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B Æ R E DYG T I G E  T E K S T I L E R  P RO D U C E R E T  A N S VA R L I G T



Velkommen ti l  Elvang Denmark
 
Vi  skaber luksuriøse, bæredygtige teksti ler i  et 
t idløst dansk design og arbejder med udsøgte fibre 
som alpakauld, organisk bomuld og hør.
 
Siden begyndelsen i  2003 har vi  fokuseret på 
bæredygtighed og ansvarl ighed i  produktionen.

Vi er cer tificeret på højeste niveau som Guaranteed 
Member hos World Fair Trade Organization (WFTO) 
og har skrevet under på FNs Global Compact 
init iativ, der har samfundsansvar og bæredygtig 
produktion som kerneområder.
 
Vores WFTO certificering og deltagelse i  UN Global 
Compact Init iativ understøtter vores bæredygtige 
og ansvarl ige ti lgang ti l  produktion over for 
mennesker, dyr og mil jøet.
 
Bæredygtighed er et mål, der kan opnås ved at 
handle  ansvarl igt. Og det er det vi  gør.
 
Tina & Lasse Elvang



Vi har løftet ansvarligheden til et nyt niveau ved at hjælpe 

udsatte kvinder i Peru til en selvstændig indtægtskilde. 

Vi kalder det “repurposing”. 

Læs mere på elvangdenmark.dk
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S I D D E U N D E R L A G

Et siddeunderlaget er perfekt tilbehør til et aktivt udendørsliv. Tag det med dig, når du vandrer, sejler 
og tager på picnic, til udendørs koncerter eller som et tilbehør til dine udendørsmøbler. Med sin forside i 

alpakauld og vandafvisende bagside holder det dig tør, samtidig med at Thinsulate-fyldet tilbyder varme og 
komfort. Det kan foldes sammen, så det næsten intet fylder. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en 
garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

Materiale forside: Recycled alpakauld & fåreuld
Materiale fyld: Thinsulate

Materiale bagside: vandafvisende polyester
Str.: 44x44 cm. Vægt: ca. 120 g

30001-grey

Erhvervspris DKK 165 / Vejl. butikspris DKK 349
Erhvervspris NOK 250 / Vejl. butikspris NOK 499

Prisgruppe: 
DKK 150-300. NOK 250-500

OrganicPart of our Collection

50001-blue

LY M E  G R A S S  S O M M E R P L A I D  

Lyme grass er en sommerplaid vævet af GOTS certificeret økologisk bomuld. Plaiden har et grafisk mønster, der med 
sine farvestrålende striber og de friske farver gør Lyme grass til en uundværlig ledsager, når vinter bliver til forår og 

livet igen leves på altanen eller i haven. Lyme grass har en fin kunstnerisk afslutning med eyelash frynser.

Produkterne produceres ansvarligt i Portugal på en GOTS certificeret fabrik. GOTS står for ”Global Organic Textile 
Standard”. Dette er en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår, idet GOTS stiller en række 

krav til miljø- og arbejdsforhold. Ydermere opfylder vi kravene for STANDARD 100 by OEKO-TEX®, hvilket giver sikkerhed 
for, at vores kollektioner ikke indeholder skadelige kemikalier.

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

100% økologisk bomuld (GOTS certificeret)
Str.: 130x180 cm. Vægt: ca. 870 g

Erhvervspris DKK 300 / Vejl. butikspris DKK 599
Erhvervspris NOK 450 / Vejl. butikspris NOK 849

Prisgruppe: 
DKK 150-300. NOK 250-500

Leveres i gaveæske



OrganicPart of our Collection

Leveres i gaveæske
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T H Y M E  P L A I D 

Thyme plaiden er vævet i GOTS certificeret økologisk bomuld. Kollektionen er et smukt håndværk og har et design, som 
på afstand synes ensartet, men tæt på afsløres det levende mønster. Smuk at se på og blød at røre ved. Plaiden egner 

sig til anvendelse både indendørs og udendørs.

