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

ULVESTORPSGATAN 1



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.

• En tillfällig skatteregel för 2020, kopplad till regeringens åtgärdspaket i samband med Covid-19-pandemin, ger dig möjlighet att  
uppgradera din julgåva som blir fullt avdragsgill upp till 1000 kr exklusive moms. Om du kan, ta detta tillfället i akt att visa uppskattning 
bortom det normala! Det betyder att du i år kan köpa julklappar för upp till 1160 kr exklusive eller 1450 kr inklusive 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.

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

NU ÄR DET JUL IGEN!

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.

BONUSGÅVA + GÅVOKORT + VALBAR GÅVA
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Selected (298:-)Selected (298:-) innehåller fyra bonusgåvor och ett 50-tal valbara gåvor till ett värde 
av hela 298:-, Exclusive (fr. 360:-)Exclusive (fr. 360:-)  innehåller nio bonusgåvor och ett 70-tal valbara 
gåvor till ett värde av hela 360:-. Väljer du Signature (798:-)Signature (798:-)  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 (fr. 360:-)Exclusive (fr. 360:-) och  
Signature (798:-)Signature (798:-). 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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E n k e l t  a t t  g e  b o r t ,  o c h  e n k e l t  f ö r  k u n d e n  a t t  b e s t ä l l a

På www.tingsgiftcard.se presenterar vi exakt vad varje kort innehåller och här finns massor 
att välja bland! Här kan mottagaren logga in med sin kod och göra sin beställning, men du 

kan även i förväg gå in på sidan och se vad varje kort innehåller. 

www.tingsgiftcard.se

T I N G S  G I F T C A R D ®

YO U R S  T O  C H O O S E

Nu gör vi det ännu enklare att hitta den perfekta julklappen.
Vårt generösa gåvokort där mottagaren själv väljer sin julklapp 

bland en mängd fina köksartiklar.

Gör människor glada och ge bort riktigt fina gåvor för en roligare matlagning. 
Alla köksgåvor är exklusivt utvalda av Leif Mannerström, och många bär hans klassiska signatur.

Som vanligt skickar vi med fina bonusgåvor helt utan kostnad tillsammans med gåvokortet, 
se vilka kort det gäller i denna katalog eller på www.tingsgiftcard.se 

Ha en smakfull jul! 

G å v o k o r t  i  f l e r a  o l i k a  p r i s k l a s s e r

Läs mer på kommande sidor vad respektive kort innehåller. De tre korten heter: 
Selected 298.-, Exclusive fr.360.- och Signature fr.698.-.

T I N G S  G I F T C A R D ®

B Y  L E I F  M A N N E R S T R Ö M

YO U R S  T O  C H O O S E
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GÅVOKORT 3 + MANNERSTRÖMS KNIVSET JAPANSK STEEL 3 DELAR
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint knivset i 
3-delar av hög kvalitet. Knivarna har greppvänliga handtag. Storleken på  
kockkniven är 32 cm (bladet ca 20 cm), brödkniven är 34 cm (bladet ca  
22 cm) samt skalkniven som är 12,5 cm. 

Pris 398:-      art.nr: 8089

GÅVOKORT 2 + MANNERSTRÖMS MANDOLIN 
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms 
mandolin som låter dig slica upp råvaror som en proffskock. Mandolinen är 
tillverkad med justerbara stålblad för enkel skivning och med gummifötter för 
stabilitet. Du skivar och strimlar, river grönsaker och rotsaker i perfekta,  
tunna skivor eller strimlor. Mandolinen har 3 olika strimlingslägen och ställbar 
skivningstjocklek från 1-9 mm i 0.5 intervaller. Lätt att använda och att  
rengöra. Levereras med en plastskena som skyddar bladet (tas bort vid 
användning). Storlek 42x15x6,5 cm (ihopfälld). 

Pris 398:-      art.nr: 8012

GÅVOKORT 1 + MANNERSTRÖMS JAPANSKA  

KOCK- OCH SKALKNIV SET 2-DELAR
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; japansk kock- 
och skalkniv med handtag i borstat stål och Mannerströms logo snyggt 
etsad på bladet. Japanska kockkniven är 18 cm och skalkniven är 10 cm. 

Pris 598:-      art.nr: 8010
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Exclusive
BONUSGÅVA 1 

JAPANSK KOCK & SKALKNIV 2-DELAR

Exclusive

BONUSGÅVA 1 MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCK- OCH SKALKNIVSET 2-DELAR  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; japansk kock- och skalkniv med handtag i borstat stål och Mannerströms logo snyggt etsad på bladet.  
Japanska kockkniven är 18 cm och skalkniven är 10 cm. Ligger fint förpackade i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. 
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8010 Bonusgåva 1 Mannerströms japanska kock- och skalknivset 2-delar + gåvokort Exclusive 

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.

Vassaste bonusgåvan som gör matlagningen roligare
 och enklare, med en perfekt kniv!
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BONUSGÅVA 2 MANNERSTRÖMS MANDOLIN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA 
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms mandolin som låter dig slica upp råvaror som en proffskock. Mandolinen är tillverkad med justerbara 
stålblad för enkel skivning och med gummifötter för stabilitet.  Du skivar och strimlar, river grönsaker och rotsaker i perfekta, tunna skivor eller strimlor. Mandolinen har 3 olika 
strimlingslägen och ställbar skivningstjocklek från 1-9 mm i 0.5 intervaller. Lätt att använda och att rengöra. Levereras med en plastskena som skyddar bladet (tas bort vid använd-
ning). Storlek 42x15x6,5cm (ihopfälld). Levereras i en presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som 
finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8012 Bonusgåva 2 Mannerströms mandolin + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva 

Justera mellan flera lägen.
Tunna eller tjocka

skivor.

Plastskena skyddar 
bladet.

BONUSGÅVA 2
MANNERSTRÖMS MANDOLIN

Exclusive

7

Exclusive
BONUSGÅVA 3

KNIVSET JAPANSK STEEL 3-DELAR

13
2 S e t !

BONUSGÅVA 3 MANNERSTRÖMS KNIVSET JAPANSK STEEL 3-DEL + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint knivset i 3-delar av hög kvalitet. Knivarna har greppvänliga handtag. Storleken på kockkniven är 32 cm (bladet 
ca 20 cm), brödkniven är 34 cm (bladet ca 22 cm) samt skalkniven som är 12,5 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. 
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8089 Bonusgåva 3 Mannerströms knivset japansk steel 3-del + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva

Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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Exclusive
BONUSGÅVA 3

KNIVSET JAPANSK STEEL 3-DELAR

13
2 S e t !

BONUSGÅVA 3 MANNERSTRÖMS KNIVSET JAPANSK STEEL 3-DEL + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint knivset i 3-delar av hög kvalitet. Knivarna har greppvänliga handtag. Storleken på kockkniven är 32 cm (bladet 
ca 20 cm), brödkniven är 34 cm (bladet ca 22 cm) samt skalkniven som är 12,5 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. 
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8089 Bonusgåva 3 Mannerströms knivset japansk steel 3-del + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva

Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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Exclusive
BONUSGÅVA 1 

JAPANSK KOCK & SKALKNIV 2-DELAR

Exclusive

BONUSGÅVA 1 MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCK- OCH SKALKNIVSET 2-DELAR  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; japansk kock- och skalkniv med handtag i borstat stål och Mannerströms logo snyggt etsad på bladet.  
Japanska kockkniven är 18 cm och skalkniven är 10 cm. Ligger fint förpackade i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. 
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8010 Bonusgåva 1 Mannerströms japanska kock- och skalknivset 2-delar + gåvokort Exclusive 

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.

Vassaste bonusgåvan som gör matlagningen roligare
 och enklare, med en perfekt kniv!
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BONUSGÅVA 2 MANNERSTRÖMS MANDOLIN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA 
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms mandolin som låter dig slica upp råvaror som en proffskock. Mandolinen är tillverkad med justerbara 
stålblad för enkel skivning och med gummifötter för stabilitet.  Du skivar och strimlar, river grönsaker och rotsaker i perfekta, tunna skivor eller strimlor. Mandolinen har 3 olika 
strimlingslägen och ställbar skivningstjocklek från 1-9 mm i 0.5 intervaller. Lätt att använda och att rengöra. Levereras med en plastskena som skyddar bladet (tas bort vid använd-
ning). Storlek 42x15x6,5cm (ihopfälld). Levereras i en presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som 
finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8012 Bonusgåva 2 Mannerströms mandolin + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva 

Justera mellan flera lägen.
Tunna eller tjocka

skivor.

Plastskena skyddar 
bladet.

BONUSGÅVA 2
MANNERSTRÖMS MANDOLIN

Exclusive

fr. 360:-
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GÅVOKORT 5 + MANNERSTRÖMS STORA BRÄDA  

55 CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms 
stora bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket uppskattad 
present. Storleken på brädan är 55x16 cm lång inklusive handtag 10 cm 
och besticken är 13 cm.

Pris 360:-      art.nr: 8014

GÅVOKORT 6 + MANNERSTRÖMS GRILLBESTICK XL 12-DELAR
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Rejäla  
grillbestick noga utvalda av Leif Mannerström. Setet innehåller XL gafflar 
& knivar för 6 personer. Handdiskas. Storlek på gaffel 24 cm och storlek 
på kniv 25 cm.

Pris 398:-      art.nr: 8015

GÅVOKORT 4 + MANNERSTRÖMS OSTBRICKA & 3 BESTICK
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en exklusiv 
ostbricka i acaciaträ med tre tillhörande ostbestick. Storlek hela 30 cm i 
diameter och 40 cm lång inklusive handtaget. 

