
 

Julegave-guiden 
Se våre råd, tips og idéer her. 

 
Mange av våre kunder har nok det på samme måte som oss; vi har flere 

barn og voksne å kjøpe julegaver til. Vi trenger derfor tips til julegaver - 

helst i forskjellige prisklasser. Vi håper du får nytte av tipsene våre.. 

 

 

Stjernehimmel prosjektorlampe med bluetooth-høyttaler 

Kr. 449,- 

Perfekt som julegave! En helt nydelig 
nattlampe som skaper magisk stemning 
Velg mellom 10 forskjellige farger. 
Lampen har en egen laser som skaper en 
fin stjernetåkeeffekt. Via bluetooth kan 
høyttaler benyttes. Fjernkontroll og 
ladekabal medfølger. Denne nattlampen 
har vi fått mange gode tilbakemeldinger 
på. En vinner under juletreet til barn og 
ungdom. 

 

 

 

 

 



 

Push pop it hodetelefoner 

Kr 449,- 

Superstilige push pop it 

hodetelefoner (kobles enkelt til 

din telefon via bluetooth). 

Kommer i fargene blå og rosa. 

 

 

Push pop it- produktene har vært 

en av bestselgerne på markedet 

det siste året. Våre 7-åringer ble 

kjempeglade for Push pop it-

pennalet i høst. Dette gøye settet 

med hodetelefoner vil nok vekke 

stor begeistring hos mottakeren. 

 

Se flere av Push pop it-

produktene her: 

https://www.celis.no/search?q=push+pop+it 

 

 

Spill 

Å samle familien og spille er noe de fleste synes er artig og underholdende. Latteren og 

sitter løst og julebesøkene blir gøyere med gøye spill og aktivitet. 

 

Her kan du få det gøye observasjonsspillet Villkatten i tre ulike størrelser 

 

Villkatten Go 

https://www.celis.no/search?q=push+pop+it


 

Kr 189,-. 

 

Villkatten Go    

Snu bildekortet og se hvem som raskest 

finner bildet. Det krever både oversikt og 

konsentrasjon. Den spilleren som finner 

flest bilder, vinner. Mens den vanlige 

Villkatten inneholder 300 bilder og 

spillebrett, inneholder denne utgaven 100 

bilder og kommer i kortspill.  

Passer fra 4 år.  

 

 

 

 

 

 

 

Villkatten 400 app versjon 

 

Kr. 349,- 

Villkatten 400   
Morsomt, enkelt og raskt observasjonsspill 
for hele familien. Snu bildekortet og se 
hvem som raskest finner bildet på 
spillebrettet!  
Det krever både oversikt og konsentrasjon. 
Spillet kan spilles på tre forskjellige måter,  
og spillebrettet kan settes sammen på ulike 
måter slik at du får en ny spillopplevelse 
hver gang.  
Den spilleren som finner flest bilder, vinner. 
Mens den vanlige Villkatten inneholder 300 

bilder, inneholder denne utgaven 400 bilder. 

Villkatten Master 
 



Kr 449,- 

 

Villkatten Master 

Snu bildekortet og se hvem som raskest 

finner bildet på spillebrettet! Det krever 

både oversikt og konsentrasjon. Spillet 

kan spilles på tre forskjellige måter, og 

spillebrettet kan settes sammen på ulike 

måter slik at du får en ny spillopplevelse 

hver gang. Den spilleren som finner flest 

bilder, vinner. Dette er master-utgaven av 

Villkatten med 500 bilder. 

 

 

 

 

 

Klinkekulebane – 56 deler 
 

 

 

 
 



 

Kr. 99,-. 

Denne gøye klinkekulebanen er lett å sette sammen 

og det er kjempegøy å sende klinkekulene utfor 

toppen av banen. Pakken inneholder 56 deler som 

kan bygges sammen. Bygg etter oppskriften på 

pakken eller fri fantasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr,- 129,-. 

