
GIVE YOUR BRAND   D&
J  SPRING & SUM

M
ER  COLLECTION 2023

PROUD SUPPLIER TO 
NEW WAVE PROFILE

SOMMARGÅVOR 2023



gåvokort året runt!

Gåvokort har blivit det enkla och uppskattade sättet
att markera till exempel säsongsavslut eller individuella insatser.

Gåvokort funkar lika bra under hela året och Joyful Giftcard 
är kanske det gåvokort på marknaden som är mest komplett.

Under åren med omfattande distanskommunikation  har 
Joyful Giftcard utvecklats till en extremt flexibel plattform 

för hälsningar och belöningar som innefattar gåvor. 

Du kan få en uppfattning om möjligheterna 
och utbudet av varumärken på joyfulgiftcard.se

 Vi berättar gärna mer. 

joyfulgiftcard.se



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Alla priser är exkl. moms och gäller till 31 dec 2022. ©D&J Frantextil. 
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Bath
So much personality can be displayed in a bathroom, so much colour 
and textures that together adds to the feeling of well-being. Our Bath 
textiles collection has grown a lot in the last years and is very comple-
te with variations in qualities and style on both towels, bathrobes and 
accessoires. We are particularily proud over our Fairtrade® towel col-
lection in 24 colours. Choice is about feeling, but also consciousness. 
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Lord Nelson Victory Tygpåse Torsvik
410222
Lätt tygpåse med plats för badlakan, badkläder och annat du vill 
ha med dig till stranden. Matcha gärna med hamam 410221 samt 
hamam-badrockarna 410337

Färg: Vit 00, marin 58
Material: 100% Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 41x38 cm
Pris: 75:- (1-25 st) 68:- (50-125 st) 63:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Hamam Medbo
410335
Hamam i tre mjuka och ljusa färger med klassiska ränder. Välj mellan 
två storlekar. Perfekt att ta med till stranden, båten eller till picknick-
en. Kombinera gärna med tygväskan 410336 i samma serie.

Färg: Blå 50, grön 60, grå 95
Material: 100% Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek/pris: 
90x150 cm 199:- (1-25 st) 179:- (50-125 st) 167:- (250-500 st)
100x180 cm 249:- (1-25 st) 224:- (50-125 st) 209:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Tygpåse Medbo
410336
Lätt tygpåse med plats för badlakan, badkläder och annat du vill ha 
med dig till stranden. Matchar mönstret och färgerna från hamam 
410335. 

Färg: Blå 50, grön 60, grå 95
Material: 100% Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 41x38 cm
Pris: 79:- (1-25 st) 71:- (50-125 st) 66:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory  
Badrock Hamam
410337
Hamam-badrock i två ursnygga 
maritima färger. Rocken är mjuk att 
ha på sig, tar liten plats och torkar 
snabbt. Kombinera gärna med  
hamam 410221 och tygpåsen 
410222 i samma serie.

Färg: Vit 00, marin 58
Material: 70% återvunnen bomull, 
30% polyester
Förpackning: Plastpåse
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Pris: 439:- (1-25 st) 395:- (50-125 st) 
369:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Metallhängare Anchor
411098 

Hängare av aluminium som lätt skruvas upp eller används som 
prydnad.

Färg: Vit 00, silver 94, svart 99
Förpackning: Papper
Storlek: 12x16x4,5 cm
Pris: 69:- (1-25 st) 62:- (50-125 st) 58:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Hamam Torsvik
410221
Hamam med färgerna vitt och marinblått kommer i två storlekar. 
Perfekt att ta med till badstranden eller i picknickväskan. 

Färg: Vit 00, marin 58
Material: 100% Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek/pris: 
90x150 cm 199:- (1-25 st) 179:- (50-125 st) 167:- (250-500 st)
100x180 cm 249:- (1-25 st) 224:- (50-125 st) 209:- (250-500 st)
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Lord Nelson Victory Hamam Morhult
410216
Hamam Morhult med vita ränder ger en klassisk tidlös stil.  
Handduken har fransar på kortsidorna, är tillverkad i 100% bomull 
och kommer i fem färger. Tar liten plats och kan även användas som 
picknicfilt, duk, eller som ett klädesplagg.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grön 60, grå 95
Material: 100% Bomull 
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 90x150 cm
Pris: 209:- (1-25 st) 188:- (50-125 st) 176:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Hamam Amdal
410217
Hamam Amdal med breda och smala ränder ger en klassisk tidlös 
stil. Handduken har fransar på kortsidorna, bomull och kommer i fem 
färgställningar. En Hamam kan användas som handduk, picknicfilt, 
duk, eller som ett klädesplagg, den tar liten plats och torkar snabbt.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grön 60, grå 95
Material: 100% Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 90x150 cm
Pris: 209:- (1-25 st) 188:- (50-125 st) 176:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Hamam Skärbo
410218
Hamam Skärbo med smala vita ränder med en basfärg ger hand-
duken en känsla av lugn och harmoni. Handduken har fransar på 
kortsidorna., 100% bomull och kommer i fem färgställningar.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grön 60, grå 95
Material: 100% Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 90x150 cm
Pris: 209:- (1-25 st) 188:- (50-125 st) 176:- (250-500 st)

Lord Nelson Strandmatta
411188
Lord Nelsons hopfällbara strandmatta med ryggstöd är perfekt att ta 
med till stranden, poolen eller campingplatsen. Används lika bra som 
solsäng eller solstol där sanden lätt kan borstas bort innan hemfärd.
Vik ihop lätt med hjälp av kardborrebanden och transportera be-
kvämt med axelremmen. Ryggstödet har en lätt stålkonstruktion och 
kan justeras i rätt vinkel för en position där du kan slappna av när du 
exempelvis vill läsa en bok. 
Praktiskt: Den lilla förvaringsfickan med dragkedja är perfekt att
förvara nycklar, solkräm och andra småsaker i.

Färg: Natur 02, marin 58, mörkgrå 97, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek:164x52 cm
Pris: 449:- (1-25 st) 404:- (50-125 st) 377:- (250-500 st)
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Lord Nelson Victory Badlakan  
Hamam Återvunnen
410211
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
Material: 70% återvunnen bomull, 30% polyester
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 90x150 cm
Pris: 209:- (1-25 st) 188:- (50-125 st) 176:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Cabana 
420644
Badlakanet Cabana har en sida i velour som ger en mjukt och härlig 
känsla när man sveper det kring sig, andra sidan är öglefrotté för bra 
uppsugningsförmåga. Cabana kommer i fyra olika färgsättningar. 

Färg: Marin/sand 5803, marin/gul 5812, marin/röd 5835,  
turkos/cerise 5430 
Material: 100% bomull
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 400 g/m2

Storlek: 80x160 cm 
Pris: 399:- (1-25 st) 359:- (50-125 st) 335:- (250-500 st)
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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. 

Färg: Rosa/ljusblå 5023, turkos/cerise 5430, sand/marin 5803,  
marin/röd 5835, grön/grå 6546, grå/svart 9995 
Material: 100% bomull
Vikt: 400 g/m2

Storlek: 90x160 cm
Förpackning: Plastpåse 
Pris: 399:- (1-25 st) 359:- (50-125 st) 335:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Multi
420645
Badlakan med flera färger gör att de sticker ut på stranden och är 
lätt att hitta efter badet. God uppsugningsförmåga, mjuk och gosig 
att svepa in sig i. 

Färg: Marin 58, Multi 999
Material: 100% Bomull
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 450 g/m2

Storlek:160x80 cm
Pris: 399:- (1-25 st) 359:- (50-125 st) 335:- (250-500 st)

10
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Lord Nelson Victory Badlakan Melange 
420643
Melangemönstrat badlakan med inspiration från strand och hav 
med färger som för tankarna till musslor, ostron, sand och maneter. 
Badlakanet är tillverkat av mjuk bomull och har en bård med fransar.

Färg: Sand 03, rosa 23, marin 58, ljusgrå 95
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 80x160 cm
Pris: 469:- (1-25 st) 422:- (50-125 st) 394:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Frotté Seaside
410123
Frotté i två olika färgsättningar med ränder och maritima färger, välj 
mellan tre olika storlekar.

Färg: Vit 00, marin 58
Material: 100% Bomull, 500 g/m2
Förpackning: Plastpåse
Storlek/pris: 
50x70 cm 139:- (1-25 st) 125:- (50-125 st) 117:- (250-500 st)
70x130 cm 289:- (1-25 st) 260:- (50-125 st) 243:- (250-500 st)
80x160 cm 399:- (1-25 st) 359:- (50-125 st) 335:- (250-500 st)

10 11
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Kosta Linnewäfveri Bomull/Lin Frotté 
410059
En fantastisk frotté i modern design. Frottén är strukturvävd 
på båda sidor och har en blandning av bomull (70%) och lin (30%) 
för bra uppsugningsförmåga. En modern frottéhandduk 
med en nätt bård.

Färg: Vit 00, sand 03, turkos 54, marin 58, grå 95, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 500 g/m² 
Storlek/Pris:  
50x70 cm 129:- (1-25 st) 116:- (50-125 st) 108:- (250-500 st) 
70x130 cm 339:- (1-25 st) 305:- (50-125 st) 285- (250-500 st) 
90x150 cm 499:- (1-25 st) 449:- (50-125 st) 419- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Bomull/Lin set Linda 2+2
416153
Set med 2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan  
70x130 cm. 

Färg: Se Kosta Linnewäfveri Linda Frotté 410059
Förpackning: Presentkartong
Pris: 949:- (1-25 st) 854:- (50-125 st) 797:- (250-500 st)

12
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Kosta Linnewäfveri Frottéset set Jasmine 2+2 
416151
2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 65x135 cm.

Färg: Se Kosta Linnewäfveri Frotté 410934 
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 600 g/m²
Pris: 949:- (1-25 st) 854:- (50-125 st) 797- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Frotté 
410934
Exklusiv och högkvalitativ frotté av 100% bomull som är extra tjock 
i 600 g/m², tillverkad med kvalitet och njutning i tanken. 

Färg: Vit 00, sand 03, röd 35, turkos 54, marin 58, mörkgrå 97, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 600 g/m² 
Storlek/pris:  
50x70 cm 145:- (1-25 st) 131:- (50-125 st) 122:- (250-500 st)
65x135 cm 279:- (1-25 st) 251:- (50-125 st) 234:- (250-500 st)
90x150 cm 439:- (1-25 st) 395:- (50-125 st) 369:- (250-500 st)

12 13
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Lord Nelson Frottéset Kungshamn 2+2
416148
Fairtradecertifierat gåvoset med 2 st handdukar 50x70 cm 
och 2 st duschbadlakan 70x130 cm.

Färg: Se Lord Nelson Frotté 410004
Förpackning: Presentkartong
Pris: 749:- (1-25 st) 674:- (50-125 st) 629:- (250-500 st)

Lord Nelson Frotté  
410004
Fairtradecertifierad frottéserie av kammad öglefrotté. 
Passar den som gillar att skämma bort sig själv och sätta lite  
guldkant på tillvaron. 

Färg: Vit 00, sand 03, 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 

Förpackning: Plastpåse
Vikt: 550 g/m² 
Storlek:/pris:  
30x50 cm 49:- (1-25 st) 44:- (50-125 st) 41:- (250-500 st)
50x70 cm 119:- (1-25 st) 107:- (50-125 st) 100:- (250-500 st)
70x130 cm 269:- (1-25 st) 242:- (50-125 st) 226:- (250-500 st)-
90x150 cm 399:- (1-25 st) 359:- (50-125 st) 335:- (250-500 st)-

14
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Den högkvalitativa frottén från Lord Nelson är 
hållbar i dubbel bemärkelse. Fairtrademärkning-
en garanterar att produkten har tagits fram med 
hänsyn till miljön och till de som arbetat med 
bomullsfrottén. Genom att välja Fairtrade kan 
du påverka att det skapas bättre villkor för bom-
ullsproducenter och en mer hållbar framtid. 

14
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Queen Anne Frottéset Askersund 2+2 
416044
Ett set innehållande 2 st handdukar 50x70 cm och  
2 st duschbadlakan 65x130 cm. 

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
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 420 g/m²
Pris: 699:- (1-25 st) 629:- (50-125 st) 587:- (250-500 st)

Queen Anne Frotté  
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 31:- (1-25 st) 28:- (50-125 st) 26:- (250-500 st)
50x70 cm 79:- (1-25 st) 71:- (50-125 st) 66:- (250-500 st)
65x130 cm 179- (1-25 st) 161:- (50-125 st) 150:- (250-500 st)
90x150 cm 319:- (1-25 st) 287:- (50-125 st) 268:- (250-500 st)
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Lord Nelson Victory Frottéset Smögen 2+2  
410426
Badset i mjuk bomullsfrotté. Består av två duschbad lakan  
och två handdukar.

