
vi bryr oss



Enkelhet.
Uppskattning. 
Valfrihet. 
Vad mer 
kan du önska?
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FRAKT TILLKOMMER VID KÖP AV GÅVOKORT MED 75:- EXKL MOMS. FAKTURERAS SEPARAT.

Julklappskortet
Mycket att välja på med 360 

inklusive medgåva

Valör

Valör

Lord Nelson 
Stålflaska
411151-99-0

 

Lord Nelson
Termosflaska
411149-99-0

2019
nyhet

2019
nyhet

Sport

Smycken

Badrum & Kök

Fritid

Bädd & Inredning

Media & Elektronik

Upplevelser

Välgörenhet

Seasonal D&J
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Lord Nelson 
Necessär
411147-95-0

Orrefors Jernverk 
Sängkammarljusstake 2-pack
410866-99-0 Orrefors Jernverk 

Gratängform
410882-00-0 Vit
410882-99-0 Svart 

Kosta Linnewäfveri 
Fleecepläd Triangle
410945-95-0 

Orrefors Jernverk 
Gjutjärnsskål
410877-99-0 
 

Lord Nelson 
Knivslip
411150-99-0

Orrefors 
Jernverk 
Santoku
kniv
410868-94-0 

Orrefors 
Jernverk 
Kökskniv
410867-94-0

Kosta 
Linnewäfveri 
Brandfilt
Paradise
410756-00-0

Årets
fina medgåvor

Varför skall det
vara lätt att välja?

Medgåvan följer gåvokortet
med 360-valören.

Den är i sig själv en trevlig 
och fin gåva men mottagaren

kan dessutom välja
sin egen klapp online 

som levereras till hemmet.

2019

Kokbok 
Per Morberg
430902-00-0

MEDGÅVOR TILL GÅVOKORT 2019
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D&J DUKAR UPP FÖR HÖST OCH VINTER PÅ SLOTTET UTANFÖR VAXHOLM

              Kom in 
 i värmen

Intro 3
Gåvokort. Förpackningar. Jultips.

Bath 8
Handdukar & Badlakan. Badrockar. 
Badrumstillbehör.

Pack 22
Väskor & Bags. Resväskor. Termosar. Flaskor.

Outdoor 38
Orrefors Hunting. Picnicfiltar & plädar. 
Grilltillbehör. Kylväskor. Paraplyer.  

Cozy 50
Plädar. Kuddar. Lyktor. Ljusstakar.

Cook 66
Grytor & stekpannor. Ugnsformar. 
Knivar & skärbrädor. Kökslinne. Dryckeskylare.

Bed 86
Bäddset. Nu stundar tiden när det mörknar fort och vi 

gärna håller oss inomhus. När vi tänder ljus och 
äter och dricker något varmt och sveper in oss i 
något mjukt och skönt. Det är vår tid nu. 

ALLA PRISER I DENNA KATALOG ÄR REKOMMENDERADE CIRKAPRISER EXKLUSIVE MOMS.
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Våra 
bästa

tips
inför
julen

Lord Nelson Duffelväska
411153

Kosta Linnewäfveri 
Jannike 4-delsset
416155

Sidan 25

Sidan 90

Sidan 53

Sidan 75 och 77

Orrefors 
Jernverk 

Knivhållare
410947

Knivset
410869

Sidan 15

Kosta Linnewäfveri 
Bomull/Lin 
set Linda 2+2
416153

Kosta Linnewäfveri 
Pläd Mårten
410942

Sidan 11

2019
nyhet

2019
nyhet

UTVALDA PRODUKTER JULEN 2019

Kosta Linnewäfveri  
Badrock College 
420642

Våra 
bästa
tips
inför
julen

Höstens 
härligaste 
hybrid!
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Låt
klappen
komma 
klar

Hur vill du 
överlämna 
din gåva i år?

Vi har många gåvor 
som levereras i en trevlig

giftbox inkluderad i priset. 
Om du väljer något annat så har vi
neutrala giftboxar som kan förses 

med ett enkelt band eller kanske ett 
tryckt svep med ditt budskap på. 
Allt är möjligt med god planering 

och lite framförhållning!

Giftbox

Att hitta den perfekta klappen kan 
vara en utmaning i sig. Sedan skall 
man slå in den också. Har man köpt 
många klappar så har man att göra 
fram till påska. Men här får du lite 
hjälp på traven för att det 
skall bli enklare.

ALLA PRISER I DENNA KATALOG ÄR REKOMMENDERADE CIRKAPRISER EXKLUSIVE MOMS.
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Påsar i oblekt linne

Klassisk jutesäck

”Firman har 
gått bra i år, 

du här ett tack 
från chefen får”

”Tack för i år, nu knyter 
vi ihop säcken och tar 

en välförtjänt jul”

Sidan 31

Sidan 31

Gör ett aktivt miljöval 
och förpacka 
återvinningsbart!

Lord Nelson 
Jutesäck
411125 
En klassisk jutesäck med 
snörstängning. Perfekt 
att packa julklapparna i.
Färg: jute 02
Storlek: 40x50 cm, 65x95 cm
Pris: 40x50 cm:  
(1-24 st) 49:- (vid 25 st) 39:-
65x95 cm:  
(1-24 st) 119:- (vid 25 st) 99:-

Blanka julklappspapper och färgglada  
band är vackert och stämningsfullt men  
går i återvinningen efter helgerna. 
Vi har tagit fram produkter ur vårt sorti-
ment som är gjorda i naturmaterial, linne 
och jute, som man kan använda långt efter 
att julen är över. Med ett miljövänligt tryck 
som du själv valt blir förpackningen ett  
minne oavsett vad dess nya uppgift blir.

Jutebag med 
eget tryck
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bath
9



10
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Kosta Linnewäfveri Badrock College 
420642   
Underbar morgonrock/badrock i vanligt collegetyg. 
Att ha på sig denna är som att går runt i en jättestor 
myströja. Två fickor med snygga kontrastsömmar och 
mudd i ärmarna. Huvband och skärp i midjan. 
Välj mellan tre olika färger.
Färg: grå 95, grafitgrå 97, vit 00
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Material: c:a 55% bomull, 45% polyester 
Förpackning: presentförpackning 
Pris: (1-49 st) 599:- (vid 50 st) 549:-

En så självklar knockout-hit och ändå är 
det en nyhet först 2019! Du känner dig 
nästan automatiskt som en champion 
när du drar på dig denna coola hybrid-
badrock som hämtar sitt uttryck från den 
klassiska gråmelerade sweat hoodien.
Den blir lika naturlig efter träningen som 
efter badet och varför inte förse den 
med en läcker brodyr, applikation eller 
ett tryck i samma coola collegestil?

BLI FÖRST MED NY UNIK COLLEGEROCK!

bathrobe
goescollege

          Här är 
              höstens 
       härligaste 
                hybrid!

2019
nyhet

9922099
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Kosta Linnewäfveri  Sparock  
420641 
Denna sparock från Kosta Linnewäfveri i stentvättad bomull ger en 
lätt och sval känsla mot kroppen. Den torkar snabbt och tar liten  
plats om du vill ha med den på resan.
Färg: vit 00, marin 58, mörkgrå 97
Material: 100% stentvättad bomull
Storlek: S/M, L/XL
Vikt: 150g /m2

Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 399:- (vid 50 st) 360:-

Kosta Linnewäfveri Frottérock
420635
Lyxig frottérock i 450 g/m² utrustad med en huva för maximal 
komfort, brodyr KL på fickan. Matchas perfekt med frottén från 
Kosta Linnewäfveri 410934.
Färg: vit 00, mörkgrå 97
Storlek: S/M, L/XL 
Vikt: 450 g/m²
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 849:- (vid 50 st) 799:-

Queen Anne Sparock  
410906

Lyxigt designad våfflad sparock i 65 % polyester och 35 % bomull. 
Snygg och stilren piping på krage, fickor och ärm. 
Färg: vit 00, grå 95   
Storlek: S/M, L/XL, XXL 
Vikt: 220 g/m²
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 399:- (vid 50 st) 360:-
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Lord Nelson Badrock  
410905
Skön frottérock i 100% bomull. Klassiskt enfärgad. Skön att gömma 
kroppen i efter ett avkopplande bad. 
Färg: vit 00, mörkgrå 97
Storlek: S/M‚ L/XL‚ XXL
Vikt: 445 g/m²
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 614:- (vid 50 st) 599:-

Lord Nelson Victory Badlakan Hamam Solid  
410199
Tunt och skönt badlakan som torkar mycket snabbt. Kan även 
användas som sjal, bordsduk, sarong, strandfilt, picknickpläd 
eller bara att svepa om sig i soffan. 
Färg: svart 58, grå 95 
Material: 100% bomull
Storlek: 90x150 cm
Pris: (1-49 st) 169:- (vid 50 st) 149:-

Lord Nelson Victory  
Korallrock 
420600
Mjuk och len rock av mikrofleece 
som ger den perfekta mysfaktorn.
Färg: vit 00, ceris 21, röd 35, 
marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: S/M, L/XL 
Vikt: 290 g/m²
Förpackning: fönsterkartong
Pris: (1-49 st) 449:-
(vid 50 st) 399:-

