17760 12x dekorativa påskhängare - Påskhare i form av ett 
ägg av metall - Påskdekorationer för att hänga på buska

202,99 kr
4251805465341 CF14971 12x dekorativa påskhängare - Påskhare i form av ett 

ägg av metall - Påskdekorationer för att hänga på buska
202,99 kr

4251805465358 CF14971 12x dekorativa påskhängare - Påskhare i form av ett 
ägg av metall - Påskdekorationer för att hänga på buska

202,99 kr
4251805465365 CF17764 12x påskägg att hänga upp med fjädrar och blommor - 

Påskägg i naturlig ägglook - Hängare för påskbuketten a
202,99 kr

4251805465372 CF17765 12x påskägg att hänga upp med fjädrar och blommor - 
Påskägg i naturlig ägglook - Hängare för påskbuketten a

202,99 kr
4251805465389 CF17767 6x vårens dekorativa galgar - söta bin av metall - 

dekoration för att hänga på buskar, träd, dörrar och fön
202,99 kr

4251805465396 CF17768 "Willkommen" dörrhängare - trädörrskylt att hänga upp 
med konstgjorda blommor, rosett och träpärlor - hängar

202,99 kr
4251805465402 CF17769 2x dörrhängare "Willkommen" och "Welcome" med 

hängande blommor och fjärilar - dörrhängare i trä - galg
202,99 kr

4251805465419 CF17770 2x dörrhängare "Willkommen" och "Welcome" med 
hängande hjärtan - trädörrskyltar att hänga upp - galga

202,99 kr
4251805465426 CF17771 dekorativ figur gjord av trä - fjäril för vårdekoration - 

display för påsk, vår, sommardekoration - ljus träfigur - 
168,99 kr

4251805465433 CF17772 dekorativ figur av trä - fågel för vårdekoration - ståupp 
för påsk, vår, sommardekoration - ljus träfigur - påskde

168,99 kr
4251805465440 CF17773 2x dekorativa figurer av trä - fjäril och fågel för 

vårdekoration - display för påsk, vår, sommar - ljusa trä
337,99 kr

4251805465457 CF17774 dekorativ display av trä - bokstäver HOME med hjärta 
och fågel - dekorativa bokstäver att lägga ner - dekorati

202,99 kr
4251805465464 CF17775 dekorativ display av trä - bokstäver LOVE med hjärta 

och fågel - dekorativa bokstäver att lägga ner - dekorati
202,99 kr

4251805465471 CF5720 frimärksset i 30 delar - frimärken i klara färger - 
frimärken för att dekorera vykort och brev - frimärken f

168,99 kr
4251805465488 CF3688 12x måttband i fina färger för hantverk, skrädderi eller 

för byggarbetsplatsen - mått i cm och tum [urvalet varie
202,99 kr

4251805465495 CF17750 16x återanvändbara vinglas - genomskinliga, stapelbara 
plastvinglas för fester, camping och på språng - återanv

202,99 kr
4251805465501 CF17754 4x hängande dekorationssnöflinga - vinterdekoration 

som julgransdekoration - snöflinga av plast för upphäng
168,99 kr

4251805465518 CF17755 3x Jumbo shoppingpåse - plastpåsar med vintermotiv - 
XL shoppingpåsar - påsar för presenter och souvenirer [

225,99 kr
4251805465525 CF17756 3x dörrmattor - halkfri smutsfångande matta - 

vinterdörrmatta för inomhus och täckta utomhusytor [ur
337,99 kr

4251805465532 CF17777 6-delad lyktset - papperslyktor och pinnar med LED-ljus 
för Saint Martin, lyktaparad och Halloween - Martins lykt

337,99 kr
4251805465549 CF16213 2x LED-ljuskedja med timer - energibesparande 

julbelysning - ljuskedja med 20 LED-stjärnor av trä - Jul
202,99 kr

4251805465556 CF16213 2x LED ljuskedja med timer - energibesparande 
julbelysning - ljuskedja med 20 LED snöflingor av trä - J

202,99 kr
4251805465563 CF16213 3x LED ljuskedja med timer - energibesparande 

julbelysning - ljuskedja med 20 lysdioder vardera - desi
202,99 kr

4251805465570 CF10926 2x tesil i plast - tesil - fint tefilter för teälskare - med 
stämpel för klämning

146,99 kr
4251805465587 CF4525 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 

blåsa upp - idealisk resekudde för på språng
168,99 kr

4251805465594 CF12078 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 
blåsa upp - idealisk resekudde för på språng

168,99 kr
4251805465600 CF12078 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 

blåsa upp - idealisk resekudde för på språng
168,99 kr

4251805465617 CF17779 1x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 
blåsa upp - idealisk resekudde för på språng - med utök

168,99 kr
4251805465624 CF17779 1x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 

blåsa upp - idealisk resekudde för på språng - med utök
168,99 kr

4251805465648 CF12078 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 
blåsa upp - idealisk resekudde för på språng

168,99 kr
4251805465655 CF17779 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 

blåsa upp - idealisk resekudde för på språng - med utök
225,99 kr

4251805465662 CF7562 4-delad pincett set - universalpincett för hem och hobby 
- rak och böjd nåltång - kosmetisk pincett gjord av rostf

168,99 kr
4251805465679 CF17778 värmeljushållare av metall - dekorativ ljushållare för 4 

ljus - trådlykta - ljushållare som rumsdekoration - hemtil
337,99 kr

4251805465686 CF17757 frigolitplan för barn och vuxna - Stabilt segelflygplan 
med plug-in system - Hjälpmedel för koordination och p

225,99 kr
4251805465693 CF7759 3x förstoringsglas - läshjälp av glas - äkta 

glasförstoringsglas som kan användas på båda sidor - gl
202,99 kr
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4251805465709 CF7469 3-delad Halloween-kostymset - förklädnad för 
temafester eller på Halloween - tillbehör för läskiga kost

202,99 kr
4251805465730 CF9744 4x dörrkrokar, dubbla klädkrokar för upphängning 

innanför dörrar, lätt att hänga utan att borra eller repa
191,99 kr

4251805465747 CF9744 4x dörrkrokar, dubbla klädkrokar för upphängning 
innanför dörrar, lätt att hänga utan att borra eller repa

191,99 kr
4251805465754 CF9744 8x dörrkrokar, dubbla klädkrokar för upphängning 

innanför dörrar, lätt att hänga utan att borra eller repa
225,99 kr

4251805465761 CF12868 2x röd jumpsuit med huva i två olika storlekar - 
karnevalsdräkter för vuxna - bankrånarkostym för män 

563,99 kr
4251805465778 CF17785 2x gravdekorationshjärta med inskription på vingar - 

minnessten i hjärtform på änglavingar - väderbeständig 
225,99 kr

4251805465785 CF17786 gravdekorationshjärta, hjärtformad minnessten med 
fåglar och inskription, väderbeständig gravdekoration, s

202,99 kr
4251805465792 CF17787 gravdekorationsängel, minnessten med rosor och 

inskription, väderbeständig gravdekoration, sorgesten m
202,99 kr

4251805465808 CF17788 gravdekorationskors med vingar och inskription - 
väderbeständig korsgravsten med änglavingar och inskri

337,99 kr
4251805465815 CF17789 2x gravdekorationsfjäder med rosett - minnessten i 

form av en fågelfjäder med dekorativ rosett - väderbest
202,99 kr

4251805465822 CF17790 2x gravdekorationsros - minnessten i form av en 
rosenblomma med löv och stjälk - väderbeständig gravd

202,99 kr
4251805465921 CF9083 72x genomskinliga flugremsor - flugbetesremsor för 

fönsterveck - matningsbete för enkel fastsättning - fönst
337,99 kr

4251805465938 CF17413 6-delad mätskedssats - mätskopor för mjöl, spannmål 
eller djurfoder - fyllningsskopa i 3 storlekar - vägningssk

168,99 kr
4251805414172 CF13399 6x glasflaska 500 ml med kork - tom flaska med 

korkförslutning - glasbehållare för fyllning med vätskor s
337,99 kr

4251805465952 CF17796 6x glasflaska 500 ml med kork - tom flaska med 
korkpropp - glasbehållare för fyllning med vätskor som 

337,99 kr
4251805465969 CF13399 6x glasflaska 250 ml med kork - tom flaska med 

korkpropp - glasbehållare för fyllning med vätskor som 
337,99 kr

4251805465976 CF13399 6x glasflaska 120 ml med kork - tom flaska med 
korkpropp - glasbehållare för fyllning med vätskor som 

337,99 kr
4251805465983 CF17798 6x glasflaska 500 ml med kork - tom flaska med 

korkpropp - glasbehållare för fyllning med vätskor som 
337,99 kr

4251805465990 CF17035 hundleksak snögubbe - tuggleksak - pipande leksak 
med jute-rep och plyschhuvud - husdjursutrustning barn

