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the
concept
of

giving
is what we master.

Gåvans betydelse för relationen och kontakten
mellan människor blev tydlig det gångna året.
Att ge en gåva är i sig en konst.
Att ge kanske 50 eller 500 gåvor,
med bibehållen känsla i hälsningen,
förpackningen och leveransen är ett koncept.
Det är det konceptet som vi är mästare på.
Välkommen till vår vinterkatalog.

Vi har färdiga gåvoboxar med säsongsanpassade
tryck på lager, dessutom finns det många produkter i katalogen som har trevliga förpackningar som
standard. Inslagning i julpapper kan också ombesörjas.

Fyll hel
a
säcken
med här
liga
gåvor
till kun
der
och pers
onal

kapitlet ”Pack”
Våra produkter si och bli en
kan märka
g att
trevlig förpacknnin gåva i.
na
an
en
ra
levere

Hållbart, miljövänligt och rustikt är trenden när
det gäller gåvoförpackningar och vi kan erbjuda
många lösningar, med och utan tryckt budskap.
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Orrefors Jernverk Ugnsform 20 cm
410977

Form som tål ugnens höga temperaturer. Helst ska det göras med stil
också. Orrefos Jernverk presenterar här den perfekta formen. Lägg i
ingredienserna, in i ugnen och sen direkt ut på bordet! Snyggt, snabbt
och enkelt!
Förpackning: presentkartong
Storlek: 38x24,5x5,5 cm
Pris: 999,-

Tycker du att det är roligt att laga mat?
Med rätt redskap blir det enklare och roligare att
laborera med nya rätter och smaker i köket. I vår
nya kökssserien från Orrefors JERNVERK lagar
du måltider med lätthet. En viktig egenskap hos
en kastrull är att den ska kunna hålla och leda
värme. Viktigt är då att den har en tjock botten
och en kärna av aluminium. Om kärnan är i
aluminium är ofta ytan i rostfritt stål eller emalj
så du lättare ska kunna hålla kastrullen ren. För
att undvika att maten fastnar i ytan finns det kärl
som har en yta av non-stick.
Då kastrullen är en av de mest frekvent använda
produkterna i ditt kök rekommenderar vi att du
väljer en i bra kvalitet och som håller länge.

new
2021
Orrefors Jernverk
Kastrull kort handtag 24 cm
410976

Til alle koketopper, inkludert induksjon.
Förpackning: presentkartong
Storlek: Ø 24 cm
Pris: 549,-

Orrefors Jernverk
Kastrull långt handtag 16 cm
410976

Kastrull med tjockbotten och en kärna av
aluminium med en yta i rostfritt stål.
Til alle koketopper, inkludert induksjon.
Förpackning: presentkartong
Storlek: Ø 16 cm
Pris: 399,-

Orrefors Jernverk
Kastrull kort handtag 20 cm
410976

Til alle koketopper, inkludert induksjon.
Förpackning: presentkartong
Storlek: Ø 20 cm
Pris: 499,-
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Orrefors Jernverk Stekpanna Räfflad 28
410978

Det är vid spisen och i ugnen som en stor del av magin i ditt kök sker.
I stekpannorna förvandlas enkla råvaror till delikat mat. Rätt stekpanna kan både utföra magi vid spisen och användas för att skapa en
känsla i köket och vid bordet.
Orrefos Jernverks stekpanna har en botten av stål som är lätt räfflad
men helt utan beläggning. Detta gör att du kan använda stålverktyg i
din panna utan att förstöra den. Denna panna fungerar att ställa in i
ugnen samt på alla typer av hällar.
Til alle koketopper, inkludert induksjon.
Förpackning: presentkartong
Storlek: 28 cm
Pris: 549,-

new
2021
Orrefors Jernverk Wokpanna 32 cm
410979

Med sina höga kanter och runda form liknar woken knappt någonting
annat i köket. En traditionell wok har en rund botten vilket gör det lättare
att slänga runt grönsaker och kött i pannan. Dock så fungerar inte den
rundade formen särskilt bra på platta induktionsplattor och man ser ofta
därför modeller med platt botten. Formen av woken är också det som
skapar dess unika egenskaper. Den smala botten har en hög temperatur
medan det är svalare högre upp i kanterna. På så vis tillagas det som
ligger i botten på pannan med en helt annan hastighet och intensitet än
det som slängs upp mot kanterna.
Til alle koketopper, inkludert induksjon.
Förpackning: presentkartong
Storlek: 32 cm
Pris: 899,-
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GRYTOR I EMALJERAT GJUTJÄRN ÄR IKONER I KÖKET. VÄLJ MELLAN ÅTTA FÄRGER

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 2,8 l

new

410763

new

colour

Emaljerad gjutjärnsgryta. En gedigen gryta perfekt för
både långkok och vardagsmat.
Färg: mörkgrön 65, offwhite 02, svart 99, röd 35, grå 95, orange 36,
ljusgrå 92, marin 58.
Storlek: 2,8 liter, 22x10 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: 999,-

65

colour

02

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 3,5 l
410781

En lite större emaljerad gjutjärnsgryta, oval form.
En gedigen gryta perfekt för både långkok och vardagsmat.
Färg: mörkgrön 65, offwhite 02, svart 99, röd 35, grå 95, orange 36,
ljusgrå 92, marin 58.
Storlek: 3,5 liter, 36x22x17 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: 1099,-

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 5 l

99

35

95

36

92

58

410820

En rejäl emaljerad gjutjärnsgryta som rymmer allt du
behöver för en riktig festmåltid.
Färg: mörkgrön 65, offwhite 02, svart 99, röd 35, grå 95, orange 36,
ljusgrå 92, marin 58.
Storlek: 5 l, 18x26 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 1399,-
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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: 499,-

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: svart 99
Storlek: 21x28 cm
Material: keramik med gjutjärnskänsla och glaserad insida
Pris: 699,-

Orrefors Jernverk Gratängform Stor
410946

Denna gratängform är utmärkt för den stora middagen.
Färg: svart 99
Storlek: 40x25x7 cm
Material: stengods, emaljerad insida
Pris: 599,-
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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: 99,-

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: 699,-

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

Orrefors Jernverk Gjutjärn Fat
410879
Färg: svart 99
Storlek: 4,5x30 cm. Material: gjutjärn
Pris: 549,-

Orrefors Jernverk Gjutjärn Serveringsfat

Orrefors Jernverk Gjutjärn Skål Stor

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: 549,-

410878
Färg: svart 99
Storlek: 10x25 cm. Material: gjutjärn
Pris: 549,-

Orrefors Jernverk Gjutjärn Skål Liten
410877
Färg: svart 99
Storlek: 6,4x15 cm. Material: gjutjärn
Pris: 249,-

Jon Eliason
design studio

ORREFORS JERNVERK
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Vår nya knivserie från Orrefors JERNVERK lagar du måltider med lätthet. Med
handtag av acaciaträ får du ett tåligt och lättskött grepp. En rejäl kökskniv med
blad av stål gör matlagningen både roligare och enklare. Dessa knivar kan köpas
styckvis eller som ett komplett knivset

Orrefors Jernverk Kockkniv Acacia

Orrefors Jernverk Skalkniv Acacia

Vår kockkniv från Orrefors Jernverk är mycket stilfull
med handtag av acaciaträ för att ge den ett mycket
tåligt och lättskött grepp.
Förvara din kniv i vårt stilfulla knivblock 410947.
Material: Blad av stål, handtag av acaciaträ
Storlek: 20 cm
Pris: 299,-

En riktig universalkniv som kan skala, skiva, skära
och dekorera på ett bra sätt. Det viktigaste med en
skalkniv är att den är vass och skön att använda.
En bra skalkniv är ett måste i varje kök.
Material: Blad av stål, handtag av acaciaträ
Storlek: 9 cm
Pris: 299,-

410970

410974

Orrefors Jernverk
Acacia Knivset 6-pack

410988

Den ultimata förpackningen köksknivar!
Totalt komplett paket med högklassiga knivar. Så
snyggt att ha som inredningsdetalj i köket och perfekt
att ge till den som har allt.
Storlek: Bladlängd – kockkniv 20 cm, skalkniv 9cm,
santokukniv 18 cm, filékniv 20 cm, brödkniv 20 cm och
filékniv fisk 27 cm
Pris:1499,-

Orrefors Jernverk
Santokukniv Acacia
410973

Santokukniv en allsidig kniv som är idealisk till att
hacka och skiva grönsaker, fågel och kött. Både
proffs och hemmakockar väljer i allt större utsträc ning att använda sig av japanska knivar vilket inte är
helt svårt att förstå.
Material: Blad av stål, handtag av acaciaträ
Storlek: 18 cm
Pris: 299,-

new
2021

Orrefors Jernverk Filékniv Acacia

Orrefors Jernverk Brödkniv Acacia

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 t ex fisken när man ska filéa. Den fun erar också utmärt att putsa fågel och kött med. En
kniv med bra balans mellan blad och handtag.
Material: Blad av stål, handtag av acaciaträ
Storlek: 20 cm
Pris: 299,-

Att skiva upp skivor av ett härligt nybakat bröd är en
fin upplevelse. Både smakmässigt och skärmässigt. I
alla fall om man har en brödkniv, och en bra sådan.
Material: Blad av stål, handtag av acaciaträ
Storlek: 20 cm
Pris: 299,-

410972

410971
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Orrefors Jernverk
Filékniv Fisk Acacia
410975

En bra filékniv är vass och spetsig för att kunna ko ma åt små gömmor av ben men ändå inte förstöra
fisken. En filékniv kan även användas till att skära
bort hinnor och fett från en köttbit.
Material: Blad av stål, handtag av acaciaträ
Storlek: 27 cm
Pris: 299,-

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: 569,-

Orrefors Jernverk
Knivset 3-pack
410869

Stiligare än så här blir det inte! Orrefors Jernverks 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: 649,-

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: 699,-
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Vår 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

Jon Eliason
design studio

Typiska applikationer för Sandvik 12C27 ™ är jaktoch fiskeknivar, fackknivar, skridskoskenor, isborrar
och högkvalitativa köksknivar.

