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Välkommen till oss på
Ulvestorpsgatan 1

Vi hjälper er att ta fram den perfekta 
julklappen till anställda och kunder!
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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-årsjublieum. 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. 10

d-Vice/Toppoint  s. 11

Leif Mannerström/TINGS  s. 13

Orrefors/Kosta Boda  s. 18

Sagaform  s. 22

D&J  s. 26

Designfood  s. 30

Karins Matgåvor  s. 32

Bregmos  s. 35

Bon Coca   s. 38

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.

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

Superkampanj
Då är det ett exeptionellt 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.

SUPER-
KAMPANJ!
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MANNERSTRÖM GIFTCARD DELICIOUS

MED TVÅ BONUSGÅVOR

Mannerströms gåvokort Delicious innehåller ett stort antal fina köksgåvor som mottagaren 
själv väljer på www.mannerstrom.se. Som en extra förmån ingår även en bonusgåva (värde 398:-)!

Gåvan som mottagaren väljer levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på 
hemsidan med koden som finns angiven på gåvokortets baksida. Enklare blir det inte! 

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

ÅRETS JULKLAPP 2018
Gåvokort med två

bonusgåvor från TINGS
Som tidigare finns gåvokorten i tre olika prisklasser: Tasty (298:-), Delicious (fr. 360:-) 

och Fancy (498:-). I år har du åtta fina förgåvor att välja mellan, samtliga från 
Leif Mannerström och TINGS (värda minst 360:-/styck). 

På kommande sidor ser du samtliga gåvokort!
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GÅVOKORT 1 + MANNERSTRÖMS KOCKKNIV OCH KNIVSLIP

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en bra kockkniv 
med greppvänligt handtag och en knivslip med Leif Mannerströms signatur 
på handtaget. Knivens storlek: 32 cm, knivslip: 19 cm. Levereras i en exklusiv 
presentkartong. 

Art. nr. 8081 Pris 360:-

GÅVOKORT 3 + MANNERSTRÖMS OSTBRICKA OCH BESTICK

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en exklusiv
ostbricka i acaiaträ med tre tillhörande ostbestick. Skärbrädans storlek: 
Ø 30 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8094 Pris 360:-

GÅVOKORT 2 + MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCKKNIV OCH SKÄRBRÄDA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en japansk kockkniv 
med greppvänligt handtag samt en skärbräda i bambu med Leif Mannerströms 
signatur. Knivens storlek: 32 cm, skärbräda: 30x30x1,5 cm. Levereras i en exklusiv 
presentkartong. 

Art. nr. 8096 Pris 360:-

GÅVOKORT 4 + MANNERSTRÖMS KÖTT- OCH GRILLBESTICK

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. 
Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8082 Pris 360:-
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GÅVOKORT 5 + MANNERSTRÖMS SALT- OCH PEPPARKVARN

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: salt- och pepparkvarn 
i greppvänlig och elegant design. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet i  
carbonstål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. Höjd: 
20 cm, Ø 5,5 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8087 Pris 398:-

GÅVOKORT 6 + MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN OCH RIVJÄRN

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. Höjd kvarn: 26 cm, rivjärn: 28 cm.  
Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8088 Pris 398:-
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GÅVOKORT 7 + MANNERSTRÖMS KNIVSET 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, skalkniv: 12,5 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8089 Pris 398:-

GÅVOKORT 8 + MANNERSTRÖMS STEKPANNA CLASSIC LINE

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en stekpanna av  
mycket hög kvalitet med greppsäkert handtag av silikon och stål. Stekpannan är 
gjord i 18/10-stål 0,7 mm med 3 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 304-stål i  
botten vilket ger bästa värmefördelning. Behandlad med en nonstickyta med tre 
lager quantaniumbeläggning. Passar alla spisar, inklusive induktionshäll. Storlek: 
Ø 24 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8090 Pris 398:-
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MANNERSTRÖM GIFTCARD TASTY

MED EN BONUSGÅVA

Mannerströms gåvokort Tasty innehåller ett stort antal fina köksgåvor som mottagaren själv 
väljer på www.mannerstrom.se. Som en extra förmån ingår även en bonusgåva (värde 298:-)!

Gåvan som mottagaren väljer levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på 
hemsidan med koden som finns angiven på gåvokortets baksida. Enklare blir det inte! 

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

EXEMPEL PÅ GÅVOR I MANNERSTRÖMS GIFTCARD TASTY
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GÅVOKORT 1 + MANNERSTRÖMS VINÖPPNARE OCH DECANTERARE

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en vinöppnare gjord 
i aluminiumlegering i svart/grå borstad finish tillsammans med en magisk  
vindecanterare som gör att du kan decantera vinet direkt vid bordet. Levereras i 
en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8099 Pris 298:-

GÅVOKORT 2 + MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH DESSERTSET 7-DELAR

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: ett dessertset i  
högklassig kvalitet med spegelpolish och greppvänliga handtag. Setet innehåller en 
tårtspade och sex dessertskedar. I setet ingår dessutom Leif Mannerströms kokbok 
”Leifs Mat” - 168 sidor med utvalda recept. Storlek tårtspade: 24 cm, skedar: 15 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8062 Pris 298:-

GÅVOKORT 3 + MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH PEPPARKVARN

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva: en kopparfärgad 
pepparkvarn med ett keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. I setet  
ingår dessutom Leif Mannerströms kokbok ”Leifs Mat” - 168 sidor med utvalda 
recept. Storlek pepparkvarn: 21 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

Art. nr. 8061 Pris 298:-
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MANNERSTRÖM GIFTCARD FANCY

Mannerströms gåvokort Fancy innehåller ett stort antal mycket exklusiva köksgåvor som 
mottagaren själv väljer på www.mannerstrom.se. 

Gåvan som mottagaren väljer levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på 
hemsidan med koden som finns angiven på gåvokortets baksida. Enklare blir det inte! 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

EXEMPEL PÅ GÅVOR I MANNERSTRÖM GIFTCARD FANCY



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.

TRE PRISKLASSER
Kortet kommer i tre prisklasser: 220:-, 360:- och 
nyheten Lyxkortet 500:- (+ frakt 75:-/kort). 
Varje prisklass erbjuder ett brett sortiment av 
attraktiva produkter anpassade efter säsong. 
Du kan även välja Rädda Barnen-kortet (360:-) 
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)
Pris: 500:- (+ frakt 75:-)

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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Starta och kontrollera appar utan att behöva röra 
telefonen! Välj filmer på Youtube, höj och sänk 
volymen eller scrolla igenom dina appar. Väldigt 
händigt när din telefon är i ett telefonställ eller 
VR-glasögon. Vid beställning av minst 50 st ingår 
1-färgstryck. Startkostnad tillkommer.

Pris: 299:- (1 st)                         Art.nr: 91187
Pris: 266:- (fr. 50 st)

Smartphone 
kontroll

Aktivitetsarmband som håller koll på hela dagens 
aktiviteter. Enkel att koppla ihop med din telefon, 
låt den meddela inkommande sms och samtal.  
Dessutom mäter den sömn, steg, distans, kalorier, 
har anti-lost alarm, selfieavtryckare och pulsmätare. 
95% säkerhet med nyutvecklad algoritm! Finns 
i flera färger. Vid beställning av minst 10 st ingår 
1-färgstryck. Startkostnad tillkommer.

Pris: 399:- (1 st)          Art.nr: 91161
Pris: 331:- (fr. 10 st) 

Pris: 725:- (1 st)           Art.nr: 91170
Pris: 639:- (fr. 10 st)       

Aktivitetsarmband

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

Powerbank, touchpenna, kulspetspenna och USB-
minne i ett! USB-minnet har en kapacitet på 4GB. 
Vid beställning av minst 25 st ingår lasergravyr. 
Startkostnad tillkommer.   

Pris: 349:- (1 st)                        Art.nr: 87849
Pris: 317:- (fr. 25 st)

Två-i-ett-laddning! En enhet laddas trådlöst genom 
att placeras på hållaren, den andra enheten laddas 
via en sladd som kopplas in på sidan.    

