
VI  HJÄLPER ER ATT TA FRAM DEN PERFEKTA 
JULKLAPPEN TILL ANSTÄLLDA OCH KUNDER!

ULVESTORPSGATAN 1



BRA PRIS
Håll utkik efter den här symbolen  
som betyder att en produkt är kraftigt  
nedsatt och väldigt prisvärd.

DETTA GÄLLER FÖR OLIKA TYPER AV GÅVOR
Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock jul-, jubileums- och minnesgåvor skattefria. En sådan 
gåva är skattefri så länge gåvans värde (marknadsvärdet inkl. moms) inte överstiger vissa beloppsgränser. Om värdet överstiger beloppsgränsen är 
gåvan skattepliktig från första kronan. Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som 
check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar (inte gåvokort).

- Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450:- inkl. moms.
- Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 20-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1350:- inkl. moms.
- Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (25 eller mer)  
eller när anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria. Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd  
anställningstid om minst sex år. 
- Övriga gåvor, det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva och skattefri minnesgåva jämställd 
med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde.

NU ÄR DET JUL IGEN!

INNEHÅLL
Gåvokort TINGS                              s. 3

Gåvokort Joyful giftcard  s. 9

Leif Mannerström/TINGS  s. 10

Orrefors/Kosta Boda  s. 17

Sagaform  s. 21

D&J/Only Design  s. 25

d-Vice/Toppoint  s. 27

Designfood  s. 29

Matlådor  s. 31

Godis  s. 34

PRISER
Priset som står avser styckpris. 
Alla priser anges exkl. moms och ev. frakt.
12 % moms på mat.
25 % moms på övrigt sortiment.
Med reservation för slutförsäljning och tryckfel  
i katalogen.

SUPERKAMPANJ
Då är det ett exceptionellt pris,  
ännu bättre än ”bra pris”!

Det är åter hög tid att börja tänka på julklappar till anställda och kunder. Vi har  

sammanställt en gedigen katalog med produkter vi tror på. Här finns något för alla: 

allt från ätbara läckerheter och köksredskap till elektronikprodukter och mysiga plädar.
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Selected (298:-)Selected (298:-) innehåller fyra bonusgåvor och ett 50-tal valbara gåvor till ett värde 
av hela 298:-, Exclusive (360:-)Exclusive (360:-)  innehåller nio bonusgåvor och ett 70-tal valbara gåvor 
till ett värde av hela 360:-. Väljer du Signature (498:-)Signature (498:-)  får du välja mellan ett 40-tal mer 

exklusiva gåvor utöver det vanliga. 

Gåvan som mottagaren väljer levereras inom två veckor. Kortet levereras med ett elegant  
konvolut separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på  

hemsidan med koden som finns angiven på gåvokortets baksida. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. 

ÅRETS JULKLAPP
Mannerströms populära gåvokort finns i tre prisklasser: Selected (298:-)Selected (298:-),  Exclusive (360:-)Exclusive (360:-) och  

Signature (498:-)Signature (498:-). Du väljer ett gåvokort med tillhörande bonusgåva, sedan får mottagaren välja 
en extra gåva helt utan kostnad (gäller ej Signature) på www.mannerstrom.se. Enklare blir det inte!

BONUSGÅVA + GÅVOKORT + VALBAR GÅVA
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GÅVOKORT 3 + KNIVSET JAPANSK STEEL 3 DELAR

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: ett fint knivset i 
tre delar av hög kvalitet. Knivarna har greppvänliga handtag. Storlek: kockkniv 
32 cm, brödkniv 34 cm och skalkniv 12,5 cm.  

Pris 360:-      art.nr: 8089

GÅVOKORT 2 + OSTBRICKA OCH TRE BESTICK

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en exklusiv  
ostbricka i acaciaträ med tre tillhörande ostbestick. Storlek: (Ø) 30 cm och 
40 cm lång inklusive handtaget.  

Pris 360:-      art.nr: 8094

GÅVOKORT 1 + PEPPARKVARN OCH RIVJÄRN BLACKLINE

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: ett rivjärn 
och en pepparkvarn i greppvänlig och elegant design. Kvarnen har ett 
keramiskt verk av hög kvalitet och rivjärnet är i rostfritt stål. Färg/material: 
svart/gummiträ. Höjd: kvarn 26 cm, rivjärn 28 cm.  

Pris 360:-      art.nr: 8088
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GÅVOKORT 5 + KOCKKNIV OCH KNIVSLIP

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en bra kockkniv 
med greppvänligt handtag och en knivslip med Leif Mannerströms namn. 
Storlek: kniv 32 cm, knivslip 19 cm.

Pris 360:-      art.nr: 8081

GÅVOKORT 6 + SKALDJURSSET BLACK 10 DELAR

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: exklusivt  
skaldjursset för tio personer. Innehåller sex långa skaldjursbestick, tre  
gafflar och en kraftig krabbklo, samtliga tillverkade av stål i hög kvalitet 
med mattsvart finish. Storlek: bestick 20 cm, gafflar 13 cm.

Pris 360:-      art.nr: 8039

GÅVOKORT 4 + GRILLBESTICK 12 DELAR

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: fina kött- och  
grillbestick för sex personer. Gjorda av högklassigt stål med spegelfinish. Kniven 
är speciellt tandad för bästa skärförmåga. Knivens storlek: 23 cm, gaffel: 20 cm. 

Pris 360:-      art.nr: 8082
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GÅVOKORT 9 + BESTICKSET 24 DELAR

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: ett fint bestickset 
för sex personer. Besticken är av högsta kvalitet och med spegelpolish.   

Pris 360:-      art.nr: 8035

GÅVOKORT 8 + KNIVSET 2 DELAR MED SKÄRBRÄDA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: ett fint knivset i 
två delar och en skärbräda av hög kvalitet. Knivarna har greppvänliga handtag. 
Storlek: skärbräda 30x20x1,5 cm, kockkniv 26 cm, skalkniv 20 cm. 

Pris 360:-      art.nr: 8038

GÅVOKORT 7 + KÖKSSET 3 DELAR

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: rustikt förkläde i 
slitstark canvas/bomullsväv med Leif Mannerströms signatur på bröstet, en 
grytvante samt en kökshandduk i kraftig bomull. Förklädet är justerbart i 
nackbandet och har en frontficka och en ögla där du kan hänga handduken.  
Storlek: förkläde 90x70 cm, vante 15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm. 

Pris 360:-      art.nr: 8095
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GÅVOKORT 1 + BRÄDA MED 3 BESTICK + PEPPARKVARN

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en koppar- 
färgad pepparkvarn med keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. I setet 
ingår dessutom en bräda i acaciaträ med tre bestick. Storlek: kvarn 21 cm, 
bräda 20x30 cm. 

Pris 298:-      art.nr: 8061

GÅVOKORT 3 + DESSERTSET 7 DELAR + BRÄDA MED 3 BESTICK

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: ett dessertset 
i högklassig kvalitet med spegelpolish. I setet ingår dessutom en bräda i  
acaciaträ samt tre bestick. Storlek: tårtspade 24 cm, dessertskedar 15 cm, 
bräda 30x20 cm. 

Pris 298:-      art.nr: 8062

GÅVOKORT 4 + VINÖPPNARE OCH DEKANTERARE

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en vinöppnare 
i aluminiumlegering i svart/grå borstad finish, tillsammans med en magisk  
vindekanterare som gör att du kan dekantera vinet direkt vid bordet. 

Pris 298:-      art.nr: 8099

GÅVOKORT 2 + PEPPARKVARN + GRYTVANTE OCH GRYTLAPP

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en kopparfärgad 
pepparkvarn med keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. I setet ingår dessutom 
en grytvante och en grytlapp. Storlek: kvarn 21 cm. 

Pris 298:-      art.nr: 8051

Selected 298:-
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EXEMPEL PÅ GÅVOR I MANNERSTRÖMS GIFTCARD SIGNATURE

Riktigt fina och exklusiva köksprodukter utvalda av Leif Mannerström, se alla gåvor på: 
www.mannerstrom.se

498:-
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En av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd 
av starka internationella varumärken som utgör  
basen i deras produktutbud. Med ett unikt  
samarbete med Stadsmissionen förstärker de  
utbudet ytterligare och resultatet blir ett  
fantastiskt gåvokort som gör mottagaren glad 
och nöjd. Den skickliga kundtjänsten borgar för 
trygg och säker leverans och finns också tillhands 
för att hjälpa alla kortmottagare med eventuella 
frågor och problem.