ORREFORS JERNVERK

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: 699,-

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: 699,-

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: 699,-
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Swedish steel & design

for
the

Nordic
Chef

Ny miljöbild
Closeup på skarp kniv
som skär

Orrefors Jernverk Kökskniv
410959

Mindre och lätthanterlig kökskniv av rostfritt
svenskt stål. Hacka grönsaker med finess, skala
ett äpple, eller skär citroner. Liten kniv med
många möjligheter. Design av Jon Eliason.
Storlek: bladet 12 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 399,-

Orrefors Jernverk Grönsakskniv
410961

Stor och bred kökskniv som hackar och skär grönsakerna lätt
och smidigt, tillverkad av svenskt stål med design av Jon Eliason.
Storlek: bladet 17 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 599,-

Orrefors Jernverk Filékniv Fisk
410960

Smidig och praktisk kniv av rostfritt svenskt stål
som filéar fisken lätt, Här är knivbladet långt, smal
och lätt böjligt för att man ska kunna följa skinnet på
fisken. Design av Jon Eliason
Storlek: bladet 24 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 599,-
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Orrefors Jernverk Salladsskål Stål
410958

En salladsskål utöver det vanliga, med ettt jack i kanten placerar du
salladsbesticken snyggt. Design Jon Eliason
Storlek: Ø 30 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 549,-

Orrefors Jernverk Salladsbestick
410963

Salladsbestick av rostfritt stål. Snygga att lägga i salladsskålen och
lätta att hantera. Design av Jon Eliason.
Storlek: 28x10 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 360,-

20

Orrefors Jernverk Beredningsbräda metall
410982

Den här stilrena beredningsbrädan i rostfritt stål, fungerar lika bra för
vacker servering som i köket eller bredvid grillen.
Denna beredningsbräda i stål är anti-bakteriell och mycket lätt att
rengöra – ett miljövänligt val.
Storlek: 28x39x0,2 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 499,-

new
2021
Orrefors Jernverk Skålar Silikon 2-pack
410981

En snygg skål, ett rejält arbetsverktyg och en smart funktion – tre
önskningar i ett får du dessa tillredningsskålar. Skålarnas botten har
ett lager av silikon som gör att de står stadigt och stabilt på bordet.
Du har även ett handtag för att hålla bra grepp. Skålen är lika snygg
att ställa direkt på bordet som en del av din vackra dukning.
Storlek: 16 cm, 24 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 599,-

Orrefors Jernverk Skålar 3-pack
410983

Alla goda ting är tre – Orrefos Jernverks skålar i stål är snygga och
exlusiva att använda till såväl bakning, marinering, sallader och som
kuttersmycke i din dukning.
Här har vi flera användningsområden i ett. Skålar med dubbla sidor
som gör att både värme och kyla isoleras. Passar perfekt att sververa
så väl sås och soppa som skaldjur eller glass i.
Storlek: 16 cm, 20 cm, 24 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 499,-
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Orrefors Jernverk Köksredskap Trä

Orrefors Jernverk Salt- och Pepparkvarn

3-delat set med praktiska köksredskap av vitek.
Storlek: 33 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 360,-

Set med en saltkvarn och en pepparkvarn tillverkade av vitek
och med keramiskt verk.
Storlek: 5,5x23,5 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 499,-

410952

410953

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
Förpackning: presentkartong
Pris: 399,-
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new
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Kosta Linnewäfveri
Eliza Återvunnen Kökshandduk Liten Ruta

Kosta Linnewäfveri
Eliza Återvunnen Kökshandduk Stor Ruta

Kökshanddukar kan användas till så mycket mer än att bara torka händerna
i. Dessa kökshanddukar är gjorda av 70% återvunnen bomull. För att ta miljötänket ytterligare ett steg så kan du göra egna bivaxdukar av dessa för att
”plastbanta” i hemmet. Man lägger då bivax på handduken och låter den ligga
i ugnen för att få sin stadga. Mer detaljer om detta kan du läsa om på nätet.
Färg: vinröd 38, grå 95
Storlek: 40x60 cm Pris:
99,-

Kökshanddukar kan användas till så mycket mer än att bara torka händerna
i. Dessa kökshanddukar är gjorda av 70% återvunnen bomull. För att ta miljötänket ytterligare ett steg så kan du göra egna bivaxdukar av dessa för att
”plastbanta” i hemmet. Man lägger då bivax på handduken och låter den ligga
i ugnen för att få sin stadga. Mer detaljer om detta kan du läsa om på nätet.
Färg: vinröd 38, grå 95
Storlek: 40x60 cm Pris:
99,-

411186

411187
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En fin dukning ger guldkant till både vardag och fest

Kosta Linnewäfveri Eliza Dukset 1+6

I vår nya serie Eliza av återvunnen bomull (70%) hittar du
trendiga färger för att göra en minnesvärd dukning. Du kan
använda servetten för att visa på en årstid, högtid, speciell
dag, till fredagsmyset, till den långa söndagsfrukosten
eller som en snygg förstärkning av din dukning generellt.
Väljer du dessutom att göra tjusiga servettvikningar blir
varje kuvert ett lyxigt konstverk. Den här serien är också
toppenbra att ta med när du ska ha picknick eller grillat, då
det matchar med duk, servett, kökshandduk, grytlappar och
kökshandske.

416157

Färg: vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: Bordsduk 150x250 cm, 6-pack servetter
Förpackning: presentkartong
Pris: 399,-

Kosta Linnewäfveri Eliza Servett Återvunnen 6-pack
411181

Färg: vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 46x46 cm.
Pris: 135,-

Kosta Linnewäfveri Eliza Bordsduk Återvunnen
411181 18

new
2021

Färg: vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 150x250 cm.
Pris: 249,-

Kosta Linnewäfveri Eliza Bordsduk Återvunnen
411181 20

Kosta Linnewäfveri Eliza Dukset 1+12

Färg: vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 150x350 cm.
Pris: 329,-

416164

Färg: vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: Bordsduk 150x350 cm, 12-pack servetter
Förpackning: presentkartong
Pris: 619,-
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Lord Nelson Flaskväska
410888

En trevlig väska att transportera
eller ge bort en flaska i
Storlek: 15x38 cm
Färg: marin 58
Material: Bomull
Pris: 129,-

Kosta Linnewäfveri
Eliza Kökshandske Återvunnen

Kosta Linnewäfveri
Lin Kökshandduk

Hos oss hittar du snygga och praktiska grytlappar och grytvantar i
bra kvalitet som hjälper dig att undvika brända fingrar innan mi dagsbjudningen. Matcha gärna kökets andra textiler från vår serie
Eliza av återvunnen bomull.
Färg: vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 20x20 cm
Pris: 49,.

Praktisk kökshandduk i lin,
slittålig och stilren.
Färg: vit 00, natur 02, nougat 04,
röd 35, vinröd 38, lila 46,
dimblå 49, marin 58, grön 65,
ljusgrå 95, grå 97, svart 99
Storlek: 46x70 cm
Vikt: 265 g/m²
Pris: 129,-

Kosta Linnewäfveri
Eliza Grytlapp Återvunnen 2-pack

Kosta Linnewäfveri Lin Löpare

411183

420031

420031

411182

Stilren linlöpare som gör middagsbordet vackert. Säkert kort vid alla tillfällen som
du vill höja middagen ett snäpp, till exempel julbordet och svärmors födelsedag.
Färg: vit 00, natur 02, nougat 04, röd 35, vinröd 38, lila 46,
dimblå 49, marin 58, grön 65, ljusgrå 95,
grå 97, svart 99
Storlek: 45x150 cm
Vikt: 265 g/m²
Pris: 189,-

Färg: vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 20x20 cm.
Pris: 49,-
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Kosta Linnewäfveri Lin Servett

Kosta Linnewäfveri Lin Duk

420031

420031

Vackra linservetter för middagar till både vardags
och fest.
Färg: vit 00, natur 02, nougat 04, röd 35, vinröd 38,
lila 46, dimblå 49, marin 58, grön 65, ljusgrå 95,
grå 97, svart 99
Storlek: 46x46 cm
Vikt: 265 g/m²
Pris: 79,-

Klassisk linduk som lämpar sig för alla tillfällen,
praktisk och chic till middagsbjudningen.
Färg: vit 00, natur 02, nougat 04, röd 35, vinröd 38,
lila 46, dimblå 49, marin 58, grön 65, ljusgrå 95,
grå 97, svart 99
Vikt: 265 g/m²
Pris/Storlek:
145x250 cm 749,145x350 cm 999,-
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Kökshanddukar av återvunnen bomull
sparar på jordens resurser då det minskar
behovet av nyproducerad bomull och vi
kan ta hand om det vi redan har.

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk
Rutig Återvunnen
410956

Rutiga kökshanddukar tillverkade av 70% återvunnen bomull.
Färg: vinröd 38, marin 58, grå 95, grön 65
Storlek: 40x60 cm
Pris: 29,-

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk
Solid Återvunnen
410955

Enfärgade kökshanddukar tillverkade av 70% återvunnen bomull.
Färg: vinröd 38, marin 58, grå 95, grön 65
Storlek: 40x60 cm
Pris: 29,-

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk
Rand Återvunnen
410954

Randiga kökshanddukar tillverkade av 70% återvunnen bomull.
Färg: vinröd 38, marin 58, grå 95, grön 65
Storlek: 40x60 cm
Pris: 29,-
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Lord Nelson Victory 2-pack Kökshandduk Koster
410838

2-pack kökshanddukar med garnfärgat mönster, en rutig och en randig.
Storlek: 50x70 cm
Pris: 149,-

Kosta Linnewäfveri Kökshanddukar 2-pack
410950

2-pack kökshanddukar i halvlinne med vävda ränder, två olika typer av
ränder och kommer med ett snöre lindat om handdukarna.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 40x60 cm
Pris: 129,-

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: 199,-

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: 79,-
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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.

