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Tings Giftcard Summer edition innehåller ett 80-tal fina gåvor som mottagaren själv väljer på hemsidan: www.tingsgiftcard.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. 5010 TINGS Giftcard Summer edition  Pris 298:-/Gåvokort 

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se 

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

VÅRT GIFTCARD

DEN PERFEKTA GÅVAN

TILL SOMMAREN!

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

T I N G S  G Å V O K O R T  T I L L  F Ö R E T A G E T S  M E D A R B E T A R E  &  K U N D E R

S U M M E R  E D I T I O N

298:-
Sommarerbjudande!

T I N G S  S U M M E R 

E D I T I O N

I gåvokortet har du 

möjlighet att välja 

mellan ett 80-tal

 fina gåvor.
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Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se

Scanna QR-koden för att läsa mer.

EXEMPEL PÅ VALBARA GÅVOR I TINGS GIFTCARD

T I N G S  G I F T C A R D

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel. 

Fullständig köpinformation se sidan 44.

G Å V O R  T I L L  F Ö R E T A G E T S  M E D A R B E T A R E  &  K U N D E R

S U M M E R  E D I T I O N
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Allt började när Markus som sjuåring lagade sin allra första maträtt på egen hand.
Det var en rykande het chili con carne-gryta, som blev startskottet för hans matintresse och karriär.
 Numera kan han stolt lägga till Årets Kock, Nobelfesten, ett flertal kokböcker, egna restauranger, 

vara ett välkänt ansikte i TV-rutan och på sin populära YouTube-kanal till sin repertoar.

Exklusivt för:
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MARKUS AUJALAYS BRÄDA FÖR OST OCH TAPAS MED 3 BESTICK
Elegant och vackert designad bräda i acacia trä med 3 bestick. Passar som uppläggningsbricka av delikatesser. Storlek 48x20x1,5 cm.
Levereras i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1519C Markus bräda med tre bestick. Pris 298:-/set  

MARKUS BRÄDOR

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

Markus Aujalays logo på brädan.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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MARKUS BRÄDOR

F A K T A R U T A

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

pizzabräda eller vad du kan komma på. 
Tre fina bestick medföljer i setet.

ACACIA TRÄ
LOGO PÅ OVANSIDAN
48 CM LÅNG Ø 35CM

MARKUS RUNDA PIZZA, OST & TAPAS BRÄDA

Trendig träbräda i acaciaträ med handtag och 3 st ostbestick. 
Brädan passar som uppläggningsbricka av delikatesser, pizza, 
ostbricka eller som en fin prydnad i köket. Storlek: 48x35x1,5 cm. 
Levereras i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1533C Markus runda bräda med tre bestick. Pris 398:-/set

Markus Aujalays logo på brädan.

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

Passar som uppläggningsbräda av 
delikatesser, pizza, som ostbricka 
eller som en fin prydnad i köket.
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MARKUS AUJALAYS STORA BRÄDA FÖR OST OCH TAPAS MED 3 BESTICK
Elegant och vackert designad bräda i acacia trä med 3 bestick. Passar som uppläggningsbricka av delikatesser.
Storlek 63x20x1,5 cm. Levereras i en exklusiv färgkartong.

Art.nr. 1522 Markus stora bräda med tre bestick. Pris 398:-/set  

MARKUS BRÄDOR

Markus Aujalays logo på brädan.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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MARKUS AUJALAYS TAPASBRÄDOR 3-PACK
Elegant och vackert designade brädor i acacia trä. Passar som uppläggningsbricka av delikatesser. Storlekarna 40x19x1cm, 33x17x1cm och 19x15x1cm. 
Levereras i en färgkartong. 

Art.nr. 1560C Markus tapasbrädor 3-pack. Pris 398:-/set

MARKUS BRÄDOR

Markus Aujalays 
logo på brädorna.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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MARKUS RIVJÄRN 30CM Rivjärn med fyra 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. Markus 
Aujalays logo på handtaget. Längd 30 cm. Lev. i färgkartong.

Art.nr 1524C Markus Rivjärn 30cm. Pris 198.-

MARKUS REDSKAP

SLEVEN NILS Designad efter Markus origi-
nal slev som gör att du når allt i stekpannan, 
kastrullen & grytan villket gör måltiden till en 
succé. Storlek: 32cm. Markus Aujalays logga på 
sleven. Acacia trä. Levereras i en färgkartong.

Art.nr 1562C Sleven Nils. Pris 129:- 

MARKUS TRÄREDSKAP 2-PACK Mycket 
trevliga redskap i acacia trä med gedigna handtag. 
Sleven är speciellt utformad för att nå runt kan-
terna i grytor bättre. Storlek 32x4,5x1,5cm. Markus 
Aujalays logga på redskapen. Lev. i en färgkartong.

Art.nr 1563C Markus träredskap 2-pack. 

Pris 169:-/set  

Designad efter Markus 
original slev som 

gör att du når allt i 
stekpannan, kastrullen 

& grytan. 

Markus Aujalays 
logo på handtaget.

Markus Aujalays logo på handtagen. Markus Aujalays logo på handtaget.

Fyra olika 
rivytor.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!
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MARKUS BESTICK

MARKUS BESTICKSET CLASSIC 24-DELAR

Ett vackert och noga utvalt bestickset av Markus Aujalay ger dukningen en elegant klass. 
Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i spegelpolish. Besticken är mjuka i formen och 
mycket sköna att hålla i. Tjockleken på gaffel, kniv och sked är 4mm och teskeden 3mm. 
Setet innehåller 6 st delar av varje sort. Levereras i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1216C Markus bestickset classic 24-delar. 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 Markus Aujalays 
logo på besticken. 

HÖGSTA STÅLKVALITET
ELEGANT DESIGN

SPEGELPOLISH

Markus Aujalays logo på besticken.