168,99 kr
4251805466003 CF17784 elektrisk kvarn för kryddor - kvarn för malning med lätt 

- kryddkvarn för hela kryddor - salt- och pepparkvarn m
337,99 kr

4251805466010 CF17783 köksrivjärn med uppsamlingsbehållare - köksrivjärn och 
grönsaksskärare av rostfritt stål - rivjärn för frukt, gröns

337,99 kr
4251805466027 CF17405 3x kökssil - sil för tvätt av frukt och grönsaker - 

durkslag för pasta - rund kökssil med stativ
337,99 kr

4251805466058 CF14640 2x dekorativ filtstativ till jul - gran, filt med bas i massivt 
trä - vintrig hemtillbehör - julgran som vardagsrumsdek

394,99 kr
4251805466065 CF14640 2x dekorativ filtstativ till jul - gran av filt med bas i 

massivt trä - vintrig hemaccessoar - Julgran som dekora
394,99 kr

4251805466072 CF14640 2x dekorativ filtstativ till jul - gran av filt med bas i 
massivt trä - vintrig hemaccessoar - Julgran som dekora

394,99 kr
4251805466089 CF17502 6x tallrikar till jul, St Nicholas, Advent - Jultallrikar för 

nötter, frukt och godis - kakfat med olika julmotiv
337,99 kr

4251805466096 CF17504 6x tallrikar till jul, St Nicholas, Advent - Jultallrikar för 
nötter, frukt och godis - kakfat med olika julmotiv

337,99 kr
4251805466102 CF17366 skålset i 12 delar - återanvändbart plastporslin - 

utomhusporslin för grillning och camping - skål för sopp
225,99 kr

4251805466119 CF17366 skålset i 12 delar - återanvändbart plastporslin - skål för 
soppa, frukt eller snacks - porslin utomhus för grillning 

225,99 kr
4251805466126 CF17395 8-delad köksredskapsset - träskedsset för matlagning, 

rostning och bakning - salladsservrar, matskedar och sp
225,99 kr

4251805466133 CF17809 28-delar beer pong set - beer pong dricksspel med 24 
koppar och 4 bollar - partyspel pojkar mot tjejer - beer 

225,99 kr
4251805466140 CF17805 2-delad brickset av trä - träbricka - serveringsbricka 

med handtag i rustikt utseende - svartlackade dekorbrä
394,99 kr

4251805466157 CF17806 dekorativ skål av paulownia-trä - träbricka i form av en 
kanot för rumsdekoration - träskål för frukt och bröd me

450,99 kr
4251805466164 CF10296 24x fyllbara påskägg, färgglada plastägg att fylla och 

hänga upp, ihåliga plastägg för jakt på påskägg, påskko
202,99 kr

4251805466171 CF10298 24x fyllbara påskägg, färgglada plastägg att fylla och 
hänga upp, ihåliga plastägg för jakt på påskägg, påskko

202,99 kr
4251805466188 CF17812 nyckelsten "medium hill" - sten med hemligt fack - 

nyckelgömställe i stenlook - geocachingsten
168,99 kr
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4251805466195 CF17812 2x nyckelsten "medium hill" - sten med hemligt fack - 
nyckelgömställe i stenlook - geocachingsten

202,99 kr
4251805466201 CF17808 3x förvaringslåda med bambulock - förvaringslåda för 

mat och småsaker av plast - för kök, badrum, barnrum
337,99 kr

4251805466218 CF17813 nyckelsten "Pebblestone" - sten med hemligt fack - 
nyckelgömma i stenlook - geocachingsten

168,99 kr
4251805466225 CF17813 2x nyckelsten "Pebblestone" - sten med hemligt fack - 

nyckelgömma i stenlook - geocachingsten
202,99 kr

4251805466270 CF17807 flasköppnare för väggen - ölöppnare i kronkorsform - 
väggflasköppnare i vintagedesign - kronlocksborttagare 

225,99 kr
4251805466287 CF15250 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 

kartongägg för påskdekoration - design av presentförpa
225,99 kr

4251805466294 CF17121 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 
stora kartongägg - Påskdekoration presentförpackning -

337,99 kr
4251805466317 CF11206 20x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga i 

transportlåda, för camping och utomhus - idealisk för no
394,99 kr

4251805466324 CF11496 20x tältpinnar av stål - robusta markpinnar med gänga i 
transportlåda, för camping och utomhus - idealisk för no

450,99 kr
4251805466331 CF11641 12x tältpinnar av plast - markankare för camping, 

trädgård, strand - pinnar med pinnar avdragare - röda 
202,99 kr

4251805466348 CF11641 24x tältpinnar av plast - markankare för camping, 
trädgård, strand - pinnar med pinnar avdragare - röda 

337,99 kr
4251805466355 CF11641 12x tältpinnar av plast - markankare för camping, 

trädgård, strand - pinnar med pinnar avdragare - gula 
168,99 kr

4251805466362 CF11641 24x tältpinnar av plast - markankare för camping, 
trädgård, strand - pinnar med pinnar avdragare - gula 

202,99 kr
4251805466379 CF17422 förvaringsskåp med 3 förvaringslådor - hylla med 3 

tyglådor av polyester - skåp för småsaker - hylla för bad
507,99 kr

4251805466386 CF17803 120x tårtbotten - kaktoppare som botten för dekoration 
och servering - små papperstårtfat - drinkunderlägg

168,99 kr
4251805466393 CF17816 4x premiumservetter för golvtorkar - 

mikrofiberersättningsduk för mopp - rengöringsdukar fö
337,99 kr

4251805466409 CF17816 4x premiumservetter för golvtorkar - 
mikrofiberersättningsduk för mopp - rengöringsdukar fö

337,99 kr
4251805466416 CF7536 2x dammduk med teleskophandtag - dammtorkare 

extra lång och utdragbar - spindelvävskvast i klara färge
225,99 kr

4251805466423 CF17817 3x tvätthandskar för bilar och hushåll - 
mikrofiberhandskar - chenillehandskar - rengöringshand

202,99 kr
4251805466430 CF17804 bestickhållare av metall - pennhållare med löstagbar 

mellanvägg - metallkorg med handtag - bestickkorg för 
394,99 kr

4251805466447 CF17818 4x gravvas - kyrkogårdsvas med markspets - plug-in 
vas som gravdekoration - vas för kyrkogårdsgravar - va

225,99 kr
4251805466454 CF17800 8x presentpåsar av tyg - halvtransparent presentpåse 

med snöflingor i glitter - påse av rött tyg för att ge bort 
202,99 kr

4251805466461 CF17801 18-delat presentförpackningsset - papper, lockband och 
tagg - folie med jul- och vintermotiv för att slå in presen

168,99 kr
4251805466478 CF17820 500x fingermatspett i trä - långa träspett för att spett 

kött, grönsaker och frukter - grillspett för hushåll, gastro
202,99 kr

4251805466485 CF17821 12x glasunderlägg gjorda av bambu - fyrkantiga 
glasunderlägg med hållare och handtag - glasunderlägg

202,99 kr
4251805466492 CF17819 6x glasflaska 550 ml - glasbehållare med svängtopp för 

fyllning med vätskor - transparent flaska för oljor, vinäg
337,99 kr

4251805466508 CF17804 bestickhållare av metall - pennhållare med löstagbar 
mellanvägg - metallkorg med handtag - bestickkorg för 

394,99 kr
4251805466515 CF17804 bestickhållare av metall - pennhållare med löstagbar 

mellanvägg - metallkorg med handtag - bestickkorg för 
394,99 kr

4251805466522 CF17822 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 
blåsa upp - idealisk resekudde för flyg, tåg och bussar

202,99 kr
4251805466539 CF17822 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 

blåsa upp - idealisk resekudde för flyg, tåg och bussar
202,99 kr

4251805466546 CF17822 2x uppblåsbar nackstödskudde - praktisk nackkudde att 
blåsa upp - idealisk resekudde för flyg, tåg och bussar

202,99 kr
4251805466553 CF17655 2-delat sommarfestset - festtillbehör för sommaren - 

Hawaii kedja och strandhatt i cowboyform - färgglad so
225,99 kr

4251805466560 CF17810 2x karibisk hatt - flätad och sliten stråhatt - solhatt för 
stranden eller festen - strandtillbehör - huvudbonader i 

337,99 kr
4251805466577 CF9487 26-delade sedlar med trollmotiv - små 

anteckningsböcker med roliga fantasifigurer - blå och ro
202,99 kr

4251805466584 CF12660 2x skydd för vindrutan på vintern - bilfönsterskydd för 
vindrutan - mot UV-strålning, sol, damm, is och snö - fr