Pris: 360:-                           Art.nr: 2262

Powerbankpenna
Duo Slim Charger

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. Bra 
tryckyta för din logo!  Vid beställning av minst 25 
st ingår gravyr. Startkostnad tillkommer. 

Pris: 379:- (1 st)            Art.nr: 3173
Pris: 359:- (fr. 25 st)  

Edge Powerbank Trådlösa earbuds i transparent ask med bra 
tryckyta, perfekt att sätta din företagslogotyp på!  
Finns i färgerna svart och vit. Vid beställning 
av minst 25 st ingår 1-färgstryck. Startkostnad  
tillkommer.  

Pris: 139:- (1 st)          Art.nr: 95073
Pris: 106:- (fr. 25 st) 

Trådlösa earbuds

Vattenresistent powerbank med inbyggd 
ficklampa med två funktioner! Finns i  
färgerna blå, grå och röd. Vid beställning av 
minst 25 st ingår 1-färgstryck. Startkostnad  
tillkommer.

Pris: 299:- (1 st)              Art.nr: 91995
Pris: 256:- (fr. 25 st)

Vattenresistent
powerbank

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)

Lättviktskonstruktion för högsta komfort. Tillverkad i 
lätt aluminium och med läderband ger dessa hörlurar 
en känsla av hög kvalité. Det mjuka lädret hjälper till 
att reducera externt ljud så du kan njuta av din musik 
till fullo.   

Pris: 359:- (ord. pris 599:-)                Art.nr: 1533

Portabel blender
Headphone Premium

Art. nr: 91161 Art. nr: 91170
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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. Start-
kostnad tillkommer.

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

The Square

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

Vad mer kan man önska än denna unika  
produkt som skapar rätt stämning vid alla tillfällen;  
trådlös högtalare, LED-lampa och champagne-
kyl i ett! Spela din musik via bluetooth, lys upp  
omgivningen när mörkret faller och håll dina  
drycker kalla. 

Pris: 1599:-      Art.nr: 1610 (höjd 41 cm)
Pris: 1899:-      Art.nr: 1611 (höjd 56 cm)
Pris: 2399:-      Art.nr: 1612 (höjd 71 cm)

Mycket smidig adapter med fyra olika uttag: 
USB typ C, lightning, micro-USB och USB-
sladd. Finns i flera färger.

Pris: 79:-                                  Art.nr: 2076

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 telefon-
samtal. 

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

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via 
Bluetooth eller AUX-ingång och spela din 
favoritmusik. Bluetooth 3.0-teknik för snabb 
streaming av även högupplöst ljud. Upp till 6 
timmar speltid och de laddas snabbt upp igen 
(2,5 timmar). De mjuka öronkuddarna gör att 
de sitter väldigt bekvämt.

Pris: 359:-    Art.nr: 4100

The Kooduu Xoopar Octopus

Soundblock

Blaupunkt metal 
BT headset

Slimmad och lättviktad powerbank 
med 4000mAh 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
Pris: 279:- (fr. 25 st)

Air Powerbank

Otroligt ljud möter oslagbar design, 
dessutom med LED-lampor! Speltid i 
upptill 10 timmar. Handtaget är gjort av 
trä.  

Pris: 1299:-           Art.nr: 1561

Nyckeln till framgång! USB-minne 8GB i 
aluminium format som en nyckel.  Finns 
i färgerna röd, mörkblå, grå och svart. 
Storlek: 57x24x3 mm. Vid beställning av 
minst 25 st ingår gravyr. Startkostnad  
tillkommer. 

Pris: 159:- (1 st)            Art.nr: 26903
Pris: 109:- (fr. 25 st)

The Mooni Eye USB-nyckel
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Mycket exklusiva uppläggningsbrädor som blir en fin inredningsdetalj i köket! Snygg 
kombination med trendig ask/marmorlook blir en omtyckt gåva. Finns i två olika  
modeller och levereras i en presentkartong.

Pris: 198:-  Art.nr: 1513 (30x20 cm) (1 st)

Pris: 360:-  Art.nr: 1514 (50x20 cm) (1 st)

Mannerströms gourmetbrädor

I acaciaträ med handtag och tre bestick. En mycket 
uppskattad gåva. Levereras i presentkartong.

Pris: 298:-  Art.nr: 1517 (55x15 cm)

Mannerströms 
stora ostbricka

I acaciaträ med handtag och tre bestick. En mycket 
uppskattad gåva. Levereras i presentkartong.

Pris: 198:-  Art.nr: 1516 (30x20 cm)

Mannerströms 
lilla ostbricka

En rejäl ostbricka av acaciaträ med två ostbestick. 
Ligger förpackad i en exklusiv kartong med små 
stories om fem populära ostar på insidan av locket.

Pris: 360:-   Art.nr: 1519 (Ø 28 cm) (1 st)

Rund ostbricka

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. Mangoträd skördas först efter att 
den inte längre bär frukt och är därmed en klimatvänlig bräda!

Pris: 198:-  Art.nr: 1539 (38x16x2,5 cm) 
Pris: 219:-  Art.nr: 1538 (48x16x2,5 cm)
Pris: 249:-  Art.nr: 1537 (58x16x2,5 cm)

Mannerströms charkuteribrädor
Extra stor och kraftig skärbräda i bambu.  
Bambu odlas och är ett miljövänligt och mycket hårt  
material. Skärbrädan är försedd med fyra  
gummitassar så att den ligger stadigt på bänken. 

Pris: 360:-  Art.nr: 1508 (45x35x3,5 cm) 

Mannerströms 
stora skärbräda
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Leif Mannerströms eleganta kvarn i acaciaträ 
med en insvängd design för bästa grepp- 
vänlighet. Kvarnens verk är av högsta kvalitet 
i carbonstål. Höjd 32 cm. Levereras i exklusiv 
presentkartong.

Pris: 298:-                 Art.nr: 1367

Pepparkvarn

Ett set av hög kvalitet i 18/10 rostfritt stål, 0,7 mm 
stål med 3,0 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 
304 stål i botten vilket ger bästa värmefördelning. 
Setet innehåller två kastruller (1,4 L och 3 L) samt 
en gryta på 5 L och en Ø 28 cm stekpanna som är 
premiumbehandlad med tre lager quantatium non-
stickyta. Alla kastruller och grytor levereras med 
glaslock. Passar alla spisar inklusive induktionshäll!

Pris: 1995:-                           Art.nr: 9010 

Rivjärn med tre olika rivytor och ett greppvänligt 
handtag i acaciaträ. Rivjärnets långa handtag gör 
att du lätt kan hålla den i handen samt med fördel 
ställa den direkt på bordet där man själv kan riva 
parmesanosten etc. Höjd 34 cm.

Pris: 198:-                           Art.nr: 1518

Mannerströms 
rivjärn

Exklusiv salt- och pepparkvarn i pianolackfinish.  
Kvarnens verk är av högsta kvalitet i carbonstål. 
Höjd 36 cm.

Pris: 360:-           Art.nr: 1313 (svart)
Pris: 360:-           Art.nr: 1334 (röd)
Pris: 360:-           Art.nr: 1328 (vit)

Mannerströms 
favoritkvarn

Mannerströms
Classic 7-delar

Mannerströms
Black line
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. Grytan har väldigt bra värmelednings-
förmåga och hållbarhet. Ett självtätande lock ser till 
att maten alltid kommer att vara saftig och smakrik. 
Passar alla spisar och hällar inklusive induktionshäll 
och i ugn upp till 240°. Förläng livslängden på non-
stickytan genom att använda trä eller plastredskap 
och diska gärna för hand. 

Pris: 398:-  Art.nr: 1324 (rund 2,5 L) (1 st)

Pris: 598:-  Art.nr: 1324 (oval 7 L) (1 st)

Mannerströms 
goda gryta
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Exklusiva knivar i modern design, noga utvalda 
för finsmakare av Leif Mannerström. Vacker och 
stilren design med handtag i borstat stål och 
svart ABS för bästa greppvänlighet. Satinpolerade 

knivblad av högsta kvalitet (tyskt TyssenKrupp 
C50CrMoV15-stål) och slipade för bästa skärpa. 
Knivbladen är gjorda i en speciell teknik som  
garanterar en fantastisk egg samt bra styrka och  

rosttålighet. Hårdhet 58 +-2. Knivslipen är gjord i 
carbonstål med ”diamant”-platerat överdrag 2,5 
mm.