Besticken ligger vackert förpackade i
en exklusiv present/färgkartong.

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!
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MARKUS BESTICK

MARKUS BESTICKSET SIGNATURE 24-DELAR 

Det vackra besticksetet utvalt av Markus Aujalay 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 6 mm 
och teskeden 5 mm. Setet innehåller 6st gafflar, 6st knivar, 6st skedar och 6st teskedar. 
Alla bär Markus Aujalays logo. Levereras i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1212C Markus bestickset signature 24-delar. Pris 798:-/set

Besticken ligger vackert förpackade i
en exklusiv present/färgkartong.

Markus Aujalays logo på besticken.

F A K T A R U T A

Gör någon glad med våra olika bestickset 
som förgyller middagsbjudningen. 

Läcker design och Markus Aujalays 
logo på besticken. 

HÖGSTA STÅLKVALITET
ELEGANT DESIGN

SPEGELPOLISH
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MARKUS KÖTT- & GRILLBESTICK SIGNATURE 12-DELAR 
Rejäla kött- och grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt 18/10 stål med spegelpolish. 
Kniven är speciellt tandad för bästa skärförmåga. Storlek på kniv är 23cm och gaffeln 20cm. 
Tjockleken är hela 6mm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1215C Markus kött- & grillbestick signature 12-delar. Pris 498:-/set  

MARKUS BESTICK

Markus Aujalays logo på besticken.

X6

F A K T A R U T A

Gör någon glad med våra olika bestickset 
som förgyller middagsbjudningen. 

Läcker design och Markus Aujalays 
logo på besticken. 

HÖGSTA STÅLKVALITET
ELEGANT DESIGN

SPEGELPOLISH

Kniven är speciellt tandad 
för bästa skärförmåga.

Besticken ligger vackert förpackade i
en exklusiv present/färgkartong.

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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MARKUS AUJALAYS KNIVSERIE CLASSIC

Klassiska knivar i stilren design, noga utvalda för finsmakare av Markus Aujalay. Vassaste 
knivarna som gör matlagningen roligare och enklare, med en perfekt kniv för varje tillfälle.
Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet. Svarta greppvänliga handtag och Markus Aujalays 
logo / tecken snyggt etsad / tryckt på bladet. 

Klassiska knivar i stilren design, noga utvalda för finsmakare av Markus Aujalay.
Greppvänliga och lätta att använda i köket när du skär och hackar. 

En klassisk kniv som kan användas varje dag.

MARKUS AUJALAYS KNIVSERIE CLASSIC

Art.nr 1240 Markus Aujalays kockkniv classic 32cm. Pris 298.- 

Art.nr 1241 Markus Aujalays japanska kockkniv classic 30cm. Pris 298.- 

MArt.nr 1242 Markus Aujalays brödkniv classic 35cm. Pris 298.-  

Ligger fint förpackade i en present/färgkartong.

Markus Aujalays logo på knivarna med sitt Japanska tecken.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!
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MARKUS AUJALAYS CLASSIC KNIVSET

MARKUS AUJALAYS JAPANSKA KOCK OCH SKALKNIVSET CLASSIC 2-DELAR 

Svarta greppvänliga handtag och Markus Aujalays logo / tecken snyggt etsad / tryckt på bladet. Japanska kockkniven 
är 30cm och skalkniven är 24cm. Ligger fint förpackade i en present/färgkartong.

Art.nr. 1244 Markus Aujalays japanska kock och skalknivset 2-delar classic. Pris 498.-/set  

MARKUS AUJALAYS KOCK OCH SKALKNIVSET CLASSIC 2-DELAR 

Svarta greppvänliga handtag och Markus Aujalays logo / tecken snyggt etsad / tryckt på bladet. 
Kockkniven är 32cm och skalkniven 24cm. Ligger fint förpackade i en present/färgkartong.

Art.nr. 1243 Markus Aujalays kock och skalknivset 2-delar classic. Pris 498.-/set  

MARKUS AUJALAYS KNIVSET CLASSIC  3-DELAR 

Ett 3-delat klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart greppvänligt handtag. Setet 
innehåller en kockkniv 32cm japansk kockkniv 30cm samt en skalkniv 24cm. Markus Aujalays logo / tecken snyggt 
etsad / tryckt på bladet. Ligger fint förpackade i en present/färgkartong. 

Art.nr. 1245 Markus Aujalays knivset 3-delar classic.  Pris 698:-/set

Markus Aujalays logo på knivarna med sitt Japanska tecken.

Ligger fint förpackade i en 
present/färgkartong.

Ligger fint förpackade i en 
present/färgkartong.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!



16

MARKUS AUJALAYS DAMASKUS KNIVAR

Det vackra och exklusiva damaskus knivbladet är uppbyggt av 67 lager stål och har hamrats och polerats 
fram för att skapa en kniv utöver det vanliga, kärnan består av ett hårt stål och övriga lager av ett mjukare 
mer rosttåligt stål vilket gör att den är extremt vass. Knivarnas vita handtag är robusta och designade för att 
få bästa möjliga grepp. Levereras i en exklusiv presentkartong.

Markus Aujalay har tillsammans med oss skapat och utvecklat dessa kockknivar, 
för att ge dig bästa förutsättning att skära och hacka med lätthet. 

Helt enkelt knivar som skall användas varje dag.

MARKUS AUJALAYS DAMASKUS KNIVAR

Art.nr 1220 Markus Aujalays damaskus kockkniv 32cm. Pris 698.- 

Art.nr 1221 Markus Aujalays japanska damaskus kockkniv 30cm. Pris 698.- 

Markus Aujalay logo på knivarna med sitt Japanska tecken.

Markus Aujalay logo på knivarna med sitt Japanska tecken.

