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

Välkommen till oss på
Ulvestorpsgatan 1
1

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

T.I.N.G.S

s. 3

Joyful giftcard

s. 12

Mitt gåvokort

s. 13

Elektronik		

s. 14

Kök		

s. 16

Bar		

s. 23

Mat & Delikatesser		

s. 26

Mys		

s. 30

Badrum		

s. 33

Sovrum		

s. 34

Godis		

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.

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 gränsbeloppen 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.
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GÅVOKORT
Gåvokort med två bonusgåvor
Årets julklapp 2016.

Mottagaren
väljer en fin gåva ur
( v ä r d e 3 6 0 : - ) p å k ö p e t katalog.
! medföljande
Det finns 35
gåvor att välja
mellan från
Leif
Vi fortsätter att utveckla vårt oerhört populära gåvokort! I år med 11 olika förgåvor
att välja
Gåvokort
med två extra gåvor (värde 360:-) på köpet!
Mannerström
bland. Förutom förgåva får man dessutom välja mellan kokboken ”Leifs Utvalda”,
och T.I.N.G.S,
Välj en kokbok
samteller
en nya
av de
11 olika”Leifs
förgåvorna
”Mannerströms
Bästa”
kokboken
Mat” helt utan extra kostnad
(värde 360:-).
värda minst
360 kr/st.
På kommande
sidor ser du
vilka förgåvor du kan välja mellan.
som du
ser på de följande
sidorna.

från T.I.N.G.S
årets julklapp 2016

gåvokort
+
valfri kokbok
+
valfri förgåva
välj mellan 11 olika

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

Vä l j m e l l a n d e s s a t r e
kokböcker till samtliga förgåvor
Den perfekta julklappen där mottagaren själv väljer sin julklapp!
Välj mellan 35 fina julklappar ur foldern som ligger i den exklusiva boxen tillsammans med den bonusgåva som du väljer samt
Leif Mannerströms kokbok ” Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller
”Mannerströms Bästa”. Mottagaren väljer julklapp ur foldern,
kryssar i talongen och sänder in den med post. Klappen levereras inom 2 veckor. Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med
79:-/gåvokort. Se artikelnummer vid respektive bonusgåva!
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G ÅVA 1

G åvo ko r t + va l f r i ko k b o k + ex k l u s i v v i n ö p p n a re

Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

värde

360:på köpet

GÅVA 1 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH EN EXKLUSIV VINÖPPNARE
Exklusivt set med Tings Gåvokort och som förgåva, en exklusiv vinöppnare i modern design gjord i aluminium med en legering i kopparfinish. I setet ingår dessutom en av Leif
Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa tre
kokböcker till gåvan. Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 1 med Leifs Utvalda Art.nr. 8027 Pris 360.- Gåvokort 1 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8047 Pris 360.- Gåvokort 1 med Leifs Mat Art.nr. 8087 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.
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G ÅVA 2

G åvo ko r t + va l f r i ko k b o k + ex k l u s i v p e p pa r k va r n

värde

360:-

ÖPPNA HÄR

på köpet

Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

GÅVA 2 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH EN EXKLUSIV PEPPARKVARN
Exklusivt set med Tings Gåvokort och som förgåva, en klassisk pepparkvarn i kopparfärgad metall med ett keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. Pepparkvarnen är 21 cm hög.
I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat
smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan. Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 2 med Leifs Utvalda Art.nr. 8031 Pris 360.- Gåvokort 2 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8051 Pris 360.- Gåvokort 2 med Leifs Mat Art.nr. 8061 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.
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G ÅVA 3

Gåvokort + valfri kokbok + japansk kockkniv

Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

värde

ÖPPNA HÄR

360:på köpet

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 3 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH EN JAPANSK KOCKKNIV
Exklusivt set med Tings Gåvokort och som förgåva, en kockkniv av högsta kvalitet med teakhandtag och mässingsnitar, specialslipad för bästa skärpa. I setet ingår dessutom en av
Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott.
Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan. Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 3 med Leifs Utvalda Art.nr. 8022 Pris 360.- Gåvokort 3 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8042 Pris 360.- Gåvokort 3 med Leifs Mat Art.nr. 8082 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.
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G ÅVA 4
G ÅVA 4

G åvo ko r t + va l f r i ko k b o k + ex k l u s i v j a pa n s k ko c k k n i v
G åvo ko r t + va l f r i ko k b o k + ex k l u s i v j a pa n s k ko c k k n i v
Välj mellan dessa
kokböcker
till samtliga
Välj mellan
dessa
kokböcker till samtliga

tre
förgåvor
tre
förgåvor

G ÅVO K O R T
G ÅVO K O R T
LEIF MANNERSTRÖM

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 4 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH JAPANSK KOCKKNIV
Exklusivt
med en japansk kockkniv
i japanskt
stål med
ett svartKOCKKNIV
greppvänligt handtag. Bladets längd är 20 cm. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker
GÅVA 4 set
- MANNERSTRÖMS
KOKBOK
OCH
JAPANSK
”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan.
Exklusivt set med en japansk kockkniv i japanskt stål med ett svart greppvänligt handtag. Bladets längd är 20 cm. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker
Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan.
Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 4 med Leifs Utvalda Art.nr. 8037 Pris 360.- Gåvokort 4 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8057 Pris 360.- Gåvokort 4 med Leifs Mat Art.nr. 8067 Pris 360.Gåvokort 4 med Leifs Utvalda Art.nr. 8037 Pris 360.- Gåvokort 4 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8057 Pris 360.- Gåvokort 4 med Leifs Mat Art.nr. 8067 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.

G ÅVA 5
G ÅVA 5

G åvo ko r t + va l f r i ko k b o k + ex k l u s i v ko c k k n i v
G åvo ko r t + va l f r i ko k b o k + ex k l u s i v ko c k k n i v
Välj mellan dessa
kokböcker
till samtliga
Välj mellan
dessa
kokböcker till samtliga

tre
förgåvor
tre
förgåvor

G ÅVO K O R T
G ÅVO K O R T
LEIF MANNERSTRÖM

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 5 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH EN KOCKKNIV
Exklusivt
med en elegant kockkniv
i japanskt
stål med
ett svart greppvänligt handtag Bladets längd är 20 cm. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker
GÅVA 5 set
- MANNERSTRÖMS
KOKBOK
OCH
EN KOCKKNIV
”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan.
Exklusivt set med en elegant kockkniv i japanskt stål med ett svart greppvänligt handtag Bladets längd är 20 cm. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker
Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan.
Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 5 med Leifs Utvalda Art.nr. 8036 Pris 360.- Gåvokort 5 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8056 Pris 360.- Gåvokort 5 med Leifs Mat Art.nr. 8066 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.

Gåvokort 5 med Leifs Utvalda Art.nr. 8036 Pris 360.- Gåvokort 5 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8056 Pris 360.- Gåvokort 5 med Leifs Mat Art.nr. 8066 Pris 360.-
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G ÅVA 6

Gåvokort + valfri kokbok + knivslip
Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 6 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH KNIVSLIP
Exklusivt set med en riktigt fin knivslip som håller knivarna i bra skick. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller
”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan.
Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 6 med Leifs Utvalda Art.nr. 8021 Pris 360.- Gåvokort 6 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8041 Pris 360.- Gåvokort 6 med Leifs Mat Art.nr. 8081 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.

G ÅVA 7

Gåvokort + valfri kokbok + serveringsbestick 3-delar

Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 7 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH SERVERINGSBESTICK 3-DELAR
Exklusivt set med vackra serveringsbestick. Serveringsked 21 cm, serveringsgaffel 21 cm och tårtspade 24 cm av högklassig kvalitet i spegelpolish med greppvänliga handtag.
I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat
smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan. Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 7 med Leifs Utvalda Art.nr. 8035 Pris 360.- Gåvokort 7 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8055 Pris 360.- Gåvokort 7 med Leifs Mat Art.nr. 8065 Pris 360.-
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Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.

