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T I N G S  I  S A M A R B E T E  M E D

Christmas
J U L E N  2 0 2 1



Vårt nya samarbete med Markus Aujalay ser 
stora möjligheter med alla fina produkter vi tagit 
fram tillsammans. Årets gåvokort är som vanligt 
vässat till max och innehåller en mängd olika 
bonusgåvor att välja mellan, några har 
Markus Aujalays logga.

Än en gång tack för ett gott samarbeta och låt 
oss fortsätta göra människor glada.

I år är inget vanligt år. Det är ett väldigt spännan-
de år för oss på TINGS. När vi tittar tillbaka på 
den resa vi gjort tillsammans med er kunder är 
vi oerhört glada och tacksamma för all positiv 
feedback och många skratt mellan allt hårt jobb 
och slit. Det är vi tillsammans som skapar bra för-
utsättningar för lönsamma affärer och vi ser fram 
emot många goda samarbeten framöver. 

I år lanserar vi ett nytt varumärke. Roligt tycker 
vi på TINGS! Och vi hoppas självklart att ni är 
med oss i båten och gillar vad ni ser. I år har 
Markus Aujalay fyllt 50 år och detta ser vi som ett 
fantastiskt tillfälle att lansera ett rykande färskt 
varumärke kryddat till max.

E t t  g o t t
s a m a r b e t e

E T T  G O T T  S A M A R B E T E
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Fina gåvor till köket, resan, hemmet och träningen.

SID 38-65

MARKUS SORTIMENT
SID 16-37

T I N G S  G I F T C A R D ®

Exclusive
S P E C I A L  G I F T S

GÅVOKORT
SID 4-15

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

F I N A  G Å V O R  F Ö R  Ä V E N T Y R E N

Gör nästa måltid
till en succé!
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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

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 vad kortet innehåller. 

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

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

bland en mängd fina artiklar.

Gör människor glada och ge bort riktigt fina gåvor för en roligare matlagning. 
Alla gåvor är exklusivt utvalda av oss på TINGS samt Markus Aujalay, och många bär Markus logga.

Som vanligt skickar vi med en fin bonusgåva helt utan kostnad tillsammans med gåvokortet, 
se vilka bonusgåvor det gäller i denna katalog eller på www.tingsgiftcard.se 

Ha en smakfull jul! 

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

Läs mer på kommande sidor och se hela det valbara sortimentet på www.tingsgiftcard.se

T I N G S  G I F T C A R D ®

Exclusive
S P E C I A L  G I F T S
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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

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

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

EXEMPEL PÅ VALBARA GÅVOR I  TINGS GIFTCARD

T I N G S  G I F T C A R D ®
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ÅRETS JULKLAPP
BONUSGÅVA + GÅVOKORT + VALBAR GÅVA

+
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.

BONUSGÅVA

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 upp ti l l  998 kronor.

Bonusgåva
värde upp till

998:-
på köpet

Vårt gåvokort Exclusive innehåller ett 70-tal fina gåvor som mottagaren själv väljer på hemsidan: www.tingsgiftcard.se

Som en extra förmån ingår även en bonusgåva (värde upp till 998:-) och det finns 10st olika bonusgåvor att välja bland. Gåvokortet 
levereras 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.

Pris fr.398:-/Gåvokort 

70
H ä r l i g a
g å v o r !

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

Exclusive Kniven är speciellt tandad 
för bästa skärförmåga.

T I N G S  G I F T C A R D ®

Exclusive
S P E C I A L  G I F T S

T I N G S  G I F T C A R D ®

Exclusive
S P E C I A L  G I F T S
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Exclusive
Exclusive

BONUSGÅVA 1 MARKUS KÖTT-& GRILLBESTICK SIGNATURE 12-DELAR  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; 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.  Kortet levereras separat 
tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8051 Bonusgåva 1 Markus kött- & grillbestick 12-delar + gåvokort Exclusive 

Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Besticken ligger vackert förpackade i
en exklusiv present/färgkartong.

Markus Aujalays logo på besticken.

X6

BONUSGÅVA 1 
KÖTT- & GRILLBESTICK SIGNATURE 12-DELAR

Markus Aujalays 
logo på besticken.

