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GÅVOKORT
Fler och fler upptäcker fördelen med gåvokort, och det blir mer populärt för varje år. Att mottagaren får välja sin julklapp 

uppskattas mycket och givaren blir då också mer positivt ihågkommen. Enkelt och bekvämt för givaren som slipper välja, men 
också fördel att få ett kort med egen hälsning. Kontakta en av våra duktiga säljare eller besök en av våra butiker. GÅVOKORT DJ

Art. nr: DJ430009

Vet du inte vad du ska välja så är ett gåvokort perfekt. Låt 
mottageran välja julklapp själv. Alla blir nöjda och glada. 

220:-
plus frakt 75:-

GÅVOKORT MED FÖRGÅVA BRANDFILT
Art. nr: DJ4340001

360:-
plus frakt 75:-

GÅVOKORT MED FÖRGÅVA GRATÄNGFORM MINI OJ
Art. nr: DJ4340002

360:-
plus frakt 75:-

GÅVOKORT MED FÖRGÅVA FLEECEPLÄD
Art. nr: DJ4340003

360:-
plus frakt 75:-

GÅVOKORT MED FÖRGÅVA MORBERG KOKBOK
Art. nr: DJ4340004

360:-
plus frakt 75:-

GÅVOKORT MED FÖRGÅVA SÄNGKAMMARLJUSSTAKE
Art. nr: DJ4340006

360:-
plus frakt 75:-

GÅVOKORT MED FÖRGÅVA KNIVSLIP
Art. nr: DJ4340005

360:-
plus frakt 75:-

Storsäljande och väldigt populärt kort där mottagaren kan välja mellan 
massa härliga gåvor och dessutom väljer du av nedan förgåva

KONTORAB UNIKT 240
Art. nr: Kontorab240

Fantastiskt bra och flexibelt gåvokort med extra lång hållbarhet. Kortet för dig som 
vill att mottagaren ska få riktigt många produkter och kategorier att välja mellan. 
Alltid mer än hundra produkter att välja på, dessutom kan sortimentet variera efter 
säsong och tillgänglighet, vilket gör att det alltid är aktuella gåvor. För att se
utbud: www.supekort.se. Kod: Kontorab240. Inget slutdatum.

240:-
plus frakt 79:-

KONTORAB UNIKT 360
Art. nr: Kontorab360

Fantastiskt bra och flexibelt gåvokort med extra lång hållbarhet. Kortet för dig som 
vill att mottagaren ska få riktigt många produkter och kategorier att välja mellan. 
Alltid mer än hundra produkter att välja på, dessutom kan sortimentet variera efter 
säsong och tillgänglighet, vilket gör att det alltid är aktuella gåvor. För att se
utbud: www.supekort.se. Kod: Kontorab360. Inget slutdatum.

360:-
plus frakt 79:-

MITT GÅVOKORT 250
Art. nr: S5099600

Ett gåvokort där man kan välja att lägga till en slant med 20% rabatt om gåvan 
man önskar överstiger kortets värde. Ett gåvokort med många märken i. Orrefors, 
Stelton och Callaway för att nämna några.  

250:-
plus frakt 79:-

MITT GÅVOKORT 360
Art. nr: S5099601

Ett gåvokort där man kan välja att lägga till en slant med 20% rabatt om gåvan 
man önskar överstiger kortets värde. Ett gåvokort med många märken i. Orrefors, 
Stelton och Callaway för att nämna några.  

360:-
plus frakt 79:-

VINGA HOME
Art. nr: VingaHome

Ett härligt gåvokort där mottagaren väljer gåva själv, men räcker inte
kortets värde till för det mottagaren önskar så kan de nu själva lägga
till så de får den perfekta julklappen. Tänk presentkort. Stort utbud av
gåvor att välja bland. 

360:-
plus frakt 79:-
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MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 2*
Art. nr: T8094

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en exklusiv ostbricka i 
acaciaträ med tre tillhörande ostbestick. Storlek hela 30 cm i diameter och 40 cm 
lång inklusive handtaget. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

360:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 4*
Art. nr: T8082

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; fina kött- och 
grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är 
speciellt tandad för bästa skärförmåga. Storlek på kniv är 23 cm och gaffeln 20 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong. 

360:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 5*
Art. nr: T8081

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en bra kockkniv med 
ett greppvänligt handtag och en knivslip med Leif Mannerströms namn. Knivens 
storlek: 32 cm, knivslipen: 19 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

360:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 6*
Art. nr: T8039

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; exklusivt skaldjursset 
för 6 personer. Innehåller 6 st långa skaldjursbestick (20 cm), 3 st gafflar 13 cm, 
1st kraftig krabbklo. Samtliga tillverkade av hög kvalitet i stål med mattsvart finish. 
Levereras i en exklusiv presentkartong.

360:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 8*
Art. nr: T8038

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint knivset i 2-delar 
av hög kvalitet och skärbräda. Knivarna har greppvänliga handtag. Storleken på den 
japanska kockkniven är 26cm och skalkniven 20cm inklusive handtag. Skärbrädan 
är 30x20x1,5 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

360:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 7*
Art. nr: T8095

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett rustikt förkläde i slitstark 
canvas/bomullsväv med Leif Mannerströms signatur på bröstet. Förklädet är justerbart 
i nackbandet, frontficka och en ögla för kökshandduken. Grytvanten är av samma höga 
kvalitet som förklädet. Kökshandduken 100% kraftig bomull. Levereras i en exklusiv 
presentkartong.

360:-
plus frakt 79:-

*Kortet levereras med ett elegant konvolut separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren
registrerar själv  sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor.

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 3*
Art. nr: T8089

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint knivset i 3-delar 
av hög kvalitet. Knivarna har greppvänliga handtag. Storleken på kockkniven är 32 
cm (bladet ca 20 cm), brödkniven är 34 cm (bladet ca 22 cm) samt skalkniven som 
är 12,5 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

360:-
plus frakt 79:-

*Kortet levereras med ett elegant konvolut separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren
registrerar själv  sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor.

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 1*
Art. nr: T8088

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett rivjärn och pepparkvarn 
i greppvänlig och elegant design. Kvarnen har ett keramiskt verk av hög kvalitet och 
rivjärnet är i rostfritt stål. Höjd kvarn: 26 cm, rivjärn: 28 cm. Levereras i en exklusiv 
presentkartong. 

360:-
plus frakt 79:-
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MOLTON 4-DELS BÄDDSET
Art. nr: V19114104

Bäddsetet består av två örngott och två påslakan i 100 % BCI-bomull 
som vävts i 144 TC. Certifierad med EU-Ecolabel, så du kan sova gott 
med vetskapen om att viktiga kvalitets- och miljömässiga kriterier 
uppnåtts i tillverkningen av ditt bäddset.

360:-

ABERDEEN HANDDUKSSET RE-USED COTTON
Art. nr: V194118 Grön, V194116 Beige, V194104 Grå

Aberdeen handduksset består av två badlakan och två handdukar i jordnära färger. 
Setet är framställt av 18% certifierad återvunnen bomull från leverantörernas 
bomullsavfall, tillverkad av vävd 550 gsm frotté. Fibrer som vanligen anses vara oan-
vändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade egenskaper, 
vilket efterlämnar dig med sköna badlakan och handdukar.

360:-

BÄDDSET KOSTA LINNEWÄFVERI
Art. nr: DJ416052-45 Lavendel, DJ416052-58 Marin, DJ416052-65 Grön,
DJ416052-95 Grå, DJ416052-03 Sand.

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder.
Innehåller två örngott och två påslakan.
Förpackning: presentpåse.

360:-

LINDA HANDDUKSSET KOSTA LINNEWÄFERI
Art. nr: DJ416153-00 Vit, DJ416153-03 Sand, DJ416153-54 Turkos, DJ416153-58 
Marin, DJ416153-95 Grå, DJ416153-97 Mörkgrå

Ett fantastiskt frottéset i ny och modern design. Frottén är strukturvävd 
på bägge sidor och har en blandning av bomull och lin för bra uppsug-
ningsförmåga. En modern frotté med en nätt bård. Ökotex-certifierad
Storlek: 2st 50 x 70 cm och 2st 70 x 130 cm.
Material: 70% bomull, 30% lin. 500g/m².

360:-

MANNERSTRÖM EXCLUSIVE GÅVOKORT 9*
Art. nr: T8035

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint bestickset 
i högklassig kvalitet i spegelpolish för 6 personer. Levereras i en exklusiv 
presentkartong. 

360:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM SELECTED GÅVOKORT 1*
Art. nr: T8061

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en kopparfärgad 
pepparkvarn med ett keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. Kvarnen är 21 
cm hög. I setet ingår dessutom en bräda i acaciaträ 20x30cm med 3 st bestick. 
Levereras i en exklusiv presentkartong. 

298:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM SELECTED GÅVOKORT 2*
Art. nr: T8051

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; en kopparfärgad pep-
parkvarn med ett keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. Kvarnen är 21 cm hög. I 
setet ingår dessutom en grytvante 18x28cm och grytlapp 20x20cm i linne. Levereras i 
en exklusiv presentkartong. 

298:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM SELECTED GÅVOKORT 3*
Art. nr: T8062

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett dessertset i 
högklassig kvalitet med spegelpolish och greppvänliga handtag. Setet innehåller 1 
st tårtspade, 24 cm och 6 st dessertskedar, 15 cm. I setet ingår dessutom en bräda 
i acaciaträ 30x20cm samt 3 bestick. Levereras i en exklusiv presentkartong. 

