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GuyLian – La Trufflina
Kvalitetschoklad i vackert inslagen ask. Ljuvligt 
len tryffel rullad i chokladspån. 360 g.
Art.nr 
96316  

Mannerströms ostbrickor 
Ostbricka i akacieträ och 3 st ostbestick. Levereras i presentkartong.
Art.nr  Rek.pris 
T1517 Stora ostbrickan, 55 x 15 cm 298:00
T1516 Lilla ostbrickan, 30 x 20 cm 198:00

169:-

Leif Mannerströms signatur 
inbränd i ostbrickan.

Vi säljer Mannerströms gåvokor t
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Champagne – Praliner
Elegant flaska fylld med ljuvliga chokladpraliner 
smaksatta med härlig champagne. 350 g.
Art.nr 
96017  

99:-

Cult Orient
Hållbar kvalitetsservis i robust stengods. Tål diskmaskin, 
mikrovågsugn och vanlig ugn. Fruktfat: Ø 35, skål: Ø 25 
x 11,5 cm, kanna: Ø 11 x 30 cm.
Art.nr    Rek.pris
CD4246 Fruktfat  Asfalt   319:00
CD4245 Fruktfat  Pärlgrå   319:00
CD4244 Fruktfat  Vit   319:00
CD4372 Skål  Asfalt   319:00
CD4371 Skål  Pärlgrå   319:00
CD4370 Skål  Vit   319:00
CD4252 Kanna  Asfalt   319:00
CD4251 Kanna  Pärlgrå   319:00
CD4250 Kanna  Vit   319:00

199:-

199:-

Lykta Edge
Elegant lykta i mässing med en höjd på 20 cm. 
Blockljus i LED med timer ingår.   
Art.nr    
062-52    

129:-

199:-



Baileys Original Truffles
Chokladkulor gjorda av finaste mjölkchoklad och 
fyllda med en krämig och len tryffel smaksatt med 
äkta Baileys Original Cream likör. 320 g.   
Art.nr 
85281R  

Härliga praliner
Askar fyllda med härliga praliner såsom gräddtryf-
fel, kanelpraliner, mandelnougat... 
Art.nr  
85008 Femtio Härliga Praliner, 430 g
85015 Hundra Härliga Praliner, 860 g   

Chokladstenar
Fantastiskt naturtrogna stenar 
gjorda i mjölkchoklad och dop-
pade i sockerglasyr. 450 g.
Art.nr
85600 
 

Pralinsäcken
Fin jutesäck fylld med italienska chokladpraliner 
av vit och mörk choklad och mjölkchoklad. Alla 
med ljuvligt goda fyllningar. 800 g.
Art.nr 
60012  

Jutesäck Röd
Packat och klart i julig röd jutesäck. 1035 g.
Art.nr 
91122  

Avenyn
Chokladpraliner med härliga fyllningar, 
kanel, lakrits, nougat, salt och mandel, 
marsipan, kokos m.m. 660 g.
Art.nr 
60949  

Assorted Chocolates Tin
Årets rödaste plåtburk – proppfull med en här-
lig mix av goda chokladpraliner. 720 g.
Art.nr 
91083  

Cup Cakes Tower
Praliner av äkta belgisk kvalitetschoklad med 
goda fyllningar. Handdekorerade små konst-
verk som förgyller alla tillfällen. 450 g.
Art.nr 
60850  

A chocolate joyride
När chokladpraliner smakar som bäst. Ljuvliga 
belgiska praliner av högsta kvalitet. 800 g.
Art.nr 
60976  

Lasse Åbergs Ankdamm
Plåtburk med motiv av Lasse Åberg. Innehåller 
mjölkchokladpraliner med ljuvliga fyllningar. 400 g.
Art.nr 
60846  

