
W W W . T I N G S . S E

I år firar vi tio år med att göra det vi är bäst på.
Att fortsätta  göra människor glada genom fina och 
väl uttänkta gåvor! I år utökar vi Leif Mannerströms 

sortiment och har många goda nyheter att bjuda 
på. Kika gärna efter våra jubileumspriser som är 

utmärkta i katalogen!

Vi vill passa på att tacka alla våra
härliga kunder för ett fint samarbete 

under 10 roliga år.!
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Seten levereras i exklusiv presentkartong.

Sommarens mest populära sysselsättning, grillkvällen! Vi har tillsammans med 
Leif Mannerström valt ut två set för fina stunder vid grillen i sommar. 

Välj mellan grilltång och grillspade, eller marinadset. Eller varför inte båda två?

G e  b o r t  e n  g r i l l u p p l e v e l s e .

MANNERSTRÖMS BBQSET 2-DELAR  Set med grilltång och grillspade som är utrustade 
med silikon i handtagen för bästa grepp. Tillverkade av högsta kvalitet i rostfritt stål i borstad 
finish. Storlek på tång: 39 cm, grillspade: 42cm. Levereras i en presentkartong.

Art.nr. 1219  Pris 169.- 

 

MANNERSTRÖMS MARINADSET 2-DELAR  Gediget marinadset, 
noga utvalt av Leif Mannerström, som gör grillningen till en ren njutning. 
Tillverkat av högsta kvalitet i rostfritt mattborstad stål vilket ger en exklusiv 
finish. Setet består av en skål med två hällpipar och en grillpensel. Storlek 
på skål: diameter 12 cm, längd 25 cm. Levereras i en presentkartong.

Art.nr. 1218  Pris 169.-  

Leif Mannerström

T I N G S  B Ä S TA

 169:-
vårpris!
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KYLVÄSKA WATERPROOF BIG  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt att 
göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den är extra tjockt vadderad i 
aluminiumfoliering. Frontficka och två bärhandtag samt extra lång axelrem.   
Storlek: 35x24x35 cm och rymmer 26 liter. Levereras i påse.

Art.nr 1042 Limegrön Pris 219.-  Art.nr 1040 Svart Pris 219.-

Miljövänliga kylväskor av mycket hög kvalitet som är vatten- och smutsavvisande. 
Två snygga modeller att välja mellan, i svart och lime.

Va t t e n t å l i g  s o m m a r n y h e t !

T I N G S  B Ä S TA

 fr. 119:-
vårpris!

KYLVÄSKA WATERPROOF SMALL  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt 
att göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den är extra tjockt 
vadderad i aluminiumfoliering. Traditionell design med extra lång axelrem. 
Storlek: 23x15x22 cm. Levereras i påse.

Art.nr 1066 Limegrön Pris 119.-  Art.nr 1043 Svart Pris 119.-

Kylbagar med extra bra kylfunktion och tåligt material.
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KYLVÄSKA WATERPROOF BIG  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt att 
göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den är extra tjockt vadderad i 
aluminiumfoliering. Frontficka och två bärhandtag samt extra lång axelrem.   
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T I N G S  B Ä S TA

 fr. 119:-
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KYLVÄSKA WATERPROOF SMALL  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt 
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vadderad i aluminiumfoliering. Traditionell design med extra lång axelrem. 
Storlek: 23x15x22 cm. Levereras i påse.
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PICKNICKFILT RUTAN Trendig picknickfilt med ovansida i mjuk fleece och plastad undersida. Ihopvikt blir pläden en väska med praktiskt axelband och frontficka.  Stl 130x170 cm. 

Art.nr 1644 Lime/svart  Pris 139.-  

BADLAKAN LIME Sommarens snyggaste strand- badlakan i vårens färger. 400 gr velourfrotté. 
Bra bård för en liten brodyr eller liknande märkning. Stl 90x180 cm.

Art.nr 1483 Lime Pris 169.- 

BADLAKAN RAND Snyggt och prisvärt badlakan i härlig 400 gr bomullsvelour. 
Stl 80x160 cm.  

Art.nr 1476 Lime Pris 139.- 

VILLKOR
Priserna i denna katalog är ca priser vid köp av 25st. 
Moms, frakt, märkningskostnader etc tillkommer.
Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel.
För ytterligare information, se www.tings.se

Tings har massor av härliga vår- och sommarpresenter oavsett det gäller picknick, kök, bad 
och resa! Ge bort en känsla av sommar, här till extra bra pris!

S k ä n k  l i t e  s o m m a r k ä n s l a .

STRANDMADRASS RAND Snygg strandmadrass för lata sommardagar. Passar även bra som picknickfilt! Den har plastad  
baksida och viks enkelt ihop med ett kardborreband. Praktiskt bärhandtag. Framsidan passar bra till förädling med logo etc.  
Storlek: 150x145 cm (utvikt). Levereras i påse. 

Art.nr 1419 Limegrön/vit Pris 139.-  Art.nr 1418 Svart/vit Pris 139.-

Sköna vårnyheter som blir en uppskattad sommarpresent med logo t ex på locket!
Mycket prisvärda och ihopfällbara med praktiskt bärhandtag.

H ä r l i g  s t r a n d m a d r a s s  o c h  p i c k n i c k p l ä d .

T I N G S  B Ä S TA

 198:-
vårpris!

PICKNICKPLÄD SOFT Härligt mjuk picknickfilt med ovansida i fleece och en undersida med vattenavvisande PEVA. Enkel att vika ihop med kardborreband och 
den har ett praktiskt bärhandtag. Framsidan passar bra till förädling med logo etc. Storlek: 150x135 cm (utvikt). Levereras i påse. 

Art.nr 1671 Limegrön Pris 139.-  Art.nr 1670 Svart Pris 139.-

T I N G S  B Ä S TA

 139:-
vårpris!

Leif Mannerström

MANNERSTRÖMS BBQ SET STEEL 3-DELAR Exklusivt och gediget grillset noga  
utvalt av Leif Mannerström gör grillningen till en ren njutning. Grillredskapen är 
gedigna med silikon i handtagen för bästa grepp, men ändå mjuka i formen och  
sköna att greppa. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 rostfritt stål i mattborstad 
finish. Setet består av gaffel, tång och grillspade. Längd 40cm.    
Setet ligger i en exklusiv presentkartong. 

Art.nr 1203  Pris 298.-/set

MANNERSTRÖMS GRILLSPETT 8-DELAR Ett revolutionerande set med 6 grillspett 
och en ställning att lägga spetten på, vilket gör det enkelt att vända spetten och inget 
fastnar i grillgallret. Nu kan du lätt grilla ditt kött, fisk och även grönsaker som tomater 
utan att dom ”rullar” runt eller trillar ner i grillen. Exklusiva och gedigna grillspett noga 
utvalda av Leif Mannerström gör grillningen till en ren njutning. Tillverkade av högsta 
kvalitet i 18/10 rostfritt stål. Spettens längd är 36 cm.    
Setet ligger i en exklusiv presentkartong. 

Art.nr 1204  Pris 198.-/set

Seten levereras i exklusiv presentkartong.

T I N G S  B Ä S TA

  298:-
vårpris!

Till alla grillmästare ute i landet överraskar vi nu med ett extra fint grillset till ett jättebra pris! 
De tre viktigaste redskapen vid grillen med funktionella handtag av hög kvalitet. 

Komplettera gärna med ett set med grillspett.

G l ä d j e  v i d  g r i l l e n !

Leif Mannerström

EXKLUSIVA KÖTT & GRILLBESTICK 12-DEL  Mycket eleganta och klassiska 
bestick i rostfritt stål med trähandtag i rosewood. Riktigt fin finish på trähandtagen gör 
dessa bestick till en gåva utöver det vanliga. Förpackade i en exklusiv presentkartong. 

Art.nr 1220  Pris 298.-  

BBQ SET 3-DEL  Exklusivt grillset i rostfritt stål med trähandtag i rosewood. Gaffel, 
tång och grillspade. Längd 35 cm. Riktigt fin finish på trähandtagen gör dessa bestick 
till en gåva utöver det vanliga.  Förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1221  Pris 198.- 

BBQ HAMBURGERHALSTER Praktiskt grillhalster för 4 st hamburgare,  
levereras med en färdig form för 4 st hamburgare. Material: Nonstick  
behandlat stål. Storlek 58x26x4 cm. Levereras i presentkartong. 

Art.nr 1280  Pris 149.- 

MANNERSTRÖMS STEKKNIVAR 6-DELAR Riktigt fina stekknivar är ett måste för  
alla gourmander. Dessa är utvalda av Leif Mannerström och har ett vackert handtag  
i rödbrun Pakkawood, ett material som består av tunna lager trä som varvas/samman fogas 
med ett plastmaterial under hårt tryck. Detta skapar materialet Pakkawood som har sam-
ma sköna känsla som trä men med plastens hygieniska egenskaper. Bladen är tillverkade 
av högsta kvalitet i japanskt stål. Bladen är tandade och slipade för bästa skärpa.  
Storlek: 23 cm inklusive handtag. Setet levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1273  Pris 298.-/set 

T I N G S  B Ä S TA

 149:-
vårpris!
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T I N G S  B Ä S TA
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Fina fiskhalstret!
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Piffig pepparkvarn

06
Grönskande picknick!



MANNERSTRÖMS STORA BBQ-SET  Set med grilltång och grillspade som är utrustade med silikon i handtagen för bästa grepp. Tillverkade av högsta kvalitet i 
rostfritt stål i borstad finish. Storlek på tång: 39 cm, grillspade: 42cm tillsammans med  exklusiva och gedigna grillspett som gör grillningen till en ren njutning.  
Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 rostfritt stål. Spettens längd är 36 cm. Setet levereras i två olika presentkartonger.

Art.nr. 9004  Pris 298.-  

Vårt set med grilltång och spade tillsammans med grillspett, utvalda av Leif Mannerström, 
blir en fin sommargåva till alla grillmästare. Sommarfeeling!

M a n n e r s t r ö m s  g r i l l s e t .

2

T I N G S  B Ä S TA

298:-
vårpris!

Leif Mannerström

Ord. pris 367,-



BBQ MANNERSTRÖMS FISKHALSTER Exklusivt grillhalster för fisk, noga utvalt av Leif 
Mannerström. Gediget och greppvänligt handtag i silikon, i mjuk form. Tillverkad av högsta 
kvalitet i stål med nonstickyta för långvarig hållbarhet. Längd 70 cm.   
Levereras i presentkartong.

