
1

 K A M P A N J

20
22
 VÅ R E N



2 3

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.

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

398:-
Ord.pris 549:-

Kampanjpris 498:-
Ord.pris 849:-

Kampanjpris
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MARKUS PEPPARKVARN 32 CM 

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

Art.nr. 1306 Markus pepparkvarn 32cm svart.

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

KVARN

Markus Aujalays
 logo i botten.

298:-
Ord.pris 349:-

Kampanjpris
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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.

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.

398:-
Ord.pris 549:-

Kampanjpris

298:-
Ord.pris 449:-

Kampanjpris
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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.

Vid köp 1 - 49st Pris 298:-/set  
Vid köp >50st Pris 279:-/set

BBQ 
REDSKAP Markus Aujalays

 logo på handtagen.

 E
N  G O D  N Y H E T !

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.

Vid köp 1 - 49st Pris 298:-/set  
Vid köp >50st Pris 279:-/set

Markus Aujalays
 logo på handtagen.

BBQ 

249:-
Ord.pris 298:-

Kampanjpris

249:-
Ord.pris 298:-

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

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

STILRENT
FLERA FÄRGER

UTVÄNDIG FICKA
HÖG KVALITET

Rymmer hela
30 liter!

F I N A  K Y L B A G A R  F Ö R  S O M M A R E N

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

fr.298:-
Ord.pris 398:-

Kampanjpris
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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 598:-  
Vid köp >50st Pris 549:-

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 598:-  
Vid köp >50st Pris 549:-

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 598:-  
Vid köp >50st Pris 549:-

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 SPORT/WEEKENDBAG ACAPULCO KAFFE/BRUN

Sportväska 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 Sportväska Acapulco kaffe/brun. 
Vid köp 1 - 49st Pris 698:-  
Vid köp >50st < Pris 649:-

TINGS TRAVEL SPORT/WEEKENDBAG ACAPULCO OLIVGRÖN

Sportväska 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 Sportväska Acapulco olivgrön. 
Vid köp 1 - 49st Pris 698:-  
Vid köp >50st < Pris 649:-

TINGS TRAVEL SPORT/WEEKENDBAG  ACAPULCO SVART

Sportväska 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 Sportväska Acapulco svart. 
Vid köp 1 - 49st Pris 698:-  
Vid köp >50st < Pris 649:-

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

398:-
Ord.pris 598:-

Kampanjpris

398:-
Ord.pris 698:-

Kampanjpris
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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 249:-  
Vid köp >50st Pris 198:- 

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 249:-  
Vid köp >50st Pris 198:-

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 249:-  
Vid köp >50st Pris 198:-

Extra vadderad för att skydda racket.

Extra ficka för accessoarer.

Flera färger.

Extra ficka för accessoarer.Extra ficka för accessoarer.

Extra ficka för accessoarer.

PA D E L  K A M P A N J

PA D E L  K A M P A N J

STILRENT
FLERA FÄRGER

UTVÄNDIG FICKA
HÖG KVALITET

STILRENT
FLERA FÄRGER

UTVÄNDIG FICKA
HÖG KVALITET198:-

Ord.pris 249:-

Kampanjpris
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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.

TINGS.SE

 K A M P A N J


