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En � ott sekk og skifer til servering!

Se for deg å servere den lille forretten på ekte skifer fra 
Oppdal i Norge? Vakkert, rustikk og innbydende. Et 
produkt du har lenge! Kan vaskes i oppvaskmaskin. 
To størrelser, liten brikke 16 x 10 cm. Den lengre brikken 
er 25 x 13 cm og har små knotter under i hvert hjørne.

Liten og lett sekk som alltid kan være med.
Sekk i samme fallskjermsto�  som hengekøy-
ene fra Ticket To � e Moon. Sekken veier 
ingenting, og får enkelt plass i lomma, veska 
eller under setet på sykkelen. Du har alltid 
med deg en liten sekk i tilfelle du skulle 
komme over noe du skal bære på.

– Volum: 15 L
– Kapasitet: 15 kg
– Vekt: 90 g
Priser opplyst er inkl mva, eks frakt.

Hagesalongen Team Henriksen har vært etablert som leverandør av hagerelatert utstyr siden 2002. 
Vårt hovedprodukt er varmkomposteren Jorakompost.

Teamet består av gartner og blomsterdekoratør Henriksen og hans kone. Vi setter hagen og miljøet i fokus. Hagen er et 
sted å meditere, samle venner og familie. Hagen gir etter vår mening, den beste rekreasjon. Hagearbeid er en hyggelig 
hobby og blir hva du gjør den til. Vi har som hovedmål å levere kvalitetsprodukter til hobbygartneren. Gjennom vår 
søken i inn- og utland, henter vi frem produkter som skiller seg ut, og som du ikke � nner overalt ellers. 

Bilder i høy oppløsning og mer informasjon på: www.teamhenriksen.no

Vi ønsker Norske produkter varmt velkommen!

Ka� ekrus for pausene!
Velg Norsk skifer 
for uteserveringen!