Art.nr 1229 Pris 149.-

BBQ MANNERSTRÖMS KORVHALSTER Exklusivt grillhalster för 6 korvar, noga 
utvalt av Leif Mannerström. Gediget och greppvänligt handtag i silikon, i mjuk 
form. Tillverkad av högsta kvalitet i stål med nonstickyta för långvarig hållbarhet.  
Längd 53 cm. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1228 Pris 129.-

Smarta grilltips utvalda av Leif Mannerström för att fixa bästa grillkvällen!
Fisk- och korvhalster med greppvänliga handtag.

G r i l l a  s o m  p r o f f s e t .

Noga utvalt av Leif Mannerström
och ligger i en fin presentkartong.

3

Noga utvalt av Leif Mannerström
och ligger i en fin presentkartong.

T I N G S  B Ä S TA

 129:-
vårpris!

Leif Mannerström

Leif Mannerström



KYLBAG/KORG MED STATIV  Den ultimata korgen med kylfunktion för fest ute i trädgården eller på sommareventet. Dubbla handtag gör den lätt att bära med sig. 
Höjd 70 cm. Rymmer hela 35 l.

Art.nr 1026 Svart Pris 198.-  Art.nr 1027 Limegrön Pris 198.-

Kul och annorlunda sommargåva och perfekt till utomhuspartyt.
Bunkra upp och passa på, nu till riktigt bra pris!

M e d t a g  p a r t y c o o l e r.

T I N G S  B Ä S TA

 198:-
vårpris!

S i t t  f i n t .  O c h  p r a k t i s k t .

4



M e d t a g  p a r t y c o o l e r.

KYLVÄSKA MED PALL Smart kylväska som blir praktisk att ta med överallt i kombination med en hopfällbar pall. Kylväskan är tillverkad i slitstarkt yttermaterial 600D 
polyester med 5mm isolering. Pallen är tillverkad i stål med sittdyna av 600D polyester. Kylväskan har ett huvudfack och en ficka på utsidan samt ett axelband.   
Storlek: 47x33x28cm. Finns i två färger.   

Art.nr 1029 Svart Pris 198.-  Art.nr 1030 Limegrön Pris 198.-

Våren hos Tings innebär fler fina och prisvärda överraskningar. 
Den här kombinerade kylväska/pall blir en fin sommarpresent 

till alla kommande utomhusaktiviteter!

S i t t  f i n t .  O c h  p r a k t i s k t .

Perfekt för utflykter i skog och natur, fiskeutflykten, koncerten etc. 
Enkel fästanordning

Praktisk bärrem
Ihopfällbar och tar liten plats

FAKTA

T I N G S  B Ä S TA

 198:-
vårpris!

5
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Inför alla sköna sommarfester presenterar vi dessa fina picknickkorgar 
med kylfunktion som blir en praktisk och prisvärd sommargåva. 

Kan göras personlig med eget tryck eller logotype. Nu kan sommaren komma!

H ä r l i g a  u t e l i v.

PICKNICKKORG MED KYLFUNKTION  Klassisk picknickkorg som även är isolerad och ger kylfunktion. Fungerar perfekt som en stor och elegant kylväska med extra 
praktisk frontficka. Material av 600 D polyester med 5 mm isolering. Finns i fem färger. Stl: 44x25x25 cm.

Art.nr. 1054 Lime  Pris 149.-  Art.nr. 1055 Svart Pris 149.-

T I N G S  B Ä S TA

 149:-
vårpris!

Va t t e n t å l i g  s o m m a r n y h e t !
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KYLVÄSKA WATERPROOF BIG  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt att 
göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den är extra tjockt vadderad i 
aluminiumfoliering. Frontficka och två bärhandtag samt extra lång axelrem.   
Storlek: 35x24x35 cm och rymmer 26 liter. Levereras i påse.

Art.nr 1042 Limegrön Pris 219.-  Art.nr 1040 Svart Pris 219.-

Miljövänliga kylväskor av mycket hög kvalitet som är vatten- och smutsavvisande. 
Två snygga modeller att välja mellan, i svart och lime.

Va t t e n t å l i g  s o m m a r n y h e t !

T I N G S  B Ä S TA

 fr. 119:-
vårpris!

KYLVÄSKA WATERPROOF SMALL  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt 
att göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den är extra tjockt 
vadderad i aluminiumfoliering. Traditionell design med extra lång axelrem. 
Storlek: 23x15x22 cm. Levereras i påse.

Art.nr 1066 Limegrön Pris 119.-  Art.nr 1043 Svart Pris 119.-

Kylbagar med extra bra kylfunktion och tåligt material.



Vi firar vårt jubileum med att presentera denna nyhet! En riktigt fin stekpanna med 
trelagers botten och en extra hållbar nonstickbehandling med flakes.

Finns i två storlekar!

M a n n e r s t r ö m s  j u b i l e u m s t e k p a n n a .

MANNERSTRÖMS JUBILEUMSTEKPANNA GRANIT  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 med flakes (klassen bättre än teflon). Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Finns i två storlekar. Levereras i presentkartong.

Ø 24 cm Art.nr. 1336  Pris 398.-   Ø 28 cm Art.nr. 1340  Pris 498.-

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA

Leif Mannerströms berömda signatur 
i botten på stekpannan och även på 

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

Svart Art.nr. 1313  Pris 298.-  Röd Art.nr. 1334  Pris 298.-  Vit Art.nr. 1328  Pris 298.-    

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.
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N u  ä v e n  i  s v a r t !

En god gryta fungerar alltid! Mannerströms röda fina grytor är eleganta  
och har en exceptionellt bra värmeledningsförmåga och hållbarhet.  

Gjorda i pressgjuten aluminium och passar alla spisar och hällar. 
Lämpar sig perfekt för långsam tillagning i ugn eller på spis.

M a n n e r s t r ö m s  g o d a  g r y t a .

MANNERSTRÖMS RÖDA GRYTOR  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 temperatur 240°C. 
Förläng livslängden på nonstick-ytan genom att använda trä eller plastredskap och diska gärna för hand. Finns i två olika modeller och storlekar!

GRYTA RUND

Rund Ø 20 cm, 2,5 liter Art.nr. 1395  Pris 398.-   Rund Ø 24 cm, 4,5 liter Art.nr. 1396  Pris 498.- 

Tätsittande och självtätande 
lock ser till att maten alltid 
kommer att vara fuktig och 
saftig genom kondensering. 

Dessutom har grytorna 
nonstick-yta inuti.

FAKTA

GRYTA OVAL

Oval 3,5 liter Art.nr. 1397  Pris 498.-   Oval 7 liter Art.nr. 1398  Pris 598.- 
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Nu finns Mannerströms omtyckta grytor även i svart. Med samma 
förträffliga hållbarhet och funktion som de röda grytorna. 

Välj mellan två olika modeller, rund eller oval.

N u  ä v e n  i  s v a r t !

Tätsittande och självtätande 
lock ser till att maten alltid 
kommer att vara fuktig och 
saftig genom kondensering. 

Dessutom har grytorna 
nonstick-yta inuti.

FAKTA

MANNERSTRÖMS SVARTA GRYTOR  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 temperatur 240°C. 
Förläng livslängden på nonstick-ytan genom att använda trä eller plastredskap och diska gärna för hand. Finns i två olika modeller och storlekar!

GRYTA RUND

Rund Ø 20 cm, 2,5 liter Art.nr. 1324  Pris 398.-   Rund Ø 24 cm, 4,5 liter Art.nr. 1370  Pris 498.- 

GRYTA OVAL

Oval 3,5 liter Art.nr. 1350  Pris 498.-   Oval 7 liter Art.nr. 1333  Pris 598.- 

GRYTA OVAL

Oval 3,5 liter Art.nr. 1397  Pris 498.-   Oval 7 liter Art.nr. 1398  Pris 598.- 
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Mannerströms vackra bestickset finns nu i trendriktigt svart och blir läcker att duka 
upp till fest med! Ligger i en mycket exklusiv presentkartong med en liten story om 

Leif Mannerström på insidan.

M a n n e r s t r ö m s  n y a  s v a r t a .

MANNERSTRÖMS BESTICKSET BLACK 24-DELAR  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 i matt svart. Tjocklek på gaffel, kniv och sked: hela 4 mm och teskeden 2,5 mm.  
Setet innehåller 6st gafflar, 6st knivar, 6st skedar och 6st teskedar. Alla bär Leif Mannerströms signatur på skaftet. Ligger förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1212  Pris 995.-/set 

Leif Mannerströms logo 
etsad på besticken.
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SERVERINGSBESTICK BLACK 4-DELAR  Serveringsbestick utvalda av Leif Mannerström som ger en exklusiv touch till serveringen. Gedigna bestick 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: 1 st serverings-/tårtspade,  
1 st såssked, 1 st salladsgaffel samt 1 st salladssked. Alla delar har Leif Mannerströms signatur på skaftet. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1216  Pris 398.-/set

Leif Mannerströms logo 
etsad på besticken.

DESSERTBESTICK BLACK 13-DELAR  Dessertbestick av Leif Mannerström som ger dessertdukningen fin balans och harmoni. Gedigna bestick i mjuk design som ger en skön 
känsla. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 stål i matt svart. Tjockleken på gaffeln och skeden är hela 2,5 mm. Setet innehåller:  
1 st serverings-/tårtspade och dessert-gafflar och skedar för 6 personer. Alla delar har Leif Mannerströms signatur på skaftet. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1217  Pris 498.- /set

Extra effektfullt blir det att duka med dessa nya trendiga bestickset i svart. 
Håller samma höga kvalitet och finish som alltid, utvalda av Leif Mannerström vars 

signatur pryder skaften på besticken.

Tr e n d i g a  b e s t i c k s e t .

Leif Mannerströms logo 
etsad på besticken.
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MANNERSTRÖMS BESTICKSET BORSTAD FINISH 24-DELAR  Besticksetet i modern design är noga utvalt av Leif Mannerström. Setet har en borstad matt finish 
i stål men samtidigt väldigt mjuka i formen och sköna att hålla i. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 stål med en matt borstad polering. Setet innehåller gafflar, 
knivar, matskedar och teskedar till 6 personer. Ligger i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1224  Pris 498.-/set  

Vackra bestick i borstad stål som förgyller middagsbjudningen.  
Läcker design noga utvald av Leif Mannerström.  Ligger i en mycket  

exklusiv presentkartong med en liten story på insidan.

M a n n e r s t r ö m s  b e s t i c k  i  b o r s t a d  f i n i s h .