Färg: Vit 00, röd 35, marin 58, grå 95, mörkgrå 97, svart 99
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 550 g/m² 
Storlek: 50x70 cm, 65x130 cm
Pris: 749:- (1-25 st) 674:- (50-125 st) 629:- (250-500 st) Lord Nelson Victory Frottérock

410443
Rutig badrock i frotté från Lord Nelson Victory som med sin 
maritima design är trendig över tiden. En perfekt gåva för den som 
uppskattar stil och finess. Matcha gärna med handdukarna 410424.

Färg: Vit 00, marin 58, ljusgrå 95, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 450 g/m²
Storlek: S/M, L/XL , XXL 
Pris: 849:- (1-25 st) 764:- (50-125 st) 713:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Frotté  
410424
Exklusiv rutig öglefrotté. Med maritim design är Lord Nelson Victory 
trendig över tiden. En perfekt gåva för den som uppskattar stil och 
finess.

Färg: Vit 00, röd 35, marin 58, ljusgrå 95, mörkgrå 97, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 550 g/m²
Storlek/pris:  
50x70 cm 109:- (1-25 st) 98:- (50-125 st) 92:- (250-500 st)
65x130 cm 249:- (1-25 st) 224:- (50-125 st) 209:- (250-500 st)
90x150 cm 399:- (1-25 st) 359:- (50-125 st) 335:- (250-500 st)
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Queen Anne Sparock  
410906
Lyxigt designad våfflad sparock i 65% polyester och 35% bomull. 
Snygg och stilren piping på krage, fickor och ärm.

Färg: Vit 00, grå 95  
Förpackning: Plastpåse 
Vikt: 220 g/m² 
Storlek: S/M, L/XL, XXL  
Pris vit: 659:- (1-25 st) 593:- (50-125 st) 554:- (250-500 st) 
Pris grå: 799:- (1-25 st) 719:- (50-125 st) 671:- (250-500 st) 

Kosta Linnewäfveri Sparock  
420641
Denna sparock från Kosta Linnewäfveri i stentvättad bomull ger en 
lätt och sval känsla mot kroppen. Den torkar snabbt och tar liten 
plats om du vill ha med den på resan.

Färg: Vit 00, marin 58, mörkgrå 97
Material: 100% stentvättad bomull
Förpackning: Plastpåse 
Vikt: 150g /m2
Storlek: S/M, L/XL
Pris vit: 499:- (1-25 st) 449:- (50-125 st) 419:- (250-500 st)
Pris marin/grå: 579:- (1-25 st) 521:- (50-125 st) 486:- (250-500 st)

18
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Lord Nelson Victory Korallrock 
420600
Mjuk och len rock av mikrofleece som ger den perfekta mysfaktorn.

Färg: Vit 00, röd 35, marin 58, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 290 g/m²
Storlek: S/M, L/XL (ej grå på L/XL)
Pris: 549:- (1-25 st) 494:- (50-125 st) 461:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Velourrock
420638
Maritim rock av bomullsvelour, 400 g/m². 
Broderad logo på bröstfickan.

Färg: Vit 00, marin 58
Förpackning: Plastpåse
Storlek: S/M, L/XL
Pris: 699:- (1-25 st) 629:- (50-125 st) 587:- (250-500 st)

Queen Anne Badrock  
410003
Prisvärda badrockar i öglefrotté. Rocken är stickad, mjuk och tålig.

Färg: Vit 00, marin 58, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 360 g/m² 
Storlek: S/M, L/XL. 
Pris: 779:- (1-25 st) 701:- (50-125 st) 654:- (250-500 st)

Lord Nelson Badrock  
420604
Skön frottérock i 100% bomull. Klassiskt enfärgad. Skön att gömma 
kroppen i efter ett avkopplande bad.

Färg: Vit 00, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Vikt: 445 g/m²
Storlek: S/M‚ L/XL‚ XXL 
Pris vit: 799:- (1-25 st) 719:- (50-125 st) 671:- (250-500 st) 
Pris grå: 999:- (1-25 st) 899:- (50-125 st) 839:- (250-500 st)
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Kosta Linnewäfveri Badrock 
College 
420642 
Underbar morgonrock/badrock i collegetyg. Att 
ha på sig denna är som att gå runt i en jätte-
stor myströja. Två fickor med mudd i ärmarna. 
Huvband och skärp i midjan. Välj mellan fem 
olika färger.

Färg: Sand 02, vinröd 38, denim 59 grå 95, 
grafitgrå 97
Material: c:a 55% bomull, 45% polyester
Förpackning: Plastpåse
Storlek: S/M, L/XL, XXL 
Pris: 549:- (1-25 st) 494:- (50-125 st) 461:- 
(250-500 st)

Queen Anne Golfhandduk
410079
Golfhandduk i bomullsvelour och med hängare

Färg: Vit 00, röd 35, marin 58, svart 99  
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 40x50 cm
Pris: 89:- (1-25 st) 80:- (50-125 st) 75:- (250-500 st)
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Queen Anne Resenecessär 
410089
Praktisk resenecessär med många fack och upphängnings krok. 
Fungerar utmärkt till affärsresorna och lillsemestern.

Förpackning: Plastpåse
Storlek: 17,5x9x23 cm
Pris: 139:- (1-25 st) 125:- (50-125 st) 117:- (250-500 st)

Lord Nelson Resenecessär Canvas
411147
Resenecessär av bomullscanvas med upphängningskrok  
med ett stort fack tillsammans med flera mindre praktiska  
förvaringsmöjligheter.

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 17x9x23 cm
Pris: 179:- (1-25 st) 161:- (50-125 st) 150:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Gäster 2-pack 
420661
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
Förpackning: Plastpåse
Pris: 129:- (1-25 st) 116:- (50-125 st) 108:- (250-500 st)
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Lord Nelson Badrumsmatta Rund 
410935
Exklusiv badrumsmatta av polyesterchenille

Färg: Vit 00, sand 03, röd 35, lila 46, turkos 54, marin 58,  
äpplegrön 63, grå 95, mörkgrå 97
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 70 cm
Pris: 359:- (1 st) 323:- (5-12 st) 302:- (25-50 st)

Lord Nelson Badrumsmatta Stor 
410936
Badrumsmatta i en lite större storlek.  

Färg: se 410935
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 70x120 cm
Pris:  569:- (1 st) 512:- (5-12 st) 478:- (25-50 st)

Lord Nelson Badrumsmatta
410933
Exklusiv badrumsmatta av polyesterchenille

Färg: se 410935
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 60x90 cm
Pris: 369:- (1 st) 332:- (5-12 st) 310:- (25-50 st)

Lord Nelson Duschdraperi 
410932
Duschdraperi av 100% polyester som är 
behandlad för en vattentät  
upp levelse, den är försedd med öljetter och 
ringar medföljer. 

Färg: Vit 00
Förpackning: Plastförp. med upphängnings-
krok
Storlek: 180x200 cm 
Pris: 219:- (1 st) 197:- (5-12 st) 184:- (25-50 st)

Queen Anne Badtermometer
411010
Håll koll på vattentemperaturen med denna praktiska  
badtermometer. Toppen på termometern är väl lämpad för logopåtryck. Termometern 
levereras med toppen avtagen vilket gör förpackningen tunn, enkel och billig att skicka med 
Posten.

Färg: Vit 00, röd 35, turkos 54, royalblå 55, lime 62
Material: Plast
Förpackning: Kartong 
Storlek: 19 cm
Pris: 59:- (1-50 st) 53:- (100-250st) 50:- (500-1000 st)

Queen Anne Spatofflor 
410931
Perfekta tofflan för mysiga stunder i SPA, eller för hemmabruk.

Färg: Vit 00
Material: Tyg i våfflad bomull, sula i EVA
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 36/39, 40/45
Pris: 45:- (1-50 st) 41:- (100-250st) 38:- (500-1000 st)
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Pack
People bring things. Across the world or just home from the super-
market. All that you need for a long journey or just a little hike to the 
nearest point in nature where you can have some coffee and a sand-
wich. Tote bags and water bottles are also extremly popular gifts for 
everyday use. You never know when you get thirsty or need to take 
something with you. Be prepared.
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Lord Nelson Duffelväska 
411153
Duffelväskan är lätt att packa och dess olika bärremmar ger 
flera bra sätt att bära väskan.

Färg: Marin 58, grå 95
Material: Bomullscanvas
Förpackning: Non woven-påse
Storlek: 55x35x25 cm, volym: ca 40 liter
Pris: 899:- (1-25 st)  809:-  (50-125 st)  755:- (250-500 st)

Lord Nelson Kurirväska  
411082
Praktisk väska med lång bärrem. 
Datorfack inuti som gör den ypperlig som arbetsväska.

Färg: Marin 58, grå 95
Material: Bomullscanvas
Förpackning: Non woven-påse
Storlek: 38x12x29 cm
Pris: 599:- (1-25 st)  539:-  (50-125 st)  503:- (250-500 st)

Lord Nelson Fodral Läsplatta 
411234
Snyggt och praktiskt fodral för läsplatta. En smidig väska med flera fack 
som kan anpassas med eget tryck eller brodyr. 

Färg: Marin 58, grå 95
Material: Bomullskanvas
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 21x29 cm
Pris: 299:- (1-25 st)  269:-  (50-125 st)  251:- (250-500 st)

Lord Nelson Laptopväska 
411214
Kanvasväska för 15” bärbar dator. En smidig väska med flera fack,  
handtag och visitkortsbricka som är lätt att ta med sig på arbetsmötet 
och kan anpassas med eget tryck eller brodyr. Handtag av PU-läder.

Färg: Marin 58, grå 95
Material: Bomullskanvas
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 35x23 cm
Pris: 399:- (1-25 st)  359:-  (50-125 st)  335:- (250-500 st)
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Morberg Orrefors Hunting Kurirväska Kanvas 
411167 
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.

Färg: Sand 03
Material: Bomullskanvas, läder, mässing 
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 48x28x16 cm
Pris: 3499:- (1 st)  3149- (5-12 st)  2939:- (25-50 st)

Morberg Orrefors Hunting Duffelväska Kanvas 
411166
Rymlig och praktisk duffelväska med yttertyg av vaxad bomullskan-
vas i 450 g/m² och innerfoder av 280 g/m² bomull, perfekt för en 
weekendresa eller längre. Detaljer i äkta läder och mässing.

Färg: Sand 03
Material: Bomullskanvas, läder, mässing
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 51x28x31 cm
Pris: 3499:- (1 st)  3149- (5-12 st)  2939:- (25-50 st)

Morberg Orrefors Hunting Necessär Kanvas 
411168
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.

Färg: Sand 03
Material: Bomullskanvas, läder, mässing
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 28x13x14 cm 
Pris: 849:- (1 st)  764:- (5-12 st)  713:- (25-50 st)

Morberg Orrefors Hunting Kurirväska 
411163 
Kurirväska med flera praktiska fack och fickor inklusive en datorficka.

Färg: Svart 99
Material: Yttertyg av 60% polyester och 40% bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 47x30x17 cm
Pris: 899:- (1 st)  809- (5-12 st)  755:- (25-50 st)

Morberg Orrefors Hunting Necessär 
411164 
Smidig och lätt necessär att packa ned till resan.

Färg: Svart 99
Material: Yttertyg av 60% polyester och 40% bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 27x14x15 cm 
Pris: 369:- (1 st)  332:- (5-12 st)  310:- (25-50 st)

Fler Morberg by Orrefors Hunting
på kapitlet Outdoor, sida 64.
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Bomullskasse 150g Recycled 
411140 
Kasse vävd av åter vunna bomullstrådar och har fått lite extra poly-
estertrådar tillagda då fibrerna i återvunnen bomull är svagare, på 
detta sätt får du en slitstark kasse. 

Färg: Vit 00, röd 35, orange 36, marin 58, grå 95, svart 99
Material: 70% återvunnen bomull, 
30% polyester
Storlek: 41x38 cm, längd handtag 68 cm 
Pris: 45:- (1-50 st)  41:- (100-250 st)  38:- (500-1000 st)

Lord Nelson Victory Tygväska Kustliv 
411241
Tygväska med bälg i tåligt kanvastyg i fyra olika färger med etiketten 
”Coast Life”.  Passar lika bra att bära badkläderna i som att använda till 
shoppingväska.

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95, svart 99
Material: 100% bomullskanvas
Förpackning: Bulkpackas
Storlek: 37x42, botten 10x37 cm
Pris: 179:- (1-25 st)  161:-  (50-125 st)  150:- (250-500 st)
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Bomullskasse 150g Fairtrade 
411127
Bomullskasse som är gjord av bomull certifierad med Fairtrade.  
Fairtrade märkningen garanterar att produkten har tagits fram med  
hänsyn till miljön och till de som arbetat med bomullsfrottén.

Färg: Natur 02, svart 99
Material: 100% bomull
Storlek: 41x38 cm 
Pris: 65:- (1-50 st)  59:- (100-250 st)  55:- (500-1000 st)

Bomullskasse 450 g 
411128
Kraftig bomullskasse med bälg i både sidor och botten. 

Färg: Natur 02, svart 99
Material: 100% bomull
Storlek: 38x41x12 cm
Pris: 129:- (1-50 st)  116:- (100-250 st) 108:- (500-1000 st)

Bomullskasse 290 g 
410155
Rejäl bomullskasse med slittålig bälg i botten och korta bärhandtag.