Tumbling Monkey Game 

Kan du trekke pinnene fra dette 
spillet uten å la noen av apene 
falle? De med færrest falne aper 
vinner! Dette spillet er moro for 
hele familien. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppende Pirat-spill 



 

 

Kr 99,- 

Hoppende Pirat-spill 

Bytt på å trekke sverdet ut av tønnen, den 

som trekke slik at piraten hopper utav 

tønnen har tapt. Et spennende spill for barn 

fra 3 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirat balansespill 
 

 

 

Kr 129,- 

Plasser piratene på skipet etter tur, 

den første som velter skipet har tapt. 

God trening av barnets motorikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pop up move-spill 

 

 

 

Kr. 229,- 

Pop up move-spill 

Slå på terning-kuppelen og flytt dine 
brikker frem. Førstemann som får alle 
dine brikker hjem har vunnet spillet. Et 
morsomt familiespill for 2-4 spillere. 

 

 

 

 

Produktinfo: Bruksanvisning på engelsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squishimi – Mops – 21 cm 
 

Kr. 259,- 

Denne supersøte Mops-hunden 
kan bli barnets beste venn. 
Mopsen er en perfekt og myk venn 
for familiens minste. Med myk 
velur utenpå og myk skum som 
kan knipes på og hever seg sakte 
tilbake til original form. Lukter av 
deilig jordbær og stimulerer 
barnets sanser. 

 

 

 



 

Squishimi – Alpakka – 21 cm 
 

Kr. 259,- 

Denne koselige Enhjørningen 
kan bli yngstemann sitt 
kjæreste kosedyr. Den er en 
perfekt og myk venn for 
barnet. Med myk velur utenpå 
og myk skum som kan knipes 
på og hever seg sakte tilbake 
til original form. Herlig duft av 
jordbær. 

 

 

 

 

 

 

 

Squishimi – Dovendyr – 21 cm 
 

 

Kr. 259,- 

Være litt doven sammen med dette 

supersøte dovendyret? 

Det koselige dovendyret er en perfekt 

og myk venn for barnet. Med myk 

velur utenpå og myk skum som kan 

knipes på og så hever det seg sakte 

tilbake til original form. Herlig duft av 

jordbær.  
 

 

 

Squishimi – Narhval 21 cm 



 

Kr. 259,- 

Søteste hvalen i havet? 
Denne supersøte Narhvalen 
er en perfekt og myk venn 
for husets minstemann. Med 
myk velur utenpå og myk 
skum som kan knipes på og 
hever seg sakte tilbake til 
original form. Herlig duft av 
jordbær. 

 

 

 

 

 

SQUISHIMI JULEFIGUR 

 

Kr. 99,- 

Disse supersøte julefigurene er en 
perfekt og myk venn for barnet. Med 
myk velur utenpå og myk skum som kan 
knipes på og hever seg sakte tilbake til 
original form. Barnet får bruke flere av 
sansene sine. Figurene dufter nemlig 
herlig av jordbær. 

 

 

 

 

 



Squishimi-dyr med deilig duft 9 cm 

 

Kr. 99,- 

Disse supersøte dyrene er en perfekt og myk venn 
for barnet. Med myk velur utenpå og myk skum som 
kan knipes på og hever seg sakte tilbake til original 
form. Deilig duft av jordbær. 

 

 

SQUISHIMI – Nøkkelhank 10 cm 

 

Kr. 99,- 

Disse supersøte dyrene er en perfekt og myk venn 
for barnet. Med myk velur utenpå og myk skum 
som kan knipes på og hever seg sakte tilbake til 
original form. Deilig duft av jordbær. 

 

 

 

Alv drømme-nattlys 

 
 

Kr. 89,- 

Superkoselig julepresang! La barna 
dine falle i søvn til dette behagelig 
flerfargete lyset i alvedesign. Perfekt til 
å pynte opp rommet i førjulstiden. 
Kanskje det er alven som dukker opp 
med det? Lyset har tre innstillinger. 

 

 



 

Rampenissen og julenissen 
 

Kr. 149,- 

Kanskje har barnet ditt lyst å høre mer om en litt 

rampete, en likevel snill alv? Rampenissen? 

Denne boken er koselig og spennende å lese for 

barnet ditt både i førjulstiden og juletiden. 