Leif Mannerströms namn stämplat 
på undersidan av besticken.

14



SERVERINGSBESTICK BORSTAD STÅL 4-DELAR  Serveringsbestick utvalda av Leif Mannerström som ger en exklusiv touch vid serveringen. Alla delar har en borstad 
matt finish i stål men samtidigt väldigt mjuka i formen och sköna att hålla i. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 stål med en matt borstad polering. Setet innehåller 1 st 
servering/tårspade, 1st såssked, 1st salladsgaffel samt 1st salladssked. Ligger i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1226  Pris 298.-/set

DESSERTBESTICK BORSTAD STÅL 13-DELAR  Dessertbestick av Leif Mannerström som ger dessertdukningen fin balans och harmoni. Gedigna bestick i mjuk design som 
ger en skön känsla. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 stål med matt borstad polering. Tjockleken på gaffeln och skeden är hela 2,5 mm. Setet innehåller:  
1 st serverings-/tårtspade och dessert-gafflar och skedar för 6 personer. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1227  Pris 298.-/set

Riktigt fina serveringsbestick i exklusiv matt look i borstat stål i unik design utvalda 
av Leif Mannerström. Ligger fint förpackade i en presentkartong för en lyxig känsla

att kunna bevara under lång tid.

S e r v e r i n g s s e t  i  b o r s t a d  s t å l .
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MANNERSTRÖMS BESTICK 24-DELAR  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: hela 4 mm och teskeden 2,5 mm.   
Setet innehåller 6st gafflar, 6st knivar, 6st skedar och 6st teskedar. Alla bär Leif Mannerströms signatur på skaftet. Ligger förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1263  Pris 498.-/set  

Leif Mannerströms logo 
etsad på handtagen.

Gör någon glad med dessa vackra bestick som förgyller middagsbjudningen.  
Läcker design och Mannerströms signatur på skaften. Ligger i en mycket  

exklusiv presentkartong med en liten story om Leif Mannerström på insidan.

Va c k r a  b e s t i c k  f ö r  f i n b j u d n i n g .
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Leif hjälper tomten på traven och skapar många färdiga set att välja bland. 
Här två olika exklusiva set färdigpackade i fina presentkartonger!

Tv å  f i n a  s e t  a t t  g e  b o r t .

SERVERINGSBESTICK 4-DELAR  Serveringsbestick utvalda av Leif Mannerström som ger en exklusiv touch till serveringen. Gedigna bestick i mjuk design som ger  
en skön känsla. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i polerad 18/10 stål med spegelpolish och tjockleken är hela 3,5 mm. Setet innehåller: 1 st serverings-/tårtspade,  
1 st såssked, 1 st salladsgaffel samt 1 st salladssked. Alla delar har Leif Mannerströms signatur på skaftet. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1289  Pris 298.-/set

DESSERTBESTICK 13-DELAR  Dessertbestick av Leif Mannerström som ger dessertdukningen fin balans och harmoni. Gedigna bestick i mjuk design som er 
en skön känsla. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i polerad 18/10 stål med spegelpolish. Tjockleken på gaffeln och skeden är hela 2,5 mm. Setet innehåller:  
1 st serverings-/tårtspade och dessert-gafflar och skedar för 6 personer. Alla delar har Leif Mannerströms signatur på skaftet. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1288  Pris 298.- /set

Leif Mannerströms logo 
etsad på hantagen.
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Leif Mannerströms berömda signatur i botten 
på stekpannorna. Dessa stekpannor ligger 

förpackade i en fin giftbox.

Riktigt fina kvalitetsstekpannor med en botten i tre lager med en aluminiumkärna 
som gör de oerhört slitstarka och tåliga. Stekpannorna är behandlade med nonstick-

yta som är quantanium behandlad. Finns i hela fyra storlekar!

M a n n e r s t r ö m s  g o u r m e t s t e k p a n n o r

m e d  b o t t e n  i  t r e  l a g e r.

18

MANNERSTRÖMS GOURMETSTEKPANNA MED NONSTICK  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. Finns i fyra olika storlekar, den minsta är perfekt för omeletter! Levereras i presentkartong.

Ø 20 cm Art.nr. 1338  Pris 349.-   Ø 24 cm Art.nr. 1339  Pris 398.-   Ø 28 cm Art.nr. 1332  Pris 498.-   Ø 30 cm Art.nr. 1349  Pris 549.-

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA

M a n n e r s t r ö m s  p r o f f s s t e k p a n n o r

m e d  b o t t e n  i  f e m  l a g e r.
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MANNERSTRÖMS PROFFSSTEKPANNOR MED NONSTICK  En kvalitetsstekpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt handtag. Kvalitet: 18/10 rostfritt 
stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara värme. Stekpannan är behandlad 
med quantanium 3 lager premium nonstick (klassen bättre än teflon). Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Levereras i presentkartong och finns i fyra storlekar!

Ø 20 cm Art.nr. 1390  Pris 498.-   Ø 24 cm Art.nr. 1391  Pris 549.-   Ø 28 cm Art.nr. 1392  Pris 598.-   Ø 30 cm Art.nr. 1393  Pris 698.-

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

FAKTA

Stekpannornas 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. 

M a n n e r s t r ö m s  p r o f f s s t e k p a n n o r

m e d  b o t t e n  i  f e m  l a g e r.



MANNERSTRÖMS GOURMETGRYTA 5L MED GLASLOCK  En gryta av allra högsta kvalitet med två handtag samt ett glas lock. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 
mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 0,5mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Grytan passar alla spisar inklusive induktionshäll. Grytan rymmer 5 liter och är 24 
cm i diameter. Levereras i presentkartong.

Ø 24 cm Art.nr. 1356  Pris 598.-  

Leif Mannerströms berömda signatur i botten på grytorna.  

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA

Riktigt fina kvalitetsgrytor med en botten i tre lager med en aluminiumkärna  
som gör dem oerhört slitstarka och tåliga. Snygg, tidlös design med glaslock  

och kraftiga handtag. Finns i många bra storlekar!

M a n n e r s t r ö m s  g o u r m e t g r y t o r

m e d  b o t t e n  i  t r e  l a g e r.
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Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA

MANNERSTRÖMS GOURMETTRAKTÖRPANNA/GRYTA MED GLASLOCK  En traktörpanna/gryta med glaslock av allra högsta kvalitet med två ergonomiska 
sidohandtag i stål. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 0,5mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Båda grytorna passar alla spisar 
inklusive induktionshäll. Traktörgrytan är behandlad med quantanium 3 lager premium nonstick. Storlek: 24 cm i diameter. Finns i två varianter, en med ett handtag och en 
med 2 grythandtag. Levereras i presentkartong.

Ø 24 cm med ett stort handtag  Art.nr. 1357  Pris 598.-  Ø 24 cm med två mindre sidohandtag och nonstick  Art.nr. 1335  Pris 598.-     

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA

MANNERSTRÖMS GOURMETKASTRULLER MED GLASLOCK  Kastruller av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål samt ett glaslock. Kvalitet 
18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 0,5mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Kastrullerna passar alla spisar inklusive induktionshäll.  
3 literskastrullen är 18 cm i diameter, 2 literskastrullen är 16 cm i diameter och 1 literskastrullen 14 cm. Levereras i presentkartong.

Ø 14 cm, 1 liter Art.nr. 1323  Pris 298.-   Ø 16 cm, 2 liter Art.nr. 1344  Pris 398.-   Ø 18 cm, 3 liter Art.nr. 1355  Pris 498.- 

21



MANNERSTRÖMS PROFFSGRYTA 5L MED GLASLOCKEn 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.

Ø 24 cm, 5 liter Art.nr. 1385  Pris 698.-

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. Många storlekar att välja på!

M a n n e r s t r ö m s  p r o f f s k a s t r u l l e r

m e d  b o t t e n  i  f e m  l a g e r.

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

FAKTA

MANNERSTRÖMS PROFFSKASTRULLER MED GLASLOCK OCH SÅSKASTRULL Kastruller av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål samt 
ett glaslock. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara 
värme. Kastrullerna passar alla spisar inklusive induktionshäll. 3 literskastrullen är 18 cm i diameter, 2 literskastrullen är 16 cm i diameter och 1 literskastrullen 14 cm. Vi har 
även en specialgjord såskastrull med hällpip, den har inget glaslock. Levereras i presentkartong. 

Ø 14 cm, 1 liter Art.nr. 1376  Pris 398.-   Ø 16 cm, 2 liter Art.nr. 1377  Pris 498.-   Ø 18 cm, 3 liter Art.nr. 1378  Pris 598.- 
Såskastrull 1,5 liter Art.nr. 1379  Pris 398.-   

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

FAKTA
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MANNERSTRÖMS PROFFSTRAKTÖRPANNA MED GLASLOCK  En traktörpanna med glaslock av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag/ 
 hjälphandtag i stål. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket  
ger bästa tänkbara värme. Traktörpannan passar alla spisar inklusive induktionshäll. Storlek: 24 cm i diameter. Levereras i presentkartong.

Ø 24 cm Art.nr. 1384  Pris 698.-  

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

FAKTA
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MANNERSTRÖMS GOURMETKÖKSSET  Ett set av hög kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 0,5mm 430 stål i botten vilket ger 
bästa värme. Setet består av kastruller 1, 3 och 5 liter, en traktör panna och en 28 cm stekpanna. Alla kärl utom stekpannan har glaslock. Levereras i presentkartong.

Art.nr 9045  Pris 1 995.-/set

En fin gåva när man vill ge bort något alldeles extra. Tillverkade i de bästa  
materialen med trelagers botten och aluminiumkärna. Ett set med de fem  

viktigaste kärlen som behövs för att bli en stjärna i köket och som kommer att  
användas varje dag i år framöver. Allt signerat av mästerkocken Leif Mannerström. 

Läs mer om respektive produkt på föregående sidor.

M a n n e r s t r ö m s  g o u r m e t - s e t .

Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten.

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA
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Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

FAKTA

MANNERSTRÖMS PROFFSKÖKSSET  Ett set av högsta kvalitet med: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisolering 
och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara värme. Setet består av kastruller 1, 3 och 5 liter, en traktörpanna och en 28 cm stekpanna. Alla kärl utom stekpannan har 
glaslock. Levereras i presentkartong.

Art.nr 9044  Pris 2 995.- /set

Gåvan som gäller när du vill imponera stort. Leif Mannerströms best-in-show,  
ett set av allra högsta kvalitet med kärl tillverkade i de bästa materialen,  

med hela fem lagers botten och kopparkärna. De fem viktigaste kärlen som  
behövs för att bli en stjärna i köket och som kommer att användas varje  
dag i år framöver. Läs mer om respektive produkt på föregående sidor.

