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Priserna i denna katalog är ex.moms & ca priser vid köp av 25st. 
Moms, frakt, märkningskostnader etc tillkommer.

Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel.
Priserna i katalogen gäller t.o.m 2019-12-31.

WWW.TINGS.SE

VILLKOR



Vi älskar julen och att göra människor glada, och vi får 
många bevis på att våra julklappar är lika uppskattade 
att både ge som att få . Vårt fina samarbete med Leif 

Mannerström utvecklas hela tiden och tillsammans med 
honom är vi på ständig jakt efter nya köksprodukter 

som kommer till nytta och glädje för alla.

I år presenterar vi ett helt nytt utseende på våra 
exklusiva giftboxar och tillsammans med våra rykande 

färska gåvokort i tre prisklasser och generösa 
bonusgåvor, tror vi på en riktigt bra jul i år. 

Välkommen till Tings hemtrevliga värld av gåvor.

G u l d k a n t  t i l l  j u l .
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E n k e l t  a t t  g e  b o r t ,  o c h  e n k e l t  f ö r  k u n d e n  a t t  b e s t ä l l a

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

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

www.mannerström.se

M A N N E R S T R Ö M 
G I F T C A R D ®

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

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

bland en mängd fina köksartiklar.

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

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

Ha en smakfull jul! 

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

Gåvokortet levereras med ett exklusivt konvolut separat. 
Läs mer på kommande sidor vad respektive kort innehåller. De tre korten heter: 

Selected 298.-, Exclusive 360.- och Signature 498.-.

M A N N E R S T R Ö M 
G I F T C A R D ®

YO U R S  T O  C H O O S E
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M A N N E R S T R Ö M 
G I F T C A R D ®

ÅRETS JULKLAPP
BONUSGÅVA + GÅVOKORT + VALBAR GÅVA

BONUSGÅVA +
VALBAR GÅVA
YO U R S  T O  C H O O S E

Det bästa av 
allt, du väljer 

själv vad du vill 
ha i gåva!

Medföljer varje gåvokort.

O N L I N E

I  gåvokortet har du möjl ighet att väl ja 

mellan ett 70-tal  f ina gåvor.  Bonusgåvan som medföljer utan 

kostnad ti l l  varje gåvokort har ett värde på hela 360 kronor.

Bonusgåva
värde hela

 360.-
på köpet

Mannerströms gåvokort Exclusive innehåller ett 70-tal fina köksgåvor som mottagaren själv väljer på hemsidan: 
www.mannerström.se. Som en extra förmån ingår även en bonusgåva (värde hela 360.-) och det finns 9 st olika 

bonusgåvor att välja bland, se sid 5-13. 

Gåvokortet levereras med ett exklusivt konvolut separat tillsammans med bonusgåvan ni valt. 

Gåvan som mottagaren väljer levereras inom 2 veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på                                  
hemsidan med koden som finns angiven på gåvokortets baksida. Enklare blir det inte!

 Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort.

 Art.nr. se sida 5-13 Pris 360.-/Gåvokort inkl bonusgåva

70
H ä r l i g a
g å v o r !

Se hela det valbara sortimentet som finns i det exklusiva gåvokortet på: www.mannerström.se

Exclusive

Exclusive
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Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten på kvarnen.

BONUSGÅVA 1 MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN & RIVJÄRN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett rivjärn och pepparkvarn i greppvänlig och elegant design. Kvarnen har ett keramiskt verk av hög kvalitet och rivjärnet 
är i rostfritt stål. Färg/material: svart/gummiträ. Höjd kvarn: 26 cm, rivjärn: 28 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras med ett elegant konvolut separat tillsam-
mans med bonusgåvan.

Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. 
Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8088 Bonusgåva 1 Mannerströms pepparkvarn & rivjärn + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

BONUSGÅVA 1 
PEPPARKVARN & RIVJÄRN BLACKLINE

Exclusive

Exclusive
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BONUSGÅVA 2 MANNERSTRÖMS OSTBRICKA & BESTICK + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

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

Art.nr. 8094 Mannerströms ostbricka & bestick + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

BONUSGÅVA 2 
OSTBRICKA & TRE BESTICK

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

Exclusive
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BONUSGÅVA 3 
KNIVSET JAPANSK STEEL 3-DELAR

13
2 S e t !

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

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

Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8089 Mannerströms knivset japansk steel 3-del + gåvokort Exclusive Pris 360-/kort inklusive bonusgåva

Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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BONUSGÅVA 4 MANNERSTRÖMS KÖTT- OCH GRILLBESTICK 12-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA 

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. . Kortet levereras med ett elegant konvolut separat tillsammans med bonus-
gåvan. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8082 Mannerströms grillbestick 12-delar + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

BONUSGÅVA 4 
GRILLBESTICK 12-DELAR

2
1 D e l a r !

Exclusive Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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BONUSGÅVA 4 
GRILLBESTICK 12-DELAR

BONUSGÅVA 5 
KOCKKNIV & KNIVSLIP

BONUSGÅVA 5 MANNERSTRÖMS KOCKKNIV & KNIVSLIP + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

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. 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. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8081 Mannerströms kockkniv & knivslip + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

Den exklusiva knivslipen slipar 
även tandade knivar 

ex. brödkniv

Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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BONUSGÅVA 6 
SKALDJURSSET BLACK 10-DELAR

BONUSGÅVA 6 MANNERSTRÖMS SKALDJURSBESTICK BLACK 10-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA 

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. 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. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8039 Mannerströms skaldjursbestick black 10-delar + gåvokort Exclusive Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva
   

Exclusive

Leif Mannerströms namn 
stämplad på besticken.

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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BONUSGÅVA 7
KÖKSSET 3-DELAR 

BONUSGÅVA 7 MANNERSTRÖMS KÖKSSET I  3 DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA 

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

Art.nr. 8095 Mannerströms köksset i 3-delar + gåvokort Exclusive  Pris 360.-/kort inklusive bonusgåva

Exclusive

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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BONUSGÅVA 8 
KNIVSET 2-DELAR MED SKÄRBRÄDA

BONUSGÅVA 8 MANNERSTRÖMS KNIVSET 2-DELAR & SKÄRBRÄDA + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

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 som är 20cm inklusive handtag. Skärbrädan är 30x20x1,5 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. 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. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8038 Mannerströms knivset 2-del med skärbräda + gåvokort Exclusive Pris 360-/kort inklusive bonusgåva

Exclusive Exclusive

Ligger förpackade i denna exklusiva presentkartong.
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BONUSGÅVA 8 
KNIVSET 2-DELAR MED SKÄRBRÄDA

BONUSGÅVA 9 
BESTICKSET 24-DELAR

BONUSGÅVA 9 MANNERSTRÖMS BESTICKSET 24-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett fint bestickset i högklassig kvalitet i spegelpolish för 6 personer. Levereras i en exklusiv presentkartong. 
Kortet levereras med ett elegant konvolut separat tillsammans med bonusgåvan.

Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8035 Mannerströms bestickset 24-delar + gåvokort Exclusive Pris 360-/kort inklusive bonusgåva

Exclusive Exclusive

x6

Leif Mannerströms namn
stämplad på besticken.