Färg: Natur 02, svart 99
Material: 100% bomull 
Storlek: 42x42x12 cm
Pris: 69:- (1-50 st)  62:- (100-250 st)  58:- (500-1000 st)

Kosta Linnewäfveri Linnepåsar 
410160
Rustika linnepåsar med snör stängning i fem olika storlekar.  
Utmärkta att ge bort en gåva i.

Material: 100% lin
Storlek/pris: 
10x52 cm: 149:- (1-25 st)  134:- (50-125 st)  125:- (250-500 st)
15x20 cm: 75:- (1-25 st)  68:- (50-125 st)  63:- (250-500 st)
20x30 cm: 85:- (1-25 st)  77:- (50-125 st)  71:- (250-500 st)
30x40 cm: 109:- (1-25 st)  98:- (50-125 st)  92:- (250-500 st)
40x50 cm: 159:- (1-25 st)  143:- (50-125 st)  134:- (250-500 st)

Lord Nelson Lunchbag Jute 
411136
Denna lunchbag är gjord i jute och har en skyddande ptplast 
innanvändigt. Det går utmärkt att sätta ett trevligt budskap på bagen. 

Material: Utsida 100% jute, Insida 100% PP-plast
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 26,5x15x28
Pris: 75:- (1-50 st)  68:- (100-250 st)  63:- (500-1000 st)
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Lord Nelson Lunchbag 
410858
En praktiskt liten kasse för dina matlådor i en snygg matt finish. 
Den är gjord i polyester så om det spills är det lätt att tvätta ur den. 
Går fint att förädla med roliga tryck. 

Färg: Vit 00, svart 99
Material: 100% Polyester
Förpackning: Plastpåse
Mått: 32x20x17 cm
Pris: 29:- (1-50 st)  26:- (100-250 st)  24:- (500-1000 st)

Bomullskasse 150 g med korta handtag  
411112
Praktisk och användbar bomullskasse med handtag i härliga 
färgalternativ.

Färg: Vit 00, natur 02, gul 12, rosa 23, röd 35, orange 36, lila 46, 
marin 58, turkos 54, grå 97, svart 99
Material: 100% bomull
Vikt: 150 g/m²
Storlek: 41x38 cm
Pris: 33:- (1-50 st)  30:- (100-250 st)  28:- (500-1000 st)

Bomullskasse 150 g 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
Material: 100% bomull
Vikt: 150 g/m² 
Storlek: 41x38 cm, längd med handtag 68 cm
Pris: 33:- (1-50 st)  30:- (100-250 st)  28:- (500-1000 st)
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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
Material: 100% Polyester
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 41x33x28 cm, volym 60 l
Pris: 89:- (1-25 st)  80:- (50-125 st)  75:- (250-500 st)

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
Material: 100% Polyester
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 41x33x28 cm, volym 60 l
Pris: 179:- (1-25 st)  161:- (50-125 st)  150:- (250-500 st)
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Lord Nelson Stålflaska 
411145
En snygg flaska i stål. Botten går att skruva av så du kan fylla din 
flaska med is eller frukt. Snygg kork i stål med detaljer.  
Ögla i gummi som gör det lätt att fästa flaskan på utflykten. 
Använd ej kolsyrad dryck i flaskan. 

Färg: Vit 00, champagne 02, röd 35, marin 58, krom 94, svart 99
Material: Stål
Förpackning: Kartong med bild
Storlek: 45 cl 
Pris: 175- (1-25 st)  158:- (50-125 st)  147:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Isolerad mugg 
411229
Vacuumisolerande mugg med dubbelvägg. I locket finns en liten öppning 
att dricka ur samt en praktisk kapsylöppnare som du med lätthet tar loss.

Färg: Vit 00, krom 94
Material: Rostfritt Stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 9x16,5 cm, 0,5 l
Pris: 269:- (1-25 st)  242:-  (50-125 st)  226:- (250-500 st)
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Lord Nelson Glasflaska 
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
Material: Borosilikatglas, fodral av neopren
Förpackning: Kartong med bild
Storlek: 60 cl
Pris: 119- (1-25 st)  107:- (50-125 st)  100:- (250-500 st)

Stilren och praktisk flaska i glas med 
avtagbart neoprensfodral som passar 
utmärkt till att förvara i kylskåpet, ta med 
på promenader, träningar och utflykter. 
Fodralet, som finns i sju läckra färger, är 
inte bara snyggt utan gör även din flaska 
mer stöttålig. 

Lord Nelson Vattenflaska med Sugrör 
411176
Vattenflaska med hängare i locket och utrustad med sugrör.
Denna flaska är inte lämplig för kolsyrade drycker.

Färg: Transparent 00, rosa 23, orange 37, blå 50, marin 58, grön 60, svart 99
Material: BPA-fri TRITAN
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 70 cl 
Pris: 89:- (1-50 st)  80:- (100-250 st)  75:- (500-1000 st)
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Lord Nelson Termomugg  
411058
Praktisk termomugg med låsbart lock som håller värmen länge, 
det finns även en D-ring som gör att man kan hänga muggen i en 
karbinhake. 

Färg: Vit 00, champagne 02, gul 12, cerise 30, röd 35, vinröd 38, 
orange 36, lila 46, turkos 54, royal 55, marin 58, grön 65,  
mörkgrön 66, krom 94, grå 95, mörkgrå 97, matt svart 99

Material: Stål 
Förpackning: Kartong med bild 
Storlek: 21x6,7 cm, volym 35 cl  
Pris: 165- (1-25 st)  149:- (50-125 st)  139:- (250-500 st)

Att ta med sig en varm kopp kaffe 
hemifrån ska vara enkelt. Perfekt när 
du vill dricka ditt morgonkaffe eller te 
på väg till jobbet. Våra termosmuggar 
håller värmen länge! 
Om start temperaturen är 95° C så 
håller den 72° C efter 6 timmar och 
61° C efter 12 timmar. Välj din favorit 
bland våra 17 läckra färger. 
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Lord Nelson Vattenflaska 
410857
Vattenflaska som passar lika bra på gymmet, utflykten eller matbor-
det. Tygöglan i locket gör det möjligt att hänga flaskan på en krok 
eller runt handleden. Denna flaska är inte lämplig för kolsyrade 
drycker.

Färg: Transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 50, marin 58,  
grön 60, svart 99  
Material: BPA-fri tritan, lock i rostfri stål
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 60 cl
Pris: 59:- (1-50 st)  53:- (100-250 st)  50:- (500-1000 st)

Lord Nelson Vattenflaska  
411173 
Mindre modell av 410857 för den kortare löpturen eller gympasset, 
eller varför inte i väskan för en tur på stan som ersätter inköp av 
flaskvatten. Denna flaska är inte lämplig för kolsyrade drycker.

Färg: Transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 50, marin 58, 
grön 60, svart 99
Material: BPA-fri tritan, lock i rostfri stål
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 35 cl
Pris: 45:- (1-50 st)  41:- (100-250 st)  38:- (500-1000 st)

Lord Nelson Vattenflaska 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. Denna flaska är inte lämplig för kolsyrade 
drycker.

Färg: Transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 50, marin 58, 
grön 60, svart 99
Material: BPA-fri tritan.
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 80 cl
Pris: 75:- (1-50 st)  68:- (100-250 st)  63:- (500-1000 st)
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Outdoor
Get out! Get your gear and head out there: into the woods, to the 
mountains, or just have a picnic in the park. Be prepared for a long 
day outside. 
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ORREFORS HUNTING

2023
new

Orrefors Hunting Sågkedja
410851

En minimalistisk men otroligt effektiv såg att ha med sig ut i skogen. 
Motorsågskedjan med täta tänder skär åt båda hållen och avverkar 
snabbt stockar och mindre träd. 

Förpackning: Kartong och nylonfodral
Storlek: Kedja 65 cm, totalt 100 cm
Pris: 349:- (1-25 st)  314:- (50-125 st)  293:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Grillverktyg 3-pack 
410859

Stadiga grillverktyg för den kräsne grillaren. Handtag i trä som 
isolerar väl från värmen i övrigt i tjockt rostfritt stål för en robust 
känsla och stadighet. 

Förpackning: Kartong
Längd: 46 cm
Pris: 569:- (1-25 st)  512:- (50-125 st)  478:- (250-500 st)

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.

Förpackning: Kartong och canvaspåse
Storlek: 15 cm
Pris: 339:- (1-25 st)  305:- (50-125 st)  285:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Multiverktyg Liten 
411242

Litet och smidigt verktyg att stoppa med sig i fickan eller bär verktyget 
i skärp med hjälp av den bifogade nylonväskan. Innehåller tång, 4 olika 
skruvmejslar, kapsylöppnare, sågtandad kniv, kniv, avbitartång och nagelfil

Färg: Stål 94
Material: Rostfritt stål och handtag av gummiträ
Förpackning: Kartong
Storlek: längd utfälld 10,5 cm, ihopfälld 7 cm
Pris: 299:- (1-25 st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st)

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 present.
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Orrefors Hunting Ihopfällbar Stekpanna  
410855

Med denna hopfällbara stekpanna kan du laga mat till hela 
familjen runt lägerelden. Pannan är tillverkad i rostfritt stål och 
har ett ihåligt handtag i vilket du kan sticka in en pinne som 
förlängning om det börjar brännas om händerna.

Förpackning: Kartong och canvaspåse
Storlek: Diameter 28 cm
Pris: 469:- (1-25 st)  422:- (50-125 st)  394:- (250-500 st)

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.

Förpackning: Pizzakartong
Mått: Diameter pizzasten 33 cm, spade 63 cm utfälld. 
Pris: 999:- (1 st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st)

Orrefors Hunting Grillvantar
411131

Spara håret på underarmarna med dessa ordentliga  
grillhandskar i skinn från Orrefors Hunting.

Förpackning: Kartong
Storlek: Onesize
Pris: 389:- (1-25 st)  350:- (50-125 st)  327:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Köttvändare 2-pack 
411137

En kanonbra ”flipper” för grillen. De långa handtagen gör att 
du inte bränner dig men ändå når långt in på grillen på ett 
smidigt sätt. Går utmärkt att flippa kött, kyckling och grönsaker. 
Kommer i 2-pack med olika längd på skaften.

Material: Skaft i stål, handtag i gummiträ
Förpackning: Kartong
Storlek: 32 cm, 55 cm
Pris: 219:- (1-25 st)  197:- (50-125 st)  184:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Grillspett 2-pack 
410848

Två ordentliga grillspett i rostfritt stål. Spettets konstruktion 
gör att du enkelt kan skjuta av vad du än väljer att ha på det 
genom att föra en del av handtaget framåt. 

Förpackning: Kartong
Storlek:45 cm
Pris: 249:- (1-25 st)  224:- (50-125 st)  209:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Glaze
410849

Liten gryta i gjutjärn att ställa på grillen för att hålla glazen varm, 
levereras med snygg pensel – perfekt kit för den ihärdige grillaren. 

Förpackning: Kartong
Volym: 0,4 liter
Pris: 319:- (1-25 st)  287:- (50-125 st)  268:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Köttknivar 
410853

Fyra ordentliga grillknivar från Orrefors Hunting. Med dessa vassa 
knivar tar du dig igenom vilken köttbit som helst, mör som seg, 
medium som rare.

Förpackning: Bok-kartong
Storlek: 25 cm
Pris: 639:- (1-25 st)  575:- (50-125 st)  537:- (250-500 st)
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Orrefors Hunting Termosflaska Bambu 
411232

Snygg och praktisk termosflaska i bambu för varm eller kall dryck. Håller 
temperaturen under lång tid. 

Färg: Bambu 02
Material: Rostfritt stål med utsida av bambu
Förpackning: Kartong
Storlek: 6,5x19,5 cm, 32 cl
Pris: 269:- (1-25 st)  242:- (50-125 st)  226:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Termosflaska Bambulock 
411230

Rostfri termosflaska med dubbelvägg på insidan för att hålla både kyla 
och värme under en längre tid. Stilren design med snyggt lock av bambu.  
Färg: Vit 00, champagne 02, röd 35, marin 58, mörkgrön 65, svart 99
Material: Rostfritt Stål med kork av bambu
Förpackning: Kartong
Storlek: 7x21 cm, 50 cl
Pris: 229:- (1-25 st)  206:- (50-125 st)  192:- (250-500 st)
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Orrefors Hunting Termosflaska 50 cl 
411231 

Termosflaska i rostfritt stål som är försedd med dubbel vägg på 
insidan för att hålla både kyla och värme under en längre tid. 
Finns i sju olika färger. 