Toffees & Baileys
Mjuk och len kola smaksatt med äkta Baileys Original 
Irish Cream likör och toppad med flingsalt. 320 g.
Art.nr 
85280  
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GuyLian Les Exclusives
Exklusiv liten ask fylld med ljuvlig choklad i en härlig mix 
av Sea Shells, tryfflar och praliner. Vit och mörk choklad 
och mjölkchoklad av högsta kvalitet. 305 g.
Art.nr 
96338  

Presentpraliner
Belgiska praliner med härliga fyllningar i 
en mix av mörk och vit choklad och mjölk-
choklad. Lyxigt inslagna. 400 g.
Art.nr 
96008 

Jutesäck Grön
När du vill skämma bort någon 
extra mycket. 1560 g.
Art.nr 
91123 

Tidningssäcken
Årets julklapp – choklad, godis och presentkort från Tidningskungen. 
Presentkortet har ett värde av 417 kr, välj bland tidningar, pocketböck-
er och digitala tjänster. Säcken innehåller också belgisk tryffel, lakrits-
konfekt, sorterade praliner och italiensk hasselnötsnougat. 850 g.
Art.nr 
91121  

GuyLian – Sea Shells Original
Stor ask med Sea Shells av högsta kvalitet. Med 
65 % hasselnötsnougat och 100 % rent kakaosmör. 
1000 g.
Art.nr 
96306  

GuyLian – Belgian Classics
En härlig mix av det bästa, allt i samma ask. Sea Shells, 
tryfflar och praliner. Vit och mörk choklad och mjölkchoklad. 
860 g.
Art.nr 
96313  

Truffles Collection
Julens alla godaste tryfflar samlade under samma lock. 11 
olika sorters tryfflar av vit och mörk choklad och mjölkchok-
lad. 850 g.
Art.nr 
85040  

Bara Mjölkchoklad
En ask fylld med bara mjölkchokladpraliner! 750 g.
Art.nr 
85045  

279:-

99:-

Tomte med lykta
40 cm hög tomte i terracotta 
med lykta för värmeljus. 
Art.nr Rek.pris 
13796501 179:00 

Marschallhållare
49 cm hög tomte med 
marschallhållare.  
Art.nr Rek.pris 
14489701 249:00 

Ren
25 cm hög ren i grått tyg. 
Art.nr Rek.pris 
16400801 79:00 

249:-

299:-

249:-
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Assorted Pralines
Lyxigt inslagna belgiska praliner med härliga 
fyllningar i en mix av mörk och vit choklad och 
mjölkchoklad. 
Art.nr 
96009  
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Årets julklapp 2017 
Gåvokort med bonusgåva (värde 360 kr) på köpet!

Årets mest generösa gåvokort har blivit en väldigt uppskattad julklapp för 
medarbetare, kunder och personal. 

Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79 kr/gåvokort.

Gåva 1 – Gåvokort + kokbok + pepparkvarn 
Exklusivt set med gåvokort och som förgåva en klassisk pepparkvarn i kopparfärg med keramiskt 
malverk av mycket hög kvalitet. Pepparkvarnen är 21 cm hög. I setet ingår dessutom en av Leif Man-
nerströms kokböcker, ”Leifs Mat” eller ”Leifs Utvalda” – 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept 
och lite annat smått och gott. 
Art.nr
T8031  Gåvokort med kokboken Leifs Utvalda + pepparkvarn 
T8061  Gåvokort med kokboken Leifs Mat + pepparkvarn
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Gåvokort
2 0 1 7

När man vill ge något alldeles extra. Mannerströms exklusiva gåvokort innehåller ca 
40 gåvor där mottagaren själv väljer sin gåva. Samtliga utvalda med omsorg av Leif 

Mannerström själv. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som finns angiven 
på gåvokortet. Enklare blir det inte.

Gåvokortet levereras separat, tillsammans med bonusgåvan du valt.