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

Kniven är speciellt tandad 
för bästa skärförmåga.
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BONUSGÅVA 2
MARKUS RUNDA PIZZA, OST & TAPAS BRÄDA + TRE BESTICK

Exclusive

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

Passar som uppläggningsbräda av 
delikatesser, pizza, som ostbräda 
eller som en fin prydnad i köket

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

BONUSGÅVA 2 MARKUS RUNDA PIZZA, OST & TAPAS BRÄDA MED TRE BESTICK  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; 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. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. 
Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8052 Bonusgåva 2 Markus runda bräda med tre bestick + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Markus Aujalays
 logo på brädan.
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Exclusive
BONUSGÅVA 3

MARKUS LILLA BRÄDA FÖR OST & TAPAS + TRE BESTICK

Exclusive

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

Markus Aujalays logo på brädan.

BONUSGÅVA 3 MARKUS LILLA BRÄDA FÖR OST OCH TAPAS MED TRE BESTICK  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; 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. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8053 Bonusgåva 3 Markus lilla bräda med tre bestick + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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BONUSGÅVA 4 & 5
SALT- ELLER PEPPARKVARN 32CM

Exclusive

BONUSGÅVA 4 & 5 MARKUS SALT-ELLER PEPPARKVARN 32 CM  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; exklusiv pepparkvarn som är hela 32 cm i matt finish. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet i 
carbon stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. Markus Aujalays logo i botten. Snyggt förpackat in en mycket elegant giftbox. 
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8054 Bonusgåva 4 Markus saltkvarn vit 32cm + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva

Art.nr. 8055 Bonusgåva 5 Markus pepparkvarn svart 32cm + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva

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

Markus Aujalays
 logo i botten.

Ligger vackert förpackad i en exklusiv giftbox.Ligger vackert förpackad i en exklusiv giftbox.
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Exclusive
BONUSGÅVA 6

MARKUS SALT- OCH PEPPARKVARN

Exclusive

BONUSGÅVA 6 MARKUS SALT- OCH PEPPARKVARN  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; exklusiv salt- och pepparkvarn i matt-finish och en användarvänlig design. Pepparkvarnens verk är av högsta kva-
litet 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. 
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8056 Bonusgåva 6 Markus salt- och pepparkvarn set + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

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

Förpackade i en exklusiv present/färgkartong.

Markus Aujalays
 logo i botten.
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BONUSGÅVA 7
TINGS HOME KOCKKNIV & SKÄRBRÄDA

Exclusive

BONUSGÅVA 7 TINGS HOME KOCKKNIV & SKÄRBRÄDA  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; 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 presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans 
med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8057 Bonusgåva 7 TINGS Home kniv samt skärbräda+ gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva

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

Förpackade i en giftbox.
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Exclusive
BONUSGÅVA 8

TINGS HOME KNIVSET 2-DEL & SKÄRBRÄDA

Exclusive

BONUSGÅVA 8 TINGS HOME KNIVSET 2-DEL & SKÄRBRÄDA  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett 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 presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8058 Bonusgåva 8 TINGS Home knivset 2-delar med skärbräda + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

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

Förpackade i en giftbox.
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BONUSGÅVA 9
TINGS HOME KNIVSET STEEL 3-DELAR

Exclusive

BONUSGÅVA 9 TINGS HOME KNIVSET 3-DELAR STEEL  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Ett 3-delat klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart greppvänligt handtag. Setet 
innehåller en kockkniv 32cm, japansk kockkniv 26cm samt en skalkniv 21cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. 
Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8059 Bonusgåva 9 TINGS Home knivset 3-delar + gåvokort Exclusive 

Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

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

Förpackade i en giftbox.
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Exclusive

BONUSGÅVA 10 MARKUS STEELSAFE STEKPANNA 28CM + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA 

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; 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! Diameter 28 cm. Levereras i färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad 
tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr 8065 Bonusgåva 10 Markus steelsafe stekpanna 28cm + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 1 298:-/kort inklusive bonusgåva 
Vid köp 50-99st Pris 1 249:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 1 198:-/kort inklusive bonusgåva

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

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

Markus Aujalays logo i botten.

S t e k p a n n a n  t å l 
m e t a l l r e d s k a p .

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

BONUSGÅVA 10
MARKUS STEELSAFE STEKPANNA 28CM

Exclusive
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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 och att vara jurymedlem i 
såväl Sveriges mästerkock som Sveriges yngsta mästerkock till sin repertoar.

Nu lanser Markus dessutom sin allra egna serie 
köksredskap med oss på TINGS.

Allt från grytor, stekpannor, skärbrädor till slevar och bestick.

Allt för att du skall kunna bli en egen mästerkock i hemmaköket.

GÖR NÄSTA MÅLTID 
TILL EN SUCCÉ!
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MARKUS STORA SKÄRBRÄDA EK  Stor och kraftig skärbräda i Amerikansk vitek. Ligger stadigt på bänken. Storlek: 60x30x6cm. Levereras i en färgkartong. 