00 97 58 00  99 35 95 21
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mjuk och härlig
lyxig frotté
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LINNE OCH BOMULL I EN PERFEKT MIX

Kosta Linnewäfveri Bomull/Lin Linda Frotté 
410059
En fantastisk frotté i modern design. Frottén är strukturvävd 
på båda sidor och har en blandning av bomull (70%) och lin (30%) 
för bra uppsugningsförmåga. En modern frottéhandduk 
med en nätt bård.  
Färg: vit 00, sand 03, turkos 54, marin 58, grå 95, mörkgrå 97 
Storlek: 50x70 cm, 70x130 cm, 90x150 cm
Vikt: 500 g/m² 
Pris: 50x70 cm (1-49 st) 99:-  (vid 50 st) 89:- 
70x130 cm (1-49 st) 198:-  (vid 50 st) 179:- 
90x150 cm (1-49 st) 299:-  (vid 50 st) 279:-

97 54 00 03 58 95

Kosta Linnewäfveri Bomull/Lin set Linda 2+2
416153
Set med 2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan  
70x130 cm. 
Färg: Se Kosta Linnewäfveri Linda Frotté 410059
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 659:- (vid 50 st) 599:-

30% linne  
70% bomull

9922099

500 g
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Kosta Linnewäfveri Frottéset 2+2 
416151
2 st handdukar 50 x 70 cm och 2 st duschbadlakan 65x135 cm.
Förpackas i presentkartong
Färg: Se Kosta Linnewäfveri Frotté 410934 
Vikt: 600 g/m²
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 649:- (vid 50 st) 599:-

Kosta Linnewäfveri Frotté 
410934
Exklusiv och högkvalitativ frotté av 100% bomull som är extra tjock 
i 600 g/m², tillverkad med kvalitet och njutning i tanken. 
Färg: vit 00, sand 03, röd 35, turkos 54, marin 58, mörkgrå 97, svart 99
Storlek: 50x70 cm, 65x135 cm, 90x150 cm
Vikt: 600 g/m²
Pris: 50x70 cm (1-49 st) 99:- (vid 50 st) 89:-
65x135 cm (1-49 st) 199:- (vid 50 st) 179:-
90x150 cm (1-49 st) 309:- (vid 50 st) 279:-

0300 58995497 35

600 g

9923099
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550 g

Lord Nelson Golfhandduk 
410079
Golfhandduk i bomullsvelour och med hängare. 
Storlek: 40x50 cm.
Färg: vit 00, röd 35, marin 58, svart 99
Pris: (1-49 st) 65:- (vid 50 st) 59:-

35 95 99 00 58

Lord Nelson Victory Frottéset Smögen 2+2  
410426
Badset i mjuk bomullsfrotté. Består av två duschbad lakan 
och två handdukar.
Färg: vit 00, röd 35, marin 58,  grå 95, svart 99
Storlek: 50x70 cm, 65x130 cm
Vikt: 550 g/m²
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 449:- (vid 50 st) 429:-

Lord Nelson Victory Frotté  
410424  
Exklusiv rutig öglefrotté. Med maritim design är Lord Nelson 
Victory trendig över tiden. En perfekt gåva för den som 
uppskattar stil och finess.
Färg: vit 00, röd 35, marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: 50x70 cm, 65x130 cm, 90x150 cm
Vikt: 550 g/m²
Pris: 50x70 cm (1-49 st) 74:- (vid 50 st) 59:-
65x130 cm (1-49 st) 154:- (vid 50 st) 139:-
90x150 cm (1-49 st) 244:- (vid 50 st) 229:-

9921099
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kropp  
  och själ

 snäll mot

Den högkvalitativa frottén från Lord Nelson är hållbar i dubbel bemärkelse. Fairtrade-märkningen garanterar 
att produkten har tagits fram med hänsyn till miljön och till de som arbetat med bomullsfrottén. Genom att 
välja Fairtrade kan du påverka att det skapas bättre villkor för bomullsproducenter och en mer hållbar framtid. 
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550 g

70x130 cm

90x150 cm

Lord Nelson Frottéset Kungshamn 2+2
416148
Fairtradecertifierat gåvoset med 2 st handdukar 50x70 cm 
och 2 st duschbadlakan 70x130 cm. 
Färg: Se Lord Nelson Frotté 410004
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 449:- (vid 50 st) 419:-

Lord Nelson Frotté  
410004
Fairtradecertifierad frottéserie av kammad öglefrotté. 
Passar den som gillar att skämma bort sig själv och sätta lite 
guldkant på tillvaron. 
Färg: vit 00, sand 03, lejongul 14, rosa 23, cerise 30, klarröd 35, orange 37, 
vinröd 38, ljuslila 44, lila 46, turkos 54, royalblå 55, duvblå 57, marin 58, 
denim 59, äpplegrön 63, petrol 65, grå 95, mörkgrå 97, svart 99
Vikt: 550 g/m²
Pris: 30x50 cm (1-49 st) 44:- (vid 50 st) 29:-
50x70 cm (1-49 st) 74:- (vid 50 st) 59:-
70x130 cm (1-49 st) 144:- (vid 50 st) 139:-
90x150 cm (1-49 st) 214:- (vid 50 st) 199:-

50x70 cm

30x50 cm

23 30 44 14 00 58 5537 99 596535 5746 63 54

20 HÄRLIGA FÄRGER HÖSTEN 2019

38

97

03

9920099

95
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underbart
 alldeles alldeles 
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65x130 cm

90x150 cm

Queen Anne Frottéset Askersund 2+2
416044
2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 65x130 cm. 
Färg: Se Queen Anne Frotté 410001.
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 314:- (vid 50 st) 299:-

 

Queen Anne Frotté  
410001
Prisvärd frottéserie i bomull med mycket bra uppsugningsförmåga. 
Stort urval av färger. 
Färg: vit 00, klarröd 35, orange 37, lila 46, turkos 54, royalblå 55,  
dalablå 56, marin 58, äpplegrön 63,  grå 95, mörkgrå 97, svart 99
Storlek: 30x50 cm, 50x70 cm, 65x130 cm, 90x150 cm 
Vikt: 420 g/m²
Pris: 30x50 cm (1-49 st) 34:- (vid 50 st) 19:-
50x70 cm (1-49 st) 54:- (vid 50 st) 39:-
65x130 cm (1-49 st) 114:- (vid 50 st) 99:-
90x150 cm (1-49 st) 174:- (vid 50 st) 159:-

50x70 cm

30x50 cm

35 37 46 00 95 97 99 63 54 58 56 55

MIXA OCH MATCHA OLIKA FÄRGER

95

99

97

420 g
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pack
23



24

väskfavorit
med snygga detaljer
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Lord Nelson Weekendväska  
411077
Perfekt resesällskap på den kortare resan.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 53x15x41 cm
Pris: (1-49 st) 649:- (vid 50 st) 599:-

Lord Nelson Duffelväska
411153
Duffelväskan är lätt att packa och dess olika bärremmar 
ger flera bra sätt att bära väskan. 
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 55x35x25 cm. Volym: ca 40 liter
Pris: (1-24st) 649:- (vid 25st) 599:-

Lord Nelson Necessär  
411079
Snygg och smidig necessär.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 26x11x19 cm
Pris: (1-49 st) 269:- (vid 50 st) 249:-

Lord Nelson Kurirväska  
411082
Mycket praktisk väska med lång bärrem. Datorfack inuti som gör 
den ypperlig som arbetsväska.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 38x12x29 cm
Pris: (1-49 st) 649:- (vid 50 st) 599:-

Lord Nelson Resegarderob  
411080
Stilig och snygg resegarderob. 
Färg: grå 95, marin 58 
Storlek: 51x91 cm
Pris: (1-49 st) 449:- (vid 50 st) 399:-

KLASSISKA VÄSKOR I KRAFTIG BOMULLSCANVAS

PERFEKTA FÖR BRODYR OCH TRYCK 

2019
nyhet

Väskserie i tvättad 
bomullscanvas 
med handtag och 
detaljer i PU-läder. 
Dragkedja i fodret 
förenklar förädling. 
Finns i färgerna 
grå och marin.