Mannerströms knivar i borstat stål

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

Pris: 3995:-                           Art.nr: 1262

Stora knivsetet
Ett set med sju knivar och tranchergaffel. Knivarna 
ligger fint förpackade i en lyxig presentkartong.

Pris: 1995:-                           Art.nr: 1248 

Knivset Pakkawood

Handtag i Pakkawood och Mannerströms  
signatur etsad på bladet. Levereras i en exklusiv 
presentkartong. Bredd 20 cm.

Pris: 498:-                          Art.nr: 1242

Mannerströms 
kockkniv

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

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

Mannerströms
knivar

1252

1253

1254

1258

1257

1250

1251

1255

1252

1258

1260

1274

Knivserie i stilren design som är tilltalande i kockens hand. Satinpolerade  
knivblad av högsta kvalitet (tyskt C50CrMoV15-stål) och slipade för bästa  
skärpa. Knivbladen är gjorda i en speciell teknik som garanterar en fantastisk 
egg samt bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Knivarnas handtag är  
robust utfrästa för att få bästa möjliga grepp. Alla knivar levereras i en exklusiv  
presentkartong.

Pris: 249:-  Art.nr: 1237 (universalkniv 13 cm)
Pris: 498:-  Art.nr: 1213 (kockkniv 20 cm)
Pris: 498:-  Art.nr: 1214 (japansk kockkniv 18 cm)
Pris: 498:-  Art.nr: 1225 (brödkniv 20 cm)

Mannerströms knivserie M

Vackra knivar med teakhandtag och distinkta ihåliga mässingnitar på handtaget ger 
en varm och betonande känsla av enhetlighet mellan kniv och kock. Satinpolerade 
knivblad av högsta kvalitet (tyskt C50CrMoV15-stål) och slipade för bästa skärpa. 
Knivbladen är gjorda med en speciell teknik som garanterar en fantastisk egg samt 
styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Levereras i en exklusiv presentkartong.

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

Mannerströms knivserie W

Mannerströms 
goda gryta



16

Det vackra besticksetet utvalt av Leif Mannerström 
ger dukningen balans och harmoni. Besticken är 
gedigna men ändå mjuka i formen och sköna att 
hålla i. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10-stål 
med spegelpolish. Tjocklek på gaffel, kniv och sked 
är 4 mm och teskeden 2,5 mm. Setet innehåller 
sex delar av varje sort. Alla bär Leif Mannerströms  
signatur på skaftet. 

Pris: 698:-                           Art.nr: 1263

Mannerströms
bestick 24-del

Mannerströms mest exklusiva bestickset av  
högsta kvalitet i 18/10-stål med spegelpolish. 
Dessa vackra bestick ger dukningen en klass av 
elegans. Besticken är gedigna men ändå mjuka i 
formen och mycket sköna att hålla i. Tjockleken på 
gaffel, kniv och sked är 8 mm och teskeden 6 mm. 
Setet innehåller sex delar av varje sort. Levereras i 
en exklusiv presentkartong. 

Pris: 995:-       Art.nr: 1222 (ej svart, borstat stål)
Pris: 995:-       Art.nr: 1212 (svart)

Mannerströms
bestick 24-del Black

Gedigna serveringsbestick i mjuk design som ger en 
skön känsla. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet 
i 18/10-stål i matt svart och tjockleken är hela 3,5 
mm. Setet innehåller tårtspade, såssked, salladsgaffel 
och salladssked. Alla delar har Leif Mannerströms 
signatur på skaftet.

Pris: 298:-       Art.nr: 1289 (ej svart, borstat stål)
Pris: 398:-       Art.nr: 1216 (svart) 

Serveringsbestick 
black

Dessertbestick
Gedigna dessertbestick i mjuk design som ger en 
skön känsla. Besticken är tillverkade av högsta 
kvalitet i 18/10-stål i matt svart och tjockleken är 
hela 2,5 mm. Setet innehåller en tårtspade, sex 
dessertgafflar och sex skedar. Alla delar har Leif 
Mannerströms signatur på skaftet.

Pris: 298:-  Art.nr: 1288 (borstat stål)
Pris: 498:-  Art.nr: 1217 (svart) 

Ett mycket elegant knivblock i bambu med plats för upp till 
12 knivar. Knivarna är bara att sticka ned i de svarta spröten 
som formar sig efter knivarna. 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 tredelat klassiskt knivset i modern design med hög  
kvalitet med greppvänligt handtag. Setet innehåller en 
kockkniv (20 cm), en brödkniv (22 cm), en skalkniv (12,5 cm) 
samt ett universalknivblock (höjd 23 cm). Levereras i en vit 
presentkartong. Finns i färgerna vit och svart.

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)

Mannerströms 
knivblock

Mannerströms Kockset/
Japanska kockset
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Stekpannan med en ny teknik som gör att du kan använda  
metallredskap när du lagar mat. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm 
med 3,0 mm aluminiumisolering och 0,5 mm stål i botten vilket ger 
bästa värmefördelning. Det stjärnformade mönstret i stekpannan 
är en kombination av rostfritt stål och en nonstickyta med tre lager  
quantaniumbeläggning. Tekniken/kvaliteten ger en längre livslängd än  
traditionella nonstick pannor, faktiskt hela fem gånger längre! Ø 28 cm.

Pris: 798:-   Art.nr: 1368

mannerströms
proffskastruller
FEMLAGERS BoTTEN ocH GLASLock.

Grytornas Rolls Royce i köket med hela fem 
lagers botten och kopparkärna, som ger en 
tålighet och slitstyrka utöver det vanliga. 
Rikigt fina gåvor för den som uppskattar det 
lilla extra när det gäller kvalitet och funktion. 

MANNERSTRÖMS PROFFSGRYTA 5L MED GLASLOCK En gryta av allra högsta 

kvalitet med två handtag samt ett glas lock. 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. Grytan passar alla spisar inklusive induktions-

häll. Grytan rymmer 5 liter och är 24 cm i diameter. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1385  Pris 798.- 

MANNERSTRÖMS PROFFSKASTRULLER MED GLASLOCK Kastruller av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt 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. Kastrullerna passar alla spisar inklusive induktionshäll. 3 literskastrullen är 

18 cm i diameter, 2 literskastrullen är 16 cm i diameter och 1 literskastrullen 14 cm. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1378  3 liter.  Pris 698.- 

Art.nr 1377  2 liter.  Pris 598.- 

Art.nr 1376  1 liter.  Pris 549.- 

- ELvA -- TIo -

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

Leif Mannerströms logo graverad i botten 
och etsad på handtagen.

Samtliga grytor levereras i 
en fin presentkartong.

Tings_Jul_2013.indd   10 2013-07-02   14:50

En proffsstekpanna av allra högsta kvalitet med  
ergonomiskt handtag. 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. 
Stekpannan är behandlad med en nonstickyta med 
tre lager quantaniumbeläggning (klassen bättre än 
teflon). Passar alla spisar inklusive induktionshäll. 

Pris: 498:-           Art.nr: 1390 (Ø 20 cm) 
Pris: 598:-           Art.nr: 1391 (Ø 24 cm)
Pris: 698:-           Art.nr: 1392 (Ø 28 cm)
Pris: 798:-           Art.nr: 1393 (Ø 30 cm)

Proffsstekpanna

Mannerströms 
Specialstekpanna

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)

 

Leif Mannerströms proffsgryta 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. 5 L. 

Pris: 698:-                          Art.nr: 1385

En traktörpanna med glaslock av allra högsta  
kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål.  
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. Traktörpannan 
passar alla spisar inklusive induktionshäll. Ø 24 cm.

Pris: 798:-                           Art.nr: 1384

Proffskastrull

Proffsgryta
Traktörpanna

Klassiska randiga set i två olika färger. Hög  
kvalitet i 100% bomull. 2-pack. 

