
 jule
deko 
 
www.gamstdanplant.dk

2019



hvid som sne
Den hvide serie sender tank-
erne hen på den blide nyfaldne 
sne, der nænsomt indhyller de 
grønne grene i vintertiden.  
Serien passer utrolig godt  
til f.eks. naturfarver og rum  
med karakter ...

Hvid deko nr. 3
Hvid skjuler Ø15 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

379,-

Hvid deko nr. 5
Hvidt fad Ø30 cm 

m. pynt og bloklys.

Pr. stk. 

799,-

Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.

NB. LED lys kan tilkøbes til samtlige dekorationer.

Hvid deko nr. 4
Hvid skjuler Ø26 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

529,-

Hvid deko nr. 2
Hvid skjuler Ø10 cm 

m. pynt og fyrfadslys*.

Pr. stk.               Pris u. fyrfadslys

249,- (*199,-)



varm og rød 
Den røde serie er vores bud på 
den helt klassiske og hjerte-
varme juledekoration, man aldrig 
går fejl af. Den er til for at blive 
set og luner dejligt i de kolde  
vinterdage op til jul ... 

Rød deko nr. 4
Rød skjuler Ø18 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

499,-

Rød deko nr. 2
Rød skjuler Ø12 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

249,-

Rød deko nr. 5
Rødt fad Ø30 cm 

m. pynt og bloklys.

Pr. stk. 

799,-

Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.

NB. LED lys kan tilkøbes til samtlige dekorationer. 

Rød deko nr. 1
Rød skjuler Ø13 cm 

m. pynt og uden fyrfadslys.

Pr. stk. 

199,-

Rød deko nr. 3
Rød skjuler Ø15 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

429,-



Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.

glødende koBBer
Den kobberfarvede dekorations- 
serie fanger varmen og det  
rustikke i efterårets nuancer 
og passer flot ind i enhver  
indretning med sit moderne 
naturtro udtryk ...

NB. LED lys kan tilkøbes til samtlige dekorationer.

Kobber deko nr. 2
Kobber skjuler Ø10 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

249,-

Kobber deko nr. 1
Kobber skjuler Ø10 cm 

m. pynt og uden fyrfadslys.

Pr. stk. 

199,-

Kobber deko nr. 4
Kobberfarvet fad Ø30 cm 

m. pynt og bloklys.

Pr. stk. 

799,-
Kobber deko nr. 3
Kobber skjuler Ø15 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

399,-



sorT og rusTik
Den sorte serie har et moderne 
og rustikt præg med de mørke 
farvenuancer, som passer flot 
ind stort set alle steder med sit 
dæmpede udtryk ... 

Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.

Sort deko nr. 6
Sort fad Ø30 cm 

m. pynt og bloklys.

Pr. stk. 

799,-

Sort deko nr. 5
Sort skjuler Ø18 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

529,-

Sort deko nr. 2
Hvid skjuler Ø10 cm 

m. pynt og fyrfadslys*.

Pr. stk.               Pris u. fyrfadslys

249,- (*199,-)

Sort deko nr. 3
Sort skjuler Ø15 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

399,-

NB. LED lys kan tilkøbes til samtlige dekorationer. 

Sort deko nr. 4
Sort skjuler Ø15 cm 

m. pynt og fyrfadslys.

Pr. stk. 

449,-



glasdekoraTioner
Det neutrale udtryk i disse  
glasdekorationer passer perfekt  
til f.eks. receptionen eller møde-
bordet, og så er de levende lys 
erstattet med levende planter ...

Glasdeko nr. 1
Glasskjuler H8/Ø14 cm 

m. pynt og plante.

Pr. stk. 

219,-

Glasdeko nr. 3
Glasskjuler H8/Ø25 cm 

m. pynt og plante.

Pr. stk. 

399,-
Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.

Glasdeko nr. 2
Glasskjuler H20/Ø20 cm 

m. pynt og plante.

Pr. stk. 

399,-



kunsTige  
juleTrÆer 
Lej et kunstigt juletræ i høj kvalitet, monteret  
med LED-lys og inkl. fod. Træet har en perfekt 
harmonisk form, taber ikke nålene og er pro-
duceret i genbrugsplast. 

NB. Prisen er inkl. afhentning i januar md.

Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.

julesTjerner 
Røde, lyserøde eller hvide 
3-grenede julestjerner.  
Leveres i kasser med 6 stk.  
ensfarvede julestjerner.

Pr. ks. 199,-

Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.

Kunstigt Juletræ
Højde 210 cm 

inkl. lyskæde, fod og afhentning

Pr. stk. 

949,-

Kunstigt Juletræ
Højde 180 cm 

inkl. lyskæde, fod og afhentning

Pr. stk. 

849,-



nordmannsgran
Nordmannsgran leveres med juletræsfod med 
vandreservoir. Juletræsfoden er til låns og 
afhentes igen i januar af gartneren. 

Juletræsfoden kan tilkøbes for kr. 499,- pr. stk. 

Såfremt en udlånt juletræsfod bortkommer, vil 
beløbet blive opkrævet via særskilt faktura.

Nordmannsgran
Højde ca. 100-150 cm 

inkl. juletræsfod (til låns)

Pr. stk. 

399,-

Nordmannsgran
Højde ca. 150-175 cm 

inkl. juletræsfod (til låns)

Pr. stk. 

599,-

Nordmannsgran
Højde ca. 175-200 cm 

inkl. juletræsfod (til låns)

Pr. stk. 

699,-

Nordmannsgran
Højde ca. 200-225 cm 

inkl. juletræsfod (til låns)

Pr. stk. 

799,-

Nordmannsgran
Højde ca. 225-250 cm 

inkl. juletræsfod (til låns)

Pr. stk. 

899,-

Nordmannsgran
Højde ca. 250-300 cm 

inkl. juletræsfod (til låns)

Pr. stk. 

1.299,-

Afhentning
Afhentning af juletræ

efter aftale i januar md. 

Pr. stk. 

449,-
Bestillinger modtages kun via vores webshop på ...
www.gamstdanplant.dk/shop
Alle priser i kataloget er ex moms.



BesTilling 
og levering ...
Bestil senest d. 8. november 2019 og få leveret gratis mellem  
d. 27. november og d. 2. december 2019.
 
Alle bestillinger modtaget efter d. 8. nov. koster 75 kr. (ex moms)  
i fragt og kan overskride den fastsatte leveringsperiode. 
 
NB.: Der tages forbehold for udsolgte varer.

Vi giver selvfølgelig fuld garanti på holdbarheden på alle  
dekorationer op til jul eller pengene tilbage. 
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