298:-
plus frakt 79:-

MANNERSTRÖM SELECTED GÅVOKORT 4*
Art. nr: T8099

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

298:-
plus frakt 79:-

*Kortet levereras med ett elegant konvolut separat tillsammans med bonusgåvan. Mottagaren
registrerar själv  sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor.
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HAMAM HANDDUK 2-PACK
Art. nr: S500348-8 Blå, S500348-9 Grå

Ett set med 2 stycken Hamamhanddukar i tunt vävd bomull.  
Mått: 92 x 170 cm. Förpackad i presentkartong

269:-

ULLPLÄD ERNST
Art. nr: FF140121

Härlig ullpläd i 100% Merinoull. 130 x 170 cm. Färg Natur.  
Levereras i presentförpackning.

360:-

PLÄD ERNST
Art. nr: FF140125 Mörkgrå, FF140126 Natur

Härlig våfflad pläd i återvunnet material. 150 x 200 cm. 
Levereras ihoprullad i presentförpackning.

360:-

PLÄD TINA
Art. nr: M235101

Bomullspläd i svart/vitt. Storlek: 130 x 170 cm 

225:-

PLÄD MIA KOSTA LINNEWÄFVERI
Art. nr: DJ410897-03 Sand, DJ410897-58 Marin, DJ410897-95 Grå

En mjuk pläd som ger en härlig värme. Det självklara valet i soffan på hösten. 
Den har två kontrastfärger på varsin sida. 245g/m².  Material: 45% superfin ull, 
30% acryl, 20% polyester och 5% cashmere. Mått: 130 x 170cm.

360:-
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LJUSSTAKE
Art. nr: DO5-8456 Svart, DO5-8457 Krom

Rund ljushållare i smide för 1 antikljus. Diameter 38 cm

215:-

LJUSSTAKE FLASKA ORREFORS JERNVERK 
Art. nr: DJ411146-00 Vit, DJ411146-95 Grå

Denna charmiga ljusstake i porslin är formad som tre flaskor som sitter ihop. 
Den ger ett fint ljussken då ljusen hamnar i olika höjd. Passar fint i många olika 
miljöer. Design: Jon Eliason. Höjd: 17, 21 resp 30 cm.

360:-

LJUSSTAKAR ERNST
Art. nr: FF140103

2 st kronljuslyktor i plåt med kupa av glas. H 26 cm, Ø 7 cm. 
Levereras i presentförpackning.

360:-

VÄRMELJUSLYKTOR 2-PACK ERNST
Art. nr: FF140106

2 st värmeljuslyktor i plåt med kupa av glas H 8 cm, Ø 5 cm.
Levereras i presentförpackning.

249:-
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TWIST LJUSSTAKE 2-PACK
Art. nr: DO5-8319

Eleganta ljusstakar i glas med kromad topp. 2-pack, 24 cm och 27 cm.

215:-

MINOT VAS / LJUSLYKTA
Art. nr: V8104      

Multifunktionell och snygg design som passar bra till användning som lykta 
eller vas. Lyktan har en platt botten, perfekt för ett stort ljus eller mellanstora 
blomsterbuketter. När du inte har några blommor att fylla vasen med, kan du 
med fördel låta den stå framme som en dekorativ prydnad. Den är lätt att flytta 
då den utrustats med handtag.

299:-

ANTIQUE DOFTLJUS
Art. nr: V1119 Rosa, V1116 Vit

Doftljus i glas. Färgen ligger på insidan av glaset 
för att ge ett extra vackert skimmer då ljuset är 
tänt. Brinntid 40 h.

99:-

LJUSSTAKAR ERNST
Art. nr: FF140124

2 st ljusstakar i svart metall. H 35 cm, H 50 cm.  
Levereras i presentförpackning.

360:-
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DOFTLJUS ERNST 1-PACK 
Art. nr: FF350105 Lycka i det lilla, FF350106 I det enkla, FF350107 Tid till ingenting

1 st doftljus i Soyavax. Brinntid 50h. H 9,5 cm, O 7,5 cm. 
Levereras i brun papperspåse. Minsta antal 12 stycken.

160:-

LJUSLYKTA HOLD
Art. nr: S5018043 Silver, S5018042 Guld

Charmig ljuslykta i munblåst glas med ett metallhölje i guld eller silver 
som glittrar fint från lågan. H 12,5 cm O 7 cm

189:-

VAS / LJUSLYKTA HOLD
Art. nr: S5018037 liten Silver, S5018036 mellan Silver, S5018040 stor Silver,
S5018041 liten Guld, S5017869 mellan Guld, S5018039 stor Guld

Hold är en unik, prisbelönad glasvas designad av Pascal Charmolu. Höj och 
sänkbar metallhållare som gör den till den mest optimala vas för både små som 
stora buketter. Finns i 3 storlekar.

269:-
Liten 

299:-
Mellan

499:-
Stor

WALTHAM SKÅLSET
Art. nr: V381119

Waltham skålset består av tre skålar i kristallglas. Skålarna har en tidlös design 
och passar perfekt för dig som vill ha glasskålar med stilrena strukturmönster. 
Skålarna är i en lämplig storlek för servering av snacks. Skålarna fungerar 
även utmärkt som flaskunderlägg för att undvika onödigt spill och efterföljande 
fläckar.