Orrefors Jernverk Juicepress
410895

Material: Gjutjärnsbas
Färg: svart 99
Storlek: 39 (71)x22 cm
Pris: 1599,-
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Solbacken
Anno 1919

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: 159,-

perfect
for

print

Nightingale Kockförkläde
410673

Kosta Linnewäfveri Brandfil

Mycket praktiskt förkläde av 65 %
polyester och 35 % bomull med
Dessa
brandfiltar
kommer
i ett snyggt fodral av
reglerbart
nackband.
Praktisk
mockaimitation
blir en snygg del av din
ficka till högerså
omdemitten.
inredning
samtidigt
som
du
har den lättåtkomlig.
Färg: vit 00, rosa 30, röd 35,
rg: vit 00,
grå99
95, brun 08, svart 99
Fämarin
58, marin
grå 95,58,
svart
Storlek:
120x120
cm
Storlek:
70x90 cm
Förpackning:
plastpåse
Vikt: 180 g/m²
Pris: 229,-

411180
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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: 1299,-

Orrefors Jernverk Ölhink
411143
Denna stiliga flaskkylande hink får lätt plats på
buffébordet. Snygg att fylla med is och kanske
några pilsner?
Material: 100% aluminium
Storlek: 24,5x23x21 cm
Pris: 345,-

Orrefors Jernverk Flaskkylare
411133

En nätt och smidig flaskkylare för såväl hemm bruk som på resan eller kanske en picknick?
Färg: aluminium 94, svart 99
Storlek: 14x14x21 cm
Pris: 449,-

Orrefors Jernverk Champagnekylare

Orrefors Jernverk Sabreringssabel

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 1999,-

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: 599,-

411075

410852
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Lord Nelson Necessär
411079

Snygg och smidig necessär.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 26x11x19 cm
Pris: 299,-

Lord Nelson Resegarderob
411080

Stilig och snygg resegarderob.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 51x91 cm
Pris: 549,-

Washed cotton canvas
PU leather trimmings
Metal zipper & details

Lord Nelson Duffelväsk

Lord Nelson Kurirväska

411153

411082

Duffelväskan är lätt att packa och dess olika bärremmar
ger flera ra sätt att bära väskan.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 55x35x25 cm
Volym: ca 40 liter
Pris: 699,-

Mycket praktisk väska med lång bärrem. Datorfack inuti som gör
den ypperlig som arbetsväska.
Färg: grå 95, marin 58
Storlek: 38x12x29 cm
Pris: 699,-

PERFEKTA FÖR BRODYR OCH TRYCK
37

MORBERG ORREFORS HUNTING
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MORBERG ORREFORS HUNTING

Morberg Orrefors Hunting Ryggsäck

Morberg Orrefors Hunting Duffelväsk

Ryggsäck med yttertyg av 60% polyester och 40% bomull, mycket
användbara fack och fickor inklusive en dato ficka
Storlek: 50x31x14 cm
Färg: svart
Pris: 949,-

Mycket rymlig duffelväska med yttertyg av 60% polyester och 40%
bomull, passar utmärkt till en längre resa.
Storlek: 82x40x34 cm
Färg: svart
Pris: 1099,-

Morberg Orrefors Hunting Kurirväska

Morberg Orrefors Hunting Necessär

Kurirväska med yttertyg av 60% polyester och 40% bomull, många
praktiska fack och fickor inklusive en dato ficka
Storlek: 47x30x17 cm
Färg: svart
Pris: 799,-

Necessär med yttertyg av 60% polyester och 40% bomull, smidig och
lätt att packa ned till resan.
Storlek: 27x14x15 cm
Färg: svart
Pris: 299,-

411161

411162

411163

411164
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MORBERG ORREFORS HUNTING

Morberg Orrefors Hunting Ryggsäck Kanvas

Morberg Orrefors Hunting Duffelväska Kanva

Lyxig ryggsäck med yttertyg av vaxad bomullskanvas i 450 g/m² och
innerfoder av 280 g/m² bomull, praktiska fack inklusive en datorficka,
detaljer i äkta läder och mässing.
Storlek: 26x13x45 cm
Färg: sand
Pris: 1999,-

Rymlig och praktisk duffelväska med yttertyg av vaxad bomullskanvas i
450 g/m² och innerfoder av 280 g/m² bomull, perfekt för en weekendresa
eller längre. Detaljer i äkta läder och mässing.
Storlek: 51x28x31 cm
Färg: sand
Pris: 3599,-

Morberg Orrefors Hunting Kurirväska Kanvas

Morberg Orrefors Hunting Necessär Kanvas

Kurirväska med yttertyg av vaxad bomullskanvas i 450 g/m² och innerfoder av 280 g/m² bomull, innehåller fack och fickor som tillgodogör
både studentens som kontorsarbetarens behov. Detaljer i äkta läder
och mässing.
Storlek: 48x28x16 cm
Färg: sand
Pris: 3599,-

Necessär med yttertyg av vaxad bomullskanvas i 450 g/m² och
innerfoder av 280 g/m² bomull, innehåller fack och fickor för de flesta
behov. Detaljer i äkta läder och mässing.
Storlek: 28x13x14 cm
Färg: sand
Pris: 799,-

411165

411166

411167

411168
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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 kombinationslås och rymmer
33 liter. Denna trolley är REACH.
Storlek: 17’ (54x33x19,5 cm)
Förpackning: presentkartong
Pris: 849,-
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Lord Nelson Shoppingbag
411177

Praktisk shoppingbag som man spänner upp i kundvagnen
så det är lätt att stoppa i varorna.
Färg: marin 58, svart 99
Storlek: 41x33x28 cm
Pris: 69,-

Lord Nelson Shoppingbag med Kylfack

411178

Praktisk shoppingbag som man spänner upp i kundvagnen så
det är lätt att stoppa i varorna. Det medföljer även ett fack för
kylda varor som man fäster med kardborre.
Färg: marin 58, svart 99
Storlek: 41x33x28 cm
Pris: 159,-
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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.

44

Tygkasse 150g Recycled

Bomullskasse 150g Fair Trade

Denna kasse är vävd av återvunna
bomullstrådar och har fått lite
extra polyestertrådar 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: 39,-

Bomullskasse som är gjord av bomull certifierad med Fair Trade
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 41x38 cm
Vikt: 150 g/m²
Pris: 69,-

411140

411127

perfect
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Bag 290 g

Bag 450 g

Rejäl bomullsbag med slittålig bälg i botten och korta bärhandtag.
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 43x43x15 cm
Vikt: 290 g/m²
Pris: 99,-

Kraftig bomullskasse med bälg i både sidor och botten.
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 38x41x12 cm
Vikt: 450 g/m²
Pris: 99,-

410155

411128

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: 45,-

Lord Nelson Lunchbag

Linnepåsar

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: 28,-

Rustika linnepåsar med snör
stängning i fem olika storlekar.
Påsarna passar perfekt för att
hålla ordning i resväskan.

410858

410160

Storlek/pris:
10x52 cm: 69,15x20 cm: 59,20x30 cm: 99,30x40 cm: 109,40x50 cm: 149,-
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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: 35,-

Tygkasse 150 gram
med korta handtag

411112

perfect

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: 35,-
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TRYCK TILLKOMMER. MOTIV PÅ KASSEN ENDAST FÖR INSPIRATION
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Lord Nelson Termomugg

Att ta med sig en varm kopp kaffe hemifrån ska

411058

vara enkelt. Perfekt när du vill dricka ditt morgonkaffe

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, cerise 30, röd 35,
vinröd 38, orange 36, lila 46, turkos 54, royal 55, marin 58, grön 65,
krom 94, grå 95, mörkgrå 97, matt svart 99
Storlek: 21x6,7 cm, rymmer 35 cl
Förpackning: presentförpackning
Pris: 139,-

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 16 läckra färger.

top
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bottoms
up
Keep warm,
keep cool

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.

35

02

Lord Nelson Stålflas a
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 u flykten.
Färg: vit 00, champagne 02, röd 35, marin 58, krom 94, svart 99
Storlek: 45 cl
Förpackning: Presentkartong
Pris: 199,-

94

Vattenflaska
411045

Praktisk vattenflaska att ta med sig på
utflykten eller på det svettiga träning passet. Sköna former och transparens
ger en känsla av elegans. En garanterat
användbar gåva som finns i flera olika
färger. BPA-fri Tritanplast.
Färg: vit 00, grå 95
Storlek: 75 cl
Pris: 68,-

50

58

00

99

Stilren och praktisk flaska i glas med avtagbart neoprensfodral som
passar utmärkt till sommarens alla promenader, träningar och utflykter.
Fodralet, som finns i sju läckra färger, är inte bara snyggt u an gör även
din flaska mer stöttålig. Flaskan rymmer 60 cl.
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Lord Nelson Glasflask

411172

Glasflaska med neoprenfodral i
valfri färg som passar var person.
Flaskan går bra att diska i maskin.
Färg: vit 00, rosa 23, orange 37,
blå 50, marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 60 cl
Pris: 149,-
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Lord Nelson Vattenflaska med Su rör
411176

Vattenflaska tillverkad av BPA-fri TRITAN-plast
och utrustad med sugrör.
Färg: transparent 00, rosa 23, orange 37, blå 50,
marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 70 cl
Pris: 79,-
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Lord Nelson Vattenflask
Långhals
411152

Snygg flaska i BPA-fri tritan plast med
långhalsad design av Jon Eliason. Tygöglan
i locket gör det möjligt att hänga flaskan
på en krok eller runt handleden.
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, blå 50,
orange 37, marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 80 cl
Förpackning: Plastpåse
Pris: 79,-
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Lord Nelson Vattenflask

Lord Nelson Vattenflask

Snygg flaska i BPA-fri tritan plast, lock i
rostfritt stål. Tygöglan i locket gör det
möjligt att hänga fla kan på en krok eller
runt handleden.
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, blå 50,
orange 37, marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 60 cl
Förpackning: Plastpåse
Pris: 79,-

Mindre modell av 410857 för den kortare
löpturen eller gympasset, eller varför inte i
handväskan eller bagen för en tur på stan
som ersätter inköp av flaskvatten.
Tillverkad av BPA-fri tritan.
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, blå 50,
orange 37, marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 35 cl
Förpackning: Plastpåse
Pris: 45,-

411173

410857
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Jon Eliason
design studio

ORREFORS JERNVERK

Orrefors Jernverk Ljushållare 2-i-1
410880

I vår designserie från Jon Eliason kommer dessa vändbara
ljusstakar. Snygga precis som dom är eller fyll de 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: 549,-

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 16 cmØ höjd, 10 cm,
glas 12,5 cmØ höjd 18 cm
Pris: 549,-

56

cast iron
lasts for generations
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Lord Nelsons stallykta av
stål med härdat glas, en klar
stämningshöjare som lyser
upp både inne och ute.
Välj mellan två olika storlekar.
Fint att kombinera.