Ligger fint förpackade i en exklusiv present/färgkartong.

Det vackra och exklusiva damaskus knivbladet är upp-
byggt av 67 lager stål och har hamrats och polerats 
fram för att skapa en kniv utöver det vanliga!

 DAMASKUS STÅL 67-LAGER

 DAMASKUS STÅL 67-LAGER
Det vackra och exklusiva damaskus knivbladet är upp-
byggt av 67 lager stål och har hamrats och polerats 
fram för att skapa en kniv utöver det vanliga!

Ligger fint förpackad i en exklusiv 
present/färgkartong.

Ligger fint förpackad i en exklusiv 
present/färgkartong.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

HIGH 
QUALITY!
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MARKUS AUJALAYS DAMASKUS KNIVSET

MARKUS AUJALAYS DAMASKUS KNIVSET  3-DELAR    
Ett 3-delat exklusivt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett vitt greppvänligt handtag. Setet innehåller en kockkniv 32cm japansk kockkniv 
30cm samt en skalkniv 24cm. Markus Aujalays logo / tecken snyggt etsad / tryckt på bladet. Damaskus knivbladet är uppbyggt av 67 lager stål och har hamrats 
och polerats fram för att skapa en kniv utöver det vanliga, kärnan består av ett hårt stål och övriga lager av ett mjukare mer rosttåligt stål vilket gör att den är 
extremt vass. Levereras i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1224 Markus Aujalays damaskus knivset 3-delar. Pris 1498:-/set

MARKUS AUJALAYS DAMASKUS KOCK OCH SKALKNIVSET 2-DELAR Exklsuiva knivar med vita greppvänliga handtag och Markus Aujalays logo / 
tecken snyggt etsad / tryckt på bladet. Kockkniven är 32cm och skalkniven 24cm. Damaskus knivbladet är uppbyggt av 67 lager stål och har hamrats och polerats 
fram för att skapa en kniv utöver det vanliga, kärnan består av ett hårt stål och övriga lager av ett mjukare mer rosttåligt stål vilket gör att den är extremt vass. 
Ligger fint förpackade i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1222 Markus Aujalays damaskus kock och skalknivset 2-delar. Pris 998.-/set

MARKUS AUJALAYS DAMASKUS JAPANSKA KOCK OCH SKALKNIVSET 2-DELAR  Exklsuiva knivar med vita greppvänliga handtag och Markus 
Aujalays logo / tecken snyggt etsad / tryckt på bladet. Japanska kockkniven är 30cm och skalkniven är 24cm. damaskus knivbladet är uppbyggt av 67 lager stål och 
har hamrats och polerats fram för att skapa en kniv utöver det vanliga, kärnan består av ett hårt stål och övriga lager av ett mjukare mer rosttåligt stål vilket gör att 
den är extremt vass. Ligger fint förpackade i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1223 Markus Aujalays damaskus japanska kock och skalknivset 2-delar. Pris 998.-/set  

Ligger fint förpackade i en exklusiv 
present/färgkartong.

Ligger fint förpackade i en exklusiv 
present/färgkartong.

Ligger fint förpackade i en exklusiv 
present/färgkartong.

Markus Aujalay logo på knivarna med sitt Japanska tecken.

Markus Aujalay logo på knivarna med sitt Japanska tecken.

Markus Aujalay logo på knivarna med sitt Japanska tecken.

F A K T A R U T A

HÖGSTA STÅLKVALITET

LOGO PÅ BLADET

GREPPVÄNLIGA

FANTASTISK EGG

EXKLUSIVT FÖRPACKADE



18

MARKUS BBQ SET STEEL 2-DELAR Exklusivt och gediget grillset noga utvalt av Markus Aujalay 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 tång och grillspade. Längd 40cm. Setet ligger i en färgkartong. 

Art.nr 1203C Markus BBQ Set steel 2-delar. Pris 298:-/set  

MARKUS BBQ 
REDSKAP

Markus Aujalays
 logo på handtagen.
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MARKUS 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 Markus Aujalay gör grillningen till en ren njutning. Tillverka-
de av högsta kvalitet i 18/10 rostfritt stål. Spettens längd är 36 cm. Setet ligger i en färgkartong. 

Art.nr 1204C Markus grillspett 8-delar. Pris 298:-/set  

Markus Aujalays
 logo på handtagen.

MARKUS BBQ 
REDSKAP 
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KVARNAR

MARKUS PEPPARKVARN 32 CM 

Exklusiv pepparkvarn som är hela 32 cm i matt finish. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet 
i carbon stål. Markus Aujalays logo i botten. Snyggt förpackat in en mycket elegant giftbox.

Art.nr. 1306 Markus pepparkvarn 32cm svart. Pris 298:-

MARKUS SALT- OCH PEPPARKVARN 

Exklusiv salt- och pepparkvarn i matt-finish och en användarvänlig design. Pepparkvarnens verk är 
av högsta kvalitet i carbon stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. 
Markus Aujalays logo i botten. Höjd 17 cm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong.

Art.nr. 1304C Markus salt- och pepparkvarn set. Pris 398:-/set

Markus Aujalays
 logo i botten.

Markus Aujalays
 logo i botten.

Ligger vackert förpackad i
en exklusiv presentkartong.

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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MARKUS LÖKHACKARE
Markus Aujalays 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 färgkartong.

Art.nr. 1269C Markus lökhackare. Pris 149:-

Smidig hackning med
 hjälp av snöret!

Markus Aujalays
 logo på lökhackaren.

