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Välkommen till oss på
Ulvestorpsgatan 1

Vi hjälper er att ta fram den perfekta 
julklappen till anställda och kunder!

2017
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Detta gäller för olika typer av gåvor
Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock jul-, jubileums- och minnesgåvor skattefria. En sådan gåva är skattefri 
så länge gåvans värde (marknadsvärdet inkl. moms) inte överstiger vissa beloppsgränser. Om värdet överstiger beloppsgränsen är gåvan skattepliktig från första kronan. 
Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar 
(inte gåvokort).

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

Nu är det jul igen!
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.

Innehåll
Gåvokort TINGS s. 3

Gåvokort Joyful giftcard s. 13

D-vice  s. 14

Leif Mannerström/TINGS  s. 16

Orrefors/Kosta Boda  s. 21

Sagaform  s. 25

Designfood  s. 28

Karins Matgåvor  s. 30

D&J  s. 33

Bregmos  s. 36

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

Bra pris
Håll utkik efter den här symbolen 
som betyder att en produkt är 
kraftigt nedsatt och väldigt prisvärd.
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ÅRETS JULKLAPP 2017
Gåvokort med två 

bonusgåvor från TINGS
Det populära gåvokortet utvecklas och på kommande sidor ser du vilka förgåvor  

du kan välja bland! I år finns elva fina förgåvor att välja mellan, samtliga från  
Leif Mannerström och TINGS (värda minst 360:-/styck). 

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o

GÅVA 1 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH EN EXKLUSIV PEPPARKVARN

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, en klassisk pepparkvarn i kopparfärg med ett 
keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. Pepparkvarnen är 21 cm hög. I setet ingår även 
en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat” eller ”Leifs Utvalda” - 168 sidor där Leif 
har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa två kokböcker 
till gåvan. Kortet levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som 
finns angivet på gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 1 med Leifs Utvalda Art.nr: 8031 Pris 360:-
Gåvokort 1 med Leifs Mat Art.nr: 8061 Pris 360:-

Välj mellan dessa två böcker i detta set!

GÅVA 1 

Gåvokort + Mannerströms kokbok + pepparkvarn
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GÅVA 2 - MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCKKNIV OCH SKÄRBRÄDA

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, en japansk kockkniv (32 cm) av högsta kvalitet och ett greppvänligt 
handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda av bambu (30x20x1,5 cm) med Leif Mannerströms signatur. Kortet 
levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på  
gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 2 med japansk kockkniv och skärbräda Art.nr: 8096 Pris 360:-

GÅVA 2 

Gåvokort + japansk kockkniv + skärbräda

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o
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GÅVA 3 - MANNERSTRÖMS OSTBRICKA MED BESTICK

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, en exklusiv ostbricka i acaciaträ med två 
tillhörande ostbestick. Brädans diameter är 28 cm. Kortet levereras separat, tillsammans 
med bonusgåvan.   

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som 
finns angivet på gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 3 med ostbricka och bestick Art.nr: 8094 Pris 360:-

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o

GÅVA 3 

Gåvokort + Mannerströms ostbricka + bestick
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GÅVA 4 

Gåvokort + Mannerströms pepparkvarn + rivjärn

GÅVA 4 - MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN OCH RIVJÄRN

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, ett fint tvådelat set i acaciaträ som består av en pepparkvarn och ett 
rivjärn av mycket hög kvalitet. Kvarnen har keramiskt verk. Kvarnens höjd är 26 cm och rivjärnets höjd är 28 cm. 
Kortet levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på  
gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 4 med pepparkvarn och rivjärn Art.nr: 8093 Pris 360:-

Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten på kvarnen. 

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o

SLUT
SÅLD
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GÅVA 5 

Gåvokort + Mannerströms kockkniv + skärbräda

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o

GÅVA 5 - MANNERSTRÖMS KOCKKNIV OCH SKÄRBRÄDA 

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, ett exklusivt set med en kockkniv (32 cm) av hög kvalitet och med 
ett greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda i bambu (30x20x1,5 cm) med Leif Mannerströms  
signatur. Kortet levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på  
gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 5 med kockkniv och skärbräda Art.nr: 8097 Pris 360:-

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o
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GÅVA 6 

Gåvokort + Mannerströms kött- och grillbestick 12-delar

GÅVA 7

Gåvokort + Mannerströms vinöppnare + dekanterare

GÅVA 6 - MANNERSTRÖMS KÖTT- OCH GRILLBESTICK 12-DELAR

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, eleganta och klassiska bestick i rostfritt stål med trähandtag. Riktigt 
fin finish på handtagen gör dessa bestick till en gåva utöver det vanliga. Storlek gaffel 19 cm och kniv 19 cm. Kortet 
levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på  
gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 6 med kött- och grillbestick Art.nr: 8098 Pris 360:-

GÅVA 7 - MANNERSTRÖMS VINÖPPNARE MED DEKANTERARE

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, en mycket fin vinöppnare gjord i aluminiumlegering i svart/grå borstad 
finish tillsammans med en magisk vindekanterare som gör att du kan dekantera vinet direkt vid bordet. Dessa ligger 
tillsammans i en lyxig giftbox. Kortet levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på  
gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 7 med vinöppnare och decanterare Art.nr: 8099 Pris 360:-

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o



9

GÅVA 8 

Gåvokort + Mannerströms köksset 3-delar

GÅVA 9 

Gåvokort + Mannerströms egna kryddor + kokbok

GÅVA 8 - MANNERSTRÖMS KÖTT- OCH GRILLBESTICK 12-DELAR

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv med Leif  
Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet är justerbart i nackbandet och har även en frontficka. 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. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på  
gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 8 med förkläde, grytvante och handduk Art.nr: 8095 Pris 360:-

GÅVA 9 - MANNERSTRÖMS EGNA KRYDDOR

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, två utsökta kryddblandningar med bbq- och fiskkrydda. I setet ingår 
dessutom en av Leif Mannerstörms kokböcker ”Leifs Mat” eller ”Leifs Utvalda” - 168 sidor där Leif har valt ut sina 
favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa två kokböcker till gåvan. Kortet levereras separat, 
tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på  
gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 9 med Leifs Utvalda Art.nr: 8029 Pris 360:-
Gåvokort 9 med Leifs Mat Art.nr: 8069 Pris 360:-

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o

Bonusgava
varde

360:-
pa kopet

o

o

Välj mellan dessa två böcker i detta set!



GÅVA 10

Gåvokort + Mannerströms serveringsbestick 3-del + kokbok

GÅVA 11

Gåvokort + Mannerströms dessertset 7-del + kokbok

Välj mellan dessa två böcker i detta set!

Välj mellan dessa två böcker i detta set!