Lord Nelson Stallykta
Medium
410731

Storlek: 42x14x15 cm
Färg: Stål 94
Förpackning: presentförpackning
Pris: 599,-

Lord Nelson Stallykta
Stor
410732

Storlek: 54x18x19 cm
Färg: Stål 94
Förpackning: presentförpackning
Pris: 699,-
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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: 499,-

Orrefors Jernverk Sängkammarljusstake 2-pack
410866

Färg: svart 99
Storlek: 3,5x11,5 cm
Material: keramik, emaljerad insida
Pris: 249,-
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Kosta Linnewäfveri Pläd Mia
410897

En mjuk pläd som ger en härlig värme. Det självklara valet i soffan på östen.
245g/m²
Färg: bianco 01, sand 03, marin 58, grön 65, grå 95
Storlek: 130x170 cm
Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir
Pris: 719,-
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Kosta Linnewäfveri Pläd Mårten
410942

En underbar ullpläd att svepa om sig en ruggig höstdag. Materialblandningen gör den mjuk, lätt och ändå värmande. Kommer i det klassiska
mönstret ”gåsöga”, ett mönster som står sig genom tiden. 245g/m²
Färg: grön 65, grå 95, sand 02, marin 58,
Storlek: 130x170 cm
Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir
Pris: 749,-
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Kosta Linnewäfveri Pläd Wool/Acrylic
410776

Härligt varm pläd med färgval som passar in i varje hem.
Färg: natur 02, vinröd 38, grön 60, grå 95
Storlek: 130x170 cm
Material: 30% ull, 70% akryl
Pris: 719,-

new
2021

cozy

corner
64

Kosta Linnewäfveri Kabelstickad Sherpapläd
410595

Kabelstickad pläd med baksida av sherpa som ger den ett mycket
exklusivt utseende och känsla.
Färg: marin 58
Storlek: 130x170 cm
Pris: 599,-

Kosta Linnewäfveri Sherpapläd Jannike 2-pack

sharp

410862

sherpas

En supertrendig pläd I fiskbensmönster, med en mönstersida av
mjukaste micromink och med en fluffig insida . Matcha gärna m
bäddset 416155.
Färg: marin 58
Storlek: 120x160 cm
Förpackning: Presentförpackning
Pris: 599,-

Lord Nelson Victory Sherpapläd Bodele

Lord Nelson Victory Sherpapläd Exmoore

En härlig sherpapläd med en mönstersida av mjukaste micromink
och med en fluffig insida. Mysig i ffan och snygg att dekorera med.
Färg: blå 50, marin 58
Storlek: 130x170 cm
Pris: 349,-

Sherpapläd med rutigt mönster, mönstrad sida i mjuk micromink.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 120x160 cm
Pris: 349,-

410861

410839
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Kosta Linnewäfveri Pläd Tanger
410993

Mjuk pläd imed ränder passar både som inredningsdetalj och
att svepa om sig en ruggig kväll.
Färg: blå 50
Storlek: 130x170 cm
Material: 20% merinoull, 50% akryl, 30% polyester
Pris: 549,-

new
2021

Kosta Linnewäfveri Pläd Mosshed
410992

Våra mjuka plädar kan du svepa om dig en kylig höst/vinter
kväll eller kombinera med det nya bädsetet Mosshed 421063
Färg: beige 03, grå 95
Storlek: 130x170 cm
Material: 20% merinoull, 50% akryl, 30% polyester
Pris: 549,-
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Kosta Linnewäfveri
Kuddfodral
410736

58

99

97

03

Stilrena kuddfodral av bomullscanvas i hög kvalitet 270 g/m².
Fodralen är utrustade med blixtlås
på ena sidan.
Färg: sand 03, marin 58,
mörkgrå 97, svart 99
Storlek: 50x50 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: 149,-
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nauticaohoy!

Lord Nelson Victory Kuddfodral Yacht
410891

Kuddfodral med en diagonal söm samt en påsydd etikett.
Färg: sand 03, röd 35, marin 58, grå 95
Storlek: 50x60 cm
Pris: 249,-
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Lord Nelson Victory Kuddfodral Yacht Club

Lord Nelson Victory Kudde Seaside

Kuddfodral av kraftig bomullskanvas med broderad text.
Storlek: 50x60 cm
Pris: 252,-

Polyesterfylld kudde med yttertyg av bomullskanvas i cylinderform
med texten Seaside på.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 45x20 cm
Pris: 344,-

410949

410948

Lord Nelson Victory Kuddfodral Salt In The Air
410835

Kuddfodral av bomull med texten “Salt in the air, Sand in my hair”.
Färg: marin 58, grå 95, sand 03, röd 35, svart 99
Storlek: 50x60 cm
Pris: 219,-

Lord Nelson Victory Kuddfodral Anchor
410890

Maritimt kuddfodral med påsytt ankare.
Färg: sand 03, röd 35, marin 58, grå 95
Storlek: 50x60 cm
Pris: 299,-
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Lord Nelson Victory Kuddfodral Rand

Lord Nelson Victory Kuddfodral Enfärgad

410766

410767

Kuddfodral av kraftig bomull med vågräta ränder,
rep genom en öljett i ena hörnet.
Färg: röd 35, marin 58, denim 59, grå 95
Storlek: 50x63 cm (för kudde 50x60 cm)
Förpackning: plastpåse
Pris: 299,-

Kuddfodral av kraftig bomull, rep genom en öljett i ena hörnet.
Färg: marin 58, röd 35, grå 95
Storlek: 50x60 cm (för kudde 50x50 cm)
Förpackning: plastpåse
Pris: 299,-
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Lord Nelson Victory Kuddfodral Victor

Lord Nelson Victory Kuddfodral Victoria

Kuddfodral av kraftig bomull med ett påsytt kryss.
Färg: röd 35, marin 58, grå 95
Storlek: 50x50 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: 229,-

Maritimt och snyggt kuddfodral med matchande påsytt kryss.
Färg: sand 03, röd 35, grå 95
Storlek: 50x50 cm
Pris: 249,-

410765

410889
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living the

lighthouse
life

Lord Nelson Victory 2-pack muggar Långe Jan
410841

2-pack porslinsmuggar med silikonlock med motiv av fyren Långe Jan.
Storlek: 25 cl. Pris: 299,-

Lord Nelson Victory 2-pack muggar Fyrar
410842

2-pack porslinsmuggar med silikonlock med motiv av olika fyrar.
Storlek: 25 cl. Pris: 299,-

Lord Nelson Victory 2-pack muggar Pater Noster
410840

2-pack porslinsmuggar med silikonlock med motiv av fyren Pater Noster.
Storlek: 25 cl.Pris: 299,-
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Lord Nelson Victory
Fleeceponcho Marinliv

Lord Nelson Victory
Fleeceponcho Kust

Lord Nelson Victory
Fleeceponcho Fyrar

Fleeceponcho med nautiskt
inspirerade motiv.
Storlek: 120x160 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 199,-

Fleeceponcho med inspirerade
motiv inspirerade av kust och hav.
Storlek: 120x160 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 199,-

Maritim fleeceponcho med
motiv av olika fyrar.
Storlek: 120x160 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 199,-

410884

410764

Lord Nelson Victory
Fleecepläd Havets Skatter
421056

Fleecepläd i 250 g/m² med
maritima symboler.
Storlek: 120x160 cm
Pris: 149,-

Lord Nelson Victory
Fleecepläd Kust
421057

Fleecepläd i 250 g/m² med maritima
motiv tillsammans med kustnära städer.
Storlek: 120x160 cm
Pris: 149,-
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410831

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

Kosta Linnewäfveri Brandfil

Kosta Linnewäfveri 2-pack Muggar Paradise

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: 315,-

2st muggar av keramik med silikonlock, tryck på mugg med
mönstret Paradise av Ulrica Hydman-Vallien.
Storlek: 25 cl
Förpackning: presentkartong
Pris: 259,-

410697

410782
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Kosta Linnewäfveri Poncho Paradise

Kosta Linnewäfveri 2-pack Fleecepläd Paradise

Fleeceponcho med Ulrica Hydman-Valliens klassiska
design Paradise.
Storlek: 116x170 cm
Vikt: 300 g/m²
Förpackning: presentkartong
Pris: 249,-

2st fleeceplädar med mönster av Ulrica Hydman-Valliens klassiska
design Paradise.
Storlek: 116x170 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: 379,-

410745

410592
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Bath

Lord Nelson Frotté
410004

Fairtradecertifierad frottéserie av kammad öglefrotté. Passar d n som gillar
att skämma bort sig själv och sätta lite guldkant på tillvaron.
Färg: vit 00, sand 03, nougat 04, lejongul 14, ljusrosa 20, rosa 23, cerise 30,
klarröd 35, terracotta 36, orange 37, vinröd 38, ljuslila 44, lila 46, turkos 54,
royalblå 55, duvblå 57, marin 58, denim 59, aquagrön 61, äpplegrön 63,
petrol 65, grå 95, mörkgrå 97, svart 99
Vikt: 550 g/m²
Storlek:/pris:
30x50 cm: 44,50x70 cm: 95,70x130 cm: 219,90x150 cm: 325,-