M a n n e r s t r ö m s  p r o f f s - s e t

Leif Mannerströms logo graverad i botten 
och etsad på handtagen.
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Smidig hällpip i locket.

MANNERSTRÖMS 4 L GRYTA MED AVHÄLLNINGSPIP OCH GLASLOCK  som lämpar sig perfekt till t ex pasta, kokta grönsaker etc. Grytan har ett ergonomiskt 
glaslock samt handtag vilket gör det enkelt att hälla av vattnet. Grytan är av allra högsta kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 0,5mm 430 stål i 
botten vilket ger bästa värme. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Grytan rymmer 4 liter och är 20 cm i diameter. Levereras i presentkartong.  

Ø 20 cm, 4 liter Art.nr. 1326  Pris 598.- 

MANNERSTRÖMS 4 L CYLINDERGRYTA MED INBYGGD SIL OCH GLASLOCK  
Smart gryta med insats som gör det enkel att lyfta ur och sila av t ex grönsaker eller pasta. Perfekt 
även för långa grönsaker som sparris, hela morötter osv. En gryta av allra högsta kvalitet med två 
handtag samt ett glas lock. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 
0,5mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Grytan passar alla spisar inklusive induktionshäll. 
Grytan rymmer 4 liter och är 15 cm i diameter. Höjd 23 cm. Levereras i presentkartong.

Ø 15 cm, 4 liter Art.nr. 1351  Pris 498.-

MANNERSTRÖMS PROFFSKITTEL 2,5 L Mycket exklusiv kittel för 
kaffe, te eller vatten. Inbyggd visselfunktion. 5 -lagers botten och 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 tänk-
bara värme. Kitteln passar alla spisar inklusive induktionshäll.  
Levereras i en presentkartong.

Art.nr. 1327  Pris 498.- 

P a s t a  p å  M a n n e r s t r ö m s  v i s .
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Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm

SS18/10: 0,7 mm
Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA



H u s h å l l s v å g  m e d  t r a d i t i o n e r.

MANNERSTRÖMS DURKSLAG  Mycket exklusivt av allra högsta kvalitet 18/10 rostfritt stål. Snygg tidlös design med kraftiga handtag. Leif Mannerströms logo stilrent 
graverat på sidan. Finns i två storlekar 20 cm samt 24 cm i diameter. Levereras i en presentkartong.

Ø 20 cm, 3 liter Art.nr. 1341  Pris 198.-  Ø 24 cm, 5 liter Art.nr. 1380  Pris 298.-
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KÖKSVÅG TRADITION  En klassisk mekanisk köksvåg i trendig retrostil av lackerad plåt och med en rostfri skål som rymmer hela 1 liter.  
Maxvikt 5 kg med en gradering på 20g. Storlek 20,6x23,6x24,5 cm. Finns i svart och levereras i en fin presentkartong.

Art.nr. 1296  Pris 249.-  

Leif Mannerström



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

håller lika hög kvalitet som övriga stekpannor.

M a n n e r s t r ö m s  g o u r m e t g r i l l p a n n a .

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

Ø 28 cm Art.nr. 1375  Pris 498.- 

Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

FAKTA
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MANNERSTRÖMS SALT- OCH PEPPARKVARN  Exklusiv salt- och pepparkvarn i pianolack-finish och användarvänlig design. Pepparkvarnens verk är av högsta 
 kvalitet i rostfritt stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. Höjd 20 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1394  Pris 349.-/set

Exklusivt set med salt- och pepparkvarn i vacker pianolack-finish.  
Stilren design som håller länge och en fin gravyr på undersidan med  

Leif Mannerströms signatur. 

M a n n e r s t r ö m s  s a l t -  o c h  p e p p a r k v a r n .

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.



En design som reflekterar ljus, harmoni och öppenhet. Sömlöst sammanfogande ger 
det en estetiskt tilltalande kniv med skarpa linjer i kombination med det pressade 
tyska stålet som ger ett avtryck av stilrena konturer. Utvalda av Leif Mannerström.

M a n n e r s t r ö m s  k n i v s e r i e   W

MANNERSTRÖMS KNIVSERIE W  Vackra knivar med teakhandtag och distinkta ihåliga mässingsnitar 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. Alla knivar levereras i en exklusiv presentkartong.

Kockkniv 20 cm Art.nr. 1275  Pris 398.-   Japansk kockkniv 18 cm Art.nr. 1276  Pris 398.-   Brödkniv 20 cm Art.nr. 1277  Pris 398.-   Universalkniv 13 cm Art.nr. 1278  Pris 249.-

Leif Mannerströms berömda 
signatur på knivbladet.

Japansk kockkniv 18 cm

Kockkniv 20 cm

Brödkniv 20 cm

Universalkniv 13 cm Knivarna ligger i en exklusiv presentkartong. 
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M a n n e r s t r ö m s  k n i v s e r i e   W

En historia av balans, precision och tidlös design. Tanken bakom designen är en 
dialog mellan kraftig kontrast, fria konturer och en balansgång mellan mjukt och vasst. 

Utvalda av Leif Mannerström.

M a n n e r s t r ö m s  k n i v s e r i e   M

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 robost utfrästa 
för att få bäst möjliga grepp. Alla knivar levereras i en exklusiv presentkartong.

Kockkniv 20 cm Art.nr. 1213  Pris 398.-   Japansk kockkniv 18 cm Art.nr. 1214  Pris 398.-   Brödkniv 20 cm Art.nr. 1225  Pris 398.-   Universalkniv 13 cm Art.nr. 1237  Pris 249.-

Leif Mannerströms berömda 
signatur på knivbladet.

Japansk kockkniv 18 cm

Kockkniv 20 cm

Brödkniv 20 cm

Universalkniv 13 cm Knivarna ligger i en exklusiv presentkartong. 
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Vassaste gåvan från Tings. Ett utsökt urval av knivar för alla tillfällen  
utvalda av Leif Mannerström, i en exklusiv presentkartong.  

Matlagningen blir enklare och roligare med riktigt bra knivar!

M a n n e r s t r ö m s  k n i v s e t .

MANNERSTRÖMS KNIVSET 11-DELAR  Ett set med elva delar 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 grepp vänlighet. Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för  
bästa skärpa. Knivbladen är gjorda i en speciell teknik som garanterar en fantastisk egg, bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Knivslipen är gjord i carbonstål  
med diamantplaterat överdrag 2,5 mm. Leif Mannerströms logo fint etsad på bladet. Knivarna ligger fint förpackade i en lyxig presentkartong.

Art.nr. 1262  Pris 2 495.-/set

Kockkniv 23 cm, kockkniv 20 cm,   
kockkniv 16 cm, brödkniv 25 cm, 

japansk kockkniv 18 cm, universalkniv 13 cm, 
skalkniv 10 cm, filékniv 25 cm,   

tranchergaffel 16 cm, trancherkniv 20 cm,
knivslip carbon 20 cm

INNEHÅLLER

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.
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MANNERSTRÖMS TRANCHERSET 2-DELAR  Exklusivt trancherset i modern design utvalt av Leif Mannerström. Handtag i borstat stål och svart ABS för bästa 
greppvänlighet. Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för bästa skärpa. Knivbladet är gjort i en speciell teknik som 
garanterar en fantastisk egg, bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Trancherkniv och tranchergaffel ligger fint förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1261  Pris 398.-/set  

MANNERSTRÖMS KOCK- OCH SKALKNIVSET 2-DELAR  med handtag i borstat stål och Mannerströms logo snyggt etsad på bladet. Kockkniven är 20 cm och  
skalkniven 10 cm. Ligger fint förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1290  Pris 498.-/set  

MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCK- OCH SKALKNIVSET 2-DELAR  med handtag i borstat stål och Mannerströms logo snyggt etsad på bladet.  
Japanska kockkniven är 18 cm och skalkniven är 10 cm. Ligger fint förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1291  Pris 498.-/set  

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.
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M a n n e r s t r ö m s  k n i v a r  i  b o r s t a t  s t å l .

MANNERSTRÖMS KNIVAR  Vacker och stilren design med ett handtag i borstat stål och Leif Mannerströms signatur på bladet. Svart ABS i handtaget för bästa greppvänlig-
het. Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för bästa skärpa. Knivbladen är gjorda i en speciell teknik som garanterar en 
fantastisk egg samt bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 58+-2. Knivslipen är gjord i carbonstål med ”diamant”platerat överdrag 2,5 mm. Alla knivar levereras i en mycket exklusiv 
presentkartong. Finns i 11 olika modeller.

Exklusiva knivar i modern design, noga utvalda för finsmakare av  
Leif Mannerström. Vassaste julklappen som gör matlagningen 

roligare och enklare, med en perfekt kniv för varje tillfälle.

Leif Mannerströms logo fint etsad på knivarnas blad.

MANNERSTRÖMS KOCKNVIV 20 CM  med handtag i borstat 
stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den fina 
kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1253  Pris 349.- 

MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCKKNIV 18 CM  med 
handtag i borstat stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer 
om den fina kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1255  Pris 349.- 

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 16 CM  med handtag i borstat 
stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den fina 
kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1254  Pris 329.- 

MANNERSTRÖMS SKALKNIV 10 CM  med handtag i borstat 
stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den fina 
kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1257  Pris 198.- 

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 23 CM  med handtag i borstat 
stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den fina 
kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1252  Pris 398.- 
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MANNERSTRÖMS BRÖDKNIV 25 CM  med handtag i borstat 
stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den fina 
kvalitén här bredvid. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1251  Pris 349.- 

MANNERSTRÖMS TRANCHERGAFFEL 16 CM  med handtag 
i borstat stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den 
fina kvalitén här bredvid. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1259  Pris 299.- 

MANNERSTRÖMS KNIVSLIP CARBON 20 CM  med handtag 
i borstat stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den 
fina kvalitén här bredvid. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1260  Pris 398.- 

MANNERSTRÖMS FILÉKNIV 25 CM  med handtag i borstat stål 
och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den fina kvalitén 
här bredvid. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1250  Pris 398.- 

MANNERSTRÖMS TRANCHERKNIV 20 CM  med handtag i 
borstat stål och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den 
fina kvalitén här bredvid. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1258  Pris 298.- 

MANNERSTRÖMS LAXKNIV 30 CM  med handtag i borstat stål 
och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om den fina kvalitén 
här bredvid. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1274  Pris 398.- 
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Exklusivt set med vackra köksknivar i Pakkawood, ett material som  
både är hållbart och hygieniskt. Knivarna är utvalda tillsammans med  

Leif Mannerström och håller mycket hög kvalitet.