Pris: 98:-        Art.nr: 1102 (grårandig) 
Pris: 98:-       Art.nr: 1103 (rödrandig)

Kökshanddukar

Mannerströms vindekanterare i glas. En  
elegant och vacker vindekanterare i tidlös design.  
Dekantera och servera vinet i denna karaff direkt 
vid bordet. Höjd 22,5 cm. Rymmer 1780 ml.

Pris: 298:-                           Art.nr: 1321

Vindekanterare
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Beer ölglas
Ölglasen är utformade för att framhäva så mycket 
smak som möjligt. 4-pack.

Pris: 360:-              Art.nr: 6312001 (Taster 47 cl)
Pris: 360:-              Art.nr: 6312002 (Lager 60 cl)
Pris: 360:-              Art.nr: 6312003 (Pils 45 cl)
Pris: 360:-              Art.nr: 6312007 (IPA 47 cl)
(ord. pris 599:-)

Bruk mugg och 
kostaglögg
Vackert formgivna porslinsmuggar och Kostaglögg. 
Tål maskindisk. 4-pack.

Pris: 360:- (ord. pris 520:-)          Art.nr: 7001703 

Tor glasskulptur
Glaskonst från Sveriges mest berömde  
glaskonstnär - Bertil Vallien. Limiterad upplaga, 
endast 1000 ex! 

Pris: 2200:-                Art.nr: 7520102 
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Skären som löper runt drinkglasens yta skapar ett 
oregelbundet uttryck som är kaxigt maskulint men 
samtidigt elegant. En känsla av urban elegans med 
luftig klarhet. 4-pack, 37 cl.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)    Art.nr: 6310336 

Skären som löper runt shotglasens yta skapar ett 
oregelbundet uttryck som är kaxigt maskulint men 
samtidigt elegant. En känsla av urban elegans med 
luftig klarhet. 2-pack, 5 cl.

Pris: 239:-                     Art.nr: 6310342

Barserien CITY är en modern klassiker med 
tydlig Orreforskänsla. Formgivare Martti Rytkönen.

Skären som löper runt glasets yta skapar ett  
oregelbundet uttryck som är kaxigt maskulint men 
samtidigt elegant. En känsla av urban elegans med 
luftig klarhet. Skeden ingår! 65 cl.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)     Art.nr: 6310393

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. 
Ø 155 mm.

Pris: 360:- (ord. pris 899:-)     Art.nr: 6320214

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. 4-pack.

Pris: 199:-                      Art.nr: 6310301

highball

shot

mixing glass

Skål/vas

Iskuber

Skären som löper runt whiskeyglasens yta skapar 
ett oregelbundet uttryck som är kaxigt maskulint 
men samtidigt elegant. En känsla av urban elegans 
med luftig klarhet. 4-pack, 34 cl.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)    Art.nr: 6310341

Double Old Fashion

SUPER-
KAMPANJ!
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Vatten, vin eller juice? Denna eleganta  
karaff med tillhörande glas är designade för 
alla sorters drycker på alla bord. Karaffen  
passar perfekt i kylskåpsdörren och trälocket 
håller drycken fräsch. Setet innehåller en karaff 
(135 cl) och två glas (35 cl). 

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)     Art.nr: 7081620 

karaff och glas

tumblers och 
flaska
Inspirerad av naturen, designad i symbios mellan form 
och funktion. Tillverkade med precision för längsta 
hållbarhet genom tiderna och för alla tillfällen. Dessa 
delar är skapade för att användas varje dag. 70 cl och 
35 cl.

Pris: 360:- (ord. pris 499:-)         Art.nr: 7001702

Skålen passar lika bra till frukostflingorna som till 
desserten efter en finmiddag. Unik design och  
härliga drag gör skålen till en mycket vacker detalj 
på middagsbordet. Ø 240 mm. 

Pris: 360:-  (ord. pris 599:-)   Art.nr: 7001700 

Salladsskål med 
bestick

De vackert formgivna porslinsmuggarna  
levereras med ett praktiskt lock som håller  
värmen eller är ett underlägg som skyddar 
bordet. Tål maskindisk. 4-pack, 35 cl.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)   Art.nr: 7091620 

mugg med eklock

Muggarna är framtagna för att kunna användas 
varje dag och kombinerar därför form och funktion 
på bästa sätt. Muggarna är sköna att hålla i och 
blir ett självklart val när kaffesuget slår till! 6-pack, 
14 cl.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)  Art.nr: 7091703

Vackert designad tekanna. En underbar  
kombination mellan form och funktion. Tål maskin-
disk. 150 cl.

Pris: 360:-                    Art.nr: 7081800

espressomugg

Tekanna

Salladsbestick 

på köpet!

BRUK, en kollektion inspirerad av naturen, designad i symbios mellan 
form och funktion. Tillverkade med precision för längsta hållbarhet 

genom tiderna och för alla tillfällen.
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Gin & tonicOrganic

Enjoy karaff 
more tumblers

Gin gör sig bäst i sällskap. Den ballongformade  
kupan förstärker smakerna och ger plats för  
generösa mängder is och garnityr. Tål maskindisk. 
4-pack, 64 cl.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)           Art.nr: 6313001

Stilren karaff (80 cl) och två tumblers (44 cl).

Pris: 360:- (ord. pris 748:-)      Art.nr: 6001701

Ren, minimalistisk design och en stillsam dekor gör 
den här vasen lika vacker med blommor som utan.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)   Art.nr: 6101201

More lyfter fram dryckens bästa egenskaper och 
fulla potential. Elegant design möter funktion. Tål 
maskindisk. 4-pack. 

Pris: 360:-      Art.nr: 6310125 (coupe 21 cl)
Pris: 360:-      Art.nr: 6310123 (mature 48 cl)
Pris: 360:-      Art.nr: 6310101 (champagne 18 cl)
Pris: 360:-      Art.nr: 6310124 (spirits 20 cl)
Pris: 319:-      Art.nr: 6310103 (multitumbler 44 cl)
Pris: 360:-      Art.nr: 6310102 (vin 44 cl)
Pris: 360:-      Art.nr: 6310112 (vin XL 61 cl)
Pris: 360:-      Art.nr: 6310188 (karaff 150 cl)
(ord. pris 599:-)

More dricksglas

Morberg Collection är en glasserie i modern skandinavisk 
design med form och funktion som förstärker smakupplevelsen 
av mat och dryck. 4-pack. 

Pris: 360:-  Art.nr: 6200008 (tumbler 28 cl)
Pris: 360:-  Art.nr: 6200007 (öl 61 cl)
Pris: 360:-  Art.nr: 6200006 (rödvin 50 cl)
Pris: 360:-  Art.nr: 6200005 (vitvin 34 cl)
Pris: 360:-  Art.nr: 6200020 (champagne 24 cl)
(ord. pris 499-599:-)

Morberg Collection

Discus ljuslykta
Den populära ljuslyktan finns nu i mindre  
format. Precis som idrottens diskus har den en 
polerad ovansida och mönstrad undersida vilket 
ger ett gnistrande ljus. Höjd 43 mm, Ø 111 mm.

Pris: 159:-                     Art.nr: 6483169 (klar) 
Pris: 360:-         Art.nr: 6483167 (guld, 2-pack)
(ord. pris 549:-)

Intrycket av slipade diamanter som ställs på  
varandra fulländas av den stilrena ljushållaren i 
borstat rostfritt stål. Nu även i mässing! Höjd 242 
mm, 2-pack.

Pris: 795:- (ord. pris 1890:-) Art.nr: 6590166

Carat ljusstake

SUPER-
KAMPANJ!
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I år är alla gåvor inslagna i fina presentförpackningar, kan det bli bättre?

Färdiginslagna gåvor

Dekorativ hög ljuslykta med guldfärgat metall-
underrede och vackert glas.  

Pris: 360:-   Art.nr: 5003451

Hold är en unik glasvas designad i samarbete 
med Pascal Charmolu. Vasens höjd går att justera  
genom att flytta upp eller ner den guldfägade metall- 
hållaren för att med stil kunna stötta upp höga  
snittblommor. Höjd 150 mm, Ø 110 mm.  