G ÅVA 8

Gåvokort + valfri kokbok + grillbestick 8-delar
Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 8 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH KÖTT & GRILLBESTICK 8-DELAR
Exklusivt set med kött- och grillbestick för 4 personer. Gjorda i högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är specialtandad för bästa skärförmåga. I setet ingår dessutom en av
Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott.
Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan. Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 8 med Leifs Utvalda Art.nr. 8038 Pris 360.- Gåvokort 8 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8058 Pris 360.- Gåvokort 8 med Leifs Mat Art.nr. 8068 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.

G ÅVA 9

Gåvokort + valfri kokbok + dessertset 7-delar

Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 9 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH DESSERTSET 7-DELAR
Exklusivt set med ett elegant dessertset i högklassig kvalitet med spegelpolish och greppvänliga handtag. Setet innhehåller 1st tårtspade, 24 cm och 6 st dessertskedar, 15 cm. I setet
ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och
gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan. Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 9 med Leifs Utvalda Art.nr. 8032 Pris 360.- Gåvokort 9 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8052 Pris 360.- Gåvokort 9 med Leifs Mat Art.nr. 8062 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.
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G ÅVA 1 0

Gåvokort + valfri kokbok + Leifs senap & bbq krydda
Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 10 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH EGNA SENAP & BBQ-KRYDDA
Exklusivt set med Mannertröms supergoda senap och utsökta bbq-kryddblandning. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker ”Leifs Mat”,
”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan.
Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 10 med Leifs Utvalda Art.nr. 8071 Pris 360.- Gåvokort 10 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8072 Pris 360.- Gåvokort 10 med Leifs Mat Art.nr. 8073 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.

G ÅVA 1 1

Gåvokort + valfri kokbok + Leifs bbq & fisk krydda

Välj mellan dessa tre
kokböcker till samtliga förgåvor

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

GÅVA 11 - MANNERSTRÖMS KOKBOK OCH EGNA KRYDDOR
Exklusivt set med två utsökta kryddblandningar, bbq- och fiskkrydda, gjorda av Leif Mannerström. I setet ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker
”Leifs Mat”, ”Leifs Utvalda” eller ”Mannerströms Bästa” - 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott.
Välj en av dessa tre kokböcker till gåvan. Dessa ligger tillsammans i en lyxig giftbox.
Gåvokort 11 med Leifs Utvalda Art.nr. 8029 Pris 360.- Gåvokort 11 med Mannerströms Bästa Art.nr. 8049 Pris 360.- Gåvokort 11 med Leifs Mat Art.nr. 8069 Pris 360.-

Frakt- och hanteringskostnad tillkommer med 79 :-/gåvokort.

G ÅVO K O R T

LEIF MANNERSTRÖM

G ÅV O K O R T J U L E N 2 0 1 6 D Ä R D U S J Ä LV VÄ L J E R D I N J U L K L A P P

Årets gåvokort innehåller
hela 35 olika gåvor
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GÅVOKORT
Joyful
giftcard

– Nämen, gud vad fin... Verkligen...

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 kr eller 360 kr + frakt
(75 kr/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 7 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

NÄSTA GÅNG – GE BORT NÅGOT SOM UPPSKATTAS.
Joyful Giftcard är gåvan alla väljer. Besök www.joyfulgiftcard.com
för närmaste återförsäljare.

Välj valör
360 och
Medgåvan blir ett extra mervärde för
Välj valör
få en
dig som även vill lämna en klapp i handen
360 och
medgåva
Medgåvan blir ett extra mervärde för
få en
dig som även vill lämna en klapp i handen
på köpet
medgåva
Brandfilt

på köpet

Brandfilt

Japansk

Japansk
Kockkniv 7”
Kockkniv 7”
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Japansk
Kockkniv 7”

Japansk
Kockkniv 7”

Kockkniv
8”

Powerbank
2200mAh

Powerbank
2200mAh

Necessär
av canvas

Kockkniv
Stekpanna
8”

Stekpanna
4-pack
mini

mini

dricksglas

Necessär
av canvas

Brödkniv
OJ

Brödkniv
OJ

4-pack

2-pack
dricksglas
mugg Paradise

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

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

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

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

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

att välja en egen klapp. Kan det bli bättre?

2-pack
mugg Paradise

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

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

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

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

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

att välja en egen klapp. Kan det bli bättre?

Varför ska jag välja mitt gåvokort?
Det är det unika kortet där mottagaren själv får möjlighet att kombi-

Beställde du fyra glas på gåvokortet så kan du enkelt köpa till 8 glas

nera ihop sin egen gåva. Plocka ihop produkter från 1-5 stjärnor som

till i webshopen, ett mervärde till den redan fina gåvan från givaren.

sedan växlas in mot antalet stjärnor på kortet. Välj ett verktyg och en

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter

ljuslykta eller kanske smycket till henne och skäggtrimmern till honom,

från Kosta Boda, Orrefors och Sagaform såväl som sportkläder från

DU väljer själv! Efter valet av gåva får mottagaren också möjligheten

Craft, tidningsprenumerationer från Allers och produkter från ett

att handla från webshopen som är kopplat till kortet. Här kan ni göra

flertal andra varumärken. Sortimentet innehåller alltid något för alla

privata köp med 25 % rabatt för att både komplettera er gåva eller

och varierar över tid.

köpa till en gåva till någon annan.

Varför ska jag välja mitt gåvokort?
Det är det unika kortet där mottagaren själv får möjlighet att kombi-

Beställde du fyra glas på gåvokortet så kan du enkelt köpa till 8 glas

nera ihop sin egen gåva. Plocka ihop produkter från 1-5 stjärnor som

till i webshopen, ett mervärde till den redan fina gåvan från givaren.

sedan växlas in mot antalet stjärnor på kortet. Välj ett verktyg och en

Vi har fyllt kortet med ett brett urval av vackra och smarta produkter

ljuslykta eller kanske smycket till henne och skäggtrimmern till honom,

från Kosta Boda, Orrefors och Sagaform såväl som sportkläder från

DU väljer själv! Efter valet av gåva får mottagaren också möjligheten

Craft, tidningsprenumerationer från Allers och produkter från ett

att handla från webshopen som är kopplat till kortet. Här kan ni göra

flertal andra varumärken. Sortimentet innehåller alltid något för alla

privata köp med 25 % rabatt för att både komplettera er gåva eller

och varierar över tid.

köpa till en gåva till någon annan.
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GÅVOKORT 225:”mitt
gåvokort”
ENKELT OCH
UPPSKATTAT!

PRODUKTER MED
BRA RABATT

Guld

STORT UTBUD
AV PRODUKTER

360:-
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Korten levereras tillsammans med present-

Mottagaren får efter sitt val av gåva

Ta del av vårt stora utbud på adressen nedan.

kuvert inom tre arbetsdagar från att vi fått

möjlighet att köpa produkter med en 25 %

Sortimentet uppdateras efter säsong eller

din beställning. På kortet finner man infor-

rabatt från vår webshop. Exempelvis för

när produkterna tar slut.

att kunna köpa till delar till sin gåva. Detta

inlösen.mittgåvokort.se

skickas separat för att särskilja gåvan från

Lösenord: test225

det privata köpet. Erbjudandet gäller vid

inlösen.mittgåvokort.se

samma tillfälle.