Ligger förpackade i denna exklusiva presentkartong.
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M A N N E R S T R Ö M 
G I F T C A R D ®

ÅRETS JULKLAPP
BONUSGÅVA + GÅVOKORT + VALBAR GÅVA

BONUSGÅVA +
VALBAR GÅVA
YO U R S  T O  C H O O S E

Det bästa av 
allt, du väljer 

själv vad du vill 
ha i gåva!

Medföljer varje gåvokort.

O N L I N E

I  gåvokortet har du möjl ighet att väl ja 

mellan ett 50-tal  f ina gåvor.  Bonusgåvan som medföljer utan 

kostnad ti l l  varje gåvokort har ett värde på hela 298 kronor.

Bonusgåva
värde hela

 298.-
på köpet

Mannerströms gåvokort Selected innehåller ett 50-tal fina köksgåvor som mottagaren själv väljer på hemsidan: 
www.mannerström.se. Som en extra förmån ingår även en bonusgåva (värde hela 298.-) och det finns 4 st olika 

bonusgåvor att välja bland, se sid 15-17. 

Gåvokortet levereras med ett exklusivt konvolut separat tillsammans med bonusgåvan ni valt. 

Gåvan som mottagaren väljer levereras inom 2 veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på                                  
hemsidan med koden som finns angiven på gåvokortets baksida. Enklare blir det inte!

 Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort.

 Art.nr. se sida 15-17  Pris 298.-/Gåvokort inkl bonusgåva

Selected

50
H ä r l i g a
g å v o r !

Se hela det valbara sortimentet som finns i gåvokortet på: www.mannerström.se

BONUSGÅVA 1 
PEPPARKVARN & BRÄDA MED 3 BESTICK
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BONUSGÅVA 1 
PEPPARKVARN & BRÄDA MED 3 BESTICK

Selected

GÅVOKORT 1 +  MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN & BRÄDA MED 3 BESTICK + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

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. Kortet levereras separat med ett elegant konvolut tillsammans med bonusgåvan.

Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8061  Gåvokort 1 med pepparkvarn & bräda med 3 bestick + gåvokort Selected Pris 298-/kort inklusive bonusgåva

+ GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

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 

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

GÅVOKORT 3 + MANNERSTRÖMS DESSERTSET 7-DELAR + BRÄDA MED 3 BESTICK + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett dessertset i högklassig kvalitet med spegelpolish och greppvänliga handtag. Setet innhehåller 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. Kortet levereras separat med ett 
elegant konvolut tillsammans med bonusgåvan.

Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8062 Gåvokort 3 med dessertset 7-delar samt bräda med 3 bestick + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

BONUSGÅVA 2 
PEPPARKVARN + GRYTVANTE & GRYTLAPP 

Selected

GÅVOKORT 2 +  MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN + GRYTVANTE & GRYTLAPP + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

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 grytvante 18x28cm och grytlapp 20x20cm i linne. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat med ett elegant konvolut tillsam-
mans med bonusgåvan. 

Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8051  Gåvokort 2 med pepparkvarn & grytvante/grytlapp + gåvokort Selected Pris 298-/kort inklusive bonusgåva

BONUSGÅVA 3 
DESSERTSET 7-DELAR & BRÄDA MED 3 BESTICK

Selected

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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BONUSGÅVA 4 
VINÖPPNARE & DEKANTERARE

GÅVOKORT 4 + MANNERSTRÖMS VINÖPPNARE & DEKANTERARE + GÅVOKORT SELECTED MED VALBAR GÅVA

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. Kortet levereras separat med ett elegant konvolut tillsammans med bonusgåvan.

Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angivet på gåvokortet. Levereras inom 2 veckor. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort. 

Art.nr. 8099 Gåvokort 4 med vinöppnare & dekanterare + gåvokort Selected Pris 298.-/kort inklusive bonusgåva

Selected

BONUSGÅVA 3 
DESSERTSET 7-DELAR & BRÄDA MED 3 BESTICK

Selected

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.
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Signature
M A N N E R S T R Ö M 

G I F T C A R D ®

ÅRETS JULKLAPP

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

Det bästa av 
allt, du väljer 

själv vad du vill 
ha i gåva!

O N L I N E

I  gåvokortet har du möjl ighet att väl ja 

mellan ett 40-tal  mycket exklusiva gåvor

något utöver det vanliga.

  

Mannerströms gåvokort Signature innehåller ett 40-tal exklusiva köksprodukter som mottagaren själv väljer på hemsidan: 
www.mannerström.se. 

Gåvan som mottagaren väljer levereras inom 2 veckor. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan med koden som 
finns angiven på gåvokortets baksida. Enklare blir det inte!

 Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79.-/gåvokort.

 Art.nr. 8070 Pris 498.-/Gåvokort

40
H ä r l i g a
g å v o r !

Se hela sortimentet som finns i det valbara gåvokortet på: www.mannerström.se
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Riktigt fina och exklusiva köksprodukter utvalda av Leif Mannerström, se alla gåvor på:

www.mannerström.se

EXEMPEL PÅ GÅVOR I 

MANNERSTRÖMS GIFTCARD SIGNATURE
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LEIFS
KÖK

F I N A  G Å V O R  F Ö R  K Ö K E T

När Leif får bestämma så blir det gåvor till köket i 
julklappssäcken! Vårt långsiktiga samarbete med Leif 
Mannerström har landat i ett mycket fint och omtyckt 
sortiment. I år har vi flera goda nyheter som gör det 

roligare i köket!
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M A N N E R S T R Ö M S 
B E S T I C K S E T  2 4 - D E L A R

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

Art.nr 1218 Pris 360:-/set

x6

Leif Mannerströms namn
stämplat på besticken.

Ligger förpackade i denna exklusiva presentkartong.
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M A N N E R S T R Ö M S  K A F F E K I T T E L

M A N N E R S T R Ö M S  SVA R TA  PA S TAG R Y TA  5  L

MANNERSTRÖMS SVARTA KITTEL 2,0 LITER
Mycket exklusiv kittel för kaffe, te eller vatten. Kitteln har en inbygg visselfunktion. Kitteln har en extra tjock kompakt botten i tre lager är gjord av allra högsta kvalitet i 18/10 
rostfritt stål 0,7mm med 4,5mm aluminiumisolering och 0,5mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Rymmer 2 liter och är 22 cm hög 
inklusive handtaget. Kitteln har en mattsvart finish och handtaget/knoppen är gjorda i acaciaträ för bästa grepp. Levereras i en svart presentkartong.

Art.nr 1381 Pris 498:-

MANNERSTRÖMS SVARTA PASTAGRYTA
Lämpar sig perfekt till t ex pasta, kokta grönsaker etc. Grytan har ett ergono-
miskt 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 aluminiumiso-
lering och 0,5 mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Passar alla spisar 
inklusive induktionshäll. Grytan har en mattsvart finnish. Den rymmer 5 liter 
och är 24 cm i diameter. Levereras i presentkartong.
Art.nr 1395 Pris 798:-

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

Smidig hällpip 
i locket

L ä c k e r  d e s i g n !

S t a b i l t  h a n d t a g
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M A N N E R S T R Ö M S  SVA R TA  PA S TAG R Y TA  5  L

MANNERSTRÖMS 
TERMOS 1,5 LITER

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

Art.nr 1359 Pris 249:-

Elegant handtag

Håller värmen i 
12 timmar!