MARKUS UNIVERSALHACKARE
Markus Aujalays lätthanterlig stora universalhackare av hög kvalitét. Hackar morötter, lök, kryddor, krossar is, vispar grädde etc. Dra i handtaget och dem roterande bladen/vispen 
löser allt på nolltid. Extra lock följer med som förvandlar den nedre delen till en förvaringsburk.Storlek ca 12,5x14cm. Alla delar bör handdiskas. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1271C Markus Aujalays universalhackare. Pris 198:-

Krossar is.

Vispar grädde.
Extra tillbehör:

gräddvisp.

UNIVERSALHACKARE

Extra lock.

Extra lock Krossar nötter.

Extra tillbehör

LÖKHACKARE
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MARKUS AUJALAYS STEELSAFE STEKPANNA I  2 STORLEKAR

Stekpannan med en ny teknik som gör att du kan använda metallredskap när du lagar mat. Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,4 mm med 1,3 mm aluminium- isolering och 0,5 mm 
stål i botten vilket ger bästa värmefördelning. Vi använder en speciell patenterad teknik för att fördela stekytans fyllning. Det vågiga mönstret i stekpannan är en kombination 
av rostfritt stål och en premium 3 lager quantanium nonstickyta. Tekniken/kvaliteten ger en längre livslängd än traditionella nonstick pannor, faktiskt hela fem gånger längre! 
Finns i två storlekar: diameter 24 och 28 cm. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1346C Markus steelsafe stekpanna 24cm. Pris 798:-

Mönstret i stekpannan är små upphöjningar så 
att metallredskap inte kan repa nonstickytan.

U n i k  s t e k p a n n a  s o m  ä v e n 
t å l  m e t a l l r e d s k a p

MARKUS STEELSAFE STEKPANNOR 

Markus Aujalays logo i botten.

Art.nr. 1347C Markus steelsafe stekpanna 28cm. Pris 998:-

S t e e l s a f e  t e k n i k

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 

Unik stekpanna som även 
tål metallredskap
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MARKUS AUJALAYS CLASSIC STEKPANNOR MED TRE LAGERS BOTTEN, 2 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 två olika storlekar. Levereras i polybag.

Art.nr. 1313C Markus stekpanna classic 24cm. Pris 598:-

Markus Aujalays 
logo i botten.

Art.nr. 1314C Markus stekpanna classic 28cm. Pris 698:-

 

TRE LAGERS BOTTEN

MARKUS AUJALAYS CLASSIC STEKPANNOR

Markus Aujalays
logo på handtaget.

Kraftiga & stabila 
handtag.

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!
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MARKUS GRYTA CLASSIC 4,7L 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 4,7 liter och är 24 cm i diameter. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1312C Markus gryta 24cm 4,7 liter. Pris 698:-

MARKUS KASTRULL CLASSIC 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. Kastrullen passar alla spisar inklusive induktionshäll. 
Kastrullen rymmer 1,4 liters och är 16 cm i diameter. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1310C Markus kastrull 16cm 1,4 liter. Pris 498:-

MARKUS CLASSIC GRYTOR & KASTRULLER

Glaslock med ånghål.
Markus Aujalays logo i botten.

Kraftigt & stabilt handtag.

MARKUS GRYTA CLASSIC 2,8L 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 2,8 
liter och är 18 cm i diameter. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1311C Markus gryta 18cm 2,8 liter. Pris 598:-

Kraftiga & stabila handtag.

TRE LAGERS BOTTEN

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Markus Aujalays
logo på handtaget.
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Köp gärna med
sleven Nils!

Läs mer: sid 9.
Stekpannans
bästa kompis!
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MARKUS AUJALAYS STEKPANNA 28CM

Markus Aujalays 
logo i botten.

TRE LAGERS BOTTEN

MARKUS STEKPANNA 28CM I TRE LAGER MED NONSTICK YTA

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. Levereras i polybag.

Art.nr. 1309C Markus stekpanna classic 28cm. Pris 698:-

Kraftigt & stabilt 
handtag.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Köp gärna med
sleven Nils!

Läs mer: sid 9

Stekpannans
bästa kompis!

Markus Aujalays 
logo på handtaget.
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MARKUS AUJALAYS EXKLUSIVA STEKPANNA 28CM

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

 FEM LAGERS BOTTEN FÖR BÄSTA VÄRMEFÖRDELNING

Markus Aujalays
logo på handtaget.

Kraftigt & stabilt 
handtag.

MARKUS AUJALAYS EXKLUSIVA STEKPANNA 28CM MED FEM LAGERS BOTTEN

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. 
Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1388C Markus stekpanna exklusiv 28cm. Pris 798:-

Markus Aujalays logo i botten.

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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MARKUS GRYTSET 8-DELAR CLASSIC 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 1,4, 2,8 och 4,7 liter,  och två stekpannor 24/28cm. Alla kärl utom stekpannorna har glaslock med ånghål. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 9010C Markus grytset classic 8-delar. Pris 2 995:-/set

MARKUS EXKLUSIVA GRYTSET 8-DELAR  Ett set av hög kvalitet med: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 mm aluminiumisole-
ring och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara värme. Setet består av kastruller 1,4, 2,8 och 4,7 liter,  och två stekpannor 24/28cm. Alla kärl utom stekpannorna har 
glaslock med ånghål. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 9020C Markus exklusiva grytset 8-delar. Pris 3 495:-/set

TRE LAGERS BOTTEN

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

Koppar: 0,5 mm

Aluminium: 2,5 mm

SS 18/10: 0,7 mm

 FEM LAGERS BOTTEN FÖR BÄSTA VÄRMEFÖRDELNING

CLASSIC
GRYTSET 8-DELAR

EXKLUSIVT
GRYTSET 8-DELAR

Markus Aujalays logo i botten.

Markus Aujalays logo i botten.

Glaslock med ånghål.

Glaslock med ånghål.

Markus Aujalays logo 
på handtaget.