Lösenord: test360

Året är 2016 och det är lika viktigt som någonsin att lyckas med vaoch
inloggningsuppgifter
medMittperletmation
av presenter
för att
bevara och skapa goda relationer.
Gåvokort
presenten
som är personligt och väldigt uppskattat.
sonlig ärkod
till www.mittgåvokort.se
Väl på
Urvalet i kortet är brett för att erbjuda något för alla att bli glada
hemsidan
man
ut gåvan/
över,
även de somväljer
vill ge sin
gåvasjälv
till välgörenhet
då man kan välja
att ge bidrag till Hjärt-Lungfonden.
gåvorna
och fyller
i sinaför
uppgifter.
Sagaform
har skapat
Mitt Gåvokort
att ge dig och dina kunder
den allra bästa gåvolösningen när det är svårt att välja bara en produkt till alla.
Det är det unika kortet där mottagaren själv får möjlighet att kombinera ihop sin egen gåva. Plocka ihop produkter från 1-5 stjärnor
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med
som sedan växlasKorten
in mot antalet
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på kortet. Välj
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och en ljuslykta eller
kanske
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till honom, DU väljer själv! Efter valet av gåva får mottagaren också
din beställning. På kortet finner man informöjligheten att handla från webshopen som är kopplat till kortet.
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uppgifter.
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från Craft, tidningsprenumerationer från Allers och produkter från
ett flertal andra varumärken. Sortimentet innehåller alltid något
för alla och varierar över tid.

ENKELT OCH
UPPSKATTAT!

360:-

Guld

Pris: 225:- 3 st stjärnor + frakt 70:Pris: 360:- 5 st stjärnor + frakt 70:Pris: 525:- 7 st stjärnor + frakt 70:Pris: 1050:- 14 st stjärnor + frakt 70:-

PRODUKTER MED
BRA RABATT

Smaragd

STORT UTBUD
AV PRODUKTER

Rubin

Mottagaren får efter sitt val av gåva

Ta del av vårt stora utbud på adressen nedan.

möjlighet att köpa produkter med en 25 %

Sortimentet uppdateras efter säsong eller

rabatt från vår webshop. Exempelvis för

när produkterna tar slut.

att kunna köpa till delar till sin gåva. Detta

inlösen.mittgåvokort.se

525:1050:En personlig hälsning
skickas separat för att särskilja gåvan från

Vid beställning av minst 50 Lösenord:
kort test225

det privata köpet. Erbjudandet gäller vid

finns
det
samma
tillfälle.

inlösen.mittgåvokort.se

möjlighet att få egetLösenord:
tryck test360

Leverans och
Den valda gåvan

sju dagar efter gjor

med text, bild och logotype (tillägg

Vid högsäsong kan l

18 kr/kort). Vid köp av minst 100 kort

längre. Beställaren får

bjuder vi på en personlig hälsning och

via e-post med försände

logo/bild på hemsidan (värde 995 kr).

när gåvan lämnar vårt la

mittgåvokort.se
Kontakta oss för hjälp
med detta.
uppgett sitt mobilnumm
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när paketet finns fö

Högtalare

En kraftfull men liten Bluetooth-högtalare med mycket ljud. 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.)

Stor vattenresistent högtalare och lampa i ett. Exellent ljudkvalitet (5W). Uppladdningsbart batteri med sex timmars speltid.
Höjd 19 cm. Kan även användas som en akut powerbank.
Pris: 699:- Art.nr: 1361

Vattenresistent
högtalare

Denna snygga vattenresistenta bluetooth-högtalare 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.)

Bluetooth-bro

Gör om dina hörlurar till bluetooth-lurar genom att koppla in dem
i denna bluetooth-adapter. Många telefonleverantörer börjar nu
fasa ut 3,5 mm hörlursuttaget så detta är en perfekt gåva som kommer att behövas i framtiden.
Pris: 360:- Art.nr: 3992 (Vid köp av minst 100 st ingår 1-färgstryck.)

TelefonZOOM

Nu kan du ta foton med din smartphone på saker som är långt
borta. Med den här zoomen kommer du hela 7 gånger närmare
objektet. Enkelt att fästa och ta bort med hjälp av klips.
Pris: 360:- Art.nr: 1233 (Vid köp av minst 100 st ingår 1-färgstryck.)

Powerbank

Liten smidig powerbank med stor ladd-kapacitet. 2600 mAhFinns i
olika färger och går att trycka på.
Pris: 149:- Art.nr: 3163 (Vid köp av minst 100 st ingår 1-färgstryck.)
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Billaddaruttag

Ladda dina enheter i bilens uttag för ”cigarettändare”. Den här har
2 USB-portar och kan fås i 7 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.)

Noke-

Tänk: No key. Där har du idén till denna smarta uppfinning. Ett
hänglås som du inte behöver någon nyckel till utan öppnar och
låser med hjälp av en app. Du behöver inte ens ta upp telefonen.
Via Bluetooth känner den av att rätt telefon är i närheten och du
behöver bara klicka på låset för att öppna den.
Skulle det hända att din telefon är urladdad kan du ändå komma åt
att öppna genom att skapa en personlig kombination av korta och
långa nertrycknignar av bygeln.
Du kan också dela ut tillgång till någon annan som behöver komma
åt den låsta cykeln, förrådet eller förvaringsskåpet.
Den är vattenresistent och har batteritid på över ett år. Batteriet
byter du enkelt.
Pris: 1499:- Art.nr: 2432 (Vid köp av minst 100 st ingår 1-färgstryck.)

Scanna koden och se filmen
om hur Noke- fungerar.

Powerbank

Ultratunn powerbank med 400 mAh batteri. En LED-display visar
återstående kapacitet. 7,2 mm tjock.
Pris: 229:- Art.nr: 3164 (Vid köp av minst 100 st ingår 1-färgstryck.)

Keyfinder iHere

Sätt en keyfinder i din nyckelknippa och om du inte hittar nycklarna kan du genom en app i telefonen leta reda på nycklarna. iHere
keyfinder ger då ifrån sig ett ljud så att du kan hitta den. Den funkerar även åt andra hållet. Tryck på Keyfindern så låter din telefon.
Pris: 229:- Art.nr: 3099
(Vid köp av minst 100 st ingår gravyr men ej schablonkostnad.)
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Delikatess &
charkbräda

En elegant uppläggningsbräda i miljövänligt odlad bambu. Perfekt
till uppläggningar av olika delikatesser som t.ex ostar, charkuterier.
Pris: 198:- Art.nr: 1512 (60 x 15 x 1,5 cm)

Mannerströms Mannerströms
uppläggningsfat Filé- & uppskärbrädor

Extra stora och kraftiga skärbrädor i bambu. Bambu odlas och
är ett miljövänligt och mycket hårt material. Skärbrädorna är
försedda med 4 st gummitassar så att de ligger stadigt på bänken.
Pris: 349:- Art.nr: 1508 (45 x 35 x 3,5 cm)
Pris: 349:- Art.nr: 1508 (55 x 30x 3,5 cm)

Klassiska uppläggningsfat i finaste porslin med dekorartivt svart
randmönster och en glaserad vit insida. Levereras i en elegant
presentkartong.
Pris: 298:-/set Art.nr: 1310 (42x26 och 35x22 cm)

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)

Mannerströms gourmetbrädor

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

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

Diameter 28 cm Pris: 360:- Art.nr: 1515

Rund ostbricka Mannerströms Mannerströms
lilla ostbricka stora ostbricka
En rejäl ostbricka av acaciaträ (28 cm) med 2 ostbestick. Ligger
förpackad i en exklusiv kartong med små stories om 5 st populära
ostar på insidan av locket.
16
Pris: 298:- Art.nr: 1519

I acaciaträ med handtag och 3 st bestick. En mycket uppskattad
gåva. 30 x 20 cm. Levereras i presentkartong.
Pris: 198:- Art.nr: 1516

I acaciaträ med handtag och 3 st bestick. En mycket uppskattad
gåva. 55 x 15 cm. Levereras i presentkartong.
Pris: 298:- Art.nr: 1517

Mannerströms goda gryta

Jubileumspris: 398:- Art.nr: 1395 (rund 2,5 lit.)
Jubileumspris: 498:-- Art.nr: 1396 (rund 4,5 lit.)
Jubileumspris: 498:- Art.nr: 1397 (oval 3,5 lit.)
Jubileumspris: 598:- Art.nr: 1398 (oval 7 lit.)