30x50 cm

50x70 cm

fair

70x130 cm

90x150 cm

trade

Lord Nelson Frottéset Kungshamn 2+2
416148

Fairtradecertifierat gåvoset med st handdukar 50x70 cm
och 2 st duschbadlakan 70x130 cm.
Färg: Se Lord Nelson Frotté 410004
Förpackning: presentkartong
Pris: 699,-
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Den högkvalitativa frottén från Lord Nelson är hållbar i dubbel
bemärkelse. Fairtrademärkningen garanterar att produkten har tagits
fram med hänsyn till miljön och till de som arbetat med bomullsfrot-

awesome shades

tén. Genom att välja Fairtrade kan du påverka att det skapas bättre
villkor för bomullsproducenter och en mer hållbar framtid.
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Queen Anne Frottéset Askersund 2+2
416044
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2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 65x130 cm.
Färg: Se Queen Anne Frotté 410001.
Förpackning: presentkartong
Pris: 499,-

Queen Anne Frotté

100%
cotton
420 g

410001

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
Vikt: 420 g/m²
Storlek/pris:
30x50 cm: 29,50x70 cm: 69,65x130 cm: 149,90x150 cm: 239,-

30x50 cm

50x70 cm

65x130 cm

90x150 cm
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30% linen
70% cotton

500 g

Kosta Linnewäfveri Bomull/Lin Frotté

Kosta Linnewäfveri Bomull/Lin set Linda 2+2

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
Vikt: 500 g/m²

Set med 2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan
70x130 cm.
Färg: Se Kosta Linnewäfveri Linda Frotté 410059
Förpackning: presentkartong
Pris: 849,-

416153

410059

Storlek/Pris:
50x70 cm: 99,70x130 cm: 269,90x150 cm: 369,-
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600 g
Kosta Linnewäfveri Frotté

Kosta Linnewäfveri Frottéset set Jasmine 2+2

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
Vikt: 600 g/m²

2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 65x135 cm.
Förpackas i presentkartong
Färg: Se Kosta Linnewäfveri Frotté 410934
Vikt: 600 g/m²
Förpackning: presentkartong
Pris: 799,-

416151

410934

Storlek/pris:
50x70 cm: 109,65x135 cm: 249,90x150 cm: 349,-

00

03

35

54

83

58

97

99

Lord Nelson Victory Gäster 2-pack

Lord Nelson Victory Badlakan Melange
420643

new
2021

420661

Melangemönstrat badlakan av bomull.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 80x160 cm
Pris: 399,-

Välkomna dina gäster med fina och mjuka gästhanddukar. De är gjorda av
högabsorberande bomull och gör att dina gäster får en mjuk upplevelse.
Den kommer i 2-pack med banderoll och har en fin brodyr ”Gäster” nere
på kortsidan. Handduken har god uppsugningsförmåga.
Färg: marin 58, ljusgrå 95, mörkgrå 97
Storlek: 40x60 cm
Pris: 129,-

Lord Nelson Victory Frotté

Lord Nelson Victory Frottéset Smögen 2+2
410426

410424

Badset i mjuk bomullsfrotté. Består av två duschbadlakan
och två handdukar.
Färg: vit 00, röd 35, marin 58, grå 95, mörkgrå 97, svart 99
Storlek: 50x70 cm, 65x130 cm
Vikt: 550 g/m²
Förpackning: presentkartong
Pris: 699,-

Exklusiv rutig öglefrotté. Med maritim design är Lord Nelson Victory
trendig över tiden. En perfekt gåva för den som uppskattar stil och finess
Vikt: 550 g/m²
Färg: vit 00, röd 35, marin 58, grå 95, mörkgrå 97, svart 99
Storlek/pris:
50x70 cm: 95,65x130 cm: 215,90x150 cm: 349,-

00

35

95

58

84

98

99

85

softly

stepping
shower
towards the

86

Lord Nelson
Resenecessär Canvas

Lord Nelson Duschdraperi

411147

410932

Resenecessär av bomullscanvas med
upphängningskrok med ett stort fack
tillsammans med flera mindre prakti ka förvaringsmöjligheter.
Färg: sand 03, marin 58, grå 95,
svart 99
Storlek: 17x9x23 cm
Pris: 179,-

Duschdraperi av 100% polyester som är
behandlad för en vattentät
upplevelse, den är försedd med öljetter
och ringar medföljer.
Färg: vit 00
Storlek: 180x200 cm
Förpackning: plastförpackning med
upphängningskrok
Pris: 229,-

Queen Anne Resenecessär

Lord Nelson Victory
Metallhängare Anchor

Praktisk resenecessär med många
fack och upphängningskrok. Fungerar
utmärkt till affärsresorna och lills mestern.
Storlek: 17,5x9x23 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: 143,-

Hängare av aluminium som lätt
skruvas upp eller används som
prydnad.
Färg: vit 00, silver 94, svart 99
Storlek: 12x16x4,5 cm
Pris: 69,-

410089

411098

Exklusiva badrumsmattor av polyesterchenille som är mycket mjuk
och skön, väger hela 2000 g/m2. Utrustad med antislip på undersidan gjord av TPR vilket passar bra även med golvvärme.
Lugghöjden är 2 cm.

Lord Nelson Badrumsmatta

410933

Badrumsmatta i formatet 60x90 cm.
Färg: se 410935
Storlek: 60x90 cm
Pris: 299,-

Lord Nelson Badrumsmatta Rund
410935

Rund badrumsmatta.
Färg: vit 00, sand 03, röd 35, lila 46, turkos 54, marin 58,
äpplegrön 63, grå 95, mörkgrå 97, svart 99
Storlek: 70 cm
Pris: 299,-

Lord Nelson Badrumsmatta Stor
410936

Badrumsmatta i en lite större storlek.
Färg: se 410935
Storlek: 70x120 cm
Pris: 499,-
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hoodie
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Kosta Linnewäfveri Badrock College
420642

Underbar morgonrock/badrock i collegetyg. Att ha på sig denna är som att går
runt i en jättestor myströja. Två fickor med mudd i ärmarna. Huvband och skärp
i midjan. Välj mellan fyra olika färger.
Färg: grå 95, denim 59, grafitgrå 9
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Material: c:a 55% bomull, 45% polyester
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

Kosta Linnewäfveri Badrock College
420642
Underbar morgonrock/badrock i collegetyg. Att ha på sig denna är som att går
runt i en jättestor myströja. Två fickor med mudd i ärmarna. Huvband och skärp
i midjan. Välj mellan fem olika färger.
Färg: grå 95, grafitgrå 97, denim 59, sand 02, vinröd 3
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Material: c:a 55% bomull, 45% polyester
Pris: 599,-

new

colour
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Kosta Linnewäfveri Sparock

Queen Anne Badrock

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: 499,-

Prisvärda badrockar i öglefrotté. Rocken är stickad, mjuk och tålig.
Färg: vit 00, marin 58, mörkgrå 97
Storlek: S/M, L/XL.
Vikt: 360 g/m²
Förpackning: plastpåse
Pris: 749,-

Kosta Linnewäfveri Frottérock

Queen Anne Sparock

410003

420641

420635

410906

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: 999,-

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: 649,-
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Lord Nelson Victory
Velourrock
420638

Maritim rock av bomullsvelour, 400 g/m².
Broderad logo på bröstfickan
Färg: vit 00, marin 58, grå 95.
Storlek: S/M, L/XL
Förpackning: plastpåse
Pris: 649,-

Queen Anne Spatoffl
410931

Perfekta tofflan för mysiga stunder i SPA, eller för hemmabruk med öppen t
Färg: vit 00
Storlek: 36/39, 40/45
Material: tyg i våfflad bomull, sula i EVA
Pris: 39,-

Lord Nelson Badrock

Lord Nelson Victory Korallrock

420604

420600

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
Pris: 849,-

Mjuk och len rock av mikrofleece
som ger den perfekta mysfaktorn.
Färg: vit 00, röd 35, marin 58,
grå 95, svart 99
Storlek: S/M, L/XL
Vikt: 290 g/m²
Pris: 549,-
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Lord Nelson Victory Vändbar
420640

Detta badlakan har en unik vävmetod som gör att den har ”dubbelfärg”, ena sidan
med en färg och andra sidan med en annan. Öglorna är korta och gör badlakanet
ljuvligt mjukt, perfekt att ha i solstolen. Finns i fler olika färgställningar.
Material: 100% bomull
Vikt: 400 g/m2
Storlek: 90x160 cm
Färg: rosa/ljusblå 5023, turkos/cerise 5430, sand/marin 5803,
marin/röd 5835, grön/grå 6546, grå/svart 9995
Pris: 349,-
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Lord Nelson Victory Hamam Navy Side Line
410215

Maritimt hamambadlakan med röda och marinblå ränder.
Storlek: 90x150 cm
Material: 100% bomull
Pris: 199,-

Lord Nelson Victory Badlakan
Hamam Återvunnen

Lord Nelson Victory Hamam Zick Zack
410208

410211

Fräscht och mjukt badlakan av hamam med zick-zack-mönster.
Färg: marin 58, grön 60, grå 95
Storlek: 90x150 cm
Material: 100% bomull
Pris: 215,-

Skönt hamambadlakan gjord av 70% återvunnen bomull, de färgade
trådarna är blandade med vita för att ge ett melerad intryck.
Färg: röd 35, marin 58, grön 65
Storlek: 90x150 cm
Material: 70% återvunnen bomull, 30% polyester.
Pris: 199,-
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Lord Nelson Golfhandduk
410079

Golfhandduk i bomullsvelour och med hängare
Storlek: 40x50 cm
Färg: vit 00, röd 35, marin 58, svart 99
Pris: 85,-
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ORREFORS HUNTING