Pris 360:-      art.nr: 8094
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BONUSGÅVA 4 
OSTBRICKA & TRE BESTICK

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

Exclusive
BONUSGÅVA 5 

BRÄDA MED HANDTAG & 3 BESTICK

Exclusive

BONUSGÅVA 4 MANNERSTRÖMS OSTBRICKA & 3 BESTICK + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en exklusiv ostbricka i acaciaträ med tre tillhörande ostbestick. Storlek hela 30 cm i diameter och 40 cm 
lång inklusive handtaget. Levereras i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8094 Bonusgåva 4 Mannerströms ostbricka & bestick + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva
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BONUSGÅVA 4 
OSTBRICKA & TRE BESTICK

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

Exclusive
BONUSGÅVA 5 

BRÄDA MED HANDTAG & 3 BESTICK

Exclusive

BONUSGÅVA 4 MANNERSTRÖMS OSTBRICKA & 3 BESTICK + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en exklusiv ostbricka i acaciaträ med tre tillhörande ostbestick. Storlek hela 30 cm i diameter och 40 cm 
lång inklusive handtaget. Levereras i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8094 Bonusgåva 4 Mannerströms ostbricka & bestick + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva
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Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

BONUSGÅVA 5 
BRÄDA MED HANDTAG & 3 BESTICK

Exclusive

BONUSGÅVA 5 MANNERSTRÖMS STORA BRÄDA 55 CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms stora bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket uppskattad present. Storleken 
på brädan är 55x16 cm lång inklusive handtag 10cm och besticken är 13 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8014 Bonusgåva 5 Mannerströms stora bräda 55cm & 3 bestick + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva
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BONUSGÅVA 6
GRILLBESTICK XL 12-DELAR

Exclusive

6st gafflar 24cm
6st knivar 25cm

Tillverkade av hög
kvalitet i 18/0 stål
med trähandtag.

x6
Hela 24cm

Slipad för extra
skärförmåga

Speciellt tandad
för bästa

skärförmåga

Slipad för extra
skärförmåga

Gedigna handtag
för bästa grepp

BONUSGÅVA 6 MANNERSTRÖMS GRILLBESTICK XL 12-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Rejäla grillbestick noga utvalda av Leif Mannerström. Setet innehåller XL gafflar & knivar för 6 personer. 
Handdiskas. Storlek på gaffel 24cm och storlek på kniv 25cm. Förpackade i en färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren regist-
rerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8015 Bonusgåva 6 Mannerströms grillbestick xl 12-delar  + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva
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Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

BONUSGÅVA 5 
BRÄDA MED HANDTAG & 3 BESTICK

Exclusive

BONUSGÅVA 5 MANNERSTRÖMS STORA BRÄDA 55 CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms stora bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket uppskattad present. Storleken 
på brädan är 55x16 cm lång inklusive handtag 10cm och besticken är 13 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8014 Bonusgåva 5 Mannerströms stora bräda 55cm & 3 bestick + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva
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BONUSGÅVA 6
GRILLBESTICK XL 12-DELAR

Exclusive

6st gafflar 24cm
6st knivar 25cm

Tillverkade av hög
kvalitet i 18/0 stål
med trähandtag.

x6
Hela 24cm

Slipad för extra
skärförmåga

Speciellt tandad
för bästa

skärförmåga

Slipad för extra
skärförmåga

Gedigna handtag
för bästa grepp

BONUSGÅVA 6 MANNERSTRÖMS GRILLBESTICK XL 12-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Rejäla grillbestick noga utvalda av Leif Mannerström. Setet innehåller XL gafflar & knivar för 6 personer. 
Handdiskas. Storlek på gaffel 24cm och storlek på kniv 25cm. Förpackade i en färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren regist-
rerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8015 Bonusgåva 6 Mannerströms grillbestick xl 12-delar  + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva

fr. 360:-
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GÅVOKORT 9 + MANNERSTRÖMS SVARTA SKALDJURSSET 10-DELAR
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett mycket  
exklusivt skaldjursset i mattsvart finish. Setet innehåller 6 st långa  
skaldjursbestick 20 cm, 3 st gafflar 13 cm och 1 st kraftig krabbklo.  
Samtliga tillverkade i hög kvalitet av stål med en mattsvart finish.

Pris 360:-      art.nr: 8039

13

MANNERSTRÖMS SALT & 
PEPPARKVARN

Exclusive
BONUSGÅVA 9 

SKALDJURSSET 10-DELAR

Exclusive

Kraftig krabbklo!
Leif Mannerströms namn
stämplad på besticken.

BONUSGÅVA 9 MANNERSTRÖMS SVARTA SKALDJURSSET 10-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett mycket exklusivt skaldjursset i mattsvart finish. Setet innehåller 6 st långa skaldjursbestick 20 cm, 3 st gafflar 13 
cm och 1 st kraftig krabbklo. Samtliga tillverkade i hög kvalitet av stål med en mattsvart finish. Levereras i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med 
bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8039 Bonusgåva 9 Mannerströms svarta skaldjursset 10-delar + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

13

MANNERSTRÖMS SALT & 
PEPPARKVARN

Exclusive
BONUSGÅVA 9 

SKALDJURSSET 10-DELAR

Exclusive

Kraftig krabbklo!
Leif Mannerströms namn
stämplad på besticken.

BONUSGÅVA 9 MANNERSTRÖMS SVARTA SKALDJURSSET 10-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett mycket exklusivt skaldjursset i mattsvart finish. Setet innehåller 6 st långa skaldjursbestick 20 cm, 3 st gafflar 13 
cm och 1 st kraftig krabbklo. Samtliga tillverkade i hög kvalitet av stål med en mattsvart finish. Levereras i en exklusiv presentkartong.  Kortet levereras separat tillsammans med 
bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8039 Bonusgåva 9 Mannerströms svarta skaldjursset 10-delar + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

GÅVOKORT 8 + MANNERSTRÖMS SALT- & PEPPARKVARN
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; salt- och  
pepparkvarn där kvarnens insvängda design gör den mycket greppvänlig 
och elegant. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet i carbonstål och  
saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp.  
Färg/material: Svart/gummiträ. Höjd kvarn 20 cm, diameter 5,5 cm.

Pris 360:-      art.nr: 8016

GÅVOKORT 7 + MANNERSTRÖMS KÖTT- & GRILLBESTICK STEEL 12-DELAR
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Exklusivt kött- och  
grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är 
speciellt tandad för bästa skärförmåga. Storlek på kniv är 23 cm och gaffeln 20 cm.

Pris 360:-      art.nr: 8082

11

Exclusive
BONUSGÅVA 7

GRILLBESTICK 12-DELAR

Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

x12

BONUSGÅVA 7 MANNERSTRÖMS KÖTT & GRILLBESTICK STEEL 12-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Exklusivt kött- och grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är speciellt 
tandad för bästa skärförmåga. Storlek på kniv är 23cm och gaffeln 20cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Motta-
garen registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8082 Bonusgåva 7 Mannerströms kött & grillbestick steel 12-delar + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

12

MANNERSTRÖMS SALT & 
PEPPARKVARN

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.

BONUSGÅVA 8
SALT & PEPPARKVARN

Exclusive

BONUSGÅVA 8 MANNERSTRÖMS SALT & PEPPARKVARN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; salt- och pepparkvarn där kvarnens insvängda design gör den mycket greppvänlig och elegant. Pepparkvarnens verk är 
av högsta kvalitet i carbonstål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp.  Färg/material: Svart/gummiträ. Höjd kvarn 20cm, diameter 5,5cm.  
Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. 
Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8016 Bonusgåva 8  Mannerströms salt & pepparkvarn + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

11

Exclusive
BONUSGÅVA 7

GRILLBESTICK 12-DELAR

Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

x12

BONUSGÅVA 7 MANNERSTRÖMS KÖTT & GRILLBESTICK STEEL 12-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Exklusivt kött- och grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är speciellt 
tandad för bästa skärförmåga. Storlek på kniv är 23cm och gaffeln 20cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Motta-
garen registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8082 Bonusgåva 7 Mannerströms kött & grillbestick steel 12-delar + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

12

MANNERSTRÖMS SALT & 
PEPPARKVARN

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.

BONUSGÅVA 8
SALT & PEPPARKVARN

Exclusive

BONUSGÅVA 8 MANNERSTRÖMS SALT & PEPPARKVARN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; salt- och pepparkvarn där kvarnens insvängda design gör den mycket greppvänlig och elegant. Pepparkvarnens verk är 
av högsta kvalitet i carbonstål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp.  Färg/material: Svart/gummiträ. Höjd kvarn 20cm, diameter 5,5cm.  
Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. 
Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8016 Bonusgåva 8  Mannerströms salt & pepparkvarn + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

fr. 360:-
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GÅVOKORT 12 + MANNERSTRÖMS STORA TERMOS 2,0 LITER
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; den perfekta 
termosen till jakt – vildmarksliv- resan eller när du ligger på stranden. Den 
okrossbara termosen rymmer hela 2.0 liter och har ett handtag samt en 
bärrem för bästa komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt 
stålkvalitet, vilket innebär att den inte tar smak eller doft av tidigare  
innehåll. Håller drycken varm upp till hela 24 timmar. Termosen har en 
extra mugg i locket. Termosen rymmer 2,0 liter, höjd 34cm.

Pris 598:-      art.nr: 8018

16

BONUSGÅVA 12 
MANNERSTRÖMS STORA TERMOS 2,0 LITER

Exclusive

BONUSGÅVA 12 MANNERSTRÖMS STORA TERMOS 2,0 LITER + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; den perfekta termosen till jakt – vildmarksliv- resan eller när du ligger på stranden. Den okrossbara termosen rymmer 
hela 2.0 liter och har ett handtag samt en bärrem för bästa komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt stålkvalitet, vilket innebär att den inte tar smak eller doft av 
tidigare innehåll. Håller drycken varm upp till hela 24 timmar. Termosen har en extra mugg i locket. Termosen rymmer 2,0 liter, höjd 34cm. Levereras i en färgkartong.
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och 
hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8018 Bonusgåva 12 Mannerströms stora termos + gåvokort Exclusive

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva 
Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

2,0
H e l a

l i t e r

Passar bra i vildmarken

Håller värmen upp
till 24 timmar!