337,99 kr
4251805466591 CF2428 2x reseadapter världen universell till skyddskontakt CEE 

7/7 - uttagsadapter för resenärer från utlandet till Tyskl
202,99 kr
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4251805466607 CF8138 2x dekorativa glastallrikar för choklad, desserter, frukt 
och som ostbricka - fyrkantigt frostat glas serveringsfat 

225,99 kr
4251805466614 CF8138 4x dekorativa glastallrikar för choklad, desserter, frukt 

och som ostbricka - fyrkantigt frostat glas serveringsfat 
337,99 kr

4251805466621 CF15948 6x julgranshängskottar - grankottar för granen - 
Julgransdekorationer att fästa för juldekoration

394,99 kr
4251805466638 CF15948 12x julgranshängskottar - grankottar för granen - 

Julgranspynt att fästa för juldekoration
450,99 kr

4251805466645 CF17825 fiskenät för dekoration - maritim väggdekoration av 
garn - stort fiskenät för privatpersoner, hotell och restau

202,99 kr
4251805466652 CF10514 2x vindaskfat gjorda av dolomitkeramik - 

väderbeständiga stormaskar med färgglada ränder - sto
337,99 kr

4251805466669 CF10515 2x vindaskfat gjorda av dolomitkeramik - 
väderbeständig stormaskfat - stora bords askkoppar me

337,99 kr
4251805466676 CF10516 XL vindaskfat av dolomitkeramik - väderbeständig 

stormaskfat med färgglada ränder - stort bords askfat 
337,99 kr

4251805466683 CF12067 2x vindaskfat gjorda av dolomitkeramik - 
väderbeständiga stormaskar med färgglada ränder - sto

337,99 kr
4251805466690 CF16042 2x vindaskfat gjorda av dolomitkeramik - 

väderbeständiga stormaskar med färgglada ränder - sto
337,99 kr

4251805466706 CF17826 deco trap - fiskenät för inredning - naturligt färgat 
trålnät med dekorativa skal - rumsdekoration för privata

202,99 kr
4251805466720 CF6556 9-delat trattset i 3 storlekar - diskmaskinssäkra 

påfyllningshjälpmedel i fantastiska färger - tratt med påf
337,99 kr

4251805466775 CF12868 Röd jumpsuit med huva - karnevalskostymer för vuxna - 
bankrånarkostym för män och kvinnor i olika storlekar

507,99 kr
4251805466799 CF4784 4x reflekterande tejp - snäpparmband för mer säkerhet 

- neonarmband för cyklister, joggare och fotgängare [m
146,99 kr

4250847151014 CF3458 TV-antenn koaxialkontakt - reservdelar för koaxialkabel 
- anslutningsuttag för tv-kabel

168,99 kr
4250847151014 CF3458 TV-antenn koaxialkontakt - reservdelar för koaxialkabel 

- anslutningsuttag för tv-kabel
168,99 kr

4251805466843 CF9035 4x bordstabletter Maritime - avtorkningsbara 
bordstabletter - bordstabletter för matbordet - bordstabl

168,99 kr
4251805466850 CF9035 8x bordstabletter Maritime - avtorkningsbara 

bordstabletter - bordstabletter för matbordet - bordstabl
202,99 kr

4251805466867 CF12444 2x LED fairy lights "ball" - belysning med 10 lysdioder i 
skandinavisk dekor - dekoration för jul, födelsedagar, br

225,99 kr
4251805466874 CF17831 3x vattenflaska i glas - dricksflaska i glas för sport & 

fritid med skruvlock och termohylsa av neopren - sportfl
337,99 kr

4251805466881 CF17833 3-delad brickset av mangoträ - träbricka i tre olika 
storlekar - stora dekorativa skålar med rustikt utseende

563,99 kr
4251805466898 CF17835 3x citruspress av plast - juicepress för citroner och 

andra frukter - handpressare för köket med avtagbar sil 
202,99 kr

4251805466904 CF17408 3x minikorg för servering av pommes frites - snackskål i 
metall - silverfärgade ministekkorgar - serveringskorg m

168,99 kr
4251805466911 CF17408 6x minikorg för servering av pommes frites - snackskål i 

metall - silverfärgade ministekkorgar - serveringskorg m
202,99 kr

4251805466928 CF17829 8x träunderlägg - bas för koppar och glas - träskiva för 
hantverk - fyrkantiga bordsunderlägg för drinkar

202,99 kr
4251805466935 CF8052 4-delad uppsättning hörlurar med pekskärmshandskar, i 

de fantastiska färgerna rosa/grå, integrerad mikrofon oc
202,99 kr

4251805466942 CF17836 3x förvaringslåda med bambulock - förvaringslåda för 
mat och småsaker av plast - för kök, badrum och barnr

225,99 kr
4251805466959 CF17837 7-delad bambu skärbräda set - frukostbrädor med 

brädhållare - små hållbara serveringsfat - brödbrädor m
337,99 kr

4251805466966 CF17832 4x soppskålar av porslin - platt müsliskål i modern 
design - porslinsskål för müsli, soppor och andra rätter

394,99 kr
4251805466973 CF17834 dräneringsställ för disk - tallrikhållare av metall - stabil 

diskavlopp - modern köksarrangör - ädel disktork - grytl
337,99 kr

4251805466980 CF17828 6-delad glasunderläggsset av äkta trä med hållare - 
glasunderlägg för koppar och glas - bordsskydd för dryc

337,99 kr
4251805466997 CF17830 2x ersättningsduk för golvtorkare - ersättningsduk för 

mikrofibermopp - rengöringsdukar för våt- och kemtvätt
202,99 kr

4251805467000 CF17390 toalettborste med hållare - toalettborste med 
stativhållare - badrumsset för toaletten - toalettborste m

337,99 kr
4251805467017 CF15437 2x hängande hylla - praktisk upphängning av filt - 

förvaring för upphängning - perfekt för tält, garage, terr
168,99 kr

4251805467024 CF17839 16-delad set med dukvikter med filtpåse - magnetiska 
dukvikter av rostfritt stål 430 - vardera väger ca. 50g - 

394,99 kr
4251805467031 CF16581 2x blomlåda 60 cm - plastkruka - robust växtlåda - extra 

lång blomlåda - plastlåda för att hålla växter
337,99 kr
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4251805467048 CF16582 2x blomlåda 80 cm - plastkruka - robust växtlåda - extra 
lång blomlåda - plastlåda för att hålla växter

337,99 kr
4251805467055 CF17503 6x tallrikar till jul, St Nicholas, Advent - Jultallrikar för 

kex, stollen, godis - presenttallrikar med olika presentm
394,99 kr

4251805467062 CF16116 12x julgransdekorationer trähängeset - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

225,99 kr
4251805467079 CF16116 12x julgransdekorationer trähängeset - 

Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio
225,99 kr

4251805467086 CF16116 12x julgransdekorationer trähängeset - 
Julgransdekorationer för dekoration - Julgransdekoratio

225,99 kr
4251805467093 CF6923 2x rosa spargris - sparbössa med lås - sparbössa som 

kan öppnas - turgris för sparande, till bröllop, dop, förlo
394,99 kr

4251805467147 CF10073 uppblåsbar ko med horn - sittmöbler i plast - 
prydnadsföremål för barn- eller babyrum - hemtillbehör 

450,99 kr
4251805467178 CF17843 600x fingermatspett av trä - träspett med bred greppyta 

för bättre grepp - grillspett för hushåll, buffé eller gastro
337,99 kr

4251805467185 CF17844 600x fingermatspett av trä - träspett med bred greppyta 
för bättre grepp - grillspett för hushåll, buffé eller gastro

394,99 kr
4251805467192 CF17844 1000x fingermatspett av trä - träspett med bred 

greppyta för bättre grepp - grillspett för hushåll, buffé el
450,99 kr

4251805467222 CF4357 8x självhäftande minnes kylfläns - liten kopparkylare för 
högpresterande eller överklockade system - kylare för li

202,99 kr
4251805467314 CF11930 3x sprayflaska med våg - vattenpumpsspruta med 

28/400 gänga för hushåll, trädgård, verkstad, bil - atomi
337,99 kr

4251805467321 CF13828 3D-månsken med 12 växlande månfaser - romantisk 
nattlampa med fjärrkontroll - sömnhjälp för barn med lj

394,99 kr
4251805467338 CF17852 4x sopset - sopset bestående av handborste och 

sopskyffel - handborste i moderna färger - spade med g
337,99 kr

4251805467345 CF8261 8x gecko sugkopp väggkrokar - stora ca. 9 x 6,5 cm - 
hög sugkraft - handdukshållare för ödla - klädkrok för ö