Kittel

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 nonstick-ytan genom att
använda trä eller plastredskap och diska gärna för hand.

Durkslag
Mycket exklusiv kittel för kaffe, te eller
vatten. Inbyggd visselfunktion.
5-lagers botten.

Jubileumspris: 498:- Art.nr: 1327 (2,5 lit.)

Mannerströms
favoritkvarn

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

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

Mycket exklusiva och stilrena durkslag av allra högsta kvalitet.
Utvalda av Leif Mannerström i tidlös och elegant design.
Välj mellan två olika storlekar.

Jubileumspris: 198:- Art.nr: 1341 (Ø 20 cm)
Jubileumspris: 298:- Art.nr: 1380 (Ø 24 cm)

Pepparkvarn

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

Jubileumspris: 398:- Art.nr: 1324 (rund 2,5 lit.)
Jubileumspris: 498:-- Art.nr: 1370 (rund 4,5 lit.)
Jubileumspris: 498:- Art.nr: 1350 (oval 3,5 lit.)
Jubileumspris: 598:- Art.nr: 1333 (oval 7 lit.)

Mannerströms
rivjärn

Rivjärn med tre olika rivytor och ett greppvänligt handtag i acaciaträ. Rivjärnets långa handtak gör att du lätt kan hålla den i handen
samt med fördel ställa den direkt på bordet där man själv kan riva
parmesanosten etc.
Pris: 169:- Art.nr: 1518

Pepparkvarn

Elektrisk pepparkvarn från
Orrefors Jernverk. Tryck bara
på toppen och den malda
pepparen kommer ut. LEDbelysning vid botten för
bättre koll på mängden peppar. Används med fyra AA-batterier
(medföljer ej). Höjd 220 mm.
Pris: 239:-, Pris: 219:- (Vid köp av <10 st) Art.nr: 410757

Mannerströms knivar i borstat stål

Exklusiva knivar i modern design. Noga utvalda för finsmakare
av Leif Mannerström. Vacker och stilren design med ett 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

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

Knivset
Pakkawood

Stora knivsetet

Ett set med nio knivar, tranchergaffel och en knivslip.
Knivarna ligger fint förpackade i en lyxig presentkartong.
Pris: 2495:- Art.nr: 1262 (11 knivar)

Ett set med sju knivar och tranchergaffel. Knivarna ligger fint
förpackade i en lyxig presentkartong.
Pris: 1995:- Art.nr: 1248 (8 knivar)

Pris: 398:- Art.nr: 1250 (Filékniv 25 cm)
Pris: 349:- Art.nr: 1251 (Brödkniv 25 cm)
Pris: 398:- Art.nr: 1252 (Kockkniv 23 cm)
Pris: 349:- Art.nr: 1253 (Kockkniv 20 cm)
Pris: 329:- Art.nr: 1254 (Kockkniv 16 cm)
Pris: 349:- Art.nr: 1255 (Japansk kockkniv 18 cm)
Pris: 198:- Art.nr: 1257 (Skalkniv 10 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)

1252

1253

1254

1258

1213

Mannerströms knivserie M

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

Pris: 249:- Art.nr: 1237 (Universalkniv)
Pris: 398:- Art.nr: 1213 (Kockkniv 20 cm)
Pris: 398:- Art.nr: 1214 (Japansk kockkniv 18 cm)
Pris: 398:- Art.nr: 1225 (Brödkniv 20 cm)

1257

1250

1251

1255

Kock & skalknivset
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Kock- och skalknivset i 2 delar med handtag i borstat stål och
Mannerströms logo snyggt etsad på bladet. Kockkniven är ca 20 cm
och skalkniven är 10 cm.
Pris: 498:- Art.nr: 1290
Pris: 498:- Art.nr: 1291 (Japansk)

1252

1258

1260

Mannerströms knivserie W

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 i en speciell teknik som garanterar en fantastisk egg samt
bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Exklusiv presentkartong.

Pris: 249:- Art.nr: 1278 (Universalkniv)
Pris: 398:- Art.nr: 1275 (Kockkniv 20 cm)
Pris: 398:- Art.nr: 1276 (Japansk kockkniv 18 cm)
Pris: 398:- Art.nr: 1277 (Brödkniv 20 cm)

Magnetiskt
knivblock

Ett mycket exklusivt knivblock i bambu med plats för 12 knivar.
Man fäster knivarna på sidorna med hjälp av magnet som är inuti
trät. Om du förvarar dina knivar väl ökar det knivarnas livslängd avsevärt. Knivarna trivs som allra bäst om de förvaras på ett knivblock
i stället för i en kökslåda där dom riskerar att stöta mot varandra
eller andra redskap. 28 x 28 x 9 cm. Knivar ingår ej.
Pris: 498:- Art.nr: 1507

Bordstabletter

Elegant och dekorativt flätad bordstablett i svart plast som skyddar
bordsytan. 30 x 40 cm. Levereras i påse. 6-pack.
Pris: 129:- Art.nr: 1105

Serveringsbestick 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: 398:- Art.nr: 1216

Mannerströms Mannerströms Dessertbestick 24-del bestick 24-del bestick black
Det vackra besticksetet utvalt av Leif Mannerström ger dukningen
balans och harmoni. Besticken är gedigna, men ändå mjuka i formen och är sköna att hålla i. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10
stål med spegelpolish. Tjocklek på gaffel, kniv och sked: 4 mm och
teskeden 2,5 mm. Setet innehåller 6 st gafflar, 6 st knivar, 6 st skedar,
och 6 st teskedar. Alla bär Leif Mannerströms signatur på skaftet.
Pris: 498:- Art.nr: 1263

Det vackra besticksetet utvalt av Leif Mannerström ger dukningen
balans ioch harmoni. Besticken är gedigna, men ändå mjuka i formen och är sköna att hålla i. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10
stål i matt svart. Tjocklek på gaffel, kniv och sked: 4 mm och teskeden 2,5 mm. Setet innehåller 6 st gafflar, 6 st knivar, 6 st skedar, och 6
st teskedar. Alla bär Leif Mannerströms signatur på skaftet.
Pris: 995:- Art.nr: 1212

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 tårtspade och dessertgafflar och skedar för 6 personer. Alla delar har Leif Mannerströms
signatur på skaftet.

Pris: 498:- Art.nr: 1217

G Å VA N R

Köksvåg
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Kaffepress

Klassisk
mekanisk
Exklusiv kaffepress för
köksvåg i trendig retro8 koppar. Rymmer 1 liter.
Leif Mannerströms logo graverad i botten samt hällpip på kanten.
stil av lackerad plåt
Jubileumspris: 298:och med en rostfri skål som rymmer hela 1 liter. Maxvikt 5 kg.
Art.nr: 1316
Jubileumspris: 249:- Art.nr: 1296

Gourmetpanna

En kvalitetsstekpanna 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 3 lager premium nonstick
(klassen bättre än teflon). Passar alla spisar inklusive induktionshäll.
Jubileumspris: 498:- Art.nr: 1390 (Ø 20 cm)
Jubileumspris: 549:- Art.nr: 1391 (Ø 24 cm)
Jubileumspris: 598:- Art.nr: 1392 (Ø 28 cm)
Jubileumspris: 698:- Art.nr: 1393 (Ø 30 cm)

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm
Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm
SS 18/10: 0,7 mm

Leif Mannerström

såskastrull
mannerströms
Stekproffskastruller
panna

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

FEMLAGERS BoTTEN ocH GLASLock.