Färg: Vit 00, champagne 02, röd 35, marin 58, mörkgrön 65, 
krom 94, svart 99
Material: Rostfritt Stål
Förpackning: Kartong
Storlek: 7,2 x 27 cm, 50 cl
Pris: 199:- (1-25 st)  179:- (50-125 st)  167:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Termosflaska Marmor 
411233

Termosflaska med stilrent marmormönster, en flaska som är lika snygg 
att ställa fram på fikabordet som praktisk att ha med på utflykten då den 
håller temperaturen länge.
Färg: Marmor 00
Material: Rostfritt Stål
Förpackning: Kartong
Storlek: 7,2 x 27 cm, 50 cl
Pris: 239:- (1-25 st)  215:- (50-125 st)  201:- (250-500 st)
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Orrefors Hunting Aluminiumflaska 
411197 

Lätt flaska i aluminum med plastlock och karbinhake för 
att hänga i ryggsäck eller byxor. En bra outdoorvän för att 
minimera vikt.

Färg: Vit 00, rosa 23, orange 37, turkos 54, marin 58, 
grön 60, svart 99
Förpackning: Plastpåse 
Storlek: 75 cl
Pris: 89:- (1-50 st)  80:- (100-250 st)  75:- (500-1000 st)

Orrefors Hunting Silikonflaska 
411196

Flaska i silikon som du lätt kan tryck ihop och dra isär för att 
göra större eller mindre. I toppen finns en karbinhake för att 
hänga exempelvis på ryggsäcken. En perfekt outdoorprodukt 
för att minimera packningen. 

Färg: Marin 58, mörkgrön 65, mörkgrå 97, svart 99
Material: Silikon, lock av aluminium
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 500 ml
Pris: 175:- (1-50 st)  158:- (100-250 st)  147:- (500-1000 st)

Lord Nelson Corn Hole Game
411189 

Corn Hole är ett kul spel där alla kan vara med. Perfekt för fikarummet, 
familjen eller utmana vänner och bekanta. 

Material: Furu
Förpackning: Väska av non-woven med blixtlås
Storlek: 30x50x4 cm, ben 11 cm
Pris: 499:- (1-25 st) 449:- (50-125 st) 419:- (250-500 st)

SÅ STÄLLER DU UPP CORN HOLE-BRÄDAN: 
Ställ brädan på ett avstånd av 3-8 meter från kastaren beroende på vilket utrym-
me som finns tillgängligt. För nybörjare, börja på 3 meter och öka avståndet när 
ditt spel förbättras. 

HUR MAN SPELAR:
SINGEL
1. Alternera underhandskast mellan spelare tills alla 8 påsar har kastats. 
2. Upprepa tills 1 spelare vinner spelet.

DUBBEL (2 motsatta grupper om 2) 
1. En spelare från varje lag tar alternativa underhandkast tills alla 8 påsar har 
kastats. 
2. De andra två spelarna väntar vid brädan och ömsesidigt noterar poängen. 
3. Spelare byter nu roller och fortsätter att spela mot brädan, dvs de som kasta-
de först kommer nu att titta på och notera poängen och vice versa.

REGLER: 
1. Det första laget att nå 21 poäng vinner! 
2. Kasta alltid med fötterna bakom brädans framkant. 
3. Ett kast utanför brädan anses vara en foul och räknas inte
4. Alla påsar som lämnar en spelares hand betraktas som ett kast. 

POÄNG: 
1. Påse i hålet = 3 poäng 
2. Påse på brädan eller delvis i hålet = 1 poäng 
3. Påse på marken = 0 poäng
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Per Morberg 
 ORREFORS HUNTING

I denna kollektion har Per Morberg designat 
stilrena och tåliga utomhusprodukter att 
ha med ut på tur. 
Det goda livet skall åtnjutas på bästa sätt 
– mat med dryck och naturen tätt inpå.

Morberg Orrefors Hunting Termosmugg
411157 

Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga. 

Färg: Grön 65, svart 99
Förpackning: Displaykartong
Storlek: 75 cl
Pris: 349:- (1-25 st) 314:- (50-125 st)  293- (250-500 st)

Morberg Orrefors Hunting Termosflaska 
411155 

Vakuumisolerad termosflaska av rostfritt stål med dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga.

Färg: Grön 65, svart 99
Förpackning: Displaykartong
Storlek: 75 cl
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

Morberg Orrefors Hunting Mattermos
411156 

Vakuumisolerad mattermos av rostfritt stål med dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmå-
ga. Innehåller även en ihopfällbar sked av rostfritt stål..

Färg: Grön 65, svart 99
Förpackning: Displaykartong 
Storlek: 60 cl
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)
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MORBERG ORREFORS HUNTING

Morberg Orrefors Hunting 2-pack Grillspett
411169 

2-pack grillspett av rosépläterat rostfritt stål. 

Förpackning: Kartong och påse av nylon
Storlek: 37 cm
Pris: 269:- (1-25 st)  242:- (50-125 st)  226:- (250-500 st)

Morberg Orrefors Hunting Teleskopgrillpinne
411170 

Grillpinne av rostfritt stål och handtag av ek.

Förpackning: Påse av nylon
Storlek: 19-80 cm
Pris: 269:- (1-25 st)  242:- (50-125 st)  226:- (250-500 st)

Morberg Orrefors Hunting Plunta
411171 

Fickplunta av rostfritt stål som kommer med ett fodral av äkta läder.

Förpackning: Displaykartong
Storlek: 9x2,5x12 cm, 25 cl
Pris: 549:- (1-25 st)  494:- (50-125 st)  461:- (250-500 st)

Morberg Orrefors Hunting Stålmugg
411159 

Vakuumisolerad mugg av rostfritt stål med dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga. 
Handtaget har även en karbinhake.

Förpackning: Displaykartong
Storlek: 35 cl
Pris: 219:- (1-25 st)  197:- (50-125 st)  184:- (250-500 st)

Morberg Orrefors Hunting Emaljerad Metallmugg
411160 

Porslinsemaljerad metallmugg som är stöttålig och perfekt för skogsturen.

Färg: Grön 65, svart 99
Förpackning: Displaykartong
Storlek: 45 cl 
Pris: 199:- (1-25 st)  179:- (50-125 st)  167:- (250-500 st)

Morberg Orrefors Hunting Termosmugg
411158 

Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga. 

Färg: Grön 65, svart 99
Förpackning: Displaykartong
Storlek: 60 cl
Pris: 389:- (1-25 st)  350:- (50-125 st)  327:- (250-500 st)
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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: Sand 03, marin 58, grön 65, grå 95
Förpackning: Plastpåse
Volym: ca 23 liter
Pris: 649:- (1-25 st)  584:- (50-125 st)  545:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Kylväska 
410846

Kylbag i grov canvas med justerbar och ordentliga handtag. 
Med rejäl isolering håller den matsäcken kall under hela  
utflykten. Detaljer i PU-läder.

Färg: Sand 03, marin 58, grön 65, grå 95
Förpackning: Plastpåse
Volym: Ca 27 liter
Pris: 649:- (1-25 st)  584:- (50-125 st)  545:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Kylryggsäck Liten  
410344

Smidig kylryggsäck där du får plats med exempelvis en flaska 
bubbel, frukter och en termos. Ryggsäcken är en mindre 
variant av 410847

Färg: Grön 65, grå 95
Material: Kanvastyg
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 24x35x13 cm
Pris: 579:- (1-25 st)  521:- (50-125 st)  486:- (250-500 st)

Orrefors Hunting Kylväska Liten 
410343

Nätt och behändig kylväska där du får plats med exempelvis 
två matlådor, en vattenflaska/termos. Väskan är en mindre 
variant av 410846. 

Färg: Grön 65, grå 95
Material: Kanvastyg
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 30x20x20 cm
Pris: 579:- (1-25 st)  521:- (50-125 st)  486:- (250-500 st)
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Lord Nelson Ihopvikbar Korg 
411144

Hopfällbar shopping- och picknickkorg i tvättad denimlook.
Perfekt att ta med på utflykten eller shoppingrundan på stan. 
Picknick korgen är i bomullscanvas.

Färg: Marin 58, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 30 liter, 39x24x27 cm
Pris: 299:- (1-25 st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st)

Lord Nelson Kylväska
411192

Rymlig kylväska i polyester med bärhandtag, dragkedja för stängning 
upptill samt ett mindre fack på baksidan. En dag på stranden, havet eller 
en utflykt? Då är denna kylväska perfekt att förvara lunch eller andra 
kylvaror i.

Färg: Turkos 54, marin 58, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 45x38x18 cm
Pris: 209:- (1-25 st)  188:- (50-125 st)  176:- (250-500 st)

Lord Nelson Kylryggsäck R-PET
410999

Rymlig kylryggsäck från Lord Nelson med en större ficka längst 
fram och en mindre ficka på lockets ovansida och insida. Per-
fekt att packa inför utflyktsdagar, matcher eller picnic. 
Tillverkad av återvunna PET-flaskor.

Färg: Sand 02, marin 58, grå 95, svart 99
Material: R-pet, BPA-fri
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 30x15x41 cm
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)
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Nightingale Fleecepläd 
410401

Stilren, enfärgad fleecepläd med langetterad kant. Pläden  
är antipillingbehandlad vilket betyder att den inte nopprar.

Färg: Vit 00, sand 03, orange 36, röd 35, lila 46, turkos 54, 
marin 58, lime 62, grå 95, svart 99 
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm, 250 g/m²
Pris: 199:- (1-25 st)  179:- (50-125 st)  167:- (250-500 st)

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
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 120x160 cm, 250 g/m²
Pris: 219:- (1-25 st)  197:- (50-125 st)  184:- (250-500 st)

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

fleecepläd
    poncho
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Lord Nelson Golfparaply 
411083

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
Förpackning: Plastpåse
Storlek: Duken 130 cm, skaftet 63,5x1,4 cm
Pris: 209:- (1-25 st)  188:- (50-125 st)  176:- (250-500 st)

Lord Nelson Klassiskt Paraply  
411085

Klassiskt paraply med böjt handtag och aluskaft. Paraplyet har 
automatisk uppfällning och duken är gjord av 190t pongee.

Färg: Röd 35, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: Duken 112 cm, skaftet 63,5x1,2 cm
Pris: 199:- (1-25 st)  179:- (50-125 st)  167:- (250-500 st)

Lord Nelson Kompakt Paraply  
411086

Smidigt paraply som är lätt att ta med sig, med glas fiberskaft, 
automatisk uppfällning och duken är gjord av 190t pongee.

Färg: Svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: Duken 102 cm, skaftet 58 cm
Pris: 169:- (1-25 st)  152:- (50-125 st)  142:- (250-500 st)

Lord Nelson Sportparaply 
411084

Paraply med glasfiberskaft och dubbla lager av paraplyduk vid 
toppen. Paraplyet har automatisk uppfällning och duken är gjord 
av 190t polyester.

Färg: Röd 35, royal 55, marin 58, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: Duken 112 cm, skaftet 63,5x1,4 cm
Pris: 199:- (1-25 st)  179:- (50-125 st)  167:- (250-500 st)
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Reflexväst 
411036

Var säker och syns med våra reflexvästar. Färgerna Orange (36) och 
Lime (62) är CE-märkta och godkända med EN20471 för vuxen, och EN1150 för 
barn. 

Färg: Orange 36, lime 62
Förpackning: Plastpåse
Storlek/pris: 
Barn onesize 40x51 cm 45:- (1-50 st)  41:- (100-250 st)  38:- (500-1000 st)
Vuxen onesize 66x67 cm 65:- (1-50 st)  59:- (100-250 st)  55:- (500-1000 st)

Markeringsväst Reflex Kardborre
411174

Markeringsväst i reflekterande materiel med god synlighet i mörker. 
Knäppning med kardborre på framsidan.

Förpackning: Plastpåse
Storlek: 65x70 cm
Pris: 119:- (1-25 st)  107:- (50-125 st)  100:- (250-500 st)

Markeringsväst Reflective Dragkedja
411175

Markeringsväst i reflekterande materiel med god synlighet i mörker. 
Knäppning med dragkedja på framsidan.

Förpackning: Plastpåse
Storlek: 65x70 cm
Pris: 129:- (1-25 st)  116:- (50-125 st)  108:- (250-500 st)

Reflexsele
411179

Reflexband är perfekt att ha med sig i bilen, i väskan, i fickan, ja 
överallt, då det är smidigt att rulla ihop och förvara. Remmarna är 
justerbara och därför passar det de flesta storlekarna. Certifierad 
enligt EN 13356:2001

Färg_ Gul 62
Förpackning: Plastpåse 
Storlek: 51x54 cm
Pris: 105:- (1-50 st)  95:- (100-250 st)  88:- (500-1000 st)



Living candlelight. Sofas and armchairs filled with cushions and plaids. 
That is coziness as we percieve it. And that is what you find in this 
chapter. Inspired by nature, inspired by nautica. Or just square. Have 
it as you like it.
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Kosta Linnewäfveri Pläd Sjövallen
411226

Enfärgad mjuk pläd med vackra fransar på kortsidan. Det mjuka 
materialet gör pläden till en mysig favorit att använda en kylig kväll.