Produkterne produceres ansvarligt i Portugal på en GOTS certificeret fabrik. GOTS står for ”Global Organic Textile 
Standard”. Dette er en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår, idet GOTS stiller en række 

krav til miljø- og arbejdsforhold. Ydermere opfylder vi kravene for STANDARD 100 by OEKO-TEX®, hvilket giver sikkerhed 
for, at vores kollektioner ikke indeholder skadelige kemikalier.

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår for miljø, mennesker og dyr.

100% økologisk bomuld (GOTS certificeret)
Str. 130x180 cm. Vægt: ca. 970 g

50002-grey

L O N D O N  T Ø R K L Æ D E R 

London er et fint og lækkert tørklæde til både mænd og kvinder. Designet har et fint farvetouch i et klassisk stribet 
tørklæde. London findes i tre smukke farvekombinationer og er vævet af den lækreste baby alpakauld.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere 
slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte udtryk 

i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

100% bæredygtig baby alpakauld
Str.: 30x160 cm. Vægt: ca. 130 g

40011-grey/black/beige 40011-grey/blue/rusty red

40011-beige/lagoon/chocolate

Erhvervspris DKK 300 / Vejl. butikspris DKK 699
Erhvervspris NOK 500 / Vejl. butikspris NOK 949

Prisgruppe: 
DKK 150-300. NOK 250-500

Erhvervspris DKK 300 / Vejl. butikspris DKK 649
Erhvervspris NOK 475 / Vejl. butikspris NOK 949

Prisgruppe: 
DKK 150-300. NOK 250-500

Leveres i gaveæske



H E L S I N K I  T Ø R K L Æ D E R

Helsinki er et elegant ensfarvet unisex tørklæde vævet i den blødeste baby alpakauld. Tørklædet 
tilbydes i 10 smukke farvevarianter. Helsinki afsluttes med lange delikate frynser og giver komfort 

både inde og ude. En klassiker som aldrig går af mode.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er 
blødere, mere slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger 

minimalt og bevarer det flotte udtryk i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det 
er en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, 

mennesker og dyr.

100% bæredygtig baby alpakauld
Str.: 30x180 cm. Vægt: ca. 160 g

10 11

40019-beige40019-rose  40019-camel 40019-yellow40019-ivory

40019-burgundy 40019-grey 40019-navy 40019-black 40019-forrest green

N Y H E D

Erhvervspris DKK 300 / Vejl. butikspris DKK 649
Erhvervspris NOK 475 / Vejl. butikspris NOK 949

Prisgruppe: 
DKK 150-300. NOK 250-500

Leveres i gaveæske



OrganicPart of our Collection
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50006-camel

D A I S Y  P L A I D  

Daisy plaiden har en naturlig blødhed og et æstetisk design og tilfører hjemmet et mildt og hyggeligt 
udtryk. Designet er roligt og nedtonet med skønne korte frynser i to forskellige farver på hver side af 

plaiden. Daisy er perfekt til brug både ude og inde. 

Produkterne produceres ansvarligt i Portugal på en GOTS certificeret fabrik. GOTS står for ”Global Organic 
Textile Standard”. Dette er en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår, idet 

GOTS stiller en række krav til miljø- og arbejdsforhold. Ydermere opfylder vi kravene for STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®, hvilket giver sikkerhed for, at vores kollektioner ikke indeholder skadelige kemikalier.

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en 
garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår for miljø, mennesker og dyr.

80% økologisk bomuld og 20% hør (GOTS certificeret)
Str.: 130x180 cm. Vægt: ca. 650 g

N Y H E D N Y H E D H A Z E L N U T  G U LV L Ø B E R  

Hazelnut gulvløber er lavet på et lille familieejet væveri i det nordlige Portugal og fremstillet af 
genbrugsfibre fra tekstilindustrien. Den er håndlavet på en traditionel mekanisk væv udelukkende ved 

brug af håndkraft. Gulvløberne kan anvendes på badeværelset, i køkkenet eller i ethvert andet rum, hvor 
de skaber dekorativ hygge.

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en 
garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår for miljø, mennesker og dyr.