16

BONUSGÅVA 12 
MANNERSTRÖMS STORA TERMOS 2,0 LITER

Exclusive

BONUSGÅVA 12 MANNERSTRÖMS STORA TERMOS 2,0 LITER + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; den perfekta termosen till jakt – vildmarksliv- resan eller när du ligger på stranden. Den okrossbara termosen rymmer 
hela 2.0 liter och har ett handtag samt en bärrem för bästa komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt stålkvalitet, vilket innebär att den inte tar smak eller doft av 
tidigare innehåll. Håller drycken varm upp till hela 24 timmar. Termosen har en extra mugg i locket. Termosen rymmer 2,0 liter, höjd 34cm. Levereras i en färgkartong.
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och 
hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8018 Bonusgåva 12 Mannerströms stora termos + gåvokort Exclusive

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva 
Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

2,0
H e l a

l i t e r

Passar bra i vildmarken

Håller värmen upp
till 24 timmar!

GÅVOKORT 11 + MANNERSTRÖMS BESTICKSET 24-DELAR
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva;  
ett fint bestickset i högklassig kvalitet i spegelpolish för 6 personer.

Pris 398:-      art.nr: 8035

GÅVOKORT 10 + MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN & RIVJÄRN
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett rivjärn 
och 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 398:-      art.nr: 8088

14

Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten på kvarnen.

BONUSGÅVA 10  
PEPPARKVARN & RIVJÄRN BLACKLINE

Exclusive Exclusive

BONUSGÅVA 10 MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN & RIVJÄRN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett rivjärn och 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. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet.  Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8088 Bonusgåva 10 Mannerströms pepparkvarn & rivjärn + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva

15

BONUSGÅVA 11  
BESTICKSET 24-DELAR

Exclusive

x6

Ligger förpackade i denna exklusiva presentkartong.

BONUSGÅVA 11  MANNERSTRÖMS BESTICKSET 24-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint bestickset i högklassig kvalitet i spegelpolish för 6 personer. Levereras i en exklusiv presentkartong. 
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt 
och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8035 Bonusgåva 11 Mannerströms bestickset 24-delar + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva 

Leif Mannerströms namn
stämplad på besticken.

14

Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten på kvarnen.

BONUSGÅVA 10  
PEPPARKVARN & RIVJÄRN BLACKLINE

Exclusive Exclusive

BONUSGÅVA 10 MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN & RIVJÄRN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett rivjärn och 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. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet.  Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8088 Bonusgåva 10 Mannerströms pepparkvarn & rivjärn + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva

15

BONUSGÅVA 11  
BESTICKSET 24-DELAR

Exclusive

x6

Ligger förpackade i denna exklusiva presentkartong.

BONUSGÅVA 11  MANNERSTRÖMS BESTICKSET 24-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint bestickset i högklassig kvalitet i spegelpolish för 6 personer. Levereras i en exklusiv presentkartong. 
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt 
och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8035 Bonusgåva 11 Mannerströms bestickset 24-delar + gåvokort Exclusive Pris 398.-/kort inklusive bonusgåva 

Leif Mannerströms namn
stämplad på besticken.

fr. 360:-



8

GÅVOKORT 1 + MANNERSTRÖMS KOCKNVIV 20 CM I BORSTAT STÅL
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; vacker och 
stilren kockkniv 20 cm med ett handtag i borstat stål och Leif Mannerströms 
signatur på bladet. Svart ABS i handtaget för bästa greppvänlighet.  
Satinpolerat knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 
stål) och slipade för bästa skärpa. Knivbladet är gjort i en speciell teknik som 
garanterar en fantastisk egg samt bra styrka och rosttålighet.  
Hårdhet 58+-2.

Pris 298:-      art.nr: 8020

19

Selected
BONUSGÅVA 1 

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 20CM 

Selected

BONUSGÅVA 1 MANNERSTRÖMS KOCKNVIV 20 CM I  BORSTAT STÅL + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; vacker och stilren kockkniv 20cm med ett handtag i borstat stål och Leif Mannerströms signatur på bladet. Svart ABS i 
handtaget för bästa greppvänlighet. Satinpolerat knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för bästa skärpa. Knivbladet är gjort i en speciell 
teknik som garanterar en fantastisk egg samt bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Levereras i en mycket exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med 
bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8020 Bonusgåva 1 Mannerströms kockkniv 20cm + gåvokort Selected Pris 298-/kort inklusive bonusgåva

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivens blad.

Ligger förpackad i denna exklusiva presentkartong.

19

Selected
BONUSGÅVA 1 

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 20CM 

Selected

BONUSGÅVA 1 MANNERSTRÖMS KOCKNVIV 20 CM I  BORSTAT STÅL + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; vacker och stilren kockkniv 20cm med ett handtag i borstat stål och Leif Mannerströms signatur på bladet. Svart ABS i 
handtaget för bästa greppvänlighet. Satinpolerat knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för bästa skärpa. Knivbladet är gjort i en speciell 
teknik som garanterar en fantastisk egg samt bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Levereras i en mycket exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med 
bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8020 Bonusgåva 1 Mannerströms kockkniv 20cm + gåvokort Selected Pris 298-/kort inklusive bonusgåva

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivens blad.

Ligger förpackad i denna exklusiva presentkartong.

21

Selected

Elegant handtag.

Håller värmen upp 
till 12 timmar!

BONUSGÅVA 3
MANNERSTRÖMS TERMOS 1,4 LITER

Selected

1,4
R y m m e r

l i t e r

Välj mellan svart och lime.

Push funktion.

BONUSGÅVA 3 MANNERSTRÖMS TERMOS 1,4 LITER + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; den perfekta termosen till jakt – vildmarksliv- resan eller när du ligger på stranden. Den okrossbara termosen 
rymmer hela 1.4 liter och har ett handtag samt en bärrem för bästa komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt stålkvalitet, vilket innebär att den inte tar smak 
eller doft av tidigare innehåll. Håller drycken varm upp till hela 12 timmar. Locket kan användas som en extra mugg. Termosen rymmer 1,4 liter, höjd 32cm. Levereras i en 
svart presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras 
inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8022 Bonusgåva 3 Mannerströms termos 1,4 liter svart + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva 
Art.nr 8023 Bonusgåva 3 Mannerströms termos 1,4 liter lime  + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

Går att bära praktiskt  
med justerbar rem. 21

Selected

Elegant handtag.

Håller värmen upp 
till 12 timmar!

BONUSGÅVA 3
MANNERSTRÖMS TERMOS 1,4 LITER

Selected

1,4
R y m m e r

l i t e r

Välj mellan svart och lime.

Push funktion.

BONUSGÅVA 3 MANNERSTRÖMS TERMOS 1,4 LITER + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; den perfekta termosen till jakt – vildmarksliv- resan eller när du ligger på stranden. Den okrossbara termosen 
rymmer hela 1.4 liter och har ett handtag samt en bärrem för bästa komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt stålkvalitet, vilket innebär att den inte tar smak 
eller doft av tidigare innehåll. Håller drycken varm upp till hela 12 timmar. Locket kan användas som en extra mugg. Termosen rymmer 1,4 liter, höjd 32cm. Levereras i en 
svart presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras 
inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8022 Bonusgåva 3 Mannerströms termos 1,4 liter svart + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva 
Art.nr 8023 Bonusgåva 3 Mannerströms termos 1,4 liter lime  + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

Går att bära praktiskt  
med justerbar rem.

GÅVOKORT 3 + MANNERSTRÖMS TERMOS 1,4 LITER
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; den perfekta 
termosen till jakt – vildmarksliv- resan eller när du ligger på stranden. Den 
okrossbara termosen rymmer hela 1.4 liter och har ett handtag samt en 
bärrem för bästa komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt 
stålkvalitet, vilket innebär att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. 
Håller drycken varm upp till hela 12 timmar. Locket kan användas som en 
extra mugg. Termosen rymmer 1,4 liter, höjd 32cm.

Pris 298:-      art.nr: 8022 (svart), 8023 (lime)

GÅVOKORT 2 + MANNERSTRÖMS TERMOS 1,5 LITER
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; klassisk och 
elegant okrossbar ståltermos i mattsvart finish. Termosen har ett praktiskt 
hällsystem med stor mynning och ett ergonomiskt handtag som gör den 
enkel att hälla ur med sin autokork. Termosen är gjord av hög kvalitet i  
18/8 rostfritt stål och rymmer hela 1,5 liter, höjd 20cm. Håller drycken/
kaffet varmt upp till 12 timmar.

Pris 298:-      art.nr: 8021

20

BONUSGÅVA 2
MANNERSTRÖMS TERMOS 1,5 LITER

Selected

Elegant handtag.

Håller värmen upp 
till 12 timmar!

BONUSGÅVA 2 MANNERSTRÖMS TERMOS 1,5 LITER + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; klassisk och elegant okrossbar ståltermos i mattsvart finish. Termosen har ett praktiskt hällsystem med stor mynning och 
ett ergonomiskt handtag som gör den enkel att hälla ur med sin autokork. Termosen är gjord av hög kvalitet i 18/8 rostfritt stål och rymmer hela 1,5 liter, höjd 20cm. Håller drycken/
kaffet varmt upp till 12 timmar. Levereras i en svart presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som 
finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8021 Bonusgåva 2 Mannerströms termos 1,5 liter + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

20

BONUSGÅVA 2
MANNERSTRÖMS TERMOS 1,5 LITER

Selected

Elegant handtag.

Håller värmen upp 
till 12 timmar!

BONUSGÅVA 2 MANNERSTRÖMS TERMOS 1,5 LITER + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; klassisk och elegant okrossbar ståltermos i mattsvart finish. Termosen har ett praktiskt hällsystem med stor mynning och 
ett ergonomiskt handtag som gör den enkel att hälla ur med sin autokork. Termosen är gjord av hög kvalitet i 18/8 rostfritt stål och rymmer hela 1,5 liter, höjd 20cm. Håller drycken/
kaffet varmt upp till 12 timmar. Levereras i en svart presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som 
finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8021 Bonusgåva 2 Mannerströms termos 1,5 liter + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

298:-
Selected

19

Selected
BONUSGÅVA 1 

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 20CM 

Selected

BONUSGÅVA 1 MANNERSTRÖMS KOCKNVIV 20 CM I  BORSTAT STÅL + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; vacker och stilren kockkniv 20cm med ett handtag i borstat stål och Leif Mannerströms signatur på bladet. Svart ABS i 
handtaget för bästa greppvänlighet. Satinpolerat knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för bästa skärpa. Knivbladet är gjort i en speciell 
teknik som garanterar en fantastisk egg samt bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Levereras i en mycket exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med 
bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8020 Bonusgåva 1 Mannerströms kockkniv 20cm + gåvokort Selected Pris 298-/kort inklusive bonusgåva

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivens blad.