Gåva 2 – Gåvokort + Mannerströms japanska 
kockkniv och skärbräda
Exklusivt set med gåvokort och som förgåva ett exklusivt set med japansk kockkniv, 32 
cm, av hög kvalitet och med ett greppvänligt handtag, och en skärbräda i bambu med Leif 
Mannerströms signatur. Storlek: 30 x 20 x 1,5 cm. 
Art.nr
T8096  

360:-
+ 79 kr i frakt

360:-
+ 79 kr i frakt

Välj mellan dessa två kokböcker

360:-
+ 79 kr i frakt

360:-
+ 79 kr i frakt

Gåva 3 – Gåvokort + ostbricka med bestick
En exklusiv ostbricka i akacieträ med tre tillhörande ostbestick. Brickans diameter: 30 cm. 
Art.nr
T8094

Gåva 4 – Gåvokort + pepparkvarn och rivjärn
Ett fint tvådelat set i akacieträ som består av en pepparkvarn och ett rivjärn av mycket hög 
kvalitet. Kvarnen har keramiskt verk. Höjd kvarn: 26 cm, höjd rivjärn: 28 cm. 
Art.nr
T8093 



Gåva 7 – Gåvokort + vinöppnare & 
dekanterare
Fin vinöppnare gjord i aluminiumlegering i svart/grå borstad finish 
tillsammans med en magisk vindekanterare som gör att du kan 
dekantera vinet direkt vid bordet. 
Art.nr
T8099

Gåva 8 – Gåvokort + Mannerströms 
köksset
Förkläde i slitstark canvas/bomullsväv med Leif Mannerströms 
signatur på bröstet. Förklädet är justerbart i nackbandet. Grytvante 
av samma höga kvalitet som förklädet. Kökshandduk i 100% kraftig 
bomull. 
Art.nr
T8095

Gåva 10 – Gåvokort + kokbok + 
serveringsbestick
Serveringssked 21 cm, serveringsgaffel 21 cm och tårtspade 24 cm 
av högklassig kvalitet i spegelpolish och greppvänliga handtag. I setet 
ingår dessutom en av Leif Mannerströms kokböcker, ”Leifs Mat” eller 
”Leifs Utvalda”  – 168 sidor där Leif har valt ut sina favoritrecept och 
lite annat smått och gott. 
Art.nr
T8035  Gåvokort med Leifs Utvalda + serveringsbestick
T8065  Gåvokort med Leifs Mat + serveringsbestick

Gåva 11 – Gåvokort + kokbok + 
dessertset
Exklusivt dessertset i högklassig kvalitet med spegelpolish och 
greppvänliga handtag. Setet innhehåller 1 st tårtspade, 24 cm, och 6 
st dessertskedar, 15 cm. I setet ingår dessutom en av Leif Manner-
ströms kokböcker, ”Leifs Mat” eller ”Leifs Utvalda” – 168 sidor där Leif 
har valt ut sina favoritrecept och lite annat smått och gott. 
Art.nr
T8032  Gåvokort med Leifs Utvalda + dessertset
T8062  Gåvokort med Leifs Mat + dessertset

Gåva 6 – Gåvokort + kött- & grillbestick
Exklusivt set med eleganta och klassiska bestick i rostfritt stål med 
trähandtag. Fin finish på handtagen. 12 delar. Mått gaffel: 19 cm, kniv: 
21 cm. 
Art.nr
T8098 

360:-
+ 79 kr i frakt

360:-
+ 79 kr i frakt

Gåva 5 – Gåvokort + kockkniv och 
skärbräda
Ett exklusivt set med kockkniv, 32 cm, av hög kvalitet och med ett 
greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda i bambu 
med Leif Mannerströms signatur. Mått: 30 x 20 x 1,5 cm. 
Art.nr
T8097  