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.
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ORREFORS HUNTING

Orrefors Hunting Grillvantar
411131

Spara håret på underarmarna med dessa ordentliga grillhandskar
i skinn från Orrefors Hunting. Levereras i par i snygg förpackning.
Storlek: Onesize
Pris: 369,-

let’s
eat out
tonight

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: 599,-

Orrefors Hunting Ihopfällbar
Stekpanna
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: 519,-
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ORREFORS HUNTING

Orrefors Hunting Grillverktyg 3-pack

Orrefors Hunting Glaze

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: 499,-

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 liter
Pris: 319,-

410859

410849

Orrefors Hunting Termos
410856

Stor termos för både kall och varm dryck i retrodesign från Orrefors Hunting,
finns i två storlekar.
Levereras i snygg kartong. Volym: 1liter och 2 liter
Pris: 1L: 429,2L: 449,-

Orrefors Hunting Grillspett 2-pack

Orrefors Hunting Kött Knivar

En kanonbra ”flipper” för grillen. De långa handtagen gör att d 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: 245,-

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: 699,-

410853

411137
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ORREFORS HUNTING

Orrefors Hunting Multiverktyg
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: 349,-

Orrefors Hunting Kniv Set

Orrefors Hunting Sågkedja

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 titanplätering, Knivslipen består av stark
aluminium, två skåror med olika gradantal.
Storlek: knivblad 9,5 cm
Pris: 549,-

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: 399,-

410896

410851
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Orrefors Hunting Kylväska
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: marin 58, grön 65, grå 95
Volym: ca 27 liter
Pris: 629,-
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ORREFORS HUNTING

Orrefors Hunting Kylryggsäck
410847

Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort huvudfack och tre mindre fickor för tillbehör. Ryggsäcken har
reglerbara remmar och håller picnicen välkyld under
hela dagen. Detaljer i PU-läder.
Färg: marin 58, grön 65, grå 95
Volym: ca 23 liter
Pris: 629,-
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Per Morberg
ORREFORS HUNTING

Per Morberg tar nu steget från köket ut i vildmarken och tar bara med sig de bästa redskapen.
I denna kollektion har han designat stilrena och
tåliga utomhusprodukter för dig att ha med ut
på tur. Det goda livet skall åtnjutas på bästa
sätt – mat med dryck och naturen tätt inpå.

Morberg Orrefors Hunting 2-pack Grillspett

Morberg Orrefors Hunting Teleskopgrillpinne
411170

411169
2-pack grillspett av rosépläterat rostfritt stål. Förpackad i en
påse av nylon.
Storlek: 37 cm
Pris: 249,-

Grillpinne av rostfritt stål och handtag av ek förpackad i en
påse av nylon.
Storlek: 19-80 cm
Pris: 249,-

Morberg Orrefors Hunting Plunta

Morberg Orrefors Hunting Stålmugg

Fickplunta av rostfritt stål som kommer med ett fodral av äkta läder.
Storlek: 9x2,5x12 cm, 25 cl
Pris: 575,-

Vakuumisolerad mugg av rostfritt stål med dubbla väggar där
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga.
Handtaget har även en karbinhake.
Storlek: 35 cl
Pris: 199,-

411171

411159
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MORBERG ORREFORS HUNTING

Morberg Orrefors Hunting Emaljerad Metallmugg
411160

Porslinsemaljerad metallmugg som är stöttålig och perfekt för skogsturen.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 45 cl
Pris: 149,-

Morberg Orrefors Hunting Termosmugg

Morberg Orrefors Hunting Termosmugg

Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla väggar där
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl
Pris: 349,-

Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla väggar där
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 60 cl
Pris: 299,-

Morberg Orrefors Hunting Mattermos

Morberg Orrefors Hunting Termosflask

Vakuumisolerad mattermos av rostfritt stål med dubbla väggar
där innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga. Innehåller även en ihopfällbar sked av rostfritt stål.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl
Pris: 349,-

Vakuumisolerad termosflaska av rostfritt stål med dubbla väggar där
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga.
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl
Pris: 349,-

411157

411158

411156

411155
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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.

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: 179,-

perfect
for

branding
Nightingale Fleecepläd
410401

Stilren, enfärgad fleecepläd med langetterad kant. Plä en
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: 179,-
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Queen Anne Carry Ihopvikbar Korg

Queen Anne Carry Ihopvikbar Kylkorg

Enkel, hopfällbar shopping- och picknickkorg i smakfull design. Perfekt
att ta med på utflykten eller shoppingrundan på stan.
Picknick-korgen är i polyester 600D.
Färg: marin 58, lime 62, svart 99, grå 95, turkos 54, orange 36
Storlek: 30 liter, 39x24x27 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: 179,-

Nu finns vår succékorg Carry även som kylväska! Fungerar utmärkt
som både shopping- och picknickkorg. Kylväskan är i 600D polyester.
Färg: lime 62, svart 99, grå 95, turkos 54, orange 36, marin 58
Storlek: 30 liter, 39x24x27 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: 259,-
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Lord Nelson Ihopvikbar Korg

Lord Nelson Victory
Strandväska med matta

411144

411138

Hopfällbar shopping- och picknickkorg i tvättad denimlook.
Perfekt att ta med på utflykten eller shoppingrundan på stan.
Picknickkorgen är i bomullscanvas.
Färg: marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: 30 liter, 39x24x27 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: 299,-

Perfekt att packa ner fika och badkläder i. En lätt och praktisk matta
i gräs sitter redan upprullad och fast på väskan - redo för lata dagar
på stranden?
Färg: natur 02, marin 58, grå 95
Material: Väska 100 % bomull, Matta 100 % gräs
Storlek: Väska 38x16x40 cm, matta 220x60 cm
Pris: 275,-
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Lord Nelson Sportparaply

Lord Nelson Golfparaply

Paraply med glasfiberska t 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: 219,-

Paraply med spetsig topp så det går bra att köra ned den i gräset.
Dubbla lager av paraplyduk vid toppen. Paraplyet har automatisk
uppfällning och duken är gjord av 190t Etenvinylacetat.
Färg: röd 35, royal 55, marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: duken 130 cm, skaftet 63,5x1,4 cm
Pris: 219,-

Lord Nelson Klassiskt Paraply

Lord Nelson Kompakt Paraply

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: 169,-

Smidigt paraply som är lätt att ta med sig, med glasfiberskaft,
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: 149,-

411084

411083

411085

411086
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Markeringsväst

Reflexväs

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 : 45,Vuxen: 65,-

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: 40,Vuxen: 59,-

411154

411036

perfect
for

print

Markeringsväst Reflective Kardborr

Markeringsväst Reflective Dragkedj

Markeringsväst i reflekterande materiel med god synlighet i mörker.
Knäppning med kardborre på framsidan.
Storlek: 65x70 cm
Pris: 129,-

Markeringsväst i reflekterande materiel med god synlighet i mörker.
Knäppning med dragkedja på framsidan.
Storlek: 65x70 cm
Pris: 129,-

411174

411175
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Lord Nelson Arvid
421037

Juligt bäddsett med mönster av en liten tomtenisse.
Färg: marin 58
Storlek: Örngott: 50x60 cm, 150x210 cm.
Pris: 499,-
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Lord Nelson London Satin
420026

Bäddset i så kallad hotellrand, mycket mjuk och skön satinväv att sova i.
Två vingförsedda örngott medföljer. Den vita finns som king-size med
måtten 230x220 cm, innehåller två örngott.
Färg: vit 00, silver 94
Förpackning: plastpåse med banderoll
Storlek/pris:
Bäddset: 50x60 cm, 150x210: 549,King size: 50x60 cm, 230x220: 949,-
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lyocell
a natural feeling

100% biodegradable
responsibility grown trees
cool and comfortable feeling to the skin
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Lyocell framställs till 100% av cellulosa, vilket
innebär att det görs av en sorts trämassa. I processen används endast biologiskt nedbrytbara
kemikalier för att bryta ned cellulosan till en sorts
pasta från vilken fibrerna utvinns. När dessa fibre
torkats och tvättats vävs de till tyg. Den kemiska
processen är sluten vilket innebär 99% av kemikalierna återanvänds. Den resterande procenten av
kemikalierna slussas till biologiska reningsanläggningar där de bryts ned. Ytterligare en miljöfördel
är att tillverkningsprocessen kräver mindre vatten
än vid framställningen av exempelvis bomull samt
mindre färgmedel än vid framställningen av andra
cellulosafiber. Vilket träslag som används har
ingen större betydelse.

new

colour

Kosta Linnewäfveri Nottingham
Satin Lyocell
421047

Kosta Linnewäfveri Dra-på-lakan Lyocell

Bäddset av Lyocell vilket tillverkas av cellulosa från snabbväxande träd
som t.ex. odlad eucalyptus. Lyocell bearbetas i ett slutet system där
man återanvänder 99% av de biologiskt nedbrytbara kemikalierna, även
tyget är 100% biologiskt nedbrytbart. Tyg av lyocell transporterar fukt,
andas och känns mjukt mot huden.
Färg: vit 00, sand 03, marin 58, ljusgrån 92 mörkgrå 97

420070

Bäddset av Lyocell vilket tillverkas av cellulosa från snabbväxande träd.
Färg: vit 00, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek 90x200 cm , Pris: 399,Storlek 120x200 cm , Pris: 499,-

Storlek: Enkelset 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 699,-

Storlek 160x200 cm , Pris: 599,Storlek 180x200 cm , Pris: 599,-

King size 2st 50x60 cm, 230x220 cm
Pris: 1199,Extra örngott 50x60 cm
Pris: 99,-
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Kosta Linnewäfveri Liverpool Satin
421046

Exklusivt bäddset av bomullsatin, lite högre trådtäthet än vanliga
satinbäddset tillsammans med en smal rand ton i ton gör det lyxigt
och mjukt. Kommer även i king size som innehåller två örngott.
Färg: vit 00, marin 58, grå 95, mörkgrå 97
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 599,King size: 50x60 cm, 230x220 cm
Pris: 899,Extra örngott: 50x60 cm
Pris: 99,-