TVÅ PRISKLASSER
Kortet kommer i två prisklasser: 220:- och 360:-  
(+ frakt 75:-/kort). Varje prisklass erbjuder ett 
brett sortiment av attraktiva produkter anpassade  
efter säsong. Du kan även välja Rädda Barnen- 
kortet  där medgåvan gör världen till en bättre plats.  
 
MEDGÅVA
För att göra Joyful Giftcard extra speciellt ingår 
det i valör 360 en medgåva till varje kort. Man kan 
välja mellan flera produkter!

LEVERANS OCH SUPPORT
Den valda gåvan levereras inom sju arbetsdagar 
efter mottagen beställning. Beställaren mottar 
ett e-postmeddelande med försändelsens kolli- 
nummer så snart gåvan lämnat vårt lager. 

Kundtjänst hjälper gärna till med eventuella  
frågor och nås på: supportse@joyfulgiftcard.com 
eller 031-712 89 70.

JOYFUL GIFTCARD VIA E-POST
Med Joyful Giftcards e-post skickar vi gåvokort via 
e-post till mottagaren på bara några sekunder. Ett 
snabbt, säkert och miljövänligt alternativ.

Pris: 220:- (+ frakt 75:-)
Pris: 360:- (+ frakt 75:- inkl medgåva)

GÅVOKORT
JOYFUL 
GIFTCARD

– Nämen, gud vad fi n... Verkligen...

NÄSTA GÅNG – GE BORT NÅGOT SOM UPPSKATTAS. 

Joyful Giftcard är gåvan alla väljer. Besök www.joyfulgiftcard.com 
för närmaste återförsäljare.
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1. BRÄDA+BESTICK (art.nr: 1541 (1)). Mannerströms bräda i acaciaträ med handtag och tre bestick. Storlek: bräda 34x16 cm, bestick 13 cm.  

2. RUND OSTBRICKA (art.nr: 1519 (1)). En rejäl ostbricka av acaciaträ med två ostbestick och fem populära ostar på insidan av locket. 

3. SKÄRBRÄDA+JAPANSK KOCKKNIV (art.nr: 8096 (1)). Japansk kockkniv med greppvänligt handtag samt en skärbräda i bambu med Leif Mannerströms 

signatur. Knivens storlek: 32 cm, skärbräda: 30x30x1,5 cm. 

4. GOURMETBRÄDA (art.nr: 1513 (1)).  Mycket exklusiv uppläggningsbräda som blir en fin inredningsdetalj i köket! Snygg kombination med trendig ask/

marmorlook blir en omtyckt gåva. Storlek: 30x20 cm. 

5. MANNERSTRÖMS STORA BRÄDA+BESTICK (art.nr: 1542 (1)). Mannerströms stora bräda i acaciaträ med handtag och tre bestick. Storlek: bräda 

55x15 cm, bestick 13 cm. 

6. OSTBRICKA+BESTICK (art.nr: 8094 (1)). Ostbricka och ostbestick i acaciaträ. Storlek: skärbräda Ø 30 cm.

7. MANNERSTRÖMS CHARKUTERIBRÄDOR (art.nr: 1539/1538/1537). Mannerströms eleganta uppläggningsbräda med handtag. Perfekt till  

uppläggning av olika delikatesser som t. ex. ostar och charkuterier. Skärbrädan kommer från Thailand och är tillverkad av mangoträd som är både slitstark 

och snygg. Storlek: 38x16x2,5 cm/48x16x2,5 cm/58x16x2,5 cm.  

8. OSTBRICKA+BESTICK (art.nr: 1560 (1)). Ostbricka i acaciaträ med tre svarta kvalitetsbestick som passar utmärkt till lite av varje. Storlek: bräda 

23x21x1,5 cm, bestick 13 cm.

1                  2                  3

6                   7                                 8

4                        5

Köksprodukter från Leif Mannerström

249:-

198:-

198:-

298:-

360:-

360:-

360:-

198:- 219:- 249:-
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Ett set av hög kvalitet som innehåller två kastruller 
(1,4 L och 3 L) samt en gryta på 5 L och en Ø 28 cm 
stekpanna. Delarna har extra tjock kompakt botten  
i tre lager vilket ger bästa värme. Alla kastruller 
och grytor levereras med glaslock. Passar alla  
spisar, inklusive induktionshäll.

Pris: 1995:-       art.nr: 9010 

Kastruller, grytor och stekpannor av högsta kvalitet  
i två olika material som är sammanpressade där 
kastrullerna/grytans utsida är av aluminium och 
insidan är i rostfritt stål för att uppnå bästa  
värmefördelning. Kan antingen köpas som set eller 
separata delar. 

Pris: 498:-       art.nr: 1301 (kastrull Ø 16 cm) 
Pris: 598:-       art.nr: 1302 (kastrull Ø 20 cm) 
Pris: 798:-       art.nr: 1305 (gryta Ø 24 cm)
Pris: 498:-       art.nr: 1314 (stekpanna Ø 24 cm)
Pris: 598:-       art.nr: 1337 (stekpanna Ø 28 cm)
Pris: 2495:-     art.nr: 9006 (hela setet)    

En mycket fin gryta i pressgjuten aluminium i 
kropp och lock. Ett självtätande lock ser till att maten 
alltid kommer att vara saftig och smakrik. Passar 
alla spisar, inklusive induktionshäll, och i ugn upp 
till 240°. Förläng livslängden på nonstickytan genom 
att använda trä eller plastredskap och diska gärna 
för hand. Storlek: 7 liter.

Pris: 598:-       art.nr: 1324 (1)

Leif Mannerströms proffskastruller av allra högsta 
kvalitet med ergonomiska handtag i stål samt ett 
glaslock. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 
mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm 
aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten 
vilket ger bästa tänkbara värme. Passar alla spisar, 
inklusive induktionshäll. 

Pris: 398:-       art.nr: 1376 (1 L)
Pris: 498:-       art.nr: 1377 (2 L)

 

CLASSIC 3 DELAR

PROFFSKASTRULL

WOKPANNA

PASTAGRYTA UGNSFORM 1-PACK/2-PACK GRILLPANNA

BLACK LINE MANNERSTRÖMS GODA GRYTA

Grillpanna av högsta kvalitet med ergonomiskt 
handtag, med extra tjock kompakt botten i tre 
lager vilket ger bästa värme. Passar alla spisar, 
inklusive induktionshäll. 

Pris: 698:-       art.nr: 1375 (1) 

Wokpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt 
handtag. Går även att använda som stekpanna. 
Wokpannan har extra tjock kompakt botten i tre 
lager vilket ger bästa värme. Passar alla spisar,  
inklusive induktionshäll.

Pris: 798:-       art.nr: 1310 (1) 

Mannerströms svarta pastagryta passar perfekt 
till pasta, kokta grönsaker etc. Grytan har ett  
ergonomiskt glaslock samt handtag vilket gör det 
enkelt att hälla av vattnet. Grytan har extra tjock 
kompakt botten i tre lager vilket ger bästa värme. 
Passar alla spisar, inklusive induktionshäll. Storlek: 
Ø 24 cm, 5 liter.

Pris: 798:-       art.nr: 1395 (1)

Elegant och stilren rund ugnsform i finaste 
stengods med två rejäla handtag. Insidan på 
ugnsformen är spegelglaserad och utsidan är 
i mattsvart elegant finish med gjutjärnslook.  
Storlek: 33x27x7 cm (säljes i 1-pack), 29x23x6,5 
cm och 24x19x5x5 cm (säljes i 2-pack).

Pris: 249:-       art.nr: 1371 (1-pack) (1)
Pris: 298:-       art.nr: 1373 (2-pack) (1)
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298:-

360:-

219:- 698:-

298:-

1                  2                  3

4                   5                  6

1. DESSERTBESTICK 13 DELAR (art.nr: 1288 (1)). Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i polerad 18/10-stål med spegelpolish och tjockleken är 

hela 2,5 mm. Alla delar har Leif Mannerströms signatur på skaftet.  

2. GRILLBESTICK 8 DELAR (art.nr: 1266 (1)). Kött- och grillbestick av högklassigt stål med spegelpolish för fyra personer.

3. BESTICK 24 DELAR (art.nr: 1224 (1)). 24-delars bestickset i matt borstad polering. 

4. GRILLBESTICK 12 DELAR (art.nr: 1206 (1)).  Exklusivt set med kött- och grillbestick i 12 delar gjorda av högklassiskt stål med spegelpolish. Kniven 

är speciellt tandad för bästa skärförmåga. Storlek: kniv 23 cm, gaffel 20 cm.  