168,99 kr
4251805467352 CF8261 16x gecko sugkopp väggkrokar - stora ca. 9 x 6,5 cm - 

hög sugkraft - handdukshållare ödla - klädkrok ödla i 2 f
225,99 kr

4251805467383 CF14014 40x sugkoppshållare med kabelspår, genomskinlig för 
sagoljus och fönsterdekorationer till jul, påsk, nyårsafto

202,99 kr
4251805467390 CF14014 80x sugkoppshållare med kabelspår, genomskinlig för 

ljus och fönsterdekorationer till jul, påsk, nyårsafton - su
225,99 kr

4251805467413 CF13986 20x sugkopp XL - universal sugkoppshållare med 
metallkrok - sugkoppar för att hänga upp sagolampor, h

202,99 kr
4251805467420 CF17131 6x skärbräda av bambu - frukostbrädor i trä - 

brödbrädor för skärning, smörjning, presentation - kökst
337,99 kr

4251805467437 CF17131 12x skärbräda av bambu - frukostbrädor i trä - 
brödbrädor för skärning, smörjning, presentation - kökst

394,99 kr
4251805467444 CF8746 4x påskkorgar med dekorativt gräs och äggfärger - 

Påskkorgar med grönt gräs - raffiakorg med påskgräs
337,99 kr

4251805467475 CF12450 LED ljusbåge som julbelysning - ljusbro med 9 lysdioder 
- liten ljusbågspyramid - fönsterlampor till jul

394,99 kr
4251805467499 CF17869 påskdekoration & presentset - gröna raffiakorgar, ljust 

påskgräs, äggfärger - DIY påskkorgar - Påskbo att desig
337,99 kr

4251805467505 CF17868 2x förvaringslåda med bambulock - arrangör för kök, 
badrum, barnrum - metalllåda för mat och små redskap

394,99 kr
4251805467512 CF17867 2x förvaringslåda med bambulock - metallförvaringslåda 

för mat och småsaker - organisatör för kök, badrum, ba
337,99 kr

4251805467529 CF17865 6x flugsmällare av plast - blomformad insektsfångare - 
skadedjursbekämpning i klara färger - lätt och smidigt 

202,99 kr
4251805467536 CF17740 2x bordsklocka - bordsklocka med tydligt ljud - 

mottagningsklocka för dörrvakt, kök eller hotell & barer 
202,99 kr

4251805467543 CF17861 8x regnponcho med huva - poncho i 4 färger - 
nödponcho för festivaler, arenor, vandring, camping [ur

202,99 kr
4251805467567 CF17224 2x inomhusväxthus för odling av växter - odlingskrukor 

för 24 växter - växtlåda för hemmet - växtodlingsset
337,99 kr

4251805467574 CF17855 bordsklocka med fotoram - batteridriven analog klocka 
med bildram - väggklocka med vit ansikte - modern foto

225,99 kr
4251805467581 CF17855 bordsklocka med fotoram - batteridriven analog klocka 

med bildram - modern fotodisplay med klocka för hem e
225,99 kr

4251805467598 CF17860 3x keramiska kaffemuggar - maritima kaffemuggar för 
hem och kontor - kaffekanna för kalla och varma drycke

337,99 kr
4251805467604 CF17860 3x keramiska kaffemuggar - maritima kaffemuggar för 

hem och kontor - kaffekanna för kalla och varma drycke
337,99 kr

4251805467611 CF16738 2x LED-nattlampa med färgväxling - LED-sockelljus som 
snoozeljus - orienteringsljus för hemmet - nattlampa för

225,99 kr
4251805467628 CF17870 2x dekorativ påskhare - dekorativ figur att lägga ner - 

dekorativ påskkanin med barn - guldfärgad påskhare m
394,99 kr
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4251805467635 CF17875 18-delat påskägg kreativt set med pennor och stenciler 
- set för att måla och dekorera påskägg - DIY påskdekor

202,99 kr
4251805467642 CF17148 2x dekorativa påskharar gjorda av keramik - konstfulla 

dekorativa figurer för påskdekoration - dekorativa kanin
337,99 kr

4251805467659 CF17873 4x keramiska kaffemuggar - kaffemugg med påskmotiv 
- kaffekanna för kalla och varma drycker - färgglada ha

337,99 kr
4251805467666 CF17874 4x keramiska kaffemuggar - kaffekanna för kalla och 

varma drycker - kaffemugg med påskmotiv - färgglada 
337,99 kr

4251805467673 CF17877 12x påskägg med gnistrande paljetter - Paljettägg till 
påskgranen eller som rumsdekoration - Handlimmade ä

168,99 kr
4251805467680 CF17871 förvaringsburk med lock i påskdesign - keramisk 

kexburk för påsk och vår - godisburk med kaninmotiv - 
225,99 kr

4251805467697 CF17872 förvaringsburk med lock i påskdesign - godisburk med 
kaninmotiv - keramisk kexburk för påsk och vår - kerami

337,99 kr
4251805467703 CF17876 3x Diamond Art Set Påskdesign - Mosaikmålning med 

siffror för unika DIY-bilder - Korsbroderi påsk med färgg
202,99 kr

4251805467710 CF7841 2x satellitkabel - Robust satellitkabel för inomhusbruk - 
För snabb och stabil överföring av digitala tv-signaler

168,99 kr
4251805467727 CF17871 2x förvaringsburk med lock i påskdesign - keramisk 

kexburk för påsk och vår - godisburk med kaninmotiv - 
394,99 kr

4251805467734 CF3553 12x medium tandborste - manuell tandborste med 
medelhårda borst - tandvårdsborste för vuxna - flexibelt

168,99 kr
4251805467741 CF3555 16x medium tandborste - manuell tandborste med 

medelhårda borst - tandvårdsborste för vuxna - skonsa
202,99 kr

4251805467758 CF3569 8x barntandborste i delfindesign - manuell tandborste 
med mjuka borst - tandvårdsborste för barn från 3-7 år 

168,99 kr
4251805467765 CF6724 4x barntandborste i klara färger - manuell tandborste, 

extra mjuka borst - tandvårdsborste för barn från 2 år - 
168,99 kr

4251805467772 CF17782 80x dekorativa spindlar - bordsdekoration för 
skräckfester på Halloween - plastspindlar som scatter-d

168,99 kr
4251805467789 CF17393 bakmatta i silikon - hållbart alternativ till bakplåtspapper 

- perfekt för att baka kex, bröd och pizza - halkfri bakm
225,99 kr

4251805467796 CF3347 8x barntandborstar med borsthuvuden - resemanuell 
tandborste för barn från 2 år - mjuka specialborst och s

225,99 kr
4251805467802 CF17393 bakmatta i silikon - hållbart alternativ till bakplåtspapper 

- perfekt för att baka kex, bröd och pizza - halkfri bakm
202,99 kr

4251805467819 CF12959 St. Patrick's Day-kostymset - Grön hatt med skägg och 
visselpipa - Perfekt för irländska firanden - Saint Patrick

337,99 kr
4251805467826 CF6112 120-delars SCOUBIDOU flätade armbandsset - 

fantastiska glitterfärger för armband, fotledsarmband oc
168,99 kr

4251805467833 CF17802 16-delat bestickset för 4 personer - bestick i rostfritt stål 
- mörka bestick med kniv, gaffel, sked, tesked - matt m

394,99 kr
4251805467840 CF17381 3x organizer med lock - förvaring av småsaker - 

förvaringslådor för smycken, kosmetika, sykit - rund pla
337,99 kr

4251805467857 CF11389 10x äggfärger marmoreffekt - flytande äggfärger för 
vita och bruna ägg - med speciella handskar för fantasti

168,99 kr
4251805467864 CF11389 25x äggfärger marmoreffekt - flytande äggfärger för 

vita och bruna ägg - med speciella handskar för fantasti
225,99 kr

4251805467871 CF17858 4x bordstablett Mandala - modern bordstablett i vintage 
design - jute bordstablett - runda bordstabletter för kök,

337,99 kr
4251805467888 CF17866 tårtställ vridbart Ø 30 cm - tårtställ med glasskiva - 

tårtställ för modellering och servering av tårtor och tårto
394,99 kr

4251805467895 CF3908 8x medium tandborste - manuell tandborste med 
medelhårda borst - tandvårdsborste för vuxna - skonsa

202,99 kr
4251805467901 CF17857 solcellslampa med rörelsesensor - trädgårds- eller 

uteplatsbelysning för utomhusbruk - ljus med rörelsesen
563,99 kr

4251805467918 CF8809 18x påskägg för upphängning - spräckliga 
påskdekorationer i fina färger - dekorativa påskägg - sto

337,99 kr
4251805467925 CF17879 8x träunderlägg - minipallar med "Favoritdrink" 

bokstäver som glasunderlägg för drinkar - träunderlägg 
337,99 kr

4251805467932 CF17878 8x plastskålar - plastsnackskålar - återanvändbara 
behållare - okrossbara flingskålar - campingporslin