Färg: Beige 02, grön 60, mörkgrå 97
Material: 20 % ull, 20% polyester, 60 % akryl 
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130 x 170 cm
Pris: 529:- (1-25 st)  476:- (50-125 st)  444:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Glaslykta Enfärgad
411236

Handgjord ljuslykta eller kruka av glas som sprider ett vackert ljus. 
Lyktorna kommer i fyra jordnära färger. Höj mysfaktorn genom att 
kombinera flera. 

Färg: Vit 00, rost 36, ljusgrön 60, mörkgrön 65
Material: Glas
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 15x15 cm  
Pris: 499:- (1-25 st)  449:- (50-125 st)  419:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Glaslykta Enfärgad
411235

Handgjord ljuslykta eller kruka av glas som sprider ett vackert ljus. 
Lyktorna kommer i fyra jordnära färger. Höj mysfaktorn genom att 
kombinera flera. 

Färg: Vit 00, rost 36, ljusgrön 60, mörkgrön 65
Material: Glas
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 10x10 cm 
Pris: 299:- (1-25 st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st)
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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
Material: 20% merinoull, 50% akryl, 30% polyester
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm
Pris: 529:- (1-25 st)  476:- (50-125 st)  444:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Pläd Kolstorp Återvunnen 
411225

Mönstrad pläd med förstärkt kant och dekorativa fransar på kortsi-
dan. Den varma pläden är tillverkad i en mix av polyester, akryl och 
återvunnen ull.

Färg: Beige 02, grön 60, mörkgrå 97
Material: c:a  63 % återvunnen ull, 22% polyester, 3% akryl 
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130 x 170 cm
Pris: 479:- (1-25 st)  431:- (50-125 st)  402:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Pläd Mikromink 
410220

Pläden Yacht med hög maritim känsla i supermjuk mikromink 
för att värma dig en ruggig dag/kväll vid havet, soffan eller 
altanen.

Färg: Marin 58
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 120x160 cm
Pris: 299:- (1-25 st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st)
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Kosta Linnewäfveri Pläd Ull/akryl
410776

Härligt varm pläd med färgval som passar in i varje hem.

Färg: Natur 02, vinröd 38, grön 60, mörkgrå 97
Material: 30% ull, 70% akryl
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm 
Pris: 599:- (1-25 st)  539:- (50-125 st)  503:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Sängkammarljusstake 2-pack
410866

I vår designserie från Jon Eliason kommer dessa ljusstakar. Snygga 
precis som de är eller fyll dem med läckerheter eller pynt som följer 
årstider/säsongen 

Färg: Svart 99
Material: Keramik, emaljerad insida
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 3,5x11,5 cm
Pris: 279:- (1-25 st)  251:- (50-125 st)  234:- (250-500 st)
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Kosta Linnewäfveri Fleecepläd Jaquard
411148

Underbara jaquardpläden från Kosta LInnewäfveri är tillverkad 
i mjuk fleece. Plädens framsida har ett mönster av små rek-
tanglar medan baksidan är slät. Pläden är lika mjuk och mysig 
som den är dekorativ och passar både att svepa om sig som 
att förhöja inredningen.

Färg: Nougat 04, grå 95
Material: 100% Polyester
Förpackning: Plastpåse med banderoll
Storlek: 130x170 cm
Pris: 329:- (1-25 st)  296:- (50-125 st)  276:- (250-500 st)

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
Förpackning: Kartong
Storlek: 17, 21 resp 30 cm
Pris: 599:- (1-25 st)  539:- (50-125 st)  503:- (250-500 st)
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Lord Nelson Victory Kuddfodral Furuvik 
411237

Kuddfodral som med sina klassiska maritima färger och mönster av 
ett kryss gör kuddfodralen till en snygg inredningsdetalj i hemmet, 
båten eller sjöboden.

Färg: Sand/röd 35, sand/marin 58, sand/mörkgrå 97
Material: Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x60 cm
Pris: 299:- (1 st)  269:- (5-12 st) 251:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfodral Kullsand
411238

Kuddfodral med klassiska ränder som för tankarna till sand och hav 
gör att den passar lika bra på altanen som i båten.
Färg: Sand/marin 58
Material: Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x60 cm
Pris: 299:- (1 st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st)

Kosta Linnewäfveri Kuddfodral Storsand
411240

Neutralt kuddfodral med färgade kanter. Passar utmärkt att kombine-
ra med andra kuddar i vårt maritima sortiment. 

Färg: Sand 03, marin 58
Material: xx
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50 x 50 cm
Pris: 249:- (1 st)  224:- (5-12 st)  209:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfordral Kävlinge
410892

Kuddfodral av 100% bomull med etiketten ”Yacht Club Since 
1975”. Öljett och rep på ena kortsidan för upphängning. 

Färg: Marin 58, grå 95 
Förpacknnig: Plastpåse
Storlek: 50x60cm 
Pris: 229:- (1 st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st)
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Lord Nelson Victory Kuddfodral Engesberg
411239

Kuddfodral i maritima färger med märket ” Let your dreams set, coast 
life. Salt water heals everything”. 

Färg: Marin 58, grå 95
Material: Bomull
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x60 cm
Pris: 299:- (1 st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfordral Lödde
410997

Kuddfodral i maritim anda med välvd text ”Sailing regatta”, mitt 
på kudden ett vitt kryss och neder till etiketten ”Coast Life”. 
Öljett med rep i vänster hörn för upphängning. 

Färg: Marin 58, grå 95 
Förpacknnig: Plastpåse
Storlek: 50x60cm 
Pris: 269:- (1 st)  242:- (5-12 st)  226:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfodral Barsebäck  
410996

Maritimt kuddfodral i bomull. Klassiska ankaret i mitten, öljett i 
sidan med rep för upphängning gör att den passar fint för den 
som älskar hav- och sjöliv.

Färg: Marin/röd 5835, marin/grå 5895
Förpackning: Plastpåse 
Storlek: 50x60 cm
Pris: 269:- (1 st)  242:- (5-12 st)  226:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfordral Falsterbo
410995

Kuddfodral av 100% bomull med etiketten ”Coast Life” som 
förhöjer den maritima känslan. I mitten på överkanten finns 
öljetter med ett rep för upphängning.

Färg: Röd 35, marin 58
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x60cm
Pris: 229:- (1 st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st)
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Lord Nelson Victory Kuddfordral Vidar
410994

Kuddfodralet Vidar i Victory serien har det klassiska ankarmär-
ket i mitten. Med ett vitt sytt kryss i fyra olika maritima färger. 

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grå 95
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x50cm
Pris: 229:- (1 st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfodral Victoria
410889

Maritimt och snyggt kuddfodral med matchande påsytt kryss.

Färg: Sand 03, röd 35, grå 95
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x50cm
Pris: 209:- (1 st)  188:- (5-12 st)  176:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfordral Bjärred
410998

Kuddfodral med vitt kryss på ovansidan och vit rand runt. Enkelt och 
stilrent med maritimt tema.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x60cm
Pris: 259:- (1 st)  233:- (5-12 st)  218:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfodral Yacht
410891

Kuddfodral med en diagonal söm samt en påsydd etikett.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grå 95
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm
Pris: 229:- (1 st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st)
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Lord Nelson Victory Kuddfodral Enfärgad  
410767

Kuddfodral av kraftig bomull, rep genom en öljett i ena hörnet.

Färg: Marin 58, röd 35, grå 95
Förpackning: Plastpåse 
Storlek: 50x60 cm (för kudde 50x50 cm)
Pris: 269:- (1 st)  242:- (5-12 st)  226:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfodral Rand 
410766

Kuddfodral av kraftig bomull med vågräta ränder, rep genom 
en öljett i ena hörnet.

Färg: Röd 35, marin 58 
Förpackning: Plastpåse 
Storlek: 50x63 cm (för kudde 50x60 cm)
Pris: 269:- (1 st)  242:- (5-12 st)  226:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kuddfodral Salt In The Air
410835

Kuddfodral av bomull med texten “Salt in the air, Sand in my hair”.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grå 95, svart 99 
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 199:- (1 st)  179:- (5-12 st)  167:- (25-50 st)

Lord Nelson Victory Kudde Seaside 
410948

Polyesterfylld kudde med yttertyg av bomullskanvas i cylinderform  
med texten Seaside på.

Färg: Marin 58, grå 95
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 45x20 cm
Pris: 369:- (1 st)  332:- (5-12 st)  310:- (25-50 st)
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Lord Nelson Victory Fleeceponcho Kuling 
410219 

Mjuk och värmande fleeceponcho med maritima mönster av 
fyrar och bojar.

Färg: Vit 00, marin 58
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 120x160 cm
Pris: 239:- (1-25 st)  215:- (50-125 st)  201:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Fleecepläd Havets Skatter 
421056

Fleecepläd i 250 g/m² med maritima symboler.

Förpackning: Plastpåse
Material: 100% Polyester
Storlek: 120x160 cm 
Pris: 149:- (1-25 st)  134:- (50-125 st)  125:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Fleecepläd Kust 
421057

Fleecepläd i 250 g/m² med maritima  
motiv tillsammans med kustnära städer.

Förpackning: Plastpåse
Material: 100% Polyester
Storlek: 120x160 cm 
Pris: 169:- (1-25 st)  152:- (50-125 st)  142:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory Fleeceponcho Kust 
410764
Fleeceponcho med inspirerade motiv inspirerade av kust och 
hav. 
Storlek: 120x160 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 199:- (1-25 st)  179:- (50-125 st) 167:- (250-500 st)
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Lord Nelson Stallykta Medium  
410731

Lord Nelsons stallykta av stål med sioor av glas,  
en klar stämningshöjare som lyser upp både inne och ute.

Färg: Stål 94 
Förpackning: Kartong med bild
Storlek: 42x14x15 cm
Pris: 599:- (1-25 st)  539:- (50-125 st)  503:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Stållykta
410341

Stilren lykta av rostfritt stål med väggar av glas. Står emot vind bra 
och skapar stämningsfullt ljus både inomhus och utomhus. 

Färg: Stål 94
Material: Rostfritt stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 41x17x18 cm
Pris: 499:- (1-25 st)  449:- (50-125 st)  419:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Glaslykta Mönstrad
411246

Handgjord ljuslykta som också kan användas som kruka. Varje glaslyk-
ta är unik med sitt fläckiga mönster. Lyktorna sprider ett vackert ljus 
och skapar mysig stämning.

Färg: Vit 00, blå 50, svart 99
Material: Glas
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 15x15 cm  
Pris: 539:- (1-25 st)  485:- (50-125 st)  453:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Glaslykta Mönstrad
411245

Handgjord ljuslykta som också kan användas som kruka. Varje glaslyk-
ta är unik med sitt fläckiga mönster. Lyktorna sprider ett vackert ljus 
och skapar mysig stämning. 

Färg: Vit 00, blå 50, svart 99
Material: Glas
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 10x10 cm 
Pris: 319:- (1-25 st)  287:- (50-125 st)  268:- (250-500 st)
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Kosta Linnewäfveri 2-pack Muggar Paradise 
410782

2st muggar av keramik med silikonlock, tryck på mugg med  
mönstret Paradise av Ulrica Hydman-Vallien.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 25 cl
Pris: 279:- (1-25 st)  251:- (50-125 st)  234:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Ljuslykta 40 cm
410342

Svart robust trälykta med glasväggar och detaljer i rostfritt stål. Lyktan 
blir en snygg detalj i inredningen och skapar ett mysigt sken.

Färg: Svart 99
Material: Rostfritt stål med furuträ 
Förpackning: Presentkartong
Storlek:  40x17x17 cm
Pris: 529:- (1-25 st)  476:- (50-125 st)  444:- (250-500 st)
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Kosta Linnewäfveri Poncho Paradise  
410745

Fleeceponcho med Ulrica Hydman-Valliens klassiska design Paradise.

Vikt: 300 g/m²
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 116x170 cm
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri 2-pack Fleecepläd Paradise  
410592

2st fleeceplädar med mönster av Ulrica Hydman-Valliens klassiska  
design Paradise.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 116x170 cm
Pris: 449:- (1-25 st)  404:- (50-125 st)  377:- (250-500 st)
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Cook
Tables brimming over with food is part of the Holidays and will always 
be. But we always like to add new details to old traditions, this year we 
present new cuttingboards, graters and salt- peppermill. On top of it all 
we have a large champagne cooler as a centerpiece, with bottles  
nicely arranged on a bed of ice. Well, sounds like summer is already 
here!
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Orrefors Jernverk Sabreringssabel 
410852
Inget är festligare än att sabrera en champagneflaska när det ska 
firas. Med denna sabel kan du imponera på gästerna.

Förpackning: Trälåda
Storlek: 43 cm
Pris: 639:- (1-25 st)  575:- (50-125 st)  537:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Ölhink
411143
Denna stiliga flaskkylande hink får lätt plats på buffé bordet. 
Snygg att fylla med is och kanske några pilsner?

Material: 100% aluminium  
Förpackning: Transportförp. 
Storlek: 24,5x23x21 cm 
Pris: 489:- (1-25 st)  440:- (50-125 st)  411:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Flaskskål 
411193
Högblank vin- och dryckeskylare i aluminium från Orrefors Jernverk. 
Tillverkad i ett stycke, har en polerad utsida med en kant upptill och 
håller drycken kyld med hjälp av is. Låt skålen stå framme som en 
detalj i inredningen. Skålen passar utmärkt att gravera. 