 

 De fleste barn liker å høre om Rampenissen og 

hans rampestreker. I dette morsomme heftet 

lurer Rampenissen på om han er snill nok til å få 

møte selveste julenissen, eller om han rett og 

slett er for rampete. Rampenissen passer derfor 

på å også gjøre noen " snille" rampestreker. I 

heftet møter du også Rampenissen sin familie. 

Visste du forresten at Rampenissejenten har en 

venninne som heter Rompirampa? Rompirampa 

er tussete etter søtsaker og tømmer kjøleskapet 

til rampenissemoren for å lage karameller. Men 

så skjer det noe.... 

Boken/heftet er på ca 60 sider, kommer A5 format og inneholder gøyale bilder av 

Rampenissens og hans rampestreker. 

 

Se flere rampenisse-produkter her: https://celis.no/search?q=rampenisse 

 

 

 

 

 

Vtech toot drivers bil transporter (norsk tale) 

 

https://celis.no/search?q=rampenisse


 

Kr. 399,- 

Fargerik og interaktiv 
lastebil som har både 
varebil og brannbil på 
lasteplanet. Lastebilen 
kommer med forskjellige 
lys og spiller ulike 
sanger på norsk. Bilen 
byr på timer med lek og 
morro for en liten sjåfør.  

 

 

 

VTech fly – draleke         

 

Kr 249,- 

Morsom draleke for de minste. Flyet 
teller på engelsk og spiller musikk. 
Bakpå flyet er det fargerike baller 
som beveger seg når barnet drar 
flyet. 

 

 

 

 

 

 

Vtech Toot Toot Driver Flyplass (norsk språk) 

 

        



 

Kr. 449,-  

Flott og fargerik flyplass-bilbane som kan 
settes sammen på flere ulike måter. 
Både biler og bilbanedelene er gode å 
holde i og lette for barn å sette sammen 
selv. Flyet kommer med forskjellige lyder 
og norske sanger.  

 

 

Se flere Vtech-produkter her  

https://celis.no/search?q=VTech+dralek
e 

 

Hot Wheels City Ultimate Car Wash 

 

Kr. 1 099,- 

Hot Wheels City Ultimate Car er 
en kjempegøy leke. Denne 
stasjonen er 120 cm med 
fantastiske funksjoner som byr på 
flere overraskelser som får barna 
til leke i timevis.  

 

 

 

 

 

 

Hot Wheels R/C 

 

 

https://celis.no/search?q=VTech+draleke
https://celis.no/search?q=VTech+draleke


Kr. 399,- 

Med denne radiostyrte Hot Wheels-bilen 
kan du kjøre av sted på fartsfylt eventyr. 
Kan brukes på baner og på flatt underlag 
som gulv.  

Bruker 4x AA (ikke inkludert) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Frozen II Elsa frisørdukke 

Kr. 399,- 

Style Elsas sitt berømte hår med det flotte 
tilbehøret som følger med. En morsom og 
inspirerende leke for ethvert Frost-fan. 

 

 

 

 

Se andre spennende Elsa Frozen-produkter 
her: 
https://celis.no/search?q=Elsa+frozen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisher Price Little People Skolebuss (med lyd) 
 

https://celis.no/search?q=Elsa+frozen


 

 

 

Kr. 399,- 

Kjør av sted med denne kule gule 
skolebussen med de fine figurene. 
Trykk på knappen på taket for å høre 
lyd. Skolebussen har norske 
stemmer. Krever 2 AA batterier 
(inkludert). Anbefalt alder fra 1 til 5 år. 

 

 

Se flere Fisher Price-produkter her    
 https://celis.no/search?q=Fisher+price 

 

 

Soft Cloud – 100 % Silkeputetrekk 

Kr. 399,- 

Gjør det som er best for både håret og huden 
din mens du er i drømmeland! Silke inneholder 
aminosyrer som gjør at silkeputetrekket føles 
komfortabelt mot huden. I motsetning til de 
ordinære bomullstrekkene, vil silkefiberet 
absorbere svette uten å tørke ut huden. 
Silkeputetrekket er laget av mulberry-silke som 
bidrar til at huden og håret ditt holdes hydrert. 
Dette kan forhindre synligheten av 

ansiktsrynker. Det er ingenting som er bedre enn den myke og luksuriøse følelsen av 
silke mot huden når du legger deg om kvelden.  
 