5. KÖTT- OCH GRILLBESTICK (art.nr: 1220 (1)). Eleganta och klassiska bestick i rostfritt stål med trähandtag. Storlek: gaffel 19 cm, kniv 21 cm. 

6. SERVERINGSBESTICK 4 DELAR (art.nr: 1289 (1)). Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i 18/10-stål och tjockleken är hela 3,5 mm. Setet innehåller 

tårtspade, såssked, salladsgaffel och salladssked. 

360:-



13

STORA KNIVSETET KNIVAR

KNIVSERIE W

MANNERSTRÖMS KNIVAR

Vacker och stilren design med ett handtag i  
borstat stål och Leif Mannerströms signatur på  
bladet. 

Pris: 598:-   art.nr: 1252 (kockkniv 23 cm)
Pris: 498:-   art.nr: 1253 (kockkniv 20 cm)
Pris: 498:-   art.nr: 1255 (japansk kockkniv 18 cm)
Pris: 349:-   art.nr: 1254 (kockkniv 16 cm)
Pris: 198:-   art.nr: 1257 (skalkniv 10 cm)
Pris: 498:-   art.nr: 1251 (brödkniv 25 cm)
Pris: 498:-   art.nr: 1274 (laxkniv 25 cm)
Pris: 498:-   art.nr: 1250 (filékniv 25 cm)
Pris: 349:-   art.nr: 1258 (trancherkniv 20 cm)
Pris: 349:-   art.nr: 1259 (tranchergaffel 16 cm)
Pris: 498:-   art.nr: 1260 (knivslip 20 cm)

1253

1259

1260

KOCKSET/JAPANSK KOCKSET

Ett tredelat klassiskt knivset i modern design med 
hög kvalitet med greppvänligt handtag. Setet 
innehåller en kockkniv, en brödkniv, en skalkniv 
samt ett universalknivblock. Storlek: brödkniv 22 
cm, kockkniv 20 cm, skalkniv 12,5 cm.

Pris: 498:-       art.nr: 1209 (kockset, vit)
Pris: 498:-       art.nr: 1234 (kockset, svart)
Pris: 498:-        art.nr: 1211 (japanskt kockset, vit)
Pris: 498:-         art.nr: 1221 (japanskt kockset, svart)

KNIVBLOCK

Ett mycket elegant knivblock i bambu med plats 
för upp till 12 knivar. Om du förvarar dina knivar 
väl ökar det knivarnas livslängd avsevärt. Knivarna 
trivs som allra bäst om de förvaras i ett knivblock,  
istället för i en kökslåda där de riskerar att stöta  
samman med varandra och andra redskap.  
Storlek: 28x28x9 cm.

Pris: 360:-     art.nr: 1501

Ett set med nio knivar, tranchergaffel och en  
knivslip. Knivarna ligger fint förpackade i en lyxig 
presentkartong.

Pris: 3995:-     art.nr: 1262 (1)

Klassisk kockkniv/japansk kockkniv av hög kvalitet 
med greppvänligt handtag. Storlek: längd 32 cm.

Pris: 198:-/219:- (1/1)

Vackra knivar med teakhandtag och distinkta ihåliga  
mässingnitar på handtaget ger en varm och  
betonande känsla av enhetlighet mellan kniv och 
kock.  Knivbladen är gjorda med en speciell teknik 
som garanterar en fantastisk egg samt styrka och 
rosttålighet. Hårdhet 58+-2. 

Pris: 249:-  art.nr: 1278 (universalkniv 13 cm (1))
Pris: 498:-   art.nr: 1276 (jap. kockkniv 18 cm (1))
Pris: 498:-  art.nr: 1275 (kockkniv 20 cm (1))
Pris: 498:-  art.nr: 1277 (brödkniv 20 cm (1))

1257
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1. KOMPAKT KÖKSVÅG (art.nr: 1285 (1)). Köksvåg i vikbar och modern design som blir en dekorativ detalj i köket, med smidigt hål för upphängning. 

Batteri ingår, maxvikt 5 kg. Storlek: 23x8x1,5 cm. 

2. MAGISK DUK (art.nr: 1114). Denna duk är lika vacker och elegant som en linneduk men fungerar lika bra som en avtorkbar vaxduk, med teflonskydd 

som skyddar mot att fläckar tränger in. Storlek: 140x250 cm.

3. KNIVSLIP+KOCKKNIV (art.nr: 1280 (1)). Elegant kockkniv av hög kvalitet med ett greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en knivslip som du 

även kan slipa tandade knivar med. Storlek: kniv 32 cm, knivslip 20 cm. Går också att köpa knivslipen separat (198:-) (1).

4. MANDOLIN (art.nr: 1265 (1)). Tillverkad med justerbara stålblad för enkel skivning och gummifötter för stabilitet. Tre strimningslägen och ställbar 

skivningstjocklek från 1-9 mm. Storlek: 42x15x6,5 cm.

5. LÖKHACKARE (art.nr: 1270 (1)). Lätthanterlig lökhackare av hög kvalitet som hackar på nolltid och gör att du slipper irriterade ögon. Tillverkad i plast 

med metallknivar, bör handdiskas. Storlek: höjd 10 cm, Ø 13 cm.

6. KÖKSHANDDUK (art.nr: 1140/1139/1138 (1/1/1)). Härliga handdukar som passar fint i köket! Handdukarna är av 100% bomull och har Mannerström 

invävt i en av handdukarna. Finns i färgerna röd, blå och grå, säljes i 3-pack. Storlek: 45x70 cm.

7. KVARNAR BLACK&WHITE (art.nr: 1369 (1)). Elegant salt- och pepparkvarn av högsta kvalitet med matt lackad finish. Storlek: höjd 17 cm.

8. KITTEL (art.nr: 1381 (1)). Mycket exklusiv kittel i mattsvart finish och handtag i acaciaträ för kaffe, te eller vatten med inbyggd visselfunktion. Kitteln 

har extra tjock kompakt botten i tre lager vilket ger bästa värme. Passar alla spisar, inklusive induktionshäll. Storlek: höjd 22 cm, 2 liter.
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Elegant set med grytvante och grytlapp i linne 
som passar fint i alla kök! Mannerströms berömda 
signatur är tryckt på varje del. Storlek: grytvante 
28x18 cm, grytlapp 20x20 cm. 

Pris: 98:-     art.nr: 1142 (1)

GRYTVANTE+GRYTLAPP

Den perfekta termosen till jakt, vildmarksliv, resan 
eller när du ligger på stranden. Den okrossbara 
termosen är tillverkad i högsta kvalitet 18/8 rostfritt 
stål vilket innebär att den inte tar smak eller doft 
av tidigare innehåll. Storlek: höjd 34 cm, 2 liter.  

Pris: 360:-     art.nr: 1361 (1) 

TERMOS 2 L

Kokbok med 168 sidor där Leif Mannerström har 
valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och 
gott. 

Pris: 249:-     (2)

KOKBOK LEIFS MAT

Exklusiv termos i mattsvart finish med praktisk 
rem som kan användas som handtag. Termosen 
är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt stål vilket innebär 
att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. 
Håller drycken varm i 12 timmar! Storlek: höjd 22 
cm, 520 ml. 

Pris: 129:-     art.nr: 1360 (1) 

TERMOS 520 ML

Klassiska linnekökshanddukar med Mannerströms 
berömda signatur på varje handduk. Säljes i 
2-pack. Storlek: 50x70 cm. 

Pris: 129:-     art.nr: 1141 (1) 

KÖKSHANDDUK LINNE

Klassiskt randiga set i olika färger. Hög  
kvalitet i 100% bomull. Säljes i 2-pack. 

Pris: 98:-     art.nr: 1102 (grårandig (1)) 
Pris: 98:-     art.nr: 1103 (rödrandig (1))
Pris: 98:-     art.nr: 1104 (svart/grå+vit (1))
Pris: 119:-   art.nr: 1101 (grå/vit (1))

KÖKSHANDDUK

Klassiska och greppvänliga salt- och pepparkvarnar 
i högblank finish. Storlek: höjd 14 cm.

Pris: 98:-     art.nr: 1364 (1)

SALT- OCH PEPPARKVARN

Kopparfärgad pepparkvarn med keramiskt  
malverk tillsammans med kokboken ”Leifs Mat”.

Pris: 298:-      art.nr: 8061 (2)

KOKBOK + PEPPARKVARN

Exklusiv vinöppnare i modern och funktionell  
design som hjälper dig att enkelt avlägsna alla  
typer av korkar. Vindekanteraren filtrerar och  
luftar du ditt vin direkt vid bordet.  