GÅVA 11 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH DESSERTSET 7-DELAR

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, ett elegant dessertset i högklassig kvalitet med spegelpolish och greppvänliga handtag. Setet innehåller en  
tårtspade (24 cm) och sex dessertskedar (15 cm). I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat” eller ”Leifs Utvalda” - 168 sidor där 
Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Kortet levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 11 med Leifs Utvalda Art.nr: 8032 Pris 360:-
Gåvokort 11 med Leifs Mat Art.nr: 8062 Pris 360:-

GÅVA 10 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH SERVERINGSBESTICK 3-DELAR

Exklusivt set med Gåvokort och som förgåva, vackra serveringsbestick av högklassig kvalitet i spegelpolish med greppvänliga handtag. Serveringssked 21 cm, 
serveringsgaffel 21 cm och tårtspade 24 cm. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat” eller ”Leifs Utvalda” - 168 sidor där Leif har 
valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Kortet levereras separat, tillsammans med bonusgåvan. 

Klappen levereras inom två veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Enklare blir det inte. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Gåvokort 10 med Leifs Utvalda Art.nr: 8035 Pris 360:-
Gåvokort 1 med Leifs Mat Art.nr: 8065 Pris 360:-
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Gåvokort 298:-
Fyra olika förgåvor (värde 219:-) på köpet!

I år har vi glädjen att kunna erbjuda fyra bonusgåvor ur sortimentet ”Selected by Mannerström”. 
Som vanligt väljer mottagaren själv sin julklapp ur foldern. Mottagaren registrerar sedan sitt val 

direkt på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. 

GÅVOKORT MED KOCKKNIV

Gåvokort där mottagaren själv väljer sin gåva. Kortet levereras separat 
tillsammans med bonusgåvan, en klassisk kockkniv (32 cm) av hög 
kvalitet med ett greppvänligt handtag. 

Art.nr: 8018 Pris 298:-

GÅVOKORT MED JAPANSK KOCKKNIV

Gåvokort där mottagaren själv väljer sin gåva. Kortet levereras separat 
tillsammans med bonusgåvan, en klassisk japansk kockkniv (32 cm) av 
hög kvalitet med ett greppvänligt handtag.

Art.nr: 8023 Pris 298:-

GÅVOKORT MED KOKBOK ”LEIFS MAT”

Gåvokort där mottagaren själv väljer sin gåva. Kortet levereras separat 
tillsammans med bonusgåvan ”Leifs Mat”, en kokbok på 168 sidor. 

Art.nr: 8010 Pris 298:-

GÅVOKORT MED SERVERINGSBESTICK 3-DELAR

Gåvokort där mottagaren själv väljer sin gåva. Kortet levereras separat 
tillsammans med bonusgåvan, ett mycket elegant serveringsset i hög-
klassig kvalitet i spegelpolish. Setet innehåller en serveringsgaffel (21 
cm), en serveringssked (21 cm) och en tårtspade (24 cm). 

Art.nr: 8025 Pris 298:-
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EXEMPEL PÅ GÅVOR I MANNERSTRÖMS BÄSTA GÅVOKORT

Årets lyxigaste julklapp.
Gåvokort med bara det bästa ur

Leif Mannerströms kökssortiment.
I år presenterar vi ett lyxigare gåvokort där vi handplockat det bästa 

ur Leif Mannerströms kökssortiment. Mottagaren kan välja mellan 30 
exklusiva produkter, alla signerade av mästerkocken själv. 

Gåvokortet ligger förpackat i en fin presentkartong.  

GÅVOKORT 498:-
MANNERSTRÖMS BÄSTA
När man vill ge något alldeles extra. Vårt lyxiga gåvokort innehåller ca exklusiva 
gåvor där mottagaren själv väljer sin gåva. Samtliga är utvalda med omsorg av Leif 
Mannerström själv. Gåvokortet ligger förpackat i en fin presentkartong. Mottagaren 
registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angiven på gåvkortet. 
Enklare blir det inte.  

Klappen levereras inom två veckor. 
Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr: 8070 Pris 498:-
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Välj valör   
360 och 
få en 
medgåva 
på köpet

Medgåvan blir ett extra mervärde för
dig som även vill lämna en klapp i handen

Det är svårt att hitta någon svag länk i att ge gåvokort, den enda vi kan 

tänka oss är att ett kort känns litet och lättviktigt i själva gåvosituationen. Vi 

har därför ett mervärde som vi kallar medgåva, ett urval trevliga produkter 

som vi lämnar med på 360-kortet utan extra kostnad. Då lämnar du en 

gåva som i sig är en fullvärdig julklapp, dessutom kortet och möjligheten 

att välja en egen klapp. Kan det bli bättre?

 2-pack 
mugg Paradise

Brödkniv 
OJ

Powerbank 
2200mAh

Necessär 
av canvas

4-pack 
dricksglas

Stekpanna 
mini

Japansk 
Kockkniv 7”

Japansk 
Kockkniv 7”

Brandfilt

Kockkniv 
8” 

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

TVÅ PRISKLASSER
Kortet kommer i två prisklasser: 220:- eller 360:- + frakt 
(75:-/kort). Varje prisklass erbjuder ett brett sortiment av  
attraktiva produkter anpassade efter säsong.

MEDGÅVA
För att göra Joyful Giftcard extra speciellt ingår det på 360 kr-kortet 
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 kollinummer så snart gåvan lämnat vårt lager. 
Kundtjänst hjälper gärna till med eventuella frågor och nås på:  
supportse@joyful giftcard.com eller 031-712 89 70.

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

Pris: 220:- + frakt 75:-

Pris: 360:- + frakt 75:- inkl medgåva

GÅVOKORT
 Joyful 
       giftcard

– Nämen, gud vad fi n... Verkligen...

NÄSTA GÅNG – GE BORT NÅGOT SOM UPPSKATTAS. 

Joyful Giftcard är gåvan alla väljer. Besök www.joyfulgiftcard.com 
för närmaste återförsäljare.
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Powerbank Kockkniv

Ministekpanna

Vattenglas Fleecepläd

Brandfi lt

Brödkniv

12
Ungsform

Medgåvan blir ett 
extra mervärde för dig som 
även vill lämna en klapp i 
handen.

Det är svårt att hitta någon svag länk i att ge

gåvokort, den enda vi kan tänka oss är att ett kort

känns litet och lättviktigt i själva gåvosituationen.

Vi har därför ett mervärde som vi kallar medgåva,

ett urval trevliga produkter som vi lämnar med på

360-kortet utan extra kostnad. Då lämnar du en 

gåva som i sig är en fullvärdig julklapp, dessutom 

kortet och möjligheten att välja en egen klapp.

Kan det bli bättre?

Med reservation för slutförsäljning.

MEDGÅVOR 
TILL 360

12
Ungsform

Medgåvan blir ett 
extra mervärde för dig som 
även vill lämna en klapp i 
handen.

Det är svårt att hitta någon svag länk i att ge

gåvokort, den enda vi kan tänka oss är att ett kort

känns litet och lättviktigt i själva gåvosituationen.

Vi har därför ett mervärde som vi kallar medgåva,

ett urval trevliga produkter som vi lämnar med på

360-kortet utan extra kostnad. Då lämnar du en 

gåva som i sig är en fullvärdig julklapp, dessutom 

kortet och möjligheten att välja en egen klapp.

Kan det bli bättre?

Med reservation för slutförsäljning.