239:-

FLASKKYLARE ORREFORS JERNVERK
Art. nr: DJ411133-94 Alu, DJ411133-99 Svart

En nätt och smidig flaskkylare för såväl hemmabruk som på resan eller kanske 
en picknick?! Storlek: 14 x 14 x 21 cm.

360:-

SABRERINGSSABEL ORREFORS JERNVERK
Art. nr: DJ410852

Inget är festligare än att sabrera en champagneflaska när det
ska firas ordentligt. Med denna sabel kan du imponera på gästerna.
Levereras i snygg trälåda. Längd 43 cm.

360:-
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ORIENT MINIMUG CRANBERRY RED
Art. nr: 17478101

Fin mugg med vacker mönstereffekt i Orientserien. Glasyren kan skifta en 
aning i färgtonen. Storlek 1 dl. Material Stengods. Färg Cranberry red.
Minsta antal 12 st.

45:-

ORIENT ASSIETTE CRANBERRY RED
Art. nr: 17478201

Fin assiett med vacker mönstereffekt i Orientserien. Glasyren kan skifta 
en aning i färgtonen. Ø 19 x 3 cm. Material Stengods. Färg Cranberry red.
Minsta antal 12 st.

99:-

ORIENT SKÅL M CRANBERRY RED
Art. nr: 17478301

Fin skål med vacker mönstereffekt i Orientserien. Glasyren kan skifta en 
aning i färgtonen. Ø 15x H 7 cm. Material Stengods. Färg Cranberry red.
Minsta antal 6 st. 

129:-

ORIENT FRUKTFAT CRANBERRY RED
Art. nr: 17478401

Fint fruktfat med vacker mönstereffekt i Orientserien. Glasyren kan skifta 
en aning i färgtonen. Ø 35 x 4 cm. Material Stengods. Färg Cranberry red.
Minsta antal 4 st.

299:-

ORIENT SERVERA CRANBERRY RED
Art. nr: 17478701 Small, 17481901 Large

Fint Serveringsfat med vacker mönstereffekt i Orientserien. Glasyren kan 
skifta en aning i färgtonen. Material Stengods. Färg Cranberry red. Small 
36 x 18,5 x 2,5 cm, Large 35 x 26,5 x 3,5 cm. Minsta antal 4 st.

179:-
Small

279:-
Large

DRINKPAKET 4 GLAS + ISTÄRNINGSFORM
Art. nr: FH551373

4 st Lyngby glas med sugrör och isbitsformar till. Glasen är 65 cl, 
sugrören 15 cm i svart och iskulorna blir 4,5 cm i diameter.

360:-

ÖLLÅDA STOR
Art. nr: FH246918

Öllåda XL 30 x 18x 30 cm i akaciaträ- med plats för specialöl, läskflaskor 
och vinflaskor. Backen passar att ta med på picknick, på båten eller bara som 
en snygg inredningsdetalj i köket. Kapsylöppnare på sidan. Invändigt mått på 
utrymmet till flaskan är 8,2 x 8,2 x 10,8 cm.

360:-
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VINHÅLLARE HOLM
Art. nr: FH246908

Praktisk vinhållare i akaciaträ med handtag i svartlackerat järn. Hållaren har 
plats för två vinflaskor.  Invändiga mått på hålen för flaskorna är 8,7 x 9 cm. 
Storlek 23 x 10 x 37 cm.

299:-

ANTISLIP BRICKA 
Art. nr: CO2903 Trä, CCO2912 Svart

Continenta har tagit fram suveräna brickor med en beläggning vi kallar Anti 
Slip som gör att till exempel glas, tallrikar, muggar eller skålar inte glider när 
brickan bärs även om den skulle luta en aning. Det är en imponerande bricka som 
verkligen håller vad den lovar. Brickan finns i två varianter.

KÖTTERMOMETER SMOKE
Art. nr: M144310

Stektermometer SMOKE trådlös HOME i svart 16 x 6,2 x 3,25 cm

360:-

SALLADSSET, SKÅL MED BESTICK
Art. nr: FH551376

En fin salladsskål i blått/svart med salladsbestick i ek. 24 cm

360:-

SALTSTEN
Art. nr: SSH30

Denna rosa saltsten härstammar från Himalayabergens hjärta. Bestående 
av 100 % naturligt kristallsalt från över 180 miljoner år sedan. Stenen helt 
naturlig och utan kemikalier eller andra tillsatser. Saltstenen från Himalaya 
ger dina rätter en utsökt ”salt touch”! Dessutom använder du mindre salt än 
när du kryddar måltiden själv. Det finns flera olika sätt att använda saltstenen, 
för alla tempererade serveringar eller tillagningar. Mått: 30x20x3 cm.