Se flere farger: 
https://celis.no/butikk/morsdag-og-valentinsdagen 
  

 

https://celis.no/search?q=Fisher+price
https://celis.no/butikk/morsdag-og-valentinsdagen


Milluminate MOON white 

 

 

 

Kr. 499,- 

Milluminate MOON er et supersmart og 
lekkert sminkespeil med innebygget 
LED-lys. Speilet lyser opp hele ansiktet 
ditt og gjør det enkelt å sminke seg. 
Lyset kan tilpasses etter eget ønske via 
berøringsknappen på speilet. Lades 
enkelt opp via medfølgende USB-kabel. 

 

 

 

 

 

Milluminate New York (sort) 

 

 

 

Kr. 1399,- 

Milluminate New York sminkespeil gir deg et 
fantastisk sminkelys! Speilet består av 12 store LED-
pærer som kan justeres fra varmt til kaldt lys, og det 
kan dempes for å tilpasse lysforholdene. Lyset slås 
på og av med berøringsknappene på selve speilet. 

Se flere liknende produkter: 
https://celis.no/search?q=Speil 

 

 

 

Koselig juleby med hvitt led-lys  

https://celis.no/search?q=Speil


Kr. 499,- 

 Denne lekre og julekoselige 
dekorbyen kan du gi i gave til deg 
selv eller andre. Pynt opp i den 
søte juletid! Timer-funksjon 6t/18t.  

Bruker 3xAA, ikke inkludert. 

 

 

 

 

 

 

Krans med glitterbær i fargene grønn/gull/brun 

 

Kr. 209,- 

Gled deg selv eller andre med denne 
lekre julekransen med glitterbær i fint 
avstemte farger. (33 cm) 

 

 

 

 

 

 

Dekorfigur isbjørn med LED-lys 

 



Kr. 369,- 

Disse isbjørnene er bare så søte der de 
koser seg rundt et lysende juletre. Veldig 
fin å pynte med i juletiden, og en hyggelig 
gave å få. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekorlys til hagen. Sett på 3 kuleformede lamper 

 

Kr. 879,- 

Elsker du å pynte opp og gjøre 
det trivelig utendørs? Da er 
disse kulelysene midt i blinken. 
Kanskje kjenner du noen som 
vil like dette settet som 
julegave? 

Hagepyntesett med lys. PVC, 
kobber, ABS. Tre høyder 
53/60/70 cm. Kulediameter 
15/20/25 cm. 10/20/30 stk 
SMD LED lys inni kulene. 2 m. 

ledning mellom hver kule. Ledning frem til første kule er 10 m. IP44 for utendørs bruk. 

 

 



Mini julehus. En koselig lekebutikk 

Kr. 129,- 

Vi har alltid hatt sansen for å pynte hjemmet 
vårt med små koselige hus. Med lys skaper 
de den perfekte julestemning. 

Her er et lekehus med lys. Sett den sammen 
med andre av våre mini-julehus og lag en 
stemningsfull og koselig juleby. 

 

Se de andre julehusene her: https://celis.no/butikk/jul/julemarked 

 

 

Julens koselige såpe- og håndkrem-sett 

 

Kr. 149,- 

Det er alltid kjekt å gjøre badet litt 
julepyntet. Det gjør du enkelt med dette 
dekorative settet. 

Koselig håndsåpe og håndkrem i 
juledesign. Passer veldig godt som 
julegave eller som en liten førjulsgave til 
deg selv.  Pynter opp rundt vasken til jul. 

 

 

 

 

 

 

https://celis.no/butikk/jul/julemarked


Lekker grønn girlander med lys 

 

Kr. 399,- 

Mange vil nok ønske å pynte opp med denne 
lekre girlanderen enten ute eller inne. Skaper 
herlig julestemning. 