MEDGÅVOR 
TILL 360

Gratängform
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Denna snygga vattenresistenta bluetoothhögtalare är perfekt 
för duschen, vid badkaret och utomhus. Den har en inbyggd  
bassbooster för skönt ljud. Finns i sju färger och kan fås med tryck.

Pris: 360:-* Art.nr: 1537 (Vid köp av minst 100  st ingår 1-färgstryck.)

TelefonZOOM

En kraftfull men liten Bluetoothhögtalare med mycket ljud som 
bjuder dig på tre timmars spelning. Det finns ett handtag så man 
kan bära den med sig och den har stort utrymme för eget tryck.

Pris: 209:-* Art.nr: 1536   (Vid köp av minst 100  st ingår 1-färgstryck.)

Högtalare

Nu kan du ta foton med din smartphone på saker som är långt 
borta. Med den här zoomen kommer du hela sju gånger närmare 
objektet. Enkelt att fästa och ta bort med hjälp av clips.           

Pris: 360:-* Art.nr: 1233 (Vid köp av minst 100  st ingår 1-färgstryck.)

Promobuds
Sätt er logotyp på dessa grymma hörlurar och ni kommer synas 
överallt!         

Pris: 99:-* Art.nr: 1288

Powerbank
Liten, smidig powerbank med stor laddkapacitet (2600 mAh). 
Finns i olika färger och går att trycka på.          

Pris: 149:-* Art.nr: 3163 (Vid köp av minst 100  st ingår 1-färgstryck.)

Billaddaruttag
Ladda dina enheter i bilens uttag för ”cigarettändare”. Den här har 
två USB-portar och kan fås i sju olika färger. Det går att trycka sin 
egen logga i 4-färg.        

Pris: 79:-* Art.nr: 0914 (Vid köp av minst 100  st ingår 1-färgstryck.)

Vattenresistent 
högtalare

Charging
travel kit
Ett perfekt resekit innehållande 2600 mAh powerbank, USB  
väggadapter och 3-i-1-laddkabel (Micro-USB, Type-C och Apple 
Lightning).           

Pris: 99,50:*- Art.nr: 13561 ( färre än 50 st exkl. 1-färgstryck) 
Pris: 109,50:-* Art.nr: 13561 (50 st inkl. 1-färgstryck) 
Pris: 99,50:-* Art.nr: 13561 (100 st inkl. 1-färgstryck)

 Pris: 96:-* Art.nr: 13561  (250 st inkl. 1-färgstryck) 
Pris: 92,50:-*  Art.nr: 13561 (500 st inkl. 1-färgstryck) 

Kompakt och säker reseadapter och USB-laddare i ett. Fungerar i 150 
länder. 4 snabba USB-portar.

Pris: 99,50:-* Art.nr: 13577  ( färre än 100 st exkl. 1-färgstryck)  
Pris: 142:-* Art.nr: 13577  (Vid köp av minst 100  st ingår 1-färgstryck.)

World Travel 
Adaptor

*Veckopriser, därför kan priset komma att ändras. Kontakta oss för mer information. 
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Ultratunn powerbank med  2500 mAh batteri som är endast 5 mm 
tjock. Enkel att ta med och enkel att använda. Går att få med eget 
tryck. 

Pris: 159:-* Art.nr: 3166

Promocard 
powerbank

Denna smarta kombinerade vattenflaska och musikspelare är  
perfekt att ta med på nästa löprunda. Finns i färgerna svart, röd 
och blå.

Pris: 399:-* Art.nr: 2156 

Music bottle 
speaker

Bästsäljaren har blivit ännu bättre! Med upp till fyra timmars  
batteritid och kompakta design är den perfekt att ta med på  
utflykter. 

Pris: 399:-* Art.nr: 1850

Stilrena hörlurar med ovandel i äkta läder och bra komfort. Finns i 
färgerna brun, mörkblå och svart.  

Pris: 549:-* Art.nr: 1533

Supersmidig billaddare med hela fem USB-portar gör att du kan 
ladda hela familjens telefoner samtidigt. Finns i färgerna röd, grön, 
blå och vit.  

Pris: 399:-* Art.nr: 1533

Volcano 
musikspelare

Hörlurar i 
läder

Smart 5-ports-
billaddare

*Veckopriser, därför kan priset komma att ändras. Kontakta oss för mer information. 
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Mycket exklusiva uppläggningsbrädor som blir en fin inredningsdetalj i köket! Snygg kombination med trendig ask/
marmorlook blir en omtyckt gåva. Finns i tre olika modeller och levereras i en presentkartong.

Pris: 198:- Art.nr: 1513 (30 x 20 cm)

Pris: 360:- Art.nr: 1514 (50 x 20 cm)

Pris: 360:- Art.nr: 1515 (Ø 28 cm)

Mannerströms gourmetbrädor

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

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

Mannerströms 
stora ostbricka

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

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

Mannerströms 
lilla ostbricka

En elegant uppläggningsbräda i miljövänligt odlad bambu. Perfekt 
till uppläggningar av olika delikatesser som t.ex ostar och charkuterier.  

Pris: 198:- Art.nr: 1512 (60 x 15 x 1,5 cm)

Delikatess &
charkbräda

Filé- & upp-
läggningsbräda
En stor och fin skärbräda i miljövänligt odlad bambu. Perfekt att 
använda till att filéa fisk eller ha som uppläggningsbräda.

Pris: 149:- Art.nr: 1511 (50 x 15 x 1,5 cm)

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

  Pris: 360:- Art.nr: 1519 (Ø 28 cm)

Rund ostbricka

Extra stora och kraftiga skärbrädor i bambu. Bambu odlas och 
är ett miljövänligt och mycket hårt material. Skärbrädorna är 
försedda med fyra gummitassar så att de ligger stadigt på bänken. 

Pris: 360:- Art.nr: 1508 (45 x 35 x 3,5 cm)

Mannerströms 
stora skärbräda

Eleganta och dekorativa formar tillverkade i stengods. Alla formar 
har en glaserad svart utsida och vit insida. Setet innehåller två  
rektangulära och fyra runda formar. Storlek 34x24x6,5 cm, 
21x13x4,5 cm och 8,8x4 cm. 

Pris: 298:-/set  Art.nr: 1358

Gratäng/ugns-
formar 6-delar



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

Pris: 298:- Art.nr: 1367

Pepparkvarn

En mycket fin gryta i pressgjuten aluminium i kropp och lock. 
Grytan har väldigt bra värmeledningsförmåga och hållbarhet. Ett 
självtätande lock ser till att maten alltid kommer att vara saftig och 
smakrik. Passar alla spisar och hällar inklusive induktionshäll och 
i ugn upp till 240°. Förläng livslängden på nonstickytan genom att 
använda trä eller plastredskap och diska gärna för hand. 

Mannerströms goda gryta

Pris: 398:- Art.nr: 1324 (rund 2,5 lit.)

Pris: 498:-  Art.nr: 1370 (rund 4,5 lit.)

Pris: 498:- Art.nr: 1397 (oval 3,5 lit.)

Pris: 598:- Art.nr: 1333 (oval 7 lit.)