Material: Aluminium
Förpackning: Transportförp.
Storlek: 40x40x25cm
Pris: 1399:- (1 st)  1259:- (5-12 st)  1175:- (25-50 st)

Lord Nelson Flaskväska 
410888
En trevlig väska att transportera eller ge bort en flaska i.

Färg: Marin 58 
Material: Bomull 
Storlek: 15x38 cm
Pris: 109:- (1-25 st)  98:- (50-125 st)  92:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Flaskkylare Medium 
411198
Flaskkylare från Orrefors Jernverk i medium storlek med plats för 2-3 
flaskor men fungerar lika bra att servera bål i. 

Material: Aluminium
Förpackning: Transportförp.
Storlek/Volym: 32x23 cm, 7 l
Pris: 1899:- (1 st)  1709:- (5-12 st)  1595:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Ishink 2 l 
411213
Ishink tillverkad i blankpolerat rostfritt stål och har dubbla väggar för 
att hålla isen kall länge. Till ishinken kommer tillhörande tång. 

Material: Rostfritt stål 
Förpackning: Presentkartong
Storlek/Volym: 14,5x14 cm, 2 l
Pris: 449:- (1-25 st)  404:- (50-125 st)  377:- (250-500 st)
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Orrefors Jernverk Skärbräda 
410340
Rejäl skärbräda tillverkad i acaciaträ vilket ger den sin fina lyster.  
Kan köpas som 2-pack 410338

Färg: Brun 08
Material: Akaciaträ
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 37x25x1,5 cm
Pris: 229:- (1-25 st)  206:- (50-125 st)  192:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk 2-pack Skärbrädor 
410338
2-pack lätta skärbrädor i vackert acaciaträ passar både till att hacka 
grönsaker på som att ställa på bordet efter att du har grillat. Den 
stora brädan kan köpas enskilt 410340

Färg: Brun
Material: Akaciaträ
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 32x20x1,5 cm, 37x25x1,5 cm 
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Skärbräda Large 
410339
Vacker acaciaskärbräda med stilfullt runt handtag och praktiskt 
snöre för upphängning. Ovansidan har en skåra som samlar upp 
vätska vilket gör brädan till ett praktiskt köksredskap. 

Färg: Brun 08
Material: Akaciaträ
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 45,5x30,5x2 cm
Pris: 399:- (1-25 st)  359:- (50-125 st)  335:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk  
Salt- eller Pepparkvarn 

411227
Salt eller peppar?  

Du behöver inte välja i förväg då för-
packningen innehåller en silverfärgad 
knopp av vardera. Keramiskt malverk. 

Färg: Svart 99
Material: Gummiträ

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 5,5x23,5 cm

Pris: 299:- (1-25 st) 
269:- (50-125 st)  251:-  (250-500 st)

Orrefors Jernverk  
Salt- och Pepparkvarn 

410952
Set med en saltkvarn och pepparkvarn 

tillverkade av vitek och med keramiskt verk.

Färg: Trä 02 
Material: Vitek 

Storlek: 5,5x23,5 cm 
Förpackning: Presentkartong 

Pris:  529:- (1-25 st)  
476:- (50-125 st)  444:- (250-500 st)

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. 

Material: Acacia
Förpackning: Presentkartong
Mått: 36x24x2 cm
Pris: 459:- (1-25 st)  413:- (50-125 st)  386:- (250-500 st)
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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 utsträckning att använda sig av japanska knivar vilket 
inte är helt svårt att förstå. 

Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bladet 18 cm
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Skalkniv Acacia 
410974
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.

Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bladet 9 cm
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Filékniv Fisk Acacia
410975
En bra filékniv är vass och spetsig för att kunna komma 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. 

Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bladet 27 cm
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Kockkniv Acacia  
410970
Vår kockkniv från Orrefors Jernverk är mycket stilfull med handtag av 
acaciaträ för att ge den ett mycket tåligt och lättskött grepp. 

Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bladet 20 cm
Pris: 369:- (1-25 st) 332:- (50-125 st) 310:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Brödkniv Acacia
410971
Att skiva upp skivor av ett härligt nybakat bröd är en fin upplevelse. 
Både smakmässigt och skärmässigt. I alla fall om man har en bröd-
kniv, och en bra sådan. 

Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bladet 20 cm
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Filékniv Acacia 
410972
Knivbladet är långt, smalt och lätt böjligt för att man ska kunna 
följa skinnet på t ex fisken när man ska filéa. Den fungerar ock-
så utmärt att putsa fågel och kött med. En kniv med bra balans 
mellan blad och handtag. 

Storlek: Bladet 20 cm
Pris: 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)

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. 
Innehåller kockkniv, skalkniv, santokukniv, filékniv, brödkniv och 
filékniv fisk

Pris: 1999:- (1 st)  1799:- (5-12 st)  1679:- (25-50 st)

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 styck-
vis eller som ett komplett knivset. Handtag av acaciaträ, blad av stål, presentkartong
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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!

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Bladet 18 cm
Pris: 799:- (1 st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st)

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.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Bladet 20 cm
Pris: 799:- (1 st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st)

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

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

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. 

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Bladet 20 cm
Pris: 799:- (1 st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st)

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.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Bladet 12 cm
Pris: 499:- (1-25 st)  449:- (50-125 st)  419:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Filékniv Fisk
410960
Smidig och praktisk kniv av rostfritt svenskt stål  
som filéar fisken lätt, Här är knivbladet långt, smalt och lätt böjligt för 
att man ska kunna följa skinnet på fisken. Design av Jon Eliason.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Bladet 24 cm 
Pris: 799:- (1 st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Grönsakskniv
410961
Stor och bred kökskniv som hackar och skär grönsakerna lätt och 
smidigt, tillverkad av svenskt stål. Design av Jon Eliason.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Bladet 17 cm
Pris: 799:- (1 st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st)

83



84

2023
new

Orrefors Jernverk 3-pack knivar 
410899
En utmärkt gåva! En komplett trippel av svensk design.  
Design Jon Eliasson

Material: Rostfritt stål
Förpackning: Presentkartong
Bladlängd – kockkniv 15 cm, santokukniv 20 cm och tomatkniv 13 cm 
Pris: 699:- (1-25 st)  629:- (50-125 st)  587:- (250-500 st)

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
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Bladlängd – tomatkniv 12 cm,  
japanskkniv 18 cm och kockkniv 20 cm
Pris: 699:- (1-25 st)  629:- (50-125 st)  587:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Knivställ 
410947 
Praktiskt och snyggt knivställ av acaciaträ. Övre halvan är magnetisk 
så knivarna sitter säkert. Passar i alla kök!

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 26,5x26x12 cm
Pris: 649:- (1-25 st)  584:- (50-125 st)  545:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Juicepress
410895 

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. 

Färg: Svart 99  
Material: Emaljerat gjutjärn och rostfritt stål
Storlek: 39 (71)x22 cm
Pris: 1699:- (1 st)  1529:- (5-12 st)  1427:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk 2-pack Rivjärn
411228
Rivjärn som kompletterar varandra i matlagningen eller för att ha 
framme vid middagen. Gummilisten längst fram lutas mot underla-
get och gör hyvlingen säker.

Färg: Stål 94
Material: Stål, wengeträ
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 30,5 & 38,5 cm
Pris: 279:- (1-25 st)  251:- (50-125 st)  234:- (250-500 st) 
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GRYTOR I EMALJERAT GJUTJÄRN ÄR IKONER I KÖKET. VÄLJ MELLAN SJU FÄRGER

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 2,8 L 
410763
Emaljerad gjutjärnsgryta. En gedigen gryta perfekt för både långkok 
och vardagsmat.

Färg: Offwhite 02, röd 35, orange 36, mörkgrön 65, ljusgrå 92,grå 
95, svart 99
Material: Gjutjärn
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 2,8 liter, 22x10 cm
Pris: 1099:- (1-25 st)  989:- (50-125 st)  923:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 5 L 
410820
En rejäl emaljerad gjutjärnsgryta som rymmer allt du behöver  
för en riktig festmåltid.

Färg: Offwhite 02, röd 35, orange 36, mörkgrön 65, ljusgrå 92,  
grå 95, svart 99
Material: Gjutjärn
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 5 liter, 18x26 cm
Pris: 1499:- (1-25 st)  1349:- (50-125 st)  1259:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Gjutjärnsgryta 3,5 L 
410781
En lite större emaljerad gjutjärnsgryta, oval form.  
En gedigen gryta perfekt för både långkok och vardagsmat.

Färg: Offwhite 02, röd 35, orange 36, mörkgrön 65, ljusgrå 92,  
grå 95, svart 99
Material: Gjutjärn 
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 3,5 liter, 36x22x17 cm 
Pris: 1299:- (1-25 st)  1169:- (50-125 st)  1091:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Neutral Knopp 
432001
Naturell knopp till gjutjärnsgrytorna med möjlighet att förädla  
för att göra grytorna unika. 

Färg: Stål 94
Material: Stål
Förpackning: Plastpåse
Pris: 99:- (1-25 st)  89:- (50-125 st)  83:- (250-500 st)
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    an 
unbreakable
kitchen bond

Orrefors Jernverk Ugnsform 
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!

Material: 100% stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 38x24,5x5,5 cm
Pris: 999:- (1 st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Kastrull Långt Handtag 
410976
Kastrull med tjockbotten och en kärna av aluminium med en yta i 
rostfritt stål. 

Material: Stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 16 cm, volym 1,5l
Pris: 499:- (1 st)  449:- (5-12 st)  419:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Kastrull Kort Handtag 
410976 
Kastrull med tjockbotten och en kärna av aluminium med en yta i 
rostfritt stål. 

Material: Stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 24 cm, volym 5l
Pris: 649:- (1 st)  584:- (5-12 st)  545:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Kastrull Kort Handtag 
410976 
Kastrull med tjockbotten och en kärna av aluminium med en yta i 
rostfritt stål. 

Material: Stål
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 20 cm, volym 3l 
Pris: 549:- (1 st)  494:- (5-12 st)  461:- (25-50 st)

Kökssserien från Orrefors  JERNVERK i 
rostfritt stål. 

Produkterna som både är snygga och 
praktiska att använda. Ugnsformen kan 
du till exempel ”hänga” handtagen i  
ugnen för att få plats med flera styck-
en. Grytorna har en tjock botten med 
en kärna av aluminium som håller och 
leder värmen. 

Både stekpannan och wokpannan kan 
användas på alla typer av hällar och i 
ugn. Tillsammans kompletterar pro-
dukterna varandra.
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Orrefors Jernverk Stekpanna Räfflad 
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.

Material: Sida och botten av rostfritt stål, kärna av aluminium
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 28 cm
Pris: 599:- (1-25 st)  539:- (50-125 st)  503:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Wokpanna 
410979
Med sina höga kanter och runda form liknar woken knappt någon-
ting 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 in-
duktionsplattor 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.

Material: Sida och botten av rostfritt stål, kärna av aluminium
Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 32 cm
Pris: 1299:- (1 st)  1169:- (5-12 st)  1091:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Stekpanna Non-stick 
410980
Orrefors Jernverks stekpanna har en botten med non-stick.  
Denna panna fungerar på alla typer av hällar.

Storlek: Ø 28 cm 
Material: Sida och botten av rostfritt stål, kärna av aluminium
Förpackning: Presentkartong
Pris: 799:- (1-25 st)  719:- (50-125 st)  671:- (250-500 st)
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Orrefors Jernverk Tillredningsskålar 2-pack 
410981
Snygga och praktiska 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. 

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 16 cm, 24 cm 
Pris: 699:- (1-25 st)  629:- (50-125 st)  587:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Salladsskål Stål
410958
En salladsskål utöver det vanliga, med ettt jack i kanten placerar du 
salladsbesticken snyggt. Design Jon Eliason

Förpackning: Presentkartong
Storlek: Ø 30 cm
Pris: 799:- (1 st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Salladsbestick 
410963
Salladsbestick av rostfritt stål. Snygga att lägga i salladsskålen och 
lätta att hantera. Design av Jon Eliason.

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 28x10 cm
Pris: 359:- (1-25 st)  323:- (50-125 st)  302:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Skålar 3-pack 
410983
Skålar med dubbla väggar som gör att både värme och kyla 
isoleras. Passar perfekt att servera så väl sås och soppa som 
skaldjur eller glass i. 

Förpackning: Presentkartong
Storlek: 16 cm, 20 cm, 24 cm
Pris: 599:- (1-25 st)  539:- (50-125 st)  503:- (250-500 st)
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Orrefors Jernverk Köksredskap Trä
410953
3-delat set med praktiska köksredskap av vitek.