Art.nr. 1534C Markus stora skärbräda 60x30x6cm i ek.

Vid köp 1 - 24st Pris 2 195:-
Vid köp 25 - 49st Pris 2 095:-  
Vid köp >50st Pris 1 995:-

Utfrästa handtag 
på sidorna.

Markus Aujalays
 logo på skärbrädan.

Storlek: 60x30x6cm. 

BRÄDOR
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MARKUS MELLAN SKÄRBRÄDA EK  Stor och kraftig skärbräda i Amerikansk vitek. Ligger stadigt på bänken. Storlek: 45x35x4cm. Levereras i en färgkartong. 

Art.nr. 1535C Markus mellan skärbräda 45x35x4cm i ek.

Vid köp 1 - 24st Pris 1 098:-
Vid köp 25 - 49st Pris 1 049:-  
Vid köp >50st Pris 998:-

MARKUS STILRENA SKÄRBRÄDA I  EK  Stor och kraftig skärbräda 
i Amerikansk vitek. Ligger stadigt på bänken. Storlek: 45x30x2,5cm. 
Levereras i en färgkartong.

Art.nr. 1537C Markus stilrena skärbräda 45x30x2,5cm i ek.

Vid köp 1 - 49st Pris 549:-  
Vid köp >50st Pris 498:-

MARKUS LILLA SKÄRBRÄDA I  EK  Skärbräda i Amerikansk vitek. 
Ligger stadigt på bänken. Storlek: 35x22x2,5cm. Levereras i en färgkartong.

Art.nr. 1561C Markus lilla skärbräda 35x22x2,5cm i ek.

Vid köp 1 - 49st Pris 449:-  
Vid köp >50st Pris 398:-

Utfrästa handtag 
på sidorna.

Markus Aujalays
 logo på skärbrädan.

Utfrästa handtag 
på sidorna.

Utfrästa 
handtag 

på sidorna.

Markus Aujalays
 logo på skärbrädan.

Markus Aujalays
 logo på skärbrädan.

Storlek: 45x35x4cm. 

Storlek: 45x30x2,5cm. Storlek: 35x22x2,5cm. 

F A K T A R U T A
Skärbrädor i ek blir en riktigt snygg detalj i köket. 

Utvalt av Markus Aujalay.
LOGO INBRÄND

AMERIKANSK VITEK
FLERA STORLEKAR
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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.

Vid köp 1 - 49st Pris 549:-/set
Vid köp >50st Pris 498:-/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.



21

MARKUS 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.

Vid köp 1 - 49st Pris 449:-/set  
Vid köp >50st Pris 398:-/set

BRÄDOR

Markus Aujalays 
logo på brädorna.
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MARKUS 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 present/färgkartong.

Art.nr. 1522C Markus stora bräda med tre bestick.

Vid köp 1 - 49st Pris 549:-/set  
Vid köp >50st Pris 498:-/set

BRÄDOR

Markus Aujalays logo på brädan.

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.
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MARKUS LILLA 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 lilla bräda med tre bestick.

Vid köp 1 - 49st Pris 449:-/set  
Vid köp >50st Pris 398:-/set

BRÄDOR

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

Markus Aujalays logo på brädan.
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REDSKAP

SLEVEN NILS Designad efter Markus original 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.

Vid köp 1 - 49st Pris 129:-  
Vid köp >50st Pris 119:- 

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

Art.nr 1563C Markus träredskap 2-pack.   

Vid köp 1 - 49st Pris 169:-/set  
Vid köp >50st Pris 149:-/set

Designad efter Markus original 
slev som gör att du når allt i 

stekpannan, kastrullen & grytan 

ACACIA
LOGO INBRÄND PÅ OVANSIDAN

PERFEKT I GRYTAN

F A K T A R U T A
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Designad efter Markus original slev nedan
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KVARNAR

MARKUS SALT-ELLER PEPPARKVARN 32 CM 

Exklusiv pepparkvarn som är hela 32 cm i matt finish. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet i carbon 
stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. Markus Aujalays logo i botten. 
Snyggt förpackat in en mycket elegant giftbox.

Art.nr. 1305 Markus saltkvarn 32cm vit.

Vid köp 1 - 49st Pris 349:-
Vid köp >50st 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.

Vid köp 1 - 49st Pris 449:-/set
Vid köp >50st Pris 398:-/set

Art.nr. 1306 Markus pepparkvarn 32cm svart.

Vid köp 1 - 49st Pris 349:-
Vid köp >50st Pris 298:-

Markus Aujalays
 logo i botten.

