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Rød deko nr. 1 179,- pr. stk. // Skjuler Ø12 cm m. pynt og uden fyrfadslys.

Rød deko nr. 2 229,- pr. stk. // Skjuler Ø14 cm m. pynt og fyrfadslys.

Rød deko nr. 3 299,- pr. stk. // Hjerte Ø22 cm m. pynt og fyrfadslys.

Rød deko nr. 4 349,- pr. stk. // Hjerte Ø30 cm m. pynt og fyrfadslys.  

Rød deko nr. 5 399,- pr. stk. // Skjuler Ø25 cm m. pynt og bloklys.

Rød deko nr. 6 549,- pr. stk. // Skjuler Ø30 cm m. pynt og bloklys.

B2B katalog // Alle priser er excl. moms // Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

    !  iPhone og Android telefoner
    har idag indbygget QR scanner
    i kameraet, som fører dig til ...
    www.gamstdanplant.dk/shop
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LED lys! 
... kan tilkøbes til samtlige dekorationer 

og bestilles via vores webshop.



Natur deko nr. 1 229,- pr. stk. // Skjuler Ø20 cm m. pynt og fyrfadslys.

Natur deko nr. 2 299,- pr. stk. // Skjuler Ø22 cm m. pynt og bloklys.

Natur deko nr. 3 449,- pr. stk. // Skjuler Ø30 cm m. pynt og bloklys.

B2B katalog // Alle priser er excl. moms // Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

NATUR
  LED lys! 
  ... kan tilkøbes til samtlige dekorationer 
og bestilles via vores webshop.
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    !  Bare tænd kameraet i din mobiltelefon
    og hold det hen over QR koden her ... 
    Ellers går du bare ind på shoppen  
    via: www.gamstdanplant.dk/shop
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B2B katalog // Alle priser er excl. moms // Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Sort deko nr. 1 179,- pr. stk. // Skjuler Ø14 cm m. pynt og uden fyrfadslys.

Sort deko nr. 2 229,- pr. stk. // Skjuler Ø14 cm m. pynt og fyrfadslys.

Sort deko nr. 3 349,- pr. stk. // Bådfad L39xB12xH13 cm m. pynt og fyrfadslys.

Sort deko nr. 4 349,- pr. stk. // Skjuler Ø25 cm m. pynt og bloklys.  

Sort deko nr. 5 549,- pr. stk. // Skjuler Ø30 cm m. pynt og bloklys.

LED lys! 
... kan tilkøbes til samtlige dekorationer og bestilles via vores webshop.
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Patina deko nr. 1 179,- pr. stk. // Skjuler Ø13 cm m. pynt og uden fyrfadslys.

Patina deko nr. 2 229,- pr. stk. // Skjuler Ø13 cm m. pynt og fyrfadslys.

Patina deko nr. 3 299,- pr. stk. // Skjuler Ø15 cm m. pynt og fyrfadslys.

Patina deko nr. 4 359,- pr. stk. // Skjuler Ø25 cm m. pynt og bloklys.  

Patina deko nr. 5 549,- pr. stk. // Skjuler Ø30 cm m. pynt og bloklys.

B2B katalog // Alle priser er excl. moms // Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

LED lys! 
... kan tilkøbes til samtlige dekorationer 

og bestilles via vores webshop.
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    !  På ældre Android telefoner skal
    man lige holde HOME-knappen
    nede og vælge Google Lens ...
    www.gamstdanplant.dk/shop



Sort eks. deko nr. 1 469,- pr. stk. // Skjuler Ø25xH7cm m. pynt og bloklys.

Sort eks. deko nr. 2 529,- pr. stk. // Skjuler m. fod Ø25xH20 cm m. pynt og bloklys.

Sort eks. deko nr. 3 799,- pr. stk. // Skjuler m. fod Ø30xH27 cm m. pynt og bloklys.

S O R T + 
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B2B katalog // Alle priser er excl. moms // Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

LED lys! 
... kan tilkøbes til samtlige dekorationer og bestilles via vores webshop.



Pyntetræ (Stort) nr. 1 450,- pr. stk. // Pyntetræ H47 cm m. pynt og LED-lyskæde.

Pyntetræ (Lille) nr. 2 250,- pr. stk. // Pyntetræ H31 cm m. pynt og LED-lyskæde.

Glasdeko nr. 3 299,- pr. stk. // Glasskjuler Ø16xH17 cm m. pynt og LED-lyskæde.

Glasdeko nr. 4 349,- pr. stk. // Glasskjuler Ø16xH25 cm m. pynt og LED-lyskæde.  

B2B katalog // Alle priser er excl. moms // Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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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,-JU
LE

TR
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ER

Nordmannsgran leveres med juletræsfod med vandreservoir. Juletræs-
foden er til låns og afhentes igen i januar af gartneren. 

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

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



JULESTJERNER 
Røde, lyserøde eller hvide 3-grenede 
julestjerner. Leveres i kasser med  

6 stk. ensfarvede julestjerner.

Pr. ks.

   199,-

KUNSTIGT JULETRÆ
Højde 180 cm 
inkl. lyskæde og fod

Pr. stk. 

899,-

KUNSTIGT JULETRÆ
Højde 210 cm 
inkl. lyskæde og fod

Pr. stk. 

1.099,-

KUNSTIGE 
JULETRÆER
Vores kunstige juletræer er naturligvis af høj kvalitet og 
leveres med LED-lys og inkl. fod. Træet har en perfekt 
harmonisk form, taber ikke nålene og er produceret i 
genbrugsplast.



BESTILLING 
OG LEVERING ...
Bestil senest d. 16. november og få leveret direkte mellem  
d. 25. og d. 30. november 2020.
 
Bestil via vores B2B webshop på www.gamstdanplant.dk/shop 
og få gratis levering. Alle bestillinger udenom shoppen pålægges 
fragtomkostninger á 59 kr. 
 
NB.: Der tages forbehold for udsolgte varer.

Vi giver selvfølgelig fuld garanti på holdbarheden på alle  
dekorationer op til jul, eller pengene tilbage. 
gamstdanplant.dk
Gamst Danplant ApS  |  Esbjergvej 40, 6000 Kolding  |  Ledreborg Alle 126, 4000 Roskilde  |  +45 76 31 70 50  |  info@gamstdanplant.dk