Storlek: 33 cm
Förpackning: Presentkartong
Pris: 399:- (1-25 st)  359:- (50-125 st)  335:- (250-500 st)

Lord Nelson Matlåda 
411194
Matlådor i glas har många fördelar för miljön men även för dig som 
gillar att förbereda mat. Trälocket är gjort av bambu och har en 
silikonilist som gör att den återförsluts med lätthet. Förpackningarna 
är stapelbara, kan användas i micro eller i kylskåp, dessutom tål de 
att maskindiskas. På locket finns stor yta för profilering.

Material: Glas, bambu. BPA fri
Förpackning: Kartong med bild
Storlek/pris:
Small 640 ml 149:- (1-25 st)  134:- (50-125 st)  125:- (250-500 st)
Medium 1040 ml 199:- (1-25 st)  179:- (50-125 st)  167:- (250-500 st)
Large 1520 ml 229:- (1-25 st)  206:- (50-125 st)  192:- (250-500 st)

Lord Nelson 3-pack matlådor 
411195
Trepack matlådor i glas. Trälocket är gjort av bambu och har en 
silikonilist som gör att den återförsluts med lätthet. Förpackningarna 
är stapelbara, kan användas i micro eller i kylskåp, dessutom tål de 
att maskindiskas. På locket finns stor yta för profilering.

Material: Glas, bambu. BPA fri 
Förpackning: Kartong med bild
Storlek: Small 640 ml, Medium 1040 ml, Large 1520 ml
Pris: 449:- (1-25 st)  404:- (50-125 st)  377:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Beredningsbräda metall 
410982
Stilren beredningsbrädan i rostfritt stål, fungerar lika bra för vacker 
servering som i köket eller bredvid grillen. Denna beredningsbräda 
i stål är mer hygienisk än skärbrädor av plast eller trä, dessutom är 
den lätt att rengöra.

Storlek: 28x39x0,2 cm
Förpackning: Presentkartong
Pris: 699:- (1 st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st)
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 Jon Eliason 
 design studio
 ORREFORS JERNVERK

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 
Material: Gjutjärn 
Förpackning: Presentkartong 
Storlek: 10x15 cm 
Pris: 629:- (1-25 st)  566:- (50-125 st)  528:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Handtagsskydd 
411141
Ett snyggt och värmeskyddande läderhandtag att använda till att  
ta i varma stekpannor och grytor på spisen. 

Material: Läder
Storlek: 20x6,5 cm
Pris: 99:- (1-25 st)  89:- (50-125 st)  83:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Gjutjärn Fat 
410879
Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn 
Förpackning: Presentkartong 
Storlek: 4,5x30 cm 
Pris: 569:- (1-25 st)  512:- (50-125 st)  478:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Gjutjärn Skål Stor 
410878
Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn 
Förpackning: Presentkartong 
Storlek: 10x25 cm
Pris: 569:- (1-25 st)  512:- (50-125 st)  478:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Gjutjärn Skål Liten 
410877
Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn 
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 6,4x15 cm 
Pris: 289:- (1-25 st)  260:- (50-125 st)  243:- (250-500 st)

Stilren designserie i gjutjärn. 
Läckra fat och skålar som ger dukningen 
och hemmet karaktär. Kombinera gärna 
med andra produkter från samma serie. 
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Orrefors Jernverk Gratängform 
410881 / 410929
I vår designserie från Jon Eliason kommer dessa gratängformar, kan 
köpas tvåpack eller styckvis. De passar brevid varandra i ugnen och är 
stapelbara i skåpet. 

Färg: Svart 99
Material: Stengods, emaljerad insida 
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 21x28 cm
Pris: 
410881 2-pack 1099:- (1 st)  989:- (5-12 st)  923:- (25-50 st)
410929 1 st form 599:- (1 st)  539:- (5-12 st)  503:- (25-50 st)

Orrefors Jernverk Gratängform Stor
410946
Denna gratängform är utmärkt för den stora middagen. 

Färg: Svart 99
Material: Stengods, emaljerad insida 
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 40x25x7 cm 
Pris: 699:- (1 st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st)

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
Material: Keramik med gjutjärnskänsla och glaserad insida
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 6x13 cm
Pris: 499:- (1-25 st)  449:- (50-125 st)  419:- (250-500 st)

Orrefors Jernverk Gratängform 2-pack 
411224
Den lilla formen som är det perfekta komplementet på bordet.  
Snygg för portionsgratänger eller det lilla tilltugget. 

Färg: Svart 99
Material: Stengods, emaljerad insida 
Förpackning: Presentkartong
Storlek:23x16,8 cm 
Pris: 599:- (1 st) 539:- (5-12 st) 503:- (25-50 st)
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   Washed
linen
En fin dukning ger guldkant till 
både vardag och fest!

Vår dukserie i tvättad lin ger 
en mjuk och ombonad känsla. 
Snabbt och enkelt kan du skapa 
en kreativ dukning. Stryk eller 
skrynkla, kombinera med olika 
färger, använd servetten eller 
kökshandduken för att skapa 
en vacker säsongsanpassad 
dukning. Vill du ocskå matcha i 
hemmet så finns dukar, servet-
ter, kökshandduk, kockförkläde, 
kökshandske och grytlappar i 
samma serie. 

Kosta Linnewäfveri Duk Tvättad Lin 
420045
Bordsduk i mjukt naturmaterial, specialtvättad för att ge en 
skrynklig look. Tillverkad i tvättad 100% lin med fin kvalité som ger 
en mjuk, modern och hemtrevlig känsla. 
Finns i två storlekar och kombineras med fördel med servetter och 
kökshandduk i samma serie.

Färg: Vit 00, natur 02, Vinröd 38, marin 58, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Matrial: 100% lin
Förpackning: Plastpåse med banderoll
Storlek/pris: 
145x250 cm 999:- (1 st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st)
145x350 cm 1399:- (1 st)  1259:- (5-12 st)  1175:- (25-50 st)

Kosta Linnewäfveri Servett Tvättad Lin 
420045
Bordservett i tvättad linne. Lyft middagen med en snygg dukning, 
där servetterna får huvudrollen. 

Färg: Vit 00, natur 02, vinröd 38, marin 58, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Matrial: 100% lin
Förpackning: Plastpåse med banderoll
Storlek:46x46 cm 
Pris: 129:- (1-25 st)  116:- (50-125 st)  108:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk 
420045
En kökshandduk eller kocksläng är användbar vid matlagning och 
bakning men kan även användas vid dukning. Kombinera gärna 
med Grillhandske 411219 och grytlappar 411220

Färg: Vit 00, natur 02, vinröd 38, marin 58, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Matrial: 100% lin
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 50x70 cm
Pris: 179:- (1-25 st)  161:- (50-125 st)  150:- (250-500 st)
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Kosta Linnewäfveri Förkläde 
411215
Förkläde från Kosta Linnewäfveri i slitstarkt material producerad i 
ren bomull. Förklädet har en ficka fram,  midjeband i tyg,  
justerbart nackband samt detaljer i PU-läder och metallknappar. 

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Matrial: 100% Bomull, detaljer av PU-läder
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 65x100 cm
Pris: 349:- (1-25 st)  314:- (50-125 st)  293:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Förkläde 
411218
Slitstarkt förkläde producerad i ren bomull med justerbar rem i 
nacken. Vid midjan finns tre fickor för exempelvis antecknings-
block, termometer eller kocksläng/kökshandduk. Remmar och 
detaljer i PU-läder. 

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Matrial: 100% Bomull, detaljer av PU-läder
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 65x100 cm
Pris: 419:- (1-25 st)  377:- (50-125 st)  352:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Kökshandske 
411219
Grillhandsken från Kosta Linnewäfveri är tillverkad i ren bomull. 
Den quilatade handsken skyddar handen vid matlagning eller 
bakning. Innehåller en snygg detalj i PU-läder för upphängning. 
PU-detaljen är avtagbar och gör den enkel att prägla. 

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Matrial: 100% Bomull, detaljer av PU-läder
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 18x31 cm
Pris: 119:- (1-25 st)  107:- (50-125 st)  100:- (250-500 st)
.

Kosta Linnewäfveri Grytlapp 2-pack  
411220
Grytlappar i 2-pack med ögla, producerad i ren bomull märkt med 
Oeko-Tex, trygg textil. Grytlapparna är quiltade, vadderade och 
har en snygg detalj i PU-läder för upphängning. PU-detaljen är 
avtagbar och gör den enkel att prägla. 

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Matrial: 100% Bomull, detaljer av PU-läder.
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 20x20 cm
Pris: 139:- (1-25 st)  125:- (50-125 st)  117:- (250-500 st)
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En fin dukning ger guldkant till både 
vardag och fest!

I vår serie Eliza av återvunnen bom-
ull (70%) hittar du trendiga färger 
för att göra en minnesvärd dukning. 
Du kan använda servetten som en 
snygg förstärkning av din dukning. 
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.

Kosta Linnewäfveri Eliza Bordsduk Återvunnen
411181
Färg: Vit 00, vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97

Storlek/pris: 
150x250 cm 269:- (1-25 st)  242:- (50-125 st)  226:- (250-500 st)
150x350 cm 369:- (1-25 st)  332:- (50-125 st)  310:- (250-500 st)
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Kosta Linnewäfveri Eliza Servett Återvunnen 6-pack 
411181
Färg: Vit 00, vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97 
Storlek: 46x46 cm 
Pris: 149:- (1-25 st)  134:- (50-125 st)  125:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Eliza Kökshandske Återvunnen  
411183
Hos oss hittar du snygga och praktiska grytlappar och grytvantar i bra kva-
litet som hjälper dig att undvika brända fingrar innan middagsbjudningen. 
Matcha gärna kökets andra textiler från vår serie Eliza av återvunnen 
bomull.

Färg: Vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 32 cm
Pris: 59:- (1-25 st)  53:- (50-125 st)  50:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Eliza Grytlapp Återvunnen 2-pack  
411182
Hos oss hittar du snygga och praktiska grytlappar och grytvantar i bra kvalitet 
som hjälper dig att undvika brända fingrar innan middagsbjudningen. 

Färg: Vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Storlek: 20x20 cm
Pris: 69:- (1-25 st)  62:- (50-125 st)  58:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Eliza Dukset 1+6 
416157
Färg: Vit 00, vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97 
Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bordsduk 150x250 cm, 6-pack servetter 
Pris: 549:- (1-25 st)  494:- (50-125 st)  461:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Eliza Dukset 1+12 
416164
Färg: Vit 00, vinröd 38, ljusgrå 92, mörkgrå 97 
Förpackning: Presentkartong 
Storlek: Bordsduk 150x350 cm, 12-pack servetter 
Pris: 749:- (1-25 st)  674:- (50-125 st)  629:- (250-500 st)
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recycled
kitchen towels

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk Sandbogen Återvunnen 
411191
Rutig kökshanduk med klassiskt utseende för en hemtrevlig känsla i köket.
Tillverkad i 70%  återvunnen bomull. 

Färg: Röd 35, marin 58, grå 95
Storlek: 40x60 cm
Pris: 35:- (1-25 st)  32:- (50-125 st)  29:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk Hagaberg Återvunnen 
411190
Smårutig kökshanduk med klassiskt utseende för en hemtrevlig känsla i köket. 
Tillverkad i 70%  återvunnen bomull. 

Färg: Röd 35, marin 58, grå 95
Storlek: 40x60 cm
Pris: 35:- (1-25 st)  32:- (50-125 st)  29:- (250-500 st)

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: 35:- (1-25 st)  32:- (50-125 st)  29:- (250-500 st)

Kosta Linnewäfveri Brandfilt 
411180
Dessa brandfiltar kommer i ett snyggt fodral av mockaimitation 
så de blir en snygg del av din inredning samtidigt som du har den 
lättåtkomlig. 

Färg: Vit 00, brun 08, marin 58, grå 95, svart 99
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 120x120 cm 
Pris: 339:- (1-25 st)  305:- (50-125 st)  285:- (250-500 st)

101



102

Kosta Linnewäfveri Kökshandduk Solid Återvunnen
410955
Enfärgade kökshanddukar tillverkade av 70% återvunnen bomull.

Färg: Vinröd 38, marin 58, grön 65, grå 95
Storlek: 40x60 cm
Pris: 35:- (1-25 st)  32:- (50-125 st)  29:- (250-500 st)

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 
Förpackning: plastpåse
Storlek: 45x65 cm
Pris: 219:- (1-25 st)  197:- (50-125 st)  184:- (250-500 st)

Lord Nelson Victory 2-pack Kökshandduk Koster 
410838
2-pack kökshanddukar med garnfärgat mönster, en rutig och en randig.

Färg: Marin 58 
Förpackning: Plastpåse 
Storlek: 50x70 cm
Pris: 109:- (1-25 st)  98:- (50-125 st)  92:- (250-500 st)

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: 139:- (1-25 st)  125:- (50-125 st)  117:- (250-500 st)

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: 35:- (1-25 st)  32:- (50-125 st)  29:- (250-500 st)

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
Förpackning: Plastpåse
Storlek/vikt: 70x90 cm, 180 g/m²
Pris: 149:- (1-25 st)  134:- (50-125 st)  125:- (250-500 st)
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Bed
Getting out of bed or getting into bed. Two of the most important 
actions of the day. We can’t help you with your sleeping routines but 
we can make your bed a place you want to spend in. Regardless if you 
are the undone linen bed type, the hotel satin bed type or the the soft 
flannel bed type.

