Talisman præmiesortiment
Med Talisman har du som autoriseret VVS-installatør muligheden for at
få attraktive præmier. I udvalgte hansgrohe-produkter sidder der Talisman-mærker på indersiden af produktemballagen. Indsaml mærkerne
og byt dem til lækre gaver.
Sådan bestiller du Talisman-præmier
Når du har indsamlet nok Talisman-mærker til at få den ønskede
præmie, sendes samleark og bestillingsformular til Hansgrohe.
Du finder samleark og bestillingsformular på vores hjemmeside:
http://pro.hansgrohe.dk/talisman

DEN POPULÆRE
WEBER-GRILL
ER TILBAGE!
WEBER Q1000 GASGRILL
Solen skinner og vandet glitrer. Grib din transportable Q1000-gasgrill,
ring til vennerne og tag til stranden. Den er lille nok til, at du kan tage
den med dig overalt, og stor nok til, at du kan tilberede et hurtigt måltid,
når du er tilbage på land.

SAPHE TRAFIKALARM
Med en Saphe-fartkontrolalarm, som er lovlig at bruge, undgår du fartbøder. Saphe bruger
bluetooth til at forbinde med din smartphone. Via telefonens dataforbindelse og GPS registrerer
den, hvor du kører, og informerer, hvis du nærmer dig en fartkontrol eller en ulykke.

BLACK&DECKER GRÆSTRIMMER
Kantguide for pænere græsplænekanter. Det effektivt klippesystem drives af litium-batteriteknologi. Nem at konvertere fra trimning til kantklipning blot ved at vride stangen. Automatisk trådfremføringssystem gør det
nemt og sparer dig tid. 18V 1,5Ah litium-batteri. Ingen selvafladning.

RAWLINK ENERGISTATION MED KOMPRESSOR
4-I-ÉN STARTBOOSTER
Brug eksempelvis din Rawlink energistation til at få gang i batteriet på
bilen eller til at pumpe cyklen, knallerten og scooteren. Energistationen
fra Rawlink er monteret i et gummibeskyttet, vandtæt og vedligeholdelsesfrit kabinet og har automatisk nedslukning for at undgå overophedning samt indikator og alarm ved omvendt polaritet.

WEBER KNIVPAKKE MED 4 KNIVE
Når du skal forberede middagen, er det alfa og omega, at knivene er i
orden. Med Weber Style-knivene har du en ultimativ, elegant knivserie,
der aldrig skuffer!
Weber Style kokkekniv, 24 cm
Weber Style brødkniv, 24 cm
Weber Style grøntsagskniv, 14 cm
Weber Style urtekniv, 8 cm

KAY BOJESEN ABE 20 CM
Den berømte Kay Bojesen-abe blev egentlig skabt, da designeren ville
lave en knage til sine børn. I stedet endte han med at lave et verdenskendt dansk designikon. Aben er lavet i teak- og limbatræ og er et af de
fornemmeste eksempler på tidløs skandinavisk kunst.

ROYAL COPENHAGEN BLÅ MEGA RIFLET VASE,
MEDIUM 15 CM
Denne smukke vase får dine blomster til at fremstå endnu skønnere. Det
enkle udtryk er elegant, og det blåmalede mønster passer til enhver
farvesammensætning.

ROYAL COPENHAGEN
MIX & MATCH TERMOKRUS
Tre 26 cl termokopper i et smukt mix, der består af
musselmalet riflet, blå mega riflet og hvid riflet.

GEORG JENSEN MANHATTAN LYSESTAGER
De ikoniske linjer og det tidløse udtryk i Manhattan-kollektionen repræsenterer essensen af Georg Jensens DNA. Et både klassisk og moderne
look, der understreger hjemmets indretning på smukkeste vis.
1 stk. lille, H 8,5 cm, Ø 8 cm.
1 stk. stor, H 16,5 cm, Ø 8 cm.

HUSK AT SKRIVE
DIT VALG VED
BESTILLING!

BY LASSEN KUBUS LYSESTAGE ELLER BOWL
Med skarp fornemmelse for nutidens funkisstil designede Mogens Lassen i 1962 de ikoniske Kubus lysestager. Vælg mellem:
by Lassen Kubus 4, 14x14 cm, sort lakeret stål eller
by Lassen Kubus Bowl, 14x14 cm, sort lakeret stål

2 SÆT METTE DITMER COUNT SENGELINNED
Superblødt og lækkert 100% bomuldssatin fra Mette Ditmer. Et smukt
og nutidigt design i nye nordiske douce farver, der fremhæver det
klassiske, stilrene mønster. Både dyne- og pudebetræk er med lynlås.
Vælg mellem 140x200 og 140x220.

HUSK AT ANGIVE
LÆNGDE VED
BESTILLING!

HUSK AT ANGIVE
FARVE VED
BESTILLING!

KITCHENAID MINI-FOODPROCESSOR
Mini-foodprocessor i kompakt letvægtsdesign, perfekt størrelse til
hverdagsbrug i køkkenet. Fantastisk til at hakke frugt og grøntsager,
tilberede dressing, sauce og meget mere.
Vælg mellem rød eller sort.