Kökshanddukar

Klassiska randiga set i två olika färger. Hög kvalitet i 100% bomull.
Jubileumspris: 89:- Art.nr: 1102 (Grårandig, 2-pack)
Jubileumspris: 89:- Art.nr: 1103 (Rödrandig, 2-pack)

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.

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 med
flakes (klassen bättre än teflon). Passar alla spisar inklusive
induktionshäll.
Jubileumspris: 398:- Art.nr: 1336 (Ø 24 cm)
Jubileumspris: 498:- Art.nr: 1340 (Ø 28 cm)
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.
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 induktionshäll. Grytan rymmer 5 liter och är 24 cm i diameter. Levereras i presentkartong.
Art.nr 1385 Pris 798.-

Kastruller

Leif
Mannerströms proffskastruller av allra
högsta kvalitet med ergonomiskt handtag, glaslock och botten i
fem lager.
Jubileumspris: 398:- Art.nr: 1376 (1 lit.)
Jubileumspris: 498:- Art.nr: 1377 (2 lit.)
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Jubileumspris: 598:- Art.nr: 1378 (3 lit.)

Proffsgryta

Leif Mannerströms proffsgryta av
allra högsta kvalitet med botten
i fem lager och glaslock. Grytan
rymmer 5 liter. Fungerar till alla
slags spisar.
Jubileumspris: 698:- Art.nr: 1385

Traktörpanna

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

Leif Mannerströms
proffstraktörpanna av
allra högsta kvalitet.
Med ergonomiskt handtag, glaslock och botten
i fem lager. Storlek 24
cm i diameter.
Jubileumspris: 698:- Art.nr: 1384

Saltsten

Från Himalayas innersta
kommer saltstenen med
nya fantastiska sätt att
tillaga och servera mat. Mat som tillagas på saltsten får en balanserad sälta samt nyttiga mineraler, som lyfter fram råvarornas
naturliga smaker.
Saltstenen används som en stekplatta på spisen, i ugnen eller på
grillen. Uppvärmd sten kan användas som värmehållare på bordet, för att steka små bitar kött, fisk eller skaldjur. Den kan också
användas kyld för både tillagning och servering av exempelvis lax,
grönsaker, frukt, choklad med mera.
Experimentera och låt fantasin flöda.
Saltet är naturligt bakteriedödande och därför kräver stenen endast enkel rengöring efter användning. Den saltsten som tas väl
om hand kan användas under flera år.

Saltsten: 399:- Ställning: 149:- Art.nr: TR15

Cook’n read
grytunderlägg
och hållare

Smart och smidig hållare för surfplatta som även kan användas
som grytunderlägg. Tillverkad i silikon. Tål maskindisk.
Pris: 186:- Art.nr: 5017206 (Grå) 5017205 (Röd)

Plankstek

Lord Nelson plankstek-set med fyra ekbrädor samt fyra underlägg
av kork. 32,5 x 16,5 x 2 cm.
Pris: 360:- Art.nr: 410699 (rek utpris 499:-)

Kosta Linnewäfveri set

Gjutjärnsgryta

Orrefors Jernverk emaljgryta. Utsidan av matt svart finish. En gedigen gryta perfekt för både långkok och vardagsmat. Storlek 2 liter.
Pris: 360:- (Rek pris: 599:-) Art.nr: 410763 (rund)
Pris: 499:- (Rek pris: 799:-) Art.nr: 410781 (oval)

Tidlös köksserie av kraftig bomull i 300 g/m2, med urval av
mönster från Kosta Bodas välkända glaskonstnärer såsom
Ulrica Hydman-Vallien och Kjell Engman. Detta set innehåller
ett förkläde, två kökshanddukar, två grytlappar och en grillvante.
Snyggt förpackat i gåvobox.
Pris: 360:- (Rek. pris: 496:-) Art.nr: 416181

Gjutjärnspanna

Orrefors Jernverk emaljgryta. Handtag i järn. Fungerar på alla typer
av spisar och hällar. Ø 27 cm.
Pris: 360:- (Rek pris: 599:-) Art.nr: 410679 ( 27 cm)
Pris: 499:- (Rek pris: 799:-) Art.nr: 410679 ( 30 cm)
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Proffsig
matlagning

De rätta redskapen är viktiga för framgång i köket. Detta set innehåller en brännare och fyra ugnsfasta portionsskålar med lock i
stengods. Perfekt för att karamellisera creme bruléen, eller varför
inte sätta lite färg på en sufflé eller gratäng. En gåva som kombinerar funktion med snygg servering.

Pris: 360:- (Ord pris: 679:-) Art.nr: 5003431

Piccadilly

Formgivaren Ann-Carin Wiktorsson har i samarbete med Pernilla
Wahlgren utvecklat serien Piccadilly. Produkterna fungerar lika väl
som ugnsformar som praktiska separata serveringsdelar. Allt börjar med ambition att skapa trevligare och vackrare stunder vid det
dukade bordet.
Pris: 360:- (ord. pris 498:-) Art.nr: 5003430

Kaffepaus

Accent kanna som både är ergonomisk och värmehållande. Har
fått utmärkelserna Formex Formidable och Reddot Design Award.
I setet ingår även en fin ljuslykta för mysiga fikastunder.
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Pris: 360:- Art.nr: 5003436 (vit)
Pris: 360:- Art.nr: 5003437 (röd)

Salladsset

Från Sagaforms populära serie i ek lanseras nu en ny salladsskål
med ekbotten och stilsäkra generösa salladsbestick. Servera sallad
med de ackra salladsbesticken för en enhetlig och elegant dukning.

Pris: 450:- (Ord. pris 648:-) Art.nr: 5003429

Club skål

Rolig snacksskål i stengods i en annorlunda form och med ett
trendigt mönster i form av en döskalle.
Pris: 148:- Art.nr: 5017628

Glöggkanna
med värmare

En dekorativ glöggkanna i klassisk form med värmare av metall. Fin
att ställa fram på bordet när gästerna kommer. I glas och metall.
Pris: 260:- Art.nr: 5015683 (Svart)
Pris: 260:- Art.nr: 5017641 (Vit)

City highball

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 från Orrefors. 4 st/förp.
Pris: 360:- Art.nr: 6310336 (Vid köp av 20 förp. Ord. pris 479:-)

Iskuber

Eleganta iskuber i stål för att kyla drinken utan att späda ut den.
Lägg iskuberna i frysen minst 2 timmar innan användning. De kyler
sedan i ca 1 timme. 4-pack. Sammetspåse medföljer.
Pris: 199:- Art.nr: 6310301

City old
fashioned

Skären som löper runt wiskyglasens yta skapar ett oregelbundet uttryck som är kaxigt maskulint men samtidigt elegant. En känsla av
urban elegans med luftig klarhet från Orrefors. 4 st/förp.
Pris: 360:- Art.nr: 6310340 (Vid köp av 20 förp. Ord. pris 479:-)

Cognac prestige

Modern design möter gammaldags elegans. Glasets extra stora
ballongform lyfter aromen, koncentrerar bouqeten och förstärker
smaken av din cognac. Passar även till drinkar. 4-pack.
Pris: 360:- Art.nr: 6310502 (Vid köp av 20 förp. Ord. pris 399:-)

City drinkunderlägg
4 st drinkunderlägg i rostfritt stål.