Pris: 298:-     art.nr: 1899 (3) 

VINÖPPNARE+DEKANTERARE
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Bäddset med påslakan och örngott i 100%  
bomull. Påslakanet är vändbart med två olika  
utseenden. Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm.  

Pris: 298:-     art.nr: 1904 (1) 

Okrossbar termos i mattsvart finish tillverkad av 
gör kvalitet i 18/8 rostfritt stål. Storlek: höjd 20 
cm, 1.5 liter.   

Pris: 249:-     art.nr: 1359 (1) 

Exklusiv kaffepress för åtta koppar. Storlek: 8 liter.  

Pris: 298:-     art.nr: 1316 (1) 

Set i 7 delar med dessertbestick i högklassig  
kvalitet med spegelpolish och greppvänliga  
handtag. Setet innehåller dessutom en av Leif 
Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”.  

Pris: 360:-     art.nr: 8062 (1) 

Rivjärn och pepparkvarn i greppvänlig och  
elegant design. Kvarnen har ett keramiskt verk av 
hög kvalitet och rivjärnet är i rostfritt stål. Storlek: 
höjd kvarn 26 cm, rivjärn 28 cm. 

Pris: 398:-     art.nr: 8088 (1) 

BÄDDSET PÅFÅGEL TERMOS 1,5 LITER KAFFEPRESS

DESSERTBESTICK+KOKBOKRIVJÄRN+PEPPARKVARN

Frottéset med två stycken 50x70 cm handdukar 
och två stycken 70x130 cm badlakan. Finns i  
färgerna grå och vit.

Pris: 298:-     art.nr: 7010 (1/1)

FROTTÉSET
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Eleganta produkter från Orrefors/Kosta Boda

1. CARAT ASSIETT (art.nr: 6590153 (1)). Elegant assiett från serien Carat som har fått sin inspiration från juveler och ädelstenar. Säljes i 2-pack. Storlek: Ø 19 cm.   

2. BRUK ESPRESSOMUGG (art.nr: 7091703 (1)). Espressomugg från serien Bruk. Säljes i 6-pack. Storlek: 14 cl.  

3. MORE DRICKSGLAS (art.nr: 6310125/-23/-01/-24/-03/-02/-12/-88). Dricksglas ur serien More. Tål maskindisk. Säljes i 4-pack. Storlek: coupe 21 cl, 

mature 48 cl, champagne 18 cl, spirits 20 cl, multitumbler 44 cl, vin 44 cl, vin XL 61 cl, karaff 150 cl. Ordinarie pris 479:-.

4. GRAPHIC/ORGANIC VAS (art.nr: 6101200/6101203). Vackra vaser från Orrefors med mönstret Graphic och Organic. Storlek: höjd 30 cm, Ø 106 mm. 

Finns även i klotform. Ordinarie pris 559:-.

5. CITY ISKUBER (art.nr: 6310301 (1)). Eleganta iskuber av rostfritt stål. Placera iskuberna minst två timmar i frysen innan användning. De kyler drycken 

i cirka en timme utan att späda ut den med vatten. Säljes i 4-pack. 

6. DISCUS LJUSLYKTA (art.nr: 6483167). Säljes i 2-pack. Storlek: höjd 43 mm, Ø 111 mm.

7. SWEDISH HORSE GLASSKULPTUR (art.nr: 7090624/7090627). Swedish horse i massivt glas. Finns i svart/vit och blå/gul. Storlek: höjd 110 mm, bredd 100 mm.

8. SWEDEN SYMBOLS SKÅL (art.nr: 6130015 (1)). Storlek: höjd 130 mm, Ø 240 mm.

9. BRUK LJUSLYKTA (art.nr: 7061631/7061630). Vacker och praktisk ljuslykta med stilren formgivning. Säljes i 3-pack. Storlek: höjd 63 mm, Ø 72 mm.

1                  2                  3
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Bruk mugg med praktiskt eklock som antingen 
håller värmen eller kan användas som underlägg. 
Tål maskindisk. Säljes i 4-pack. Storlek: 35 cl. 

Pris: 360:-     art.nr: 7091620 (1)

Ölglas ur serien Beer designad av Erika  
Lagerbielke för Orrefors. Säljes i 4-pack. Storlek: 
taster 47 cl, lager 60 cl, Ipa 47 cl. 

Pris: 360:-     art.nr: 6312001 (1)
Pris: 360:-     art.nr: 6312002 (1)
Pris: 360:-     art.nr: 6312007 (1)

Vackra Gin&Tonic-glas. Glasets ballongformade 
kupa förstärker smakerna och ger plats för mycket is  
och garnityr. Tål maskindisk. Säljes i 4-pack.  
Storlek: 64 cl.

Pris: 360:-     art.nr: 6313001

Set med två temuggar i porslin samt en förpackning 
lösviktsté från Johan & Nyström. Storlek: muggar 
48 cl.

Pris: 360:-     art.nr: 7001704

Dekorativt set med två dricksglas och frukost-
bricka i Sara Woodrows serie All About You från 
Kosta Boda. Storlek: bräda 270x200 mm, glas 57 cl.  

Pris: 360:-     art.nr: 7001708

Vatten, vin eller juice? Karaffen med tillhörande 
glas är designade för alla sorters drycker på alla 
bord. Storlek: karaff 135 cl, glas 35 cl. 

Pris: 360:-     art.nr: 7081620

Stor, delikat designad vas, formgiven för att lyfta 
alla sorters blommor. Storlek: höjd 19,5 cm.

Pris: 360:-     art.nr: 7041601 (1)

MUGG MED EKLOCK

BEER ÖLGLASGIN & TONIC BRUK MUGG + LÖSVIKTSTE

DRICKSGLAS + BRICKA

KARAFF OCH GLAS

BRUK VAS

Skären som löper runt glasens yta skapar ett  
oregelbundet uttryck som är kaxigt maskulint 
men samtidigt elegant. Storlek: Highball 37 cl, 
DOF 34 cl, shot 5 cl. 

Pris: 360:-  art.nr: 6310336 (Highball 4-pack (1))
Pris: 360:-  art.nr: 6310341 (DOF 4-pack (1))
Pris: 239:-  art.nr: 6310342 (shot 2-pack)

CITY GLAS
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Intrycket av slipade diamanter som ställs på  
varandra fulländas av den stilrena ljushållaren i 
borstat rostfritt stål. Säljes i 2-pack. Storlek: höjd 
242 mm.

Pris: 795:-              art.nr: 6590166 (mässing)
Pris: 795:-             art.nr: 6590162 (platina)
(ord. pris 1890:-)

CARAT LJUSSTAKE
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1. BLOOM VAS + BLOMSTERCHECK (art.nr: 6001707). En exklusiv vas designad av Lisa Halland, som är lika vacker med blommor som utan. Du får även en 

check från InterFlora (värde 100:-!). Storlek: höjd 125 mm, bredd 230 mm. Ordinarie pris 2.090:-. 

2. CITY SKÅL/VAS (art.nr: 6320214). Vacker och exklusiv skål eller vas med vackra skär som löper runt. Designen är klassisk och tidlös, vilket gör att 

det passar bra på alla dukade bord. Storlek: höjd 110 mm, Ø 155 mm. Ordinarie pris 899:-.

3. PEAK SKÅL/VAS (art.nr: 6320218). Vacker kristallskål i tidlös design av Martti Rytkönen. Storlek: höjd 110 mm, Ø 155 mm. Ordinarie pris 899:-.

4. PLUTO LJUSSTAKE GRÅ/KLAR/GULDBRUN (art.nr: 7061801/7061800/7061802 (1)). Vackert formgiven ljusstake i glas signerad Lena Bergström. 

Storlek: höjd 124 mm, Ø 166 mm. Ordinarie pris 639:-.

1 2 

3 4 

995:-

360:-

360:-

360:-
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Vardagslyx från Sagaform

1                  2                  3

7                   8                                 9

4                   5                  6

179:-

360:- 299:-
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299:-

360:-

220:-

1. SWING LJUSLYKTA (art.nr: 5017630 (1)). Swing ljuslykta av kristall för värmeljus. Locket släcker även lågan när det är dags att stänga. Storlek: 77x63x35 mm. 

2. PLÄD ZIGGY/RUTA (art.nr: 5003635/50173636 (1)). Mysig pläd i 100% merinoull. Storlek: 130x190 cm. Ordinarie pris 499:-.

3. KOTTE SERVERINGSFAT/BURK (art.nr: 5017873/5017872 (1/1)). Serveringsfat och serveringsburk med reliefmönster och dekorativ kotte i guld. 

Storlek: fat  Ø 190 mm, burk höjd 150 mm.