Markus Aujalays
 logo i botten.
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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.

Vid köp 1 - 49st Pris 169:-
Vid köp >50st Pris 149:-

Smidig hackning med
 hjälp av snöret!

LÖKHACKARE

Markus Aujalays
 logo på lökhackaren.
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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.

Vid köp 1 - 49st Pris 449:-
Vid köp >50st Pris 398:-

DURKSLAG

Markus Aujalays
 logo på durkslagen.

Art.nr. 1380C Markus durkslag 24cm 4,73 liter.

Vid köp 1 - 49st Pris 549:-
Vid köp >50st Pris 498:-
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MARKUS 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.

Vid köp 1 - 49st Pris 798:-
Vid köp >50st Pris 749:-

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

STEELSAFE STEKPANNOR 

Markus Aujalays logo i botten.

Art.nr. 1347C Markus steelsafe stekpanna 28cm.

Vid köp 1 - 49st Pris 998:-
Vid köp >50st Pris 949:-

S t e e l s a f e  t e k n i k
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CLASSIC
GRYTSET 8-DELAR

F A K T A R U T A

De viktigaste kärlen som behövs för att bli en 
stjärna i köket och som håller hög kvalitet. 

Samtliga bär Markus Aujalays namn

3- LAGERS BOTTEN
STEKPANNA MED 

SLITTÅLIG NONSTICK

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. 

Vid köp 1 - 24st Pris 2 895:-/set
Vid köp 25 - 49st Pris 2 795:-/set
Vid köp >50st Pris 2 495:-/set   

Glaslock med ånghål. Markus Aujalays logo i botten.

INNEHÅLL

Stekpanna Ø  28cm med quantanium 3 lager premium nonstick
Stekpanna Ø  24cm med quantanium 3 lager premium nonstick
Kastrull med glaslock 1,4 liter Ø 16cm
Kastrull med glaslock 2,8 liter Ø 20cm
Gryta med glaslock 4,7 liter Ø  24cm

TRE LAGERS BOTTEN

Markus Aujalays logo på handtaget.
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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. 1319C Markus gryta 24cm 4,7 liter.

Vid köp 1 - 49st Pris 698:-
Vid köp >50st Pris 649:-

MARKUS KASTRULLER CLASSIC MED GLASLOCK

Kastruller av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål samt ett glaslock. 
Kvalitet 18/10 rostfritt stål 0,7 mm med 4,5 mm aluminiumisolering och 0,5mm 430 stål 
i botten vilket ger bästa värme. Kastrullerna passar alla spisar inklusive induktionshäll. 
2,8 liters kastrullen är 18 cm i diameter och 1,4 liters kastrullen 16 cm. Levereras i 
färgkartong.

Art.nr. 1317C Markus kastrull 16cm 1,4 liter.

Vid köp 1 - 49st Pris 498:-
Vid köp >50st Pris 449:- 

MARKUS CLASSIC STEKPANNOR I  TRE LAGER MED NONSTICK, 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. 1307C Markus stekpanna classic 24cm. 

Vid köp 1 - 49st Pris 549:-
Vid köp >50st Pris 498:-  

Markus Aujalays logo i botten.

GRYTA, KASTRULLER
& STEKPANNOR

Glaslock med ånghål. Markus Aujalays logo i botten.

Art.nr. 1309C Markus stekpanna classic 28cm. 

Vid köp 1 - 49st Pris 649:-
Vid köp >50st Pris 598:-  

Art.nr. 1318C Markus kastrull 18cm 2,8 liter.

Vid köp 1 - 49st Pris 598:-
Vid köp >50st Pris 549:-  

Kraftiga & stabila handtag.

Kraftiga & stabila handtag.

TRE LAGERS BOTTEN
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EXKLUSIVT
GRYTSET 8-DELAR

F A K T A R U T A

De viktigaste kärlen som behövs för att bli en 
stjärna i köket och som håller hög kvalitet. 

Med fem lagers botten. Samtliga bär Markus 
Aujalays namn

5 LAGERS BOTTEN
KOPPARKÄRNA

STEKPANNA MED 
SLITTÅLIG NONSTICK

Markus Aujalays logo på handtaget.

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. 

Vid köp 1 - 24st Pris 3 495:-/set
Vid köp 25 - 49st Pris 3 295:-/set
Vid köp >50st Pris 3 195:-/set

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 i botten.