Markus Aujalays logo 
på handtaget.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!
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MARKUS DURKSLAG CLASSIC 2 STORLEKAR

Mycket exklusivt av allra högsta kvalitet 18/10 rostfritt stål. Snygg tidlös design med kraftiga handtag. Markus Aujalays logo stilrent graverat på sidan. 
Finns i två storlekar 20 cm samt 24 cm i diameter. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1341C Markus durkslag 20cm 2,84 liter. Pris 398:-

Markus Aujalays
 logo på durkslagen.

Art.nr. 1380C Markus durkslag 24cm 4,73 liter. Pris 498:-

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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C ATA R I N A  KÖ N I G S  KO K B O K
H E LG  M E D  G U L D K A N T

Catarina König har, sedan hon vann mattävlingen 
Sveriges Mästerkock 2016, ägnat sitt liv åt mat. 

Hon driver sitt instagramkonto @matfashionistan 
där hon såväl delar med sig av sina uppskattade 

recept och matinspiration.

CATARINA KÖNIGS KOKBOK HELG MED GULDKANT 

Äntligen är Catarina König tillbaka med en ny glänsande kokbok fylld till bredden med det som är hennes signum – enkla, snabba och gudomligt 
goda recept till lyxiga middagar – som passar både till vardagar och till fest, från tilltugg till desserter. 160 sidor och 60st recept. 

Art.nr. 13 Catarina Königs kokbok helg med guldkant Pris 198:-

Catarina Königs exklusiva bok för TINGS

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

160 
sidor & 60 

recept.
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TINGS HOME KOCKKNIV & SKÄRBRÄDA 

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

Art.nr. 1279 TINGS Home kniv samt skärbräda. Pris 298:-

TINGS HOME KNIVSET 2-DEL & SKÄRBRÄDA 

Exklusivt knivset med en japansk kockkniv och skalkniv i hög kvalitet med greppvänliga 
handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda. 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 present/färgkartong.  

Art.nr. 1283 TINGS Home knivset 2-delar med skärbräda. Pris 298:-

Förpackade i en giftbox.

TINGS HOME KNIVSET 3-DELAR STEEL

Ett 3-delat klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart greppvän-
ligt handtag. Setet innehåller en kockkniv 32cm, japansk kockkniv 26cm samt en skalkniv 21cm. 
Levereras i en exklusiv present/färgkartong. 

Art.nr. 1264 TINGS Home knivset 3-delar. Pris 298:-

Förpackade i en giftbox.

TING HOME FÖRKLÄDE CANVAS

Stilrent förkläde i materialen canvas och konstläder blir snyggt tillsammans och 
kommer hålla stilen i många år framöver. Storlek 78x64cm.
Levereras i en presentkartong. 

Art.nr. C48 TINGS Home förkläde canvas. Pris 298:-

Härligt khakifärgat 
förkläde i kraftig 

canvas.

Storlek 78x64cm.

Förpackade i en giftbox.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!
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TINGS TRAVEL LONDON

Kabinväska London är en hård men lätt kabinväska av hög kvalitet. Väskan har fyra dubbelhjul som gör den lätt att rulla på dom flesta underlag. Bra inredning med uppdelning och 
spännremmar som gör det att du lätt kan packa och organisera dina saker. Kabinväskan mått är 55x40x20cm och rymmer hela 30 liter – vikt 2,80 kg. Levereras i en vit presentkartong.

Art.nr. 1016 Kabinväska London svart. Pris 498:-  

Kabinväska 
Ryanair-storlek.

360°  
roterande hjul.

Art.nr. 1017 Kabinväska London silver. Pris 498:-

Kabinlås.Kabinlås.

Bärhandtag. Bärhandtag.

Bärhandtag.

Justerbart
handtag.

Kabinväska 
Ryanair-storlek.

360°  
roterande hjul.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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TINGS TRAVEL NYC 

Trolley NYC är en hård men lätt resväska i mycket hög kvalitet tillverkad av det slitstarka materialet polykarbonat. Väskan har fyra stora dubbelhjul för att vara extra följsam i 
rörelserna och som gör den lätt att rulla på dom flesta underlag. Bra inredning med fickor, uppdelningar och spännremmar som gör det att du lätt kan packa och organisera dina 
saker. Resväskan har ett godkänt kombinationslås med TSA funktion för säker resa till och från USA. Väskans mått är 55x40x23/26cm cm och rymmer hela 37/43 liter – vikt 3,40 kg. 
Färg svart carbon. Levereras i en vit presentkartong.

Art.nr. 1003 Resväska NYC. Pris 698:-

360°  
roterande hjul

F A K T A R U T A

Smidig lättviktsväska av hög 
kvalitet. Bra funktioner och 

detaljer som praktisk förvaring, 
teleskophandtag, extra garde-
rob invändigt mm. En fin och 

uppskattad gåva!

TÅLIGT MATERIAL

TELESKOPHANDTAG

360° HJUL

FÖRVARING INUTI

EXPANDERBAR

TSA LÅS

TSA lås.

Bärhandtag.

Bärhandtag.

Justerbart
handtag.

B u s i n e s s  o r 
p l e a s u r e?

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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TINGS TRAVEL SPORTBAG TOKYO

Sportbag Tokyo är en klassisk väska i det slitstarka och vattenavvisande materialet 
polyester PU Coated 600D. Sportbagen har bra inredning med extra fickor som gör det 
lätt att organisera dina saker samt en liten utvändig ficka med dragkedja och från utsidan 
kommer du även lätt åt skofacket. Väskans storlek är 50x34x22cm och rymmer 40 liter, 
levereras med en justerbar axelrem. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1034 Sportbag Tokyo svart. Pris 398:-  

TINGS TRAVEL RYGGSÄCK TOKYO

Ryggsäck Tokyo är en praktisk, smidig ryggsäck som rymmer dina viktigaste saker och 
är tillverkad i det slitstarka och vattenavvisande materialet polyester PU Coated 600D. 
Ryggsäcken har bra inredning med en extra avskild ficka som gör det lätt att organisera 
dina saker samt en utvändig ficka med dragkedja, i kroken på framsidan kan du hänga en 
vattenflaska eller dylikt, ryggsäckens baksida är vadderat för bästa komfort och levereras 
med justerbara axelremmar. Ryggsäckens storlek är 47x29x15cm och rymmer 31 liter. 
Levereras i polybag. 