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

Pris: 198:- Art.nr: 1518                         

Mannerströms 
rivjärn

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

Pris: 298:- Art.nr: 1313 (svart) 1334 (röd) 1328 (vit)

Mannerströms 
favoritkvarn

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

Pris: 498:- Art.nr: 1301 (kastrull Ø 16 cm)

Pris: 598:- Art.nr: 1302 (kastrull Ø 20 cm)

Pris: 798:- Art.nr: 1305 (gryta Ø 24 cm)  

Pris: 498:- Art.nr: 1314 (stekpanna Ø 24 cm)

Pris: 598:- Art.nr: 1337 (stekpanna Ø 28 cm)

Pris: 2495:- Art.nr: 9006 (set i fem delar)
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1276 1275

1277 1278

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

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

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

Mannerströms knivar i borstat stål

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

Pris: 2995:-/set Art.nr: 1262 

Stora knivsetet

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

Pris: 1995:-/set Art.nr: 1248 

Knivset  
Pakkawood

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

Pris: 398:- Art.nr: 1250 (filékniv 25 cm)

Pris: 398:- Art.nr: 1274 (laxkniv 25 cm)

Pris: 198:- Art.nr: 1257 (skalkniv 10 cm)

Pris: 360:- Art.nr: 1251 (brödkniv 25 cm)

Pris: 398:- Art.nr: 1252 (kockkniv 23 cm)

Pris: 360:- Art.nr: 1253 (kockkniv 20 cm)

Pris: 329:- Art.nr: 1254 (kockkniv 16 cm)

Pris: 298:- Art.nr: 1258 (trancherkniv 20 cm)

Pris: 299:- Art.nr: 1259 (tranchergaffel 16 cm)

Pris: 398:- Art.nr: 1260 (knivslip carbon 20 cm)

Pris: 360:- Art.nr: 1255 (japansk kockkniv 18 cm)

Mannerströms
knivar

1252

1253

1254

1258

1257

1250

1251

1255

1252

1258

1260

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

Mannerströms knivserie M

1213

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

 Pris: 398:- Art.nr: 1242

Mannerströms 
kockkniv

1274

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

Pris: 249:- Art.nr: 1278 (universalkniv 13 cm)

Pris: 398:- Art.nr: 1276 (japansk kockkniv 18 cm) 

Pris: 398:- Art.nr: 1275 (kockkniv 20 cm)

Pris: 398:- Art.nr: 1277 (brödkniv 20 cm)

Mannerströms knivserie W

Pris: 249:- Art.nr: 1237 (universalkniv 13 cm) 

Pris: 498:- Art.nr: 1213 (kockkniv 20 cm)

Pris: 498:- Art.nr: 1214 (japansk kockkniv 18 cm)

Pris: 498:- Art.nr: 1225 (brödkniv 20 cm)



Elegant och dekorativt flätad bordstablett i svart plast som skyddar 
bordsytan. Levereras i påse. 6-pack. 30x40 cm.

Pris: 129:- Art.nr: 1105

Bordstabletter

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

Pris: 598:-/set Art.nr: 1263

Mannerströms
bestick 24-del

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

Pris: 995:-/set Art.nr: 1212

Mannerströms
bestick 24-del
black

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

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

Serverings-
bestick black

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

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

Exklusivt trancherset i modern design. Handtag i borstat stål och 
svart ABS för bästa greppvänlighet. Satinpolerade knivblad av 
högsta kvalitet och slipade för bästa skärpa. Knivbladet är gjort i 
en speciell teknik som garanterar en fantastisk egg, bra styrka och 
rosttålighet. Ligger fint förpackade i en exklusiv presentkartong.

Pris: 398:-/set Art.nr: 1261 (två delar)

Mannerströms 
trancherset

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

Pris: 360:- Art.nr: 1501 

Mannerströms knivblock
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mannerströms
proffskastruller
FEMLAGERS BoTTEN ocH GLASLock.

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

MANNERSTRÖMS PROFFSGRYTA 5L MED GLASLOCK En gryta av allra högsta 

kvalitet med två handtag samt ett glas lock. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm 

aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål 

i botten vilket ger bästa tänkbara värme. Grytan passar alla spisar inklusive induktions-

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

Art.nr 1385  Pris 798.- 

MANNERSTRÖMS PROFFSKASTRULLER MED GLASLOCK Kastruller av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål 

samt ett glaslock. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 

0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara värme. Kastrullerna passar alla spisar inklusive induktionshäll. 3 literskastrullen är 

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

Art.nr 1378  3 liter.  Pris 698.- 

Art.nr 1377  2 liter.  Pris 598.- 

Art.nr 1376  1 liter.  Pris 549.- 

- ELvA -- TIo -

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

Leif Mannerströms logo graverad i botten 
och etsad på handtagen.

Samtliga grytor levereras i 
en fin presentkartong.

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

En proffsstekpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt 
handtag. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminium-
isolering, 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 tre lager premium nonstick (klassen 
bättre än teflon). Passar alla spisar inklusive induktionshäll. 

Pris: 498:- Art.nr: 1390 (Ø 20 cm)

Pris: 598:- Art.nr: 1391 (Ø 24 cm)

Pris: 698:- Art.nr: 1392 (Ø 28 cm)

Pris: 798:-  Art.nr: 1393 (Ø 30 cm)

Proffsstekpanna

Leif Mannerströms proffskastruller av allra högsta kvalitet med  
ergonomiskt handtag, glaslock och botten i fem lager. 

Pris: 398:- Art.nr: 1376 (1 lit.)

Pris: 498:- Art.nr: 1377 (2 lit.)

Pris: 598:- Art.nr: 1378 (3 lit.)
 

Leif Mannerströms proffsgryta av 
allra högsta kvalitet med botten 
i fem lager och glaslock. Grytan 
rymmer 5 liter. Fungerar till alla 
slags spisar.

Pris: 698:- Art.nr: 1385

Leif  Mannerströms 
proffstraktörpanna av 
allra högsta kvalitet. 
Med ergonomiskt 
handtag, glaslock och 
botten i fem lager.

Pris: 798:- Art.nr: 1384 (Ø 24 cm)
 

Kastruller Proffs-
gryta

Traktör-
panna

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

Pris: 89:- Art.nr: 1102 (grårandig)

Pris: 89:- Art.nr: 1103 (rödrandig) 

Kökshanddukar

Kastrull av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 

mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger 

bästa tänkbara värme. Kastrullen passar alla spisar inklusive induktionshäll. Rymmer 1,5 liter.

såskastrull
Leif Mannerström

G Å VA  N R  5

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

Leif Mannerströms logo graverad i botten samt hällpip på kanten.

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

Pris: 298:- Art.nr: 1321

Vindekanterare

En stekpanna 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 tre lager premium nonstick med flakes (klassen bättre än  
teflon). Passar alla spisar inklusive induktionshäll. 

 Pris: 398:-  Art.nr: 1336 (Ø 24 cm)

 Pris: 598:-  Art.nr: 1340 (Ø 28 cm)

Stekpanna
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Hotto är en serie skapad för varma drycker. Samtliga delar har  
slipade skär som ger en stilig och lyxig känsla. 4-pack (glögg ingår). 