Pris: 319:- Art.nr: 6310304

Coctail avantgarde

Stilren design med smalt ben passar in på sprudlande fester och
trevliga sammankomster. 4-pack.
Pris: 360:- Art.nr: 6310501 (Vid köp av 20 förp. Ord. pris 399:-)
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Korkskruv

Exklusiv vinöppnare i modern och funktionell design som hjälper
dig att enkelt avlägsna alla typer av korkar. Vinöppnaren levereras
i en exklusiv presentkartong.
Pris: 249:- Art.nr: 1363

Vindekanterare

Mannerströms vindekanterare i glas. En elekant och vacker glasvindekanterar i tidlös design. Dekantera och servera vinet i denna
karaff direkt vid bordet. Höld 22,5 cm. Rymmer 1780 ml.
Pris: 298:- Art.nr: 1321

Ölglas

Sex mycket exklusiva munblåsta glas i ren design som kan användas till öl eller som ett allroundglas. Höjd 15 cm och rymmer 420 ml.

Pris: 360:- Art.nr: 1330 (6 st.)

Vattenglas
Ölglas

Sex mycket exklusiva munblåsta glas i ren design som kan
användas till vatten, whiskey
eller som ett allroundglas. Höjd
9 cm och rymmer 290 ml.

Pris: 298:- Art.nr: 1325 (6 st.)
Sex mycket exklusiva munblåsta glas i ren design som kan
användas till öl eller som ett
allroundglas. Höjd 15 cm och
rymmer 420 ml.

Pris: 360:- Art.nr: 1320 (6 st.)

Rödvinsglas

Sex mycket exklusiva
munblåsta rödvinsglas
i stilren design. Höjd 26
cm och rymmer 500 ml.

Pris: 360:- Art.nr: 1318 (6 st.)

Vitvinsglas

Sex mycket exklusiva
munblåsta vitvinsglas i
stilren design. Höjd 24,5
cm och rymmer 420 ml.

Pris: 360:- Art.nr: 1319 (6 st.)
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Glas & karaff

Mycket stilfull och klassisk glaskaraff med fyra tillhörande dricksglas från Lord Nelson.
Pris: 360:- (Ord. pris 599:-) Art.nr: 410778 (Karaff och 4 glas)
Pris: 249:- Art.nr: 410777 (4 st glas)

Drinkglas

Bli din egen bartender och servera favoritdrinken i nya eleganta
drinkglas i pressat glas. Till din hjälp ingår två smidiga stötar i trä. I
setet finner du recept på de mest populära drinkarna.
Pris: 299:- Art.nr: 5003438 (Rek butikspris 479:-)

Pärla vas

Dekorativ vas i munblåst glas med hamrad yta. Fint läderband med
pärla ingår.
Pris: 148:- Art.nr: 8711649 (120 x 170 mm)
Pris: 260:- Art.nr: 8711652 (150 x 220 mm)

Club Drinkset

Läckert drinkset i tre delar i rostfritt stål. Setet innehåller allt du behöver för att blanda goda drinkar, en muddler, ett vändbart drinkmått för 1-4 cl och en drinksil i rostfritt stål. En folder med olika
drinkrecept medföljer.
Pris: 296:- Art.nr: 5017613 (Rek butikspris 399:-)

Karaffrengörare
Hur svårt brukar det inte vara att komma åt med diskborsten i karafferna? Med dessa smarta små kulor är det bara att hälla i vatten
och diskmedel, gunga runt kulorna och skölja ur. Klart!
Pris: 75:- Art.nr: 5017241 (Rek butikspris 99:-)

Club iskuber

Två roliga iskuber i form av döskallar i rostfritt stål. Lägg dem i frysen 2 timmar före användning, utav dessa blir det inget extra vatten i din dryck som det annars blir av vanliga isbitar och din dryck
behåller sin smak. En kul present att ge bort. En folder med olika
drinkrecept medföljer.
Pris: 186:- Art.nr: 5017624 (Rek butikspris 249:-)

Hyacintvas

Dekorativ hyacintvas i munblåst glas med hamrad yta som även
passar ett blockljus. Ett rött och ett svart läderband med pärlor
ingår.
Pris: 148:- Art.nr: 8711659 (Rek butikspris 199:-)

Whiskeyglas

Det gungande whiskeyglaset från Sagaform är en klassiker. 6-pack
Pris: 148:- Art.nr: 5015280 (Rek butikspris 199:-)
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A taste of
Sweden - 2

26

A taste of
Sweden - 1

Presentkartong med 150 g senap med tryffel, 150 g senap med
fikon, 150 g senap med pepparrot, 200 ml rödbetsketchup, 200 ml
ekologisk rapsolja och 200 ml rapsoliv.

Pris: 249:- Art.nr: 1155

Bordsdisplay/presentbox med 200 ml rödbetsketchup, 200 ml
gurkketchup, 200 ml balsoj och 200 ml rapsoliv.
Pris: 215:- Art.nr: 1154

A taste of
Sweden - trä

Trälåda med 200 ml rödbetsketchup, 200 ml ekologisk rapsolja och
200 ml rapsoliv.
Pris: 265:- Art.nr: 1156

Jullåda silver
Delux

Exklusiv presentlåda med silverfoliering. Innehåller två toppkvarnar med himalayasalt och svartpeppar, Fam. Labardi extra
jungfruolivolja med tryffel, en valfri Fam. Labardi extra jungfruolivolja, Fam. Labardi glassa, Fam. Labardi honung med tryffel,
Fam. Labardi päronmarmelad och Fam. Labardi tarralli.
Pris: 409:- Art.nr: 1105

Ostlåda delux

Denna papplåda innehåller en ostbricka i trä och metall. Fem
olika ostknivar med träskaft, smaksatt glassa och honung. Päronmarmelad, lökmarmelad och taralli ur Fam.Labardi Selection.
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: 395:- Art.nr: 1111

Jullåda röd
Delux

Exklusiv presentlåda med guldtryck och relief, 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: 325:- Art.nr: 1104

Julkula med
keramik

En härlig julkula med tre stycken keramikburkar som innehåller
noga utvalda kryddor och keramiksked.
Pris: 199:- Art.nr: 1108

Jullåda röd
Classic

Exklusiv presentlåda med guldtryck och relief, innehåller fem
kryddpaket (kardemumma, mald kanel, hel kanel, mald ingefära
och glöggmix), en julsenap, en glassa fikon och en socker- & kanelkvarn.
Pris: 159:- Art.nr: 1103

Receptlåda
Just Steel

Innehåller två gourmetkvarnar i stål, havssalt och svartpeppar.
Pris: 359:- Art.nr: 1117

Julgran delux

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: 299:- Art.nr: 1110

Receptlåda
koppar

Två gourmetkvarnar i koppar med havssalt och chilifire explosion.
Pris: 359:- Art.nr: 1114
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Ostbrickan

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 blåmögelosten 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: 369:- Art.nr: 1511

Publådan

Småplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade korvar,
kryddiga ölkorvar och lufttorkad salami. Krispiga ostsnacks och
läckra oliver. Allt klart att plocka fram tillsammans med lämplig
kall dryck.
INNEHÅLL:
Ostsnacks 85 g, Ölkorv 3 pack - Rackabajsare 100 g, Ökorv 3 pack
- Starke Per 150 g, Spansk lufttorkad salami 160 g, Oliver 200 g,
Lufttorkad spansk chark 70 g, Ölkorv 50 g x 2 st.
OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 379:- Art.nr: 1540

Stora
publådan

Småplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade korvar i olika
former med goda tillbehör. Krispiga ostsnacks med läckra ostfyllda
inläggningar och goda oliver. Allt klart att plocka fram tillsammans
med lämplig kall dryck.
INNEHÅLL:
Ölkorv 3 pack - stark 150 g, Ölkorv 3-pack - original 100 g, Lufttorkad skinka 70 g, Ostsnacks 85 g, Spansk lufttorkad salami
original 160 g, Spansk lufttorkad salami med örtkryddor 160 g,
Oliver 200 g, Ostfyllda grönsaker 200 g.
OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 399:- Art.nr: 1541
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Medelhavsbuffé

Läckra delikatesser från medelhavstrakterna som inte kräver
kyla. Serranoskinka och lufttorkad Fuet korv tillsammans med
bruchetta-skorpor med röd och grön pesto samt oliver.
Härlig pasta på durumvete och färska ägg med en pesto som passar
utmärkt till charken i denna låda. Småplock och varm måltid.
INNEHÅLL:
Pasta av durumvete 250 g, Röd pesto 135 g, Grön basilikapesto
135 g, Lufttorkad Fuetkorv 180 g, Lufttorkad spansk chark 70 g,
Bruchettaskorpor 200 g, Gröna oliver 200 g, Balsamvinäger 3-årig
250 ml.
OBS! Kräver ej kylförvaring.