Art.nr. 1035 Ryggsäck Tokyo svart. Pris 398:-  

Vattentålig.

Ryggsäckens baksida 
är vadderat för bästa 

komfort.

TINGS TRAVEL DRAMATEN

Shoppingvagnen dramaten är en mycket praktisk shoppingväska i modern design, shoppingvagnen som rymmer det mesta har ett praktiskt snörlock samt utvändiga fack med 
blixtlås och ett vadderat fack på insidan där du kan förvara din data etc, utöver detta kan du koppla ifrån shoppingväskan från vagnen och använda den som en ryggsäck vilket 
gör att du kan ta med dig den överallt. Den är tillverkad i det slitstarka och vattenavvisande materialet polyester PU Coated 600D. Shoppingvagnens storlek är 55x30x25cm och 
rymmer 41 liter med stativ är den 100x43x40cm. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1001 Shoppingvagn dramaten svart. Pris 798:- 

Ryggsäcken 
 rymmer 41 liter.

Sidofack.

Fack med  
blixtlås.

Snörlock.

Koppla ifrån shoppingväskan från vagnen 
och använda den som en ryggsäck.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Skofack.

Vattentålig.
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TINGS TRAVEL NECESSÄR STOCKHOLM

Necessär Stockholm är en tidlös och klassisk necessär i slitstark tvättad canvas av mycket hög kvalitet med detaljer i konstläder som gör den extra elegant. Necessären 
har bra inredning med en ficka med dragkedja samt två fickor där man enkelt kan organisera sina saker. Necessärens storlek är 24x15x12cm. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1012 Necessär Stockholm olivgrön
Pris 198:-  

Art.nr. 1013 Necessär Stockholm kaffe/brun. 
 Pris 198:-  

Art.nr. 1011 Necessär Stockholm svart. 
Pris 198:-  

TINGS TRAVEL RYGGSÄCK STOCKHOLM 

Ryggsäck Stockholm är en tidlös och klassisk cityryggsäck i slitstark tvättad canvas av mycket hög kvalitet med detaljer i konstläder som gör den extra elegant. Ryggsäcken 
har två utvändiga fickor med dragkedja samt en öppen ficka på ena sidan. Ryggsäcken har även en extra ficka på insidan där man enkelt kan placera en bärbar data eller 
dylikt. Ryggsäcken som har justerbara axelremmar i matchande färg rymmer 21 liter och storleken är 46x32x14cm. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1006 Ryggsäck Stockholm olivgrön. 
Pris 398:-  

Art.nr. 1007 Ryggsäck Stockholm kaffe/brun. 
Pris 398:-  

Art.nr. 1005 Ryggsäck Stockholm svart. 
Pris 398:-  

Ficka för datorn.

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

Slitstark canvas som håller stilen i 
många år framöver.
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TINGS TRAVEL WEEKENDBAG STOCKHOLM OLIVGRÖN
Art.nr. 1009 Weekendbag Stockholm olivgrön. Pris 398:-

TINGS TRAVEL WEEKENDBAG STOCKHOLM KAFFE/BRUN
Art.nr. 1010 Weekendbag Stockholm kaffe/brun. Pris 398:-  

TINGS TRAVEL WEEKENDBAG STOCKHOLM SVART

Weekendbag Stockholm är en klassiker i slitstark tvättad canvas av mycket hög kvalitet med detaljer i konstläder som gör väskan mycket elegant. Weekendbagen har bra 
inredning med extra ficka som gör det lätt att organisera dina saker samt två utvändiga fickor med dragkedja. Weekendbagen som levereras med en justerbar axelrem i 
matchande färg rymmer 44 liter och storleken är 55x25x32cm. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1008 Weekendbag Stockholm svart. Pris 398:-  

Slitstark canvas som håller stilen i 
många år framöver.

Rymmer 44 liter.

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

Rymmer 44 liter.

PERFEKT TILL 
WEEKEND-

RESAN!
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TINGS TRAVEL SPORT/WEEKENDBAG ACAPULCO KAFFE/BRUN

Art.nr. 1030 Sportväska Acapulco kaffe/brun. Pris 398:-  

TINGS TRAVEL SPORT/WEEKENDBAG ACAPULCO OLIVGRÖN

Art.nr. 1029 Sportväska Acapulco olivgrön. Pris 398:-  

TINGS TRAVEL SPORT/WEEKENDBAG  ACAPULCO SVART

Art.nr. 1028 Sportväska Acapulco svart. Pris 398:-  

Skofack. Skofack.

Skofack.

Materialen canvas och 
konstläder blir snyggt 
tillsammans och kommer 
hålla stilen i många år 
framöver. 

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

Sportväska / Weekendbag Acapulco är en speciellt designad väska för att få plats 
med ett padelrack men väskan passar också alldeles utmärkt att användas som en 
weekendbag. Väskan är tillverkad i slitstark tvättad canvas av mycket hög 
kvalitet med detaljer/piping i konstläder som gör väskan elegant. Väskan har två sepa-
rata inne fickor. Väskan har även en utvändig ficka på ena långsidan där man även kan 
förvara racket, utvändigt kommer du också lätt åt fickan där man förvarar sina skor. 
Väskan som levereras med en justerbar axelrem i matchande färg rymmer 40 liter och 
storleken är 54x32x23cm. Levereras i polybag. 