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
249:-

Ord.Pris 360:-
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MANNERSTRÖMS GRATÄNGFORMAR 2-PACK
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MANNERSTRÖMS STORA GRATÄNGFORM

MANNERSTRÖMS GRATÄNGFORMAR 2-PACK

MANNERSTRÖMS UGNSFORM
Elegant och stilren rund ugns/gratängform med handtag i finaste stengods. Insidan på ugnsformen är spegel glaserad och utsidan är i mattsvart elegant finish med 
gjutjärnslook. Formen har två greppvänliga handtag för bästa grepp. Storlek 33x27x7 cm. Levereras i en presentkartong.
Art.nr 1371 Pris 249:-

MANNERSTRÖMS UGNSFORMAR 2-DELAR
Stilrena runda ugns/gratängformar med handtag i finaste stengods. Insidan på ugnsformen är spegel glaserad och utsidan är i mattsvart elegant finish med 
gjutjärnslook. Formen har två greppvänliga handtag för bästa grepp. Storlek 29x23x6,5 cm och 24x19x5,5 cm. Levereras som ett set i en presentkartong.
Art.nr 1373 Pris 298:-/set

Stabila & greppvänliga handtag.

Stabila & greppvänliga handtag.
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MANNERSTRÖMS KOMPAKTA KÖKSVÅG

M A N N E R S T R Ö M S  LÖ K H AC K A R E

MANNERSTRÖMS KOMPAKTA KÖKSVÅG
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 23x8x1,5 cm. Levereras i en 
presentkartong.

Art.nr 1238 Pris 249:-

MANNERSTRÖMS LÖKHACKARE
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 handdiskas. Storlek ca 13x10 cm. 
Levereras i presentkartong.

Art.nr 1270 Pris 149:-

Smart våg!

Smidig hackning med
 hjälp av snöret!

Kompakt 
desig

n!

Går att hänga upp!
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MANNERSTRÖMS KOMPAKTA KÖKSVÅG M A N N E R S T R Ö M S  M A N D O L I N

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

Art.nr 1265 Pris 360:-/set

Justera mellan flera lägen.
Tunna eller tjocka

skivor.

Plastskena skyddar 
bladet.

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
360:-

Ord.Pris 498:-
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MANNERSTRÖMS KVARNAR 
BLACK & WHITE

MANNERSTRÖMS KVARNAR BLACK & WHITE
Elegant salt och pepparkvarn av högsta kvalitet. Kvarnarna har en matt lackad finish och en greppvänlig design. Kvarnarna levereras med keramiskt kvalitetsverk och har en 
exklusiv stålring (2cm) i botten. Mannerströms berömda signatur i botten. Höjd 17 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.
 
Art.nr 1369 Pris 249:-

Leif Mannerströms 
berömda signatur i botten.
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Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten på kvarnen.

PEPPARKVARN & RIVJÄRN
BLACKLINE

MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN OCH RIVJÄRN
Exklusivt tvådelat presentset där 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. Kvarnen har ett keramiskt verk av hög kvalitet och rivjärnet är i rostfritt stål. 
Färg/material: Svart/gummiträ. Höjd kvarn 26 cm, rivjärn 28 cm. Levereras i en exklusiv vit presentkartong.

Art.nr. 9025 Pris 360:-/set
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MANNERSTRÖMS SALT & 
PEPPARKVARN

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.

MANNERSTRÖMS SALT & PEPPARKVARN
Exklusiv salt- och peparkvarn där kvarnens insvängda design gör den mycket greppvänlig och elegant. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet i carbonstål och saltkvarnen har 
ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp.  Färg/material: Svart/gummiträ. Höjd kvarn 20cm, diameter 5,5cm.  
Levereras i en exklusiv presentkartong

Art.nr. 1352 Pris 360:-/set

13
2 K r y d d a !
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MANNERSTRÖMS
KVARNAR

SALT OCH PEPPARKVARN 32 CM 

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

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

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. Mannerströms berömda signatur i botten. Höjd 20 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1394  Pris 360.-/set

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.
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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!

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

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

i botten.

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
298:-

Ord.Pris 360:-
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MANNERSTRÖMS KOCKLIV
Till alla mästerkockar ute i landet överraskar vi nu med en exklusiv självbiografi. 

Läs om ett långt kockliv, följ med på otaliga resor och möten 
med människor samt inte minst alla historier.

MANNERSTRÖMS KOCKLIV  En självbiografi om mästerkockens liv på hela 279 sidor. I boken finns det även ett 10-tal recept. 

Art.nr 1940 Pris 198.-

MANNERSTRÖMS KOCKLIV
Till alla mästerkockar ute i landet överraskar vi nu med en exklusiv självbiografi. 

Läs om ett långt kockliv, följ med på otaliga resor och möten 
med människor samt inte minst alla historier.

MANNERSTRÖMS KOCKLIV  En självbiografi om mästerkockens liv på hela 279 sidor. I boken finns det även ett 10-tal recept. 

Art.nr 1940 Pris 198.-

29
7

H ä r l i g a
s i d o r !
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En grillpanna är smart när man vill ha den klassiskt grillade ytan, men kanske  
inte vädret tillåter att man drar igång grillen. Mannerströms grillpanna  

håller lika hög kvalitet som övriga stekpannor.

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

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

Ø 28 cm Art.nr. 1375  Pris 698.- 

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

MANNERSTRÖMS GRILLPANNA
ring och 0,5 mm 430 stål i botten vilket ger bästa värme. Grillpannan är behandlad med quantanium 3 lager premium nonstick. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. 
Levereras i presentkartong.

Ø 28 cm Art.nr. 1375  Pris 698.- 

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-
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MANNERSTRÖMS GOURMETSTEKPANNOR 

I  TRE LAGER MED NONSTICK, 3 STORLEKAR

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

Levereras i presentkartong.

Ø 24 cm Art.nr. 1339  Pris 498.-    Ø 28 cm Art.nr. 1332  Pris 598.-  

Ø 30 cm Art.nr. 1349  Pris 698.-

MANNERSTRÖMS 
GOURMETSTEKPANNOR  

Leif Mannerströms 
berömda signatur i 

botten på stekpannorna.

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

Med tre lagers botten!

3
S t o r l e k a r

F A K T A R U T A

Riktigt fina kvalitetsstekpannor med en bot-
ten i tre lager med en aluminiumkärna om gör 

dem oerhört slitstarka och tåliga. Premium 
non-stick behandlade för längsta hållbarhet!

SLITTÅLIG NONSTICK
MANNERSTRÖMS LOGO I BOTTEN

STOR VALMÖJLIGHET
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MANNERSTRÖMS WOKPANNA

MANNERSTRÖMS WOKPANNA 32 CM
En wokpanna som även går bra att använda som stekpanna är 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. Wokpannan är behandlad med quantanium 3 lager premium nonstick. Höjd ca 9,5 cm. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. 
Levereras i presentkartong.
Ø 32 cm Art.nr. 1310  Pris 798.- 

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

Leif Mannerströms 
berömda signatur i 
botten på wokpannan.

E n  w o k p a n n a  s o m  f u n k a r 
i  d e t  m o d e r n a  k ö k e t !



38

MANNERSTRÖMS GOURMETGRYTA 5L MED GLASLOCK

En gryta av allra högsta kvalitet med två handtag samt ett glas lock. Kvali-
tet 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, 5 liter Art.nr. 1356  Pris 698.-  

GRYTOR & KASTRULLER

MANNERSTRÖMS GOURMETKASTRULL 3 LITER

MED GLASLOCK

Kastrull 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. 
Levereras i presentkartong.