9923099

9923099

9923099
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23 36 54

62 1235

0297 99

46 5800

VÄLJ MELLAN 12 LÄCKRA FÄRGER

Tygkasse 150 gram 
med långa handtag  
410156
Bomullskasse i modernare 
snitt med långa bärhandtag. 
Färg: vit 00, natur 02, gul 12, 
rosa 23, röd 35, orange 36, 
lila 46, marin 58, turkos 54, 
lime 62, grå 97, svart 99
Storlek: 41x38 cm
Vikt: 150 g/m²
Pris: (1-49 st) 26:- 
(vid 50 st) 23:-

Tygkasse 150 gram 
med korta handtag  
411112
Praktisk och användbar 
bomullskasse med handtag 
i härliga färgalternativ.
Färg: vit 00, natur 02, gul 12, 
rosa 23, röd 35, orange 36, 
lila 46, marin 58, turkos 54, 
lime 62, grå 97, svart 99
Storlek: 41x38 cm
Vikt: 150 g/m²
Pris: (1-49 st) 26:- 
(vid 50 st) 23:-

tryck
perfekt

för

hållbar
beständiga 
budskap

och alltid till hands

TRYCK TILLKOMMER. MOTIV PÅ KASSEN ENDAST FÖR INSPIRATION.
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TYGKASSAR MED PROFILERING - ETT SÄKERT KORT!
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Tygkassar av återvunnen bomull sparar på jordens resurser då det minskar behovet av nypro-
ducerad bomull och vi kan ta hand om det vi redan har. Fairtrade-märkningen garanterar att 
produkten har tagits fram med hänsyn till miljön och till de som arbetat med bomullsfrottén.

med renaste
kasse

samvete
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Bomullskasse 150g Fair Trade 
411127
Bomullskasse som är gjord av bomull certifierad med Fair Trade.
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 41x38 cm 
Vikt: 150 g/m²
Pris: (1-49 st) 55:- (vid 50 st) 49:-

Tygkasse 150g 
Recycled 
411140  
Denna kasse är vävd av 
återvunna bomullstrådar 
och har fått lite extra polyester-
trådar tillagda då fibrerna i 
återvunnen bomull är svagare, 
på detta sätt får du en slitstark 
kasse. Kassen är godkänd 
enligt Global Recycle Standard.
Färg: vit 00, röd 35, orange 36, 
marin 58, grå 95, svart 99
Mått: 41x38 cm  
Material: 80% återvunnen 
bomull, 20% polyester
Pris: (1-49 st) 29:- 
(vid 50 st) 25:-

TYGKASSEN FÖR MEDVETNA

Vilken färg/kasse är miljöbilden s 29?  

färger
nya
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Lord Nelson Cabin Trolley  
411135
En utmärkt trolley för den lilla resan. Den 
har fyra hjul, är gjord av ABS plast, har 
ett kombi nationslås och rymmer 33 liter.  
Denna trolley är REACH.
Storlek: 17 (́54x33x19,5 cm)
Förpackning: presentkartong 
Pris: (1-49 st) 899:- (vid 50 st) 699:-

smart och

snygg

smidig

9923099
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JUTE, BOMULL, POLYESTER ELLER LIN

Bag 450 g
411128
Kraftig bomullskasse med bälg i både sidor och botten. 
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 38x41x12 cm
Vikt: 450 g/m²
Pris: (1-49 st) 79:- 
(vid 50 st) 69:-

Lord Nelson Lunchbag 
410858
En praktiskt liten kasse för dina matlådor i en snygg matt finish. 
Den är gjord i polyester så om det spills är det lätt att tvätta ur 
den. Går fint att förädla med roliga tryck.  
Färg: vit 00, svart 99
Mått: 32x20x17 cm
Pris: (1-49 st) 21:- (vid 50 st) 19:-

Bag 290 g
410155
Rejäl bomullsbag med slittålig bälg i botten och korta bärhandtag.
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 43x43x15 cm
Vikt: 290 g/m²
Pris: (1-49 st) 65:- (vid 50 st) 59:-

Lord Nelson Lunchbag Jute
411136
Denna lunchbag är gjord i jute 
och har en skyddande ptplast 
innanvändigt. Det går utmärkt 
att sätta ett trevligt litet 
budskap på bagen. 
Utsida 100% jute 
Insida 100% PP-plast
Storlek: 26,5x15x28
Pris: (1-49 st) 49:-  
(vid 50 st) 39:-

Linnepåsar
410160
Rustika linnepåsar med snörstängning i sex olika storlekar. Påsen med  
måtten 15x35 cm är till exempel lämplig för att packa en vinflaska i.
Storlek: 15x20 cm, 10x52 cm, 20x30 cm, 30x40 cm, 40x50 cm
Pris: 15x20 cm: 39:-, 10x52 cm: 49:-, 20x30 cm: 69:-, 
30x40 cm: 79:-, 40x50 cm: 99:- 
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Lord Nelson Termomugg  
411058
Praktisk termomugg med låsbart lock som håller 
värmen länge, det finns även en D-ring som gör 
att man kan hänga muggen i en karbinhake. 
Färg: vit 00, champagne 02, gul 12, orange 36, 
röd 35, lila 46, turkos 54, royal 55, matt svart 99 
marin 58, grön 65, krom 94, grå 95, mörkgrå 97
Storlek: 21x6,7 cm, rymmer 35 cl
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 129:- (vid 50 st) 119:-

värmer
gåva som

inifrån och ut

favorit
stor

Att ta med sig en varm kopp kaffe hemifrån ska vara enkelt. Perfekt när du 
vill dricka ditt morgonkaffe eller te på väg till jobbet. Våra termosmuggar 
håller värmen länge! Om starttemperaturen är 95 C så håller den 72 C efter 
6 timmar och 61 C efter 12 timmar. Välj din favorit bland våra 14 läckra färger. 

5554 35 65

46 3612

99

97 95 94 02

0058
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TERMOSMUGGAR SOM HÅLLER VÄRMEN LÄNGE
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SÄTT BILD ELLER LOGGA PÅ FLASKAN OCH FÅ DEN HELT UNIK

törst
släckare

och färgklick

Mobil
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40

PÅ GYMMET, I BILEN, PÅ CYKELN 

Lord Nelson Vattenflaska Långhals
411152
Snygg flaska i BPA-fri tritan plast med ny långhalsad design. 
Tygöglan i locket gör det möjligt att hänga flaskan på en krok  
eller runt handleden. Design Jon Eliason 
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 50, marin 58, 
grön 60, svart 99
Storlek: 0,8 l
Förpackning: Plastpåse
Pris: (1-24st) 69:- (vid 25st) 59:-

Lord Nelson Vattenflaska 
410857
Snygg flaska i BPA-fri tritan plast, lock i rostfritt stål. Tygöglan 
i locket gör det möjligt att hänga flaskan på en krok eller 
runt handleden.
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 50, marin 58,  
grön 60, svart 99
Storlek: 0,6 l 
Förpackning: Plastpåse
Pris: (1-49 st) 59:- (vid 50 st) 49:-

2019
nyhet
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Lord Nelson Stålflaska 
411145 
En snygg flaska i stål. Botten går att 
skruva av så du kan fylla din flaska 
med is eller frukt. Snygg kork i stål 
med detaljer. Ögla i gummi som gör 
det lätt att fästa flaskan på utflykten. 
Färg: vit 00, champagne 02, röd 35, 
marin 58, krom 94, svart 99
Storlek: 45 cl
Förpackning: Presentkartong
Pris: (1-24 st) 169:- (vid 25 st) 159:-

35

00 99

02

94 58

håller

2019
nyhet

iskall

Termosar som håller värme är ett välkänt fenomen. Här har vi en flaska med 
omvänd funktion, den håller din dryck kall. Flaskan har en avskruvbar botten så du 
kan fylla den med is för optimal kyla i många timmar framöver. Flaskan är gjord i 
stål som håller i många år framöver. En liten upphängningsögla hänger vid korken.

drycken
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ORREFORS HUNTING
Orrefors Hunting är en serie produkter med hög 
outdoorfaktor, anpassad för människor som gillar 
att vara ute och äta ute i naturen. Produkterna 
kommer i en läcker förpackning av wellpapp i 
snygg och genomtänkt design och är perfekta  
att ge bort som julklapp eller present.

ORREFORS HUNTING
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Orrefors Hunting Foldable Skillet  
410855
Med denna hopfällbara stekpanna kan du laga 
mat till hela familjen runt lägerelden. Pannan är 
tillverkad i rostfritt och har ett ihåligt handtag i 
vilket du kan sticka in en pinne som förlängning 
om det börjar brännas om händerna. Levereras 
med snygg canvaspåse för förvaring samt 
presentförpackning.
Diameter: 28 cm
Pris: (1-49 st) 449:- (vid 50 st) 399:-

Orrefors Hunting Pizza Kit 
410850
Få till den perfekta pizzan med detta kit från Orrefors Hunting. 
Pizzastenen ser till så att du får en knaprig botten och den  
medföljande, hopfällbara, pizzaspaden gör hanteringen av 
pizzorna enkel. Allt levereras i en pizzakartong.
Mått: diameter pizzasten 33 cm, spade 63 cm utfälld.
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

Orrefors Hunting 2p Skewers  
410848
Två ordentliga grillspett i rostfritt stål. Spettets konstruktion gör att 
du enkelt kan skjuta av vad du än väljer att ha på det genom att föra 
en del av handtaget framåt. Levereras i två-pack i snygg kartong.
Längd: 45 cm
Pris: (1-49 st) 169:- (vid 50 st) 149:-

Orrefors Hunting BBQ Glove 
411131
Spara håret på underarmarna med dessa ordentliga grillhandskar  
i skinn från Orrefors Hunting. Levereras i par i snygg förpackning.
Storlek: onesize
Pris: (1-49 st) 329:- (vid 50 st) 299:-

PERFEKTA GÅVOR TILL NATURÄLSKARE
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Orrefors Hunting Glaze Pan 
410849
Liten gryta i gjutjärn att ställa på grillen för att hålla glazen varm, 
levereras med snygg pensel – perfekt kit för den ihärdige grillaren. 
Levereras i snygg presentkartong.
Volym: 0,4 L
Pris: (1-49 st) 279:- (vid 50 st) 249:-