Pris: 319:-                       Art.nr: 5017869

Top vas är av munblåst glas och guldfärgad  
metall. En enkel men dekorativ inredningsdetalj som  
fungerar likväl som vas för enkla snittblommor och 
som ljusstake med ett kronljus.   

Pris: 245:-   Art.nr: 5017905

Hold ljuslykta består av munblåst glas och 
guldfärgad metall. Framtagen för kronljus 
och lika fin med glasdelen som utan. Höjd 
250 mm, Ø 100 mm.   

Pris: 245:-  Art.nr: 5017870

Lyxig lanterna/vas

Hold vas

Top vas

Hold ljuslykta



23

Fin serveringsburk i stengods med kotte eller ekorre 
i guld på toppen. Charmig detalj som passar året om!      
Höjd 150 mm, 45 cl.

Pris: 249:-         Art.nr: 5017872 (kotte)
Pris: 249:-         Art.nr: 5017703 (ekorre)

Munblåsta snapsglas i förvaringslåda. Glasen är 
vändbara och ger därmed möjlighet till två olika 
storlekar på snapsen. Trevligt att ta fram när man 
har gäster, en perfekt julklapp. Höjd 120 mm, 2-4 cl.

Pris: 360:-                       Art.nr: 5017704

Kotte/ekorre 
Förvaringsburk

Swing ljuslykta av kristall för värmeljus.  
Välarbetad värmeljushållare med metallock som 
skapar härliga reflexer från ljuslågan. Locket 
släcker även lågan när det är dags att stänga.   

Pris: 169:-               Art.nr: 5017630

Swing ljuslykta

Loop är en generös och dekorativ ljusstake i guldfärgad 
metall. Plattformarna är storleksanpassade för block-
ljus. Bredd 270 mm, höjd 200 mm.    

Pris: 319:-                           Art.nr: 5017906

Loop ljusstake

Sagaforms ikoniska och unika club-design. Glasen är av munblåst 
glas med guldfärgad fot. Club guld är en limited edition-serie.  
Handdisk rekommenderas.    

Pris: 360:-          Art.nr: 5003634 (champagne, 20 cl, 4-pack)
Pris: 235:-          Art.nr: 5009117 (cocktail/dessert, 15 cl, 2-pack)
Pris: 235:-          Art.nr: 5009119 (öl, 33 cl, 2-pack)
Pris: 235:-          Art.nr: 5009120 (vin, 25 cl, 2-pack)

Club guld glas

Serveringsfat med reliefmönster och en kotte eller 
ekorre i guld för dekorativ servering som passar vid 
alla tillfällen. Ø 190 mm. 

Pris: 199:-         Art.nr: 5017873 (kotte)
Pris: 199:-         Art.nr: 5017722 (ekorre)

Kotte/ekorre 
serveringsfat

6 st Snapsglas 
i förvaringslåda
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Skål, liten

Olja- och 
Vinägerset

Sagaforms klassiska glasskål för servering 
av exempelvis ris eller potatis. 1,5 L, Ø 180 mm  

Pris: 299:-        Art.nr: 5017735

Ett olja- och vinägerset med ekkula som kork 
som passar till mycket! Allt från olja och vinäger, 
mjölk till kaffet eller en portion vin. Höjd 190 
mm, 30 cl.

Pris: 219:-               Art.nr: 5015337

Ek/Marble
ljuslykta
Sagaforms stämningsfulla ljuslykta med marmorfat  
eller ekfat. Enkel att rengöra vid stearinavrinning!     

Pris: 219:-  Art.nr: 5017191 (ek, 215 mm)
Pris: 330:-  Art.nr: 5017609 (ek, 320 mm)
Pris: 360:-  Art.nr: 5017599 (ek, 360 mm)
Pris: 249:-  Art.nr: 5017698 (marmor, 215 mm)

skål, stor

Vinkaraff
Generös grå serveringsskål i stengods med 
vacker, reaktiv glasyr som gör varje produkt 
unik. Tål maskindisk, ugn och mikro (upp till 220°). 
Ø 300 mm, höjd 100 mm.  

Pris: 360:-             Art.nr: 5017888
Karaff av munblåst glas med tidlös design 
som lever länge. Formgiven för rödvin, men 
fungerar för alla typer av drycker. 2 L.

Pris: 299:-             Art.nr: 5010116

salladsset
Två gedigna salladsbestick av ekträ.   

Pris: 199:-  Art.nr: 5017867

ostrivare
Smart ostrivare i ek och rostfritt stål. Det är 
lätt att lyfta bort rivardelen så att du enkelt 
och snyggt kan servera osten i ekbehållaren.  
Rivardelen tål maskindisk.   

Pris: 249:-             Art.nr: 5017866

NATURE, Sagaforms populäraste produktserie för köket, det dukade bordet 
och dekoration. Produkterna har ett klassiskt formspråk som genomgående tema.

Förvaringsburkar
Två fräscha förvaringsburkar i stengods med  
tättslutande eklock, perfekt att både förvara i och 
bjuda ur! Serveringsgafflar ingår.   

Pris: 360:-                       Art.nr: 5003454
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Olja- och 
Vinägerset

Dekorativ julskål i stengods i form av en pepparkaks-
gubbe - given när du serverar pepparkakor och andra 
godsaker vid jul. En rolig inredningsdetalj som skänker 
glädje till både familj och vänner.  

Pris: 189:-                           Art.nr: 5017281

Det gungande whiskeyglaset är en stor klassiker 
och en populär gåva - alltid till en nöjd mottagare. 
6-pack, 20 cl.

Pris: 179:-                   Art.nr: 5015280

Vid köp av denna ljuslykta skänker ni 20 
kronor till Hjärt-Lungfonden. Den vackra 
ljuslyktan passar bra att använda med 
både blockljus och värmeljus! Höjd 170 
mm.  

Pris: 139:-                     Art.nr: 5017706

Gungande avecglas som piggar upp vid dryckesservering. 
Den avsmalnande öppningen koncentrerar aromerna så att 
även de mest subtila dofterna uppfattas av den som dricker.   
4-pack, 15 cl.

Pris: 245:-                                   Art.nr: 5017852

Ginger skål

Club whiskeyglas

Ljuslykta

Club avec glas

Mysiga plädar! Stripe (randig) och Ruta (rutig) 
är gjorda av högkvalitativ cashmere. Ziggy (sick-
sack) är gjord av 100% merinoull. 130x190 cm.  

Pris: 360:-  Art.nr: 50173637 (Stripe)
Pris: 360:-  Art.nr: 50173635 (Ziggy)
Pris: 360:-  Art.nr: 50173636 (Ruta)

Pläd

Funktionellt kryddset i lackat trä med keramiskt 
ramverk för lång livslängd. Höjd 200 mm.  

Pris: 360:-               Art.nr: 5003450

Exklusiv och dekorativ plunta för finsmakaren. 
Genom glaset håller du koll på dropparna.  
Påfyllnadstratt medföljer. Höjd 105 mm, 13 cl.  

Pris: 269:-              Art.nr: 5017684

Läcker whiskykaraff av glas med optiskt skuren glaskork. 
Karaffen är perfekt som både inredningsdetalj och gåva. 
Höjd 220 mm, 80 cl.  

Pris: 360:-                           Art.nr: 5017849

KryddsetClub pluntaClub Whiskeykaraff

Stålflaska i stilren, läcker design av rostfritt stål. Flaskan är 
dubbelväggig med kopparhölje så den håller drycken iskall i 
24 timmar och varm i 12 timmar!  

Pris: 199:-/249:-            Art.nr: 5017706 (svart, 50/70 cl)
Pris: 199:-/249:-            Art.nr: 5017898 (silver, 50/70 cl)
Pris: 199:-/249:-            Art.nr: 5017845 (guld, 50/70 cl)
Pris: 199:-                      Art.nr: 5017895 (trä, 50 cl)
Pris: 199:-                      Art.nr: 5017709 (rosa, 50 cl)

Stålflaskor
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Säsongens 10 toppklappar!