M a n n e r s t r ö m s  k n i v s e t ,  t r ä .

MANNERSTRÖMS KNIVSET PAKKAWOOD 8-DELAR  Ett exklusivt set med 8 olika delar för alla matlagningstillfällen. Kvalitetsknivar i mörkbrun Pakkawood, ett 
material som består av tunna lager trä som varvas/sammanfogas med ett plastmaterial under hårt tryck. Detta material ha samma sköna känsla som trä, men med plastens 
hygieniska egenskaper. Bladen är tillverkade av högsta kvalitet i stål 5Crl5Mov (mjukt-hårt-mjukt) som valsas ut och sedan blir knivarnas blad. Denna teknik ger en fantastisk 
egg kombinerat med bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 56-58. Alla knivar levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1248  Pris 1 995.-/set

Kockkniv 20 cm, japansk kockkniv 17 cm, 
universalkniv 13 cm, skalkniv 9 cm,   

brödkniv 26 cm, filékniv 27 cm,
trancherkniv 20 cm, tranchergaffel 18 cm

INNEHÅLLER

Leif Mannerströms logo fint etsad på knivarnas blad.
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MANNERSTRÖMS TRANCHERSET TRÄ 2-DELAR  Exklusivt trancherset i mörkbrun Pakkawood, ett material som består av tunna lager trä som varvas/sammanfogas 
med ett plastmaterial under hårt tryck. Detta material ha samma sköna känsla som trä, men med plastens hygieniska egenskaper. Bladen är tillverkade av högsta kvalitet i stål 
5Crl5Mov (mjukt-hårt-mjukt) som valsas ut och sedan blir knivarnas blad. Trancherkniv 20 cm och tranchergaffel 18 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1247  Pris 398.-/set  

Leif Mannerströms logo fint etsad på knivarnas blad samt på handtaget.

MANNERSTRÖMS STEKKNIVAR 6-DELAR  Riktigt fina stekknivar är ett måste för alla gourmander. Dessa är utvalda av Leif Mannerström och har ett vackert handtag 
i rödbrun Pakkawood, ett material som består av tunna lager trä som varvas/sammanfogas med ett plastmaterial under hårt tryck. Detta skapar materialet Pakkawood som har 
samma sköna känsla som trä men med plastens hygieniska egenskaper. Bladen är tillverkade av högsta kvalitet i japanskt stål. Bladen är tandade och slipade för bästa skärpa. 
Storlek: 23 cm inklusive handtag. Setet levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1273  Pris 360.-/set  

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.
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M a n n e r s t r ö m s  k n i v a r  m e d  t r ä s k a f t .

Kvalitetsknivar noga utvalda av Leif Mannerström, med ett vackert  
handtag i mörkbrun Pakkawood. Finns i 6 olika modeller!

MANNERSTRÖMS KNIVAR  med ett vackert handtag i mörkbrun pakkawood. Materialet består av tunna lager trä som varvas/sammanfogas med ett plastmaterial under 
hårt tryck. Detta material har samma sköna känsla som trä men med plastens hygieniska egenskaper. Bladen är tillverkade av högsta kvalitet i stål 5Crl5Mov (mjukt-hårt-mjukt) 
som valsas ut och sedan blir knivarnas blad. Denna teknik ger en fantastisk egg kombinerat med bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 56-58. Alla knivar levereras i en exklusiv 
presentkartong. Finns i 6 olika modeller.

       

Leif Mannerströms logo fint etsad på 
knivarnas blad samt på handtaget.

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 20 CM  med handtag i 
Pakkawood och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om 
den fina kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1242  Pris 398.- 

MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCKKNIV 17 CM  med hand-
tag i Pakkawood och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om 
den fina kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1243  Pris 398.- 

MANNERSTRÖMS SKALKNIV 9 CM  med handtag i 
Pakkawood och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs mer om 
den fina kvalitén här ovan. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1245  Pris 198.- 
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MANNERSTRÖMS BRÖDKNIV 26 CM  med handtag 
i Pakkawood och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs 
mer om den fina kvalitén här bredvid. Levereras i en exklu-
siv presentkartong.

Art.nr 1241  Pris 398.- 

MANNERSTRÖMS FILÉKNIV 27 CM  med handtag 
i Pakkawood och Mannerströms logo etsad på bladet. Läs 
mer om den fina kvalitén här bredvid. Levereras i en exklusiv 
presentkartong.

Art.nr 1240  Pris 398.- 

MANNERSTRÖMS TRANCHERKNIV 20 CM  med 
handtag i Pakkawood och Mannerströms logo etsad på 
bladet. Läs mer om den fina kvalitén här bredvid. Levereras i 
en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1246  Pris 298.-  

39



SALTKAR OCH PEPPARKVARN  Klassiskt saltkar och pepparkvarn 14 cm 
hög, i högblank finish och greppvänlig. Pepparkvarnen har keramisk kvarn.   
Ligger förpackade i en exklusiv giftbox.

Vit Art.nr 1364  Pris 198.- 

PEPPARKVARN 32 CM  Exklusiv pepparkvarn som är hela 32 cm i högblank finish 
och grepp vänlig. Pepparkvarnen har keramisk kvarn. Snyggt förpackat in en mycket 
elegant giftbox.

Svart Art.nr 1365  Pris 198.-   Vit Art.nr 1366  Pris 198.- 

DIGITAL STEKTERMOMETER MED TIMER  Elegant designad stek-
termometer med inbyggd timer, ett utmärkt hjälpmedel i din matlagning. Drivs 
med 1st LR03 batteri som ingår. Stl. 7,5x7,5x0,5 cm, vit med silver ram. Ligger 
förpackad i en exklusiv giftbox.

Art.nr 1236  Pris 198.- 
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KÖTT- OCH GRILLBESTICK 8-DELAR  Klassiska kött- och grillbestick 
för fyra personer med greppvänliga handtag. Ligger förpackade i en exklusiv 
giftbox.

Art.nr 1235  Pris 198.-/set



SERVERING & UPPLÄGGNINGSBESTICK 3-DELAR  Mycket elegant set 
i högklassig kvalitet i spegelpolish med greppvänliga handtag. Setet innehåller en 
serveringsgaffel 21 cm, 1 serveringssked 21 cm och en tårtspade 24 cm. Alla delarna 
är 3 mm tjocka. Ligger förpackade i en elegant presentkartong.

Art.nr 1264  Pris 198.- 

STEKTERMOMETER MED DIGITAL KÖKSTIMER  Två fantastiska 
hjälpmedel vid matlagningen. Den eleganta stektermometern i ”fickknivsmodell” 
är liten och bra att ta med sig, endast 11,5 cm. Termometern visar 0-250°C. Drivs 
av 1st batteri som ingår. Kökstimern med touchknappar räknar upp/ner max 99 
min och 59 sek. Kraftiga magneter och inbyggd ställfunktion. Storlek 9x7 cm och 
drivs av 2st batterier som ingår.

Svart Art.nr 1269  Pris 198.-  Vit Art.nr 1270  Pris 198.- 

DIGITAL KÖKSVÅG  Elegant köksvåg som är ett perfekt hjälpmedel när man 
vill ha koll på matlagningen. Vågen har en sensorvåg, touchfunktion och en kapa-
citet på upp till hela 5 kg och en noggrannhet på 1 gram. CE och RoHs standard/
certifierad. Storlek: 19 cm i diameter och höjd 1,5 cm. Drivs av 1st litiumbatteri 
som ingår. Ligger förpackad i en elegant presentkartong.

Svart Art.nr 1267  Pris 198.- 

KÖTT & GRILLBESTICK 8 DELAR  Exklusiva kött- och grillbestick för 
fyra personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish. Kniven är speciellt 
tandad för bästa skärförmåga. Ligger förpackade i en elegant presentkartong.

Art.nr 1266  Pris 198.- 
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KVALITETSBESTICK 24 DELAR  Elegant och vackert designade bestick tillverkade i högklassig kvalitet i spegelpolish. Setet innehåller gafflar/knivar/skedar/teskedar  
för 6 personer. Levereras i elegant presentkartong.

Art.nr 1232  Pris 349.- /set

SKALDJURSBESTICK 10 DELAR  Elegant set med 6 st skaldjursbestick  
tillsammans med 3 gafflar och en kraftig krabbklo. För 6 personer. Allt snyggt  
förpackat in en elegant giftbox.

Art.nr 1238  Pris 249.- /set

KNIVSET STEEL 3 DELAR  Knivset i elegant design och med högsta kvalitet i 
japanskt stål. Kockkniv 20 cm, brödkniv 20 cm och skalkniv 12,5 cm.  
Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1230  Pris 349.-/set

2 4  d e l a r  b e s t i c k s e t  t i l l  j u b i l e u m s p r i s !
Leif Mannerström
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MAGISK VINDECANTERARE  Nu är problemet med att inte kunna decantera vinet direkt vid bordet löst. Med denna magiska bordsdecanterare filtrerar och luftar 
du ditt vin direkt vid servering. Levereras med en elegant bordshållare i en fin kartong.

Art.nr 1354  Pris 149.- 

MAGISK DUK  Nu är problemet med fläckiga bordsdukar löst. Denna duk är lika vacker och elegant som en linneduk, men fungerar lika bra som en avtorkbar vaxduk! 
100% polyester med teflonskydd som skyddar mot att fläckar tränger in. Garanterat en uppskattad gåva. Storlek 140x250 cm. Ligger i påse.

Art.nr 1114  Pris 298.-

När du spillt något, är det bara att  
torka så är fläcken borta!
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MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN ACACIA  Elegant kvarn i acaciaträ med en  
insvängd design för bästa greppvänlighet. Kvarnens verk är av högsta kvalitet i carbon-
stål. Höjd 32cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1367  Pris 298.-

MANNERSTRÖMS LILLA OSTBRICKA  Mannerströms lilla ostbricka i aca-
ciaträ med 3 st bestick blir en mycket uppskattad gåva/present. Storlek 30x20 cm. 
Levereras i en presentkartong.

Art.nr 1516  Pris 198.-/set

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

Art.nr 1518  Pris 169.-

Leif Mannerströms signatur 
inbränd i ostbrickan.

Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten.

Leif Mannerströms berömda 
signatur på trähandtaget.