INNEHÅLL

Stekpanna Ø  28cm med quantanium 3 lager premium nonstick
Stekpanna Ø  24cm med quantanium 3 lager premium nonstick
Kastrull med glaslock 1,4 liter Ø 16cm
Kastrull med glaslock 2,8 liter Ø 20cm
Gryta med glaslock 4,7 liter Ø  24cm

Glaslock med ånghål.
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MARKUS EXKLUSIVA KASTRULLER MED GLASLOCK

Kastruller av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål samt ett glaslock med 
ånghål. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 
2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara värme. 
Kastrullerna passar alla spisar inklusive induktionshäll. 2,8 literskastrullen är 18cm i diameter 
och 1,4 liters kastrullen 16cm. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1376C Markus kastrull 16cm 1,4 liter.

Vid köp 1 - 49st Pris 598:-
Vid köp >50st Pris 549:-  

MARKUS EXKLUSIVA GRYTA 4,7L MED GLASLOCK

En gryta av allra högsta kvalitet med två handtag samt ett glaslock med ånghål. 
Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm koppar, 2,5 
mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara värme. 
Grytan passar alla spisar inklusive induktionshäll. Grytan rymmer 4,7 liter och är 24 cm 
i diameter. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1378C Markus gryta 24cm 4,7 liter.

Vid köp 1 - 49st Pris 798:-
Vid köp >50st Pris 749:-

MARKUS EXKLUSIVA STEKPANNOR I  FEM LAGER MED NONSTICK, 2 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 två storlekar. Levereras i färgkartong.

Art.nr. 1387C Markus stekpanna exklusiv 24cm. 

Vid köp 1 - 49st Pris 698:-
Vid köp >50st Pris 649:-   

Art.nr. 1377C Markus kastrull 18cm 2,8 liter.

Vid köp 1 - 49st Pris 698:-
Vid köp >50st Pris 649:-  

Art.nr. 1388C Markus stekpanna exklusiv 28cm. 

Vid köp 1 - 49st Pris 798:-
Vid köp >50st Pris 749:-  

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 i botten.

Markus Aujalays
logo på handtaget.

GRYTA, KASTRULLER
& STEKPANNOR

Kraftiga & stabila handtag.

Kraftiga & stabila handtag.

Glaslock med ånghål. Markus Aujalays logo i botten.
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Gör nästa måltid
till en succé!
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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.
Vid köp 1 - 49st Pris 749:-/set  
Vid köp >50st 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.



36

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.

Vid köp 1 - 49st Pris 849:-/set  
Vid köp >50st 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.
Vid köp 1 - 49st Pris 549:-/set  
Vid köp >50st Pris 498:-/set

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.
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F I N A  G Å V O R  F Ö R  Ä V E N T Y R E N

TINGS Travel är ett helt nytt sortiment med tidlösa 
och klassiska väskor som andas stil och kvalitet.
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TINGS TRAVEL WEEKENDBAG STOCKHOLM OLIVGRÖN

Weekendbag Stockholm är en klassiker i slitstark tvättad canvas av mycket hög 
kvalitet med detaljer i konstläder som gör väskan mycket elegant. Weekendba-
gen 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. 1009 Weekendbag Stockholm olivgrön. 
Vid köp 1 - 49st Pris 698:-  
Vid köp >50st Pris 649:-

TINGS TRAVEL WEEKENDBAG STOCKHOLM KAFFE/BRUN

Weekendbag Stockholm är en klassiker i slitstark tvättad canvas av mycket hög 
kvalitet med detaljer i konstläder som gör väskan mycket elegant. Weekendba-
gen 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. 1010 Weekendbag Stockholm kaffe/brun. 
Vid köp 1 - 49st Pris 698:-  
Vid köp >50st Pris 649:-

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. 
Vid köp 1 - 49st Pris 698:-  
Vid köp >50st Pris 649:-

F A K T A R U T A

Slitstark canvas som håller
stilen i många år

framöver.

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET



40

F A K T A R U T A

Slitstark canvas som håller
stilen i många år

framöver.

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

TINGS TRAVEL NECESSÄR STOCKHOLM OLIVGRÖN

Necessär Stockholm är en tidlös och klassisk necessär i slitstark tvättad canvas av myck-
et 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
Vid köp 1 - 49st Pris 269:-  
Vid köp >50st Pris 249:- 

TINGS TRAVEL NECESSÄR STOCKHOLM KAFFE/BRUN

Necessär Stockholm är en tidlös och klassisk necessär i slitstark tvättad canvas av myck-
et 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. 1013 Necessär Stockholm kaffe/brun. 
Vid köp 1 - 49st Pris 269:-  
Vid köp >50st Pris 249:- 