90% upcycled fibre & 10% jute
Str.: 60x180 cm. Vaskbar ved 30 grader. Vægt: ca. 2000 g

50501-light grey

UpcycledPart of our Collection

Erhvervspris DKK 400 / Vejl. butikspris DKK 649
Erhvervspris NOK 680 / Vejl. butikspris NOK 949

Erhvervspris DKK 400 / Vejl. butikspris DKK 649
Erhvervspris NOK 500 / Vejl. butikspris NOK 949

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Leveres i gaveæske
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H I S  &  H E R  T Ø R K L Æ D E R

His & Her tørklæderne er dobbeltvævet i den luksuriøse baby alpakauld. Én farve på den ene side og en subtil kontrast 
på den anden tilføjer et fint og forfriskende touch til dette meget klassiske tørklæde. Et must have til både kvinder og 

mænd. Tørklædet kommer i syv skønne farvevarianter.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere 
slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte udtryk 

i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

100% bæredygtig baby alpakauld
Str.: 30x200 cm. Vægt: ca. 180 g

40010-army/dusty green

 40010-curry/beige 40010-rusty red/light grey

40010-beige/off white

40010-black/grey

40010-navy/grey40010-nude/grey

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Erhvervspris DKK 400 / Vejl. butikspris DKK 849
Erhvervspris NOK 600 / Vejl. butikspris NOK 1.199

Leveres i gaveæske
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E L E G A N C E  H Å N D K L Æ D E R  

Elegance håndklæderne er produceret i Portugal i 100% GOTS certificeret økologisk bomuld. De har et elegant 
designudtryk med en smuk bort. Elegance har en god sugeevne og tørrer hurtigt efter brug.

Produkterne produceres ansvarligt i Portugal på en GOTS certificeret fabrik. GOTS står for ”Global Organic Textile 
Standard”. Dette er en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår, idet GOTS stiller en række 

krav til miljø- og arbejdsforhold. Ydermere opfylder vi kravene for STANDARD 100 by OEKO-TEX®, hvilket giver sikkerhed 
for, at vores kollektioner ikke indeholder skadelige kemikalier.

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår for miljø, mennesker og dyr.

100% økologisk bomuld (GOTS certificeret)
Str.: 50x70 cm & 70x140 cm. Vægt: 500 g/m2

Tilbydes stykvis eller i gavepakker

97001-beige
Str.: 50x70 cm 

97002-beige
Str.: 70x140 cm 

97001-grey
Str.: 50x70 cm 

97002-grey
Str.: 70x140 cm

OrganicPart of our Collection

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

(2+2)
Erhvervspris DKK 400 / Vejl. DKK 750

Erhvervspris NOK 600 / Vejl. NOK 1.020

(4+2)
Erhvervspris DKK 500 / Vejl. DKK 950

Erhvervspris NOK 725 / Vejl. NOK 1.290

(4+4)
Erhvervspris DKK 700 / Vejl. DKK 1.500

Erhvervspris NOK 1.150 / Vejl. NOK 2.040

Gavepakker leveres i gaveæske
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C L A S S I C  P L A I D E R

Classic plaiderne er smuk enkelhed i en række klassiske farver, der aldrig går af mode. En ukompliceret og 
minimalistisk plaid - en ægte klassiker i ethvert hjem. Plaiden er vævet af recycled uld og er dermed så bæredygtig 

som den kan blive.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere 
slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte udtryk 

i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

Recycled alpakauld & fåreuld 
Str.: 130x200 cm. Vægt: ca. 560 g

70001-beige 70001-grey 70001-dark grey 70001-mirage blue

RecycledPart of our Collection

Erhvervspris DKK 560 / Vejl. butikspris DKK 1.050
Erhvervspris NOK 800 / Vejl. butikspris NOK 1.599