Pris: 360:- (ord. pris 520:-) Art.nr: 6001700  

Hotto glögglas

Denna stora och fint utformade vas får ut det bästa av varje  
blomma. Vasen blir en fin detalj i hemmet.

Pris: 319:- (ord. pris 399:-) Art.nr:7041601 (Ø140 mm)

Bruk vas

Vackert formgivna porslinsmuggar levereras med ett praktiskt lock 
som håller värmen eller ett underlägg som skyddar bordet. 4-pack.

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

Bruk mugg

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

Pris: 360:-* Art.nr: 6312001 (Taster 47 cl)

Pris: 360:-* Art.nr: 6312002 (Lager 60 cl)

Pris: 360:-* Art.nr: 6312003 (Pils 45 cl)

Pris: 360:-* Art.nr: 6312007 (IPA 47 cl)
*Minsta beställning 20 förpackningar.
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Skären som löper runt drinkglasens yta skapar ett oregelbundet  
uttryck som är kaxigt maskulint men samtidigt elegant. En känsla 
av urban elegans med luftig klarhet. 4-pack.

Pris: 360:- Art.nr: 6310336 (37 cl) 

City highball

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

Pris: 360:- Art.nr: 6310341 (34 cl) 

City DOF

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

Pris: 360:- Art.nr: 6310102 (vitt vin 44 cl)

Pris: 360:- Art.nr: 6310112 (rött vin 61 cl)

Pris: 360:- Art.nr: 6310101 (champagne 18 cl)

Pris: 319:- Art.nr: 6310103 (multitumbler 44 cl)

More 
dricksglas

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

Pris: 360:- (ord. pris 599:-) Art.nr:7001700 (Ø 240 mm)

Bruk skål med
salladsbestick Den strama, minimalistiska enkelheten i designen mjukas upp av 

de suddiga, fritt flytande ränderna som sveper runt vasen, etsade 
på glasets yta. Fyll den med blommor – eller låt den bara vara som 
den är.

Pris: 360:- (ord. pris 479:-) Art.nr: 6101204 (Ø 200 mm)

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

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

Bruk karaff 
och glas

Muggarna är en del av Bruk-serien som är framtagen för att kunna 
användas varje dag och kombinerar därför form och funktion på 
bästa sätt. Muggarna är sköna att hålla i och blir ett självklart val 
när kaffesuget slår till! 6-pack. 

Pris: 360:- (ord. pris 599:-) Art.nr: 7091703 (Ø 65 mm)

Bruk espresso-
mugg

Designen är klassisk och tidlös, vilket gör att det passar bra 
på alla dukade bord.

Pris: 360:- (ord. pris 899:-) Art.nr: 6320214 (Ø 155 mm)  

City skål

Morberg Collection är en glasserie i modern skandinavisk  
design med form och funktion som förstärker smakupplevelsen 
av mat och dryck. 4-pack. 
 Pris: 360:- Art.nr: 6200006 (rödvin 50 cl)
 Pris: 360:- Art.nr: 6200007 (öl 61 cl)
 Pris: 360:- Art.nr: 6200020 (champagne 24 cl)

Morberg
Collection

Stilren karaff som även kan användas som vas. Låt kreativiteten 
flöda! Rymmer 80 cl. 

Pris: 360:- Art.nr: 6310185 (Ø 94 mm)

Enjoy karaff/
vas

Intrycket av slipade diamanter som ställs på varandra 
fulländas av den stilrena ljushållaren i borstat rostfritt 
stål. Höjd 183 mm.

Pris: 639:- Art.nr: 6590164

Carat 
ljusstake
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Stilren ljuslykta i klarglas som passar perfekt på fönsterbrädet eller 
mitt på bordet. 

Pris: 159:- Art.nr: 6509362 (Ø 97 mm)

Puck ljuslykta

Stockholm, Göteborg, Malmö... Välkända profiler från våra svenska 
städer blir här en böljande dekor runt skålen, etsad på glasets yta.

Pris: 319:- Art.nr: 6130012 (Ø 130 mm)  

Sweden 
Symbols skål

Glas med lekfulla motiv som adderar en fin färgklick i hemmet. 
Kombinera de olika glasen tillsammans! 6-pack.

Pris: 360:- (ord. pris 774:-) Art.nr:6980068 (Ø 78 mm)

Friendship 2017 glas

Gör om ljuslyktan till ljusstake genom att lägga i den här eleganta 
pucken från Orrefors. 2-pack.

Pris: 119:- Art.nr: 6528401

Puck 
lightswitch
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Välj bland ett flertal färdiga paket - samtliga levereras i  eleganta presentförpackningar!

Dekorativ hög ljuslykta med guldfärgat metallunderrede och  
vackert glas. Höjd 280 mm. 

Pris: 360:- Art.nr: 5003451 (Ø 160 mm)

Lyxig lanterna

Ett snyggt redskapsset tillverkad i tålig bok som  
underlättar matlagningen och är skonsam mot  
kokkärlen. Setet innehåller sked, gaffel och stekspade. Edins 
kokbok ingår också! 

Pris: 329:- Art.nr: 5003458

Kokbok ingår!

Edins trä-
redskap och 
kokbok

Färdiga paket - enkelt och smidigt!

Sillbroschyr

 ingår!

Två härliga förvaringsburkar i stengods med tätt- 
slutande eklock, perfekt för att både bjuda ur och förvara i. 

Pris: 360:- Art.nr: 5003454 (50 cl)

Servera och 
förvara

Salladsbestick i guldfärgad metall som gör salladen extra festlig 
alla dagar. 

Pris: 199:- Art.nr:  5017754

Salladsbestick
med guldkant

Funktionellt kryddset i lackat trä och keramiskt 
kvarnverk för lång livslängd. 2-pack. Höjd 200 mm. 

Pris: 360:- Art.nr: 5003450

Salt- och 
pepparkar

Rustik stekpanna i gjutjärn med god värmefördelningsförmåga 
som passar alla typer av värmekällor. Greppvänligt handtag i bok. 

Pris: 360:- Art.nr: 5017755 (Ø 26 mm)

Edins stekpanna

Kapten för svenska kocklandslaget, Årets Werner, Årets Rising Star, egna kokböcker 
och prisade restauranger - Edin Dzemat kom till Sverige som elvaåring från Bosnien- 
Hercegovina och att han blev kock var egentligen bara en lyckosam tillfällighet. Det  
bosniska köket är en stor del av Edin Dzemat, men likaså det svenska.  Det är mixen av de två 
matkulturerna som har g jort att han älskar jakten på nya och oväntade smakkombinationer.

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Paket 5

Paket 6
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Vackra muggar i värmetåligt glas med dekorativ guldrand. Klassisk 
design och ett fint smycke på det dukade bordet. 2-pack.

Pris: 149:- Art.nr: 5017748 (15 cl, Ø 69 mm)

Pris: 169:- Art.nr: 5017679 (25 cl, Ø 80 mm)

Glasmugg med 
guldkant

En dekorativ glöggkanna av glas i klassisk form med värmare 
av metall. Fin att ställa fram på bordet när gästerna kommer. 
Rymmer 1,3 liter.