Pris: 399:- Art.nr: 1512

Tapasbuffé

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 Serrano-skinka 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

Korvlådan

Smakrika svenska salamikorvar mini grissini och parmesanostsnacks. 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: 319:- Art.nr: 1419
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Puck
lightswitch

Gör om ljuslyktan till ljusstake genom att lägga i den här eleganta
pucken från Orrefors. 2-pack.
Pris: 119:- Art.nr: 6528401

Stallykta

Stallykta av stål med härdat glas, en klar stämningshöjare som lyser
upp både inne och ute. Finns även i svart.
Pris: 269:- Art.nr: 410730 liten 27 cm (Stål 94, Svart 99)
Pris: 360:- Art.nr: 410731 medium 42 cm (Stål 94, Svart 99)
Pris: 499:- Art.nr: 410732 stor 54 cm (Stål 94, Svart 99)

Eldlykta

Horatiolykta

Denna vackra lykta levereras med både utsmyckningsstenar och
en brännare för spisbränsle. Levereras nu också med en bricka för
värmeljus och kronljus.
Pris: 199:- Art.nr: 41072502 (Champagne)
Pris: 199:- Art.nr: 41072594 (Mattstål)
Pris: 199:- Art.nr: 41072599 (Svart)

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: 360:- (Ord. pris 499:-) Art.nr: 41073394 (Mattstål)
Pris: 360:- (Ord. pris 499:-) Art.nr: 41073399 (Svart)

Kandelaber
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Orrefors Jernverk 5-armad kandelaber av aluminium som gör det
mysigt och hemtrevligt. Höjd 39 cm.

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

Oval oak
Ljuslykta/vas

En stämningsfull ljuslykta för blockljus. Fatet är tillverkat i massiv
ek med en glasplatta som du enkelt kan rengöra vid stearinavrinning. Finns i tre storlekar, vilka är vackra att kombinera. Glöm inte
att olja in fatet med jämna mellanrum.
Set med blockljus Pris: 219:- Art.nr: 5003429 (höjd 21,5 cm)
Pris: 360:- Art.nr: 5017609 (höjd 32 cm)
Pris: 446:- Art.nr: 5017599 (höjd 36 cm)

Oval oak
ljusstake

Traditionell ljusstake i ny stil.
Passar både blockljus och kronljus. Avtagbar ljushållare för
lättare rengöring. I ek och metall.
Pris: 260:- Art.nr: 5017610

Winter
lanterna

En fin lanterna med vinterlandskap och härligt snöklädda granar
och glitter som motiv. Sprider ett varmt ljus och skön stämning i
rummet. Passar för mindre blockljus eller värmeljus.
Pris: 148:- Art.nr: 5017637

Vintervärme

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 & Hjärta ljuslykta)
Pris: 360:- Art.nr: 5003433 (Pläd & ljuslykta)

Lykta dome

Glaskupa med träbotten. Höjd 30 cm. Batteridriven ljusslinga med
LED-ljus. Kan även användas utan ljusslingan att ha dekorationer i.
Batterier ingår ej.
Pris: 375:- Art.nr: B69045
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bagsfirst

Set med väskor som ger dig möjlighet att resa med ett bagage som
är lika praktiskt som stilrent. Rymlig weekendväska med snygga
och praktiska detaljer samt en necessär med extra förvaringsfickor.
Levereras i julklappskartong.

Fleeceponcho

Fleeceponcho med Ulrica Hydman-Valliens klassiska design
Paradise. Storlek 116 x 170 cm.
Pris: 229:- Art.nr: 410745

Pälspläd

Tjock och exklusiv pläd av akrylpäls. Storlek 120 x 150 cm.
Pris: 399:- Art.nr: 41077000 vit, 41077095 grå (rek pris 499:-)

Pris: 399:- Art.nr: 5003434 (rek pris 798:-)

Sherpapläd

Exklusiv sherpapläd från Kosta Linnewäfveri med mycket mjuk
korallfleece på ena sidan. Andra sidan mönster av marmor.
Pris: 360:- Art.nr: 410593

Pälssockor

Få riktigt lurviga fötter med dessa sockor, mycket värmande och
bekväma. Storlek 34 x 26 cm.
Pris: 360:- Art.nr: 410771

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.
32
Pris: 329:- Art.nr: 5003435 (butikspris 499 kr)

Kabinväska

En modern trolley från Lord Nelson. Passar som handbagage på
alla flygbolag. Utrustad med TSA-lås och fyra hjul. 44 x 40 x 20 cm
Förpackad i presentkartong.
Pris: 360:- (Ord. pris 599:-) Art.nr: 411076

Flaskhållare

Ge bort en flaska av valffritt innehåll i denna håriga påse. Stoppa i
en flaska glögg och du har en perfekt, oväntad julklapp.
Pris: 149:- Art.nr: 410772

Badset Smögen

Badset i mjuk bomullsfrotté. Består av 2 st duschhanddukar
65 x 130 cm och 2 st mindre handdukar 50 x 70 cm.
Pris: 360:- Art.nr. 41042600 (vit,)
Pris: 360:- Art.nr. 41042635 (röd)
Pris: 360:- Art.nr: 41042658 (marin)
Pris: 360:- Art.nr: 41042695 (grå)
Pris: 360:- Art.nr: 41042699 (svart)

Korallrock

Mjuk och len rock av microfleece från Lord Nelson som ger den
perfekta mysfaktorn.
Pris: 360:- Art.nr: 42060021 (Cerise, utan brodyr)
Pris: 360:- Art.nr: 42060000 (Vit)
Pris: 360:- Art.nr: 42060058 (Marin)
(Ord. pris 514:-)

Frottéset 4 del

Klassisk enfärgad frotté med fiskbensbård i 100% skön bomull. Setet består av 2 st handdukar 60 x 40 cm och 2 st badlakan
65 x 130 cm.
Pris: 298:- Art.nr: 7010 (vit)
Pris: 298:- Art.nr: 7012(grå)
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Bäddset
Saltkällan

Bäddset av mikrofiber med horisontella ränder i olika bredd. Innehåller 2 örngott och 2 påslakan. Storlek 50 x 60 cm, 150 x 210 cm.
Pris: 360:- (Ord. pris: 598:-) Art.nr. 42096358 (Marin)
Pris: 360:- (Ord. pris 598:-) Art.nr. 42096395 (Grå)

Kosta Linnewäfveri bäddset Fjällbacka

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder. Storlek 50 x 60 cm, 150 x 210 cm. 2 påslakan och 2 örngott.
Pris: 360:- Art.nr: 416052 (ord. pris 1198:-)

Kosta Linnewäfveri bäddset Öland

Bäddset i mjuk satin med rutigt maritimt mönster från Kosta
Linnewäfveri. Storlek 50 x 60 cm, 150 x 210 cm. 2 påslakan och
2 örngott.
Pris: 360:- Art.nr.41616200 (ord. pris 1198:-)
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Bäddset
påfågel