F A K T A R U T A

TINGS TRAVEL PADELFODRAL ACAPULCO OLIVGRÖN

Padelfodral Acapulco i slitstark tvättad canvas är av mycket hög kvalitet och fodralet är extra vadderat för att skydda ditt rack. Fodralet har en utvändig ficka med 
dragkedja där man kan förvara nycklar, mobiltelefon etc. Fodralets storlek är 50cm och levereras med en matchande justerbar axelrem. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1032 Padelfodral Acapulco olivgrön. Pris 98:-  Art.nr. 1033 Padelfodral Acapulco kaffe/brun. Pris 98:- 
 

Art.nr. 1031 Padelfodral Acapulco svart. Pris 98:- 
 

Extra ficka för accessoarer.

Extra vadderad för att skydda racket.
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Skofack.

TINGS TRAVEL KYLBAG VARBERG KAFFE/BRUN

Kylbagen Varberg i mycket hög kvalitet i tvättad canvas med detaljer i konstläder 
som gör den mycket elegant. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den har en 
extra tjock vaddering som isolerar rejält. Frontficka och två bärhandtag samt extra 
lång axelrem. Storlek 40x25x30cm och rymmer hela 30 liter. Levereras i påse.

Artnr 1052 Kylbag Varberg kaffe/brun. Pris 298:-

TINGS TRAVEL KYLBAG VARBERG SVART

Kylbagen Varberg i mycket hög kvalitet i tvättad canvas med detaljer i konstläder som gör 
den mycket elegant. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den har en extra tjock 
vaddering som isolerar rejält. Frontficka och två bärhandtag samt extra lång axelrem.                                           
Storlek 40x25x30cm och rymmer hela 30 liter. Levereras i påse.

Artnr 1050 Kylbag Varberg svart. Pris 298:- Materialen canvas och konstläder blir snyggt tillsammans 
och kommer hålla stilen i många år framöver. 

Rymmer hela
30 liter!

TINGS TRAVEL KYLBAG VARBERG OLIVGRÖN

Kylbagen Varberg i mycket hög kvalitet i tvättad canvas med detaljer i konstläder 
som gör den mycket elegant. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då den har en 
extra tjock vaddering som isolerar rejält. Frontficka och två bärhandtag samt extra 
lång axelrem. Storlek 40x25x30cm och rymmer hela 30 liter. Levereras i påse.

Artnr 1051 Kylbag Varberg olivgrön. Pris 298:-

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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TINGS TRAVEL NEW YORK PADELFODRAL

Padelfodral New York i skinn är av mycket hög kvalitet och fodralet är extra vadderat för att skydda ditt rack, skinnfodralet har en exklusiv design. 
Fodralet har en extra utvändig ficka där man kan förvara nycklar, mobiltelefon etc. Fodralets storlek är 55cm och levereras med en matchande 
justerbar axelrem. Färg cognac. Levereras i en vit presentkartong. 

Art.nr. 1022 Padelfodral New York. Pris 795:-  

F A K T A R U T A

Exklusiv skinnfodral som 
håller stilen i många år

framöver.

STILREN
PRAKTISKT FACK

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

VADDERAD

Extra ficka för accessoarer.

Extra vadderat för att skydda ditt rack.

TINGS TRAVEL NEW YORK PADELFODRAL

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 
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F A K T A R U T A

Exklusiv skinnväska som 
håller stilen i många år

framöver.

STILREN
PRAKTISKA FACK

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

TINGS TRAVEL WEEKENDBAG NEW YORK

Weekendbag New York är en riktig klassiker i skinn av mycket hög kvalitet i en tidlös och elegant design. Väskan har bra inredning med extra fickor som gör det lätt att organisera 
dina saker. Weekendbagens storlek är 54x32x28cm och rymmer ca 50 liter och det medföljer en matchande justerbar axelrem, väskan har även en liten ficka på utsidan där man 
kan förvara små saker. Färg cognac. Levereras i en vit presentkartong. 

Art.nr. 1024 Weekendbag New York. Pris 1 995:-  
 

 Bagen har bra inredning med extra fickor 
som gör det lätt att organisera dina saker.

B u s i n e s s  o r 
p l e a s u r e?
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VI FINNS DÄR FÖR ER

FÖRSÄLJNING -OCH PRISVILLKOR 
Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. 
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, frakt och moms tillkommer. Priserna gäller t.o.m 31 juli 2023.
Vi reserverar oss för prisjusteringar på grund av valutaförändringar och eventuella tryckfel.

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto upp till kreditlimit efter godkänd kreditkontroll, i övriga fall förskottsbetalning. Vid försenad 
betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot 
förskottsbetalning tills skulden är reglerad. 

LEVERANSVILLKOR (EXW BORÅS)
Fritt vårt lager Borås. Frakt debiters baserat på vikt och volym. TINGS ansvarar inte för eventuella förseningar 
som beror på transportör/speditör. Har kund eget fraktavtal hos speditör, så skall det uppges vid beställning.

TRANSPORTFÖRSÄKRING
Transportförsäkring ingår automatiskt om leverans sker på TINGS fraktavtal. Eventuella skador regleras då 
direkt med TINGS. Vid leverans på kundens egna fraktavtal skickas godset på köparens risk och eventuella 
skador regleras direkt med kundens speditör.  