Pris: 329:- Art.nr: 5017641

Glöggkanna
med värmare

Läckert serveringsset med rejäl bräda i italiensk 
marmor (280x170x12 mm). En ostkniv i unik 
design ingår. 

Pris: 249:- Art.nr: 5003448

Marmor ostset

Guldfärgade glöggskedar i rostfritt stål. 4-pack.

Pris: 99:- Art.nr: 5017682

Skedar i guld

Sätt lite guldkant på tillvaron!

Praktiskt set med serveringsbräda (13x32 cm) och  
tillhörande redskap i bambu. 

Pris: 199:- Art.nr: 5003446

Uppskattat och elegant - ett väldesignat set med generös 
skål i tålig stengods tillsammans med en vacker och rejäl  
serveringssked i rostfritt stål. 

Pris: 360:- Art.nr: 5003456 (Ø 250 mm)

Set med  
naturlig träkänsla

Skål och  
serveringssked

Paket 7

Paket 8

Paket 9
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Klassisk glasskål med ekdetaljer i mindre  
format för servering av exempelvis ris eller potatis. 

Pris: 249:- Art.nr: 5017735 (Ø 180 mm)

Oak 
serverings-
skål Dekorativ julskål i stengods i form av en snögubbe eller  

pepparkaksgubbe - given när du serverar pepparkakor och andra 
godsaker vid jul. En rolig inredningsdetalj som skänker glädje till 
både familj och vänner.  

Pris: 219:- Art.nr: 5017701 (snögubbe, 255x180 mm)

Pris: 169:- Art.nr: 5017281 (pepparkaksgubbe, 170x270 mm)
Klassisk karaff i en mindre storlek för servering av mjölk till kaffet 
eller teet.  

Pris: 129:- Art.nr: 5017733 (30 cl)

Oak mjölk-
kanna

Snowman/
Ginger skål

Sagaforms klassiska karaff i en mindre storlek för lite mindre vin 
eller din finaste olja/vinäger. Höjd 290 mm. 

Pris: 179:- Art.nr: 5017734 (45 cl)

Oak olja/
vinägerflaska

Glöggkanna
med värmare

Den klassiska ljuslyktan i ek och glas finns nu även med 
svart marmorfat! Enkel att rengöra vid stearinavrinning. 

Pris: 199:- Art.nr: 5017191 (ek, 215 mm)

Pris: 360:- Art.nr: 5017609 (ek, 320 mm)

Pris: 449:- Art.nr: 5017599 (ek, 360 mm)

Pris: 229:- Art.nr: 5017698 (marmor, 215 mm)

Oak/Marble
ljuslykta

Traditionell ljusstake i ek/metall. Passar både blockljus och  
kronljus med avtagbar ljushållare för lättare rengöring.  
Höjd 140 mm. 

Pris: 299:- Art.nr: 5017610

Oak ljusstake
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Exklusiv presentlåda med silverfoliering. Innehåller två  
toppkvarnar med himalayasalt och svartpeppar, Fam. Labardi  
extra jungfruolivolja med tryffel, en valfri Fam. Labardi extra  
jungfru-olivolja, Fam. Labardi glassa, Fam. Labardi honung med 
tryffel, Fam. Labardi päronmarmelad och Fam. Labardi tarralli.

Pris: 516:- Art.nr: 1105

Jullåda silver 
Delux

Presentlåda i papp. Innehåller två gourmetkvarnar i koppar 
med havssalt och svartpeppar samt en extra jungfruolivolja ur  
Fam. Labardi Selection. 

Pris: 550:- Art.nr: 1119

Jullåda 
Gourmet

Andersson 
Julbox

Andersson är ett varumärke med inspiration från svenska 
och nordiska smaker. Presentkartongen innehåller tre burkar  
senap smaksatta med tryffel, fikon och pepparrot samt tre flaskor 
med rödbetsketchup, ekologisk rapsolja och Rapsoliv (en smart  
blandning av raps- och olivolja. 

Pris: 358:- Art.nr: 1158

A taste of 
Sweden - 1

Bordsdisplay/presentbox med 200 ml rödbetsketchup, 200 ml 
gurkketchup, 200 ml balsoj och 200 ml rapsoliv.

Pris: 290:- Art.nr: 1154
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Exklusiv presentlåda med guldtryck och relief som innehåller tre 
jungfruoljor smaksatta med tryffel, citron och basilika. Innehåller 
också en sprayflaska med balsamico hallon, en glassa bianco och 
en glassa med fikon, en pesto rosso och en pesto al basilico.

Pris: 410:- Art.nr: 1104

Jullåda röd 
Delux

Innehåller två gourmetkvarnar i mässing med havssalt och  
svartpeppar

Pris: 480:- Art.nr: 1153

Receptlåda 
mässing Julgransförpackning som även kan användas som ljuslykta  

(batteridrivet ljus) innehållande två kvarnar med havssalt och 
svartpeppar, Fam. Labardi balsamvinäger, en valfri Fam. Labardi 
extra jungfruolja och  Fam. Labardi tarralli.

Pris: 378:- Art.nr: 1110

Julgran delux

Två gourmetkvarnar i koppar med havssalt och chilifire explosion.

Pris: 480:- Art.nr: 1114

Receptlåda 
koppar

Denna papplåda innehåller en ostbricka i trä och metall och 
fem olika ostknivar med träskaft, smaksatt glassa och honung.  
Päronmarmelad, lökmarmelad och taralli ur Fam. Labardi  
Selection ingår också. På förpackningen finns julkortsmotiv så det 
är bara att ta fram saxen och klippa ur de fina korten och skicka 
julhälsningar. Glädje i många led!

Pris: 492:- Art.nr: 1111

Ostlåda delux

Stabil trälåda med tryck innehåller tre glasflaskor med 
200 ml rödbetsketchup, 200 ml ekologisk rapsolja och 
200 ml rapsoliv. 

Pris: 358:- Art.nr: 1156

A taste of
Sweden - 2



30

Perfekt mingelplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade  
korvar, kryddiga ölkorvar och lufttorkad salami i olika former med 
goda tillbehör. Krispiga ostsnacks med läckra ostbitar och goda  
oliver. Allt klart att plocka fram tillsammans med lämplig kall 
dryck. Avsluta med en svensk chokladtryffel som smälter i munnen.

INNEHÅLL: 
3-pack ölkorv 120 g, svensk salami 200 g, ölkorv 50 g, småostar i nät 
120 g, ostkuber i olika smaker 125 g, ostsnacks 85 g, marinerade 
oliver 250 g, svensk tryffelchoklad 200 g.

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 360:- Art.nr: 1540

NYHET!
Mingellåda

Perfekt mingelplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade  
korvar, kryddiga ölkorvar och lufttorkad salami i olika former med 
goda tillbehör. Bruchettaskorpor med smakrika röror, ostfyllda 
pepparfrukter, krispiga ostsnacks med läckra ostbitar och goda  
oliver. Allt klart att plocka fram tillsammans med lämplig kall dryck.