360:-

SKÅLAR 3 PACK 12 CM PÅ BRICKA
Art. nr: FH821098

Bitz Cabaretset med 3 skålar i 12 cm på bräda i ekträ. Skålarna är i svart 
stengods med 3 ass. färger: ljusblå, mörkblå och grön på insidan

360:-

SKÄRBRÄDA JOSEPH JOSEPH
Art. nr: MJ60149

DoorStore™ Chop 2 Dessa smidiga skärbrädor kommer i en hållare som 
kan fästas på insidan av ett skåp för smart förvaring. Set om 2 skärbrädor 
i grå/grön. Mått 31 x 6,2 x 2 cm.

360:-

GRATÄNGFORM 2-PACK, ORREFORS JERNVERK
Art. nr: DJ410881-00 Vit, DJ4100881-99 Svart

I vår nya designserie från Jon Eliasson kommer dessa gratängformar. De 
passar brevid varandra i ugnen och är stapelbara i skåpet. Storlek: 21 x 
28cm. Material: keramik med gjutjärns känsla och emaljerad insida. Tål 
diskmaskin.

360:-

360:-

MUGG DROP 4-PACK
Art. nr: M232004

Muggar av märket TINA. Mat Tina har gjort stor succé med sin egen 
produktserie där bla. dessa muggar ingår. 

199:-
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KNIVSLIP VULKANUS BASIC
Art. nr: MSPB04BL

Prisad för sin kvalitet! Den optimala knivslipen. Slipar dina knivar
så de blir som nya. Tar minimal plats i kökslådan.

360:-

SKÅL & UPPLÄGGNINGSBESTICK ERNST
Art. nr: FF140122

Elegant mörkgrå skål i glaserat stengods med uppläggningsbestick i rostfritt 
stål och trä. Storlek: O 22 cm. L 28 cm. Levereras i presentförpackning.

360:-

UGNSFAST FORM & GRYTLAPPAR ERNST
Art. nr: FF140123

Fin mörkgrå ugnsfast form i stengods med 2 st grå grytlappar i 70 % Bomull 
30 % Linne. Mått D:30 cm H:8 cm.  Levereras i presentförpackning.

360:-

VINGLAS ERNST
Art. nr: FF140104

6 st vinlgas. 44 cl, H 23 cm, Ø 8 cm. Levereras i presentförpackning.

MORTEL & KÖKSHANDDUK ERNST
Art. nr: FF140105

Mortel i svart granit, H 7,5 cm, Ø 14 cm. 2 st kökshanddukar
100 % bomull, 47x70 cm. Levereras i presentförpackning.

360:-

MUGGAR CITAT 4-PACK ERNST
Art. nr: FF140107

4 st citatmuggar i porslin. H 9,5 cm, Ø 8 cm.
Levereras i presentförpackning.

299:-

KNIVBLOCK SATAKE
Art. nr: SVKBLOCK

Ett otroligt snyggt knivblock som håller dina knivar med hjälp av 
smala stickor av mjukplast som inte skadar dina knivar. 

360:-

SVANTE SKÄRVANTE
Art. nr: Svante

Perfekta redskapet som gör skärsår till ett minne blott. När du hackar
grönsaker eller använder rivjärnet så slipper du skada dina fingrar. 
Passar lika bra på höger som vänster hand.

99:-

360:-
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BUSCOT SKÄRBRÄDA
Art. nr: V3182

Skär-/serveringsbräda på hela 40 x 30 cm, vilket innebär att du har en stor yta 
att skära, förbereda eller servera på. Brädan är försedd med en smart hållare för 
surfplatta eller mobiltelefon så du enkelt kan följa dina recept. Brädan är även för-
sedd med ett praktiskt spår för vätskan så den enkelt kan hällas ut via en hällpip, 
vilket gör att man undviker onödigt spill. Tillverkad av FSC-certifierad teak.

360:-

KNIVSTÄLL ORREFORS JERNVERK
Art. nr: DJ410947

Fina knivar är som ett kuttersmycke i köket och såna vill man gärna visa upp. 
Denna stiliga knivhållare i akaciaträ har en kraftig magnet som håller dina 
knivar snyggt på plats. Mått: 25 x  27 x 12 cm.

360:-

FÖRKLÄDE LÄDER
Art. nr: FS700-00 Svart, FS700-60 Brun

Ett nytt snyggt förkläde i mjukt buffelskinn. Förklädet har en ficka och
en hängare för handuken på framsidan. Storlek 80 x 54 cm. 
Förpackad i en presentask.