Bäddset med påslakan och örngott i skön 100% bomull. Påslakanet
är ett s.k. dubbelface, vilket innebär att det är vändbart med två
olika utseenden. Storlek 50 x 60 cm, 150 x 210 cm.
Pris: 298:- Art.nr.1904 (4-dels)

Kosta Linnewäfveri bäddset Emanuel

Bäddset av finaste bomull med motiv av exklusivt porslinsmönster.
Ett påslakan och två örngott. 150x210 cm, 50 x 60 cm.
Pris: 360:- Art.nr.416130 ( ord. pris 499:-)

Kosta Linnewäfveri bäddset Porslin

Bäddset av finaste bomull med motiv av exklusivt porslinsmönster.
Ett påslakan och två örngott. 150x210 cm, 50 x 60 cm.
Pris: 360:- Art.nr.416131-50 (Blå. ord. pris 499:-)
Pris: 360:- Art.nr.416131-95 (Grå. ord. pris 499:-)
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Candy skålar

3 vackra skålar från SEA Glasbruk med ett brett användningsområde. Varför inte använda de små skålarna som ljuslykta, sockerskål, jordnötsskål eller dipskål och den stora som godisskål, chipsskål eller med vatten och flytljus? Blandade italienska chokladpraliner av högsta kvalitet ingår.
Pris: 299:- Röd. Art.nr: 5003307 (ord. pris 399:-)
Pris: 299:- Svart. Art.nr: 5003342 (ord. pris 399:-)
Pris: 299:- Vit. Art.nr: 5003341 (ord. pris 399:-)

Julburk Merry
Christmas

Burk i retro-design med en klassisk rödklädd tomte. Burken är i stående format med lock som har gångjärn. Passar bra att ställa fram
på fikabord eller att ge bort som gåva. Hälsningskort som läggs i
burken finns som tillval. Min. 12 st*
Pris: 199:- Art.nr: 51441 (Verganis 500 g)
Pris: 225:- Art.nr: 51442 (Crema Chocolat 500 g)
Pris: 225:- Art.nr: 51445 (Chocao 400 g)

Julburk bambi

Burk klädd i vintermotiv. Liggande format med överfallande lock.
Min. 5 st*
Pris: 376:- Art.nr: 51355 (Verganis 2 kg)
Pris: 398:- Art.nr: 51356 (Crema Chocolat 2 kg)
Pris: 376:- Art.nr: 51360 (Chocao 2 kg)
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Julburk stjärna

Burk klädd i julmotiv. Liggande format med överfallande lock.
Min. 5 st*
Pris: 376:- Art.nr: 51055 (Verganis 2 kg)
Pris: 389:- Art.nr: 51056 (Crema Chocolat 2 kg)
Pris: 376:- Art.nr: 51057 (Chocao 2 kg)

Star box

Målarhink med godis

Star Box är en ny spännande förpackning i fint papper med ett
transparent fönster som visar innehållet. En tygrem som handtag
gör lådan enkel att bära.
En personlig hälsning kan levereras vid önskemål i form en rund
etikett ovanför det transparenta fönstret. Min. 9 st*.

Du kan få din egen
dekal på hinken.

Pris: 239:- Vergani Assorted 1 kilo Art.nr: 51471
Pris: 265:- Crema Chocolate 1 kilo Art.nr: 51472
Pris: 239:- Chocao 1 kilo Art.nr: 51473

Rund klassisk målarhink fylld med godsaker. Finns med snöstjärnor
och som blank metall utan stjärnor. Går att få med eget tryck.
Min. 8 st*.

8 st
229:249:249:275:-

24 st
209:225:225:249:-

Art.nr: 51281 (Julkola 1 kg)
Art.nr: 51282 (Verganis 1 kg)
Art.nr: 51284 (Chocao 1 kg)
Art.nr: 51288 (Crema Chocolat 1 kg)

Jutesäck
tomte

En jutesäck med tomtetryck fylld med godsaker. Finns även som
1 kg-säckar. Min 10 st*

10 st
169:179:189:189:-

30 st
149:159:169:169:-

Art.nr: 51291 (Julkola 500 g)
Art.nr: 51292 (Verganis 500 g)
Art.nr: 51293 (Chocao 500 g)
Art.nr: 51298 (Crema Chocolat 500 g)

Zinkbalja

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. Min. 5 st*

Pris: 389:- Art.nr: 40519 (2kg)
Pris: 479:- Art.nr: 40520 (3 kg)
* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 135:-
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Vergani
special
pralines

Denna vackert utformade plåtask är fylld med 200 gram utsökta
praliner i två olika smaker, inslagna i folie. Detta visar i sin helhet
italienska Verganis känsla för perfekta smakupplevelser.
Asken kan även levereras med en personlig hälsning i form av ett
kort som fästs på burkens framsida. Den personliga hälsningen
(kortet) levereras separat med leveransen av askarna. Min. 8 st*.

Pris: 199:- Art.nr: 51088

Kakburk

En klassisk kakburk fylld med överraskningar. Tryckt med julinspirerad banderoll runt burken. Banderollen går att få med eget unikt
tryck. Min 12 st*

Pris: 215:- Art.nr: 51031 (Julkola 750 g)
Pris: 229:- Art.nr: 51038 (Crema chocolat 750 g)
Pris: 219:- Art.nr: 51036 (Chocao 650 g)
Pris: 219:- Art.nr: 51032 (Vergani 750 g)

Julburk village

En vacker plåtburk med lock i stående format att fylla med valfritt
innehåll.
Pris: 195:- Art.nr: 51461 (Vergani 500 g) Min 12 st*
Pris: 205:- Art.nr: 51462 (Crema chocolat 500 g) Min 12 st*
Pris: 195:- Art.nr: 51463 (Chocao 500 g) Min 12 st*

Pris: 229:- Art.nr: 51464 (Vergani 1000 g) Min 10 st*
Pris: 239:- Art.nr: 51465 (Crema chocolat 1000 g) Min 10 st*
Pris: 229:- Art.nr: 51466 (Chocao 1000 g) Min 10 st*
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* Man kan beställa mindre kvantiteter än minimiantalet men då mot en expeditionsavgift på 135:-

Fönsterskrin

Fönsterskrin som kan fås med både mjölkchoklad, mörk choklad
och de ljuvlilgt goda dragerade mandlarna från Maxtris. Min 20 st*
Pris: 179:- Julfigurer mörk choklad Art.nr: 51324
Pris: 179:- Dragerade mandlar, blandade smaker Art.nr: 51325
Pris: 129:- Vergani assorted 200 g. Art.nr: 51326

Delikatessbit

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.

Gåvoask med eget motiv
Pris: 150:- Mjölkchoklad. Art.nr: 51154 (24 bitar) Min 100 st*
Pris: 150:- Mörk choklad. Art.nr: 51155 (24 bitar) Min 100 st*
Gåvoask med standardtryck
Pris: 75:- Mjölkchoklad. Art.nr: 51152 (24 bitar) Min 33 st*
Pris: 75:- Mörk choklad. Art.nr: 51153 (24 bitar) Min 33 st*

Belvas
fairtrade

En exklusiv bjudask med fairtrademärkta chokladpraliner i olika
utförande och smaker från en av Belgiens mest framstående chokladtillverkare. Min 6 st*.
Pris: 399:- Art.nr: 51089 (400 g)

Chocolat
du nord

Välgjorda chokladpraliner av hög kvalitet och goda smaker.
Pris: 85:- Art.nr: 51091 (8 praliner)
Pris: 135:- Art.nr: 51093 (16 praliner)
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En riktigt
GOD JUL
önskar vi på
Tida Reklam!
Ulvestorpsgatan 1
Tidaholm
0502-106 00
info@tidareklam.com
www.tidareklam.com
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