Kosta Linnewäfveri Manchester Satin
421036

Vårt finaste bäddsett i satin är Manchester. Tyget ger en under art mjuk
känsla och känns svalt mot huden eftersom det är gjorda av bomullsatin.
Här har vi en trådtäthet på hela 400.
Färg: vit 00, sand 03, marin 58, ljusgrå 95, mörkgrå 97
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm.
Pris: 799,-

King-size: 230x220 cm.
Pris: 1299,-

Extra örngott: 50x60 cm.
Pris: 129,-
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Kosta Linnewäfveri
Överkast och Kuddfodral Sammet
421038

Överkast och kuddfodral I mjuk sammet
som ger ett exklusivt inslag i sängen. Det
quiltade mönstret ger struktur och sammetstyget ger en härlig glans och lyster.
Färg: sand 02, grå 95, marin 58
Storlek/pris:
Kuddfodral 50x50 cm: 179,Överkast 180x260 cm: 1199,Överkast 260x260 cm: 1499,-

new

colour
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Kosta Linnewäfveri Mosshed Flanell
421063

I vårt mjuka flanellbäddset Mosshed sover du mjukt och varmt. Ett
underbart bäddset att krypa ner i en kylig höst/vinter kväll
Färg: Sand 03, grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 499,Extra örngott 50x60 cm:
Pris: 99,-
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Lord Nelson Victory Gustafsberg Percale
421054

Bäddset av mjuk bomullspercale med stilren design.
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 599,-
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Kosta Linnewäfveri Solberg Satin
421061
Vacker som en tavla är detta bäddset i ljuvaste satin. Skarpa
kontraster blandas med ett mjukt motiv, en underbar blick att ha på
näthinnan när sömnen tar vid.
Färg: blå 58
Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm
Pris: 599,-

new
2021
Kosta Linnewäfveri Sunningen Satin
421062

Sunningen från Kosta Linnewäfveri, ett vackert bäddset med motiv av
tropiska fåglar som siter bland blommor och blad.
Färg: vit 00, marinblå 58
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 499,-
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Kosta Linnewäfveri Dramsvik Satin

Kosta Linnewäfveri Kapelle Satin

Ett fantastiskt mönster som kittlar fantasin och där det
gömmer sig fåglar lite här och var.
Färg: svart 99
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 599,-

Friskt mönstrat bäddset av bomullsatin.
Färg: röd 35, marin 58
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 599,-

421060

421053
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Kosta Linnewäfveri Dalaberg Satin
421055

Lövigt bäddset av skön bomullsatin.
Färg: marinblå 58, grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 599,-
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Kosta Linnewäfveri Sundshall Satin
421059

Lövigt bäddset av skön bomullsatin.
Färg: marinblå 58
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 599,-

new
2021
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Kosta Linnewäfveri
Stormhagen Satin
420872

Ett bäddset av finaste satin.
Mönstret är vackert och lekfullt.
100% bomull
Färg: vit 00, marin 58, grön 60
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 499,-
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Kosta Linnewäfveri Papegoja Satin
421049

Magnifikt mönstrat bäddset av bomullsatin
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Färg: marin 58, grön 60
Pris: 599,-

Kosta Linnewäfveri
Varamon Satin
421023

Ett vackert bäddset med ett diskret och
distinkt mönster.
100% bomull
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 499,-

Lord Nelson In The Jungle Satin
421045

Välkommen till djungeln med detta häftiga
bäddset i mjuk satin.
Färg: marin 58, grön 60
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 549,-
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Lord Nelson Victory Rep Mikrofibe

Lord Nelson Victory Knop Mikrofibe

Bäddset av microfiber med motiv av lodräta rep
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 299,-

Bäddset av mikrofiber med motiv av rep med knopar
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 299,-

421052

421058
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Lord Nelson Victory Kust Mikrofibe
420978

Maritimt bäddset med populära svenska kuststäder skrivet på.
Vikt: 75 g/m²
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Färg: vit 00, blå 58
Förpackning: plastpåse med banderoll
Pris: 329,-

Lord Nelson Victory Havets Skatter
Mikrofibe

Lord Nelson Victory Marinliv Microfibe
421031

421043

Roligt och lekfullt bäddset om det maritima livet. Passar perfekt
i båten, husvagnen eller sommarstugan. Bäddsettet är gjort i
microfiber och det gör att det väger lite och torkar lätt.
100% microfibe
Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm
Färg: blå 58
Pris: 449,-

Bäddset av mikrofiber med maritima symboler
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 599,-
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Lord Nelson Victory Tove Satin

Lord Nelson Victory Matros Percale

421026

420841

Vackert bäddsett med ljuva ränder som tar tankarna till en
romantisk nivå. Passar jättefint i tex sommarstugan eller i torpet
100% bomull
Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm
Pris: 599,-

Påslakanset av 100% bomullspercale. Percale ger en mjuk
och skön känsla. Ett mönster med klassiska maritima ränder
i rött, marint och vitt.
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Lord Nelson Victory Zig Zag

Lord Nelson Victory Lysekil Percale

Zick-zack-mönstrat bäddset i maritima färger som passar bra både vid
kusten som inlandet.
Färg: vit 00, marin 58
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 399,-

Bäddset av mjuk och sval percale, mönstret är dubbelsidigt, så ena
sidan är rutig medan den andra är randig så vänd efter humör.
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 549,-

Pris: 449,-

421040

421041

double
face
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Kosta Linnewäfveri
Fjällbacka Satin
420844

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder.
King Size med två st örngott.
Färg: sand 03, lavender 45, marin 58, grön 60, grå 95, svart 99
Storlek: 150x210 cm, King Size: 230x220 cm, Örngott: 50x60 cm.
Pris:
Enkelset: 499,King Size: 599,Örngott: 129,-
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Kosta Linnewäfveri OK Check Satin

Kosta Linnewäfveri Jannike

Bäddset av mycket hög kvalitet med design av Bertil
Vallien, kommer med ett vitt och ett svart örngott
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 862,-

Ett supertrendigt bäddsett i fiskbensmönster,
gjort i finaste bomull. Matcha gärna med pläd 410862
Färg: marin 58, grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 399,-

8550235

421021

134

YOU & YOUR
BEDSET

a dream
team

135

Kosta Linnewäfveri Paradise
8550203

Tryckt mönster på finaste satinvara, design Ulrica Hydman-Vallien
100% bomull
Färg: Vit/svart
Storlek/pris:
Bäddset 50x60 cm, 150x210 cm: 999,Extra örngott (8550204) 50x60 cm: 159,-

Ulrica
Hydman
Vallien
KOSTA
LINNEWÄFVERI
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Kosta Linnewäfveri Tulip Satin

8550222

Tryckt bäddset av bomullsatin, motiv av
Ulrica Hydman-Valliens välkända tulpan.
Storlek: 50x60 cm + 150x210 cm
Pris: 1199,-

8550223
Extra örngott.
Storlek: 50x60 cm
Pris: 249,-

Kosta Linnewäfveri Turturduvor Satin

Kosta Linnewäfveri God Natt Satin

Ett nytt fantastiskt mönster av Ulrica Hydman-Vallien där
tankarna för dig rakt in i Edens lustgård.
Färg: vit 00

Bäddset av exklusiv bomullsatin med sköna meddelanden,
design av Ulrica Hydman-Vallien.

421022

421014

Storlek/pris:
Bäddset 50x60 cm, 150x210 cm: 999,Extra örngott 50x60 cm: 159,-

Storlek/pris:
Bäddset 50x60 cm, 150x210 cm: 899,Extra örngott 50x60 cm: 199,-
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microfiber
Lord Nelson
Microfiberkudde
Mellan

Lord Nelson
Microfiberkudde
Lång

420452

Passar ofta dem som sover
på rygg eller på sidan.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm. Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i
microfiber
Pris: 399,-

420454

Denna kudde är lite längre och snygg
att bädda sängen med, gärna många
kuddar och blanda örngottsfärgerna.
Köp gärna till våra örngott 420006.
Färg: vit 00
Storlek: 50x90 cm. Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i microfiber
Pris: 449,-

Lord Nelson
Microfiberkudde Låg

Lord Nelson
Microfibertäcke Medium

Lord Nelson
Microfiberkudde Hög

En låg kudde är ofta bekväm för dig som sover
på mage.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm
Vikt: 700 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Pris: 349,-

Detta täcke passar dig som varken är varm
eller fryser, lite mittemellan.
Färg: vit 00
Storlek:150x210 cm
Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i microfiber
Pris: 649,-

Sover du mest på sidan kan detta var ett
bra val.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm
Vikt: 1000 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i microfiber
Pris: 399,-

Lord Nelson
Microfibertäcke Sval

Lord Nelson
Microfibertäcke Dubbel

Lord Nelson
Microfibertäcke Varm

Detta täcke passar dig som ofta är varm
när du sover.
Färg: vit 00
Storlek: 150x210 cm
Vikt: 600 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i microfiber
Pris: 599,-

Detta är ett dubbelt täcke som passar utmärkt
att krypa ner i tillsammans med sin partner.
Det är tjockt och fluffigt och känslan påminn
om dun.
Färg: vit 00
Storlek: 230x220 cm
Vikt: 1300 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i microfiber
Pris: 999,-

Detta täcke passar dig som är frusen, det
håller dig lagom varm under natten. Det är
tjockt och fluffigt och ger en känsla
dun.
Färg: vit 00
Storlek: 150x210 cm
Vikt: 1200 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i microfiber
Pris: 649,-

420451

420455

420456

420458
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420453

420457

Lord Nelson Victory
Mikrofiberkudde

Lord Nelson Victory
Mikrofiberkudde

410811

410813

Kudde med fyllning av 800 g
mikrofiber med bra stadga och som
håller formen länge. Kommer i en
genomskinlig väska med dragkedja.
Storlek: 50x60 cm
Vikt: 800 g
Pris: 299,-

Extra lång kudde med fyllning av
1200 g mikrofiber med bra stadga
och som håller formen länge.
Kommer i en genomskinlig väska
med dragkedja.
Storlek: 50x90 cm
Vikt: 1200 g
Pris: 399,-

Lord Nelson Victory Mikrofibertäcke
410812

Täcke med fyllning av 900 g mikrofiber som har en mycket lång
livslängd. Packad i en genomskinlig väska med dragkedja.
Storlek: 150x210 cm. Vikt: 900 g
Pris: 849,-

silk

Silke är ett ljuvligt material att sova i eftersom
materialet andas och är värmereglerande. Svalkar
när det är varmt och värmer när det är kallt.