Minigrytor av keramik med glaserad insida och lock. 
Perfekta för varma för- och efterrätter! 2-pack.

Pris: 360:-   Art.nr: 410872

3. Minigrytor

5. Kabinväska
Gedigen stekpanna i gjutjärn från Orrefors Jernverk. 
Modernt uttryck formgivet av Jon Eliason.

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)      Art.nr: 410783

4. Gjutjärnspanna

Dubbelt upp med två stycken sherpaplädar ur 
nya serien Jannike med fiskbensmönster. Finns i  
färgerna blå och svart. 

Pris: 360:- (ord. pris 499:-)                 Art.nr: 410862

2. Sherpapläd Jannike

Dubbelt upp med två bäddset i högsta  
bomullskvalitet ur nya serien Jannike med  
fiskbensmönster. Finns i färgerna blå och svart. 

Pris: 360:- (ord. pris 999:-)        Art.nr: 410862

1. Bäddset Jannike

En utmärkt trolley för den lilla resan. Passar som 
handbagage på de flesta flygbolag. Fyra hjul, gjord 
av ABS-plast, kombinationslås och rymmer 33 liter. 

Pris: 360:- (ord. pris 699:-)       Art.nr: 411135

SUPER-
KAMPANJ!
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Läcker, massiv men ändå nätt skål ur nya serien 
från Jon Eliason. 

Pris: 360:- (ord. pris 499:-)     Art.nr: 410878

Läckert 3-pack knivset i effektfull mattsvart finish och 
rustika trähandtag. Kockkniv: 20 cm, japansk kockkniv: 
18 cm, tomatkniv: 12 cm.

Pris: 360:- (ord. pris 499:-)            Art.nr: 410869

Underbar frotté i bomull/lin i sex olika färger: vit, beige, 
ljusgrå, mörkgrå, ljusblå och mörkblå. Ett set innehåller 
2 st 50x70 cm och 2 st 70x130 cm.

Pris: 360:- (ord. pris 549:-)            Art.nr: 416153

Snygg canvasväska med detaljer av konstläder. 
Finns i färgerna grå och blå. 

Pris: 360:- (ord. pris 599:-)     Art.nr: 411077

7. Gjutjärnsskål

10. Skarpa knivar

8. Frottéhanddukar

6. Weekendbag

5. Kabinväska
Stabil ljuslykta i gjutjärn med glascylinder. Modern 
design i klassiskt material! 

Pris: 360:-   Art.nr: 410870

9. Ljuslykta
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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: 16,5x10,5 cm.

Pris: 185:-                  Art.nr: FL010

Finger Loop Chrome

Lord Nelson 
knivblock
Mycket praktiskt knivblock med spröt istället för 
fack som gör att det passar för alla typer av knivar.  
Spröten är dessutom lätta att ta ur för rengöring. 
Blocket är gjort av kompakt träfiber. 

Pris: 360:- (ord. pris 499:-)       Art.nr: 410687

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: 28x20 cm.

Pris: 309:-       Art.nr: LP001

Loop Chrome

Lord Nelson lykta
Stallykta av stål med härdat glas. En klar stämnings-
höjare som lyser upp både inne och ute!

Pris: 279:-           Art.nr: 410730 (25,5x9x10 cm)
Pris: 449:-           Art.nr: 410732 (54x18x19 cm)
Pris: 360:-           Art.nr: 410731 (42x14x15 cm)
(ord. pris 399:-)

Gynning bricka
Carolina Gynnings signum är färgstarka porträtt och 
personliga avtryck från livets skiftande skeenden. Finns 
i flera färger. 6-pack.

Pris: 360:-                           Art.nr: i189 (Ø 31 cm)
Pris: 519:-                          Art. nr: i170 (Ø 49 cm)

Fint whiskeyset med karaff (1 L) och fyra glas (30 cl).   

Pris: 299:-   Art.nr: 172360

Whiskeyset
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Lord Nelson 
gåvoset
Badset i mjuk bomullsfrotté som består av två dusch-
handdukar (65x130 cm) och två mindre handdukar 
(50x70 cm). Finns i färgerna vit, röd, marin, grå och svart. 

Pris: 360:- (ord. pris 449:-)                    Art.nr: 410426Kosta Linnewäfveri 
bäddset Fjällbacka
2-pack bäddset i mjukaste satin med stilren design 
med breda ränder. Finns i färgerna lavendel, marin, 
grön, grå och sand. 50x60 cm och 150x210 cm.

Pris: 360:- (ord. pris 999:-)       Art.nr: 416052

Kosta Linnewäfveri 
gåvoset 4-del
Exklusivt och högkvalitativt frottéset av 100%  
bomull, som är extra tjock i 600 g/m2. Setet består 
av två 50x70 cm och två 35x135 cm. Finns i färgerna 
vit, sand, röd, turkos, marin, mörkgrå och svart.

Pris: 360:- (ord. pris 564:-)        Art.nr: 416151

Paradise Sherpapläd
Mycket exklusiv sherpapläd med mikrofleece på ena 
sidan som ger en tjock och exklusiv känsla, med Ulrica 
Hydman-Valliens klassiska mönster Paradise. 125x180 
cm.

Pris: 360:- (ord. pris 499:-)               Art.nr: 410589

Paradise poncho

Pläd Frans

Fleeceponcho med Ulrica Hydman-Valliens 
klassiska design Paradise. 116x170 cm.

Pris: 249:-                 Art.nr: 410745

En supertrendig pläd i litet fiskbensmönster och 
mjuka fransar. Finns i färgerna natur och grå. 
150x200 cm.

Pris: 360:- (ord. pris 499:-)    Art.nr: 410871

SUPER-
KAMPANJ!
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Andersson
Nordic flavors
Anderssonbox med folietryck. Innehåller senap 
med tryffel (150 g), senap med fikon (150 g), senap 
med pepparrot (150 g), rödbetsketchup (300 ml),  
ekologisk rapsolja (200 ml) och rapsoliv (200 ml). 

Pris: 358:-             Art.nr: 1159

Jullåda röd delux
Exklusiv presentlåda med guldtryck och relief,  
innehåller tre Designline jungfruolivoljor smaksatta 
med tryffel, citron och basilika, två Fam. Labardi 
Glassa gourmet bianco och fikon, Pesto Rosso och 
Pesto al Basilico från Fam. Labardi Selection.

Pris: 410:-             Art.nr: 1104

Nötknäckarlådan
Presentlådan innehåller en mandelkvarn och  
nötknäckare, Fam. Labardi peperoncinohonung, 
Pesto Rosso, tomatsås gjord på pärontomater 
samt Anderssons BBQ-senap. 

Pris: 250:-        Art.nr: 1106

A taste of Sweden
trälåda
Exklusiv trälåda som innehåller rödbetsketchup (300 
ml), ekologisk rapsolja (200 ml) och rapsoliv (200 ml).   

Pris: 358:-             Art.nr: 1156A taste of Sweden
3-pack senap
Presentkartong som innehåller BBQ-senap (150 g), 
senap med tryffel (150 g) och senap med pepparrot 
(150 g).  

Pris: 144:-             Art.nr: 1292

Fam. Labardi 
ekologisk olivolja
Presentlåda i naturträ med tre glasflaskor smaksatta 
ekologiska Jungfruolivoljor; basilika, rosmarin och 
oregano.   

Pris: 370:-             Art.nr: 1152
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A taste of Sweden
presentbox 2
Presentkartong som innehåller senap med  
tryffel (150 g), senap med fikon (150 g), senap med  
pepparrot (150 g), rödbetsketchup (300 ml),  
ekologisk rapsolja (200 ml) och rapsoliv (200 ml). 

Pris: 358:-             Art.nr: 1155

Jullåda silver delux
Julförpackning med silverfoliering. Innehåller Design-
linekvarnar med Himalayasalt och svartpeppar,  Glassa,  
honung med tryffel, päronmarmelad, extra jungfruoliv-
olja med tryffel och en valfri smaksatt jungfruolivolja från 
Fam. Labardi Selection.  