4. NATURE SKÄRBRÄDA (art.nr: 5017337). Generös rund skärbräda i ek. Storlek: Ø 300 mm. 

5. LOOP LJUSSTAKE (art.nr: 5017906). Dekorativ ljusstake i guldfärgad metall. Storlek: 270x200 mm.  Ordinarie pris 429:-.

6. KNIVSET (art.nr: 5003633 (1)). Japanska kockknivar med unikt ekhandtag och högkvalitativt rostfritt stål. Storlek: 350x250 mm. 

7. ESPRESSOMUGG (art.nr: 5017880 (1)). Espressomugg med karaktäristisk relief. Tål maskindisk och mikrovågsugn. Säljes i 4-pack. Storlek: 10 cl.

8. BBQ-SPATEL (art.nr: 5017813). Hopvikbar spatel i rostfritt stål/plast. Storlek: 470x260 mm.   

9. ASSIETT LJUSGRÅ/MÖRKGRÅ (art.nr: 5018084/5018064). Assiett i stengods med reaktiv glasyr som gör varje produkt unik. Tål maskindisk,  

mikrovågsugn och ugn upp till 200°. Säljes i 2-pack. 

249:-

199:-
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Ett fantastiskt svampset innehållande väska 
och svampkniv. Väskan har ett antal fack och  
kniven har borste i ena änden och linjal på skaftet.  
Storlek: 265x150x245 mm. 

Pris: 299:-     art.nr: 5017695

VÄSKA + SVAMPKNIV

Tapasinspirerat gåvoset med två skålar i  
olika storlekar, en assiett och en burk med Zeta  

ekologisk olivmix. Storlek: skål Ø 140 mm, skål Ø 

110 mm, assiett Ø 220 mm.  

Pris: 360:-     art.nr: 5003638

TAPASSET

Lyxigt ostset i tre delar med skärbräda i acacia 
och två ostknivar i guldfärgat, rostfritt stål.

Pris: 360:-     art.nr: 5003632 (1)

OSTSET GULD/ACACIA

Rund ugnssäker form i stengods och medföljande 
recept och inspirationsbilder. Finns i färgerna 
svart och vit. Storlek: 233x289x55 mm, ca 1,1 liter.

Pris: 269:-     art.nr: 5003486/5017741

RUND UGNSFORM

Whiskystenar som hjälper till att hålla drycken 
kall. Lägg dem i frysen minst en timme innan  
användning.    

Pris: 129:-     art.nr: 262051 (1)

WHISKYSTENAR

Dekorativ julskål med snögubbemönster. Storlek: 
255x180x60 mm.

Pris: 225:-    art.nr: 5017701 

SNOWMAN SKÅL

Set med två Hamamhanddukar i tunt vävd bomull 
vilket gör att de torkar snabbt. Finns i färgerna 
blå, grå och beige. Storlek: 92x170 cm.

Pris: 269:-     art.nr: 5003488 (blå)
Pris: 269:-     art.nr: 5003489 (grå) (1)
Pris: 269:-     art.nr: 5003490 (beige) 
(ord. pris 549:-)

HANDDUK HAMAM

Otroligt charmiga och gedigna dricksglas tillver-
kade av återvunnet glas, därav den eleganta, lätt 
gröna färgen. Storlek: höjd 96 mm, 26 cl.

Pris: 229:-     art.nr: 5017382

RE:TURN GLAS

Stålflaska i rostfritt stål med handtag. Håller 
drycken iskall i 24 timmar och varm i 12 timmar. 
Storlek: höjd 230 mm, 1 liter.

Pris: 360:-    art.nr: 5018083 

STÅLFLASKA MED HANDTAG
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1. HOLD VAS LITEN GULD/SILVER (art.nr: 5018037/5018041). Vas i metall/glas som går att justera i höjdled. Storlek: Ø 80 mm, höjd 150 mm. 

2. HOLD LJUSLYKTA LITEN GULD/SILVER (art.nr: 5018043/5018042). Vas i metall/glas som passar för värmeljus. Storlek: Ø 70 mm, höjd 125 mm.

3. HOLD VAS STOR GULD/SILVER (art.nr: 5018039/5018040). Vas i metall/glas som går att justera i höjdled. Storlek: Ø 150, höjd 280 mm.

4. HOLD VAS/LYKTA GULD/SILVER (art.nr: 5017869/5018036 (1)).  Vas i metall/glas som går att justera i höjdled. Storlek: Ø 115 mm, höjd 200 mm. 

5. TOP VAS/LYKTA GULD/SILVER (art.nr: 5017905). Enkel och dekorativ inredningsdetalj som fungerar både som vas och ljusstake. Storlek: höjd 180 mm.  

269:-
189:-

499:-

299:-

245:-

1 2 3 4

5
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Stilren och snygg axel/datorväska i svart konstläder.  
Försedd med förvaringsfickor på in- och utsida,  
axelrem ingår. Storlek: 430x300x125 mm, ca 13 
liter.

Pris: 360:-     art.nr: 5018091

AXEL/DATORVÄSKA

Serveringsbräda eller skärbräda - den passar lika 
bra som både och! Brädan är tillverkad i massiv 
ek. Storlek: 450x150 mm.

Pris: 399:-     art.nr: 5017893 (1)

SERVERINGSBRÄDA

De ikoniska club-glasen är av munblåst glas med 
guldfärgad fot. Handdisk rekommenderas. Säljes i 
2-pack (champagne i 4-pack). Storlek: champagne 
20 cl/cocktail 15 cl/ölglas 33 cl/vinglas 22 cl.

Pris: 360:-    art.nr: 5003634 (champagne (1))
Pris: 235:-    art.nr: 5009117 (cocktail (1))
Pris: 235:     art.nr: 5009119 (öl (1))
Pris: 235:-    art.nr: 5009120 (vin (1)) 

CLUB GULD GLAS

Stålflaska i stilren design av rostfritt stål. Flaskan 
är dubbelväggig så den håller drycken iskall i 24 
timmar och varm i 12 timmar. Finns i många färger! 
Storlek: höjd 255 mm, 50 cl. 

Pris: 169:-     art.nr: 5017707

STÅLFLASKA

Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i en läcker 
skimrande färg som passar i alla hem. Finns i  
färgerna mörkgrå och vit. Storlek: 130x170 cm.  

Pris: 299:-     art.nr: 5018108/5018107

PLÄD

Set med ugnssäker mattsvart form i stengods,  
matchande serveringssked i bambu och  
medföljande recept och inspirationsbilder.  
Storlek: 385x270x68 mm, ca 2,5 liter. 

Pris: 360:-     art.nr: 5003485
(ord. pris: 599:-)

UGNSFORM+SKED+RECEPT

Tång/pincett med funktion och design i perfekt 
kombination. Tillverkad i massiv ek. Storlek: längd 
300 mm.

Pris: 169:-     art.nr: 5017868 (2)

NATURE PINCETT

Välarbetat knivset i häftig kombination av rostfritt  
stål och svart. Innehåller en kockkniv och en  
grönsakskniv. 

Pris: 360:-    art.nr: 5003479 

KNIVSET STÅL

Serveringsskål i stengods i mindre modell med 
vacker, reaktiv glasyr som gör varje produkt unik. 
Tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn upp till 

220°. Säljes i 2-pack. Storlek: Ø 140 mm

Pris: 229:-    art.nr: 5017889 

NATURE SERVERINGSSKÅL
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Exklusivt och prisvärt från D&J och Only Design

360:-

360:-

519:-

1. LIVA LJUSSTAKE KROM/SVART (art.nr: DO5-8457/ DO5-8456 (1)). Rund, elegant ljusstake i krom/svart smide. Storlek: Ø 400 mm.  

2. BRANDFILT (art.nr: 410696). Mycket praktisk brandfilt som är godkänd enligt EN 1869:1997. Finns i färgerna vit. marin, grå och svart. Storlek: 120x120 cm. 

3. GRATÄNGFORM STOR (art.nr: 410946). Perfekt gratängform för den stora middagen. Formen är gjord i stengods med emaljerad insida. Tål maskindisk. 

Storlek: 40x25x7 cm.

4. LORD NELSON SKÄRBRÄDA (1). Skärbräda av massivt gummiträ med en plan sida och en sida med urgröpningar för brödsmulor. Storlek: 36x24x2,5 cm. 

5. KOSTA LINNEWÄFVERI BÄDDSET SATIN (art.nr: 416052). Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder. Finns i färgerna sand, lavendel, 

marin, grön, grå och svart.  

