
Profilkatalog 2021

www.borninsweden.se



ÅTERVINNING - FÖR MILJÖN!

Kork är ett fantastiskt naturmaterial! Isolerande, värmebeständigt 
och tåligt dessutom brinner det inte. Korkekarna vårdas kärleksfullt 
och skördas med ca 9 års mellanrum, vilket gör det till ett mycket 
långsamt jordbruk. Vi använder ÅTERVUNNEN kork till våra produk-
ter, vilket sparar på jordens resurser samtidigt som vi kan använda 
detta underbara material med gott samvete.
All vår kork tillverkas på en liten familjedriven fabrik i Portugal 
med omsorg om detaljer och sitt kulturarv.

2-PACK CIRCLE
2-PACK DOTS
4-PACK CIRCLE + DOTS

2 - PACK levereras med en natur och en svart kork i vald modell. 
4 - PACK är 2 natur och två svart kork av Circle + Dots.
Levereras i presentkartong.

HÅLLBART - 
Årets viktigaste ord.
Med det fokus som finns idag på miljön, på den globala uppvärm-
ningen och på vår ohållbara slit och släng mentalitet, är det omöjligt 
att inte inse att vi måste ändra våra konsumtionsmönster. Att köpa ett 
nytt plagg för bara en kväll, eller nya soffkuddar varje halvår känns 
helt enkelt omodernt.
Som ett producerande designföretag står man inför ett vägval, men 
för oss har riktningen varit enkel. Vi tillverkar bara produkter som ska 
kunna älskas och användas länge. Klassiker som kan få hänga med 
år efter år.
Vi använder oss av rena material som kan återvinnas eller redan är 
återvunna. Det bästa exemplet på detta är VÅR STORA STOLTHET:

STUMPASTAKEN
100% ÅTERVUNNEN
aluminium, tillverkad i Sverige

STUMPASTAKEN ETTAN STORMLYKTA - En komplett produkt i fin presentförpackning. Välj mellan:
Svart Stumpastake / svart korkskål
Rå Stumpastake / natur korkskål

Art nr: 7340230-231
Art nr: 7340232-233
Art nr: 7340234

159:-
159:-
299:-

Item nr: 7340383-5-382
Item nr: 7340383

412:-  
359:-  SPECIALPRIS: 279:- (Minst 30 st)



KRYDDKVARNAR
INTO THE WOODS
Ljuvliga kryddkvarnar i ask och valnöt med ett äkta Crush Grind verk för bästa kvalitet. 
Välj mellan BJÖRK, GRAN och LIND, eller satsa på ett trepack, komplett med bricka i ask.

LIND  
BJÖRK 
GRAN
3-PACK MED BRICKA

Art nr: 7340377     
Art nr: 7340378
Art nr: 7340376
Art nr: 7340379

499:-
499:-
499:-
1439:-

499:- LEAF
SALLADSBESTICK

Blank 18/8 rostfritt stål
Art nr: 7340346

Borstad 18/8 rostfritt stål
Art nr: 7340345

Guld PVD-
Borstad 18/8 rostfritt stål
Art nr: 7340347

Svart PVD
Borstad 18/8 rostfritt stål
Art nr: 7340348

Supersnyggt set med salladsbestick i 
läcker och smart design. De lätt böjda 
lövliknande bladen får ett perfekt grepp 
om salladen och lyfter dukningen till en 
ny nivå.

430:- 359:- 430:- 430:-



STUMPASTAKEN-
BÄSTA MILJÖVALET!

Stumpastaken är en svensk designklassiker som funnits 
sedan 1991. Den är tillverkad i Sverige av 

100 % återvunnen aluminium.

Stumpastaken finns i fem olika modeller och med flera 
olika tillbehör, vilket gör den till mer än bara en ljusstake. 
En riktigt praktisk och älskad inredningsdetalj.

FINA PRESENTFÖRPACKNINGAR
NYTT FÖR I ÅR:
Vi har tagit fram riktigt fina och prisvärda paket där man får ett kom-
plett set av Stumpastaken med tillbehör packat i fin presentkartong.
STUMPASTAKEN SMALL:
Stumpastake, korkskål, tändstickor, samt 4-pack vaser ELLER galler.

STUMPASTAKEN FYRAN:
Stumpastake, korkskål och tändstickor

STUMPASTAKEN ETTAN:
Stumpastake, korkskål, vindskyddsglas och tändstickor.

Art nr: 7340170-7
Stumpastake S, korkskål natur, 4-pack 
vaser samt tändsticksask. 

SPECIALPRIS: 649:- (Minst 30 st)

Art nr: 7340170-5-7
Stumpastake S Svart, korkskål svart, 4-pack
vaser, samt tändsticksask.

Art nr: 7340170-8
Stumpastake S, korkskål natur, 4-pack
vaser, samt tändsticksask.

SPECIALPRIS: 610:- (Minst 30 st)

Art nr: 7340170-5-8
Stumpastake S Svart, korkskål svart, 4-pack
vaser, samt tändsticksask.

Art nr: 7340385-386
Stumpastaken Fyran, korkskål natur samt 
tändsticksask.