225,99 kr
4251805467949 CF17879 4x träunderlägg - minipallar med "Favoritdrink" 

bokstäver som glasunderlägg för drinkar - träunderlägg 
202,99 kr

4251805467956 CF17859 2-delad brickset av metall och glas - spegelbricka för 
smycken och prydnadsföremål - elegant inredda serveri

450,99 kr
4251805467963 CF17880 kallramsfleece - trädgårdsfleece för växtskydd på 

vintern - vinterfleece som frostskydd för att täcka växter
225,99 kr

4251805467987 CF17324 2x LED-ljus i sten - flimrande LED-ljus för inne och ute - 
stämningsljus för romantiska kvällar

394,99 kr
4251805467994 CF17270 2-delad LED-ljusset - flimrande LED-ljus för inne och ute 

- stämningsljus för romantiska kvällar
394,99 kr
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4251805468007 CF9902 2x dragpropp för dörren - mikrofiberdörrens 
bottentätning - dragpropp med dubbeltätning - skydd m

337,99 kr
4251805468014 CF17884 påskklistermärkeset med 7 klistermärken - 

Påskäggklistermärkeset med färgglada mönster för en o
168,99 kr

4251805468021 CF17881 3x hänglås med solida metallnycklar - säkerhetslås med 
härdat bygel - källarlås 25 mm - bygellås för hushåll, frit

202,99 kr
4251805468038 CF11395 72x krympfilm för påskägg - perfekt för förpackning och 

snygg förvaring av egendesignade ägg [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805468045 CF17882 påskklistermärkeset med 8 klistermärken - 
Påskäggklistermärkeset med färgglada ansikten för en o

168,99 kr
4251805468052 CF17883 18x krympfilm för påskägg - perfekt för förpackning och 

snygg förvaring av egendesignade ägg [urvalet varierar]
168,99 kr

4251805468069 CF12540 2 par skeletthandskar i svart för barn - läskiga 
benhandskar i en storlek för karneval, Halloween, cospl

168,99 kr
4251805468076 CF17722 3-delad uppsättning blandningsskålar - halkfria 

degskålar med gummibotten, pip och halkfritt handtag -
450,99 kr

4251805468083 CF17887 Hexagon vägghylla av metall och trä med 3 hyllor - 
Svart flytande hylla i industriell design - Hexagon hängh

394,99 kr
4251805468090 CF17888 förvaringslåda för tepåsar - telåda av bambuträ med 8 

fack och visningsfönster - telåda för upp till 95 tepåsar -
394,99 kr

4251805468106 CF17889 LED poolbelysning med färgväxlingsfunktion - 
energieffektivt och batteridrivet ljus för en oas av avkop

202,99 kr
4251805468113 CF17886 4x glas askkoppar - svarta glas askkoppar för cigaretter 

och cigariller - askkoppar för privat bruk och gastronomi
225,99 kr

4251805468120 CF17889 2x LED poolbelysning med färgväxlingsfunktion - 
Energieffektivt och batteridrivet ljus för en oas av avkop

337,99 kr
4251805468137 CF10415 10x diskborste - universaldiskborste med hängkrok - 

flaskrengöring - glassvamp - köksborste för upphängnin
337,99 kr

4251805468144 CF17885 4x metallskål - skål för sallad, dipp och snacks - lätt 
skålset - kryddskål - stapelbar metallskål - snackskålar

202,99 kr
4251805468151 CF9279 3x askkoppar gjorda av rostfritt stål - minimalistisk 

askkopp - slitstark askkopp för snygg och hygienisk ask
146,99 kr

4251805468168 CF9279 6x askkoppar av rostfritt stål - minimalistisk askkopp - 
slitstark askkopp för snygg och hygienisk askhantering

202,99 kr
4251805468175 CF9279 9x askkoppar tillverkade av rostfritt stål - minimalistisk 

askkopp - slitstark askkopp för snygg och hygienisk ask
337,99 kr

4251805468182 CF17903 10x doftoljor à 10ml i ett set - naturlig rumsdoft - 
doftolja för aromspridare, luftfräschare, vattenförångare

225,99 kr
4251805468199 CF17891 dekorativa bokstäver av metall med en bas av mangoträ 

- Påskdisplay för vårdekoration - Display för påsk - deko
394,99 kr

4251805468205 CF17895 par dekorativa metallkaniner med bas av mangoträ - 
Påskharar för vårdekoration - Påskställ - Snygg hemtillb

450,99 kr
4251805468212 CF17892 dekorativ kanin i metall med botten av mangoträ - 

Påskhare för vårdekoration - Påskställ - dekorativ hemtil
202,99 kr

4251805468229 CF17896 dekorativa kaniner mamma med barn - två 
metallkaniner på en bas gjord av mangoträ - Påskharar 

337,99 kr
4251805468236 CF17898 dekorativt blomställ - premium metallblomma på en 

mangoträbas - dekorativ blomma av metall att sätta up
225,99 kr

4251805468243 CF17815 3x påskägg att fylla - färgglada fyllningsägg till påsk - 
stora kartongägg - Påskdekoration presentförpackning -

394,99 kr
4251805468250 CF17900 handgjorda bokstäver "Relax" - Elegant dekoration 

gjord av trä och naturlig jute för en avslappnad atmosfä
202,99 kr

4251805468267 CF17897 dekorativt blomställ - premium metallblomma på en 
mangoträbas - dekorativ blomma av metall att sätta up

337,99 kr
4251805468274 CF17894 dekorativ display Hem - bokstäver gjorda av metall på 

en bas av mangoträ - dekorativa bokstäver att lägga ner
202,99 kr

4251805468298 CF17916 2x dekorativa blomsterställ - premium metallblommor 
på mangoträbaser - dekorativa metallblommor att sätta 

337,99 kr
4251805468304 CF12396 3x kruka med avtagbart fat - blomkruka för rum, 

balkong och trädgård - växtkruka för blommor och örter
337,99 kr

4251805468311 CF17899 premium stand-up kompassrosa - dekorativ kompassros 
gjord av metall på en bas av mangoträ - maritim metall 

450,99 kr
4251805468328 CF17899 premium ståankare - dekorativt metallankare på bas av 

mangoträ - maritimt ankare att sätta upp
450,99 kr

4251805468359 CF12560 47-delars festfodral för en flickas födelse - dekoration 
för en genusavslöjande fest - festtillbehörset med ballon

225,99 kr
4251805468366 CF12559 festfodral i 47 delar för födseln av en pojke - dekoration 

för en genusavslöjande fest - festtillbehörsset med ballo
337,99 kr

4251805468380 CF3631 39-delad universalkroksats - krokar gjorda av rostfritt 
stål för att fästa olika hushållsartiklar och mat

202,99 kr
4251805468397 CF8208 4x medicindispenser - medicinask för 7 dagar - 

tablettbox - tablettbox - tablettbox - veckodispenser för 
337,99 kr

Sidan: 311/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805468410 CF17919 4x metallisbitar - diskmaskinssäkra premium 
metallisbitar för sprit - rostfria kylstenar för whisky, vin 

202,99 kr
4251805468427 CF17919 8x metallisbitar - diskmaskinssäkra premium 

metallisbitar för sprit - rostfria kylstenar för whisky, vin 
337,99 kr

4251805468434 CF17922 4x grillrengöringssten - pimpsten för rengöring av olika 
ytor - återanvändbar grytskrapa - rengöringssten

168,99 kr
4251805468458 CF17926 4x kaffemuggar i modern design - små kaffemuggar 

med tryck "kaffe" - muggar för varma och kalla drycker 
225,99 kr

4251805468465 CF17923 2x glasöppnare för att öppna locket på olika kärl - 
flasköppnare för kärl med en lockdiameter på 2 cm till 7

168,99 kr
4251805468472 CF17924 köksredskapshållare - matlagningsskedsställ i metall - 

metalllåda som bestickhållare - bestickkorg i industriell 
225,99 kr

4251805468489 CF17937 Baskerset i 2 delar - för vardagsbruk, karneval, 
karneval, Halloween och temafester - basker i en storlek

170,99 kr
4251805468496 CF17611 2-delat set fruktkorg med lock - metallskål och flughuva 

- matskärm - grönsakskorg - dekorativ fruktskål - matbe
225,99 kr

4251805468502 CF17927 syset - 36 individuella symaskinspolar med 
förvaringslåda - sytråd på spolen i 36 färger - sytillbehör