PILLIVUYT KØKKENPAKKE, 3 DELE
Pillivuyts fade og skåle præsenterer maden på smukkeste vis og skaber
en fuldendt kulinarisk oplevelse fra ovn til bord. Porcelænet er ikke kun
særdeles modstandsdygtigt over for slag og stød. Pillivuyts ovnfaste
porcelæn tåler også termisk chok fra -30 °C til +350 °C – så du kan
tage fadet ud af fryseren og sætte det direkte i en varm ovn.
Pillivuyt serveringsfad, hvid. Ø 33 cm
Pillivuyt stegefad, hvid. L 35 x B 22 x H 5 cm
Pillivuyt salatskål, hvid. Ø 24,5 cm

2 STK. GAVEKORT TIL BONE’S A 250 KR.
Uanset om du skal fejre fødselsdag, forkæle familien eller slappe af
med vennerne, får du garanteret en oplevelse ud over det sædvanlige
i ægte amerikanske omgivelser. Bone’s startede i 1990 i Herning, og
sidenhen er kæden vokset og dækker nu hele landet. Gavekortene kan
også bruges til Take Away og Early Birdy.

LEMUS DAB+ RADIO OG BLUETOOTH HØJTTALER
Nyd den seneste DAB+ teknologi med den elegante Lemus DAB+.
Med Lemus DAB+ har du mulighed for at nyde musik via bluetooth eller
radio, og du kan altid tage DAB+ med på farten.

LEMUS SPORTSUR
Lemus Sport er det perfekte aktivitets- og dagligdagsur med alle nødvendige funktioner - og mere
til. Med dette sportsur får du både distancemåler, skridttæller, kalorieforbrænding, sleep monitor,
drik-vand påmindelse og meget mere. Der medfølger også en app, så du kan gå yderligere i
dybden med dine data.

LEMUS EARSOUNDPRO BLUETOOTH HEADSET
Med den nye Bluetooth 4.2 og HD Stereo Sound vil du aldrig have lyst
til eller behov for at bruge andet. Indbygget mikrofon og noise cancelling teknologi gør Lemus EarSound Pro perfekte både til fysisk aktivitet
og dagligdags brug.

HUSK AT ANGIVE
FARVE VED
BESTILLING!

LEMUS CLASSIC UR - UNISEX-MODEL
Lemus Classic er kombinationen af stilfuldt og klassisk design, hvor enkelthed og elegance er inspirationen. Urene med japansk urværk fås med sort eller brun skindrem og med rosegold skive
og et stilrent design med minutes lines. Vælg mellem sort eller brun skindrem.

SMARTBOX GOD WEEKEND!

SMARTBOX ACTION

Lad roen sænke sig over dig, og tag et
hyggeligt ophold i charmerende omgivelser. Vælg mellem en række typiske bed
and breakfast og små fine hoteller. Opholdet gælder for 2 personer. God weekend!

Her får du et exceptionelt udvalg af actionprægede oplevelser. Kom højt til vejrs med
en tur i helikopter, tryk speederen i bund på
en Dodge Challenger, eller prøv en omgang
paintball.

NYHED

RAINDANCE® SELECT S 120
POWDERRAIN HÅNDBRUSER
Oplev den helt nye bruserstråle i den populære Raindance® Select håndbruser med 3
stråletyper og Select-funktion.

WINMAU PROFESSIONEL DART
Winmau Professionel homesæt med dartskab, dartskive og 2 sæt dartpile - alt hvad du behøver i ét sæt. Flot og professionelt dartskab lavet i
sort MDF med møbelfinish og sorte indersider.

NY RØDVIN
I PAKKEN!

KJÆR SOMMERFELDT ROM- OG RØDVINSGAVEPAKKE
1 flaske Braunstein Danica Rum, Danmark.
Her er der tale om en Rum agricole importeret fra de Dansk Vestindiske
øer, som er blød, fyldig og aromatisk.
1 flaske Tor del Colle, Montepulciano d’Abruzzo Riserva, Abruzzo,
2015, Italien.
Elegant vin hvor knuste kirsebærsten fra fadlagringen harmonerer flot
med nuancer af kirsebær, ribs og kaffe.
1 flaske Torre del Barone, Primitivo, 2015, Italien.
Varm bouquet af blomme med en fyldig, blød og frugtrig smag af brombær, blomme og flot udblødte tanniner.

Bemærk! Leveringstid på præmier er 2 - 6 uger.
Hansgrohe forbeholder sig retten til at ændre præmieudvalget uden varsel. Besøg derfor altid htp://pro.hansgrohe.dk/talisman for at finde det
aktuelle præmiekatalog inden du bestiller. Her finder du også de øvrige betingelser for deltagelse. Hansgrohe kan ikke imødekomme bestillinger
på udgåede eller udsolgte præmier.
Har du spørgsmål angående Talisman, er du velkommen til at kontakte Hansgrohes marketingafdeling på tlf. 86 28 74 00 eller sende os en e-mail
på marketing@hansgrohe.dk
Dette program er gældende fra d. 1. februar 2019.