TINGS TRAVEL NECESSÄR STOCKHOLM SVART

Necessär Stockholm är en tidlös och klassisk necessär i slitstark tvättad canvas av myck-
et 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. 1011 Necessär Stockholm svart. 
Vid köp 1 - 49st Pris 269:-  
Vid köp >50st Pris 249:- 
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TINGS TRAVEL RYGGSÄCK STOCKHOLM OLIVGRÖN

Ryggsäck Stockholm är en tidlös och klassisk cityryggsäck i slitstark tvättad can-
vas 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 match-
ande färg rymmer 21 liter och storleken är 46x32x14cm. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1006 Ryggsäck Stockholm olivgrön. 
Vid köp 1 - 49st Pris 549:-  
Vid köp 50st < Pris 498:-

TINGS TRAVEL RYGGSÄCK STOCKHOLM KAFFE/BRUN 

Ryggsäck Stockholm är en tidlös och klassisk cityryggsäck i slitstark tvättad can-
vas 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 match-
ande färg rymmer 21 liter och storleken är 46x32x14cm. Levereras i polybag. 

Art.nr. 1007 Ryggsäck Stockholm kaffe/brun. 
Vid köp 1 - 49st Pris 549:-  
Vid köp 50st < Pris 498:-

TINGS TRAVEL RYGGSÄCK STOCKHOLM SVART

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. 1005 Ryggsäck Stockholm svart. 
Vid köp 1 - 49st Pris 549:-  
Vid köp 50st < Pris 498:-

Ficka för datorn.

Ficka för datorn.
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W E E K E N D S E T
S T O C K H O L M



43

Art.nr. 9062 Weekendset 3-delar Stockholm svart. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 1 495:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 1 395:-/set
Vid köp > 50 set Pris 1 295:-/set 

Art.nr. 9064 Weekendset 3-delar Stockholm kaffe/brun. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 1 495:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 1 395:-/set
Vid köp > 50 set Pris 1 295:-/set

Art.nr. 9063 Weekendset 3-delar Stockholm olivgrön. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 1 495:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 1 395:-/set
Vid köp > 50 set Pris 1 295:-/set

W E E K E N D S E T  3 - D E L A R

Weekendsetet Stockholm 3-delar är en klassiker i 
slitstark tvättad canvas av mycket hög kvalitet med 
detaljer i konstläder som gör setet mycket elegant. 
Bagen har bra inredning med extra ficka som gör 

det lätt att organisera dina saker samt två utvändiga 
fickor med dragkedja. 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. Necessären har bra inredning med en ficka 
med dragkedja samt två fickor där man enkelt kan 
organisera sina saker. Bagen som levereras med en 
justerbar axelrem i matchande färg rymmer 44 liter 
och storleken är 55x25x32cm. Ryggsäcken som har 
justerbara axelremmar i matchande färg rymmer 

21 liter och storleken är 46x32x14cm. Necessärens 
storlek är 24x15x12cm. Levereras separat i tre delar 

där varje del ligger i en polybag. 

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

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

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

Materialen canvas och konstläder blir 
snyggt tillsammans och kommer hålla 
stilen i många år framöver. 
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Materialen canvas och konstläder blir snyggt tillsammans och 
kommer hålla stilen i många år framöver. 
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TINGS TRAVEL PADELVÄSKA ACAPULCO KAFFE/BRUN

Padelväska 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 
separata inne fickor där du enkelt förvarar padelracket och i den andra separata 
delen kan du lägga dina kläder eller dylikt, den delen har även en inredning 
med extra nätficka som gör det lätt att organisera dina saker. 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. 

Art.nr. 1030 Padelväska Acapulco kaffe/brun. 
Vid köp 1 - 49st Pris 798:-  
Vid köp >50st < Pris 749:-

TINGS TRAVEL PADELVÄSKA ACAPULCO OLIVGRÖN

Padelväska Acapulco är en speciellt designad väska för att få plats med ett padel-
rack men väskan passar också alldeles utmärkt att användas som en weekendbag. 
Väskan är tillverkad i slitstark tvättad canvas av mycket hög kvalitet med detaljer/pi-
ping i konstläder som gör väskan elegant. Väskan har två separata inne fickor där du 
enkelt förvarar padelracket och i den andra separata delen kan du lägga dina kläder 
eller dylikt, den delen har även en inredning med extra nätficka som gör det lätt att 
organisera dina saker. 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. 