 Ø 18 cm, 3 liter Art.nr. 1355  Pris 498.- 

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

MANNERSTRÖMS GOURMETTRAKTÖRPANNA MED GLASLOCK

En traktörpanna 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. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Storlek: 24 cm i diameter. Levereras i presentkartong.

Ø 24 cm Art.nr. 1357  Pris 798.-      

Leif Mannerströms 
berömda signatur i botten.

MANNERSTRÖMS GOURMET-SET
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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 2 995.-/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. 

MANNERSTRÖMS GOURMET-SET

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

Leif Mannerströms 
berömda signatur i 
botten.
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GRYTSET CLASSICLINE

MANNERSTRÖMS GRYTSET CLASSICLINE 7 DELAR 

Ett set av hög kvalitet i 18/10 rostfritt stål, 0,7 mm stål med 3,0 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 304 stål i botten vilket ger bästa värmefördelning.   
Setet innehåller 2 kastruller 1,4 l och 3 l samt 1 gryta på 5,0 liter och en 28 cm stekpanna som är premium behandlad med 3 lager quantatium nonstickyta.  
Alla kastruller och grytor levereras med glaslock. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Levereras i färgkartong.

Art.nr 9010  Pris 1 995.- /set

Leif Mannerströms klassiska signatur 
på locken och i botten.

F A K T A R U T A

Klassiskt och fint kvalitetsgrytset med en botten 
i tre lager och en aluminiumkärna som gör den 

slitstark och tålig. Elegant och tidlös design 
med glaslock och kraftiga silikon handtag för 

bästa grepp.

ROSTFRITT STÅL
ALUMINIUMKÄRNA

STEKPANNA MED SLITTÅLIG NONSTICK
MANNERSTRÖMS LOGO
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MANNERSTRÖMS KASTRULLER OCH GRYTA CLASSICLINE

Kastruller och gryta av hög kvalitet med glaslock och greppsäkra handtag av silikon/stål. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 3,0 mm aluminiumisolering 
och 0,5 mm 304 stål i botten, vilket ger bästa värmefördelning. Grytan och kastrullerna passar alla spisar inklusive induktionshäll.   
Levereras i färgkartong.

Ø 16 cm, 1,4 liter Art.nr. 1300  Pris 398.-          
Ø 20 cm, 3,0 liter Art.nr. 1303  Pris 498.-          
Ø 24 cm, 5,0 liter Art.nr. 1304  Pris 598.-

MANNERSTRÖMS STEKPANNOR/TRAKTÖRPANNA MED GLASLOCK CLASSICLINE

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

Ø 24 cm, stekpanna Art.nr. 1342  Pris 398.-            
Ø 28 cm, stekpanna Art.nr. 1307  Pris 498.-                                   
Ø 24 cm, traktörpanna Art.nr. 1309  Pris 698.-      

          
                    

MANNERSTRÖMS STEKPANNOR/TRAKTÖRPANNA MED GLASLOCK CLASSICLINE

En stekpanna av mycket hög kvalitet med greppsäkert silikon/stål handtag. Stekpannan/traktörpannan är gjord i 18/10 rostfritt stål 0,7mm med 

GRYTOR, STEKPANNOR  
& KASTRULLER
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MANNERSTRÖMS KNIVSLIP

MANNERSTRÖMS KNIVSLIP
Mannerströms knivslip där du även kan slipa tandade knivar typ brödknivar. Tandade knivar slipar du i skåra nr 4 (bread) som har speciella keramiska stavar för tandade 
knivar. OBS! Slipa ej tandade knivar i skåra 1-3. Det medöljer en utförlig bruksanvisning. Storlek 21x9 cm. Färg/material: Stål med svart ergonomiskt handtag för bästa 
grepp. Levereras i en färgkartong.

Art.nr 1236C Pris 198:-

Den exklusiva knivslipen slipar 
även tandade knivar 

ex. brödkniv

EXKLUSIVA KÖTT & GRILLBESTICK 12-DELAR 

Mycket eleganta och klassiska bestick i rostfritt stål med trähandtag. Riktigt fin finish på trähandtagen gör dessa bestick 
till en gåva utöver det vanliga. Storlek gaffel 19 cm, kniv 21 cm. Förpackade i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1220  Pris 360.-/set
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MANNERSTRÖMS PASTAGRYTA

Rostfritt stål 0,7 mm

Aluminiumkärna 4,5 mm

Inkapslad induktions-

botten 0,5 mm

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 grönsa-
ker 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. Kva-
litet 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.

Art.nr. 1351 Pris 498.-   

MANNERSTRÖMS 4 L GRYTA MED AVHÄLLNINGSPIP 

OCH GLASLOCK

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.- 

Smidig hällpip i locket
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MANNERSTRÖMS PROFFSSTEKPANNOR I  FEM LAGER

MED NONSTICK, 4 STORLEKAR

En kvalitetsstekpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt handtag. 
Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm 
koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket 
ger bästa tänkbara värme. Stekpannan är behandlad med quantanium 3 
lager premium nonstick. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Finns 
i fyra storlekar och levereras i presentkartong.

Ø 20 cm Art.nr. 1390  Pris 498.-   Ø 24 cm Art.nr. 1391  Pris 598.-    
Ø 28 cm Art.nr. 1392  Pris 698.-   Ø 30 cm Art.nr. 1393  Pris 798.-

F A K T A R U T A

Riktigt fina kvalitetsstekpannor med en bot-
ten i fem lager med en kopparkärna om gör 
dem oerhört slitstarka och tåliga. Premium 

non-stick behandlade för längsta hållbarhet!

SLITTÅLIG NONSTICK
MANNERSTRÖMS LOGO I BOTTEN

STOR VALMÖJLIGHET

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

MANNERSTRÖMS 
PROFFSSTEKPANNOR  

Leif Mannerströms berömda signatur 
i botten på stekpannorna.

Hela fem lagers botten och kopparkärna!

4
S t o r l e k a r
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MANNERSTRÖMS PROFFSGRYTA 5L MED GLASLOCK

En gryta av allra högsta kvalitet med två handtag samt ett glaslock. Kvalitet: 18/10 
rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm alumini-
umisolering 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 798.-

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 kop-
par, 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 998.-  

GRYTOR & KASTRULLER

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

Hela fem lagers botten och kopparkärna!

Leif Mannerströms berömda signatur 
i botten på traktörpannan.

Leif Mannerströms logo 
graverad i botten 

och etsad på handtagen.
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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 3 995.- /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. 

MANNERSTRÖMS PROFFS-SET

Leif Mannerströms logo graverad i botten 
och etsad på handtagen.

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm
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GRYTSET BLACKLINE

MANNERSTRÖMS GRYTSET BLACKLINE 7 DELAR 

Ett set av högsta kvalitet i två olika material som är sammanpressade där kastrullerna/grytans utsida är av aluminium och insidan är i rostfritt stål för att uppnå 
bästa värmefördelning. Stekpannan är gjord i aluminium med en botten av rostfritt stål, aluminiumkärna samt inkapslad induktionsbotten. Tjocklek på botten 
är hela 4 mm. Stekpannan är behandlad med en nonstickyta av 3 lager quantanium premiumbeläggning. Setet består av kastruller 1,7 l och 3,5 l med handtag 
samt 1 st gryta på 5,3 l med två sidohandtag. Alla kastruller och grytan levereras med glaslock. Stekpannan är 28 cm i diameter.    
Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Levereras i färgkartong.