360:-
+ 79 kr i frakt

360:-
+ 79 kr i frakt

Välj mellan dessa två kokböcker

360:-
+ 79 kr i frakt

Välj mellan dessa två kokböcker

360:-
+ 79 kr i frakt

Weekendbag Sandhamn
Snygg väska i canvas. Tre invändiga fack 
och två utvändiga. Justerbar axelrem. Mått: 
55 x 25 x 25 cm.
Art.nr  Rek.pris 
7771267 Mocca 560:00 
7771241 Blå 560:00
7771266 Olivgrön 560:00
7771270 Grafitgrå 560:00

Resväska Cab London
Prisvärd resväska med kombinationslås, justerbart 
handtag och fyra dubbelhjul. Godkänd av Ryanair. 
Levereras i presentförpackning. Mått: 55 x 40 x 20 
cm. Vikt: 2,8 kg. Volym: 37 liter.
Art.nr  Rek.pris 
83287-10 Svart 520:00 
83287-71 Silver 520:00
83287-50 Röd 520:00

360:-

360:-



Mannerströms runda grytor 4,5 liter  
Fin gryta i pressgjuten aluminium med nonstick-yta. Grytan har väldigt bra 
värmeledningsförmåga och hållbarhet. Självtätande lock. Passar alla spi-
sar inkl. induktionshäll och ugn upp till 240°. Levereras i presentkartong. 
Art.nr  Rek.pris 
T1396 Röd 598:00
T1370 Svart 598:00

Mannerströms salt- och pepparkvarn 
Exklusiv salt- och pepparkvarn i pianolackfinish. Pepparkvarnens verk är 
av högsta kvalitet i rostfritt stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för 
att undvika rostangrepp. Höjd 20 cm. Levereras i presentkartong.
Art.nr  Rek.pris
T1394  360:00

Mannerströms jubileumsstekpanna 
Stekpanna av allra högsta kvalitet med ergonomiskt handtag. Behandlad 
med quantanium, 3 lager premium nonstick med flakes. 28 cm i diameter. 
Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Levereras i presentkartong.
Art.nr Rek.pris 
T1340 598:00

Mannerströms pepparkvarn 
Elegant kvarn i akacieträ med en insvängd design för bästa greppvänlighet. 
Kvarn av hög kvalitet. Höjd 32 cm. Levereras i presentkartong. 
Art.nr  Rek.pris
T1367  298:00

Mannerströms rivjärn 
Rivjärn med tre olika rivytor och ett greppvänligt handtag i akacieträ. 
Längd 34 cm. Levereras i presentkartong.
Art.nr  Rek.pris
T1518  198:00

Mannerströms vinöppnare 
Exklusiv vinöppnare som enkelt hjälper dig att avlägsna alla typer av kor-
kar. Levereras tillsammans med en extra spiral och folieskärare. Tillverkad 
i zink med en legering i kopparfinish. Levereras i presentkartong.
Art.nr  Rek.pris 
T1363  298:00

Mannerströms serveringsbräda 
Stor, elegant uppläggningsbräda som blir en snygg inredningsdetalj i 
köket och på middagsbordet. Tillverkad av akacieträ och står på två ”ben” 
(4 cm höga). Mått: 70 x 30 cm. Levereras i presentkartong. 
Art.nr  Rek.pris
T1521  498:00

Leif Mannerström

Mannerströms knivblock 
Ett elegant knivblock i bambu med plats för upp till 12 knivar. Det är bara 
att sticka ner knivarna i de svarta spröten som formar sig efter knivarna. 
Mått: 23 x 28 x 9 cm. Levereras i presentkartong. (Knivar ingår ej).
Art.nr   Rek.pris
T1501  360:00 

Mannerströms japanska knivset
Set med japansk kock- och skalkniv med handtag i borstat stål. Kock- 
kniven är 18 cm och skalkniven är 10 cm. Levereras i presentkartong.
Art.nr  Rek.pris 
T1291  498:00

Mannerströms knivset
Set med kock- och skalkniv med handtag i borstat stål. Kockkniven är 20 
cm och skalkniven är 10 cm. Levereras i presentkartong.
Art.nr  Rek.pris 
T1290  498:00