5m girlander med 80 LED pærer. 10 m ledning 
med adapter 3,2V 0,96W, IP44. Kan brukes både 
innendørs og utendørs. Pærene kan ikke byttes. 

 

 

 

Koselig juletog med lys- og lydeffekter 

 

Kr. 379,- 

Koselige tog er også noe vi av en eller 
annet grunn forbinder med jul og snø og 
hygge. 

La dette flotte og dekorative juletoget pynte 
opp rundt juletrefoten når det ikke ligger 
pakker der. Et både koselig og 
stemningsfylt tilskudd til årets juletre. Toget 
har lys og lydeffekter. En flott julegave! 
Toget drives av batteri (ikke inkludert). 

 

 

Finn mange flere koselige juleprodukter her: https://celis.no/butikk/jul/julemarked 

 

Lag flotte krystaller (stor pakke) 

https://celis.no/butikk/jul/julemarked


Kr. 149,- 

Denne pakken inneholder 
det du trenger for å lage 
dine egen krystaller. En 
morsom og lærerik 
aktivitet. Kjekt for mindre 
barn å gjøre sammen med 
en voksen.  

 

 

 

 

Vulkan-eksperiment 

Kr. 89,- 

Lag din egen vulkan og lag et 
imponerende vulkanutbrudd. En 
spennende og underholdende 
aktivitet for barnet. 

 

 

 

 

Spiselige julegaver 

En del av familien og vennene våre har levd en stund og har det meste av det de 
trenger. Sånn sett er de fleste av oss heldige i Norge. Når vi spør hva de ønsker seg til 
jul, kommer det ofte litt vage svar. Spiselige julegaver er derfor en smart julegave, 
synes vi. Da får våre kjære noe ekstra godt de kan kose seg med i julen. 

 

 



Baileys Chocolate Collection (490 g) 

Tilbud kr 399,- 

Dette er virkelig Rolls-Roycen blant utsøkt 
sjokolade. 

Boksen er fylt med herlig og velsmakende 
Baileys-sjokolade med ekte likør. En deilig 
kopp kaffe og denne konfekten. Nam, nam 
– vi sier ikke mer… Kommer i en flott 
gaveeske - noe som gjør den perfekt som 
gave.  

Inneholder 1 % alkohol 

 

 

Gaveboks med herlig tapastilbehør 

Kr. 299,- 

Mange av våre venner er enda mer 
glad i salte gaver enn søte. Da er 
denne gaveboksen ypperlig. Herlige 
kjeks med pesto, oliven og 
spekepølse til. Noen ganger serverer 
vi dette til gjester som snacks en 
stund før middagen serveres. Men 
oftest koser vi oss på fredags- eller 
lørdagskvelden med herlig tapas og 
noe godt i glasset. 

Lekker gaveboks med herlig 
tapastilbehør. Gaveboksen inneholder 
Rosmarin crisp, Spekepølse chorizo, 
Paprika pesto og Leccino oliven. 
Nydelige og spennende smaker satt 
sammen. Overrask en av dine 
nærmeste med disse godsakene – 

eller overrask deg selv med spennende smaker. 

 



 

 

 

 
 

Cemo Gourmet gavepose 5 
 
 
 

Kr. 249,- 

Julekaffe, julesjokolade, gullkuler og 
mokkabønner. En super gave til en du er 
glad i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemo Gourmet Gavepose 3 

 

 

 
 

 
 

 

https://celis.no/assets/img/1024/1024/bilder_nettbutikk/219fb69af220cd67ca68e13d128b53fb-image.jpeg
https://celis.no/assets/img/1024/1024/bilder_nettbutikk/219fb69af220cd67ca68e13d128b53fb-image.jpeg
https://celis.no/assets/img/1024/1024/bilder_nettbutikk/219fb69af220cd67ca68e13d128b53fb-image.jpeg
https://celis.no/assets/img/1024/1024/bilder_nettbutikk/219fb69af220cd67ca68e13d128b53fb-image.jpeg


 

 

 

Kr. 249,- 

Utsøkt julekaffe fra Guatamala, marsipankuler 
og brente mandler fra Cemo sitt eget 
mandelbrenneri. Her blir det julestemning! 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cellofanpose 1 

Kr. 249,- 

Dette er en alle tiders gave til en du vil skjemme bort 
med ekstra god kaffe, herlige franske trøfler og veldig 
gode lakriskuler. 