MANNERSTRÖMS RUNDA OSTBRICKA  Mannerströms rejäla och exklusiva ost-
bricka med 2 ostbestick är ett måste för alla ostälskare! Ostbrickan ligger fint förpackad i 
en exklusiv kartong med små stories om 5 st populära ostar på insidan av locket. Brickan 
är gjord i acaciaträ och storleken är hela 28 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1519  Pris 298.-/set



Trendiga uppläggningsbrädor i två material blir en riktigt snygg inrednings- 
detalj i köket och på middagsbordet! Utvalda tillsammas med Leif Mannerström 

som har satt sin signatur på brädorna.

Va c k r a  g o u r m e t b r ä d o r  f ö r  f e s t !

MANNERSTRÖMS GOURMETBRÄDOR 3 STL  Mycket exklusiva uppläggningsbrädor, eller som en fin inredningsdetalj till köket! Snygg   
kombination med trendig ask/marmorlook blir en omtyckt gåva! Finns i tre olika modeller/storlekar och levereras i en presentkartong.

Storlek 50x20 cm (avlång)  Art.nr 1514  Pris 360.-  Storlek diam 28 cm (rund)  Art.nr 1515  Pris 360.- Storlek 30x20 cm (fyrkantig)  Art.nr 1513  Pris 198.-   

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

inbränd på brädorna.
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MANNERSTRÖMS SERVERINGSBRÄDA  Elegant och trendig uppläggningsbräda som blir en snygg inredningsdetalj i köket och på middagsbordet.  
Brädan är stor och passar till all slags uppläggning! Den är tillverkad av acaciaträ och står på två ”ben” (4 cm höga). Storlek på brädan är 70x30 cm   
(inkl handtaget som är 13 cm). Leif Mannerströms berömda signatur är inbränt vid handtaget. Levereras i en presentkartong.

 Art.nr 1521  Pris 498.- 

Leif Mannerströms berömda signatur 
inbränd på brädorna.



Mannerströms skärbrädor och uppläggningsbrädor i miljövänligt odlad bambu blir 
en uppskattad gåva! Nyheter i år är uppläggningsbrädorna på nästa sida 

med Leif Mannerströms signatur inbränd ovanpå brädorna.

M a n n e r s t r ö m s  f i n f i n a  b r ä d o r.

MANNERSTRÖMS SKÄRBRÄDA  Extra stor och kraftig skärbräda i bambu. Bambu odlas och är ett miljövänligt och mycket hårt material. Skärbrädan är försedd 
med 4st gummitassar så att den ligger stadigt på bänken. Levereras i presentkartong.

 45,5x35,5x3,5 cm  Art.nr 1508  Pris 349.-   

 

Leif Mannerströms logo fint bränd på skärbrädorna.

M a n n e r s t r ö m s  s t o r a  s k ä r b r ä d a !
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1.  MANNERSTRÖMS DELIKATESS & CHARKUTERIBRÄDA   
En elegant uppläggningsbräda i miljövänligt odlad bambu. Perfekt till 
uppläggning av olika delikatesser som t ex ostar, charkuterier etc. Storlek 
60x15x1,5 cm (inklusive handtag ca 10 cm). Levereras i en fin presentkartong.

Art.nr. 1512  Pris 198.-  

2. MANNERSTRÖMS FILÉ & UPPLÄGGNINGSBRÄDA  En stor 
och fin skärbräda i miljövänligt odlad bambu. Perfekt att använda till att filéa 
t ex fisk eller som en uppläggningsbräda. Storlek: 50x15x1,5 cm. Levereras i 
en presentkartong.

Art.nr. 1511  Pris 149.-  

MANNERSTRÖMS KNIVBLOCK  Ett mycket elegant knivblock i bambu med plats för upp till 12 knivar. Knivarna är bara att sticka ned i de svarta 
spröten som formar sig efter knivarna. Om du förvarar dina knivar väl, ökar det knivarnas livslängd avsevärt. Knivarna trivs som allra bäst om de förvaras 
i ett knivblock, istället för en kökslåda där dom riskerar att stöta samman mot varandra och andra redskap. Storlek: 23x28x9 cm. Ligger i presentkartong. 
(Knivar ingår ej)

Art.nr 1501  Pris 349.- 

 

Leif Mannerströms logo fint  
bränd på skärbrädorna.

1 .

2 .
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MANNERTRÖMS KNIVBLOCK I  BAMBU  Ett mycket exklusivt knivblock i bambu för plats för upp till hela 12 knivar. Bara att fästa på sidorna av det magnetiska  
bambublocket! Om du förvarar dina knivar väl, ökar det knivarnas livslängd avsevärt. Knivarna trivs som allra bäst om de förvaras på ett knivblock istället för i en kökslåda där 
dom riskerar att stöta mot varandra eller andra redskap. Dessutom lättillgängliga för dig när du behöver dom! Storlek: 28x28x9cm. Ligger i presentkartong. (Knivar ingår ej).

Art.nr 1507  Pris 498.-

Ett rustikt och klassiskt snyggt knivblock i bambu gör att du får ordning och reda 
bland knivarna! Dessutom håller de sig fina längre.

M a n n e r s t r ö m s  m a g n e t i s k a .

Leif Mannertröms signatur är inbränt i 
hörnet av knivblocket.
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KNIVSET STEEL 3 DELAR  Ett klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart greppvänligt handtag. Setet innehåller en japansk kockkniv 20 cm,   
en brödkniv 20 cm samt en skalkniv 12,5 cm.

Art.nr 1223  Pris 349.-/set

Leif Mannerström
Tre fina knivar förpackade i en exklusiv presentkartong!

EXKLUSIVA KÖTT & GRILLBESTICK 12-DEL  Mycket eleganta och klassiska bestick i rostfritt stål med trähandtag. Riktigt fin finish på trähandtagen gör dessa bestick till 
en gåva utöver det vanliga. Förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1220  Pris 298.-/set

Leif Mannerström

49



MANNERSTRÖMS STORA PEPPARKVARN  En mycket exklusiv pepparkvarn i högblank finish som är hela 41 cm.    
Pepparkvarnen har ett keramiskt malverk av mycket hög kvalitet. Ligger snyggt förpackad i en elegant giftbox. 

Art.nr. 1306  Pris 219.-  

MANNERSTRÖMS RANDIGA KÖKSHANDDUKAR 2-PACK  Klassiska randiga set i två olika färger passar fint i alla kök! Hög kvalitet i 100% bomull. Handdukarna levereras 
med ett elegant invävt band med ”Mannerström” runt om och ligger i en påse. Välj mellan grå randig eller röd randig. Storlek 50x70 cm.

Grå randig  Art.nr 1102  Pris 89.-/set  Röd randig  Art.nr 1103  Pris 89.-/set

Leif Mannerström
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MANNERSTRÖMS KÖKSHANDDUKAR 2-PACK  Exklusiv kökshandduk i 100% kraftig bomull. Mannerströms namn är exklusivt invävd i handduken. Handdu-
karna levereras med ett elegant invävt band med ”Mannerström” runt om och ligger i en påse. I setet ligger en vit och en grå handduk. Storlek 50x70 cm.

Art.nr 1101  Pris 98.-/set  

E x k l u s i v a  k ö k s h a n d d u k a r  a t t  g e  b o r t !

1. KÖKSHANDDUKAR 2-PACK  Detta set innehåller en svart ”våffel” handduk samt en 
klassisk svart/beige randig handduk i 100% bomull. Storlek 50x70cm. Levereras i påse.

Art.nr 1104  Pris 69.-/set  

Klassiskt vackra kökshandukkar som anstår 
en riktig mästerkock! 

2,3.  KÖKSHANDDUKAR 2-PACK  Eleganta kökshanddukar i 100% kraftig bomull. 
Storlek 50x70 cm. Levereras i påse.

Grå randig Art.nr 1125  Pris 69.-/set  

Grå rutig Art.nr 1127  Pris 69.-/set

BORDSTABLETTER 6-PACK  Elegant och dekorativt flätad bordstablett i 
svart plast som skyddar bordsytan. Storlek 30x40cm. Levereras i påse.

Art.nr 1105  Pris 129.-/set  
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MANNERSTRÖMS VATTENGLAS 6-DELAR 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. Ligger snyggt förpackade i en exklusiv giftbox. 

Art.nr 1325  Pris 298.-/set

Samtliga glas med 
Leif Mannerströms  

symbol är munblåsta.

M u n b l å s t a

Leif Mannerström
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Leif Mannerström

Glasen ligger i en exklusiv presentkartong.



Leif Mannerströms vackra munblåsta glas finns i fem olika varianter. 
Rödvins-, vitvins-, vatten- och två ölglas. Alltid lika uppskattat och fint  

att ge bort, och en klassisk och tidlös design.

M a n n e r s t r ö m s  g l a s ,  f ö r  f i n s m a k a r e .

MANNERSTRÖMS ÖLGLAS 6-DELAR Sex mycket exklusiva munblåsta glas i ren design som kan användas till öl eller som ett allroundglas. Höjd 15 cm och 
rymmer 420 ml. Ligger snyggt förpackade i en exklusiv giftbox. 

Art.nr 1320  Pris 360.-/set

Leif Mannerström

Glasen ligger i en exklusiv presentkartong.

MANNERSTRÖMS ÖLGLAS PÅ FOT 6-DELAR Ett klassiskt munblåst ölglas på fot som rymmer hela 510 ml, höjd 19,5 cm. Ligger snyggt förpackade i en 
exklusiv giftbox.

Art.nr 1330  Pris 360.-/set

Leif Mannerström

Glasen ligger i en exklusiv presentkartong.

Samtliga glas med 
Leif Mannerströms  

symbol är munblåsta.
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Riktigt vacker klassisk form på dessa vit- och rödvinsglas i munblåst glas. 
Gör någon glad till jul! Levereras i en exklusiv presentkartong.

V i t v i n -  e l l e r  r ö d v i n s g l a s  i  f i n  f o r m .

Glasen ligger i en 
exklusiv presentkartong.

MANNERSTRÖMS RÖDVINSGLAS 6-DELAR Sex mycket exklusiva munblåsta rödvinsglas i stilren design. Höjd 26 cm och rymmer 500 ml.  
Ligger snyggt förpackade i en exklusiv giftbox. 

Art.nr 1318  Pris 360.-/set

MANNERSTRÖMS VITVINSGLAS 6-DELAR  Sex mycket exklusiva munblåsta vitvinsglas i stilren design. Höjd 24,5 cm och rymmer 420 ml.  
Ligger snyggt förpackade i en exklusiv giftbox. 