Art.nr 9006  Pris 2 495.- /set

Leif Mannerströms klassiska signatur på locket 
och i botten samt graverat på handtaget.

F A K T A R U T A

Riktigt fint kvalitetsgrytset med en botten i tre 
lager och en aluminiumkärna som gör den oer-

hört slitstark och tålig. Snygg, tidlös design med 
glaslock och kraftiga handtag.

ROSTFRITT STÅL/ALUMINIUM
ALUMINIUMKÄRNA

STEKPANNOR MED SLITTÅLIG NONSTICK
MANNERSTRÖMS LOGO
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F A K T A R U T A

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.

GREPPVÄNLIG

SATINPOLERAT BLAD

HÖGSTA STÅLKVALITET

LOGO PÅ BLADET

EXKLUSIVT FÖRPACKADE

JAPANSK KOCKKNIV 18 CM   Art.nr. 1214  Pris 498.- 

KOCKKNIV 20 CM   Art.nr. 1213  Pris 498.-  

BRÖDKNIV 20 CM   Art.nr. 1225  Pris 498.- 

UNIVERSALKNIV 13 CM   Art.nr. 1237  Pris 249.- 

MANNERSTRÖMS KNIVSERIE M 

Knivserie i stilren design som är tilltalande i kockens hand. 
Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet (Tyskt C50Cr-
MoV15 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 robotutfrästa för att få bäst möjliga grepp. Alla 
knivar levereras i en exklusiv presentkartong.

MANNERSTRÖMS
KNIVSERIE M

M
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S
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MANNERSTRÖMS KNIVAR I  BORSTAT STÅL

Vacker och stilren design med ett handtag i borstat stål och Leif Manner-
ströms signatur på bladet. Svart ABS i handtaget för bästa greppvänlighet. 
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.

F A K T A R U T A

Exklusiva knivar i modern 
design, noga utvalda för fins-
makare av Leif Mannerström. 
Vassaste julklappen som gör 
matlagningen roligare och 

enklare, med en perfekt kniv för 
varje tillfälle.

GREPPVÄNLIGA

SATINPOLERAT BLAD

HÖGSTA STÅLKVALITET

FANTASTISK EGG

LOGO PÅ BLADET

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 23 CM  Art.nr 1252  Pris 598.- 

MANNERSTRÖMS KOCKNVIV 20 CM  Art.nr 1253  Pris 498.- 

MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCKKNIV 18 CM  Art.nr 1255  Pris 498.- 

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 16 CM  Art.nr 1254  Pris 349.- 

MANNERSTRÖMS SKALKNIV 10 CM  Art.nr 1257  Pris 198.- 

MANNERSTRÖMS BRÖDKNIV 25 CM  Art.nr 1251  Pris 498.-  

MANNERSTRÖMS FILÉKNIV 25 CM  Art.nr 1250  Pris 498.- 

MANNERSTRÖMS TRANCHERKNIV 20 CM  Art.nr 1258  Pris 349.- 

MANNERSTRÖMS TRANCHERGAFFEL 16 CM  Art.nr 1259  Pris 349.- 

MANNERSTRÖMS KNIVSLIP CARBON 20 CM  Art.nr 1260  Pris 498.- 

MANNERSTRÖMS LAXKNIV 25 CM  Art.nr 1274  Pris 498.-  

MANNERSTRÖMS
KNIVSERIE S

S
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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 3 995.-/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.

F A K T A R U T A

Exklusiva knivar i modern design, 
noga utvalda för finsmakare 

av Leif Mannerström. Vassaste 
knivarna som gör matlagningen 

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

GREPPVÄNLIGA

SATINPOLERAT BLAD

HÖGSTA STÅLKVALITET

FANTASTISK EGG

LOGO PÅ BLADET

MANNERSTRÖMS
KNIVSET 11-DELAR
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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 598.-/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 598.-/set  

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivarnas blad.

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 två exklusiva presentkartonger.

Art.nr. 1261  Pris 360.-/set  

Leif Mannerströms logo fint  
etsad på knivens blad.

MANNERSTRÖMS
KNIVSET 2-DELAR

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
360:-

Ord.Pris 598:-
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KNIVSET KOCKKNIV STEEL  3-DELAR & KNIVBLOCK
Ett 3-delat knivset i elegant design av hög kvalitet där knivarna har ett svart greppvänligt handtag. Setet innehåller en kockkniv 20cm, en brödkniv 22cm, en skalkniv 12,5cm 
samt ett universal knivblock: höjd 23cm, diameter 11cm. Levereras i en vit presentkartong.

Art.nr. 1209 Knivset kockkniv 3-delar med vitt knivblock Pris 498:-/set
Art.nr. 1234 Knivset kockkniv 3-delar med svart knivblock Pris 498:-/set

KNIVSET CLASSIC STEEL 
3-DELAR & KNIVBLOCK



55

KNIVSET MED JAPANSK KOCKKNIV STEEL  3-DELAR & KNIVBLOCK
Ett 3-delat klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart greppvänligt handtag. Setet innehåller en japansk kockkniv 20cm, en brödkniv 22cm samt en 
skalkniv 12,5cm samt ett universal knivblock: höjd 23cm, diameter 11cm. Levereras i en vit presentkartong.

Art.nr. 1211 Knivset 3-delar med Japansk kockkniv i vitt knivblock Pris 498:-/set
Art.nr. 1221 Knivset 3-delar med Japansk kockkniv i svart knivblock Pris 498:-/set

KNIVSET JAPANSK STEEL 
3-DELAR & KNIVBLOCK
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KNIVSET CLASSIC 
STEEL 3-DELAR

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

Art.nr. 1202 Pris 360:-/set

13
2 S e t !

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

Art.nr. 1206 Pris 360:-/set

Mannerströms grillbestick 12-delar!
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Besticken ligger vackert förpackade i
en exklusiv giftbox med en liten story om 

Leif Mannerström.

KNIVSET JAPANSK 
STEEL 3-DELAR

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

Art.nr. 1210 Pris 360:-/set

13
2 S e t !

MANNERSTRÖMS BESTICKSET EXKLUSIVE 24-DELAR

Mannerströms mest exklusiva bestickset av högsta kvalitet i 18/10 stål med spegelpolish. Dessa vackra bestick ger dukningen en klass av elegans. Besticken är gedigna men 
ändå mjuka i formen och mycket sköna att hålla i. Tjockleken på gaffel, kniv och sked är 8 mm och teskeden 6 mm. Setet innehåller 6 st delar av varje sort. Levereras i en 
exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1222  Pris 995.-/set 
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MANNERSTRÖMS KOCKKNIV MED KNIVSLIP

MANNERSTRÖMS KNOCKKNIV MED KNIVSLIP
Elegant kockkniv av hög kvalitet med ett greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en knivslip som du även kan slipa tandande knivar typ, brödkniv. Storleken på kniven är 
32 cm inklusive handtag ( bladet ca 20cm ) Knivslipen är 20 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1280 Pris 360:-/set

Den exklusiva knivslipen slipar 
även tandade knivar 

ex. brödkniv

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

MANNERSTRÖMS TERMOS 520 ML

MANNERSTRÖMS TERMOS 520 ML
Exklusiv termos i mattsvart finish som levereras med en praktisk rem som kan användas som ett handtag. Termosen 
är tillverkad i högsta 18/8 rostfritt stål kvalitet vilket innebär att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. Håller 
drycken varm i 12 timmar. Termosen rymmer 520 ml, höjd 22 cm. Levereras i en svart presentkartong.
Art.nr 1360 Pris 129:-

Leif Mannerströms 
berömda signatur 

på termosen.