Kosta Linnewäfveri Silkeskudde

Kosta Linnewäfveri Silkestäcke

Silkeskudde som är skön att vila huvudet mot. Det yttersta
tyget är i allra lenaste bomullssatin. Fyllningen är av
50% polyester och 50% lyxigt Tussah-silke.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm
Vikt: 700 g
Förpackning:
non-woven väska
Pris: 899,-

Täcket har ett yttertyg i 100 % kammad bomullssatin.
Den mjuka och sköna fyllningen är
i 600 grams Tussah-silke.
Färg: vit 00
Storlek: 150x210 cm
Vikt: 600 g
Förpackning:
non-woven väska
Pris: 1699,-

410809

410810
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synthetic

Queen Anne
Syntetkudde Medium
420445

Passar ofta dom som sover på rygg eller på sidan.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm
Vikt: 450 g
Material: Tyg i bomull,
fyllning i polyesterfiber
Pris: 169,-

Ett syntettäcke är lätt, mjukt och formbart.
Syntetkudden är mjuk och skön, med slitstarkt yttertyg. Syntettäcken och kuddar
kan tvättas och torktumlas, det gör att
de är hygieniska och allergivänliga,
även efter många tvättar
behåller de sin karaktär.

Queen Anne
Syntetkudde Låg

Queen Anne
Syntettäcke Medel

Queen Anne
Syntetkudde Hög

Ofta bekväm för dig som sover på mage.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm
Vikt: 350 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Pris: 149,-

Passar dig som ibland är varm och ibland är
kall när du sover.
Färg: vit 00
Storlek: 150x210 cm
Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Pris: 549,-

Sover du mest på sidan kan detta var
ett bra val.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm
Vikt: 500 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Pris: 179,-

Queen Anne
Syntettäcke Sval

Queen Anne
Syntettäcke Medel Dubbel

Queen Anne
Syntettäcke Varm

Färg: vit 00
Storlek: 150x210 cm
Vikt: 700 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Pris: 449,-

Passar för två personer. Passar dig som ibland
är varm och ibland är kall när du sover.
Färg: vit 00
Storlek: 230x220 cm
Vikt: 1200 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i microfiber
Pris: 849,-

Färg: vit 00
Storlek: 150x210 cm
Vikt: 1100 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Pris: 549,-

420444

420447

420448

420450
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420446

420449

under

pressure

Queen Anne Innerkudde
420403
Härlig fjäderfylld innerkudde som ger en skön
fluffighet och bra formstabilit
Storlek/pris:
40x40 cm 450 g
Pris: 99,45x45 cm 550 g
Pris: 129,-

vikttäcket:
den nya hälsotrenden

40x40

50x50 cm 750 g
Pris: 139,60x60 cm 1000 g
Pris: 169,-

45x45

80x80 cm 1600 g
Pris: 219,-

50x50

60x60

80x80

Queen Anne
Kuddskydd
420256

Praktiskt kuddskydd med blixtlås.
Gjord i stretchfrotté som håller
din kudde fräsch längre.
Färg: vit 00
Storlek: 50x60 cm, 50x90 cm
Vikt: 135 g/m²
Pris: 50x60 cm: 79,50x90 cm: 119,-

Kosta Linnewäfveri Vikttäcke Enkel
Tyngre täcke som ger en omslutande effekt på kroppen och bidrar till en
bättre sömnkvalitet, täcket formar sig efter kroppen och gör att användaren
känner ett lugn och mindre stress. Rekommendationen är att välja ett täcke
som motsvarar 7–12% av kroppsvikten. Fyllning av polyesterfiber
och glaspärlor.

Vikttäcke 7 kg
410964

Storlek: 150x210 cm
Pris: 1099,-

Queen Anne Innerkudde

Queen Anne Fjäderkudde

410815

420018

Vikttäcke 9 kg

Innerkudde med fyllning av fjäder, passar bra till våra kuddfodral 410744.
Storlek: 50x60 cm. Vikt: 880 g. Förpackning: plastpåse
Pris: 249,-

Kudde med stoppning av 100 % fjäder.
Storlek: 50x60 cm. Vikt: 750 g
Pris: 249,-

Storlek: 150x210 cm
Pris: 1199,-

410965

Vikttäcke 11 kg
410969

Storlek: 150x210 cm
Pris: 1299,-
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linen

Kosta Linnewäfveri Kuvertlakan Lin
420064

Kuvertlakan sydda efter din bäddmadrass i fantastisk kvalitet av mjukt och exklusivt lin.
Färg: vit 00, grå 95
Storlek/pris:
90x200 cm: 849,180x200 cm: 1199,-

95

00

percale

Kosta Linnewäfveri Underlakan Percale
420065

Skönt och svalt underlakan av bomullspercale.
Färg: vit 00
Storlek/pris:
50x60 cm: 89,150x260 cm: 299,180x260 cm: 349,240x260 cm: 449,-

Kosta Linnewäfveri Kuvertlakan Percale
420063

Kuvertlakan sydda efter din bäddmadrass i fantastisk kvalitet av mjuk och
sval bomullspercale. Passar bäddmadrasser med en tjocklek upp till 8 cm.
Färg: vit 00, ljusgrå 92, grå 95
95

00

Storlek/pris:
90x200 cm: 349,- 105x200 cm: 349,- 120x200 cm: 399,- 140x200 cm: 399,160x200 cm: 449,- 180x200 cm: 499,- 210x200 cm: 549,-

92
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microfiber

satin
Kosta Linnewäfveri Dra-på-lakan Satin
420057

Sköna dra-på-lakan med resår av bomullsatin. 100% bomull
Färg: vit 00, ljusgrå 92, grå 95
Storlek/pris:
90x200 cm: 299,120x200 cm: 349,160x200 cm: 349,180x200 cm: 399,-

Lord Nelson Victory Underlakan
420066
00

92

Underlakan i mjuk microfiber, perfekta för båten, husvagnen,
campingen eller i sommarstugan. De är slitstarka och tar liten plats.
Färg: vit 00

95

Storlek/pris:
150x260 cm: 169,240x260 cm: 249,-

Lord Nelson Lakan och örngott Satin
420007

Stilrena lakan i fin 100 % kammad bomullsatin. Komfortabla och
lätta att kombinera med bäddset, oavsett färg och mönster.
Färg: vit 00, grå 95, mörkgrå 97

plain weave

Storlek/Pris:
50x60 cm: 115,150x260 cm: 339,180x260 cm: 399,240x260 cm: 499,-

Queen Anne Lakan och örnott Bomull
420006

Lättkombinerade lakan och örngott i fin 100 % kammad bomull.
Lätt att kombinera med bäddset oavsett färg och mönster.
Färg: vit 00, grå 95

00

95

Storlek/pris:
50x60 cm: 59,55x90 cm: 80,150x260 cm: 199,180x260 cm: 249,240x260 cm: 299,-

97

Queen Anne Dra-på-lakan

Kosta Linnewäfveri Underlakan Satin 270x270 cm

420008

420110

Praktiskt dra-på-lakan med resår som finns i fyra olika storlekar.
Färg: vit 00, grå 95

Extra brett underlakan av bomullsatin.
Färg: vit 00
Storlek: 270x270 cm
Pris: 499,-

Storlek/pris:
90x200 cm: 179,120x200 cm: 199,160x200 cm: 219,180x200 cm: 249,-

00
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95

Special
design
Många av produkterna i denna katalog kan
specialdesignas, d v s märkas eller
färganpassas eller på annat sätt kundanpassas
enligt dina önskemål. Se förslag på nästa sida.

Your logo,your colour

no compromises

Specialdesign förutsätter vissa
minikvantiteter och leveranstider
Vid större volymer lönar sig specialdesign
jämfört med märkning av lagervara i Sverige.
Vi hjälper dig med designförslag och skisser!
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Golfhandduk Brodyr
413010079/410079

Bomullskasse

Trippelvikt golfhandduk i 100%

411112/410156

bomullsvelour. En

Leverans ca
4–4,5 månader
Lagerfärger
från 500 st
(Vit, natur, Svart)
Egen pms
från 3000 st

silverfärgad hängare i metall ingår.
Mått 40x50 cm (ovikt).
Egen pms ifrån 100st

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.

Termosmugg
411058

Leverans ca
4–4,5 månader.
Egen pms
ifrån 3000 st.

Relief Handduk

Invävd Handduk
413010006

413010003

Frottéhandduk med invävt
mönster/logga i slitstark
kvalité. Dubbelgarn i 100%
bomull.
Välj två färger i valfri PMS färg.

Frottéhandduk i egen
PMS färg. 100% bomull.
Motivet ”skärs” ut, vilket
ger en diskret märkning
med ton-i-ton effekt.
Välj emellan enbart
relief, enbart invävda
bårder eller att ha båda
alternativen.
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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 m
 iljö-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

Code of
Conduct
& other
Initiatives

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-, elektricitetsoch 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 transportupphandlingar 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 fortfarande 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. Inspektionerna
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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D&J AUTUMN & WINTER 2021

“towards the cozy
time of year”
Again it’s moving towards the cold and dark
period of the year. But also the cozy period.
And we make it cozier. Just ask the cat.
He just loves his new chequered plaid.