Art.nr 1319  Pris 360.-/set
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Glasen ligger i en 
exklusiv presentkartong.

Leif Mannerström

Glasen ligger i en 
exklusiv presentkartong.

Leif Mannerström
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MANNERSTRÖMS VIN DEKANTERARE I  GLAS  En elegant och vacker glasvindekanterare i tidlös design. Dekantera och servera vinet i denna karaff direkt vid 
bordet. Höjd 22,5 cm och rymmer hela 1780 ml. Ligger snyggt förpackat i en exklusiv giftbox.

Art.nr 1321  Pris 298.- 

Låt vinet luftas i denna vackra dekanterare, utvald av Leif Mannerström, 
till extra förmånligt pris!

M a n n e r s t r ö m s  v i n d e k a n t e r a r e .

Leif Mannerström

Dekanteraren ligger i en 
fin presentkartong.



En smakfull och dekorativ uppläggning gör det roligare att sätta sig till bords. 
Här finner du en rad fina gåvor som gör sig bra på julbordet.

M a n n e r s t r ö m s  g å v o r,  f ö r  g o d a r e  s m a k

MANNERSTRÖMS SMAKBRICKA  Lyxig och modern serveringsbricka med 3 st porslinsskålar snyggt uppställda på en porslinsbricka. Skålarna har ett  
dekorativt randmöster på sidorna. 3 st designgafflar ingår också i setet. Storlek skålar: 11,5x11,5x5,8 cm. Bricka: 39x14 cm. Levereras i en exklusiv giftbox.

Art.nr 1374  Pris 298.- 

Smakbrickan ligger förpackad i en fin presentkartong.
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MANNERSTRÖMS PAJFORM  Elegant och stilren form i finaste  
porslin med dekorativt randmönster. Formen är 28 cm i diameter.  
Levereras i presentkartong.

Art.nr 1373  Pris 169.- 

MANNERSTRÖMS S.O.S BRICKA 7-DELAR Bricka i sten/skiffer 
 med 3st nubbeglas samt 3st porslinsskålar för sillen. Storlek bricka:  
22,5x18 cm. Glasen rymmer 5 cl. Storlek skålar: 10x7x3 cm. Levereras  
i en exklusiv giftbox.

Art.nr 1382  Pris 198.- 

Leif Mannerström

MANNERSTRÖMS PASTA-/SALLADSSKÅL  Stilren salladsskål i finaste porslin  
med dekorativt randmönster. Skålen är 30 cm i diameter. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1372  Pris 198.- 

MANNERSTRÖMS PLOCKBRICKA 7-DELAR  Serveringsbricka i sten/
skiffer inklusive 3st skålar med handtag samt 3st skedar. Storlek bricka: 30x11cm. 
Skålar: diam. 9 cm höjd 6,5 cm. Levereras i en exklusiv giftbox.

Art.nr 1381  Pris 198.- 
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Smidiga lättviktsväskor av hög kvalitet. Samtliga fyra storlekar har bra funktioner 
och detaljer som praktisk förvaring, teleskophandtag, extra garderob invändigt mm. 

En fin och uppskattad gåva!

L ä t t v i k t s t r o l l e y s  i  f y r a  o l i k a  m o d e l l e r.

LÄTTVIKTSVÄSKOR  Kvalitets väskor som är tillverkade i mycket tåligt material 100% PP (polypropylene) med frontficka i hela 1680D  
polyester. Väskorna har 4st hjul (360grader) och är oerhört smidiga att dra med teleskophandtag. Alla väskor har en frontficka för extra  
förvaring samt praktiska fickor inne i väskan för skor, toalettartiklar etc. Alla väskor är expanderbara och levereras med ett godkänt TSA lås.

WEEKEND TROLLEY 20”  40x26x59 cm, vikt 3 kg. Svart Art.nr. 1001  Pris 599.-

RESVÄSKA 24”  46x28x69 cm, vikt 3,5 kg. Svart Art.nr. 1002  Pris 699.-

RESVÄSKA 28”  51x32,5x79 cm, vikt 4 kg. Svart Art.nr. 1003  Pris 799.-

AFFÄRSTROLLEY BUSINESS  Kvalitetsväska som är tillverkad  
i mycket tåligt material 100% PP (polypropylene) med frontficka i 
hela 1680D polyester. Väskan har 4st hjul (360grader) och är smidiga 
att dra med teleskophandtag. Väskan har en frontficka för extra 
förvaring samt praktiska fickor inne iväskan. Expanderbar front.  
Storlek: 40,5x25x45,5 cm (16”). Vikt 2,3 kg.

Art.nr. 1004  Pris 498.-

Kombinationslås är godkänt 
TSA lås.

Alla väskor är expanderbara med 
möjlighet att öka volymen med 
hela 25%.

Affärstrolley med smart förvaring i locket.Finns i
tre storlekar!
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Smarta väskor för den som reser mycket i jobbet. Två olika modeller där 
datorn har en given plats i packningen.

M e d t a g  d a t o r.

DATARYGGSÄCK  med två stora fickor fram, innerfickor samt ett stort fack där 
man kan lägga sin laptop, passar upp till 17” dator. Ryggsäcken har även två nätfickor 
på sidan och ryggen är vadderad så den är skonsam för ryggen. Mått 32x18x45 cm.

Svart Art.nr. 1051  Pris 398.-

AFFÄRSTROLLEY  med bra och praktiska utrymmen. En frontficka samt 
stora fickor där man får plats med dator, pärmar och lite kläder. Väskan har 
bärhandtag. Mått 45x20x35 cm.

Svart Art.nr. 1053  Pris 498.-
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VÄSKSERIE BLACKSTYLE  Riktigt fina kvalitetsväskor för den som vill 
ha det bästa. Många smarta detaljer och funktioner. Väskorna är gjorda i 
marknadens senaste och bästa material, en kombination av 600D och 1680D 
polyester. 

SPORTBAG LARGE  Mått: 65x30x30 cm Art.nr. 1072  Pris 189.-    
RYGGSÄCK  Mått: 30x20x40 cm Art.nr. 1073  Pris 149.- 

Riktigt bra väskor av tålig kvalitet är vår serie Blackstyle. 
Bra att ta med på resan!

R e s t i p s !
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EXKLUSIV TROLLEYBAG  Stor och bra trolleybag i kraftig 1680D polyester med kraftiga dragkedjor, funktionella detaljer och praktiska utrymmen.  
Väskan har ett kraftigt draghandtag, två hjul och frontfickor/sidofickor/bärhandtag. Storlek 66x34x34cm.

Art.nr. 1048  Pris 498.-

Praktiskt teleskophandtag gör 
det lättare att resa!

VÄSKSERIE RUSH  Riktigt fina väskor för den sportige med många bra detaljer och funktioner. Bra kvalitet i 600D polyester. 

SPORTBAG  Mått: 50x30x30 cm. Svart Art.nr. 1010  Pris 169.- 

SPORTRYGGSÄCK  Mått: 28x20x40 cm. Svart Art.nr. 1007  Pris 139.- 

Tings har många olika storlekar på väskor och ryggsäckar, alla håller hög kvalitet 
och lämpar sig bra för påtryck av t ex logo!

S t o r t  o c h  s m å t t .



Grillfestens mest perfekta burgare med grillhalster för fyra hamburgare. 
Smart och smidigt och blir en annorlunda och innovativ gåva inför sommarens 

alla sköna stunder.

M a n n e r s t r ö m s  g r i l l t i p s !

BBQ HAMBURGERHALSTER Praktiskt grillhalster för 4st hamburgare, levereras med en färdig form för 4 st hamburgare. Material: Nonstick behandlat stål. 
Storlek 58x26x4 cm. Levereras i presentkartong. 

Art.nr 1280 Pris 149.-

Leif Mannerström
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BBQ MANNERSTRÖMS FISKHALSTER Exklusivt grillhalster för fisk, noga utvalt av Leif 
Mannerström. Gediget och greppvänligt handtag i silikon, i mjuk form. Tillverkad av högsta 
kvalitet i stål med nonstickyta för långvarig hållbarhet. Längd 70 cm.   
Levereras i presentkartong.

Art.nr 1229 Pris 149.-

BBQ MANNERSTRÖMS KORVHALSTER Exklusivt grillhalster för 6 korvar, noga 
utvalt av Leif Mannerström. Gediget och greppvänligt handtag i silikon, i mjuk 
form. Tillverkad av högsta kvalitet i stål med nonstickyta för långvarig hållbarhet.  
Längd 53 cm. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1228 Pris 129.-

Smarta grilltips utvalda av Leif Mannerström för att fixa bästa grillkvällen!
Fisk- och korvhalster med greppvänliga handtag.

G r i l l a  s o m  p r o f f s e t .

Noga utvalt av Leif Mannerström
och ligger i en fin presentkartong.

Noga utvalt av Leif Mannerström
och ligger i en fin presentkartong.

T I N G S  B Ä S TA

 129:-
vårpris!

Leif Mannerström

Leif Mannerström
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MANNERSTRÖMS STORA BBQ-SET  Set med grilltång och grillspade som är utrustade med silikon i handtagen för bästa grepp. Tillverkade av högsta kvalitet i 
rostfritt stål i borstad finish. Storlek på tång: 39 cm, grillspade: 42cm tillsammans med  exklusiva och gedigna grillspett som gör grillningen till en ren njutning.  
Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 rostfritt stål. Spettens längd är 36 cm. Setet levereras i två olika presentkartonger.

Art.nr. 9004  Pris 298.-  

Vårt set med grilltång och spade tillsammans med grillspett, utvalda av Leif Mannerström, 
blir en fin sommargåva till alla grillmästare. Sommarfeeling!

M a n n e r s t r ö m s  g r i l l s e t .

T I N G S  B Ä S TA

298:-
vårpris!

Leif Mannerström

Ord. pris 367,-



PICKNICKFILT RUTAN Trendig picknickfilt med ovansida i mjuk fleece och plastad undersida. Ihopvikt blir pläden en väska med praktiskt axelband och frontficka.  Stl 130x170 cm. 

Art.nr 1644 Lime/svart  Pris 139.-  

BADLAKAN LIME Sommarens snyggaste strand- badlakan i vårens färger. 400 gr velourfrotté. 
Bra bård för en liten brodyr eller liknande märkning. Stl 90x180 cm.

Art.nr 1483 Lime Pris 169.- 

BADLAKAN RAND Snyggt och prisvärt badlakan i härlig 400 gr bomullsvelour. 
Stl 80x160 cm.  