Ligger förpackad i denna exklusiva presentkartong.



9

GÅVOKORT 5 + MANNERSTRÖMS BRÄDA  

34 CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms 
bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket omtyckt gåva/
present. Storleken på brädan är 34x16 cm lång inklusive handtag (10 cm) 
och besticken är 13 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Pris 298:-      art.nr: 8024

23

BONUSGÅVA 4
KÖKSSET 3-DELAR 

Selected
BONUSGÅVA 5

BRÄDA 34CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK  

Selected

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

BONUSGÅVA 5 MANNERSTRÖMS BRÄDA 34CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA  

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket omtyckt gåva/present. Storleken på brädan 
är 34x16 cm lång inklusive handtag(10cm) och besticken är 13 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren 
registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8024 Bonusgåva 5 Mannerströms bräda 34cm och 3 bestick + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

22

BONUSGÅVA 4
KÖKSSET 3-DELAR 

Selected

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

Selected

BONUSGÅVA 4 MANNERSTRÖMS KÖKSSET I  3 DELAR + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA 

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; som innehåller ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv med Leif Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet, 
som är justerbart i nackbandet,  har även en frontficka och en ögla där du kan hänga kökshandduken. Grytvanten är av samma höga kvalitet som förklädet. Kökshandduken är i 
100% kraftig bomull med Mannerströms namn invävt i handduken. Storlek förkläde 90x70 cm, vante 15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm. Kortet levereras separat tillsammans med 
bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8095 Bonusgåva 4 Mannerströms köksset i 3-delar + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

23

BONUSGÅVA 4
KÖKSSET 3-DELAR 

Selected
BONUSGÅVA 5

BRÄDA 34CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK  

Selected

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

BONUSGÅVA 5 MANNERSTRÖMS BRÄDA 34CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA  

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Mannerströms bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket omtyckt gåva/present. Storleken på brädan 
är 34x16 cm lång inklusive handtag(10cm) och besticken är 13 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren 
registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8024 Bonusgåva 5 Mannerströms bräda 34cm och 3 bestick + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

22

BONUSGÅVA 4
KÖKSSET 3-DELAR 

Selected

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

Selected

BONUSGÅVA 4 MANNERSTRÖMS KÖKSSET I  3 DELAR + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA 

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; som innehåller ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv med Leif Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet, 
som är justerbart i nackbandet,  har även en frontficka och en ögla där du kan hänga kökshandduken. Grytvanten är av samma höga kvalitet som förklädet. Kökshandduken är i 
100% kraftig bomull med Mannerströms namn invävt i handduken. Storlek förkläde 90x70 cm, vante 15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm. Kortet levereras separat tillsammans med 
bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8095 Bonusgåva 4 Mannerströms köksset i 3-delar + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

GÅVOKORT 4 + MANNERSTRÖMS KÖKSSET I 3 DELAR
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; som innehåller 
ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv med Leif Mannerströms 
signatur på bröstet. Förklädet, som är justerbart i nackbandet, har även en 
frontficka och en ögla där du kan hänga kökshandduken. Grytvanten är av 
samma höga kvalitet som förklädet. Kökshandduken är i 100% kraftig  
bomull med Mannerströms namn invävt i handduken. Storlek förkläde 
90x70 cm, vante 15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm.

Pris 298:-      art.nr: 8095
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25

BONUSGÅVAN MANNERSTRÖMS GOURMETSTEKPANNA 28CM + GÅVOKORT SIGNATURE MED VALBAR GÅVA 

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en kvalitetsstekpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt handtag. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 
mm aluminiumisolering och 0,5 mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Stekpannan är behandlad med quantanium 3 lager premium nonstick. Passar alla spisar inklusive in-
duktionshäll. Levereras i presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. 
Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr 8017 Bonusgåvan Mannerströms gourmetstekpanna 28cm + gåvokort Signature 

Vid köp 1-49st Pris 798:-/kort inklusive bonusgåva 
Vid köp 50-99st Pris 749:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva

BONUSGÅVAN
GOURMETSTEKPANNA 28CM

Signature

Leif Mannerströms 
berömda signatur i 

botten på stekpannan.

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

Med tre lagers botten!

GÅVOKORT + MANNERSTRÖMS GOURMETSTEKPANNA 28 CM
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bon usgåva; en kvalitetsstekpanna av allra högsta kvalitet 
med ergonomiskt handtag. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och  
0,5 mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Stekpannan är behandlad med quantanium  
3 lager premium nonstick. Passar alla spisar inklusive induktionshäll.

Pris 798:-      art.nr: 8017 (svart)

Signature 798:-
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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.

Kortet kommer i fyra prisklasser: 220:-, 360:-, 
500:- och 800:- (+ frakt 79:-/kort). Varje prisklass 
erbjuder ett brett sortiment av attraktiva  
produkter anpassade efter säsong. Du kan även 
välja Rädda Barnenkortet  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 79:-)
Pris: 360:- (+ frakt 79:- inkl. medgåva)
Pris: 500:- (+ frakt 79:-)
Pris: 800:- (+ frakt 79:-)

GÅVOKORT
JOYFUL 
GIFTCARD

1

                                                    läs om de nya tillfälliga gåvoreglerna 2020 
                                     och vårt nya kort Joyfulsupreme med valör 800:-!

EN ENKEL LÖSNING
DÄR MOTTAGAREN SJÄLV

VÄLJER SIN GÅVA
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2

NYHETER

BADRUM & KÖK

BÄDD & INREDNING

SPORT & FRITID

KLÄDER

SMYCKEN

MEDIA & ELEKTRONIK

BARN & HUSDJUR

VÄLGÖRENHET

För att få en bild av utbudet, gå in på 

dingava.se  respektive joyfulsupreme.se
med önskad valörs demokod och se 

i realtid vilka  varumärken och produkter 

som finns  att välja bland.

Gåvokort blir en allt mer självklar modell för många 
organisationer att lösa julklappen till de anställda. 

Logistiken blir enkel, alla kan välja den klapp som passar 
de egna behoven och den egna smaken. Mervärden som 

kundanpassad kortdesign, medgåvor och olika rabatterbju-
danden förstärker gåvokortslösningen ytterligare.

220 360 500 800
med medgåva* tillfällig  skattregel  

2020**

*
Medgåvan är en fysisk present 
som följer med kortet när detta 
överlämnas personligt.
Årets medgåvor  presenteras ovan.
Vi reserverar oss för att vissa 
medgåvor kan ta slut i säsongen.

**
En tillfällig skatteregel för 2020, kopplad till regeringensåtgärdspaket 
i samband med Covid-19-pandemin ger dig möjlighet att uppgradera
din julgåva som blir fullt avdragsgill upp till 800kr exkl moms. 
Om du kan, ta detta tillfället i akt att visa uppskattning bortom det 
normala! 

tillfällig  skatteregel  
2020**

En fraktkostnad på 79:-
tillkommer på alla 
gåvokort. 
Den faktureras 
separat.

DEMO360 DEMO500 DEMO800DEMO220

vår enklaste 
kortlösning

JOYFUL JOYFUL SUPREME

I ÅR HAR DU MÖJLIGHET ATT

GE LITE EXTRA!
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3

Medgåvorna uppkom 

genom att det fanns

kunder som tyckte 

det vid gåvotillfället

kändes mer ”rejält” 

att överlämna något 

mer än ett snyggt kort.

Och visst är det fina 

produkter vi tagit fram, 

dessutom i trevliga 

gåvoförpackningar!

I ÅR HAR DU MÖJLIGHET ATT

GE LITE EXTRA!
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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. MANNERSTRÖMS REKTANGULÄRA SKÄRBRÄDOR MED INBYGGT HANDTAG (art.nr: 1535 och 1536). Mannerströms kraftiga skärbräda med inbyggt 
handtag finns i två olika storlekar: 48x32,5x3,5 cm resp. 31,5x22.5x3,5 cm. Brädan är tillverkad av mangoträd som är både slitstark, snygg och klimatvänlig. 

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 OSTBRICKA (art.nr: 1517C (1)). Mannerströms stora ostbricka i acaciaträ med handtag, och 3 st bestick blir en mycket  
uppskattad gåva/present. Storlek 55x15 cm (inklusive handtag ca 10 cm).

6. MANNERSTRÖMS RUNDA BRÄDOR I 3 OLIKA STORLEKAR (art.nr: 1530, 1531, 1532). Mannerströms mycket exklusiva runda bräda med handtag 
finns nu i tre olika storlekar: 58x46x3,5 cm, 45x36x3,5 cm och 35x26x3,5 cm (inkl. handtag). Brädan är tillverkad av mangoträd som är både slitstark,  
snygg och klimatvänlig. 

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

8. 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.  

9. 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

7                   8                                 9

Köksprodukter från Leif Mannerström

298:-

198:-

198:-

360:-

360:-

149:- 169:- 198:-

298:-

198:-

4                   5                   6

249:-

198:-

298:-
360:-
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Ett set av högsta kvalitet med: 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. 
Setet består av kastruller 1, 3 och 5 liter, en  
traktörpanna och en 28 cm stekpanna. Alla kärl 
utom stekpannan har glaslock. 

Pris: 3995:-     art.nr: 9044 (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: 499:-       art.nr: 1324 (1)

En kvalitetsstekpanna av allra högsta kvalitet med 
ergonomiskt handtag. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 
0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och  
0,5 mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. 
Stekpannan är behandlad med quantanium  
3 lager premium nonstick. Passar alla spisar  
inklusive induktionshäll. Finns i tre olika storlekar. 