6. GYNNING BRICKA (art.nr: i170/i189 (1/1)). Carolina Gynnings signum är färgstarka porträtt och personliga avtryck från livets skiftande skeenden. Finns 

i flera färger. Storlek: Ø 490 mm/ Ø 310 mm.

7. FROTTÉSET KUNGSHAMN (art.nr: 416148). Fairtradecertifierat gåvoset med två st 50x70 och två st 70x130 cm handdukar. Finns i flera färger. 

8. WHISKYSET (art.nr: 172360 (1)). Fint whiskyset med karaff och fyra glas. Storlek: karaff 1 liter, glas 30 cl.  

9. PLÄD MIA (art.nr: 410897). Mjuk pläd i 45% ull, 30% akryl, 20% polyester och 5% kashmir. Finns i färgerna sand, marin och grå. Storlek: 130x170 cm.

360:-
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En utmärkt trolley för den lilla resan med fyra hjul 
och kombinationslås. Storlek: 54x33x19 cm, 33 liter.

Pris: 360:-      art.nr: 411135

CABIN TROLLEY

Stilrena knivar från Orrefors Jernverk med design av 
Jon Eliason. Storlek blad: kockkniv 15 cm, santokukniv 
20 cm, tomatkniv 13 cm. 

Pris: 360:-      art.nr: 410899

ORREFORS JERNVERK KNIVAR

Ljusstaken Loop är inspirerad av Fibonaccis  
kurva som har blivit ett mått på balans och 
skönhet. Ljusstaken är gjord av krom och ingen 
är den andra helt lik. Passar för standardljus.  
Storlek: enkel 16,x5x10,5 cm, dubbel 28x20 cm.

Pris: 185:-     art.nr: FL010 (1)
Pris: 309:-     art.nr: LP001 (1)

LOOP LJUSSTAKE

Minigryta som är perfekt för små portionsgratänger 
eller läcker dessert. Keramik med gjutjärnskänsla 
och emaljerad insida. Finns i färgerna svart och vit. 
Tål maskindisk. Säljes i 2-pack. Storlek: 6x13 cm.

Pris: 360:-      art.nr: 410872

MINIGRYTA

Supertrendigt bäddset med fiskbensmönster, 
gjort i finaste bomull. Finns i färgerna marin 
och grå. Storlek: örngott 50x60 cm, påslakan 
150x210 cm.

Pris: 360:-     art.nr: 421021

Gratängformar som passar bredvid varandra i  
ugnen och är stapelbara i skåpet. Gjorda i keramik 
med gjutjärnskänsla och emaljerad insida. Finns i 
färgerna vit och svart. Storlek: 21x28 cm.

Pris: 360:-     art.nr: 410881

Duffelväska som är lätt att packa och dess  
bärremmar ger flera bra sätt att bära väskan. 
Finns i färgerna grå och marin. Storlek: 55x35x25 
cm, ca 40 liter.  

Pris: 360:-     art.nr: 411153

DUFFELVÄSKA

KOSTA LINNEWÄFVERI GRATÄNGSET

Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas med 
stort huvudfack och tre mindre fickor för tillbehör.  
Ryggsäckens remmar är reglerbara. Storlek: rymmer 
ca 23 liter.  

Pris: 360:-      art.nr: 410874

Gedigen ljuslykta från Orrefors Jernverk. Foten är helt 
i gjutjärn och kåpan i glas. Kan även användas som 
skål. Storlek: höjd 28 cm,  Ø 16 cm. 

Pris: 299:-      art.nr: 410870

COOLER BACKPACK LJUSLYKTA
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*Veckopriser, därför kan priset komma att ändras. Kontakta oss för mer information. 

Teknik och elektronik från Toppoint och d-Vice

1. RYGGSÄCK+STÅLFLASKA (art.nr: 95129+98807). Vattenresistent duffelryggsäck och vattenflaska i rostfritt stål som håller värme eller kyla på dryck-

en under många timmar.  

2. BLAUPUNKT BT HEADSET (art.nr: 4100 (1)). Bluetooth 3.0-teknik för snabb streaming av även högupplöst ljud. Upp till 6 timmars speltid och upp-

laddning på 2,5 timme.

3. DUO SLIM CHARGER (art.nr: 2262). En enhet laddas trådlöst genom att placeras på hållaren, den andra enheten laddas via en sladd som kopplas in på sidan.  

4. CONNECTED BRACELET (art.nr: BLP5160). Bli mer aktiv, sov bättre och upptäck en ny balans i ditt liv. Detta smarta armband med 1,44” display 

kollar dina framsteg och jämför med ditt dagliga mål! 

5. USB-NYCKEL (art.nr: 26903). USB-minne 8 GB i aluminium format som en nyckel. Storlek: 57x24x3 mm. Vid beställning av minst 25 st ingår gravyr. 

Pris: 159:- (1 st), 106:- (fr. 25 st).

6. TRÅDLÖSA EARBUDS (art.nr: 95073). Trådlösa earbuds i transparent ask med bra tryckyta, perfekt att sätta din företagslogotyp på! Vid beställning 

av minst 25 st ingår 1-färgstryck. Pris: 139:- (1 st), 106:- (fr. 25 st)

7. EDGE POWERBANK (art.nr: 3173 (1)). Kraftig powerbank i bra storlek, med 10 000mAh kan man ladda sin telefon upp till 4 gånger. Dubbla USB-uttag 

för att ladda 2 mobiler samtidigt. Vid beställning av minst 25 st ingår gravyr. Startkostnad tillkommer. Pris: 379:- (1 st), 359:- (fr. 25 st).

8. SMARTGRIP BILLADDARE (art.nr: 0917). Snabb trådlös billaddare med automatiskt smartgrepp med fläkthållare och sugkopp för enkelt fäste.

9. AKTIVITETSARMBAND (art.nr: 91161). Aktivitetsarmband som mäter bland annat sömn, steg, distans och kalorier. Vid beställning av minst 10 st 

ingår 1-färgstryck. Startkostnad tillkommer. Pris: 399:- (1 st), 331:- (fr. 10 st).
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Trådlös högtalare som du kopplar via Bluetooth 
med upp till sex timmars speltid! LED-ljuset går 
att skifta så att det framhäver din logotyp bäst. 
Storlek: 94x94x100 mm.

Pris: 359:- (1 st)        art.nr: 1853
Pris: 359:- (fr. 25 st)    

Elegant metallhögtalare i microformat men 
med stort ljud! Högtalaren är på 3W och blir 
supersnygg med en gravyr, men de går också  
att trycka såklart. Storlek: 45x45x30 mm.  
Vid beställning av minst 25 st ingår gravyr. 
Startkostnad tillkommer.

Pris: 279:- (1 st)        art.nr: 1553
Pris: 249:- (fr. 25 st)

Mångsidig ryggsäck för dagliga resor eller affärs-
resor. Kompatibel med de flesta bärbara datorer 
mellan 13,3” och 15”. Har adapter för hörlurar 
(3,5 mm), USB-A samt anti-theftficka på ryggen!

Pris: 359:- (1 st)        art.nr: BLP0280
Pris: 359:- (fr. 25 st)

Slimmad och lättviktad powerbank med 4000 
mAh i kapacitet, digital LCD-display som indikerar 
hur många procents kraft det finns kvar och med 
en stor märkningsyta. Vid beställning av minst 25 
st ingår gravyr. Startkostnad tillkommer.

Pris: 299:- (1 st)        art.nr: 3164 (1)
Pris: 259:- (fr. 25 st)

Anti-scimmingkort i kreditkortsstorlek. Kortet är 
utrustat med en särskild folie som stör frekvensen 
som kortläsare söker på. På så sätt stör det de 
som försöker få kortets uppgifter via scimming. 

Pris: 23,60:- (fr. 100 st)        art.nr: 93204

Multifunktionsladdningskabel utrustad med en USB- 
och USB-C-adapter med dubbla ingångar och tre 
utgångskontakter för att ladda alla dina tekniska  
enheter. Den är även miljövänlig!

Pris: 50,80:- (fr. 100 st)     art.nr: 2081

XOOPAR AIR POWERBANK

RFID-KORT

THE SQUARECONNECTED BACKPACK

XOOPAR MR. BIO

XOOPAR ILO HÖGTALARE

Lightning

Micro-USB Typ C
Typ C

USB

En portabel blender för att enkelt göra 
din smoothie hemma, on the go eller på  
kontoret! Finns i färgerna vit, svart och grön. Vid 
beställning av minst 25 st ingår 1-färgstryck.  
Startkostnad tillkommer. 45 cl.

