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Við aðstoðum stærri sem smærri fyrirtæki að finna hina fullkomnu
gjöf fyrir starfsmenn og viðskiptavini. Gjöfin kemur innpökkuð og
tilbúin til afhendingar.

Hér að neðan eru nokkrar tillögur að vínum og óáfengum vörum sem
eru frábær í jólapakkann. Þú velur vínin og umbúðirnar og færð svo
uppgefið tilboðsverð, auk þess sem við veitum ráðgjöf.

Ert þú með aðrar gjafahugmyndir? Hafðu samband og við útbúum
saman pakka sem hentar þér og fyrirtæki þínu.

Hafðu samband við okkar ráðgjafa í síma 540 9000 - eða í gegnum
soludeild@karlsson.is og fáðu aðstoð fagmanna.

Athugið að allt vín er keypt í gegnum ÁTVR.. 

Nýbýlavegur 4 – 200 Kópavogur – www.karlsson.is
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Torres - Spánn Ítalía – Bolla og Ricasoli Nýji heimurinn 

Gjöful rauðvín

Ibericos, Gran Coronas, Celeste og Mas La
Plana eru allar fáalegar í 150cl stærðum og
koma í fallegum viðarkössum.

Brolio Reserva er
fáanlegt í 150cl stærð.

Verðskrá skv.  vinbud.is



Suðræn og svalandi hvítvín

Torres - Spánn Ítalía – Bolla og Ricasoli Nýji heimurinn 

Verðskrá skv.  vinbud.is



Freyðandi stemming

Prosecco – Valdo / Bolla Kampavín – Laurent Perrier

Fáanlegt í 150cl flösku
í fallegum gjafapoka.

Verðskrá skv.  vinbud.is

Malvasia - Bava



Kassi fyrir tvær vínflöskur. 
Fánlegur í vínrauðum, 
gylltum og grænum lit. 

Kassi fyrir þrjár vínflöskur.
Fánlegur í vínrauðum, 
gylltum og grænum lit. 

Askja fyrir tvær vínflöskur. Fánleg í 
vínrauðum, gylltum og grænum lit. 

Askja fyrir þrjár vínflöskur. Fánleg 
í brúnum, gylltum og grænum lit. 

Viðarkassar í ýmsum stærðum. 

Gjafapakkningar

Fáðu aðstoð frá ráðgjafa við val á 
gjafapakkningu. 



Fyrir og eftir mat

EftirréttarvínPortvín – Cockburn´s Brandý

Verðskrá skv.  vinbud.is



Allt í gjafakörfuna

Ólífuolía og rauðvínsedik frá TorresSúkkulaði frá Ritter Sport

Súkkulaði frá Lindt

Súkkulaðikúlurnar frá Lindor. 
Lágmarkspöntun 1 kg (80 kúlur)
Hvert kíló getur innihaldið 
margar bragðtegundir. 
Hægt er að velja úr 13 
bragðtegundum.

Lindt Excellence 100gr 
súkkulaðiplöturnar 

Ómótstæðilegar.

Lindt Swiss Luxury Selection 145gr

Handgert konfekt frá
súkkulaðisérfræðingum Lindt. Gjöf
fyrir þá vandlátu.

Lífrænt te

Fáanlegt í litlum 16gr molum eða
stærri 100gr plötum.

Til í 18 bragðtegundum.

Fáanlegt í 6 bragðtegundum.

Hver grisja er innpökkuð og hægt
er að blanda saman tegundum.