298:- 360:- 360:-

Mannerströms bestick 24 delar 
Vackert bestickset tillverkade av högsta kvalitet i 18/10-stål med 
spegelpolish. 6 st vardera av gaffel, kniv, sked och tesked. Levereras i 
presentkartong.
Art.nr  Rek.pris 
T1263  598:00

360:-

360:-

249:-

Mannerströms runda ostbricka 
Rejäl och exklusiv träbricka i akacieträ med 2 st ostbestick. 28 cm 
i diameter. Förpackad i exklusiv kartong med små historier om 5 
populära ostar. Levereras i presentkartong.
Art.nr  Rek.pris
T1519  360:00

298:-

360:-
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Värmeljus LED
Värmeljus i plast med vaxbeläggning. Ca 72 tim-
mars brinntid. Drivs med batteri CR032 (medföljer). 
Ø 36 mm, höjd 24 mm. 2 st/förp.
Art.nr   Ord.pris 
06804   33:00 

Värmeljus LED
Värmeljus i plast med ca 150 timmars brinntid. 
Utrustad med timer. Drivs med batteri CR2450 
(medföljer). Ø 36 mm, höjd 29 mm. 2 st/förp.
Art.nr   Ord.pris 
06805   39:00 

Blockljus LED
Batteristyrt ljus i vit vax med ca 180 timmars 
brinntid. Drivs med 3 st AAA-batterier (medföljer ej). 
Utrustad med timer. Ø 7,5 cm, höjd 12,5 cm.
Art.nr   Ord.pris 
06760   61:00 

Värmeljus LED 6-pack
Uppladdningsbara värmeljus. Laddningsplatta 
medföljer. Ca 6 timmars brinntid.
Art.nr    
066-18    

Adventsljusstakar Halla
Träljusstakar med mässingsbelagda ljushållare. LED-
lampor.  
Art.nr   Höjd x bredd Nu
260-51 5 ljus Grå 33 x 55 cm 379:00
260-58 5 ljus Vit 33 x 55 cm 379:00
259-81 7 ljus Grå 90 x 47 cm 599:00
259-88 7 ljus Vit 90 x 47 cm 599:00
266-51 7 ljus Grå 52,5 x 53 cm 479:00
266-58 7 ljus Vit 52,5 x 53 cm 479:00

260-51, 260-58

Adventsljusstake Ada
Traditionell, sjuarmad ljusstake. Höjd 
30 cm och bredd 37,5 cm.
Art.nr 
286-15 Röd
286-18 Vit

195:-
Uppladdningsbara

Presentset Faber-Castell Ambition
Set med kvalitetspenna med rena linjer och elegant A6-block 
med pennhållare. Välj mellan kulpenna och rollerball (mer 
lättflytande bläck).
Art.nr  Rek.pris 
149614 Kulpenna + block, sand 499:00 
149624 Rollerball + block, svart 499:00

299:-

Julgranar
Konstgran av hög kvalitet. För julstämning både inom- 
och utomhus. Med eller utan varmvit LED-belysning. Höjd 
210 cm. Kontakta oss om du önskar gran i annat format 
eller utseende.
Art.nr   
607-60 Quebec Ø 130 cm 
608-30 Calgary, 450 st lampor Ø 140 cm  
608-61 Minnesota 280 st lampor Ø 130 cm  

995:-

595:-

19:- 29:-

39:-

259-81, 
259-88

266-51, 
266-58

379:-

479:-

599:-

Lampset
Fint set med stjärna på fot och lampskärm. Sockel: 
E14.  
Art.nr    
239-07   

219:-

89:-

Quebec

Calgary

Minnesota

1995:-



Priserna i denna broschyr kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Priser gäller per styck vid hel 
förpackning om inget annat anges. Företagen inom RKV-gruppen tillämpar egen prissättning. När ordinarie 
priser anges här, är dessa ett medianvärde av RKV-företagens priser. Moms tillkommer. Lokala avvikelser kan 
förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. Priserna gäller t.o.m. 2017-12-23.