Orrefors Hunting BBQ Set 
410859
Stadiga grillverktyg för den kräsne grillaren. Handtag i trä som 
isolerar väl från värmen i övrigt i tjockt rostfritt stål för en robust 
känsla och stadighet. 
Levereras i snygg presentkartong.
Längd: 46 cm
Pris: (1-49 st) 399:- (vid 50 st) 360:-

Orrefors Hunting Multitool 
410854
Laga bilen, hugg ved eller spika i en spik. Vad du än ska fixa med så 
är detta multiverktyg en bra följeslagare. Här finns; tång och avbitare, 
hammare, liten yxa, knivar, nagelfil, plattmejsel x2, kryssmejsel samt 
burköppnare. Levereras i en snygg canvaspåse och presentkartong.
Längd: 15 cm
Pris: (1-49 st) 269:- (vid 50 st) 249:-

Orrefors Hunting Meat Flipper 2-pack 
411137
En kanonbra ”flipper” för grillen. De långa handtagen gör att du inte 
bränner dig men ändå når långt in på grillen på ett smidigt sätt. Går 
utmärkt att flippa kött, kyckling och grönsaker. Kommer i 2-pack med 
olika längd på skaften. Levereras i snygg presentkartong.
Material: Skaft i stål, handtag i gummiträ
Storlek: 32 cm, 55 cm
Pris: (1-49 st) 219:- (vid 50 st) 199:-

ORREFORS HUNTING
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Orrefors Hunting Telescopic Fork 
411099
Undvik att tappa korven i glöden med denna utfällbara grillgaffel, 
levereras i praktisk canvaspåse för förvaring samt presentförpackning.
Längd: 18 cm, utfälld 67 cm
Pris: (1-49 st) 139:- (vid 50 st) 129:-

Orrefors Hunting Steak Knives  
410853
Fyra ordentliga grillknivar från Orrefors Hunting. Med dessa vassa 
knivar tar du dig igenom vilken köttbit som helst, mör som seg, 
medium som rare. 
Levereras i en snygg bok-kartong.
Längd: 25 cm
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 449:-

Orrefors Hunting Thermos  
410856
Stor termos för både kall och varm dryck i retrodesign från Orrefors 
Hunting, finns i två storlekar. 
Levereras i snygg kartong. Volym: 1L och 2L
Pris: 1L (1-49 st) 349:- (vid 50 st) 329:- 
         2L (1-49 st) 399:- (vid 50 st) 360:- 

Orrefors Hunting Chain Saw 
410851
En minimalistisk men otroligt effektiv såg att ha med sig ut i skogen. 
Motorsågskedjan med täta tänder skär åt båda hållen och avverkar 
snabbt stockar och mindre träd. Levereras i ett smidigt nylonfodral 
samt presentförpackning.
Längd: 65 cm kedja, totalt 100 cm
Pris: (1-49 st) 329:- (vid 50 st) 299:-

Orrefors Hunting Knife & Sharpener 
410896
Ett komplett knivset, perfekt för såväl jakt och fiske som för 
en vanlig skogstur. Innehåller en fällbar kniv med bra grepp 
samt en separat knivslip. Kommer i en liten väska som går 
fint att fästa i bältet. Kniven har 3CR14 blad med svart titan-
plätering, Knivslipen består av stark aluminium, två skåror 
med olika gradantal.
Storlek: knivblad 9,5 cm
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

2019
nyhet

9920099



44

Orrefors Hunting Cooler 
410846
Kylbag i grov canvas med justerbar axelrem och  
ordentliga handtag. Med rejäl isolering håller  
den matsäcken kall under hela utflykten.  
Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 27 L
Pris: (1-49 st) 529:- (vid 50 st) 499:-

Orrefors Hunting 
Cooler Backpack 
410847
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig 
canvas, stort huvudfack och tre 
mindre fickor för tillbehör. 
yggsäcken har reglerbara 
remmar och håller picnicen 
välkyld under hela dagen. 
Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 23 L
Pris: (1-49 st) 529:-  
(vid 50 st) 499:-

ny 
färg

ORREFORS HUNTING
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Lord Nelson Kylbag
411142 
En klassisk modell i kylbag. Utmärkt för picknic och fika då den rymmer 
14 liter. Ställbar axelrem, frontficka och stor toppöppning gör den prak-
tisk och lättanvänd. Den är enkel att rengöra och tar liten plats ihopvikt.  
Material: 420 D polyester. Locket är isolerat med PEVA + 4 MM PE FOAM
Liter: 14 
Storlek: 26x21x30 cm
Färg: marin 58, grå 95, svart 99
Pris: (1-49 st) 289:- (vid 50 st) 199:-

Lord Nelson Ihopvikbar Korg 
411144
Hopfällbar shopping- och picknickkorg i tvättad denimlook.
Perfekt att ta med på utflykten eller shoppingrundan på stan. 
Picknick korgen är i bomullscanvas.
Färg: marin 58, grå 95, svart  99
Storlek: 30 l 39x24x27 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 229:- (vid 50 st) 199:-
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Nightingale Fleecepläd 
410401
Stilren, enfärgad fleecepläd med langetterad kant. Pläden är 
antipillingbehandlad vilket betyder att den inte nopprar.
Färg: vit 00, sand 03, orange 36, röd 35, lila 46, turkos 54, 
marin 58, lime 62, grå 95, svart 99 
Storlek: 130x170 cm
Storlek: 250 g/m² 
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 109:- (vid 50 st) 99:-

Nightingale Poncho  
410717
En poncho i varm fleece som fungerar lika bra när du ska 
traska bort till brevlådan efter morgontidningen som på 
balkongen. Ponchon blir också en fin gåva som håller länge. 
Färg: vit 00, sand 03, orange 36, röd 35, lila 46, turkos 54, 
marin 58, lime 62, grå 95, svart 99
Storlek: 120x160 cm
Vikt: 250 g/m²
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 109:- 
(vid 50 st) 99:-

36 46 62 00 99 03 54 95 35 58

Våra stilrena, enfärgade fleeceponchos och plädar är mjuka, 
lätta och varma. Den langetterade kanten ger en lyxigare 
känsla. Härliga att svepa in sig i när det blir kallt.  
En perfekt gåva som håller länge.

brodyr

perfekt
för

förädling

perfekt
för
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Queen Anne Picknickfilt Stor 
411093
Picknickfilt med plastad baksida och axelrem.
Färg: blå 50, turkos 54, marin 58, grön 65, svart 99
Storlek: 130x170 cm
Förpackning: plastförpackning
Pris: (1-49 st) 219:- (vid 50 st) 199:-

Queen Anne Picknickfilt Mellan 
411094
Picknickfilt med plastad baksida och axelrem.
Färg: röd 35, blå 50, turkos 54, marin 58, grön 65, svart 99
Storlek: 120x150 cm
Förpackning: plastförpackning
Pris: (1-49 st) 164:- (vid 50 st) 149:-

Queen Anne Picknickfilt Avlång 
411095
Picknickfilt med plastad baksida och axelrem.     
Denna filt är en avlång variant som passar 
utmärkt att ha med när man ska “bänka”, 
t.ex. vid fotbollsmatcher, i folkparken  
eller vid bryggan. 
Färg: röd 35, blå 50, turkos 54, marin 58, 
grön 65, svart 99
Storlek: 50x150 cm
Förpackning: plastförpackning
Pris: (1-49 st) 79:- (vid 50 st) 69:-

54 6558 99 5035

Vad är en utflykt utan en riktigt bra picknickfilt! Picknickfilten från Queen Anne är 
snygg, mjuk och praktiskt. Undersidan är vattenavisande och den går smidigt att 
vika ihop och lätt att bära med sig tack vare en axelrem. Välj mellan sex fina färger 
och tre olika storlekar; avlång (50x150 cm), liten (120x150 cm) eller stor (130x170 cm).
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Lord Nelson Golfparaply 
411083
Paraply med spetsig topp så det går bra att köra ned den i gräset. 
Aluskaft och dubbla lager av paraplyduk vid toppen. Paraplyet 
har automatisk uppfällning och duken är gjord av 
190t polyester.
Färg: röd 35, royal 55, marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: duken 130 cm, skaftet 63,5x1,4 cm
Pris: (1-49 st) 199:- (vid 50 st) 179:-

Lord Nelson Klassiskt Paraply  
411085
Klassiskt paraply med böjt handtag och aluskaft.
Paraplyet har automatisk uppfällning och duken 
är gjord av 190t pongee.
Färg: röd 35, marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: duken 112 cm, skaftet 63,5x1,2 cm
Pris: (1-49 st) 149:- (vid 50 st) 129:-

Lord Nelson Kompakt Paraply  
411086
Smidigt paraply som är lätt att ta med sig, med glas-
fiberskaft, automatisk uppfällning och duken är gjord 
av 190t pongee.
Färg: röd 35, marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: duken 102 cm, skaftet 58 cm
Pris: (1-49 st) 119:- (vid 50 st) 99:-