Pris: 516:-   Art.nr: 1105

Jullåda röd delux

Tryffelboxen
Presentlådan innehåller Anderssons senap med 
tryffel, soja med tryffel, Fam. Labardi honung,  
Glassa och olivolja med smak av tryffel.  

Pris: 278:-             Art.nr: 1120

Designline receptlåda
mässing/koppar
Eleganta gourmetkvarnar som aldrig går ur tiden. Mäss-
singkvarnarna innehåller havssalt och svartpeppar, koppar- 
kvarnarna innehåller havssalt och Chili Fire & Explosion  
Flowers.

Pris: 480:-   Art.nr: 1153 (mässing)
Pris: 480:-   Art.nr: 1114 (koppar)

Julgran delux
Julgransförpackning i relief, guldtryck och 
silverfoliering. Innehåller två Designlinekvarnar 
med Himalayasalt och svartpeppar, Fam.  
Labardi balsamvinäger och Fam. Labardi  
extra jungfruolivolja delikat.  

Pris: 378:-   Art.nr: 1110

A taste of Sweden
trälåda
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Perfekt mingelplock att avnjuta i goda vänners lag. 
Blandade korvar, kryddiga ölkorvar och lufttorkad 
salami i olika former med goda tillbehör. Krispiga 
ostsnacks med läckra ostbitar och goda oliver. Allt 
klart att plocka fram tillsammans med lämplig kall 
dryck. 

INNEHÅLL: 
3-pack stark ölkorv (120 g), lufttorkad skinka  
(70 g), ostsnacks (85 g), spansk lufttorkad  
salami med peppar (160 g), oliver (200 g), ostfyllda  
grönsaker (200 g), 2-pack ölkorv (50 g), Mini  
Babybel småostar (120 g), ostkuber i olika smaker 
(125 g), ostsnacks (85 g), bruchettaskorpor (200 g), 
röd pesto (185 g).

Pris: 360:-           Art.nr: 1540

En härlig chokladsymfoni med underbara smaker! 
Mörk och ljus choklad i en härlig blandning. Ren 
choklad och tryfflar att avnjuta som de är eller som 
tillbehör till en god dessert, eller riven.. Eller smält... 
Bara njut.  

INNEHÅLL: 
Mörk choklad naturell (100 g), svensk smaksatt  
kakaotryffel (200 g), mörk choklad smaksatt (125 
g), fransk kakaotryffel naturell (175 g), hasselnöts-
bar (100 g), Costa Rica mörk chokladkaka 70%,  
fikonmarmelad (175 g), mandelskorpor (150 g).

Pris: 399:-           Art.nr: 1420

Goda tillbehör till svala drycker. Tunna skivor  
salami, en skål med oliver, god tomat- och  
ruccolapesto och spröda ostsnacks. 

INNEHÅLL: 
Lufttorkad spansk salami (175 g), bruchetine med 
örter och havssalt (150 g), pesto med tomater och 
ruccola (195 g), 3-pack ölkorv (100 g), oliver (250 g).

Pris: 299:-            Art.nr: 1462

MingellådaN

Chokladsymfoni

Cocktail
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En läcker måltid bestående av pastaknyten av 
färska ägg och durumvete från franska Alsace 
med en god pesto till. Skivad spansk chark och  
krispiga bruchettaskorpor tillsammans med en  
treårig balsamvinäger. 

INNEHÅLL: 
Pastanästen (250 g), pesto (135 g), spansk skivad 
chark (70 g), bruchettaskorpor (200 g), balsam- 
vinäger (250 ml).

Pris: 299:-           Art.nr: 1402

Lilla medelhavs-
buffén

Stora publådan
Småplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade  
korvar i olika former med goda tillbehör. Krispiga  
ostsnacks med läckra ostfyllda inläggningar och 
goda oliver.

INNEHÅLL:
3-pack stark ölkorv (150 g), 3-pack original ölkorv 
(100 g), lufttorkad skinka (70 g), ostsnacks (85 g), 
spansk lufttorkad salami original (160 g), spansk 
lufttorkad salami med peppar (160 g), oliver (200 
g), ostfyllda grönsaker (200 g).

Pris: 399:-            Art.nr: 1541

Det är något med italiensk mat... Ett sortiment med 
ekologiska varor av absolut bästa möjliga kvalité. 
Pasta av durumvete, pesto, pastasås av solmogna 
tomater och färska örter. Mörkrostat malet kaffe 
och smakrikt te med ljuvlig ekologiska kakor och 
choklad. Det viktiga är att vi alltid vet varifrån  
maten kommer, och att det alltid är smaklökarna 
som har visat vägen.

INNEHÅLL:
Pasta (500 g), grön pesto (80 g), pastasås (350 g), 
grönt te (65 g), kaffe moka 250 g, mörk choklad 
(100 g), italienska nötkakor (200 g).

Pris: 399:-            Art.nr: 1911

Eko Italiano
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Läckra delikatesser från medelhavstrakterna som 
inte kräver kyla. Serranoskinka och lufttorkad  
Fuetkorv tillsammans med bruchettaskorpor med 
röd och grön pesto samt oliver. Härlig pasta på 
durumvete och färska ägg med en pesto som  
passar utmärkt till charken i denna låda. Småplock 
och varm måltid.

INNEHÅLL: 
Pasta av durumvete (250 g), röd pesto (135 g), grön 
basilikapesto (135 g), lufttorkad Fuetkorv (180 g), 
lufttorkad spansk chark (70 g), bruchettaskorpor 
(200 g), gröna oliver (200 g), treårig balsamvinäger 
(250 ml).

Pris: 399:-            Art.nr: 1512 

Stora medelhavs-
buffén

Gör din egen tapastallrik med dessa läckerheter. 
Spanska charkuterier och medelhavsinspirerade 
inläggningar som oliver och ostfyllda grönsaker, 
milda och kryddiga smaker i en härlig blandning.

INNEHÅLL:
Oliver (200 g), marinerade grönsaker (200 g),  
soltorkade tomater (200 g), Tapenade (185 g),  
lufttorkad Serranoskinka (70 g), bruchettaskorpor 
(200 g), röd pesto (135 g), spansk lufttorkad salami 
original (160 g), ölkorv (100 g).

Pris: 399:-            Art.nr: 1421 

Tapasbuffé

Smakrika svenska salamikorvar, mini grissini och 
parmesanostsnacks. Godsaker till en kall dryck.

INNEHÅLL:
Salami (160 g), salami med pimiento (160 g), salami 
med basilika och tomat (160 g), minigrissini med 
ost och salt (70 g), ostsnacks (85 g).

Pris: 299:-            Art.nr: 1419

Korvlådan
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Zinkhink

En sötare jul!

En modern godiskorg med gammaldags touch. Passar bra 
när det är flera som tillsammans ska få ta del av gåvan. 
Ställ på ett fikabord eller på receptionsdisken och låt alla få  
smaka. Zinkbaljan går bra att återanvända till att plantera 
blommor i eller ha som förvaring. Mix av Vergani Assorted 
och Bregmos Selected. Min. 5 st*

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

Quatre Chocolat Bregmos Selected Vergani Assorted

En modern godiskorg med gammaldags touch. Passar bra 
när det är flera som tillsammans ska få ta del av gåvan. 
Ställ på ett fikabord eller på receptionsdisken och låt alla få  
smaka. Zinkbaljan går bra att återanvända till att plantera 
blommor i eller ha som förvaring. Mix av Vergani Assorted 
och Bregmos Selected. Min. 5 st*

Pris: 399:-              Art.nr: 40520 (2 kg) 

Tvistad chokladblandning med tre smaker: 
Dark (57,5%), Milk (34%) och Caramel (34,5%). 

Klassiska godbitar med smak av god, välbalanserad 
mörk choklad och en klassisk mjölkchoklad.

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

Black tub

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

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

Pris: 129:-        Art.nr: 51326 (Vergani Assorted, 200 g) 
Pris: 139:-        Art.nr: 51320 (Bregmos Selected, 200 g)
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The cube
Nytt för i år är kuben med tre färdiga julmotiv och plats för 
eget tryck! Finns i två olika storlekar och med fyllningarna 
Bregmos Selected och Quatre Chocolat julmix. Vid beställning 
av 192 st kan man få eget tryck på hela kuben. Startkostnad  
tillkommer.   Kubens mått (LxDxH): 90x90x85 mm. Min. 24 st*. 