Pris: 545:- (1 st)    art.nr: 93237
Pris: 487:- (fr. 25 st)

En originell gåva som är perfekt om du vill ta 
panoramabilder eftersom den går att rotera och 
är enkel att ta med sig!

Pris: 23,40:-        art.nr: 91144

Kraftfullt utseende och ljud, med denna högtalare på 
hela 2 x 5W! Snyggt designat i retrolook och en 
trevlig detalj med flärpen. Dessutom en inbyggd 
mikrofon för telefonsamtal. 

Pris: 359:-      art.nr: 1546 (1)
(ord. pris 499:-)

PANORAMASTÄLL

PORTABEL BLENDER

SOUNDBLOCK
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1. ANDERSSON - NORDIC FLAVOURS (art.nr: 1156). Senap med tryffel (150 g), senap med fikon (150 g), senap med pepparrot (150 g), ekologisk rapsolja (200 

ml), rökig rapsolja (200 ml).   

2. JULLÅDA RÖD DELUX (art.nr: 1104). Tre Fam. Labardi jungfruolivoljor med tryffel, citron och basilika, Pesto al Basilico, 2 st. Glassa.  

3. A TASTE OF SWEDEN - SENAP (art.nr: 1292). Bbq-senap (150 g), senap med tryffel (150 g), senap med pepparrot (150 g). Säljes i 3-pack.

4. FAM. LABARDI OLIVOLJOR + KRYDDKVARN (art.nr: 1131). Kryddkvarn med salladskrydda, två valfria olivoljor ur Fam. Labardi Selection.

5. TRÄLÅDA + TRE EKOLOGISKA OLIVOLJOR (art.nr: 1152). Olivolja Delikat, Olivolja Basilika och Olivolja Oregano.

6. OSTLÅDA DELUX (art.nr: 1111). Ostbräda och fem olika ostknivar, Fam. Labardi smaksatt honung, fikonmarmelad, Pesto al Basilico, smaksatt Glassa. 

1                      2 

3                           4 

5                           6 

390:- 399:-

169:-
205:-

429:-
469:-
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7. FAM. LABARDI TRÄLÅDA MED TRE OLIVOLJOR (art.nr: 1143). Välj fritt ur Fam. Labardi Selection (100 ml).

8. JULLÅDA SILVER DELUX (art.nr: 1105). Designlinekvarnar med Himalayasalt och Svartpeppar, extra jungfruolivolja med tryffel, valfri smaksatt jungfruolivolja ur 

Fam. Labardi Selection, Glassa, honung med tryffel, päronmarmelad.

9. JULGRAN DELUX (art.nr: 1110). Designlinekvarnar med Himalayasalt och Svartpeppar, balsamvinäger, extra jungfruolivolja från Fam. Labardi.

10. A TASTE OF SWEDEN 1 (art.nr: 1154). Soja med tryffel (200 ml), ekologisk rapsolja (200 ml), rapsoliv (200 ml), balso (200 ml).   

11. FAM. LABARDI OLIVOLJOR (art.nr: 1102). Två valfria olivoljor eller balsamico ur Fam. Labardi Selection.  

12. FAM. LABARDI 2019 (art.nr: 1118). Pesto al Basilico, honung med tryffel, fikonmarmelad, extra fin jungfruolivolja, Glassa. 

7                    8

9                               10

11                       12

419:-

499:-

360:-

185:-

469:-

349:-
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Innehåll: chilisalami (60 g), lime- och pepparsalami 
(60 g), pilsnerpinnar (110 g), salamichips classic  
(80 g), salamichips vitlök (80 g), lufttorkad  
skinka (100 g), snackssalami pepperjack (100 g), 
tapasmix ostfyllda pepperballs oliv (250 g), ölkorv 
(160 g), örtvitlöksklyftor (225 g). 

Pris: 399:-     art.nr: 999944 

Innehåll: chilivitlöksklyftor (225 g), chilisalami (60 
g), fänkålssalami (60 g), lime- och pepparsalami 
(60 g), pilsnerpinnar (110 g), lemonad päron/ 
ingefära (27,5 cl), lemonad svart vinbär/citron- 
meliss (27,5 cl), Mini Babybel (120 g), mild  
peperoni (250 ml), salamichips classic (80 g),  
salamichips chili (80 g), lufttorkad skinka (100 g), 
snackssalami hot chili (70 g), snackssalami vitlök 
(100 g), ölkorv (160 g).

Pris: 499:-     art.nr: 999946 

Innehåll: apelrökt bacon (150 g), basturökt fläskfilé 
(300 g), basturökt sidfläsk (500 g), julmedwurst 
(180 g), lantkorv (300 g), basturökt picknicklår 
kalkon (400 g), rökt bog (250 g).

Pris: 399:-     art.nr: 999934 

LILLA PUBSÄCKEN

STORA PUBSÄCKEN

CHARKLÅDAN
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Innehåll: Castello Blue 42% (150 g), Castello  
Golden 29% (150 g), Castello White Red Chili 
39% (150 g), färskost ruccolapesto 15% (150 g), 
färskost svart oliv 23% (150 g), färskost vitlök och 
örter 24% (150 g), gräddost (500 g), marmelad 
deli fikon och höstäpple (125 g), marmelad deli 
granatäpple och päron (125 g), marmelad deli 
solmogna björnbär (125 g), brännvinsost stark 
(500 g).

Pris: 449:-     art.nr: 999905 

Innehåll: fänkålssalami (60 g), lime- och pepparsalami 
(60 g), pilsnerpinnar (110 g), lemonad svart vin-
bär/citronmeliss (27,5 cl), Mini Babybel (120 g), 
färskostfylld peperoni (250 g), pepparsalami (200 
g), pepperballs incapeppar (250 g), vitlökssalami 
(100 g), salamichips classic (80 g), snackssalami 
salt och peppar (70 g). 

Pris: 399:-     art.nr: 999931 

Innehåll: fröknäcke örter havssalt (190 g),  
hovmästarsill (400 g), kräftsill (400 g), löksill (400 
g), senapssill (400 g), svartvinbärssill (400 g).

Pris: 279:-     art.nr: 999928 

OSTBRICKAN

LILLA PUBEN

STORFISKAR’N
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Innehåll: Créme cheddar 18% (125 g), Créme 
Svensk Karaktär 20% (125 g), Digestive oliv (400 
g), Edamer 23% (500 g), fläderblomsvin 0,5% 
(75 cl), färskost svart oliv 23% (150 g), färskost  
vitlök och örter 24% (150 g), gräddost 37% (400 g),  
Kvibille Ädel Grädd 36% (140 g), Malax Limpan 
(325 g), marmelad körsbär (380 g), Mini Babybel 
(120 g), Ostdaler original (100 g), pepparkakor 
(300 g), TUC Paprika (100 g), TUC salt och peppar 
(100 g).

Pris: 499:-     art.nr: 999913 

Innehåll: Mannerströms Skafferi aioli (200 g),  
chilisalami (70 g), chilivitlöksklyftor (225 g),  
Grissani oliv och rosmarin (200 g), lemonad svart 
vinbär/citronmeliss (27,5 cl), extrarökt korv (250 g),  
färskostfylld grön peperoni (270 g), pepparsalami  
(70 g), rökt sidfläsk (350 g), salamichips classic  
(80 g), salamichips chili (80 g), skumma grisar 
(150 g), tunnbröd (320 g), vitlökssalami (70 g), tysk 
ölkorv (160 g). 

Pris: 495:-     art.nr: 999924

Innehåll: apelrökt bacon (150 g), basturökt fläskfilé (300 
g), kallrökt skinka (70 g), Cheddar Skotsk 18 mån (700 g), 
Cheddar Vintage Seriously Strong (200 g), chilivitlöksklyftor 
(225 g), clementinmarmelad (370 g), cumberlandsås rödlök 
(220 g), gorgonzola creme (200 g), gravad fjordlax (200 g), 
Green&Blacks Organic Miniatures (180 g), gräddost (500 g), 
gräddsenap (250 g), salami (80 g), inlagd sill (250 g), Jamón 
chili (70 g) kokt griljerad julskinka (1,1 kg). Kvibille Ädel Grädd 
36% (140 g), Kvibille Ädel Klassisk 30% (140 g), lantpaté (400 
g), laxfilé (250 g), lyxdressing ceasar (250 ml), lyxdressing 
äpple/curry (250 ml), lyxräkor (500 g), Marabou Never Stop 
(100 g), Marabou Non Stop (100 g), Parmigiano Reggiano 
30 mån (150 g), pepparsalami (200 g), prosciutto tomat 
och basilika (70 g), rökt fjordlax (200 g), rökt sidfläsk (350 
g), snackssalami Cabanossy (70 g), snackssalami Italiano (70 
g), senapssill (250 g),  små Digestive (185 g), snackssalami 
chili n’ cheese (100 g), snackssalami pepperjack (100 g), svart 
vinbärssill (250 g), vegetarisk tapas (145 g), tapasost 10-12 
mån (150 g), Toblerone (360 g), ölkorv ost (160 g), ölkorv 
tysk (160 g), örtvitlöksklyftor 225 g).