Ø 24 cm  Pris 598:- art.nr. 1339 
Ø 28 cm  Pris 698:-    art.nr. 1332  
Ø 30 cm  Pris 798:-  art.nr. 1349 

GOURMETSTEKPANNA

PASTAGRYTA UGNSFORM 1-PACK/2-PACK GRILLPANNA

PROFFSKÖKSSET 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

Wokpanna av allra högsta kvalitet med ergo-
nomiskt 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

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

En kvalitetsstekpanna 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 quantanium  
3 lager premium nonstick. Passar alla spisar  
inklusive induktionshäll. Finns i fyra storlekar.

Ø 20 cm  Pris 598:-    art.nr. 1390 
Ø 24 cm  Pris 698:- art.nr. 1391 
Ø 28 cm  Pris 798:-    art.nr. 1392  
Ø 30 cm  Pris 898:-  art.nr. 1393 

PROFFSSTEKPANNOR
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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:-



17

STORA KNIVSETET KNIVSET STEEL 3 DELAR

KNIVSERIE  W

KNIVSERIE   S

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: 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: 1211 (japanskt kockset, vit)

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: 398:-     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

Ett 3-delat knivset i elegant design av hög 
kvalitet där knivarna har ett svart greppvänligt 
handtag. Setet innehåller en kockkniv/japansk 
kockniv 20 cm, en brödkniv 22 cm samt en 
skalkniv 12,5 cm. 

Pris: 398:- art.nr: 1202 (kockniv)
Pris: 398:- art.nr: 1210 (japansk kockniv)

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: 1277 (brödkniv 20 cm (1))

1257

53

KNIVSET MED KOCKKNIV STEEL  3-DELAR   
 
Ett 3-delat knivset i elegant design av hög kvalitet där knivarna har ett svart 
greppvänligt handtag. Setet innehåller en kockkniv 20cm, en brödkniv 22cm samt 
en skalkniv 12,5cm. 
Levereras i en exklusiv vit presentkartong.
Art.nr. 1202
Vid köp 1-49st Pris 398:-/set
Vid köp >50st Pris 360:-/set

KNIVSET MED JAPANSK KOCKKNIV STEEL  3-DELAR   
 
Ett 3-delat klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart 
greppvänligt handtag. Setet innehåller en japansk kockkniv 20cm, en brödkniv 22cm 
samt en skalkniv 12,5cm. Levereras i en exklusiv vit presentkartong.

Art.nr. 1210 
Vid köp 1-49st Pris 398:-/set
Vid köp >50st Pris 360:-/set

MANNERSTRÖMS KÖTT- & GRILLBESTICK STEEL 12-DELAR 
Exklusivt kött- och grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är speciellt tandad för bästa skärförmå-
ga. Storlek på kniv är 23cm och gaffeln 20cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1206 Pris 360:-/set

M A N N E R S T R Ö M  G R I L L B E S T I C K  1 2 - D E L A R

M A N N E R S T R Ö M S  K N I V S E T  S T E E L  3 - D E L A R 

53

KNIVSET MED KOCKKNIV STEEL  3-DELAR   
 
Ett 3-delat knivset i elegant design av hög kvalitet där knivarna har ett svart 
greppvänligt handtag. Setet innehåller en kockkniv 20cm, en brödkniv 22cm samt 
en skalkniv 12,5cm. 
Levereras i en exklusiv vit presentkartong.
Art.nr. 1202
Vid köp 1-49st Pris 398:-/set
Vid köp >50st Pris 360:-/set

KNIVSET MED JAPANSK KOCKKNIV STEEL  3-DELAR   
 
Ett 3-delat klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart 
greppvänligt handtag. Setet innehåller en japansk kockkniv 20cm, en brödkniv 22cm 
samt en skalkniv 12,5cm. Levereras i en exklusiv vit presentkartong.

Art.nr. 1210 
Vid köp 1-49st Pris 398:-/set
Vid köp >50st Pris 360:-/set

MANNERSTRÖMS KÖTT- & GRILLBESTICK STEEL 12-DELAR 
Exklusivt kött- och grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är speciellt tandad för bästa skärförmå-
ga. Storlek på kniv är 23cm och gaffeln 20cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1206 Pris 360:-/set

M A N N E R S T R Ö M  G R I L L B E S T I C K  1 2 - D E L A R

M A N N E R S T R Ö M S  K N I V S E T  S T E E L  3 - D E L A R 
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1. KOMPAKT KÖKSVÅG (art.nr: 1285). 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). 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. TERMOS (art.nr: 1360 (1)). 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. 

6. LÖKHACKARE (art.nr: 1270C). 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.

7. 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.

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

9. 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.

1                  2                  3

7                   8                                 9

4                   5                  6

249:-

398:- 129:- 149:-

298:- 498:-

298:- 360:-

149:-
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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

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: 598:-     art.nr: 1361 

TERMOS 2 L

Termosen rymmer hela 1.2 liter och har en  
bärrem som praktiskt bärhandtag för bästa  
komfort. Termosen är tillverkad i högsta 18/8 
rostfritt stålkvalitet, vilket innebär att den inte  
tar smak eller doft av tidigare innehåll. Håller 
drycken varm upp till hela 12 timmar. Höjd 28 cm.

Svart   Pris: 249:-     art.nr: 1315
Lime Pris: 249:-     art.nr: 1316 

TERMOS 1,2 LITER

62

MANNERSTRÖMS KÖKSSET I  3 DELAR 

Perfekt set för köksfantasten som innehåller ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv 
med Leif Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet, som är justerbart i nackbandet,  har 
även en frontficka och en ögla där du kan hänga kökshandduken. Grytvanten är av samma 
höga kvalitet som förklädet. Kökshandduken är i 100% kraftig bomull med Mannerströms 
namn invävt i handduken. Storlek förkläde 90x70 cm, vante 15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1106 Pris 298.-/set   

MANNERSTRÖMS KÖKSHANDDUKAR 2-PACK 

Exklusiv kökshandduk i 100% kraftig bomull. Mannerströms namn är exklusivt invävd i handduken. Handdukarna levereras med ett elegant invävt band med 
”Mannerström” runt om och ligger i en påse. I setet ligger en vit och en grå handduk. Storlek 50x70 cm.

Art.nr 1101  Pris 129.-/set  

M A N N E R S T R Ö M S  KÖ K S S E T  3 - D E L A R

Perfekt set för köksfantasten som innehåller ett  
rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv med 
Leif Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet, 
som är justerbart i nackbandet, har även en  
frontficka och en ögla där du kan hänga köks- 
handduken. Grytvanten är av samma höga  
kvalitet som förklädet. Kökshandduken är i 100% 
kraftig bomull med Mannerströms namn invävt i 
handduken. Storlek förkläde 90x70 cm, vante  
15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm.

Pris: 298:-     art.nr: 1106

KÖKSSET I 3 DELAR

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

Exklusiv salt- och pepparkvarn i pianolack finish 
och användarvänlig design. Kvarnens verk är av 
högsta kvalitet i carbonstål. Höjd 36 cm. Mycket 
uppskattad gåva!

Svart  Pris: 398:-  art.nr. 1313 
Röd  Pris: 398:-  art.nr. 1334 
Vit  Pris: 398:-  art.nr. 1328

FAVORITKVARNAR 37

MANNERSTRÖMS FAVORITKVARN  Exklusiv salt- och pepparkvarn i pianolack finish och användarvänlig design. Kvarnens verk är av högsta kvalitet i carbonstål. Höjd 36 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong. Mycket uppskattad gåva!

Art.nr. 1313 Svart 398.-  Art.nr. 1334 Röd Pris 398.- Art.nr. 1328 Vit Pris 398.-    

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.

MANNERSTRÖMS STEKPANNA CLASSICLINE 24CM

En stekpanna av mycket hög kvalitet med greppsäkert silikon/stål handtag. Stekpannan 
är gjord i 18/10 rostfritt stål 0,7mm med 3,0mm aluminiumisolering och 0,5mm 304 stål i 
botten vilket ger bästa värme fördelning. Stekpannan är behandlad med en nonstick yta 
av hela 3 lager quantanium premium beläggning. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. 
Levereras i en presentkartong.

Art.nr. 1353 Ø 24 cm Pris 598.-         
      

M A N N E R S T R Ö M S  S T E K PA N N A 

C L A S S I C  L I N E  2 4 C M

M A N N E R S T R Ö M S  FAVO R I T  K VA R N A R

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

Pris: 298:-      art.nr: 8061 (1)

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: 1343 (3) 

VINÖPPNARE+DEKANTERARE

62

MANNERSTRÖMS KÖKSSET I  3 DELAR 

Perfekt set för köksfantasten som innehåller ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv 
med Leif Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet, som är justerbart i nackbandet,  har 
även en frontficka och en ögla där du kan hänga kökshandduken. Grytvanten är av samma 
höga kvalitet som förklädet. Kökshandduken är i 100% kraftig bomull med Mannerströms 
namn invävt i handduken. Storlek förkläde 90x70 cm, vante 15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1106 Pris 298.-/set   

MANNERSTRÖMS KÖKSHANDDUKAR 2-PACK 

Exklusiv kökshandduk i 100% kraftig bomull. Mannerströms namn är exklusivt invävd i handduken. Handdukarna levereras med ett elegant invävt band med 
”Mannerström” runt om och ligger i en påse. I setet ligger en vit och en grå handduk. Storlek 50x70 cm.

Art.nr 1101  Pris 129.-/set  

M A N N E R S T R Ö M S  KÖ K S S E T  3 - D E L A R

62

MANNERSTRÖMS KÖKSSET I  3 DELAR 

Perfekt set för köksfantasten som innehåller ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv 
med Leif Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet, som är justerbart i nackbandet,  har 
även en frontficka och en ögla där du kan hänga kökshandduken. Grytvanten är av samma 
höga kvalitet som förklädet. Kökshandduken är i 100% kraftig bomull med Mannerströms 
namn invävt i handduken. Storlek förkläde 90x70 cm, vante 15x30 cm, kökshandduk 50x70 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1106 Pris 298.-/set   

MANNERSTRÖMS KÖKSHANDDUKAR 2-PACK 

Exklusiv kökshandduk i 100% kraftig bomull. Mannerströms namn är exklusivt invävd i handduken. Handdukarna levereras med ett elegant invävt band med 
”Mannerström” runt om och ligger i en påse. I setet ligger en vit och en grå handduk. Storlek 50x70 cm.