Håller värmen i 
12 timmar!
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MANNERSTRÖMS 
SKALDJURSSET 10-DELAR

MANNERSTRÖMS KNIVSET 2-DEL + SKÄRBRÄDA

MANNERSTRÖMS SVARTA SKALDJURSSET 10-DELAR
Ett mycket exklusivt skaldjursset i mattsvart finish. Setet innehåller 6 st långa skaldjursbestick 20 cm, 3 st gafflar 13 cm och 1 st kraftig krabbklo. Samtliga tillverkade i hög 
kvalitet av stål med en mattsvart finish. Levereras i en exklusiv presentkartong.  

Art.nr 1282 Pris 360:-/set

MANNERSTRÖMS KNIVSET 2-DELAR MED SKÄRBRÄDA
Ett knivset med en japansk kockkniv och skalkniv i hög kvalitet med greppvänliga handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda med Leif Mannerströms signatur. Brädan är gjord i 
bambu i storlek 30x20x1,5 cm. Storleken på den japanska kockkniven är 25 cm med handtag och skalkniven är 21 cm inklusive handtag.  Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1283 Pris 360:-/set

Kraftig krabbklo!
Leif Mannerströms namn
stämplad på besticken.

Leif Mannerströms logo fint
 bränd på skärbrädan.

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

Den exklusiva knivslipen slipar 
även tandade knivar 

ex. brödkniv
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KNIVAR &
SKÄRBRÄDA

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV MED SKÄRBRÄDA 

Exklusivt set med en kockkniv av hög kvalitet, med ett greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda med Leif Mannerströms signatur. Brädan är gjord i bambu i 
storlek: 30x20x1,5 cm. Storleken på kniven är 32 cm. (Bladet ca 20 cm ) Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1279  Pris 360.-/set 

MANNERSTRÖMS KOCKKNIV 

Klassisk kockkniv av hög kvalitet med ett greppvänligt handtag.  
Storleken på kniven är 32 cm. (Bladet ca 20 cm) Ligger förpackad i en 
elegant presentkartong.

Art.nr 1201  Pris 198.- 

MANNERSTRÖMS JAPANSKA KOCKKNIV 

Klassisk japansk kockkniv av hög kvalitet med ett greppvänligt handtag 
Storleken på kniven är 32cm. (Bladet ca 20cm) Ligger förpackad i en 
elegant presentkartong.

Art.nr 1231 Pris 198.- 
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MANNERSTRÖMS PROFESSIONELLA KNIV- OCH SAXSLIP 
Mannerströms kniv- och saxslip har justerbar slipvinkel, vilket innebär att du kan slipa dina knivar med 
samma vinkel som de är tillverkade med. Du kan välja mellan 14-24 graders slipvinkel och passar alla 
sorters raka knivar (ej tandade knivar). Dra kniven några gånger i den grova (coarse) slipskåran som har di-
amant stavar och avsluta därefter med att dra kniven i den vita (fine) slipskåran några gånger. Saxen slipar 
du enkelt i den speciella slipskåran för saxar. Det medföljer en utförlig bruksanvisning. Storlek: 25x7cm. 
Färg/material: Svart/ABS med stålhandtag. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1238C Kniv- och saxslip Pris 360.-

MANNERSTRÖMS 
KNIV- & SAXSLIP 

För att slipa dina knivar drar du dem först 
igenom den grova skåran några gånger. 

Därefter drar du knivarna i den fina skåran
några gånger.

Saxar slipas med keramiska stavar.
 

Justera slipvinkeln enkelt 
för att få den perfekta slipningen.
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BESTICKSET 24-DELAR

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 698.-/set  

F A K T A R U T A

Gör någon glad med våra olika bestickset 
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.

HÖGSTA STÅLKVALITET
ELEGANT DESIGN

SPEGELPOLISH

Besticken ligger vackert förpackade i
en exklusiv giftbox med en liten story om 

Leif Mannerström.

Leif Mannerströms logo 
etsad på handtagen.
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BESTICK & SKALDJURSSET

MANNERSTRÖMS BESTICKSET CLASSIC 24-DELAR

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.

Art.nr. 1200  Pris 698.-/set 

Stilrena linjer graverade på 
bestickens handtag.

MANNERSTRÖMS STORA SKALDJURSSET 14-DEL 

Ett elegant och mycket exklusivt skaldjursset för 6 personer. Innehåller 6 st långa skaldjursbestick (20 cm), 6 st gafflar 13 cm, 1st kraftig krabbklo samt en ostronkniv med trähand-
tag 16 cm. Samtliga tillverkade av hög kvalitet i stål med spegelpolish. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1239  Pris 360.-/set   

Ligger i en mycket exklusiv present-
kartong med en liten story om Leif 

Mannerström på insidan.
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Leif Mannerströms namn stämplad på 
undersidan av besticken.

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 698.-/set  

MANNERSTRÖMS 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 dessertgafflar och skedar för 6 
personer. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1227  Pris 298.-/set

BESTICK - DESSERTSET

Leif Mannerströms namn 
stämplad på 

undersidan av besticken.
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MANNERSTRÖMS 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 tillverka-
de 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

Leif Mannerströms logo 
etsad på handtagen.

MANNERSTRÖMS SVARTA 
BESTICKSERIE

Leif Mannerströms logo 
etsad på handtagen.

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. Tillver-
kade 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 

Ligger i en mycket exklusiv present-
kartong med en liten story om Leif 

Mannerström på insidan.
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Va s s a s t  i  l å d a n .

Matlagningen blir enklare och roligare 
med riktigt bra knivar. Vi erbjuder en 

rad olika knivar för alla tillfällen, samt-
liga noga utvalda tillsammans med 
Leif Mannerström för bästa kvalitet 

och hållbarhet. Kombinera gärna med 
en fin skärbräda i trä eller naturvänlig 

bambu.
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MANNERSTRÖMS KNIVSERIE W 

Vackra knivar med teakhandtag och distinkta ihåliga mässing-
snitar 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 garante-
rar en fantastisk egg samt bra styrka och rosttålighet. Hårdhet 
58+-2. Alla knivar levereras i en exklusiv presentkartong.

JAPANSK KOCKKNIV 18 CM   Art.nr. 1276  Pris 498.- 

KOCKKNIV 20 CM   Art.nr. 1275  Pris 498.-  

BRÖDKNIV 20 CM   Art.nr. 1277  Pris 498.- 

UNIVERSALKNIV 13 CM   Art.nr. 1278  Pris 249.- 

F A K T A R U T A

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.