Julekaffe, trøfler crunch og lakriskuler sort, 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cellofanpose 2 

249,- 

Lekker cellofanpose med 
julekaffe og Choco-trøfler. 
Choco-trøfler er 
sjokoladekuler rullet i tørket 
frukt. Bærekraftig julekaffe 
fra småprodusenter i 
Huehuetenango i 
Guatemala. En medium 
fyldig og velbalansert kaffe 
som som passer utmerket i 
julen. Kaffen er filtermalt. 

 

 

 

 

 

 

 

Cemo Gourmet: Julesjokolade, karamellstang og julete 



 

 
Kr. 199,- 

Dagen blir bedre med «a nice cup of tea», 
sier engelskmennene. Mange nordmenn 
foretrekker også denne deilige drikken. Så 
her har du den perfekte gaven til te-
elskeren. Passer like godt som førjulsgave 
som under treet. Nydelig julete sammen 
med våre favoritter av karamellstang og 
julesjokolade. Leveres i cellofanpose. Den 
kan nytes så vel i adventstiden som i 
juledagene.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette er bare et lite utvalg av alle de deilige spiselige juleproduktene vi kan tilby. Følg 
lenken her for å se det store utvalget.   
https://celis.no/butikk/jul/jule-godteri 
 
 
 

Gaver som gjør dine nærmeste synlig i vintermørket. 
 

Reflekssele 

 

https://celis.no/butikk/jul/jule-godteri


 

Tilbud: kr 79,- 

Du viser virkelig omtanke for din 
nærmeste familie eller venner ved å kjøpe 
denne julegaven til dem. Et lysende 
eksempel! 

Sele med reflekser som gjør deg synlig i 
mørket. Perfekt om du skal trene ute eller 
gå ut tur med hunden din i mørket. 
Justerbar størrelse i både midje og lengde. 
Selen er også elastisk og passer derfor for 
både barn og voksne. Meningsfull gave til 
liten og stor. 

 

 

Morild Skimre-lue med refleks (furugrønn) 

 
Kr. 212,- 

Skimre-serien vår er lette, fleksible og 
svært myke plagg med god passform 
og quickdry-funksjon. Midt i blinken til 
tur, trening og fritid! I det trykte 
mønsteret på hvert plagg finner du vår 
aller råeste refleksteknologi, Heat Ref-
Tec, som reflekterer svært kraftig når 
lyset treffer. Gi en gave som lyser din 
kjære opp. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Morild Sølvfaks-lue med refleks (midnattsblå) 

Tilbud: kr 339,- 

Sølvfaks er lette og fleksible plagg med 
god passform i herlig myk og lun 2-lags 
100% merino-ull. Midt i blinken til tur, 
trening og fritid! I det trykte mønsteret 
på hvert plagg finner du vår aller råeste 
refleksteknologi, Heat Ref-Tec, som 
reflekterer svært kraftig når lyset treffer. 
I tillegg har vi lagt inn refleks i lappen i 
sømmen. Vi syns dette er smart og 
nyttig. Fin gave til noen du er glad i. 

  

 

 
 
 

Morild Sølvfaks-lue med refleks (lys grå) 

 

Tilbud: kr 339,- 

Sølvfaks er lette og fleksible plagg med 
god passform i herlig myk og lun 2-lags 
100% merino-ull. Midt i blinken til tur, 
trening og fritid! I det trykte mønsteret på 
hvert plagg finner du vår aller råeste 
refleksteknologi, Heat Ref-Tec, som 
reflekterer svært kraftig når lyset treffer. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Vi håper du har fått noen idéer til julegaver i denne guiden, og minner om 
at dette bare er en liten del av gaveutvalget i nettbutikken vår. Du finner 
mengder av gøye og nyttige varer hvis du følger denne lenken: 
https://celis.no/ 
 

Vi ønsker alle våre kunder en fin 
høst og førjulstid! 

https://celis.no/