Art.nr. 1029 Padelväska Acapulco olivgrön. 
Vid köp 1 - 49st Pris 798:-  
Vid köp >50st < Pris 749:-

TINGS TRAVEL PADELVÄSKA ACAPULCO SVART

Padelväska 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 separata 
inne fickor där du enkelt förvarar padelracket och i den andra separata delen 
kan du lägga dina kläder eller dylikt, den delen har även en inredning med extra 
nätficka som gör det lätt att organisera dina saker. 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 jus-
terbar axelrem i matchande färg rymmer 40 liter och storleken är 54x32x23cm. 
Levereras i polybag. 

Art.nr. 1028 Padelväska Acapulco svart. 
Vid köp 1 - 49st Pris 798:-  
Vid köp >50st < Pris 749:-

Skofack. Skofack.

Skofack.

Materialen canvas och konstlä-
der blir snyggt tillsammans och 
kommer hålla stilen i många år 
framöver. 

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET
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F A K T A R U T A

Slitstark canvas som håller
stilen i många år

framöver.

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

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.
Vid köp 1 - 49st Pris  498:-  
Vid köp >50st Pris 449:- 

TINGS TRAVEL PADELFODRAL ACAPULCO KAFFE/BRUN

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. 1033 Padelfodral Acapulco kaffe/brun.
Vid köp 1 - 49st Pris  498:-  
Vid köp >50st Pris 449:- 

TINGS TRAVEL PADELFODRAL ACAPULCO SVART

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. 1031 Padelfodral Acapulco svart.
Vid köp 1 - 49st Pris  498:-  
Vid köp >50st Pris 449:- 

Extra vadderad för att skydda racket.

Extra ficka för accessoarer.

Flera färger.

Extra ficka för accessoarer.Extra ficka för accessoarer.

Extra ficka för accessoarer.
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F I N A  G Å V O R  F Ö R  Ä V E N T Y R E N
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Art.nr. 9069 Padelset 2-delar Acapulco kaffe/brun. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 1 198:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 1 149:-/set
Vid köp > 50 set Pris 1 098:-/set

Art.nr. 9068 Padelset 2-delar Acapulco olivgrön. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 1 198:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 1 149:-/set
Vid köp > 50 set Pris 1 098:-/set

Art.nr. 9067 Padelset 2-delar Acapulco svart. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 1 198:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 1 149:-/set
Vid köp > 50 set Pris 1 098:-/set

P A D E L S E T  2 - D E L A R

Padelset Acapulco 2-delar har 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 separata inne fickor där du enkelt förvarar padelracket 
och i den andra separata delen kan du lägga dina kläder eller 

dylikt, den delen har även en inredning med extra nätficka 
som gör det lätt att organisera dina saker. Väskan har även 

en utvändig ficka på ena långsidan där man även kan förvara 
racket, utvändigt kommer du också lätt åt fickan där man förva-
rar sina skor. Väskan som levereras med en justerbar axelrem i 
matchande färg rymmer 40 liter och storleken är 54x32x23cm. 
Fodralet är extra vadderat för att skydda ditt rack och 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 separat i två delar 

där varje del ligger i en polybag. 

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

Extra ficka för accessoarer.

Skofack.

Extra vadderad för att skydda racket.

Skofack.Skofack.
Extra vadderad för att skydda racket. Extra vadderad för att skydda racket.
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F I N A  G Å V O R  F Ö R  Ä V E N T Y R E N
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Art.nr. 9075 Maxi väskset 5-delar Stockholm + Acapulco svart. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 2 595:-/set
Vid köp 25 – 49 set Pris 2 495:-/set
Vid köp > 50 set Pris 2 295:-/set

Art.nr. 9076 Maxi väskset 5-delar Stockholm + Acapulco olivgrön. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 2 595:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 2 495:-/set
Vid köp > 50 set Pris 2 295:-/set

Art.nr. 9077 Maxi väskset 5-delar Stockholm + 
Acapulco kaffe/brun. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 2 595:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 2 495:-/set
Vid köp > 50 set Pris 2 295:-/set

M A X I  V Ä S K S E T  5 - D E L A R

Maxi väskset 5-delar: Weekendset Stockholm 
3-delar + Padelset Acapulco 2-delar kommer 
att bli det perfekta setet för den som vill ha 
ett komplett set. Du kan läsa om varje del på 

föregående sidor. Levereras separat i fem 
delar där varje del ligger i en polybag.

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

Maxi väskset 5-delar.

Maxi väskset 5-delar.

Maxi väskset 5-delar.

F A K T A R U T A

Slitstark canvas som håller
stilen i många år

framöver.

STILRENT
FLERA FÄRGER

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

Extra vadderad för att skydda racket.

Extra vadderad för att skydda racket.

Extra vadderad för att skydda racket. Skofack.

Skofack.