360:-

PORSCHEKNIVAR

• Perfekt balanserade
• Japanskt type 301-stål i bladet
• 18/10-stål i handtaget
• 15 graders slipvinkel
• Slipas på sten eller vulkanus. 
• Underhålls med ett keramiskt bryne.
• Design: F.A. Porsche
• Levereras i presentförpackning

360:-
P4, 14 cm
GRÖNSAKSKNIV PORSCHE

360:-
P5, 19 cm
TRANCHERKNIV PORSCHE

360:-
P6, 21 cm
BRÖDKNIV PORSCHE

360:-
P7, 19 cm
FILÉKNIV PORSCHE

360:-
P19, 21 cm
UNIVERSALKNIV PORSCHE

360:-
P26, 26 cm
LAXKNIV PORSCHE
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KOCKKNIV JAPANSK MANNERSTRÖM
PREMIUM COLLECTION 18CM
Art. nr: T1268

Vacker och stilren design med ett handtag i borstat stål och Leif 
Mannerströms signatur på bladet. Svart ABS i handtaget för
bästa greppvänlighet. Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet
(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. Knivarna
levereras i en exklusiv presentkartong. 18 cm.

360:-

KOCKKNIV MANNERSTRÖM
PREMIUM COLLECTION 20CM
Art. nr: T1269

Vacker och stilren design med ett handtag i borstat stål och Leif
Mannerströms signatur på bladet. Svart ABS i handtaget för
bästa greppvänlighet. Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet
(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. Knivarna
levereras i en exklusiv presentkartong. 20 cm.

360:-

LÖKHACKARE MANNERSTRÖM
Art. nr: T1270

Mannerströms lätthanterliga lökhackare av hög kvalité. Hackar lök, färska 
kryddor etc på nolltid och gör att du slipper irriterade ögon. Knivarna roterar 
när du drar i handtaget och efter några få drag är det klart. Löken bör delas i 
mindre bitar först. Tillverkad i plast med metallknivar. Alla delar bör handdis-
kas. Storlek ca 13×10 cm. Levereras i presentkartong

149:-

KOMPAKT KÖKSVÅG MANNERSTRÖM
Art. nr: T1285C

En köksvåg i vikbar och modern design som blir en dekorativ detalj i 
köket. Köksvågen är mycket kompakt för bästa förvaring och har ett 
smidigt hål för upphängning. Vågen har alla de funktioner en modern 
kökvåg behöver. Det medföljer en utförlig bruksanvisning samt ett 
batteri, skål ingår ej. Vågens maxvikt är 5 kg. Storlek 23 x 8 x 1,5 cm. 
Levereras i en presentkartong.

249:-

PEPPARKVARN OCH RIVJÄRN MANNERSTRÖM
Art. nr: T9005

Fint tvådelat presentset i acaciaträ. Kvarnens insvängda
design gör den mycket greppvänlig och elegant samt rivjärnets
långa handtag gör att du lätt kan hålla den i handen. Bägge
produkterna kan med fördel ställas direkt på bordet där du kan
krydda och riva osten etc. Kvarnens verk är av högsta kvalitet i
carbonstål. Höjd kvarn 26 cm, rivjärn 28 cm. Levereras som ett
set i en exklusiv presentkartong.

360:-

STOR BRÄDA MED HANDTAG MANNERSTRÖM
Art. nr: T1542

Mannerströms stora bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket 
uppskattad present. Storleken på brädan är 55 x 16 cm lång inklusive handtag 
10 cm och besticken är 13 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

298:-

BESTICK KLASSISK 24-DELAR MANNERSTRÖM
Art. nr: T1200

Ett vackert och noga utvalt bestickset av Leif Mannerström ger dukningen en 
elegant klass. Besticken är gjorda av hög kvalitet i spegelpolish. Besticken 
är mjuka i formen och mycket sköna att hålla i. Tjockleken på gaffel, kniv och 
sked är 4 mm och teskeden 2,5 mm. Setet innehåller 6 st delar av varje sort. 
Levereras i en exklusiv presentkartong.

360:-

STEKPANNA GOURMET MANNERSTRÖM
Art. nr: T1332

En kvalitetsstekpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt handtag. 
Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 0,5 
mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Stekpannan är behandlad med 
quantanium 3 lager premium nonstick (klassen bättre än teflon). Passar alla 
spisar inklusive induktionshäll. Levereras i presentkartong.

360:-
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KNIVSET STIL MED BLOCK MANNERSTRÖM
Art. nr: T1209

Ett 3-delat knivset i elegant design av hög kvalitet där knivarna har ett svart 
greppvänligt handtag. Setet innehåller en kockkniv 20  cm, en brödkniv 22 cm, 
en skalkniv 12,5 cm samt ett universal knivblock: höjd 23 cm, diameter 11 cm. 
Levereras i en vit presentkartong.

360:-

BRÄDA MED BESTICK MANNERSTRÖM
Art. nr: T1560

En trevlig och omtyckt bräda i acaciaträ med 3 svarta 
kvalitetsbestick som passar utmärkt till lite av varje. 
Storlek bräda 23 x 21 x 1,5 cm, bestick 13 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong.