Art.nr 1476 Lime Pris 139.- 

VILLKOR
Priserna i denna katalog är ca priser vid köp av 25st. 
Moms, frakt, märkningskostnader etc tillkommer.
Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel.
För ytterligare information, se www.tings.se

Tings har massor av härliga vår- och sommarpresenter oavsett det gäller picknick, kök, bad 
och resa! Ge bort en känsla av sommar, här till extra bra pris!

S k ä n k  l i t e  s o m m a r k ä n s l a .

STRANDMADRASS RAND Snygg strandmadrass för lata sommardagar. Passar även bra som picknickfilt! Den har plastad  
baksida och viks enkelt ihop med ett kardborreband. Praktiskt bärhandtag. Framsidan passar bra till förädling med logo etc.  
Storlek: 150x145 cm (utvikt). Levereras i påse. 

Art.nr 1419 Limegrön/vit Pris 139.-  Art.nr 1418 Svart/vit Pris 139.-

Sköna vårnyheter som blir en uppskattad sommarpresent med logo t ex på locket!
Mycket prisvärda och ihopfällbara med praktiskt bärhandtag.

H ä r l i g  s t r a n d m a d r a s s  o c h  p i c k n i c k p l ä d .

T I N G S  B Ä S TA

 198:-
vårpris!

PICKNICKPLÄD SOFT Härligt mjuk picknickfilt med ovansida i fleece och en undersida med vattenavvisande PEVA. Enkel att vika ihop med kardborreband och 
den har ett praktiskt bärhandtag. Framsidan passar bra till förädling med logo etc. Storlek: 150x135 cm (utvikt). Levereras i påse. 

Art.nr 1671 Limegrön Pris 139.-  Art.nr 1670 Svart Pris 139.-

T I N G S  B Ä S TA

 139:-
vårpris!

Leif Mannerström

MANNERSTRÖMS BBQ SET STEEL 3-DELAR Exklusivt och gediget grillset noga  
utvalt av Leif Mannerström gör grillningen till en ren njutning. Grillredskapen är 
gedigna med silikon i handtagen för bästa grepp, men ändå mjuka i formen och  
sköna att greppa. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 rostfritt stål i mattborstad 
finish. Setet består av gaffel, tång och grillspade. Längd 40cm.    
Setet ligger i en exklusiv presentkartong. 

Art.nr 1203  Pris 298.-/set

MANNERSTRÖMS GRILLSPETT 8-DELAR Ett revolutionerande set med 6 grillspett 
och en ställning att lägga spetten på, vilket gör det enkelt att vända spetten och inget 
fastnar i grillgallret. Nu kan du lätt grilla ditt kött, fisk och även grönsaker som tomater 
utan att dom ”rullar” runt eller trillar ner i grillen. Exklusiva och gedigna grillspett noga 
utvalda av Leif Mannerström gör grillningen till en ren njutning. Tillverkade av högsta 
kvalitet i 18/10 rostfritt stål. Spettens längd är 36 cm.    
Setet ligger i en exklusiv presentkartong. 

Art.nr 1204  Pris 198.-/set

Seten levereras i exklusiv presentkartong.

T I N G S  B Ä S TA

  298:-
vårpris!

Till alla grillmästare ute i landet överraskar vi nu med ett extra fint grillset till ett jättebra pris! 
De tre viktigaste redskapen vid grillen med funktionella handtag av hög kvalitet. 

Komplettera gärna med ett set med grillspett.

G l ä d j e  v i d  g r i l l e n !

Leif Mannerström

EXKLUSIVA KÖTT & GRILLBESTICK 12-DEL  Mycket eleganta och klassiska 
bestick i rostfritt stål med trähandtag i rosewood. Riktigt fin finish på trähandtagen gör 
dessa bestick till en gåva utöver det vanliga. Förpackade i en exklusiv presentkartong. 

Art.nr 1220  Pris 298.-  

BBQ SET 3-DEL  Exklusivt grillset i rostfritt stål med trähandtag i rosewood. Gaffel, 
tång och grillspade. Längd 35 cm. Riktigt fin finish på trähandtagen gör dessa bestick 
till en gåva utöver det vanliga.  Förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1221  Pris 198.- 

BBQ HAMBURGERHALSTER Praktiskt grillhalster för 4 st hamburgare,  
levereras med en färdig form för 4 st hamburgare. Material: Nonstick  
behandlat stål. Storlek 58x26x4 cm. Levereras i presentkartong. 

Art.nr 1280  Pris 149.- 

MANNERSTRÖMS STEKKNIVAR 6-DELAR Riktigt fina stekknivar är ett måste för  
alla gourmander. Dessa är utvalda av Leif Mannerström och har ett vackert handtag  
i rödbrun Pakkawood, ett material som består av tunna lager trä som varvas/samman fogas 
med ett plastmaterial under hårt tryck. Detta skapar materialet Pakkawood som har sam-
ma sköna känsla som trä men med plastens hygieniska egenskaper. Bladen är tillverkade 
av högsta kvalitet i japanskt stål. Bladen är tandade och slipade för bästa skärpa.  
Storlek: 23 cm inklusive handtag. Setet levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1273  Pris 298.-/set 

T I N G S  B Ä S TA

 149:-
vårpris!
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PICKNICKFILT RUTAN Trendig picknickfilt med ovansida i mjuk fleece och plastad undersida. Ihopvikt blir pläden en väska med praktiskt axelband och frontficka.  Stl 130x170 cm. 

Art.nr 1644 Lime/svart  Pris 139.-  

BADLAKAN LIME Sommarens snyggaste strand- badlakan i vårens färger. 400 gr velourfrotté. 
Bra bård för en liten brodyr eller liknande märkning. Stl 90x180 cm.

Art.nr 1483 Lime Pris 169.- 

BADLAKAN RAND Snyggt och prisvärt badlakan i härlig 400 gr bomullsvelour. 
Stl 80x160 cm.  

Art.nr 1476 Lime Pris 139.- 

VILLKOR
Priserna i denna katalog är ca priser vid köp av 25st. 
Moms, frakt, märkningskostnader etc tillkommer.
Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel.
För ytterligare information, se www.tings.se

Tings har massor av härliga vår- och sommarpresenter oavsett det gäller picknick, kök, bad 
och resa! Ge bort en känsla av sommar, här till extra bra pris!

S k ä n k  l i t e  s o m m a r k ä n s l a .

STRANDMADRASS RAND Snygg strandmadrass för lata sommardagar. Passar även bra som picknickfilt! Den har plastad  
baksida och viks enkelt ihop med ett kardborreband. Praktiskt bärhandtag. Framsidan passar bra till förädling med logo etc.  
Storlek: 150x145 cm (utvikt). Levereras i påse. 

Art.nr 1419 Limegrön/vit Pris 139.-  Art.nr 1418 Svart/vit Pris 139.-

Sköna vårnyheter som blir en uppskattad sommarpresent med logo t ex på locket!
Mycket prisvärda och ihopfällbara med praktiskt bärhandtag.

H ä r l i g  s t r a n d m a d r a s s  o c h  p i c k n i c k p l ä d .

T I N G S  B Ä S TA

 198:-
vårpris!

PICKNICKPLÄD SOFT Härligt mjuk picknickfilt med ovansida i fleece och en undersida med vattenavvisande PEVA. Enkel att vika ihop med kardborreband och 
den har ett praktiskt bärhandtag. Framsidan passar bra till förädling med logo etc. Storlek: 150x135 cm (utvikt). Levereras i påse. 

Art.nr 1671 Limegrön Pris 139.-  Art.nr 1670 Svart Pris 139.-
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W W W . T I N G S . S E

I år firar vi tio år med att göra det vi är bäst på.
Att fortsätta  göra människor glada genom fina och 
väl uttänkta gåvor! I år utökar vi Leif Mannerströms 

sortiment och har många goda nyheter att bjuda 
på. Kika gärna efter våra jubileumspriser som är 

utmärkta i katalogen!

Vi vill passa på att tacka alla våra
härliga kunder för ett fint samarbete 

under 10 roliga år.!
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Seten levereras i exklusiv presentkartong.

Sommarens mest populära sysselsättning, grillkvällen! Vi har tillsammans med 
Leif Mannerström valt ut två set för fina stunder vid grillen i sommar. 

Välj mellan grilltång och grillspade, eller marinadset. Eller varför inte båda två?

G e  b o r t  e n  g r i l l u p p l e v e l s e .

MANNERSTRÖMS BBQSET 2-DELAR  Set med grilltång och grillspade som är utrustade 
med silikon i handtagen för bästa grepp. Tillverkade av högsta kvalitet i rostfritt stål i borstad 
finish. Storlek på tång: 39 cm, grillspade: 42cm. Levereras i en presentkartong.

Art.nr. 1219  Pris 169.- 

 

MANNERSTRÖMS MARINADSET 2-DELAR  Gediget marinadset, 
noga utvalt av Leif Mannerström, som gör grillningen till en ren njutning. 
Tillverkat av högsta kvalitet i rostfritt mattborstad stål vilket ger en exklusiv 
finish. Setet består av en skål med två hällpipar och en grillpensel. Storlek 
på skål: diameter 12 cm, längd 25 cm. Levereras i en presentkartong.

Art.nr. 1218  Pris 169.-  

Leif Mannerström

T I N G S  B Ä S TA

 169:-
vårpris!
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KYLVÄSKA WATERPROOF BIG  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt att 
göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den är extra tjockt vadderad i 
aluminiumfoliering. Frontficka och två bärhandtag samt extra lång axelrem.   
Storlek: 35x24x35 cm och rymmer 26 liter. Levereras i påse.

Art.nr 1042 Limegrön Pris 219.-  Art.nr 1040 Svart Pris 219.-

Miljövänliga kylväskor av mycket hög kvalitet som är vatten- och smutsavvisande. 
Två snygga modeller att välja mellan, i svart och lime.

Va t t e n t å l i g  s o m m a r n y h e t !

T I N G S  B Ä S TA

 fr. 119:-
vårpris!

KYLVÄSKA WATERPROOF SMALL  Kylväska av mycket hög kvalitet med 
ekovänligt material av PVC tarpulin som är smuts- och vattenavvisande och lätt 
att göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den är extra tjockt 
vadderad i aluminiumfoliering. Traditionell design med extra lång axelrem. 
Storlek: 23x15x22 cm. Levereras i påse.

Art.nr 1066 Limegrön Pris 119.-  Art.nr 1043 Svart Pris 119.-

Kylbagar med extra bra kylfunktion och tåligt material.
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