Skofack.
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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. 
Vid köp 1 - 49st Pris 598:-  
Vid köp >50st Pris 549:- 

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. 
Vid köp 1 - 49st Pris 549:-  
Vid köp >50st Pris 498:-

Skofack.

Vattentålig.

Vattentålig.

Ryggsäckens baksida är vadderat 
för bästa komfort.
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TINGS TRAVEL SPORTSET TOKYO 2-DELAR 

Sportset Tokyo 2-delar är en klassiker 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. Ryggsäcken  som är praktisk och smidig rymmer dina viktigaste saker och 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 separat i två delar där varje del ligger i en polybag. 
     
Art.nr. 9081 Sportset 2-del Tokyo svart. 
Vid köp 1 – 24 set Pris 1 095:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 1 045:-/set
Vid köp > 50 set Pris 995:-/set

Vattentåliga.

Skofack.

TINGS TRAVEL SPORTSET TOKYO 2-DELAR 

F A K T A R U T A

Modern design som håller
stilen i många år

framöver.

SKOFACK
SLITSTARKT
VADDERAT

VATTENTÅLIG

Ryggsäckens baksida är vadderat 
för bästa komfort.

Skofack.
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Ergonomiskt 
draghandtag.

Stabil 
hjulkonstruktion.

Fack med  
blixtlås.

Snörlock.

Ryggsäcken 
 rymmer 41 liter.

Sidofack.

Fack med  
blixtlås.

Kardborrband  
gör att du lätt kan  

ta loss väskan  
från vagnen.

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. 
Här rekommenderar vi ett pris på 998:-
Fråga efter ditt nettopris: info@tings.se eller 033 – 13 30 70 

Koppla ifrån shoppingväskan 
från vagnen och använda den 

som en ryggsäck.

F A K T A R U T A

Modern design som håller
stilen i många år

framöver.

STABILA HJUL
PRAKTISKA SIDOFACK

ERGONOMISKT HANDTAG
VATTENTÅLIG

Vattentålig.
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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.   
Här rekommenderar vi ett pris på 798:-
Fråga efter ditt nettopris: info@tings.se eller 033 – 13 30 70

Kabinväska 
Ryanair-storlek.

360°  
roterande hjul.

Art.nr. 1017 Kabinväska London silver.
Här rekommenderar vi ett pris på 798:-
Fråga efter ditt nettopris: info@tings.se eller 033 – 13 30 70

Kabinlås.Kabinlås.

Bärhandtag. Bärhandtag.

Bärhandtag.

Justerbart
handtag.

Kabinväska 
Ryanair-storlek.

360°  
roterande hjul.
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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.   
Här rekommenderar vi ett pris på 998:-
Fråga efter ditt nettopris: info@tings.se eller 033 – 13 30 70 

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.
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TINGS TRAVEL WEEKENDSET NEW YORK 2-DELAR

Weekendset New York 2-delar i äkta skinn av mycket hög kvalitet har en tidlös och elegant design. Bagen har bra inredning med extra fickor som gör det lätt att organisera dina 
saker. Bagens 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. Padel fodralet är extra vadderat för att skydda ditt rack, skinnfodralet har en stilren och elegant 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 två separata vita presentkartonger. 

Art.nr. 9082 Weekendset New York 2-delar skinn.
Vid köp 1 – 24 set Pris 3 495:-/set  
Vid köp 25 – 49 set Pris 3 195:-/set
Vid köp > 50 set Pris 2 895:-/set

Extra ficka för 
accessoarer.

Extra vadderat för att 
skydda ditt rack.

TINGS TRAVEL WEEKENDSET NEW YORK 2-DELAR

N Y C  S E T  2 - D E L A R 

Exklusivt set som 
håller stilen i många år

framöver.

STILREN
PRAKTISKA FACK

PERFEKT TILL RESAN
HÖG KVALITET

 Bagen har bra inredning med extra fickor 
som gör det lätt att organisera dina saker.
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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 organi-
sera 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.
Vid köp 1 - 24st Pris  2 495:-
Vid köp 25 - 49st Pris  2 295:-  
Vid köp >50st Pris 1 995:- 

 Bagen har bra inredning med extra fickor 
som gör det lätt att organisera dina saker.
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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.
Vid köp 1 - 49st Pris  1 095:-  
Vid köp >50st Pris 995:- 

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
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H u r  l a g a r  m a n  e n  p e r f e k t  c a r b o n a r a?

Besök Markus YouTube-kanal så visar han!

GÖR NÄSTA MÅLTID 
TILL EN SUCCÉ!
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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.
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