198:-

PEPPAR- OCH SALTKVARN MED KÖKSHANDDUKAR
MANNERSTRÖM

298:-

Art. nr: T9038

Elegant salt och pepparkvarn av högsta kvalitet. Kvarnarna har en matt lackad 
finish och en greppvänlig design. Kvarnarna levereras med keramiskt kvalitets 
verk och har en exklusiv stålring (2cm) i botten. Mannerströms berömda 
signatur i botten. Höjd 17 cm. 3 härliga grå handdukar som passar fint i köket! 
Kvalitén är av hög kvalité i 100% bomull. Mannerströms namn är invävt i en av 
handdukarna. Storlek 45 x 70 cm. Levereras i två separata presentkartonger.

UGNSFORM MED TVÅ KÖKSHANDDUKAR 
MANNERSTRÖM
Art. nr: T9036

Elegant och stilren rund ugns/gratängform med handtag i finaste stengods. 
Insidan på ugnsformen är spegelglaserad och utsidan är i mattsvart elegant 
finish med gjutjärnslook. Formen har två greppvänliga handtag för bästa grepp. 
Storlek 33 x 27 x 7 cm. Härliga grå handdukar som passar fint i köket! Kvalitén 
är av hög kvalité i 100% bomull. Mannerströms namn är invävt i en av handdu-
karna. Storlek 45 x 70 cm. Levereras i två separata presentkartonger.

298:-

MANDOLIN MANNERSTRÖM
Art. nr: T1265

Mandolinen är tillverkad med justerbara stålblad och gummifötter för stabilitet. Du 
skivar och strimlar, river grönsaker och rotsaker i perfekta, tunna skivor eller strim-
lor. Mandolinen har 3 olika strimlingslägen och ställbar skivningstjocklek från 1-9 
mm i 0.5 intervaller. Lätt att använda och att rengöra. Levereras med en plastskena 
som skyddar bladet (tas bort vid användning). Storlek 42 x 15 x 6,5cm (ihopfälld). 
Levereras i en presentkartong.

360:-

PINCETT OCH ZESTJÄRN
Art. nr: P3239

Ett stilrent och elegant kit med en kökspincett och ett zestjärn
från Chroma Type 301. Design by F.A. Porsche. Kökspincetten/
tången är en förlängning av dina fingrar. Perfekt när du ska peta
i ugnen, stekpannan eller grytan. Längd: 31 cm/18 cm.
Tål maskindisk.

360:-

PAVO 06 CARBON STEKPANNA
Art. nr: V2001

En stekpanna med bra värmeegenskaper och jämn värmedistribution. Med 
dagens kunskap om att vi bör välja bort teflon och släpp-lätt beläggningar är 
denna stekpanna ett smart och medvetet val mot en bättre hälsa. Stekpannan 
ger såväl kött som grönsaker en fin stekyta. Stekpannan är 3 mm tjock och av 
hög kvalitet samt skyddad med bivax för att skydda ytan under transport (tänk 
på att detta måste skrubbas bort innan första användning).

360:-
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PULSKLOCKA
Art. nr: TPBLP5160

En klocka från Blaupunkt med mängder av funktioner såsom 
tidtagarur, alarm, stegräknare och anti-lost funktion. Med 
en 1,44-tums display som visar upp notiser som du får i 
din telefon.

360:-

ASADO FÖRKLÄDE
Art. nr: V2155 Svart, V2156 Grön, V2159 Beige

Robust förkläde i stentvättad canvas 280 gsm med konstläder detaljer.
Ett förkläde med lång livslängd som bara blir finare med tiden.

199:-

ASADO GRYTVANTE
Art. nr: V2168 Svart, V2169 Grön, V2172 Beige

Grytvante i stentvättad canvas som blir ett fint inslag i köksinteriören. Detaljer 
i konstläder och kontrastsömmar i ett stilfullt rutmönster. En funktionell modell 
som är anpassad för både höger-och vänsterhänta. Tillverkad av 480 gsm 
bomullscanvas.

119:-

ASADO GRYTLAPP
Art. nr: V1038 Svart, V1039 Grön, V2173 Beige

Grytlapp i stentvättad canvas 480 gsm med detalj i konstläder 
och kontrastsömmar.

59:-

ELEKTRONISK TÄNDARE
Art. nr: FH158299

Tänd grillen och levande ljus utan att bekymra dig om gas eller andra 
drivmedel. Tändaren fungerar genom att bilda en kraftfull varm elektrisk stråle 
mellan två keramiska elektroder. USB-laddare medföljer. Levereras i snygg 
presentförpackning.

139:-

Hörlurar från det tyska varumärket Blaupunkt med otroligt bra ljud och 10 timmars 
speltid. Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingången och 
spela din favoritmusik. Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De 
mjuka öronkuddarna gör att de sitter väldigt bekvämt. Med mikrofon så du även kan 
använda dom för telefonsamtal.

HÖRLURAR
Art. nr: TPBLP4100

360:-

Kraftfullt utseende och ljud med denna högtalare med 2 stycken 5 Watts-högtalare. 
Snygg design i stilig retrolook och en fin detalj med läderflärpen. Dessutom inbyggd 
mikrofon för telefonsamtal. Får en exklusiv look med gravyr.