Lord Nelson Sportparaply 
411084
Paraply med glasfiberskaft och dubbla lager av 
paraplyduk vid toppen. Paraplyet har automatisk 
uppfällning och duken är gjord av 190t polyester.
Färg: röd 35, royal 55, marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: duken 112 cm, skaftet 63,5x1,4 cm
Pris: (1-49 st) 189:- (vid 50 st) 169:-
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Reflexväst  
411036
Var säker och syns med våra reflexvästar. Färgerna Orange (36) och 
Lime (62) är CE-märkta och godkända med EN20471 för vuxen, och 
EN1150 för barn. 
Färg: orange 36, lime 62
Storlek: onesize vuxen 65x70 cm, onesize barn 40x51 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: Barn (1-49 st) 34:- (vid 50 st) 29:-
Vuxen (1-49 st) 45:- (vid 50 st) 39:-

Markeringsväst 
411154
Markeringsvästar med reflexer som ger bra synlighet i mörker. 
Färg: rosa 23, lila 46, marin 50, svart 99
Vuxen finns endast i svart 99.
Storlek: onesize vuxen 65x70 cm, 
onesize barn 40x51 cm
Pris: Barn (1-49 st) 34:- (vid 50 st) 29:-
Vuxen (1-49 st) 45:- (vid 50 st) 39:-

tryck
perfekt

för
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Kosta Linnewäfveri Pläd Mårten
410942
En underbar ullpläd att svepa om sig en ruggig höstdag. Materialbland-
ningen gör den mjuk, lätt och ändå värmande. Kommer i det klassiska 
mönstret ”gåsöga”, ett mönster som står sig genom tiden. 245g/m²
Färg: beige 02, grå 95
Storlek: 130x170 cm
Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-24 st) 649:- (vid 25 st) 599:-

HÄRLIGA PLÄDAR FÅR MAN ALDRIG FÖR MÅNGA AV

9923099

2019
nyhet
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Kosta Linnewäfveri Pläd Mia
410897
En mjuk pläd som ger en härlig värme. Det självklara valet i soffan 
på hösten. De har en ljusgrå kontrastfärg på ena sidan. 245g/m²
Färg: sand 03, marin 58, grå 95
Storlek: 130x170 cm
Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-24 st) 649:- (vid 25 st) 599:-

9923099

2019
nyhet



55

Kosta Linnewäfveri Pläd Triangle
410943
En härlig ullpläd med ett grått mönster som för tankarna 
till sydamerika.
Färg: grå 95
Storlek: 130x170 cm
Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-24 st) 649:- (vid 25 st) 599:-

SVEP IN DIG I ELLER HA SOM INREDNINGSDETALJ

9923099

2019
nyhet
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Kosta Linnewäfveri Jamaica 
410864

Klassisk pläd med fransar och utsökt kvalitet. 260g/m2

Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester och 5% kashmir 
Storlek: 130x170 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 539:- (vid 50 st) 499:-

9921099

9921099

Kosta Linnewäfveri Kuba 
410819
Klassisk pläd med fransar och utsökt kvalitet. 260g/m2

Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester och 5% kashmir
Storlek: 130x170 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 539:- (vid 50 st) 499:-
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Kosta Linnewäfveri Ullpläd  
410776
Härligt varm pläd med färgval som passar in i varje hem.
Färg: beige 02
Material: 30% ull, 55% akryl, 15% nylon
Storlek: 130x170 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 649:- (vid 50 st) 599:-

Kosta Linnewäfveri Pläd Frans 
41 0871
En supertrendig pläd i litet fiskbensmönster och mjuka fransar.  
Ljuvligt mjuk och följsam.
Färg: natur 02, grå 95
Storlek: 150x200 cm
Material: 100% akryl
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 549:- 
(vid 50 st) 499:-

NATURLIGA GÅVOR FÖR HELA LIVET

9923099

9920099
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Kosta Linnewäfveri Sherpapläd Jannike 2-pack
410862
En supertrendig pläd I fiskbensmönster, med en mönstersida av 
mjukaste micromink och med en fluffig insida . Matcha gärna med 
bäddset 416155.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 120x160 cm
Förpackning: Presentförpackning
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

Kosta Linnewäfveri Sherpapläd Bodele
410861
En härlig sherpapläd med en mönstersida av mjukaste micromink 
och med en fluffig insida. Mysig i soffan och snygg att dekorera 
med. Matcha gärna med våra bäddsett 421018.
Färg: blå 50, marin 58
Storlek: 130x170 cm
Pris: (1-49 st) 279:- (vid 50 st) 249:-
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Kosta Linnewäfveri Kabelstickad Sherpapläd 
410595
Kabelstickad pläd med baksida av sherpa som ger den ett mycket 
exklusivt utseende och känsla.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 130x170 cm
Pris: (1-49 st) 539:- (vid 50 st) 499:-

Kosta Linnewäfveri    
Kabelstickad Sherpaponcho 
410596
Kabelstickad poncho med baksida av sherpa som ger 
den ett mycket exklusivt utseende och känsla.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 120x160 cm
Pris: (1-49 st) 539:- (vid 50 st) 499:-
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Kosta Linnewäfveri Kuddfodral  
410736
Stilrena kuddfodral av bomullscanvas 
i hög kvalitet 270 g/m². Fodralen är 
utrustade med blixtlås på ena sidan.
Färg: vit 00, sand 03, marin 58, 
mörkgrå 97, svart 99
Storlek: 50x50 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 109:- (vid 50 st) 99:-

MJUK SHERPA FÖR SVALA KVÄLLAR
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Ulrica  
Hydman 

Vallien 
 KOSTA  

LINNEWÄFVERI

Ulrica Hydman-Vallien 
(1939-2018) var en av 
Sveriges mest älskade 

konstnärer och designer, 
med sin unika särpräglade 

stil som fått sitt uttryck i 
både glas, keramik,  

textil och måleri. 

Kosta Linnewäfveri Underlägg  
410795
Underlägg av trä för glas som är prydda med populära mönster från 
Ulrica Hydman-Vallien.
Mönster: paradise 0099
Storlek: 10 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 129:- (vid 50 st) 119:-

Kosta Linnewäfveri 2-pack Muggar Paradise 
410782
2st muggar av keramik med silikonlock, tryck på mugg med  
mönstret Paradise av Ulrica Hydman-Vallien.
Storlek: 25 cl 
Förpackning: presentkartong 
Pris: (1-49 st) 219:- (vid 50 st) 199:-

Paradise
Ulrica Hydman-Valliens grafiskt effektfulla 
mönster Paradise är mycket omtyckt och  
vi erbjuder det på flera olika produkter. 

Kosta Linnewäfveri Paradise  
8550203
Tryckt mönster på finaste satinvara, design Ulrica Hydman-Vallien.
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Material: 100% bomull
Pris: (1-49 st) 714:- (vid 50 st) 699:-

Extra örngott Paradise 8550204
Storlek: 50x60 cm
Pris: (1-49 st) 114:- (vid 50 st) 99:-
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SKAPA ETT ”PARADIS” MED EFFEKTFULL DESIGN

Kosta Linnewäfveri Brandfilt  
410697
Brandfilt med Ulrica Hydman-Valliens populära mönster Paradise 
tryckt på ena sidan, på den andra sidan finns instruktioner. Filten 
är godkänd enligt EN 1869:1997.
Storlek: 120x120 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 269:- (vid 50 st) 249:-

Kosta Linnewäfveri Sherpapläd Paradise  
410589
Mycket exklusiv sherpapläd med mikrofleece på ena sidan 
som ger den en tjock och exklusiv känsla, stort tryck av Ulrica 
Hydman-Valliens mönster Paradise. 
Storlek: 125x180 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 539:- (vid 50 st) 499:-

Kosta Linnewäfveri Poncho Paradise  
410745
Fleeceponcho med Ulrica Hydman-Valliens klassiska 
design Paradise.
Storlek: 116x170 cm
Vikt: 300 g/m²
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 249:- (vid 50 st) 229:-
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Golvkandelaber Orrefors Jernverk 120 cm
410735 
Detta är en pampig golvkandelaber som är en självklar  
stämningshöjdare var den än står. Gjord av aluminium med  
fem armar och har ett lyxigt utseende.
Förpackning: transportkartong
Pris: (1-49 st) 1699:- (vid 50 st) 1599:-

Orrefors Jernverk Ljuslykta
410870
Detta är en gedigen pjäs med skön tyngd. Foten är helt i gjutjärn och 
kåpan i glas. Snygg som den är eller lägga lite dekoration runt ljuset 
på botten för att förhöja stämningen. Kan även användas som skål. 
Färg: svart 99
Material: gjutjärn
Storlek: botten 16cmØ höjd, 10cm, glas 12,5cmØ höjd 18cm
Pris: (1-49 st) 399:- (vid 50 st) 399:-

vinter
tänd ljus i

mörkret
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Lord Nelson Horatiolykta  
410733
Stilren och exlusiv lykta av stål men härdat glas, utrustad 
med ett ljusbeigt handtag. 
Färg: svart 99
Storlek: 26x17 cm
Förpackning: presentförpackning 
Pris: (1-49 st) 379:- (vid 50 st) 360:-

Lord Nelson Stallykta Liten  
410730
Storlek: 25,5x9x10 cm
Färg: Stål 94 
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 219:- (vid 50 st) 249:-

Lord Nelson Stallykta Stor  
410732
Storlek: 54x18x19 cm
Färg: Stål 94 
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 539:- (vid 50 st) 499:-

Lord Nelson Stallykta Medium  
410731
Storlek: 42x14x15 cm
Färg: Stål 94 
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 389:- (vid 50 st) 360:-

Lord Nelsons stallykta av stål med härdat glas, en klar 
stämningshöjare som lyser upp både inne och ute.  
Välj mellan tre olika storlekar. Fint att kombinera. 
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 Jon Eliason 
 design studio
 ORREFORS JERNVERK

Jon Eliason, en av Sveriges mest produktiva  
designers, har för Orrefors Jernverks räkning 
tagit fram produkter med ett tydligt modernt 
formspråk. Framtida klassiker med en lång 
historia och tradition. 