Art.nr 1101  Pris 129.-/set  

M A N N E R S T R Ö M S  KÖ K S S E T  3 - D E L A R
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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: 298:-     art.nr: 1359

Exklusiv kaffepress för åtta koppar.  

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: 298:-     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 (2) 

Det vackra besticksetet utvalt av Leif Manner-
ström är gedigna men ändå mjuka i formen och 
sköna att hålla i. Kvalitétsbesticken är tillverkade 
i högklassigt stål i spegelpolish. Setet innehåller 
gafflar/knivar/skedar/teskedar för 6 personer. 

Pris: 398:-     art.nr: 1218

BÄDDSET PÅFÅGEL TERMOS 1,5 LITER KAFFEPRESS

DESSERTBESTICK+KOKBOKRIVJÄRN+PEPPARKVARN

BESTIKSSET 24-DEL

27

MANNERSTRÖMS POPULÄRA 
BESTICKSET 24-DELAR

MANNERSTRÖMS BESTICKSET 24-DELAR
Det vackra besticksetet utvalt av Leif Mannerström är gedigna men ändå mjuka i formen och sköna att hålla i. Kvalitétsbesticken är tillverkade i högklassigt stål i 
spegelpolish. Setet innehåller gafflar/knivar/skedar/teskedar för 6 personer. Levereras i en exklusiv presentkartong.  

Art.nr 1218 Pris 398:-/set

x6

Leif Mannerströms namn
stämplat på besticken.

Ligger förpackade i denna exklusiva presentkartong.

En grillpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt handtag, diameter  
28 cm. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering 
och 0,5 mm 430-stål i botten vilket ger bästa värme. Grillpannan är  
behandlad med quantanium 3 lager premium nonstick. Passar alla spisar 
inklusive induktionshäll. Levereras i presentkartong.

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

GRILLPANNA

46

En grillpanna är smart när man vill ha den klassiskt grillade ytan, men kanske  
inte vädret tillåter att man drar igång grillen. Mannerströms grillpanna  

håller lika hög kvalitet som övriga stekpannor.

M A N N E R S T R Ö M S  G O U R M E TG R I L L PA N N A

MANNERSTRÖMS GRILLPANNA  En grillpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt handtag. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisole-
ring och 0,5 mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Grillpannan är behandlad med quantanium 3 lager premium nonstick. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. 
Levereras i presentkartong.

Art.nr. 1375 Grillpanna Ø 28 cm 

Vid köp 1-49st Pris 698:-/st

Vid köp 50-99st Pris 649:-/st

Vid köp >100st Pris 598:-/st

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

Vitt frottéset med två stycken 50x70 cm  
handdukar och två stycken 70x130 cm badlakan. 

Pris: 298:-     art.nr: 7010 (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). Espressomugg från serien Bruk. Säljes i 6-pack. Storlek: 14 cl.  

3. MORE (art.nr: 6310101 (1), art.nr: 6310102 (1)). Champagne- och vinglas ur serien More. Tål maskindisk. Säljes i 4-pack. Ordinarie pris 799:-.

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. Ordinarie pris 439:-.

8. SWEDEN SYMBOLS SKÅL (art.nr: 6130015 (1)). Storlek: höjd 130 mm, Ø 240 mm. Ordinarie pris 559:-.

9. BRUK LJUSLYKTA (art.nr: genomskinlig 7061600, rökgrå 7061601, blå 7061602, grön 7061603, lila 7061604).  
Vacker och praktisk ljuslykta med stilren formgivning. Storlek: höjd 60 mm, Ø 72 mm.  

1                  2                  3

6                   8                                 9

4                                                  5

479:-

299:- 199:-

360:- 79:-360:-

360:- 360:-
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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)  Ord. pris: 479:-
Pris: 360:-   art.nr: 6312002 Ord. pris: 479:-
Pris: 360:-   art.nr: 6312007 (1) Ord. pris: 479:-

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.

4-pack, pris: 360:-     art.nr: 6313001

Vatten, vin eller juice? Karaffen med tillhörande 
glas är designade för alla sorters drycker på alla 
bord. Storlek: karaff 78 cl, glas 34 cl. 

Pris: 699:-  art.nr: 6242405  Ord. pris: 1279:-

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

KARAFF OCH GLAS

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)
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 1512:-)

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 719:-.

3. PEAK SKÅL/VAS (art.nr: 6320218). Vacker kristallskål i tidlös design av Martti Rytkönen. Storlek: höjd 110 mm, Ø 155 mm. Ordinarie pris 719:-.

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:-

199:- 199:-

119:-

360:-

189:-

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 (1/1)). 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. WEEKEND BAG (art.nr: svart 5017510, beige 5017499 (1)) Snygg weekendbag i polyester med detaljer i läderimitation. Rejäla handtag.  
Liten förvaringsficka på insidan. Rymmer 40 liter. Material: polyester. Mått: 760x270x470 mm. Ordinarie pris 649:-.

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

6. NECESSÄR (art.nr: svart 5017489, beige 5017488 (1/1)) Rymlig necessär i polyester. På insidan finns två förvaringsfickor. Rymmer 5.5 liter.  
Material: polyester. Mått: 320x110x240 mm. Ordinarie pris 229:-.

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. Ordinarie pris 249:-.  

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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Snygg axelväska i svart polyester med detaljer i 
läderimitation. Formgiven med förvaringsficka på
både ut- och insida. Axelrem ingår. Rymmer  
36 liter. Material: polyester.  
Mått: 540x260x360 mm.

Pris: 299:-   art.nr: 5017509   Ord. pris 549:-.

AXELVÄSKA

Svart ryggsäck i canvastyg. 300x180x410 mm.

Pris: 249:-   art.nr: 5017495 (1)

RYGGSÄCK CANVAS

Svart rund ugnssäker form i stengods och  
medföljande recept och inspirationsbilder.  
Storlek: 233x289x55 mm, ca 1,1 liter.

Pris: 269:-     art.nr: 5003486

RUND UGNSFORM

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

Pris: 139:-     art.nr: 262051 (1)

WHISKYSTENAR

Dekorativ julskål med snögubbemönster.  
Storlek: 255x180x60 mm.

Pris: 199:-    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: 139:-     art.nr: 5003488 (blå) (1)
Pris: 269:-     art.nr: 5003489 (grå)
Pris: 269:-     art.nr: 5003490 (beige) 

HANDDUK HAMAM

Whiskykaraff av glas med optiskt skuren glaskork 80 cl  
220 mm. Whiskyglas med rundad botten 20 cl, 6-pack. 

Paketpris: 299:-     Ord. pris 549:-

WHISKYKARAFF OCH GLAS

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   Ord. pris 499:-

AXEL/DATORVÄSKA
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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. Ord. pris 649:-.

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 METALL (art.nr: 5018148). Enkel och dekorativ inredningsdetalj som fungerar både som vas och ljusstake. Storlek: höjd 220 mm. Ord. pris 479:-.  

269:-
189:-

499:-

299:-

360:-

1 2 3 4

5
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Serveringsbräda eller skärbräda - den passar lika 
bra som både och! Brädan är tillverkad i massiv 
ek. Storlek: 450x150 mm.

Pris: 299:-     art.nr: 5017893 (1)

SERVERINGSBRÄDA

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

Pris: 225:-   art.nr: 5003634 (champagne (1))
Pris: 225:-   art.nr: 5009117 (cocktail (1))

Pris: 225:    art.nr: 5009119 (öl (1))
Pris: 225:-   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

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

En flaska för varm och kall dryck. Avancerad
vakuumkonstruktion som ger en extra bra  
isolering utan kondens. Håller garanterat vätskan
sval i 24 timmar och varm i 12 timmar. Nu med 
bluetooth högtalare i korken! 30 cm mikro-USB 
laddningskabel medföljer. Material: dubbel- 
väggig. Rostfritt stål. Mått: 50 cl, 255 mm.

Pris: 360:-     art.nr: 5018061 (1)

STÅLFLASKA MED HÖGTALARE

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

Pris: 119:-     art.nr: 5017868 (3)

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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1                  2                  3

6                   7                                 8

4                                                 5

215:-

360:-

299:-

399:-

449:-

Exklusivt och prisvärt från D&J och Only Design

449:-

360:-

1. ORREFORS JERNVERK LJUSSTAKE FLASKA (art.nr: 411146). Denna charmiga ljusstake i porslin är formad som tre flaskor som sitter ihop. Ger ett 
fint ljussken då ljusen hamnar i olika höjd. Färg: vit 00, grå 95. Storlek: 17, 21 resp 30 cm.

2. ORREFORS JERNVERK GJUTJÄRN GRILLPANNA (art.nr: 410874). I vår designserie från Jon Eliason kommer denna emaljerade grillpanna i gjutjärn i en 
stilren och snygg stram design. Lätt att hålla ren och fungerar på alla typer av hällar. Färg: svart 99. Storlek: 24 cm. Material: gjutjärn. 

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. Ord. pris 549:-.

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. GYNNING BRICKA (art.nr: i170/i189 (1)). Carolina Gynnings signum är färgstarka porträtt och personliga avtryck från livets skiftande skeenden.  
Finns i flera färger. Storlek: Ø 490 mm.

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

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

8. 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.

449:-
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Bäddset i mjukaste satin med stilren design av  
breda ränder. King Size med två st örngott.  
Storlek: 150x210 cm. Örngott: 50x60 cm. 