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Leveres i gaveæske



I N C A  S T O N E S  P L A I D E R 

Inka Stones plaiden er inspireret af de berømte Inka-bygninger og deres zig-zag arkitektoniske arv. Mønsteret ligner en 
stenmosaik og består af tone i tone farver, der resulterer i et enkelt og smukt mønster. Plaiden er vævet af recycled uld 

og er dermed så bæredygtig som den kan blive.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere 
slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte udtryk 

i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

Recycled alpakauld & fåreuld
Str.: 130x200 cm. Vægt: ca. 560 g

70004-grey

70004-brown

RecycledPart of our Collection

Leveres i gaveæske
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I N T E R S E C T I O N  P L A I D

Intersection plaiden inspireret af det travle møde mellem mennesker, deres liv og deres omgivelser. I subtile farver 
og med en sofistikeret kontrastfarve, der afbryder udtrykket på smukkeste vis, fremstår Intersection grafisk og 

minimalistisk. Plaiden er vævet af recycled uld og er dermed så bæredygtig som den kan blive.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere 
slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte udtryk 

i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

Recycled alpakauld & fåreuld 
Str.: 130x190 cm. Vægt: ca. 510 g 

70005-camel/white/grey

RecycledPart of our Collection

Erhvervspris DKK 560 / Vejl. butikspris DKK 1.050
Erhvervspris NOK 800 / Vejl. butikspris NOK 1.599

Erhvervspris DKK 560 / Vejl. butikspris DKK 1.050
Erhvervspris NOK 800 / Vejl. butikspris NOK 1.599

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Leveres i gaveæske



H O R I Z O N  P L A I D

Hvor hav og himmel mødes. Horizon plaidens design skifter fra lys til mørk på en elegant, smuk og naturlig måde. Et 
utroligt smukt stykke håndværk – et sandt vidnesbyrd om en peruviansk vævers talent. Plaiden er vævet af recycled uld 

og er dermed så bæredygtig som den kan blive.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere
 slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte udtryk 

i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

Recycled alpakauld & fåreuld 
Str.: 130x200 cm. Vægt: ca. 560 g 

70003-grey

2322

RecycledPart of our Collection

M A N H AT TA N  P L A I D

Manhattan plaiden er inspireret af firkantede blokke i New Yorks bydel Manhattan. Linjer på tværs skaber kontrast og 
dynamik. Designet skaber en balance mellem det klassiske, tidløse og moderne. Plaiden er vævet af recycled uld og er 

dermed så bæredygtig som den kan blive.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere 
slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte udtryk 

i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti for, at 
vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

Recycled alpakauld & fåreuld 
Str.: 130x200 cm. Vægt: ca. 560 g

70002-grey

RecycledPart of our Collection

Erhvervspris DKK 560 / Vejl. butikspris DKK 1.050
Erhvervspris NOK 800 / Vejl. butikspris NOK 1.599

Erhvervspris DKK 560 / Vejl. butikspris DKK 1.050
Erhvervspris NOK 800 / Vejl. butikspris NOK 1.599

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Prisgruppe: 
DKK 400-700. NOK 500-1.150

Leveres i gaveæske Leveres i gaveæske



OrganicPart of our Collection

D A I S Y  S E N G E TÆ P P E  

Daisy sengetæppet har en naturlig blødhed og et æstetisk udtryk, der tilfører et mildt og hyggeligt 
udtryk til soveværelset. Designet er roligt og nedtonet med skønne korte frynser i to forskellige farver 

på hver side. 

Produkterne produceres ansvarligt i Portugal på en GOTS certificeret fabrik. GOTS står for ”Global 
Organic Textile Standard”. Dette er en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige 

vilkår, idet GOTS stiller en række krav til miljø- og arbejdsforhold. Ydermere opfylder vi kravene 
for STANDARD 100 by OEKO-TEX®, hvilket giver sikkerhed for, at vores kollektioner ikke indeholder 

skadelige kemikalier.

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er 
en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår for miljø, mennesker og dyr.