SOUNDBAR
Art. nr: TP1546

360:-

ASADO HELT SET
Art. nr: V215SV Svart set, V215GR Grönt set, V215BE Beige set

Förkläde, grytlapp samt grytvante som set.

360:-
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TOTOS VETEKUDDE
Art. nr: V5214 Grå, V15030050 Vit

Vetekudde för värme eller kyla, sydd med tre kanaler för en jämn temperaturåtergiv-
ning. Kudden värmer du enkelt i mikron eller kyler i frysen. Den är också utrustad med 
ett praktiskt band som gör att den är lätt att fästa till exempel runt nacken.

139:-

NECESSÄR LORD NELSON
Art. nr: DJ411079-95 Grå, DJ411079-58 Marin

Snygg och smidig necessär av bomullscanvas. Storlek: 26 x 11 x 19 cm. 
Förpackning: presentkartong.

249:-

RESEGARDEROB LORD NELSON
Art. nr: DJ41108-95 Grå, DJ41108-58 Marin

Stilig och snygg resegarderob, rymmer en kavaj och en 
skjorta eller tre skjortor. Storlek: 51 x 91 cm. Förpackning: 
non woven-påse

360:-

DUFFELVÄSKA LORD NELSON
Art. nr: DJ411153-95 Grå, DJ411153-58 Marin

 95 grå, 58 marin Duffelbagen har fått sitt namn efter staden den började att 
tillverkas i, och den staden var Duffel och ligger i Belgien. Väskan var av ett tjockt och 
slitstarkt tyg vilket idag kännetecknar denna väsksort. En annan vanlig detalj är att 
väskan har många spännen i sidorna. En duffelväska är lätt att packa och dess olika 
bärremmar ger flera bra sätt att bära väskan. Mått: 55 x 35 x 25 cm. Volym: 40 liter.

360:-

HUNTON WEEKENDVÄSKA
Art. nr: V522019 Blå, V523019 Brun

Rymlig weekendväska som passar perfekt till packningen inför kortare resor eller ut-
flykter. Väskan har en tidlös och klassisk design i mockaimitation med mässingdetal-
jer. Du kan välja eller variera hur du bär väskan, antingen i handtagen eller över axeln 
med axelremmen. Det gör den lättburen under dagar då man ständigt är på språng.

360:-

TRAVEL RYGGSÄCK
Art. nr: V500319

Ryggsäcken har en minimalistisk och modern design med smarta organisationsmöj-
ligheter som ser till att du kan utnyttja väskans totala utrymme till fullo. Utrustad 
med ett vadderat datorfack, samt en dold ficka på baksidan för säker förvaring av 
värdesakerna. Ryggsäckens behändiga storlek, justerbara remmar och välplanerade 
fack gör det smidigt för dig att ta med dig såväl dator som andra nödvändigheter. 
Detta gör väskan perfekt för mindre resor eller när natten ska spenderas borta.

360:-

KABINVÄSKA TIMING
Art. nr: 993227 Svart, 993228 Blå, 993229 Orange

Superlätt väska med TSA-lås och justerbart trolleyhand-
tag. Mycket följsam och behändig väska. 
Mått: 35 x 22 x 57 cm. 2,5 kg.

360:-

HANDSTEAMER FUNKTION 
Art. nr: FH179627

En smidig Handsteamer med 1000 watt i svart med 80 ml vattenbehållare.

360:-



DIN LOGO
Vid köp av minst 10 julkorgar bjuder vi på julkort med jul-
hälsning och er logo tryckt på. Fästs på korgens handtag 
vilket gör att din hälsning syns bra.

Vi bjuder på julkortet!

Vid köp av 25 jutesäckar eller fler bjuder vi på julkort 
med julhälsning och er logo tryckt på. 

Vi bjuder på julkortet!

Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning.

JUTESÄCK
Art. nr: 241807 (0,7kg), 241814 (1,4kg), 241821 (2,1 kg).

Omåttligt populära och fina linnesäckar fyllda med gott inslaget godis från kända 
varumärken, där alla kan hitta sin godbit. Innehåller bl.a Rollo, Marianne, Fox, Daim, 
Dumle. Innehåller nötter.

129:-
0,7 kg

229:-
1,4 kg

329:-
2,1 kg

JULKORG 2,4 KG
Art. nr: 61788

Klassikern som blivit storsäljare genom åren. Alla korgar är inslagna i cellofan med röd 
rosett och blir den perfekta julklappen till dina anställda, medarbetare eller kunder. 
Innehåller gott godis med kända varumärken, där alla kan hitta sin godbit.
I innehållet hittar du: Dumble, Marianne, Mars, Twist, Snickers, Bounty, Fox citron, 
Pulvertwist, Daim, Mjölkchocklad, Plopp, Bravokola (6 olika sorter), Pralinkulor Crisp
(4 olika sorter) Innehåller nötter.

395:-