168,99 kr
4251805468519 CF17936 3-delad clownset för att klä ut sig som en clown - 

kostymset med prickig fluga, hängslen och clownnäsa - 
337,99 kr

4251805468526 CF17921 28x återanvändbara isbitar med förvaringsbox - 
partyisbitar för att kyla drycker - isbitar i fruktdesign

225,99 kr
4251805468526 CF17921 28x återanvändbara isbitar med förvaringsbox - 

partyisbitar för att kyla drycker - isbitar i fruktdesign
225,99 kr

4251805468533 CF17925 6x såpbubbelstav - såpbubblesvärd - stora såpbubblor 
för födelsedagar och bröllop [urvalet varierar]

337,99 kr
4251805468557 CF17931 2-delad St. Patrick's Day-set - hängslen och fluga i 

Leprechaun-look - kostymtillbehör - kostymoutfit för kar
202,99 kr

4251805468564 CF17116 2x dekorativa kaniner för påskdekorationer - Påskharar 
med mönster av filt att lägga ner - Filtkaniner på träbott

337,99 kr
4251805468632 CF15389 2x dekorativa displayer för påsk - påskharar i trä - 

träfigurer att sätta upp som påskdekorationer
394,99 kr

4251805468649 CF13050 3x dekorativt ägg med LED-belysning - Upplyst påskägg 
för dekoration - Tidlöst upplyst påskägg i lantlig stil - Sn

225,99 kr
4251805468656 CF12927 5x äggkoppar i kycklingdesign - Gul kopp för påskägg 

eller vanliga ägg - Ägghållare av glaserad keramik - Kök
225,99 kr

4251805468670 CF17180 2-delad kaninsats med glasögon - keramiska kaniner i 
rosa och vitt - Påskhare med plyschkrage och glasögon 

202,99 kr
4251805468687 CF17942 4-delat serveringsset - skålset med träskiva för 

servering av tapas, mezze eller antipasti - 3 skålar i 3 st
394,99 kr

4251805468717 CF17253 2x glasunderlägg - stålunderlägg - glasunderlägg för 
kastruller, stekpannor och grytor - med gummifötter - m

225,99 kr
4251805468724 CF17252 2x runda glasunderlägg - stålunderlägg - glasunderlägg 

för kastruller, stekpannor och grytor - med gummifötter 
225,99 kr

4251805468731 CF17946 8x skifferunderlägg - hjärtformade glasunderlägg med 
halkfria gummifötter - skiffer med bruten kant

337,99 kr
4251805468748 CF17934 2x clownfluga - färgglad prickig rosett i clownlook - 

kostymtillbehör i neonstil - halsrosett i en storlek
202,99 kr

4251805468755 CF17932 2x clownfluga - färgglad mönstrad rosett i clownlook - 
kostymtillbehör - färgglad halsrosett i en storlek

202,99 kr
4251805468762 CF17840 4000x trätandpetare - tandpetare 8 cm - cocktailspett i 

trä - träpinnar för gör-det-själv-projekt, hantverk - träsp
202,99 kr

4251805468779 CF17842 2000x trätandpetare med cellofodral - tandpetare 6,5 
cm - cocktailplockar i trä - hygieniskt packade träpinnar 

168,99 kr
4251805468786 CF8811 5x dekorativa galgar - Påskdekorationer av trä i 

uggledesign - dekorativa galgar för fönster, dörrar och b
146,99 kr

4251805468793 CF17850 500x pommes frites gaffel - fruktgaffel träbestick - 
robust träplock med brett handtag - festplock för pomm

168,99 kr
4251805468809 CF17934 2x clownfluga - färgglad prickig rosett i clownlook - 

kostymtillbehör - halsrosett i en storlek
202,99 kr

4251805468816 CF17845 500x fingermatspett av bambu - långa träspett för att 
spett kött och grönsaker - grillspett

168,99 kr
4251805468823 CF17846 500x bambu shashlikspett - långa träspett för att spett 

kött och frukt - grillspett för gastronomi
168,99 kr

4251805468830 CF17904 250x sugrör av papper - sugrör av papper för fester, 
födelsedagar, bröllop och examen - hållbara drickslanga

202,99 kr
4251805468847 CF17930 XXL clownfluga - stor färgglad prickig rosett i clownlook 

- kostymtillbehör halsrosett i en storlek
202,99 kr

4251805468854 CF17906 500x fingermatspett i trä - långa träspett för att spett 
kött, grönsaker och frukter - grillspett för hushållsbruk

112,99 kr
4251805468861 CF17905 250x pappers flexi sugrör - papperssugrör för fester, 

födelsedagar, bröllop och examen - hållbara drickslanga
202,99 kr
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4251805468878 CF9303 2x cykel multifunktionsverktyg 13 i 1 - hopfällbart 
reparationsverktyg - mångsidigt cykelverktyg

202,99 kr
4251805468885 CF17910 32x popcornpåsar - papperspåsar för picknick, 

födelsedagar, bröllop eller som ett litet påskbo - snacks
168,99 kr

4251805468892 CF7603 5x pillerbehållare - medicinask med nyckelring - 
vattentät nyckelbricka med O-ring - geocaching - adress

168,99 kr
4251805468908 CF17910 16x popcornpåsar - papperspåsar för picknick, 

födelsedagar, bröllop eller som ett litet påskbo - snacks
168,99 kr

4251805468915 CF17849 250x fingermatspett i trä - långa träspett för att spett 
kött, grönsaker och frukter - grillspett för hushållsbruk

202,99 kr
4251805468922 CF17847 1000x fingermatspett i trä - långa träspett för att spett 

kött och grönsaker - grillspett för hushållsbruk
202,99 kr

4251805468939 CF17848 1000x kebabspett i trä - långa träspett för att spett kött, 
grönsaker och frukter - grillspett för gastronomi

202,99 kr
4251805468946 CF17945 3x kaffemuggar i vintage design - keramisk kaffemugg 

med emaljlook - handtagsmugg för camping och vandri
337,99 kr

4251805469066 CF9158 tårtbehållare för förvaring och transport av bakverk - 
transportlåda - tårtbehållare och matlåda med handtag

337,99 kr
4251805469097 CF17954 3x kryddburkar - förvaringsburk med trälock och 

tätningsring - glasburk för te, örter och kryddor - behåll
225,99 kr

4251805469103 CF17953 3x kryddburkar - förvaringsburk med trälock och 
tätningsring - glasburk för te, örter och kryddor - behåll

225,99 kr
4251805469110 CF17958 4x diskbänksinsats - fyrkantig diskbänksmatta - insats 

för diskho - matta av flexibel plast för att skydda ytor - 
225,99 kr

4251805469127 CF17960 4x diskbänksinsats - fyrkantig diskbänksmatta - insats 
för diskho - matta av flexibel plast för att skydda ytor - 

225,99 kr
4251805469134 CF17963 2-delad förvaringsburkset med bambulock - 

metallförvaringslåda för mat - organisatör för köket - m
337,99 kr

4251805469141 CF17957 150-delars skrivtavla dekalset - mångsidigt etikettset 
med kritadekaler, krita pennor och avtorkningssvampar

225,99 kr
4251805469158 CF9035 4-delad bordsunderlägg Maritime - bordsunderlägg med 

maritima fototryck - bordsmatta med strandmotiv [urval
168,99 kr

4251805469165 CF17941 2x väggklädhängare av trä - klädkrokar för barnrum och 
hallar - söt upphängning med söta motiv - väggstång m

337,99 kr
4251805469172 CF17915 12x partyhatt - svarta konhattar i metalliska färger - 

glänsande nyårshattar - huvudbonader för temafester, n
168,99 kr

4251805469189 CF17907 2x folieballong "Gott Nytt År" - Nyårsgirlang gjord av 
uppblåsbara ballonger - ballonger som kan fyllas för dek

168,99 kr
4251805469196 CF17907 13-delars festset för nyårsafton - festtillbehör för att 

dekorera och förstärka nyårsaftonens utseende - folieba
168,99 kr

4251805469417 CF17909 4-delad folieballongset - Vinterliga folieballonger som 
renar och godisrör - Ballonger som kan fyllas med heliu

146,99 kr
4251805469424 CF17948 160x rökelsepinnar i 8 dofter - Doftande träpinnar för 

att röka ut ett rum - Tunna rökelsepinnar för meditation
225,99 kr

4251805469431 CF11932 3X sprayflaska med våg - kemikaliebeständig 
pumpspruta med 28/400 gänga för hushåll, trädgård, v

337,99 kr
4251805469448 CF11932 3x sprayflaska med våg - kemikaliebeständig 

pumpspruta för syror, kolväten och lösningsmedel - ato
337,99 kr

4251805469455 CF11932 3x sprayflaska med våg - vattenpumpsspruta med 
28/400 gänga för hushåll, trädgård, verkstad, bil - atomi