INNEHÅLL: 
3-pack ölkorv (stark) 150 g, lufttorkad skinka 70 g, ostsnacks 85 g, 
spansk 1914 lufttorkad salami original 160 g, spansk lufttorkad 
salami med peppar 160 g, oliver 200 g, ostfyllda grönsaker 200 g, 
ölkorv 50 g x 2, Mini Babybel småostar i nät 120 g, ostkuber i olika 
smaker 125 g, ostsnacks 85 g , bruchettaskorpor 200 g, röd pesto 
185 g.

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 690:- Art.nr: 1914

NYHET!
Mingelbuffé

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

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

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 399:- Art.nr: 1911 

NYHET!
Eko Italiano
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Läckra ostar packade i en fin presentkartong. Smakrika hårdostar 
som Appenzeller och Gruyere. Vit-, blå- och rödmögelsostar med 
mycket smak och karaktär. Som tillbehör har vi packat med en 
fantastisk fikonmarmelad, en specialitet som upphöjer den goda 
ostens smak och spröda ostkex. Avnjut ostarna rumstempererade, 
börja med de milda och avsluta med de kraftfullare som blåmögel-
osten och Appenzeller.

INNEHÅLL: 
Appenzeller 170 g,  Gruyere 150 g, vitmögelost 125 g, rödkittost 125 g, 
blåmögelost 125 g, fikonmarmelad 280 g, ostkex 200 g,

Pris: 359:- Art.nr: 1511

Ostbrickan

En läcker måltid bestående av pastaknyten av färska ägg och 
durumvete från franska Alsace med en god pesto till. Skivad
spansk chark och krispiga bruchettaskorpor tillsammans med en
treårig balsamvinäger.  Alla artiklar packas i en snygg 
presentkartong.

INNEHÅLL: 
Pastanästen 250 g, pesto 135 g, spansk skivad chark 70 g, bruchett-
askorpor 200 g, balsamvinäger 250 ml.

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 299- Art.nr: 1402

Lilla medel-
havsbuffén

Småplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade korvar i olika 
former med goda tillbehör. Krispiga ostsnacks med läckra ostfyllda
inläggningar och goda oliver. Allt klart att plocka fram tillsammans 
med lämplig kall dryck.

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

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 399:- Art.nr: 1541 

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

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

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 399:- Art.nr: 1512 

Stora medel-
havsbuffén

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

INNEHÅLL:
Oliver 200 g, marinerade grönsaker 200 g, soltorkade tomater 200 g, 
lufttorkad Serranoskinka 70 g, bruchettaskorpor 200 g, röd 
pesto135 g, spansk lufttorkad salami (original) 160 g, ölkorv 100 g.

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 399:- Art.nr: 1421 

Tapasbuffé

Smakrika svenska salamikorvar, mini grissini och parmesanost-
snacks. Godsaker till en kall dryck.

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

OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 299:- Art.nr: 1419 

Korvlådan
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Stilren och exklusiv lykta av stål med härdat glas, utrustad med 
ett mörkbrunt läderhandtag på den i stålfärg och ett ljusbeige  
mockahandtag på den svarta.

Pris: 299:- Art.nr: 41073394 (mattstål)

Pris: 299:- Art.nr: 41073399 (svart) 

Stallykta av stål med härdat glas, en klar stämningshöjare som lyser 
upp både inne och ute.

Pris: 269:- Art.nr: 410730 (27 cm, stål 94, svart 99) 
Pris: 360:- Art.nr: 410731 (42 cm, stål 94, svart 99)

Pris: 499:- Art.nr: 410732 (54 cm, stål 94, svart 99)

Stallykta

Horatiolykta

Denna vackra lykta levereras med både utsmyckningsstenar och en 
brännare för spisbränsle. Levereras också med en bricka för värme-
ljus och kronljus.

Pris: 199:- Art.nr: 41072599 (svart)

Eldlykta

Orrefors Jernverk femarmad kandelaber av aluminium som gör det 
mysigt och hemtrevligt. Höjd 39 cm.

Pris: 360:- (ord. pris 499:-) Art.nr: 410761  

Kandelaber
Glaskupa med träbotten. Batteridriven ljusslinga med LED-ljus. 
Kan även användas utan ljusslingan att ha dekorationer i. Batterier 
ingår ej. Höjd 30 cm.

Pris: 375:- Art.nr: B69045 

Lykta dome

I samarbete med Hjärt-Lungfonden har Sagaform tagit fram ljuslyktan Hjärta. 20 kr av varje 
såld lykta och pläd går oavkortat till den livsviktiga hjärt- och lungforskningen. En välgörenhet i  
kombination med en vacker gåva är att ge med omtanke. 

Pris: 360:- Art.nr: 5003432 (pläd och Hjärta ljuslykta)

Pris: 360:- Art.nr: 5003433 (pläd och ljuslykta)

Vintervärme pläd+lykta
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Fleeceponcho med Ulrica Hydman-Valliens klassiska design  
Paradise. 116x170 cm. Förpackas i presentkartong.  

Pris: 229:- Art.nr: 410745 

Fleeceponcho

Exklusiv sherpapläd från Kosta Linnewäfveri med mycket mjuk 
korallfleece på ena sidan. Andra sidan mönster av marmor.

Pris: 360:- (ord. pris 499:-) Art.nr: 410593 

Sherpapläd

Vintergrill
Här har ni setet för en lyckad utflykt i naturen! Värmande  
sherpapläd med vattenavstötande baksida, två utdragbara  
korvgafflar samt två robusta dubbelväggiga muggar i rostfritt stål.

Pris: 329:- Art.nr: 5003435 

Pälssockor
Få riktigt lurviga fötter med dessa sockor! Mycket värmande och 
bekväma. Storlek 34 x 26 cm. 

Pris: 360:- Art.nr: 410771

Flaskhållare
Ge bort en flaska av valffritt innehåll i denna håriga påse. Stoppa i 
en flaska glögg och du har en perfekt och oväntad julklapp.

Pris: 149:- Art.nr: 410772  

Kabinväska
En modern trolley från Lord Nelson. Passar som handbagage på 
alla flygbolag. Utrustad med TSA-lås och fyra hjul. 44x40x20 cm
Förpackas i presentkartong.

Pris: 360:- (ord. pris 699:-) Art.nr: 411076

Badset i mjuk bomullsfrotté. Består av två duschhanddukar  
(65x130 cm) och två mindre handdukar (50x70 cm).

Pris: 360:- (ord. pris 399:-) Art.nr. 41042600 (vit)

Pris: 360:- (ord. pris 399:-) Art.nr. 41042635 (röd)

Pris: 360:- (ord. pris 399:-) Art.nr: 41042658 (marin)

Pris: 360:- (ord. pris 399:-) Art.nr: 41042695 (grå)

Pris: 360:- (ord. pris 399:-) Art.nr: 41042699 (svart)

Badset Smögen

Klassisk enfärgad frotté med fiskbensbård i 100% skön  
bomull. Setet består av två handdukar (60x40 cm) och två badlakan  
(65x130 cm).