Orrefors Jernverk Ljushållare 2-i-1
410880
I vår designserie från Jon Eliason kommer dessa vändbara 
ljusstakar. Snygga precis som dom är eller fyll dom med pynt 
som följer årstider/säsongen. Kombinera gärna med andra 
produkter från Jons serie t.ex. 410866.
Färg: svart 99
Storlek: 5x12,5 cm
Material: gjutjärn, emaljerad insida
Pris: (1-49 st) 399:- (vid 50 st) 360:-

Orrefors Jernverk 
Ljusstake Flaska
411146
Denna charmiga ljusstake i porslin är formad som tre flaskor som 
sitter ihop. Ger ett fint ljussken då ljusen hamnar i olika höjd.
Färg: vit 00, grå 95
Storlek: 17, 21 resp 30 cm
Pris: (1-24 st) 649:- 
(vid 25 st) 599:-

2019
nyhet
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Orrefors Jernverk Sängkammarljusstake 
410944 
Färg: vit 00, marin 58, grå 95, svart 99 
Storlek: 3,5x11,5 cm
Material: keramik, emaljerad insida
410866 som 1-pack.
Pris: (1-49 st) 159:- (vid 50 st) 149:-

Orrefors Jernverk Sängkammarljusstake 
2-pack
410866  
Färg: vit 00, svart 99
Storlek: 3,5x11,5 cm
Material: keramik, emaljerad insida
Pris: (1-49 st) 279:- (vid 50 st) 249:-

Modern ljusstake i gammaldags stil. Designen är 
hämtad från tiden då vi inte hade el och fick ha ljuset 
med till sängkanten. Snygg precis som den är eller 
fyll den med säsongens läckerheter. Välj mellan fyra 
fina färger i 1-pack eller i vitt eller svart i 2-pack.

Orrefors Jernverk Gjutjärn Fat 
410879 
Färg: svart 99
Storlek: 4,5x30 cm. Material: Gjutjärn
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

Orrefors Jernverk Gjutjärn Skål Stor
410878 
Färg: svart 99
Storlek: 10x25 cm. Material: gjutjärn
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

Orrefors Jernverk Gjutjärn Skål Liten
410877 
Färg: svart 99
Storlek: 6,4x15 cm. Material: Gjutjärn
Pris: (1-49 st) 273:- (vid 50 st) 249:-

Stilren designserie i gjutjärn. Läckra fat och skålar som 
ger dukningen och hemmet karaktär. Kombinera gärna 
med andra produkter från samma serie. 

färger
nya
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cook
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kökshjältar
i vardagen
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Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 3,5 l 
410781
En lite större emaljerad gjutjärnsgryta, oval form. 
En gedigen gryta perfekt för både långkok och vardagsmat.
Färg: vit 00, svart 99, orange 36, turkos 54, marin 58, grå 95
Storlek: 3,5 liter, 36x22x17 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris (1-49 st) 1099:- (vid 50 st) 999:-

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 2,8 l 
410763
Emaljerad gjutjärnsgryta. En gedigen gryta perfekt för 
både långkok och vardagsmat.
Färg: vit 00, svart 99, orange 36, turkos 54, marin 58, grå 95
Storlek: 2,8 liter, 22x10 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 899:- (vid 50 st) 799:-

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 5 l 
410820
En rejäl emaljerad gjutjärnsgryta som rymmer allt du 
behöver för en riktig festmåltid.
Färg: vit 00, svart 99, orange 36, turkos 54, marin 58, grå 95
Storlek: 5 l, 18x26 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49 st) 1299:- (vid 50 st) 1199:-

KLASSISK ELLER KNALLIG? VÄLJ MELLAN SEX FÄRGER

95

58

36

99

00

54

färger
nya
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Jon 
Eliason 

design 
studio 
ORREFORS 

JERNVERK

Orrefors Jernverk Gratängform 2-pack 
410881
I vår designserie från Jon Eliason kommer dessa gratängformar.  
De passar brevid varandra i ugnen och är stapelbara i skåpet. 
Färg: vit 00, svart 99
Storlek: 21x28 cm
Material: keramik med gjutjärnskänsla och glaserad insida
Pris: (1-49 st) 649:- (vid 50 st) 599:-

Orrefors Jernverk Gratängform Stor
410946
Denna gratängform är utmärkt för den stora middagen. 
Färg: svart 99
Storlek: 40x25x7 cm
Material: stengods, emaljerad insida
Pris: (1-49 st) 599:- (vid 50 st) 499:-

Orrefors Jernverk Minigryta 2-pack 
410872
I vår designserie från Jon Eliason kommer denna  
minigryta, perfekt för att göra personsgratänger  
i eller en läcker dessert, t ex creme brulee. 
Färg: vit 00, svart 99
Storlek: 6x13 cm
Material: keramik med gjutjärnskänsla <och  
glaserad insida
Pris: (1-49 st) 429:- (vid 50 st) 360:-

9922099

2019
nyhet

9920099
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Orrefors Jernverk Gjutjärn Grillpanna 
410874
I vår designserie från Jon Eliason kommer denna emaljerade grillpanna  
i gjutjärn i en stilren och snygg stram design. Lätt att hålla ren och 
fungerar på alla typer av hällar. 
Färg: svart 99
Storlek: 24 cm
Material: gjutjärn 
Pris: (1-49 st) 658:- (vid 50 st) 599:-

Orrefors Jernverk Gjutjärn Kastrull 
410875
I vår designserie från Jon Eliason kommer denna kastrull i en stilren och 
snyggt stram design. Lätt att hålla ren och fungerar på alla typer av hällar. 
Färg: svart 99
Storlek: 10x15 cm
Material: gjutjärn 
Pris: (1-49 st) 658:- (vid 50 st) 599:-

Orrefors Jernverk Gjutjärn Stekpanna 
410873
I vår designserie från Jon Eliason kommer denna emaljerade  
stekpanna i gjutjärn i en stram och stilren design. Lätt att hålla  
ren och fungerar på alla typer av hällar. 
Färg: svart 99
Storlek: 27 cm
Material: gjutjärn 
Pris: (1-49 st) 658:- (vid 50 st) 599:-

Orrefors Jernverk handtagsskydd 
411141
Ett snyggt och värmeskyddande läderhandtag att använda till att  
ta i varma stekpannor och grytor på spisen. 
Storlek: 20x6,5 cm
Pris: (1-49 st) 109:- (vid 50 st) 99:-

Orrefors Jernverk Gjutjärn Serveringsfat 
410876
I vår designserie från Jon Eliason kommer detta fat i stilren design. 
Ett kul sätt att duka upp ”små-plocks-maten”. 
Färg: svart 99
Storlek: 35x12 cm
Material: gjutjärn, emaljerad insida och  skärbräda i trä
Pris: (1-49 st) 329:- (vid 50 st) 399:-

KOMBINERA GÄRNA MED ANDRA PRODUKTER FRÅN SAMMA SERIE

9922099

9922099
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premium
i dubbel bemärkelse

vass nyhet!
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Orrefors Jernverk Kockkniv Premium 
410938
Redo för storverk i köket? I denna kockkniv har vi blandat det bästa 
från Sverige. Bladet är av svenskt stål och designen står Jon Eliason 
för. Tyngden i bladet gör att kniven ligger tryggt och säkert i handen.
En kockkniv är något av det första man köper till sitt hem. Den här 
kniven är en perfekt gåva, även till den mycket medvetne kocken. 
Storlek: Bladet 20 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-24 st) 849:- (vid 25 st) 799:-

Orrefors Jernverk Japansk Kockkniv Premium 
410939
Både proffs och hemmakockar väljer i allt större utsträckning att 
använda sig av japanska knivar vilket inte är svårt att förstå. De 
japanska köksknivarna erbjuder en över tusen år lång tradition av 
kvalitet och det är fantastiskt att vi idag kan ta del av den kunskap och 
det hantverk som har förfinats under så lång tid. I denna kniv möter 
japanska tusenåriga traditioner ett förstaklassigt svenskt stål i svensk 
design - en oslagbar kombination!
Storlek: Bladet 18 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-24 st) 849:- (vid 25 st) 799:-

Orrefors Jernverk Filékniv Premium 
410940
För den matlagningsintresserade är filékniven ett kuttersmycke i 
köket. Här är knivbladet långt, smalt och lätt böjligt för att man ska 
kunna följa skinnet på tex fisken när man ska filéa. Den fungerar 
också utmärkt att putsa fågel och kött med. En kniv med bra balans 
mellan blad och handtag. Även denna kniv i vår Premiumserie har 
svenskt stål i bladet och är designad av Jon Eliason.
Storlek: Bladet 20 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-24 st) 849:- (vid 25 st) 799:-

2019
nyhet

Vår nya premiumserie med högkvalitativa knivar i 

svenskt stål. Designade av Jon Eliason. Tillsammans 

blir det det bästa från Sverige på din köksbänk. 