TEAKHANDTAG

MÄSSINGSNITAR 

HÖGSTA STÅLKVALITET

LOGO PÅ BLADET

EXKLUSIVT FÖRPACKADE

MANNERSTRÖMS
KNIVSERIE W

W
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MANNERSTRÖMS REKTANGULÄRA SKÄRBRÄ-
DOR MED INBYGGT HANDTAG  
Mannerströms kraftiga skärbräda med inbyggt handtag finns 
i två olika storlekar. Brädan passar även som uppläggnings-
bräda av delikatesser etc. Finns i storlekarna 48x32,5x3,5cm, 
31,5x22.5x3,5cm. Skärbrädan kommer från Thailand och är 
tillverkad av mangoträd som är både slitstark och snygg. 
Mangoträd skördas först efter att den inte längre bär frukt 
och är därmed en klimatvänlig bräda. 
Levereras ej i någon presentkartong.

Art.nr. 1535 Skärbräda 48x32,5x3,5cm Pris 298:-
Art.nr. 1536 Skärbräda 31,5x22,5x3,5cm Pris 198:-

SKÄRBRÄDOR

Leif Mannerströms berömda 
signatur på brädan.
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MANNERSTRÖMS DELIKATESS & CHARKUTERIBRÄ-
DOR I  3 OLIKA STORLEKAR MED HANDTAG  
Mannerströms eleganta uppläggningsbräda med handtag finns nu 
i tre olika storlekar. Perfekt till uppläggning av olika delikatesser 
som t ex ostar, charkuterier etc. Finns i storlekarna 58x16x2,5cm, 
48x16x2,5cm och 38x16x2,5cm. (Måtten är inklusive handtag) Skär-
brädan kommer från Thailand och är tillverkad av mangoträd som 
är både slitstark och snygg. Mangoträd skördas först efter att den 
inte längre bär frukt och är därmed en klimatvänlig bräda. 

Levereras ej i någon presentkartong.

Art.nr. 1537 Avlång bräda med handtag 58x16x2,5cm Pris 198:-
Art.nr. 1538 Avlång bräda med handtag 48x16x2,5cm Pris 169:-
Art.nr. 1539 Avlång bräda med handtag 38x16x2,5cm Pris 149:-

SKÄRBRÄDOR

MANNERSTRÖMS RUNDA BRÄDOR  I  3 
OLIKA STORLEKAR 
Mannerströms mycket exklusiva runda bräda med 
handtag finns nu i tre olika storlekar. Perfekt till 
uppläggning av olika delikatesser som t ex ostar, 
charkuterier etc. Finns i storlekarna 58x46x3,5cm, 
45x36x3,5cm och 35x26x3,5cm. (Måtten är inklusive 
handtag) Brädan kommer från Thailand och är tillver-
kad av mangoträd som är både slitstark och snygg. 
Mangoträd skördas först efter att den inte längre bär 
frukt och är därmed en klimatvänlig bräda. 

Levereras ej i någon presentkartong.

Art.nr. 1530 Rund bräda 58x46x3,5cm Pris 360:-
Art.nr. 1531 Rund bräda 45x36x3,5cm Pris 298:-
Art.nr. 1532 Rund bräda 35x26x3,5cm Pris 198:-
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MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN OCH RIVJÄRN  Fint tvådelat presentset i acaciaträ. Kvarnens insvängda design gör den mycket greppvänlig och elegant samt rivjär-
nets 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. Kvarnen har keramiskt 
verk. Höjd kvarn 26 cm, rivjärn 28 cm. Levereras som ett set i en exklusiv presentkartong.

Art.nr. 9005 Pris 498.-/set  

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

Leif Mannerströms berömda 
signatur på trähandtaget.

Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten på kvarnen.

PEPPARKVARN & RIVJÄRN
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BRÄDA MED TRE BESTICK

MANNERSTRÖMS RUNDA BRÄDA MED HANDTAG

Trendig träbräda i acaciaträ med handtag och 3 st ostbestick. 
Brickan passar som uppläggningsbricka av delikatesser, som 
ostbricka eller som en fin prydnad i köket. Storlek: hela 30 
cm i diameter och 40 cm lång inklusive handtaget. Levereras i 
exklusiv presentkartong.

Art.nr. 1523  Pris 360.-/set 

F A K T A R U T A

Vacker bräda som kan användas till mycket i 
köket! Skärbäda, uppläggningsfat, ostbricka 

eller vad du kan komma på. 
Tre fina ostbetick medföljer i setet utvalt av 

Leif Mannerström.

ACACIA TRÄ
LOGO PÅ OVANSIDAN

40 CM LÅNG Ø 30 CM
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RIVJÄRN - KVARN - BRÄDOR

MANNERSTRÖMS STORA OSTBRICKA

Mannerströms stora ostbricka i acaciaträ med handtag, och 3 st bestick blir en mycket uppskattad gåva/present. Storlek 55x15 cm (inklusive handtag ca 10 cm ). 
Levereras i en presentkartong.

Art.nr 1517  Pris 249.-/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. Mannerströms signa-
tur på handtaget. Längd 34 cm. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1518  Pris 198.-

MANNERSTRÖMS PEPPARKVARN ACACIA

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

Art.nr 1367  Pris 298.- 

Leif Mannerströms berömda 
signatur på trähandtaget.

Leif Mannerströms berömda 
signatur i botten på kvarnen.

13
2 C h e e s e !

Leif Mannerströms berömda 
signatur på trähandtaget.
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M A N N E R S T R Ö M S  S TO R A  B R Ä DA 

M E D  3  B E S T I C K

MANNERSTRÖMS STORA BRÄDA 55 CM MED HANDTAG OCH 3 BESTICK.
Mannerströms stora bräda i acaciaträ med handtag och 3 bestick är en mycket uppskattad present. Storleken på brädan är 55x16 cm lång inklusive handtag 10cm och 
besticken är 13 cm. Levereras i en exklusiv presentkartong.  

Art.nr 1542 Pris 298:-/set

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

MANNERSTRÖMS OSTBRICKA MED 3 BESTICK
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MANNERSTRÖMS BRÄDA 34 CM MED 3 BESTICK

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

Art.nr 1541 Pris 249:-/set

Ligger förpackade i denna 
exklusiva presentkartong.

MANNERSTRÖMS OSTBRICKA MED 3 BESTICK

MANNERSTRÖMS BRÄDA MED 3 BESTICK 
En trevlig och omtyckt bräda i acaciaträ med 3 svarta kvalitetsbestick som passar utmärkt till lite av varje. Storlek bräda 23x21x1,5 cm, bestick 13 cm. 
Levereras i en exklusiv presentkartong.

Art.nr 1560 Pris 198:-
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MANNERSTRÖMS SKÄRBRÄDA  Extra stora 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. Storlek: 45,5x35,5x3,5 cm (3 cm utan tassar ). 

Art.nr 1508 Pris 360.-   

Leif Mannerströms logo fint
 bränd på skärbrädorna.

MANNERSTRÖMS SKÄRBRÄDA
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MANNERSTRÖMS 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 för-
varar 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.-

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 360.- 
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MANNERSTRÖMS VINÖPPNARE MED 
MAGISK VINDEKANTERARE

Exklusiv vinöppnare i modern och funktionell de-
sign som hjälper dig att enkelt avlägsna alla typer 
av korkar. Vinöppnaren är gjord i aluminiumleger-
ing i svart/grå borstad finish. Med den magiska 
bordsdekanteraren filtrerar och luftar du ditt vin 
direkt vid bordet! Levereras med en bordshållare.  
Hela setet levereras i exklusiv presentkartong.