Pris: 298:- Art.nr: 7010 (vit)

Pris: 298:- Art.nr: 7012 (grå) 

Frottéset 4-del
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Bäddset med två påslakan (150x210 cm) och två örngott 
(50x60 cm) i mjukaste satin med stilren design av breda ränder. 

Pris: 360:- (ord. pris 1198:-) Art.nr: 416052
marin 58, grå 95

Kosta Linnewäfveri 
bäddset Fjällbacka

Bäddset i två delar med påslakan (150x210 cm) och örngott (50x60 
cm) i skön 100% bomull. Påslakanet är ett s.k. dubbelface vilket 
innebär att det är vändbart med två olika utseenden. 

Pris: 298:- Art.nr.1904  

Bäddset 
påfågel

Bäddset av finaste bomull med motiv av exklusivt porslinsmönster. 
Ett påslakan (150x210 cm) och två örngott (50x60 cm).

Pris: 360:- Art.nr.416131-50 (blå) 
Pris: 360:- Art.nr.416131-95 (grå) 

Kosta Linne-
wäfveri bädd-
set Porslin
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Tre vackra skålar från SEA Glasbruk med brett användnings- 
område. Varför inte använda de små skålarna som ljuslykta, socker- 
skål, jordnötsskål eller dipskål och den stora som godisskål, chips-
skål eller med vatten och flytljus? Blandade italienska choklad- 
praliner av högsta kvalitet ingår. 

Pris: 299:- Art.nr: 5003307  (röd)

Pris: 299:- Art.nr: 5003342  (svart) 
Pris: 299:- Art.nr: 5003341  (vit)

Candy skålar

Zinkhink
En modern godiskorg med gammaldags touch. Passar bra när det 
är flera som tillsammans ska få ta del av gåvan. Ställ på ett fikabord 
eller på receptionsdisken och låt alla få smaka. Fyllningen är en mix 
av praliner från Italien. Zinkbaljan går bra att återanvända till att 
plantera blommor i eller ha som förvaring. Mix av Vergani Assorted, 
Crema Chocolate och White Passion. Min. 5 st*

Pris: 489:- Art.nr: 40519 (3 kg) 
Pris: 579:- Art.nr: 40520 (4 kg)

Black tub
En modern godiskorg med gammaldags touch. Passar bra när det 
är flera som tillsammans ska få ta del av gåvan. Ställ på ett fikabord 
eller på receptionsdisken och låt alla få smaka. Fyllningen är en mix 
av praliner från Italien. Zinkbaljan går bra att återanvända till att 
plantera blommor i eller ha som förvaring. Mix av Vergani Assorted, 
Crema Chocolate och White Passion. Min. 5 st*

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

* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 145:-
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Rund klassisk målarhink dekorerad med snöflingor och fylld med 
godsaker. Går att få med eget tryck. Min. 8 st*.

8 st 24 st
229:-  209:-  Art.nr: 51281 ( Julkola 1 kg)

249:- 225:-  Art.nr: 51282 (Vergani Assorted 1 kg)

265:- 239:-  Art.nr: 51289 (White Passion 1 kg)

275:- 249:-  Art.nr: 51288 (Crema Chocolat 1 kg)

STORSÄLJAREN!
Målarhink med godis

Du kan få din egen
 dekal på hinken.

En jutesäck med tomtetryck fylld med godsaker. Min 10 st* 

10 st 30 st
199:-  179:-  Art.nr: 51341 ( Julkola 1 kg)

219:- 199:-  Art.nr: 51342 (Vergani Assorted 1 kg)

229:- 209:-  Art.nr: 51349 (White Passion 1 kg)

239:- 219:-  Art.nr: 51348 (Crema Chocolat 1 kg)

Jutesäck
tomte

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

NY SMAK!
White Passion
Vita chokladöverdragna praliner med smak av jordgubb 
och pistage. Passar bra att fylla upp burkar, tomtesäckar 
och skålar med!



En klassisk kakburk att fylla med valfritt innehåll. Tryckt med  
julinspirerad banderoll runt burken. Min 12 st*

Pris: 215:- Art.nr: 51031 ( Julkola 750 g) 
Pris: 225:- Art.nr: 51032 (Vergani Assorted 750 g) 

Pris: 229:- Art.nr: 51039 (White Passion 750 g) 
Pris: 239:- Art.nr: 51038 (Crema chocolat 750 g)

Kakburk

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

Värm mjölk (med hög fetthalt) och lägg i önskat antal chokladhjärtan efter smak. 
Låt smälta och rör om. Toppa sedan med minimarshmallows för en fulländad upplevelse. 

Pris: 109:- Art. nr: 51336

Hot chocolate

En spännande burk fylld med valbart innehåll, med skruvlock för 
smart återanvändning.  

Pris: 149:- Art. nr: 51041 ( Julkola 300 g)

Pris: 149:- Art. nr: 51042 (Vergani Assorted 270 g)

Pris: 155:- Art. nr: 51049 (White Passion 250 g)

Pris: 159:- Art. nr: 51048 (Crema Chocolate 260 g)

Konservburk

Fondueset som öppnar möjligheter för nya smakupplevelser. 
Att doppa såväl frukt som marsipan i smält choklad skapar nya 
smaker och är ett spännande sätt att avnjuta en dessert på. I 
förpackningen medföljer skålen, instruktioner, värmeljus, spett 
samt 200 g ljus choklad och 200 g mörk choklad.  Min 10 st*  

Pris: 199:- Art. nr: 1509305-400 

Fondueset

* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 145:-
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Fönsterskrin som kan fås med både mörk choklad och de ljuvligt 
goda Verganipralinerna. Min 20 st*

Pris: 129:- Art.nr: 51326 (200 g Vergani Assorted) 

Pris: 189:- Art.nr: 51324 (350 g mörk choklad)

Fönsterskrin

I Borgstena, utanför Borås, tillverkas dessa välsmakande  
chokladbitar. De går att köpa i lösvikt eller i gåvoask och finns  
både i mjölkchoklad och mörk choklad. 24 bitar. Min 100 st*

Gåvoask med eget motiv
Pris: 150:- Art.nr: 51152 (mjölkchoklad). 

Pris: 150:- Art.nr: 51153 (mörk choklad). 

En vacker och stämningsfull plåtburk inbjuder till många goda 
stunder under årets kalla årstid. Finns i två storlekar. Min 12 st*

Pris: 199:- Art.nr: 51481 (Vergani Assorted 500 g) 

Pris: 209:- Art.nr: 51483 (White Passion 500 g)

Pris: 219:- Art.nr: 51482 (Crema Chocolate 500 g) 

 

Pris: 229:- Art.nr: 51484 (Vergani Assorted 1 kg)

Pris: 239:- Art.nr: 51486 (White Passion 1 kg)   

Pris: 249:- Art.nr: 51485 (Crema Chocolate 1 kg) 

Delikatessbit

NYTT MOTIV!
Julburk 
Cozy Cottage

* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 145:-
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Ulvestorpsgatan 1
Tidaholm
0502-106 00
info@tidareklam.com
www.tidareklam.com

En riktigt
GOD JUL 

önskar vi på
 Tida Reklam!