Pris: 449:-      art.nr: 416052

FJÄLLBACKA SATIN

Orrefors Jernverks knivar har en unik design med 
mattsvarta knivblad och mörka trähandtag. Packetet 
innehåller en tomatkniv, en japansk kockkniv och 
en kockkniv. Detta är knivar, som med rätt skötsel, 
håller i många år framöver! Material: Blad av stål, 
handtag av askträ Storlek: Bladlängd – tomatkniv  
12 cm, japanskkniv 18 cm och kockkniv 20 cm

Pris: 399:-      art.nr: 410869

KNIVSET 3-PACK

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 portions- 
gratänger 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: 299:- art.nr: 410872

MINIGRYTA

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

Pris: 499:-    art.nr: 410881   Ord. pris: 649:-  

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

Pris: 449:-     art.nr: 421036

KOSTA LINNEWÄFVERI

GRATÄNGSET 2-PACK

Ölhink från Orrefors Jernverk, minimalistisk hink 
i aluminium med handtag, perfekt kyla flaskor 
med dryck som öl i tillsammans med is. Storlek: 
24,5x23x21 cm. Material: Aluminium.

Pris: 249:-      art.nr: 411143

ÖLHINK 



31

34

Orrefors Hunting Cooler 
410846
Kylbag i grov canvas med justerbar axelrem och ordentliga 
handtag. Med rejäl isolering håller den matsäcken kall under 
hela utflykten. Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 27 L
Styckpris: 529:- 

Orrefors Hunting 
Cooler Backpack 
410847
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig 
canvas, stort huvudfack och tre 
mindre fickor för tillbehör. 
yggsäcken har reglerbara 
remmar och håller picnicen 
välkyld under hela dagen. 
Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 23 L
Styckpris: 529:-  

Julpris
449:-
(vid 50st)

Julpris
449:-
(vid 50st)
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Morberg Orrefors Hunting Emaljerad Metallmugg 
411160 
Porslinsemaljerad metallmugg som är stöttålig och perfekt för 
skogsturen.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 45 cl
Styckpris: 169:- 

Morberg Orrefors Hunting Termosmugg 
411158 
Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla 
väggar där innerväggen är pläterad med koppar för bästa 
värmehållningsförmåga.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 60 cl
Styckpris: 359:-

Per Morberg 
 ORREFORS  HUNTING

Per Morberg tar nu steget från köket ut i vild  -
marken och tar bara med sig de bästa redskapen. 
I denna kollektion har han designat stilrena och 
tåliga utomhusprodukter för dig att ha med ut 
på tur. Det goda livet skall åtnjutas på bästa  
sätt - mat med dryck och naturen tätt inpå.

Morberg Orrefors Hunting Mattermos 
411156 
Vakuumisolerad mattermos av rostfritt stål med dubbla väggar 
där innerväggen är pläterad med koppar för bästa 
värmehållnings förmåga. Innehåller även en ihopfällbar sked av 
rostfritt stål.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl
Styckpris: 399:- 

Julpris
149:-
(vid 50st)

Julpris
329:-
(vid 50st)

Julpris
360:-
(vid 50st)
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Teknik och elektronik från Toppoint och d-Vice

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

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)

XOOPAR AIR POWERBANK

Elegant metallhögtalare i microformat men med 
stort ljud! Högtalaren är på 3W och blir super-
snygg 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)

THE SQUARE

Centurian Superled ficklampa för proffsbruk.
Tillverkad i grafitgrå eloxerad aluminium för 
proffsbruk. Kraftfull SuperLED-lampa på 5 Watt. 
Den stora reflektorn kombinerat med den optiska 
linsen, som är okrossbar, ger ett extremt starkt 
ljus på hela 250 Lumen. 

Pris: 375:- (1)  

FICKLAMPA

Set med Ledlampa V9 samt multi-verktyg av 
högsta kvalitet. Den färgade delen är gummerad 
för bästa grepp. Handtagen är tillverkade i  
svarteloxerad aluminium. 

Pris: 259:- (utan gravyr)     (1)

VISION + UNIVERSAL

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:-)

SOUNDBLOCK

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: 299:-      (art.nr: 3173 (1))

EDGE POWERBANK
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Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

Metal BT Headset BLP4100
Trådlösa hörlurar från tyska varumärket Blaupunkt med otroligt bra ljud 
och upp till 20 timmars batteritid. Integrerad mikrofon så dom även kan 
användas till telefonsamtal.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

Subwoofer Speaker BT BLP3610
Högtalare med tilltalande design och väldigt rent och klart ljud tack vare 
sin integrerade subwoofer.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

239:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

Wireless In-Earphones BLP4930
Snygga in ear-lurar från Blaupunkt. Ljudkvalitén är imponerande och dess 
touch-funktion på lurarna gör att du kan ändra volym eller byta låt utan att 
ta upp telefonen. Lurarna har dessutom en mycket bra integrerad mikrofon 
för telefonsamtal.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

BT Speaker with active  
subwoofer BLP3750
Robust 16 watt bluetooth-högtalare. Har 2 st subwoofers för 
bättre bas. Innehåller även mikrofon så att den kan användas 
till konferenssamtal.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

599:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

BLP4100 9919999
Märkningsmetod: Graverad platta x2
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris inkl. graverad 
platta x2 + appl.  100:- 90:- 80:- 70:-
Startkostnad 695 kr

BLP3610 9913199
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på sidan
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

BLP3750 9932999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på ovansidan
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

BLP4930 9920999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på asken
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

iLo Speaker 1853
Njut av 10 watts ljud och en rik bas med denna trådlösa  
högtalare i akryl. Den lyser upp i olika färger med hjälp av  
LED-lampor.

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkningPowerpack Mr Bio 5000 mAh  2062

Ett fint set med powerbank och multikabel som dessutom har håll barhet 
i åtanke. Båda produkterna är tillverkade av en blandning  bestående 
av 20 % vete och 80 % biologiskt nedbrytbar plast.  Kommer levererad i 
FSC-certifierad förpackning.  
Powerbanken är på 5000 mAh och multikabeln innehåller de kontakter 
som krävs för  dagens elektronik.

TopRide Kabinväska 95194
Trolley i kabinstorlek med ett helt fodrat huvudfack och elastiska remmar 
för att hålla innehållet på plats. Resväskan har fyra hjul. Med utrymme för 
doming. Kommer individuellt förpackad i en lyxig presentförpackning.

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkning White Noise Speaker & Wireless 

Charger 1855
En produkt med 3 olika funktioner som gör den perfekt på natt-
duksbordet. Den har bluetooth-högtalare, trådlös laddare samt 
förinspelade white-noise ljud som gör det lättare att somna.

729:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

249:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

1853 9921999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på akrylplasten
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position              50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

2062 9913799
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på  
powerbank och/eller multikabel
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

1855 9939999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på ovansidan
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position   50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

95194 9920999
Märkningsmetod: Logotop
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris inkl. 
applicering 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr

(1)
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Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

Metal BT Headset BLP4100
Trådlösa hörlurar från tyska varumärket Blaupunkt med otroligt bra ljud 
och upp till 20 timmars batteritid. Integrerad mikrofon så dom även kan 
användas till telefonsamtal.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

Subwoofer Speaker BT BLP3610
Högtalare med tilltalande design och väldigt rent och klart ljud tack vare 
sin integrerade subwoofer.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

239:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

Wireless In-Earphones BLP4930
Snygga in ear-lurar från Blaupunkt. Ljudkvalitén är imponerande och dess 
touch-funktion på lurarna gör att du kan ändra volym eller byta låt utan att 
ta upp telefonen. Lurarna har dessutom en mycket bra integrerad mikrofon 
för telefonsamtal.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

BT Speaker with active  
subwoofer BLP3750
Robust 16 watt bluetooth-högtalare. Har 2 st subwoofers för 
bättre bas. Innehåller även mikrofon så att den kan användas 
till konferenssamtal.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

599:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

BLP4100 9919999
Märkningsmetod: Graverad platta x2
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris inkl. graverad 
platta x2 + appl.  100:- 90:- 80:- 70:-
Startkostnad 695 kr

BLP3610 9913199
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på sidan
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

BLP3750 9932999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på ovansidan
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

BLP4930 9920999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på asken
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

Pris från 1 st exkl. märkning
Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100

  
    

359:-

 
     

iLo Speaker 1853
Njut av 10 watts ljud och en rik bas med denna trådlösa  
högtalare i akryl. Den lyser upp i olika färger med hjälp av  
LED-lampor.

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkningPowerpack Mr Bio 5000 mAh  2062

Ett fint set med powerbank och multikabel som dessutom har håll barhet 
i åtanke. Båda produkterna är tillverkade av en blandning  bestående 
av 20 % vete och 80 % biologiskt nedbrytbar plast.  Kommer levererad i 
FSC-certifierad förpackning.  
Powerbanken är på 5000 mAh och multikabeln innehåller de kontakter 
som krävs för  dagens elektronik.

TopRide Kabinväska 95194
Trolley i kabinstorlek med ett helt fodrat huvudfack och elastiska remmar 
för att hålla innehållet på plats. Resväskan har fyra hjul. Med utrymme för 
doming. Kommer individuellt förpackad i en lyxig presentförpackning.

359:-
Pris  från 1 st exkl. märkning White Noise Speaker & Wireless 

Charger 1855
En produkt med 3 olika funktioner som gör den perfekt på natt-
duksbordet. Den har bluetooth-högtalare, trådlös laddare samt 
förinspelade white-noise ljud som gör det lättare att somna.

729:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

249:-
Pris  från 1 st exkl. märkning

1853 9921999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på akrylplasten
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position              50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

2062 9913799
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på  
powerbank och/eller multikabel
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

1855 9939999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på ovansidan
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position   50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr/tryckfärg

95194 9920999
Märkningsmetod: Logotop
 10 st 25 st 50 st 100 st
Pris inkl. 
applicering 50:- 36:- 30:- 23:-
Startkostnad 695 kr
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Innehåll:
Haga-Petters Lime & Pepparsalami Jakobsdals 60 g
Haga-Petters Originalsalami Jakobsdals 60 g
Haga-Petters Pilsnerpinnar Jakobsdals 110 g
Mexican Salami hel Paul och Thom 200 g
Mini Babybel Original 6x20 g Bel 120 g
Salamichips Delikryddad Paul och Thom 80 g
Salamichips Lucifers Love Paul och Thom 80 g
Ölkorv lång Say Cheese Paul och Thom 160 g
Ölkorv mini Delikryddad Paul och Thom 100 g
Ölkorv mini Vitlök Paul och Thom 100 g
Tapasmix ostfyllda pepperballs oliver peperoni  
Paul och Thom 250 g

Pris: 399:-     art.nr: 999944 

Innehåll:
Fuet Extra Salami spansk lufttorkad Carsodo 170 g
Haga-Petters Fänkålssalami Jakobsdals 60 g 
Haga-Petters Originalsalami Jakobsdals 60 g 
Haga-Petters Pilsnerpinnar Jakobsdals 110 g 
Lemonad Svart Vinbär Citronmeliss EKO  
– Kiviks Musteri 27,5 cl
Mexican Salami hel Paul och Thom 200 g 
Oliver göna med kärna Paul och Thom 250 ml 
Peperoni Mild påse Paul och Thom 250 ml 
Salamichips Classic Paul och Thom 80 g 
Salamichips Lucifers Love Paul och Thom 80 g 
Snacksalami Pepperjack Paul och Thom 100 g 
Ölkorv lång Say Cheese Paul och Thom 160 g 
Ölkorv mini Tysk mild Paul och Thom 100 g 
Ölkorv mini Vitlök Paul och Thom 100 g

Pris: 499:-     art.nr: 999946 

Innehåll:
Bakad pastej Vaggeryds Chark 400 g
Basturökt Fläskfilé Nässjö Chark ca 300 g
Basturökt Sidläsk Nässjö Chark 500 g
Haga-Petters Julmedwurst cognac Jakobsdals 180 g 
Julsenap Chili & Citron Hovsenap® 185 g
Kalkonbacon skivad Ingelsta Kalkon 100 g
Lantkorv 1/4 ring Vaggeryds Chark 300 g
Lökkorv Nässjö Chark 260 g
Pepparsalami skivad Paul och Thom 70 g

Pris: 419:-     art.nr: 999934 

LILLA PUBSÄCKEN

STORA PUBSÄCKEN

CHARKLÅDAN
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Innehåll:
Allerum Crème Baronessa 20% Allerum® 125 g
Bavaria Blu Tasty Blue 175 g
Edamer Familjefavorit 23% Arla 500 g
Färskost Vitlök & Örter 24 % Arla 150 g
Gäddost 37% Wernersson Ostmästare 400 g
Marmelad Svart Körsbär Mathien Bouchard 250 g
Morfars Päroncognac Falbygdens® 500 g
Ostkuber Röd tomat/gönpeppar/skinka  
– Den Skrattande Kon 125 g
Vrigstad Lantbrie Smålands Ost 320 g

Pris: 459:-     art.nr: 999905 

Innehåll:
Chilivitlöksklyftor glas Paul och Thom 225 g
Fuet Extra Salami spansk lufttorkad Carsodo 170 g
Haga-Petters Chilisalami Jakobsdals 60 g
Haga-Petters Lime & Pepparsalami Jakobsdals 60 g
Haga-Petters Pilsnerpinnar Jakobsdals 110 g
Mini Babybel Original 6x20 g Bel 120 g
Oliver göna med kärna Paul och Thom 250 ml
Peperoni Mild påse Paul och Thom 250 ml
Pepparsalami hel rullad Paul och Thom 200 g 
Salamichips Delikryddad Paul och Thom 80 g 
Ölkorv mini Say Cheese Paul och Thom 100 g

Pris: 419:-     art.nr: 999931 

Innehåll:
Brantevikssill MSC Falkeskog 400 g
Digestive Ekologisk Göteborgs Kex 400 g 
Fröknäcke Örter Havssalt Göteborgs Utvalda 190 g 
Kräftsill MSC Falkeskog 400 g
Löksill i bit MSC Falkeskog 400 g
Malax Limpan® skivad ca 15 skivor 325 g Ostdaler 
Vitlök Vargberg 100 g
Senapssill MSC Falkeskog 400 g
Svartvinbärssill MSC Falkeskog 400 g

Tunnbröd Sötpotatis Mjälloms 120 g

Pris: 369:-     art.nr: 999928 

OSTBRICKAN

LILLA PUBEN

STORFISKAR’N
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Innehåll:
Allerum Crème Baronessa 20% Allerum® 125 g
Camembert Royal Wernersson Ostmästare 125 g
Cream Cheese Vitlök Örter Wernersson  
Ostmästare 200 g 
Crème Cheddar 18% Allerum® 125 g
Danablu Extra Creamy 37% Castello® 125 g
Edamer Familjefavorit 23% Arla 500 g
Fläderblomsvin 0:5% Kiviks Musteri 75 cl
Färskost Paprika 22% Arla 150 g
Gäddost 37% Wernersson Ostmästare 400 g
Kolibrie Brie 21% Wernersson Ostmästare 125 g
Kvibille Ädel Special 45% 140 g
Malax Limpan® skivad 325 g
Ostdaler Original Vargberg 100 g
Pepparkakor Kung Oscar Göteborgs Kex 300 g
Variant Smörgåskex Göteborgs Kex 215 g

Pris: 499:-     art.nr: 999913 

Innehåll:
Chilivitlöksklyftor glas Paul och Thom 225 g
Haga-Petters Chilisalami Jakobsdals 60 g
Haga-Petters Lime & Pepparsalami Jakobsdals 60 g
Lemonade Lemon Lime Rième Paul och Thom 75 cl
Oliver göna med kärna Paul och Thom 250 ml
Peperoni Mild påse Paul och Thom 250 ml
Salamichips Classic Paul och Thom 80 g
Salamichips Delikryddad Paul och Thom 80 g
Skumtomtar Fruktsmak Franssons 85 g
Tapas Mini Chorizo salami Paul och Thom 100 g
Tapas Mini Fuet Salami Paul och Thom 100 g
Tunnbröd Havre Mjälloms 120 g
Tunnbröd Sötpotatis Mjälloms 120 g
Ölkorv lång Say Cheese Paul och Thom 160 g
Ölkorv lång Tysk Paul och Thom 160 g 

Pris: 519:-     art.nr: 999924

Innehåll: Anthon Berg Almonds Bag 80 g, Anthon Berg Marzipan Bag 80 g,
Anthon Berg Milk Chocolate Bag 80 g, Basturökt Fläskfilé Nässjö Chark ca 300 g,
Basturökt Sidläsk Nässjö Chark 500 g, Bavaria Blu Tasty Blue 175 g, Blu Alp Whisky 
Wernersson Ostmästare 215 g, Boursin Peppar färskost Bel 150 g, Boursin Vitlök & 
Örter färskost Bel 150 g, Bridge Original påse Cloetta 115 g, Cheddar Skotsk 18 mån 
Allerum® 700 g, Cheddar Vintage Seriously Strong 34% McLelland 200 g, Chilisalami 
skivad Paul och Thom 70 g, Clementinmarmelad Werners 370 g, Cumberlandsås  
rödlök Tante Juliette Ridderheims 220 g, Fransk Löksill i bit MSC Falkeskog 250 g, 
Fuet Salami spansk lufttorkad Norins Ost 170 g, Haga-Petters Rökta korv Jakobsdals 
250 g, Julskinka Giljerad kokt Jakobsdals ca 1,1 kg*, Lantpaté Tante Juliette Ridder-
heims 400 g, Lax enkelfilé bit Medelhavskrydda Falkeskog ca 250 g, Lax enkelfilé bit 
Smoked Pepper Falkeskog ca 250 g, Lyxräkor Handskalade XL MSC Falkeskog 500 
g, Malax Limpan® skivad 325 g, Marmelad Svart Körsbär Mathien Bouchard 250 g,  
Minipäron i Päronbrandy Werners 370 g, Morfars Päroncognac Falbygdens® 500 g,
Noblesse Apelsin Crisp Marabou 150 g, Pepparsalami hel rullad Paul och Thom 200 g, 
Pepparsalami skivad Paul och Thom 70 g, Premium Cocoa 70% Giftbox RA Marabou 
21x10 g, Prima Donna Röd Norins Ost 220 g, Prästost XO 35% Extralagad 24 mån 
Allerum® 240 g, Rollo Engelsk kola påse Malaco 250 g, Senapssill i bit MSC Falkeskog 
250 g, Svartvinbärssill MSC Falkeskog 250 g, Tapasmix ostfyllda pepperballs oliver 
peperoni Paul och Thom 250 g, Toblerone Mjölkchoklad 360 g, Vitlökssalami skivad 
Paul och Thom 70 g, Ölkorv lång Chili’n Cheese Paul och Thom 160 g, Ölkorv lång 
Delikryddad Paul och Thom 160 g, Ölkorv lång Tysk Paul och Thom 160 g.

Pris: 2595:-     art.nr: 999912 

OSTBUFFÉ

AFTER WORK

PREMIUM STAR
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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!
25:-/st monterad och klar!
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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 
återanvända till att plantera blommor i eller ha 
som förvaring. Mix av Vergani och Selected.  
Min. 5 st*

Pris: 459:-     art.nr: 405?? (2 kg)
Pris: 619:-     art.nr: 40519 (3 kg) 
Pris: 809:-     art.nr: 40523 (4 kg)

ZINKHINK

* 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
239:- 229:-    art.nr: 51342 (Vergani, 1 kg) 
239:- 229:-    art.nr: 51340 (Selected, 1 kg)
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JULBURK

Nordic Winter:
Pris: 249:-         art.nr: 51493 (Vergani, 1 kg)
Pris: 249:-         art.nr: 51494 (Selected, 1 kg)

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. 5 st*

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

50 st 300 st
159:-  129:-      art.nr: 61759 (200 g)
      

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

8 st 24 st
49:-  35:-      art.nr: 9030 
      

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

50 st 
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
199:-  189:-      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)
339:-  329:-    art.nr: 61705 (1800 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
219:-  199:-       art.nr: 61762 (700 g)
319:-  299:-       art.nr: 61764 (1500 g)
459:-  439:-       art.nr: 61765 (2500 g)
      



ULVESTORPSGATAN 1           0502-106 00

INFO@TIDAREKLAM.COM