Art.nr 1343  Pris 298.-/set 

VINÖPPNARE MED MAGISK
VINDEKANTERARE

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 KÖKSSET 2-DELAR
Elegant köksset noga utvalt av Leif Mannerström.

MANNERSTRÖMS  KÖKSSET 2-DELAR BLACKSTYLE 
Köksförkläde i 100% bomull storlek: 70x95 cm. Vadderad grillvante i 100% kraftig bomull. Storlek: 18x30 cm. Setet levereras tillsammans i en 
exklusiv tub.
Art.nr 1110C Pris 249.-/set

Smidig & justerbar rem!

Slits för bästa komfort
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MANNERSTRÖMS KÖKSSET I  3 DELAR 

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

Art.nr. 1106 Pris 360.-/set   

MANNERSTRÖMS KÖKSHANDDUKAR 2-PACK 

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

Art.nr 1101  Pris 119.-/set  

MANNERSTRÖMS KÖKSSET 3-DELAR
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MANNERSTRÖMS KÖKSHANDDUKAR 3-PACK

MANNERSTRÖMS KÖKSHANDDUKAR 3-PACK
Härliga handdukar som passar fint i köket! Kvalitén är av hög kvalité i 100% bomull. Mannerströms namn är invävt i en av handdukarna. Storlek 45x70 cm. Finns i 3 
färger. Säljs endast i 3-pack. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1138 Kökshandduk grå 3-pack Pris 149:-/set      Art.nr 1139 Kökshandduk marin 3-pack Pris 149:-/set      Art.nr 1140 Kökshandduk röd 3-pack Pris 149:-/set

Ligger förpackade i 
denna presentkartong.

MANNERSTRÖMS SERIE I LINNE!

MANNERSTRÖM LINNÉ KÖKSHANDDUKAR 2-PACK
Klassiska linné handdukar som passar fint i alla kök! Kvalitén på 
linnehanddukarna är av hög kvalité. Mannerströms berömda signatur är 
tryckt på varje handduk. Storlek 50x70 cm. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1141 Pris 129:-/set

MANNERSTRÖM GRYTVANTE & GRYTLAPP
Elegant set med grytvante och grytlapp som passar fint i alla kök! Kvalitén på setet är av hög 
linné kvalité. Mannerströms berömda signatur är tryckt på varje del. Storlek vante 28x18 cm och 
grytlapp 20x20cm. Levereras i presentkartong.

Art.nr 1142 Pris 98:-/set

Ligger förpackade i 
denna presentkartong.
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MANNERSTRÖMS BRÄDA MED 3 BESTICK OCH 3-PACK KÖKSHANDDUKAR
En trevlig och omtyckt bräda i acaciaträ med 3 svarta kvalitets bestick som passar utmärkt till lite av varje. Storlek bräda 23x21x1,5 cm, bestick 13 cm. Härliga grå handdukar som 
passar fint i köket! Kvalitén är av högkvalité i 100% bomull, Mannerströms namn är invävt i en av handdukarna. Storlek 45x70 cm. Levereras i två separata presentkartonger.

Art.nr 9037 Pris 249:-/set

M A N N E R S T R Ö M S  FAVO R I T E R  I  E T T  S E T !
Ett mycket omtyckt set med två av Mannerströms favoriter.

En ostbricka med 3 bestick och kökshanddukar.

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
249:-

Ord.Pris 349:-
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MANNERSTRÖMS KVARNAR BLACK & WHITE OCH 3-PACK KÖKSHANDDUKAR
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. 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 45x70 cm. Levereras i två separata presentkartonger.

Art.nr 9038 Pris 298:-/set

Leif Mannerströms 
berömda signatur i botten.

M A N N E R S T R Ö M S  FAVO R I T E R  I  E T T  S E T !
Ett mycket omtyckt set med två av Mannerströms favoriter.

Exklusiva kvarnar med stilrena kökshanddukar.

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
298:-

Ord.Pris 398:-
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M A N N E R S T R Ö M S  FAVO R I T E R  I  E T T  S E T !
Ett mycket omtyckt set med två av Mannerströms favoriter.

En smidig lökhackare och praktisk mandolin.

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
498:-

Ord.Pris 649:-

Smidig hackning med
 hjälp av snöret!

Justera mellan flera lägen.
Tunna eller tjocka

skivor.

Plastskena skyddar 
bladet.

MANNERSTRÖMS MANDOLIN OCH LÖKHACKARE 
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 handdiskas. Storlek ca 13x10 cm. 
Mannerströms mandolin som låter dig slica upp råvaror som en proffs kock. Mandolinen är tillverkad med justerbara stålblad för enkel skivning och med gummifötter 
för stabilitet.  Du skivar, strimlar, river grönsaker, ost och rotsaker i perfekta, tunna skivor eller strimlor. Mandolinen har 3 olika strimlingslägen och ställbar skivnings 
tjocklek från 1-9 mm i 0.5 intervall. Lätt att använda och lätt att rengöra. Levereras med en plastskena som skyddar bladet (tas bort vid användning). Storlek 42x15x6,5 cm 
(ihopfälld). Levereras i två separata presentkartonger.  

Art.nr 9035 Pris 498:-/set
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M A N N E R S T R Ö M S  FAVO R I T E R  I  E T T  S E T !
Ett mycket omtyckt set med två av Mannerströms favoriter.

En gedigen ugnsform och stilrena kökshanddukar.

MANNERSTRÖMS UGNSFORM OCH 3-PACK KÖKSHANDDUKAR
Elegant och stilren rund ugns/gratängform med handtag i finaste stengods. Insidan på ugnsformen är spegelglaserad och utsidan är i mattsvart elegant finish med gjut-
järnslook. Formen har två greppvänliga handtag för bästa grepp. Storlek 33x27x7cm. 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 45x70 cm. Levereras i två separata presentkartonger.

Art.nr 9036 Pris 298:-/set

Stabila & greppvänliga handtag.

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
298:-

Ord.Pris 398:-
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MANNERSTRÖMS 
TERMOS 2,0 LITER

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

Art.nr 1361 Pris 360:-

2,0
H e l a

l i t e r

Passar bra i vildmarken

Håller värmen i 
hela 24 timmar!

KAMPANJPRIS

Ghristmas gift
360:-

Ord.Pris 498:-



Vi älskar julen och att göra människor glada, och vi får 
många bevis på att våra julklappar är lika uppskattade 
att både ge som att få . Vårt fina samarbete med Leif 

Mannerström utvecklas hela tiden och tillsammans med 
honom är vi på ständig jakt efter nya köksprodukter 

som kommer till nytta och glädje för alla.

I år presenterar vi ett helt nytt utseende på våra 
exklusiva giftboxar och tillsammans med våra rykande 

färska gåvokort i tre prisklasser och generösa 
bonusgåvor, tror vi på en riktigt bra jul i år. 

Välkommen till Tings hemtrevliga värld av gåvor.

G u l d k a n t  t i l l  j u l .
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Priserna i denna katalog är ex.moms & ca priser vid köp av 25st. 
Moms, frakt, märkningskostnader etc tillkommer.

Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel.
Priserna i katalogen gäller t.o.m 2019-12-31.

WWW.TINGS.SE

VILLKOR