Pris: 2395:-     art.nr: 999912 

OSTBUFFÉ

AFTER WORK

PREMIUM GOURMET
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Selected
Tvistad chokladblandning med tre smaker: 
mörk choklad (57,5%), mjölkchoklad (34%) och 
caramel (34,5%). 

Quatre Neapolitan
Klassiska godbitar med smak av god, välbalanserad 
mörk choklad (57,5%) och mjölkchoklad (34%).

Vergani
En rad italienska praliner i olika former med milda 
fyllningar av vit chokladkrisp och krämig nougat, 
överdragen av mörk eller ljus choklad.

* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 145:-

En sötare jul med kvalitetspraliner
och märkesgodis!

MÅLARHINK

Riktigt populär målarhink i metall med lock och  
handtag för smidig hantering och kan fyllas med 
antingen Vergani eller Selected. Min. 8 st*

8 st 24 st
259:-  249:-      art.nr: 51282 (Vergani, 1 kg) 
259:-  249:-       art.nr: 51279 (Selected, 1 kg)

Du kan få din egen dekal på hinken!
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En modern godiskorg med gammaldags touch 
som passar bra när det är flera som tillsammans 
ska få ta del av gåvan. Zinkbaljan går bra att åter-
använda till att plantera blommor i eller ha som 
förvaring. Mix av Vergani och Selected. Min. 5 st*

Pris: 499:-     art.nr: 40519 (3 kg) 
Pris: 589:-     art.nr: 40523 (4 kg)

ZINKHINK

* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 145:-

Fönsterskrin som kan fås med Vergani eller Selected. 
Min. 20 st*

Pris: 129:-  art.nr: 51326 (Vergani, 200 g) 
Pris: 129:-  art.nr: 51320 (Selected, 200 g)

FÖNSTERSKRIN HOT CHOCOLATEJUTESÄCK TOMTE

Jutesäck fylld med godsaker! Min. 8 st*

8 st 24 st
229:- 209:-    art.nr: 51342 (Vergani, 1 kg) 
229:- 209:-    art.nr: 51340 (Selected, 1 kg)

Höj stämningen med choklad och marshmallows! 
Ge bort mörk choklad i hjärtform och minimarsh-
mallows i en cellofanpåse. Mer behövs inte för att 
lyckas med något gott och värmande. 125 g. Min. 
20 st*

Pris: 99:-     art.nr: 51336

Värm 2,5 dl mjölk och lägg i 20 chokladhjärtan, låt smälta och rör 
om. Toppa sedan med minimarshmallows för en fulländad upplevelse.
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THE CUBE VERGANI JULPRALINER

JULBURK TVÅ MOTIV

KONSERVBURK

24 st 48 st
99:-  89:-       art.nr: 51301 (Cube 7 Quatre Neapolitan, 120 g) 
109:- 99:-       art.nr: 51302 (Cube 9 Selected, 200 g)

Kuben är en perfekt gåva med ett gott innehåll  
som uppskattas av många. Finns i två olika  
storlekar och med fyllningarna Selected och  
Quatre Neapolitan. Vid beställning av 192 st kan 
man få eget tryck på hela kuben. Startkostnad  
tillkommer. Min. 24 st*. 

Merry Christmas

The Snowman  The Gift Box

Denna vackert utformade plåtask med retrokänsla 
innehåller milda chokladpraliner fyllda med krispig 
nougatcreme. Bjud på italienska praliner i jul! Min. 
20 st*

Pris: 169:-     art.nr: 51087 (Vergani, 210 g) 

En spännande burk fylld med valbart innehåll.  
Metallburken är försluten med konservlock som 
går att återförsluta. Min. 20 st*

Pris: 159:-     art.nr: 51042 (Vergani, 270 g) 
Pris: 159:-     art.nr: 51040 (Selected, 250 g)

Polar Express

Cozy Cottage

Nytt motiv!

Polar Express:
Pris: 249:-         art.nr: 51495 (Vergani, 1 kg)
Pris: 249:-         art.nr: 51486 (Selected, 1 kg)

Nordic Winter:
Pris: 249:-         art.nr: 51493 (Vergani, 1 kg)
Pris: 249:-         art.nr: 51494 (Selected, 1 kg)
Pris: 199:-         art.nr: 51491 (Vergani, 500 g)
Pris: 199:-         art.nr: 51492 (Selected, 500 g)

Denna stämningsfulla plåtburk med dess 
goda innehåll bjuder in till sköna stunder  
under den kalla årstiden. Finns i två olika  
motiv som är vackra att ha framme året om!  
Min. 10 st*

* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 145:-
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TRYFFLAR CHOKLADKULOR COCA LYXCHOKLAD

HJÄRTA LYXPRALINER

* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 145:-

Dream of Truffles svensktillverkade tryfflar i  
flera olika smaker! Finns i havssalt, blåbär, hallon,  
karamell, kaffe och kakao.

8 st 24 st
89:-  79:-      art.nr: DS111 (200 g)  

Blandade chokladkulor i vit och svart marmorlåda. 
300 g. 

8 st 24 st
175:-  165:-  art.nr: BC6060-1001/1011  

Blandade lyxpraliner i fin låda. Finns i flera  
storlekar. 200 g.

8 st 24 st
159:-  139:-       art.nr: BC3620-1001  

Lyxiga praliner i röd hattask med rött band. Finns 
med 7, 18 eller 29 praliner. 

8 st 24 st
145:-  125:-       art.nr: BC2140-2001
209:- 189:-       art.nr: BC2140-2011
369:- 249:-       art.nr: BC2140-3001
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JULKORG

PRALINER I METALLASK JULSTRUT LAKRITSRÖR

Korg fylld med en blandning av de mest populära 
chokladbitarna, kolorna och karamellerna. 

8 st 24 st
339:-  319:-      art.nr: 61701 (1500 g)
469:- 449:-      art.nr: 61702 (2500 g)
619:- 599:-      art.nr: 61703 (3500 g)
809:- 789:-      art.nr: 61700 (5000 g)       

Belgiska praliner i fin metallask! Går att få med 
eget tryck.  

8 st 24 st
169:-  149:-      art.nr: 61759 (200 g)

Klassisk godisstrut fylld med riktigt gott julgodis! 
Finns i smakerna kola, karameller, tomtekarameller, 
sötlakrits, salt vid chokladlakrits och skumtomtar. 

8 st 24 st
45:-  35:-      art.nr: 9030 

Stilfullt rör med tre burkar fyllda med choklad- 
överdragen lakrits i brons, silver och guld. 

8 st 24 st
219:-  199:-      art.nr: 8512 
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TRÄLÅDA

PLÅTBURK GODISPLÅTHINK SKUMTOMTE JULSÄCK

Klassiska skumtomtar i plåthink med fint motiv. 
Går även att få med egen banderoll! Min. 25 st.

8 st 24 st
189:-  179:-      art.nr: 61731 (720 g) 
      

Julsäck med klassiskt inslaget varumärkesgodis. 
Går även att få med egen logotyp (25-50 st: +29:-, 
51-200 st: +27:-) Min. 30 st.

8 st 24 st
79:-  59:-      art.nr: 8508 (150 g)
139:-  119:-    art.nr: 61716 (500 g)
199:-  189:-    art.nr: 61704 (900 g) 

Klassiskt inslaget varumärkesgodis i plåtburk  
med fint motiv. Går även att få med egen  
banderoll! Vid beställning av 25 st ingår tryck på  
standardmotiven (röd eller vit) med egen logotyp i  
4-färgstryck.

8 st 24 st
259:-  239:-       art.nr: 61724 (1000 g)

Charmig trälåda fylld med inslagna praliner med 
smak av nougat, nougatkrisp och vit chokladkrisp. 
Kan även beställas med inbränd logotyp! Min. 20 st. 

8 st 24 st
209:-  199:-       art.nr: 61762 (800 g)
309:-  299:-       art.nr: 61764 (1500 g)
409:-  399:-       art.nr: 61765 (2500 g)



ULVESTORPSGATAN 1           0502-106 00

INFO@TIDAREKLAM.COM