Sandvik 12C27 ™ är ett rostfritt kromstål med 

mycket hög kolhalt som ger

 

     – Mycket hög hårdhet

     – Bra korrosionsbeständighet

     – Mycket hög slitstyrka

Typiska applikationer för Sandvik 12C27 ™ är 

jakt- och fiskeknivar, fackknivar, skridskoskenor, 

isborrar och högkvalitativa köksknivar.

99300999930099

9930099

Svenskt stål &
          svensk design
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Orrefors Jernverk 3-pack knivar
410899
En utmärkt gåva! En komplett trippel av svensk design. 
Kommer i en stilig presentkartong. 
Design: Jon Eliason
Storlek: Bladlängd - kockkniv 15 cm, santokukniv 20 cm 
och tomatkniv 13 cm  
Pris: (1-24 st) 849:- (vid 25 st) 799:-

2019
nyhet

9923099
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Orrefors Jernverk Knivset 3-pack
410869
Stiligare än så här blir det inte! Orrefors Jernverks nya knivar har en 
unik design med mattsvarta knivblad och mörka trähandtag. Packet 
innehåller en tomatkniv, en japansk kockkniv och en kockkniv. Detta 
är knivar, som med rätt skötsel, håller i många år framöver! 
Färg: svart 99
Material: Blad av stål, handtag av askträ
Storlek: Bladlängd - tomatkniv 12 cm, japanskkniv 18 cm  
och kockkniv 20 cm
Pris: (1-49 st) 699:- (vid 50 st) 599:-

RUSTA KÖKET MED VASSA KNIVAR

9921099
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skarpaste
kniven i lådan

Trafalgarknivarna i familjen Nelson är inte bara 

ovanligt snygga med sina vackert svängda hand-

tag i mörkt Pakkaträ, de har också blad av tyskt 

kvalitetsstål som oavsett knivtyp är hållbart, 

skarpt och lätt att slipa. Kollektionen levereras  

i snygga metalletui med prägling på locket.  

Lord Nelson Kockkniv 410684 
Storlek: bladet 20 cm. Pris: (1-49 st) 429:- (vid 50 st) 399:-

Lord Nelson Santokukniv  410686 
Storlek: bladet 18 cm. Pris: (1-49 st) 429:- (vid 50 st) 399:-

Lord Nelson Brödkniv 410694  
Storlek: bladet 20 cm.  Pris: (1-49 st) 429:- (vid 50 st) 399:-

Lord Nelson Filékniv Fisk 410692 
Storlek: bladet 20 cm. Pris: (1-49 st) 429:- (vid 50 st) 399:-

Lord Nelson Filékniv 410685 
Storlek: bladet 20 cm. Pris: (1-49 st) 429:- (vid 50 st) 399:-

Lord Nelson Tomatkniv 410689 
Storlek: bladet 20 cm. Pris: (1-49 st) 279:- (vid 50 st) 249:-
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Lord Nelson Knivblock  
410687 
Mycket praktiskt knivblock med spröt istället för fack 
som gör att det passar för alla typer av knivar, spröten 
går också lätt att ta ur för rengöring. Blocket är gjort av 
kompakt träfiber.
Storlek: blocket 13x16x24 cm, översta facket 8,5x13 cm, 
nedersta facket 3,5x13 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 499:- (vid 50 st) 449:-

Orrefors Jernverk Knivställ 
410947 
Mycket praktiskt och snyggt knivställ av acaciaträ. Övre halvan 
är magnetisk så knivarna sitter säkert. Passar i alla kök!
Storlek: 26,5x26x12 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (1-49) 549:- (vid 50 st 499:-)

VAR KNIV PÅ SIN PLATS

9920099

2019
nyhet
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Orrefors Jernverk Skärbräda
410941
En gedigen skärbräda av trä är tveklöst vackrast att ha i köket. Denna 
skärbräda är gjord av acaciaträ som ger den en naturligt vacker lyster. 
Akacia är rikt på naturliga oljor och står bra emot vattenpåverkan. 
Skärbrädan är av ändträ som ger ett starkt ytskikt. 
Förpackning: presentkartong
Mått: 36x24x2 cm
Material: Acacia
Pris: (1-24 st) 449:- (vid 25 st) 399:-

2019
nyhet

         perfekta  
gåvan
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Lord Nelson Plankstek-set 4-pack  
410699
Plankstek-set med fyra ekbrädor samt fyra underlägg av kork. 
Storlek: 32,5x16,5x2 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: (1-49 st) 649:- (vid 50 st) 599:-

 

Lord Nelson Ostset
411134
Att njuta av goda ostar med tillbehör på fredagsmyset är en ännu 
bättre upplevelse med snygga tillbehör. Detta ostset är klassiskt 
snyggt och passar även fint att servera smårätter och tapas på. 
Färg: vit 00, svart 99
Material: bricka av marmorfärgad sten, bestick med blad i rostfritt 
stål och handtag i plast
Pris: (1-49 st) 329:- (vid 50 st) 299:-
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Kosta Linnewäfveri Kökshanddukar 3-pack  
410677
Tre kökshanddukar packade i en påse av halvlinne med dragsko, 
kökshanddukarna är av 100% bomull med garnfärgat mönster. 
Storlek: 3st 50x70 cm.
Förpackning: Halvlinnepåse med dragsko
Pris: (1-49 st) 174:- (vid 50 st) 159:-

Queen Anne Kökshandduk 2-pack  
410678
Kökshanddukar av 100% bomull som levereras som 
2-pack med ett klassiskt rutmönster. 
Färg: röd 35, turkos 54, marin 58, mörkgrå 97, svart 99 
Storlek: 45x65 cm
Förpackning: plastpåse.
Pris: (1-49 st) 55:- (vid 50 st) 49:-

Lord Nelson Dricksglas 4-pack  
410777
4-pack med klassiska dricksglas för valfri dryck.
Storlek: 30 cl (9x8 cm)
Förpackning: presentkartong 
Pris: (1-49 st) 169:- (vid 50 st) 149:-
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Orrefors Jernverk Juicepress 
410895 

Material: Gjutjärnsbas
Färg: svart 99
Storlek: 39 (71)x22 cm
Pris: (1-24 st) 1299:-  (vid 25 st) 1199:-

2019
nyhet

En juicepress i köket inspirerar till 
en nyttigare livsstil. Snygg att ha 
stående framme på köksbänken. 
Denna gedigna juicepress från 
Orrefors Jernverk är manuell och 
är lätt att rengöra från frukt och 
grönt. Alla lösa delar går bra att 
diska i diskmaskinen. 

  färsk
pressad

fräsch nyhet! 
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Orrefors Jernverk Sabreringssabel 
410852
Inget är festligare än att dekapitera en  
champagneflaska när det ska firas. Med denna  
sabel kan du imponera på gästerna. Levereras  
i snygg trälåda.
Längd: 43 cm
Pris: (1-49 st) 449:- (vid 50 st) 399:-

Orrefors Jernverk Ölhink 
411143  
Denna stiliga flaskkylande hink får lätt plats 
på buffé bordet. Snygg att fylla med is och 
kanske några pilsner?  
Material: 100% aluminium  
Storlek: 24,5x23x21 cm 
Pris: (1-49 st) 279:- (vid 50 st) 249:-

Orrefors Jernverk Champagnekylare  
411075
En mycket lyxig champagnekylare av aluminium som 
fungerar till alla sorters drycker, rejält med plats för 
både is och flaskor.
Storlek: 57x46x37 cm
Förpackning: transportförpackning
Pris (1-49 st) 1649:- (vid 50 st) 1499:-

goda 
   livet   

det 
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Orrefors Jernverk Flaskkylare 
411092
Exklusiv flaskkylare av aluminium med två 
handtag.
Storlek: 23,5x25,5 cm
Förpackning: transportkartong
Pris: (1-49 st 549:- (vid 50 st) 499:-

ALLT FÖR ATT SKAPA SILVERKANT PÅ FESTEN

Orrefors Jernverk Flaskkylare  
411132
I vår serie “Det goda livet” kommer denna 
exklusiva flaskkylare. När du inte kyler flaskor 
är den även snygg som en inredningsdetalj. Gott 
om plats för is och flaskor, gjord i aluminium. 
Storlek: 40x27x21 cm
Pris: (1-49 st) 1098:- (vid 50 st) 999:-

Orrefors Jernverk Flaskkylare 
411133
En nätt och smidig flaskkylare för såväl hemma-
bruk som på resan eller kanske en picknick?
Färg: aluminium 94, svart 99
Storlek: 14x14x21 cm
Pris: (1-49 st) 399:- (vid 50 st) 360:-
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Nightingale Kockförkläde  
410673
Mycket praktiskt förkläde av 65 % 
polyester och 35 % bomull med 
reglerbart nackband. Praktisk 
ficka till höger om mitten. 
Färg: vit 00, rosa 30, röd 35, 
marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: 70x90 cm
Vikt: 180 g/m²
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 109:- (vid 50 st) 99:-

tryck
perfekt

för
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TÄNK 
UTANPÅ
BOXEN.