225,99 kr
4251805469523 CF17949 2x serveringsbrickor - Runda serveringsbrädor med kant 

- Servitrisbrickor med halkfritt material ovanpå - Återanv
337,99 kr

4251805469530 CF13613 campingdusch - kompakt soldusch med 15 L - mobil 
utomhusdusch för camping, trädgård, strand och semes

225,99 kr
4251805469578 CF17983 24x plastäggskedar - återanvändbara dessertskedar - 

BPA-fria plastskedar - diskmaskinssäkra återanvändbara
202,99 kr

4251805469585 CF17987 2x kylväska - klassisk hopfällbar termisk kylbox - liten 
isolerande väska för picknick, camping, utomhus, sport 

202,99 kr
4251805469592 CF17982 BBQ-handskar - värmebeständiga grillhandskar i läder - 

ugnshandskar för bakning, grillning, matlagning i XL - s
337,99 kr

4251805469608 CF17989 telåda med 9 fack - svart förvaringslåda i trä för 
packade tepåsar - tepåselåda med växtmönster

394,99 kr
4251805469646 CF17988 2-delad brickset av trä - träbricka - serveringsbricka 

med handtag i rustikt utseende - vitlackerade dekorskiv
394,99 kr

4251805469653 CF17991 3-delat serveringsset - små, vita serveringsskålar - grovt 
räfflade keramikskålar till förrätter och desserter

225,99 kr
4251805469660 CF15169 keramisk värmeljushållare - dekorativ ljusstake - 

silverfärgad ljusstake - rumsdekoration
168,99 kr

4250847195681 CF7045 1x keramisk lykta - färgglad värmeljushållare för en 
mysig stämning - ljusstake med färgglada blommotiv

168,99 kr
4251805469905 CF17227 soptunna med svänglock - bordssoptunna av bambu 

med lock i rostfritt stål - kompakt kosmetikakärl för badr
337,99 kr
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4251805469929 CF17991 3-delat serveringsset - små, vita serveringsskålar - fint 
räfflade keramikskålar till förrätter och desserter

225,99 kr
4251805469936 CF17991 serveringsset i 3 delar - små, vita, hjärtformade 

serveringsskålar - porslinsskålar till förrätter och dessert
225,99 kr

4251805469943 CF17991 3-delat serveringsset - små, vita serveringsskålar - fint 
räfflade keramikskålar till förrätter och desserter

225,99 kr
4251805469950 CF17893 dekorativ kanin gjord av mangoträ - stor påskhare i trä 

med metalldetalj för vårdekoration - display för påsk - d
450,99 kr

4251805469967 CF17241 flexibel spiral trädgårdsslang med spraymunstycke - 
vattenslang - kinksäker och töjbar - blå, tillverkad av ro

337,99 kr
4022257758578 CF15966 ängelhår, fint lockigt guldfärgat glitter för julgranen, 

juldekoration-40 g
168,99 kr

4251805470147 CF17990 4-delad badrumshyllsats - hängande förvaring för 
badrummet - praktisk hängande organisatör - förvaring 

337,99 kr
4251805470154 CF17990 4-delad badrumshyllsats - hängande förvaring för 

badrummet - praktisk hängande organisatör - förvaring 
337,99 kr

4251805470208 CF17986 3x flaskkylare - champagnekylare med stängning - 
kylhylsa för läsk och sprit [urvalet varierar]

225,99 kr
4251805470239 CF18027 badponcho med huva - strandhandduk med piratmotiv - 

huva för stranden, poolen och badrummet - mjuk handd
337,99 kr

4251805470246 CF18030 badlakan med piratmotiv - färgglad strandhandduk - 
badfilt för stranden, poolen och badrummet - mjuk han

337,99 kr
4251805470253 CF18030 badlakan med hajmotiv - cool strandhandduk - badfilt 

för stranden, poolen och badrummet - mjuk handduk 75
337,99 kr

4251805470284 CF18027 badponcho med huva - strandhandduk med hajmotiv - 
huva för stranden, poolen och badrummet - mjuk handd

337,99 kr
4251805470291 CF18027 badponcho med huva - strandhandduk med 

enhörningsmotiv - huva för stranden, poolen och badru
337,99 kr

4251805470307 CF18030 badhandduk med ankarmotiv - maritim strandhandduk - 
badfilt för stranden, poolen och badrummet - mjuk han

394,99 kr
4251805470451 CF7010 10x raffiakorg i naturlig färg för dekoration - 

Påskdekoration - Påskbo - korg för påskägg, semlor och
337,99 kr

4251805470475 CF15200 10x raffiakorg i naturlig färg för dekoration - 
Påskdekoration - Påskbo - korg för påskägg, semlor och

394,99 kr
4251805470482 CF17668 10x raffiakorg i naturlig färg för dekoration - 

Påskdekoration - Påskbo - korg för påskägg, semlor och
337,99 kr

4251805470499 CF17668 9-delad påskkorgset med påskgräs och äggfärger i 
blank marmorlook - raffiakorg med påskgräs och äggfär

337,99 kr
4251805470505 CF18035 4x hopprep för barn - 230 cm längd - justerbart 

hopprep - hopprep i 4 färger med trähandtag - hopprep
337,99 kr

4251805470512 CF18034 6x tennisbollar - neongula lekbollar för fritidssporter - 
filtbollar som hundleksaker, för torktumlare, för jongleri

202,99 kr
4251805470529 CF18044 20x fryspåsar 3 liter för förslutning - återförslutbara 

färska förvaringspåsar med en kapacitet på 3 liter - univ
202,99 kr

4251805470536 CF18026 6-delat strandleksaksset i piratdesign - hink med 
handtag, spade, kratta, formar och båt - sandleksaker f

337,99 kr
4251805470543 CF18043 40x fryspåsar 1 liter för förslutning - återförslutbara 

färska förvaringspåsar med en kapacitet på 3 liter - univ
168,99 kr

4251805470550 CF18037 2-delat snorkelset för barn från 3 till 6 år - Snorkelset 
för små barn - Dykglasögon och snorkel för dykning

337,99 kr
4251805470567 CF18036 2x gummitwistband för barn - tunna gummihopprep - 

hoppgummi för barn i klara regnbågsfärger
202,99 kr

4251805470574 CF10325 500x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med blixtlås - 
små återförslutbara blixtlåspåsar - polypåsar med stäng

225,99 kr
4251805470581 CF10326 500x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med blixtlås - 

små återförslutbara blixtlåspåsar - polypåsar med stäng
337,99 kr

4251805470598 CF10327 500x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med blixtlåslås 
- återförslutningsbar blixtlåspåse - polypåse med lås - 3

450,99 kr
4251805470604 CF15737 500x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med blixtlåslås 

- återförslutningsbar blixtlåspåse - polypåse med lås - 4
450,99 kr

4251805470611 CF10325 1000x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med blixtlås - 
små återförslutbara blixtlåspåsar - polypåsar med stäng

394,99 kr
4251805470628 CF10326 1000x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med blixtlås - 

små återförslutbara blixtlåspåsar - polypåsar med stäng
507,99 kr

4251805470635 CF10327 1000x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med 
blixtlåslås - återförslutningsbara blixtlåspåsar - polypåsa

563,99 kr
4251805470642 CF15737 1000x blixtlåspåsar - genomskinliga påsar med 

blixtlåslås - återförslutningsbar blixtlåspåse - polypåse 
619,99 kr

4251805470673 CF18033 2x simdäck för simning - simring för badkul - vattenring 
uppblåsbar - simhjälp

202,99 kr
4251805470987 CF18054 plaskbassäng för barn - uppblåsbar, rund babypool - 2-

ring minipool för balkong, terrass och trädgård - barnpo
202,99 kr
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4251805470994 CF18054 plaskbassäng för barn - uppblåsbar, rund babypool - 2-
ring minipool för balkong, terrass och trädgård - barnpo

202,99 kr
4251805471007 CF18057 simring - stor blå simring för badkul - uppblåsbar 

vattenring för barn och unga - simring
337,99 kr

4251805471014 CF18057 simring - stor lila simring för badkul - uppblåsbar 
vattenring för barn och unga - simring

337,99 kr
4251805471021 CF18057 simring - stor röd simring för badkul - uppblåsbar 

vattenring för barn och ungdomar - simring
337,99 kr

4251805471038 CF18053 simring uppblåsbar för barn från 3 till 6 år - simring i 
djurdesign - simhjälp idealisk för strand och pool [urvale

