JULEDEKORATIONER

2021

BÆREDYGTIGHED I FOKUS

2021 deko serien
er miljøvenlig og
bionedbrydelig
Vi har ønsket at kunne levere et underlag, som både er flot, prisvenligt
og tager hensyn til miljøbelastningen gennem HELE produktets levetid.
Produktionsprocessen giver et stærkt og let materiale, som er
perfekt hvis der ønskes hensynstagen til miljø og fremtid og samtidig
understøtter denne grønne profil.

NEDBRYDELIGE MATERIALER
Produkterne er fremstillet af biologisk nedbrydelige plantefibre
og stængler fra bambus, ris og majs, som er restprodukter fra
fødevareproduktion.
Produkterne har en levetid på ca. 5 år, og kan efterfølgende
komposteres. Ved udendørs brug er levetiden ca. 3 år.

Webshop

Skab Julestemning
med klassiske røde
farver og nuancer
169,- pr. stk. // uden lys (Ø11 H9,5cm)
199,- pr. stk. // 1 fyrfadslys (Ø11 H9,5cm)
349,- pr. stk. // 2 Fyrfadslys (Oval L31,50 x B10cm x H6cm)
379,- pr. stk. // 1 Bloklys Ø7cm (Ø20 H9cm)
449,- pr. stk. // 2 Bloklys Ø7cm (Oval L45,50 x B15cm x H6cm)
449,- pr. stk. // 2 Bloklys Ø7cm (Ø25,50 H11cm)

Webshop

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

DEN RØDE DEKO SERIE

LED lys!

... kan tilvælges samtlige
dekorationer og bestilles
via vores webshop.

LED lys!

DEN SORTE DEKO SERIE

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

... kan tilvælges samtlige
dekorationer og bestilles
via vores webshop.

Elegant sort look
med et strejf af
sølvglimmer
169,- pr. stk. // uden lys (Ø11 H9,5cm)
199,- pr. stk. // 1 fyrfadslys (Ø11 H9,5cm)
279,- pr. stk. // 2 fyrfadslys (Ø14 H15cm)
299,- pr. stk. // 2 fyrfadslys (Stjerne Ø20,50 x H14,50cm)
319,- pr. stk. // 1 Bloklys Ø7cm (Ø21 H7cm)
449,- pr. stk. // 2 Bloklys Ø7cm (Ø27 H9cm)

Webshop

LED lys!

DEN GRØNNE DEKO SERIE

Skab et naturligt
udtryk med skønne
grønne farver
229,- pr. stk. // 1 fyrfadslys (Ø14 H15cm)
299,- pr. stk. // 2 fyrfadslys (Ø19 H17cm)
379,- pr. stk. // 1 Bloklys Ø7cm (Oval L27 x B12,50 x H10cm)
449,- pr. stk. // 2 Bloklys Ø7cm (Oval L35,50 x B16,50 x H13cm)

Webshop

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

... kan tilvælges samtlige
dekorationer og bestilles
via vores webshop.

LED lys!

DEN GRÅ DEKO SERIE

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

... kan tilvælges samtlige
dekorationer og bestilles
via vores webshop.

Skab lys i mørket
med grå nuancer
og et stilrent look
169,- pr. stk. // uden lys (Ø11 H9,5cm)
199,- pr. stk. // 1 fyrfadslys (Ø11 H9,5cm)
279,- pr. stk. // 2 fyrfadslys (Ø14 H15cm)
299,- pr. stk. // 2 fyrfadslys (Ø21 H7cm)
449,- pr. stk. // 1 Bloklys Ø7cm (Ø27 H9cm)
499,- pr. stk. // 2 Bloklys Ø7cm (Ø28 H14cm)

Webshop

Skab en hyggelig
stemning med flotte
små dekorationer
249,- pr. stk. // Lille glascylinder m. pynt og lyskæde (Ø12 H15cm)
299,- pr. stk. // Stor glascylinder m. pynt og lyskæde (Ø15 H20cm)
299,- pr. stk. // Lille juletræ m. lyskæde (Ø13 H50cm)
449,- pr. stk. // Stort juletræ m. lyskæde (Ø19 H71cm)

Webshop

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

GLAS OG PYNTETRÆER

Juletræer

Kunstige
juletræer

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.

NORDMANNSGRAN

Pr. stk.

Højde ca. 100-150 cm
inkl. juletræsfod (til låns)

399,-

NORDMANNSGRAN

Pr. stk.

Højde ca. 150-175 cm
inkl. juletræsfod (til låns)

599,-

NORDMANNSGRAN

Pr. stk.

Højde ca. 175-200 cm
inkl. juletræsfod (til låns)

699,-

NORDMANNSGRAN

Pr. stk.

Højde ca. 200-225 cm
inkl. juletræsfod (til låns)

799,-

NORDMANNSGRAN

Pr. stk.

Højde ca. 225-250 cm
inkl. juletræsfod (til låns)

899,-

NORDMANNSGRAN

Pr. stk.

Højde ca. 250-300 cm
inkl. juletræsfod (til låns)

1.299,-

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.

KUNSTIGT JULETRÆ

Pr. stk.

Højde 180 cm
inkl. lyskæde og fod

899,-

KUNSTIGT JULETRÆ

Pr. stk.

Højde 210 cm
inkl. lyskæde og fod

1.099,-

Julestjerner

OBS!

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

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

Pr. kasse

199,-

Bestilling og levering
Bestil senest den, 15. november og få levering mellem
den 25. og 30. november.
NB.: Der tages forbehold for udsolgte varer.
Bestil via vores B2B webshop og få gratis levering.
Alle bestillinger udenom shoppen pålægges et
håndteringsgebyr på 59 kr.

WWW.GAMSTDANPLANT.DK/SHOP
Vi giver selvfølgelig fuld garanti på holdbarheden på alle
dekorationer op til jul, eller pengene tilbage.

GAMST DANPLANT APS
// Esbjergvej 40, 6000 Kolding
// Ledreborg Alle 126, 4000 Roskilde
+45 76 31 70 50
info@gamstdanplant.dk

xxxxxx

Denne tryksag er trykt på Nautilus
Classic. Kvaliteten er fremstillet af
100% indsamlede genbrugsfibre.