Välj mellan motiven Julgran, Present och Stjärnor.

Du kan få din egen dekal på hinken!

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

Jutesäck
tomte
Jutesäck fylld med godsaker! Min. 8 st*

8 st 24 st
219:- 199:-    Art.nr: 51342 (Vergani Assorted, 1 kg) 
249:- 229:-    Art.nr: 51340 (Bregmos Selected, 1 kg)

Målarhink med godis
Riktigt populär målarhink i metall med lock och  
handtag för smidig hantering. Hinken är dekorerad med  
snöflingor och kan fyllas med antingen Vergani Assorted eller 
Bregmos Selected. Min. 8 st*

8 st 24 st
259:-  235:-       Art.nr: 51282 (Vergani Assorted, 1 kg) 
289:-  265:-       Art.nr: 51279 (Bregmos Selected, 1 kg)

24 st 48 st 96 st
110:-  90:- 84:-       Art.nr: 51301 (Quatre Chocolat julmix, 24 st/kub, 120 g) 
134:- 114:- 110:-     Art.nr: 51302 (Bregmos Selected, antal kan variera, 200 g)
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Kakburk

Hot chocolate

Konservburk

Nordic Winter Cozy Cottage

En klassisk kakburk att fylla med valfritt innehåll.  
Eget tryck på banderollen ingår! Min. 96 st*

Pris: 225:-   Art.nr: 51032 (Vergani Assorted, 750 g) 
Pris: 245:-   Art.nr: 51030 (Bregmos Selected, 750 g)

En spännande burk fylld med valbart innehåll.  
Metallburken är försluten med konservlock som går att 
återförsluta. Min. 30 st*

Pris: 159:-   Art.nr: 51042 (Vergani Assorted, 270 g) 
Pris: 175:-   Art.nr: 51040 (Bregmos Selected, 250 g)

Höj stämningen med choklad och marshmallows! Ge 
bort mörk choklad i hjärtform och minimarshmallows 
i en cellofanpåse. Mer behövs inte för att lyckas med 
något gott och värmande. 125 g. Min. 30 st*

Pris: 109:-                              Art.nr: 51336

Julburk med två motiv!

Nytt motiv!

Denna stämningsfulla plåtburk med dess goda innehåll  
bjuder in till sköna stunder under den kalla årstiden.  
Motiven är framtagna med fokus på nordisk vinter vilket gör 
att burken kan stå framme även långt efter jul! Min. 12 st*

Cozy Cottage:
Pris: 229:-         Art. nr: 51484 (Vergani Assorted, 1 kg)
Pris: 259:-         Art. nr: 51488 (Bregmos Selected, 1 kg)
Pris: 199:-         Art. nr: 51481 (Vergani Assorted, 500 g)
Pris: 215:-         Art. nr: 51487 (Bregmos Selected, 500 g)

Nordic Winter:
Pris: 229:-         Art. nr: 51493 (Vergani Assorted, 1 kg)
Pris: 259:-         Art. nr: 51494 (Bregmos Selected, 1 kg)
Pris: 199:-         Art. nr: 51491 (Vergani Assorted, 500 g)
Pris: 215:-         Art. nr: 51492 (Bregmos Selected, 500 g)

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

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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Festive Toffee mix

Coca lyxchoklad

Premium Swedish Toffees är gjorda på ett traditionellt 
recept i Småland. Inuti lådan hittar du två typer av  
toffees. Choco Mint Toffee balanserar den söta, mjöliga 
chokladen med en touch av mint från pepparmints-
olja. Gingerbread Toffee erbjuder en unik smak från  
traditionella pepparkakor: ingefära, kanel, kardemumma 
och nötkryddor. Min. 10 st.

Pris: 109:-       Art.nr: 105 (500 g) 

Lyxiga chokladpraliner i olika smaker och fyllningar. 
Min. 10 st.

Pris: 79:-  Art.nr: 3620-1007 (100 g, 9 praliner) 
Pris: 139:- Art.nr: 3620-1001 (200 g, 18 praliner)
Pris: 199:- Art.nr: 3620-1009 (300 g, 27 praliner)

Tryfflar med havssalt
Mycket goda tryfflar med smak av havssalt. Min. 4 st.

Pris: 99:-                       Art.nr: 51 (200 g) 

Lyxchokladpraliner
Ask fylld med praliner med olika smak och fyllningar! 

Pris: 259:-     Art.nr: 3630-0520 (400 g, 36 praliner) 

Jultoppar
Jultoppar i olika färger med olika smaker! Finns med både lakrits 
och mandlar. 100 g. Min. 20 st.

Pris: 59:-      Art.nr: 9730-4002 (mandlar, ljus choklad, havssalt) 
Pris: 59:-      Art.nr: 9730-4003 (mandlar, mörk choklad, havssalt)
Pris: 59:-     Art.nr: 9730-4010 (mandlar, choklad, karamell)
Pris: 59:-    Art.nr: 9730-4014 (lakrits, mörk choklad, havssalt)
Pris: 59:-     Art.nr: 9730-4015 (lakrits, ljus choklad, havssalt)
Pris: 59:-    Art.nr: 9730-4016 (lakrits, choklad, karamell)

Möjlighet att placera er logga här!
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Lyxchokladpraliner

Silverpåsen

Ask fylld med praliner med olika smak och fyllningar! 
Chokladen levereras i fin hjärtformad ask. Perfekt att ge 
bort! Min. 4 st.

Pris: 109:-     Art.nr: 2140-2001 (90 g, 7 praliner) 
Pris: 175:-     Art.nr: 2140-2011 (180 g, 18 praliner)
Pris: 309:-     Art.nr: 2140-3001 (390 g, 29 praliner)

Silverpåsen innehåller 8 st lyxchokladpraliner, 100 g silvermandlar med ljus 
choklad/havssalt, 90 g engelsk vingummi, 35 g söt lakrits, en marsipanstjärna 
och 50 g chokladkulor. Levereras i fin silverpåse!

 Pris: 329:-                Art.nr: 80218-02

Guldpåsen

Chokladväska

Den lyxiga guldpåsen innehåller 8 st lyxchokladpraliner, 100 g guldmandlar 
med mörk choklad/havssalt, 100 g engelsk vingummi, 100 g guldkarameller 
med lakrits/havssalt, 100 g House of Toffee, en marsipanstjärna, 50 g 
chokladkulor, 150 g Winter Edition Fusion svart vinbär/lakrits/vit choklad 
och 80 g Winter Edition Black jordgubb/vit choklad. Levereras i fin guld-
påse!

Pris: 359:-                 Art.nr: 80218-03 

Chokladväska med olika fyllningar! 
Klassisk: engelsk vingummi, lakritskonfekt, brända mandlar. 
Guld: guldmandlar med mörk choklad/havssalt, lakritskulor med mörk 
choklad/havssalt, lakrits med havssalt. 
Silver: silvermandlar med ljus choklad/havssalt, Fusion Crunchy kulor 
med mörk choklad/pepparmint, lakritskulor med ljus choklad/havssalt. 
Jul: brända mandlar, julmandlar, hasselnötter med choklad/kanel. 300 g.
Min. 10 st.

Pris: 125:-   Art.nr: 6060-2004 (classic) 
Pris: 139:-   Art.nr: 6060-2002 (guld)
Pris: 139:-   Art.nr: 6060-2003 (silver)
Pris: 139:-   Art.nr: 6060-2001 (jul)

Jultoppar

Bronspåsen
Bronspåsen innehåller 8 st lyxchokladpraliner, 
100 g brända mandlar, 100 g lakritskonfekt, en 
marsipanstjärna och 50 g chokladkulor. Levereras 
i fin bronspåse!

 Pris: 249:-                 Art.nr: 80218-01
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Ulvestorpsgatan 1
Tidaholm
0502-106 00

info@tidareklam.com
www.tidareklam.com

En riktigt

GOD JUL
önskar vi på

 Tida Reklam!