168,99 kr
4251805471045 CF18064 8x drickskoppar gjorda av plast - färgglada 

återanvändbara koppar - okrossbara koppar för campin
202,99 kr

4251805471052 CF18060 32-delars klistermärkeset för soptunnor - självhäftande 
nummer för husnummer - märkning av soptunnor, postl

202,99 kr
4251805471069 CF18059 8x bordstablett - avtorkbar bordstablett med blom- och 

bladdesign - matbordsmatta - 2-sidig bordstablett - vän
202,99 kr

4251805471083 CF18062 2x dinosaurier - förhistoriska leksaksfigurer gjorda av 
plast - leksaker för barn - robusta dinosaurier att leka m

225,99 kr
4251805471106 CF18058 3-delad brickset av trä - träbricka i tre olika storlekar - 

stora dekorativa skålar med rustikt utseende
563,99 kr

4251805471113 CF18061 hopfällbar spade med långt handtag - mini hopfällbar 
spade med förlängt handtag för bättre hävstång - spade

225,99 kr
4251805471120 CF18068 3x kökssil av plast - durkslag för tvätt av frukt och 

grönsaker - durkslag för pasta - runt durkslag med stati
337,99 kr

4251805471137 CF17114 5x påskståndare i trä - kanin med påskägg - 
Påskdekoration - trädekoration till påsk att lägga ner - v

337,99 kr
4251805471144 CF18070 2x måttmuggar av plast - måttkanna med skala i 

milliliter, OZ och muggar - halkfri måttkanna - kökshjälp
225,99 kr

4251805471144 CF18070 2x måttmuggar av plast - måttkanna med skala i 
milliliter, OZ och muggar - halkfri måttkanna - kökshjälp

226,99 kr
4251805471151 CF18066 7-delad dartsats - klassisk darttavla med metallpilar i 2 

färger - darttavla och pilar - med bakmål
337,99 kr

4251805471175 CF18067 2x tömningskorg för bestick - plasthållare för 
köksredskap - bestickkorg med löstagbar mellanvägg - t

337,99 kr
4251805471182 CF18067 2x tömningskorg för bestick - plasthållare för 

köksredskap - bestickkorg med löstagbar mellanvägg - t
337,99 kr

4251805471199 CF18052 9x fågelavskräckande hängare - fågelavvisande i 
färgglad spiralform - skapar ljusreflektioner mot fåglar - 

337,99 kr
4251805471205 CF18069 2x avtappningskorg - avtappningsställ för diskbänk - 

grönt avtappningshjälp för disk och andra hushållsartikl
339,99 kr

4251805471212 CF18069 2x avtappningskorg - avtappningsställ för diskhon - vit 
avtappningshjälp för disk och andra hushållsartiklar - hä

339,99 kr
4251805471229 CF18069 2x avtappningskorg - avtappningsställ för diskhon - grå 

avtappningshjälp för disk och andra hushållsartiklar - hä
339,99 kr

4251805471236 CF18065 8-delad snackskålsset - små, färgade snackskålar - grå 
och röda doppskålar till huvudrätten - serveringsskålar f

394,99 kr
4251805471243 CF18065 8-delad snackskålsset - små, färgade snackskålar - 

gröna och blå dippskålar till huvudrätten - serveringsskå
394,99 kr

4251805471250 CF18063 campingbord av aluminium - flexibelt hopfällbart bord - 
hopfällbart bord med handtag - lätt, portabelt sidobord f

450,99 kr
4251805471274 CF13499 girlang med snöflingor - dekorationsgirlang till jul - 

snöflingegirlang - Julgirlang för julgransdekorationer - 1
168,99 kr

4251805471281 CF12238 9x julkulor, julgranskulor av okrossbar plast till jul, 
grandekorationer till granen, Ø 6 cm

202,99 kr
4251805471298 CF14596 lårtränare - praktisk arm- och bentränare med mjukt 

grepp - idealisk för styrketräning, träning och fitness, yo
225,99 kr

4251805471359 CF11108 2-delad självlysande ballongset med LED - transparenta 
luftbubblor med stödstavar - ballonger som kan fyllas m

337,99 kr
4251805471366 CF7714 4x teleskopisk flugsmällare - insektsmedel med flexibelt 

utdragbart handtag - skadedjursbekämpning [urvalet va
168,99 kr

4251805471380 CF18103 6-delad kosmetikset - kosmetisk borste och sminksvamp 
i äggform - skönhetsmixer - sminkägg för puder, kräm o

202,99 kr
4251805471397 CF0562 campingmatch, evighetständstickor, permanenta 

tändstickor, överlevnadständare med flinta som nyckelri
112,99 kr

4251805471403 CF12225 4x julgransdekorationer av metall - Juldekoration 
snöflinga - hängsmycke till jul i vitt [motivvalet varierar]

168,99 kr
4251805471533 CF11991 3x klassisk cykelklocka i flera färger - "ring-ring" ljud - 

cykelklocka för styre med Ø 22 - 30 mm [urvalet variera
202,99 kr

4251805471557 CF11636 uppblåsbar simring i cool design - simring för barn och 
vuxna [urvalet varierar]

202,99 kr
4251805471557 CF11636 uppblåsbar simring i cool design - simring för barn och 

vuxna [urvalet varierar]
202,99 kr
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4251805471595 CF12991 retrodräkter 1920-talsförklädnad för kvinnor och olika 
förlängningar - Charleston-look - vintage flapper fransar

225,99 kr
4251805471601 CF17366 skålset i 12 delar - återanvändbart plastporslin - skål för 

soppa, frukt eller snacks - porslin utomhus för grillning 
337,99 kr

4251805471618 CF17366 skålset i 12 delar - återanvändbart plastporslin - skål för 
soppa, frukt eller snacks - porslin utomhus för grillning 

337,99 kr
4251805471625 CF17366 skålset i 12 delar - återanvändbart plastporslin - skål för 

soppa, frukt eller snacks - porslin utomhus för grillning 
337,99 kr

4251805471632 CF12954 Retrodräkter 1920-talsförklädnad för kvinnor och olika 
förlängningar - Charleston-look - vintage flapper fransar

202,99 kr
4251805471649 CF18055 poolskydd rund - ljustät värmepresenning - presenning 

för rund pool - överdrag som smutsskydd för vattenbass
337,99 kr

4251805471656 CF18056 poolskydd rund - ljustät värmepresenning - presenning 
för rund pool - överdrag som smutsskydd för vattenbass

394,99 kr
4251805471663 CF18107 snorkelset för barn - färgglada dyktillbehör - 

dykglasögon och snorkel - simglasögon med justerbar h
396,99 kr

4251805471670 CF18105 snorkelset för tonåringar från 14 år och vuxna - snorkel- 
och dykglasögon - simglasögon med tonade linser

396,99 kr
4251805471687 CF18107 snorkelset för barn - färgglada dyktillbehör - 

dykglasögon och snorkel - simglasögon med justerbar h
396,99 kr

4251805471694 CF18105 snorkelset för tonåringar från 14 år och vuxna - snorkel- 
och dykglasögon - simglasögon med tonade linser

396,99 kr
4251805471700 CF18104 3x utdragbart nät för barn - insektsnät med teleskopspö 

- fiskenät för barn - färgglatt barnnät [urvalet varierar]
339,99 kr

4251805471731 CF14105 26-delat tälttillbehörsset - redskapsväska med pinnar 
och pinnavdragare - verktyg för att fästa tältet - tälttillb

226,99 kr
4251805471748 CF14103 Potatispress - handpress för potatis, frukt och grönsaker 

med löstagbar silinsats - idealisk för potatismos &amp; f
226,99 kr

4251805471946 CF10536 3x automatisk vattning för inomhusväxter - 
vattendispenser för växter - vattningsboll för blomvattni

226,99 kr
4251805471953 CF18127 dekorativ skål i teak - handgjord träbricka för 

rumsdekoration - skål i teak för frukt och snacks - hemti
396,99 kr

4251805471977 CF18141 dekorationsskål av mörkt mangoträ - fruktskål av 
naturligt trä - hemtillbehör för mat och som hylla - serve

396,99 kr
4251805471984 CF18128 smörfat av porslin - Vitt porslinsfat med handtag - 

Diskmaskinssäkert smörfat i blank vit - Fin smörförvarin
339,99 kr

4251805472134 CF15469 32x vattningstrutar, lerkottar med slang som 
droppsystem vattendispenser på semestern, automatisk

679,99 kr
4251285529793 CF8793 glaskanna med pip i rostfritt stål - vattenkaraff av glas - 

1 liters glaskanna för vatten, mjölk, juice och saft
394,99 kr

Sidan: 316/316* Alla priser inkluderar moms. Med förbehåll för tillfälliga inköp.

prislista: Ordinarie priser (MSRP) (Tid 22.05.2023)
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