Vi finns nära dig!

Dokumentförstörare Rexel Auto+ 
300X
Behandla personuppgifter och annan känslig information 
på ett säkert sätt. Skär upp till 300 ark i en laddning i 
4 x 40 mm konfettibitar (säkerhetsklass P-4). PIN-kod-
låsning. Strimlar häftklammer, gem, kreditkort och cd/
dvd. Manuell inmatning av upp till 8 ark. För upp till 10 
användare. 40 liters tunna (ca 450 A4-ark).
Art.nr Ord.pris 
2103250 6499:00 

Multifunktion Brother MFC-L8690CDW
Trådlös allt-i-ett färglaserskrivare som erbjuder snabba utskrifter,  
hög skanningshastighet och flexibel pappershantering. Funktioner 
som tonersparläge och djupt viloläge sänker dina kostnader och 
energianvändning. Tillsammans med förbrukningsmaterial med hög 
kapacitet ger det en mycket låg driftskostnad. Toner standard: TN-
421, högkapacitet: TN-423.   
Art.nr Ord.pris 
MFCL8690CDW 5112:00 

Golvställ
Hjälpmedel för presentationer och informations- 
delning i offentliga miljöer, på mässor, utställningar, 
hotell och restauranger. Kabelkanal och kabelhål-
lare på baksidan av stativet. USB-anslutningskabel 
medföljer. Mått: 270 x 1215 x 270 mm. 
Art.nr   Rek.pris 
893223   1999:00 

Väggställ
Väggmonterad hållare för surfplattor för användning 
i informationssyfte på t.ex. mässor, i butiker samt 
försäljnings- och utställningslokaler. Väggnära och 
enkel montering. Mått: 85 x 50 x 180 mm. 
Art.nr   Rek.pris 
893323   599:00 

999:-

499:-

3799:-

Durable Tablet Holder – ställ för surfplattor
• Alla ställ passar surfplattor från 7"–13" (160 mm till 275 mm) 
• Tillverkad i aluminium, stål och högkvalitativ plast
• Surfplattan är enkel att sätta i och ta ur hållaren, som låses med nyckel
• Roterbar 360° för användning i både stående och liggande format 

 
På köpet! Mjukt fodral till surfplatta medföljer utan extra kostnad! 

Bordsställ
Ställ med stabil och stadig fot. Passar för användning i butiker, receptioner, 
kontor, försäljnings- och utställningslokaler. Mått: 155 x 242 x 183 mm.
Art.nr   Rek.pris 
893023   1119:00 

1499:-

4499:-
2000 kr rabatt

FÖRBERED DITT

FÖRETAG FÖR GDPR*
iPrint&Scan

Träryggspärm Jopa Original
Gaffelpärm med metallmekanism och trärygg. Den 
ergonomiska tryckknappen gör det mjukt och enkelt att 
öppna pärmen. A4 hel- eller halvrygg. 5 års garanti. 25 
st/förp.
Art.nr 60 mm 40 mm Ord.pris
Blå  68210  68203 47:00
Grå  68212  68205 47:00
Gul  68214  68207 47:00
Röd  68216  68209 47:00
Svart  68228  68229 47:00
Vinröd  68250  68251 47:00

KÖP 75 PÄRMAR – FÅ EN NESPRESSO!

Köp 75 pärmar och registrera ditt 
köp på www.esselte.com/sv-se 
så får du en Nespresso värde ca 
900 kr. Max en registrering per 
e-postadress.

32:-

* Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla i hela EU i maj 
2018 och ersätter nuvarande nationella personuppgiftslagar.

GA
RANTI

3 års 
På-Platsen-

Garanti