80% økologisk bomuld og 20% hør (GOTS certificeret)
Str.: 240x220 cm. Vægt: ca. 1000 g

50300-light grey

N Y H E D

24 25

L U X U R Y  P L A I D E R

Luxury plaiderne er produceret af 100% bæredygtig baby alpakauld. Navnet er inspireret af den følelse af luksus, 
du oplever, når den forbløffende bløde baby alpakauld rammer din hud. Luxury kollektionen findes i en række 

skønne farver.

At væve tekstiler af alpakauld er en tradition i Peru, der går tilbage til Inka-tiden. Alpakafibre er blødere, mere 
slidstærke og varmere end andre naturfibre. Tekstiler vævet i alpakauld fnugger minimalt og bevarer det flotte 

udtryk i mange år frem. 

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en garanti 
for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår både for miljø, mennesker og dyr.

100% bæredygtig baby alpakauld
Str.: 130x200 cm. Vægt: ca. 600 g

60001-beige

60001-off white

60001-light grey

Erhvervspris DKK 950 / Vejl. butikspris DKK 1.749
Erhvervspris NOK 1.550 / Vejl. butikspris NOK 2.599

Erhvervspris DKK 640 / Vejl. butikspris DKK 1.499
Erhvervspris NOK 1.000 / Vejl. butikspris NOK 1.999

Prisgruppe: 
DKK 600-1.200. NOK 1.000-1.700

Prisgruppe: 
DKK 600-1.200. NOK 1.000-1.700

Leveres i gaveæske

Leveres i gaveæske



OrganicPart of our Collection

OrganicPart of our Collection
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S TA R  S E N G E T Ø J  

STAR sengelinned i organisk bomuld og hør er produceret i Portugal. Dynebetrækket har en funktionel 
lynlåslukning og hovedpudebetrækket en kuvertlukning med en smuk smal kant. Kombinationen af 

bomuld og hør gør sengetøjet miljøvenligt, holdbart og åndbart. Det giver et blødt, afslappet look og 
behøver ikke at blive strøget. STAR holder dig lun om vinteren og kølig om sommeren.

Produkterne produceres ansvarligt i Portugal på en GOTS certificeret fabrik. GOTS står for ”Global 
Organic Textile Standard”. Dette er en garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige 

vilkår, idet GOTS stiller en række krav til miljø- og arbejdsforhold. Ydermere opfylder vi kravene 
for STANDARD 100 by OEKO-TEX®, hvilket giver sikkerhed for, at vores kollektioner ikke indeholder 

skadelige kemikalier.

Elvang er fair trade certificeret på højeste niveau hos World Fair Trade Organization (WFTO). Det er en 
garanti for, at vores produkter er fremstillet under ordentlige vilkår for miljø, mennesker og dyr.

Materiale: 70% økologisk bomuld & 30% hør (GOTS certificeret)

Sælges i gavepakker af 2 sæt.
 
Gavepakke med danske størrelser:
2 stk. pudebetræk i str. 60 x 63 cm 
2 stk. dynebetræk i str. 140 x 200 cm
Erhvervspris: DKK 1.150
 
Gavepakke med norske størrelser:
2 stk. pudebetræk i str. 50 x 70 cm  
2 stk. dynebetræk i str. 140 x 200 cm
Erhvervspris: NOK 1.650

N Y H E D

Erhvervspris DKK 1.150 / Vejl. butikspris DKK 2.396
Erhvervspris NOK 1.650 / Vejl. butikspris NOK 3.248

Prisgruppe: 
DKK 600-1.200. NOK 1.000-1.700

Leveres i gaveæske

Farve: Light grey
50102-light grey. Str.: 50x70 cm
50103-light grey. Str.: 60x63 cm
50201-light grey. Str.: 140x200 cm



Elvang Kontor og Showroom
Elvang Denmark A /S

Banevej 7

4180 Sorø 

Danmark

+45 3537 8989

info@elvangdenmark.dk

Elvang Lager
Smedevej 24

4180 Sorø

Danmark

+45 2883 7916

warehouse@elvangdenmark.dk

FACEBOOK @ELVANGDENMARK

INSTAGRAM @ELVANG_DENMARK

SE VORES FULDE SORTIMENT PÅ  
ELVANGDENMARK.DK