REKLAMATIONER
Reklamationer ska meddelas kundtjänst på TINGS senast sju (7) dagar efter varans mottagande, som utfärdar 
retursedel. Vid godkända reklamationer utförs ersättningsleverans, alternativt kreditering.
Köparen kan inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelan-
de om felet (reklamation). Fel som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av köparen eller av denne 
anvisad mottagare, skall reklameras inom sju (7) dagar och i förekommande fall innan varan bearbetats. I annat 
fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts eller annars kom-
mit till köparens kännedom genom reklamation från tredje part.
Reklameras inte felaktigheter inom två månader från varans mottagande, förloras reklamationsrätten.

RETURRÄTT / TRYGGHET
Om ni vill returnera eller byta produkt ska vår kundtjänst kontaktas som ger er instruktioner. Returnerade 
varor skall vara packade i originalförpackning och ej använda eller bearbetade. Ni har 14 dagars full returrätt 
efter det att leveransen mottagits. Returnerat gods utan retursedel behandlas ej.

ÖVRIGA VILLKOR
Leverans sker vid leveranstillfället gällande priser och konditioner. TINGS förbehåller sig rätten att utan 
föregående information göra ändringar i kollektionen. Vi reserverar oss även för prisändringar och feltryck i 
katalog / prislista. För att handla som privatperson vänligen besök: www.tingshome.se

GDPR VILLKOR
Genom att godkänna vår köpinformation accepterar du vår dataskyddspolicy, vår behandling av 
personuppgifter samt att vi använder uppgifterna för att kommunicera med dig. Vi samlar aldrig in mer 
information än nödvändigt och uppgifterna är endast tillgängliga för TINGS och dess närstående bolag.

För fullständiga köpvillkor besök vår hemsida www.tings.se

Trading Gifts Sweden AB
Org.nr 556704-4671
Kärrgatan 6
504 41 Borås

KÖPINFORMATION & DET FINSTILTA SOM ÄR BRA ATT VETA

033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se
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MISCHAS FÖRKLÄDE, 
VANTE & HANDDUK

MISCHAS KÖKSSET I TRE DELAR
Elegant och perfekt set för köksfantasten som innehåller ett rustikt förkläde i slitstark canvas/bomullsväv med Mischa Billing signatur på bröstet. Förklädet som är justerbart 
i nackbandet och har en frontficka samt en ögla där du kan hänga kökshandduken. Grytvanten är av samma höga kvalitet som förklädet och kökshandduken är i 100% bomull. 
Storlek förklädet 90x70cm, vante 15x30cm och kökshandduken är 50x70cm. Levereras i presentkartong/färgkartong.

Art.nr. 1115 Mischas köksset i tre delar. Pris 298:-/set. 

Slits för bästa komfort.

Plats för
kökshandduk.

Logo på förklädet.

Justerbart nackband.

Praktisk
ficka.

Logo på grytvanten.

Artiklarna i denna katalog säljs endast till företag i Sverige. Alla priser är exkl.moms & frakt. 

Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!
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MISCHAS VINÖPPNARE MED TVÅ OSTBESTICK
Exklusiv vinöppnare i modern och funktionell design som gör att du kan dra ut korken i två steg utan att förstöra eller böja korken som hjälper dig att enkelt avlägsna alla 
typer av korkar. Vinöppnaren är gjord av hög stålkvalitet med trädetaljer i olivträ, besticken har acacia handtag för bästa grepp och bladen är av hög kvalitet i 18/10stål. 
Storleken på besticken är 20cm respektive 23cm och vinöppnaren är 12cm. Levereras i exklusiv presentkartong/färgkartong.

Art.nr. 1337 Mischas vinöppnare med två bestick. Pris 298:-/set.

Logo på vinöppnaren.

MISCHA BILLINGS
VINÖPPNARE MED TVÅ OSTBESTICK

Det är ingen slump att de allra flesta kypare använder 
sig av just denna design av vinöppnare.

Logo på bladet.

Logo på bladet.

Liten kniv för att
ta bort folie.

Ligger vackert förpackade i en exklusiv present/färgkartong.

Sommelièren Mischa Billing känd från TV där hon analyserar maten på 
ett knivskarpt sätt. Mischa är extremt kunnig i smakernas konst

 och är en av Sveriges mest kända vinkännare med otaliga 
vinupplevelser i sitt bagage. Nu lanserar Mischa Billing 

några produkter exklusivt med oss på Tings.
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Beställ idag!
033 - 13 30 70
info@tings.se
tings.se

Hej!

MISCHAS STORA OSTBRÄDA

MISCHAS STORA OSTBRÄDA MED VINÖPPNARE OCH TVÅ OSTBESTICK
Mischas stora ostbräda i acaciaträ med handtag och två bestick samt en vinöppnare är en mycket uppskattad gåva/present. Den exklusiva och moderna vinöppnare har en 
funktionell design som gör att du kan dra ut korken i två steg utan att förstöra eller böja korken och som hjälper dig att enkelt avlägsna alla typer av korkar. Vinöppnaren är 
gjord av hög stålkvalitet med trädetaljer i olivträ, besticken har acacia handtag för bästa grepp och bladen är av hög kvalitet i 18/10   stål. Storleken på besticken är 20cm 
respektive 23cm, vinöppnaren är 12cm och brädan är hela 37x25x1,5cm inklusive handtag. Levereras i exklusiv presentkartong/färgkartong.

Art.nr. 1515 Mischas stora bräda med vinöppnare och två bestick. Pris 398:-/set.

Liten kniv för att
ta bort folie.

Det är ingen slump att de allra flesta 
kypare använder sig av just denna 

design av vinöppnare.

Vackert förpackade i en
 exklusiv present/färgkartong.

Logo på handtaget.

C HEESE
G R EAT  W INE

FA N TAST IC  T IMES

Logo på bladet.
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Priserna i denna katalog är ex.moms. Moms, frakt, märkningskostnader etc tillkommer. 
Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel. 

Priserna i katalogen gäller t.o.m 2023-07-31. 

TINGS.SE