SPECIALPRIS: 319:- (Minst 30 st)

Art nr: 7340383
Stumpastaken Ettan, korkskål natur, 
vindskyddsglas samt tändsticksask.

SPECIALPRIS: 279:- (Minst 30 st)

Art nr: 7340385-5-387
Stumpastaken Fyran svart, korkskål svart, 
samt tändsticksask.

Art nr: 7340383-5-382
Stumpastaken Ettan svart, svart korkskål, 
vindskyddsglas samt tändsticksask.

100%
ÅTER-

VUNNEN

FÖR MER INFO OM ALLA VÅRA STUMPASTAKAR, TITTA PÅ:
www.borninsweden.se

898:- 862:- 1078:- 1035:-

395:- 466:- 359:- 412:-



SMARTASTE PRESENTEN!
Fågelmataren till fönstret är verkligen en gåva man kan ge till precis vem som 
helst. Damer, herrar, unga, medelålders, gamla, villaägare eller ungdomar i 
studentrum.
Alla har ett fönster och det är precis det man behöver för denna smarta produkt. 
Man fäster fågelmataren med en sugpropp och sedan kan man njuta av att titta 
på fåglarna på riktigt nära håll.

149:-
299:-
299:-
259:-

FÅGELMATARE 
FÅGELMATARE 2-PACK
FÅGELMATARE + TALGBOLLSHÄNGARE
KOMBINATIONSPAKET 
(Fågelmatare, påfyllnadskärl samt
hållplatsträd.)

Art nr: 7340030
Art nr: 7340030-2
Art nr: 7340030-132
Art nr: 7340119

VATTENKARAFF MED KYLSTAV OCH KORKBOLL

Karaffer kan man aldrig få nog av!
Den här har en kylstav som håller vätskan kall 
och levereras också med en korkboll man kan 
ha som alternativ topp. 
Art nr: 7340110
Rymmer 1 liter
Levereras i presentkartong

FINT OCH PRAKTISKT TILL KÖKET

4-PACK KÖKSHANDDUKAR

”Sweden from above”-
Så heter mönstren på de här fina handdukarna.
En modern och stilfull tolkning av skogen, 
skärgården, staden och åkrarna.
Art nr: 7340213
50 x 70 cm 100% bomull 
Levereras i presentförpackning. 299:-

OBS! Alla paket innehåller fröpåse!

359:-



APPLE CANDLEHOLDER

APPLE VIT 2-PACK
Art nr: 7340283-2     299:-
Storlek: 10,5x7,5 cm
Levereras i presentkartong

APPLE RÖD 2-PACK
Art nr: 7340285-2     299:-
Storlek: 10,5x7,5 cm
Levereras i presentkartong

APPLE SVART 2-PACK
Art nr: 7340284-2      299:-
Storlek: 10,5x7,5 cm
Levereras i presentkartong

APPLE KOMBINATIONSPAKET
Inkluderar ett stort äpple och två små, samt ljus till 
hela setet.
Storlek Apple large: 10,5x7,5 cm
Storlek Apple small: 5,5x4cm

VIT:     Art nr: 7340280-283
RÖD:    Art nr: 7340282-285
SVART: Art nr: 7340281-284

Levereras i presentkartong.

Den perfekta skandinaviska presenten! 
En lekfull flirt med vårt traditionella 
dekorationsarv, med en modern touch
som passar alla hem och smaker!

NIGHTLIGHT
Lättplacerad ljusstake som är fin var den än står. Välj mellan 
stål, guld eller koppar i borstad finish, eller svart pulverlack. 
2-pack, levereras i presentkartong med två ljus. 

BORSTAD STÅL
Art nr: 7340135-2

BORSTAD GULD
Art nr: 7340136-2

BORSTAD KOPPAR
Art nr: 7340137-2

PULVERLACKAD SVART
Art nr: 7340134-2

COOLASTE JULGRANSFOTEN

Vår fantastiska julgransfot i återvunnen
aluminium liknar en stilistisk rot, eller en oregelbunden stjärna. 
Det här är en gåva utöver det vanliga, en produkt man längtar efter att plocka
fram år efter år. Med rejäla skruvar och solid gjutning håller den även riktigt 
stora julgranar.

Art nr: 7340039 1899:-

429:-
299:-



SPHERE VASE 
Vas i munblåst glas med en smart placeringskula i rostfritt stål.
Placeringskulan gör att det blir superenkelt att få till vackra arrangemang, även en enda blomma 
känns som en bukett. Välj mellan stål, guld eller kopparplätering på kulan.
Sphere vase finns i ytterligare två storlekar, se bilden nedan.
Levereras i presentkartong.

Art nr: 7340058
Art nr: 7340062
Art nr: 7340141

Sphere vase finns i
tre storlekar och 
tre olika färger på 
placeringskulan:
Stål, guld och koppar.

429:-
575:- (Special 459:-)
649:-

Small:
Medium:
Large:

Stål:
Guld:
Koppar: 575:-

Born in Sweden AB
Segloravägen 19
504 64 Borås

info@borninsweden.se
www.borninsweden.se
Instagram: @born_in_sweden
Facebook: Borninswedendesign

SPECIALPRIS MEDIUM 459:- 
(Minst 16 st)