Jul hos
D&J Print max

10x8 cm

Lord Nelson Brandfilt  
410696
Mycket praktisk brandfilt att ha i köket och 
som om olyckan är framme är enkel att använda.
 Filten är godkänd enligt EN 1869:1997, på ena 
sidan finns instruktioner tryckt.
Färg: vit 00, marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: 120x120 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 214:- (vid 50 st) 199:-

Lord Nelson Brandfilt Stor  
410775
En större brandfilt. Filten är godkänd enligt EN 
1869:1997, ena sidan av påsen är enfärgad och 
på den andra finns instruktioner tryckta.
Färg: vit 00, svart 99
Storlek: 120x180 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: (1-49 st) 269:- (vid 50 st) 249:-
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drömmar
unna dig

i lyxig satin
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Kosta Linnewäfveri Fjällbacka  
Satin 4-delsset
416052
Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder.
Färg: sand 03, lavender 45, marin 58, grön 65, grå 95, svart 99
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Förpackning: presentpåse 
Pris: (1-24 st) 849:- (vid 25 st) 799:-

58 990395 4565

TIDLÖST OCH ELEGANT I FINASTE SATIN

9922099
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Kosta Linnewäfveri Jannike  
4-delsset
416155
Ett supertrendigt bäddsett i  fiskbens -
mönster, gjort i finaste bomull.
Matcha gärna med pläd 410862.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Förpackning: presentpåse
Pris: (1-24 st) 749:- (vid 25 st) 699:-

9922099



91

Kosta Linnewäfveri Linus Lin 
420896
Bäddset av 100% lin, mycket hög kvalitet som gör 
sömnen till en ren fröjd.
Färg: vit 00, natur 02, rosa 23, lavendel 45, marin 58, 
ljusblå 50, grön 60, petrol 65, ljusgrå 92, grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: (1-24 st) 1099:- (vid 25 st) 999:-

King-size 50x60 cm (2 örngott) 230x220 cm
Pris: (1-24 st) 2399:- (vid 25 st) 2199:-

Extra örngott Linus 420896. Storlek: 50x60 cm
Pris: (1-24 st) 219:- (vid 25 st) 199:-

Lin är ett ljuvligt naturmaterial som ger dig en 
god natts sömn hela året. De tidlösa bäddsetens 
vackra färger i från Kosta Linnewäfveri blir ännu 
skönare och vackrare med tiden. 

100%  linne
100%  känsla    

45 60 50 65 02 00 58 23 95 92

MIXA OCH MATCHA I VACKRA NATURFÄRGER  

9940099



92

vackert
vila

Kosta Linnewäfveri Inez Satin
421039
Modernt bäddset med härligt mönster inspirerat 
från blomsterlökar. Fantastiskt skönt och gjort av 
bästa satin. 
Design: Inez Pettersson
Färg: grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: (1-24 st) 649:- (vid 25 st) 599:-

2019
nyhet



93

Kosta Linnewäfveri Manchester Satin
421036
Vårt finaste bäddsett i satin är Manchester. Tyget ger 
en underbart mjuk känsla och känns svalt mot huden 
eftersom det är gjorda av bomullsatin. 
Här har vi en trådtäthet på hela 400. 
Färg: ljusgrå 95, mörkgrå 97
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: (1-24 st) 749:- (vid 25 st) 699:-

King-size. Storlek: 230x220 cm
Pris: (1-24 st) 1299:- (vid 25 st) 1199:-

Extra örngott. Storlek: 50x60 cm
Pris: (1-24 st) 109:- (vid 25 st) 99:-:-

harmoni
lugna nyanser

2019
nyhet
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Special
     design
Din logo, din färg. 

            Inga kompromisser

Många av produkterna i denna katalog kan special - 
designas, d v s märkas eller färganpassas eller på  

annat sätt kundanpassas enligt dina önskemål.
 

Specialdesign förutsätter vissa minikvantiteter och 
leveranstider, på denna sida ger vi ett par exempel.

Vid större volymer lönar sig specialdesign jämfört 
med märkning av lagervara i Sverige.

Vi hjälper dig med designförslag och skisser!

Bomullskasse 
411112/410156
Leverans ca 
4-4,5 månader
Lagerfärger 
från 500 st
(Vit, natur, navy 
289, Svart)
Egen pms 
från 3000 st

Bäddset
Bäddset med digitaltryck ifrån 100 st.
Leverans ca 8-10 veckor.

Markeringsväst  
411036/411145

Leverans ca 4-4,5 månader.
Lagertyger ifrån 1000 st.

Egen pms ifrån 3000 st på  
vuxen och 5000 st på barn.

Vattenflaska
410857
Leverans ca 
4-4,5 månader.
Ifrån 5000 st.

Brandfilt 
410696
Leverans ca 
4-4,5 månader.
Lagerfärger 
från 1000 st.
Egen pms på påsen 
ifrån 10 000 st
.

Morgonrock 
frotté 
410003
Morgonrockar 
med egen pms  
ifrån 200 st.
Leverans ca 
8 veckor.

Termosmugg 
411058
Leverans ca 
4-4,5 månader.
Egen pms 
ifrån 3000 st.



Det vi gör idag påverkar vår morgondag och hela vår framtid. Därför är vi noga med att 
alltid ta ansvar för vår verksamhet. Både vad gäller  miljö-tänkande och arbetsvillkor. 
På så vis hoppas vi att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss och våra produkter.

UPPFÖRANDEKODEN
Medlemsskapet i Fair Labour Association innebär att man stödjer en Code of Conduct, 
en uppförandekod, som omfattar krav inom en stor mängd olika områden så som: 
Förbud mot barnarbete • Förbud mot tvångsarbete •  Förbud mot diskriminering 
• Skäliga löner och arbetstider • God arbetsmiljö och säkerhet • Organisationsrätt 
och rätt till kollektiv förhandling • Lagar och förordningar, t ex intyg att mutor ej 
förekommer • Miljöfrågor

ARBETE FÖR MILJÖN
Vi producerar med miljön i tanken och försöker ta ansvar från början till slut. 
Detta innebär bland annat att vi ställer krav på: Kemikalierestriktioner • Minskade 
utsläpp av jungfruligt råmaterial, icke-naturligt avfall samt luftutsläpp • Minskad 
energiförbrukning och förbrukning av färskvatten • Minskat vatten-, elektricitets- 
och pappersförbrukning • Tillvaratagande av miljöfarligt avfall.

CLEAN SHIPPING  
– RENARE OCH HÄLSOSAMMARE TRANSPORT
Inom industrin har stora insatser gjorts för att minska utsläppen i luft och vatten 
– inom sjötransporten har utvecklingen snarare gått åt motsatt håll med stora, 
miljöfarliga utsläpp som följd. För att motverka detta bildades Clean Shipping 
Project som är ett västsvenskt samarbete mellan kommun, landsting och Business 
Region Sweden. Projektet går ut på att transportköpare skapar tryck på rederierna 
om renare skepp. Rederierna måste lämna utförlig miljöinformation som samlas i 
Clean Shipping Index. Utifrån detta kan rederierna sedan miljöbedömas vid trans-
portupphandlingar och man kan sätta press på bättre miljöanpassning. Eftersom vi 
redan i dagsläget arbetar med att minska våra flygtransporter och samordna våra 
sjötransporter var det ett självklart val att bli aktiv medlem i Clean Shipping Projekt.

TRYGG TEXTIL
Öko-Tex Standard 100 togs fram i början av 1990-talet då flertalet textilier fort-
farande kunde innehålla negativa och hälsovådliga kemikalier. Idag är det världens 
ledande humanekologiska märke för textilier som testas för skadliga ämnen. Varor 
som certifierats har producerats med tanke på humanekologi samt testats och 
godkänts av internationellt erkända textilinstitut. Textilier som bär symbolen är bra 
för människans välbefinnande. Flera av våra produkter är märkta med just Öko-Tex 
och målet är att samtliga textilprodukter så småningom ska bära denna symbol.

KONTROLLER 
Vårt mål är att alla leverantörer skall inspekteras fyra gånger per år. In spektionerna 
sker de flesta gånger oanmälda för att man på detta sätt ska kunna komma åt dem 
som eventuellt bryter mot kontraktet.

ANSVAR I PRODUKTIONEN
Vi samarbetar med flera olika leverantörer och sysselsätter ett mycket stort antal 
människor. Arbete är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men samtidigt är 
lagar och regler inte så utvecklade i produktionsländerna som i västvärlden. Därför 
måste vi se till att reglera detta. Våra leverantörer får därför skriva under ett avtal 
som ger dem som arbetar mer humana villkor.

BSCI  
(BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren 
i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas 
leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete 
och diskriminering.

DEN GRÖNA PUNKTEN
Vi är stolta över att alla våra produkter omfattas av Den Gröna Punkten. Denna symbol 
är ett bevis på att produktens förpackning ingår i ett godkänt återvinningssystem. 
Kontinuerligt rapporterar vi också siffror på vår förbrukning till Naturvårdsverket.
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Denna katalog är fylld med sånt som alla 

gärna vill ha hemma och som man ofta 

har användning av: Sköna plädar, mjuk frotté, 

skarpa knivar, snygga, praktiska köksprodukter

och sedan lyxiga bäddset på toppen av det hela.

Perfekta gåvor för alla, kan man säga.




