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I samarbete med:

25%
Möjligheter
och gemenskap

av försäljningssumman
bidrar du med till
klassen eller laget.

+

Välkommen till TeamStyle
och Duni – här är alla vinnare!

Färdigförpackade fördelar:

Ungdomar får ett värdefullt bidrag till en efter
längtad skolresa, ett träningsläger eller att få vara
med på en cup på bortaplan. Du och din familj får
en fin stämning kring bordet, både till fest och vardag.

• Noga utvalda och matchande dukningar,
praktiskt förpackade i snygga presentboxar.

Det enda du behöver göra är att köpa våra fina
paket med bl.a. servetter, dukar, löpare och ljus.

• Ny katalog varje vår och höst med
säsongsanpassade produkter.

Du får alltid Dunis höga kvalitet med modern
design och inspirerande kombinationer.

• Alltid moderna kollektioner med de
senaste trenderna inom färger och
mönster.

• Prisvärda produkter från ett etablerat
varumärke med hög kvalité.

Höstens katalog presenterar flera nya kollektioner.
Nordiska julmönster, fantastiska mönster från finska
Vallila, den svenska mönsterskatten från Lisbet &
Gocken Jobs samt självklart det senaste från Dunis
egna designers.

• Förbrukningsvaror som alla uppskattar
och använder.
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Alla älskar spets
Duni anammar årets stora trend; spets! Låt romantiska spetsar och skira blommönster utgöra
grunden i din dukning. Komplettera gärna med vackra ljuslyktor, så får du en mysig stämning
kring bordet.

Paket 1 – Venezia Plum

169 kr

1 st löpare Dunicel 3 in 1, 0,4 x 4,8 m – Venezia Plum
1 pkt servetter, 33 cm – Venny (20 st)
1 pkt servetter, 33 cm – Venezia Plum (20 st)
1 pkt servetter, 33 cm – Elegant Lace Black (20 st)
1 pkt servetter, Dunilin, 40cm – Venezia Plum (12 st)
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Härliga mönster från finska Vallila
Vallila, ett familjeföretag grundat 1935, är ett av Finlands ledande textilföretag. Mönster och design
skapas utifrån passion för naturen och ambitionen är att skapa unika produkter som smyckar
alla hemmets rum. Låt dig inspireras av mustiga mönster med härlig höstkänsla.

Paket 2 – Vallila höst

169 kr

1 st löpare Dunicel 3 in 1, 0,4 x 4,8 m – Granite Grey
1 pkt servetter, 33 cm – Vaaku (20 st)
1 pkt servetter, 33 cm – Poem (20 st)
1 pkt servetter, 33 cm – Ruusunen (20 st)
2 st ljuslyktor Ruusunen – grå
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Duka med en svensk mönsterskatt
Namnet Jobs är synonymt med de härligt blommiga tyger som har karaktäriserat den
svenska textilkonsten sedan 1940-talet. Lisbet Jobs och Gocken Jobs har hyllats internationellt
för sina textilmönster. Nu finns deras fantastiska mönster även i vårt sortiment.

Paket 3 – Lisbet & Gocken Jobs

99 kr

1 pkt servetter, 40cm – Bellona (20 st)
1 pkt servetter, 40cm – Aurora (20 st)

Komplettera
dukningen med de
matchande vaserna
i paket 4, så får du
en mysig stämning
kring bordet.

1 pkt servetter, 40 cm – Rabarber (20 st)
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Överlägsen kvalitet
Unika material
Vacker struktur
Färgbeständiga
Färgkoordinerade produkter
11

Paket 4 – Ljusstake & vas

129 kr

2 st ljusstakar Double i glas.
Vändbar; fungerar som både ljusstake och vas.
Mått 95x90 mm.

Tillbehör
Skapa den där lilla extra känslan
av mys med härliga tillbehör till
din dukning.

Paket 5 – Ljuslykta i glas

99 kr

4 st ljuslyktor, vita – Ibiza
Vaxljus med brinntid 18 timmar.
Mått 5,5 x 8,5 cm.

Skapa
stämning med
våra bästsäljande
ljuslyktor
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Duka upp till
en strålande jul
Gör dig redo för en fantastisk atmosfär och en skön stämning inför julens
middagar. I vårt julpaket hittar du
vackra servetter, löpare, pom poms och
ljus som gör det enkelt att skapa en
strålande jul. Komplettera gärna med
ljusstake/vas (paket 4) för att skapa en
mysig julkänsla i hela huset.

Paket 6 – Strålande jul

199 kr

1 st löpare Dunicel 3 in 1, 0,4 x 4,8 m – Charm Trees
1 pkt servetter, 24 cm – Tomten (20 st)
1 pkt servetter, 33 cm – Tomten (20 st)
1 pkt servetter, Dunilin, 40 cm – Charm Trees (12 st)
3 st pom poms, 20/15cm – röda och vita
3 m flaggpel – juldekoration
1 st ljuslykta, vit – Ibiza
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Duka upp med Nordisk design
Juldukningar med inspirerande nordiska mönster som skapar den där underbart
härliga julkänslan. I vårt nordisk inspirererade julpaket hittar du vackra servetter,
löpare, och ljus som vi uppskattat så mycket genom åren.

Paket 7 – Nordisk jul

199 kr

1 st löpare Dunicel 3 in 1, 0,4 x 4,8 m – Nordic Christmas
1 pkt servetter, 24 cm – Lace Heart (20 st)
1 pkt servetter, Dunilin, 40cm – Nordic Christmas (12 st)
1 pkt servetter, 33 cm – Nordic Christmas (20 st)
1 pkt servetter, 33 cm – Starshine Red (20 st)
2 st blockljus i ren stearin, 5x10 cm – vita
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Duka för en
oförglömlig upplevelse
En inspirerande dukning bjuder in till en
fest för alla sinnen och skapar den där alldeles
speciella känslan. Med vårt Nyårspaket skapar du enkelt en plats som inbjuder
till samtal om stort och smått, där du och dina gäster sitter kvar länge och trivs
långt efter tolvslaget.

Paket 8 – Nyår 199 kr
1 st löpare Dunicel 3 in 1, 0,4 x 4,8 m – Snow Flakes
1 pkt servetter, 33 cm – Snow Flakes, Svart (20 st)
1 pkt servetter, 24 cm – Snow Flakes, Svart (20 st)
1 pkt servetter, Dunilin, 40 cm – Snow Flakes, Vit (12 st)
3 st pom poms, 20/15cm – svarta och vita
2 st ljuslyktor, frostat glas – Arctic Gold (för värmeljus)
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Scanna in
QR-koden och få
tips på fantastiska
servettvikningar!
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prisvärt – praktiskt – enkelt
• Färdiga paket levererade
hem till dörren.
• Varje köp ger ett värdefullt
stöd till ungdomars cuper,
skolresor eller träningsläger.
• Alltid hög kvalitet och miljö
vänliga material från Duni.
• Utvalda, matchande färger
och mönster för alla tillfällen.
• Färdigkomponerade paket
med bl.a servetter, dukar,
löpare och ljus.
• Komplett. Du behöver inte
välja och plocka ihop själv.
• Bara att packa upp och
duka bordet.

info@teamstyle.org
010 - 207 10 10
www.teamstyle.org

I samarbete med:
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