We have a large variety of fabrics and a huge variety of patterns and 
colours. News, Classics and Seasonal. Choose your favourite
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lyocell  100% biodegradable
 responsibly grown trees
 cool and comfortable feeling to the skin
 requires less water and less colour

 in production processa natural feeling

Kosta Linnewäfveri Nottingham Percale Lyocell
421047

Bäddset av Lyocell vilket tillverkas av cellulosa från snabbväxande träd.  
Lyocell bearbetas i ett slutet system där man återanvänder 99% av de biologiskt 
nedbrytbara kemikalierna, även tyget är 100% biologiskt nedbrytbart. 

Färg: Vit 00, sand 03, marin 58, ljusgrå 92 mörkgrå 97
Material: 100% lyocell, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
Enkelset 150x210 cm, 50x60 cm 699:- (1-st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st)  

King size 230x220 cm, 2st 50x60 cm 1199:- (1-st)  1079:- (5-12 st)  1007:- (25-50 st)  

Extra örngott 50x60 cm 139:- (1-st)  125:- (5-12 st)  117:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Dra-på-lakan Lyocell
420070

Dra-på-lakan av Lyocell vilket tillverkas av cellulosa från  
snabb växande träd.

Färg: Vit 00, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Material: 100% lyocell, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
90x200 cm 299:- (1-st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st)  
120x200 cm 349:- (1-st)  314:- (5-12 st)  293:- (25-50 st) 
160x200 cm 429:- (1-st)  386:- (5-12 st)  360:- (25-50 st)  
180x200 cm 499:- (1-st)  449:- (5-12 st)  419:- (25-50 st) 

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 sammets tyget 
ger en härlig glans och lyster.

Färg: Sand 02, grå 95, marin 58
Material: Polyestersammet
Förpackning: Plastpåse
Storlek/pris: 
Kuddfodral 50x50 cm 199:- (1-25 st )  179:- (50-125 st)  167:- (250-500 st) 
180x260 cm 999:- (1-st)  889:- (5-12 st)  839:- (25-50 st) 
260x260 cm 160x200 cm 1299:- (1-st)  1169:- (5-12 st)  1091:- (25-50 st) 
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washed 
  linen

Kosta Linnewäfveri Linnea Tvättad linne
420944

Extra örngott i mjukt naturmaterial. Tillverkad i tvättad 100% linne med 
fin kvalité som ger en mjuk och hemtrevlig känsla. 

Färg: Vit 00, natur 02, marin 58, ljusgrå 92, mörkgrå 97
Material: 100% lin, trådtäthet 82
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
150x210 cm, 50x60 cm 1799:- (1-st)  1619:- (5-12 st)  1511:- (25-50 st) 
230x220 cm, 50x60 cm 2999:- (1-st)  2699:- (5-12 st)  2519:- (25-50 st) 
Extra örngott: 50x60 cm 249:- (1-st)  224:- (5-12 st)  209:- (25-50 st) 

Bäddset i mjukt naturmaterial.  
Tillverkad i 100% tvättad linne,  
specialtvättade för en skrynklig 
look. Bäddsetet är av mycket hög 
kvalité med tyngd och mjukhet 
för en skön sömn. Det tvättade 
linnet är snyggt, stilrent och ger 
en hemtrevlig känsla. 

Extra örngott kan köpas till för en 
exklusivare bäddning.
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percale

Lord Nelson Victory Orrvik Percale
421068

Ett mjukt bäddset vävd i Percale med hög kvalité. Klassiska 
vackra ränder som ger en lantlig och hemtrevlig känsla.

Färg: Marin 58
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastpåse med banderoll
Storlek 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 649:- (1-st)  584:- (5-12 st)  545:- (25-50 st) 

Lord Nelson Victory Öland Percale
420885

Ett lyxigt, svalt och skönt bäddsätt med rutor som ger en  
maritim känsla. Bäddsetet kommer i färgerna vitt och marint.

Färg: Vit 00, marin 58
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastpåse med banderoll 
Storlek 50x60 cm, 150x210 cm
Pris: 499:- (1-st)  449:- (5-12 st)  419:- (25-50 st) 

Bäddset i Percale ger en sval och mjuk 
känsla mot kroppen. Garnerna som 
används vid vävning är extra tunna och 
fina. Percale är inte bara lyxigt, svalt och behagligt, 
det är dessutom lättskött med god 
slitstyrka vilket gör att det håller sig snyggt 
och mjukt över tid. 
Tvättas i 60 grader, det tål att torktumlas 
men ta gärna ut en stund innan det blivit helt torrt 
och låt hängtorka. Percale blir lättare skrynkliga 
om de torkas helt torra. Trådtäthet 200 vilket är 
kravet för att få kalla ett bäddset percale.
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microfiber

2023
new

Tillverkad av polyester som 
medför att tyget inte drar åt sig 
så mycket fukt och torkar snabbt. 
Ytterligare fördelar är att de 
väger lite, är lätt att rulla ihop och 
blir inte så skrynkligt. Allt efter-
som fler och fler upptäckt dess 
bra egenskaper har bäddset av 
mikrofiber blivit populära att ha 
med sig på semestern i båten, 
husvagnen eller till sommarstu-
gan. Bäddseten bör tvättas i 40 
grader.

Lord Nelson Victory Berga Mikrofiber
421087

Bäddset med breda och smala ränder i en harmonisk  
kombination. Setet består av påslakan och örngott och är 
tillverkad av polyester med den positiva egenskapen att de torkar 
snabbt och väger lite.

Färg: Marin 58
Material: 100% polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastförp. med banderoll 
Storlek: 50x60, 150x210 cm
Pris: 349:- (1-25-st)  314:- (50-125 st)  293:- (250-500 st) 
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2023
new

match
good

Lord Nelson Victory Havets Skatter Mikrofiber
421043

Bäddset av mikrofiber med maritima symboler.

Färg: Marin 58
Material: 100% Polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 299:- (1-25-st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st) 

Lord Nelson Victory Kust Mikrofiber
420978

Maritimt bäddset med populära svenska kuststäder skrivet på.

Färg: Vit 00, blå 58
Material: 100% Polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastpåse med banderoll
Storlek 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 299:- (1-25-st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st) 

Lord Nelson Victory Vassviken Mikrofiber
421084

Med detta mjuka maritima bäddset sover du gott med havets dofter och vågor 
som gungar dig till sömns. Mikrofiberns positiva egenskaper gör att det torkar 
snabbt och väger lite.

Färg: Sand 03, marin 58
Material: 100% polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60, 150x210 cm
Pris: 349:- (1-25-st)  314:- (50-125 st)  293:- (250-500 st) 

Lord Nelson Victory Örngott & Underlakan 
420066

Örngott och underlakan i mjuk Mikrofiber, perfekta för båten, husvagnen, 
campingen eller i sommarstugan. De är slitstarka och tar liten plats.

Färg: Vit 00 marin 58, ljusgrå 92
Material: 100% Polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris:
150x260 cm 149:- (1 st)  134:- (5-12 st)  125:- (25-50 st) 
240x260 cm 229:- (1 st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st) 
2-pack Örngott 50x60 cm 109:- (1 st)  98:- (5-12 st)  92:- (25-50 st) 
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2023
new

2023
new

Lord Nelson Victory Havsnära Mikrofiber 
421069 

Bäddset i mjukt mikrofiber med maritimt mönster bestående 
av fendrar, måsar och livbojar. 

Färg: Marin 58
Material: 100% Polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm 
Pris: 299:- (1-25-st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st) 

Lord Nelson Victory Marinliv Mikrofiber 
421031 

Roligt och lekfullt bäddset om det maritima livet. Passar perfekt 
i båten, husvagnen eller sommarstugan. Bäddsettet är gjort i 
Mikrofiber och det gör att det väger lite och torkar lätt. 

Färg: Marin 58 
Material: 100% Polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastpåse med banderoll
Storlek:150x210 cm, 50x60 cm
Pris: 299:- (1-25-st)  269:- (50-125 st)  251:- (250-500 st) 

Lord Nelson Victory Karlsvik Mikrofiber
421088

Bäddset med mönster av fyrar i olika storlekar på en marinblå bas, 
sov gott med drömmar om nästa båtutflykt.

Färg: Marin 58
Material: 100% polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60, 150x210 cm
Pris: 349:- (1-25-st)  314:- (50-125 st)  293:- (250-500 st) 

Lord Nelson Victory Jorehed Mikrofiber
421083

Ett mjukt bäddset med havstema som skapar en härlig nautisk 
känsla och karaktär till inredningen i båten, sjöboden eller  
huset vid havet. 

Färg: Marin 58
Material: 100% polyester, trådtäthet 164
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60, 150x210 cm
Pris: 349:- (1-25-st)  314:- (50-125 st)  293:- (250-500 st) 



116

soft
     satin

2023
new

Satin vävs med 2 trådar åt ena 
hållet och 1 tråd åt det andra 
vilket ger tyget en fin lyster och 
känns sval och len mot kroppen. 
Trådtätheten är från 200, tvättas 
i 60 grader, kan även torktumlas. 
För att få en så len yta som  
möjligt rekommenderar vi att 
man stryker bäddseten.

Kosta Linnewäfveri Gerlesborg Satin
421086

Bäddset i bomullsatin med somrigt mönster med blommor i 
olika färger.  Setet består av påslakan och örngott.  

Färg: Beige 02
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60, 150x210 cm
Pris: 649:- (1st)  584:- (5-12 st)  545:- (25-50 st) 
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Kosta Linnewäfveri Stormhagen Satin 
420872

Ett bäddset av finaste satin. Mönstret är vackert och lekfullt. 

Färg: Vit 00, sand 03, marin 58, grön 60
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek:50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 599:- (1st)  539:- (5-12 st)  503:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Vivienne Satin
421050

Paisleyinspirerat bäddset av bomullsatin med krökta 
dropformer.

Färg: Vinröd 38
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 699:- (1st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st) 
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2023
new

Kosta Linnewäfveri Manchester Satin
421036

Vårt finaste bäddsett i satin är Manchester. Tyget ger en underbart 
mjuk känsla och känns svalt mot huden. 

Färg: Vit 00, sand 03, vinröd 38, marin 58, ljusgrå 95, mörkgrå 97
Material: Satin, trådtäthet 400 
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
150x210, 50x60 cm 1099:- (1st)  989:- (5-12 st)  923:- (25-50 st) 
230x220 , 50x60 cm 1599:- (1st)  1439:- (5-12 st)  1343:- (25-50 st) 
Extra örngott: 50x60 cm 149:- (1st)  134:- (5-12 st)  125:- (25-50 st) 

Lord Nelson Victory Norgård Satin
421085

Bäddset med rutigt mönster ger en lyxig känsla. Låt sovrum-
met och bäddsetet vara en del av inredningen, setet förhöjer 
lyxkänslan lika bra i båten, hemmet eller i ski-lodgen. 

Färg: Beige 02, marin 58
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60, 150x210 cm
Pris: 649:- (1st)  584:- (5-12 st)  545:- (25-50 st) 
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Kosta Linnewäfveri Grohed Satin
421081

Rutigt bäddset med ljusa och mörka ränder på en enfärgad ljus 
botten som ger en ombonad känsla, tillverkad i härlig satin som 
ger en mjuk och sval känsla mot huden. 

Färg: Röd 35, grön 65
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 599:- (1st)  539:- (5-12 st)  503:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Kopperöd Satin
421080

Rutigt bäddset med ljusa och mörka ränder på en enfärgad 
mörk botten, tillverkad i härlig satin som ger en mjuk och sval 
känsla mot huden. 

Färg: Röd 35, grön 65
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 599:- (1st)  539:- (5-12 st)  503:- (25-50 st) 
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2023
new

120

Kosta Linnewäfveri Fjällbacka Satin
420844

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder.
King Size med två st örngott.

Färg: Sand 03, marin 58, grön 60, grå 95, svart 99
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll 
Storlek/pris:
150x210 cm 699:- (1st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st) 
230x220 , 2 st 50x60 cm 999:- (1st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st) 
Extra örngott: 50x60 cm 99:- (1st)  89:- (5-12 st)  83:- (25-50 st) 

Lord Nelson Victory Tegelstrand Satin
421082

Bäddset i klassisk design med ränder i maritima färger på en 
vit botten. 

Färg: Vit 00
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60, 150x210 cm
Pris: 649:- (1st)  584:- (5-12 st)  545:- (25-50 st) 
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Kosta Linnewäfveri Skulevik Satin
421077

Bäddset med mörka ränder på ena sidan och ljusare på andra 
sidan. Bädda efter säsong, inredning eller humör. Tillverkad 
i mjuk satin av hög kvalité, den glansiga ytan ger ett exklusivt 
utseende till bäddningen.

Färg: Marin 58
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 699:- (1st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Sälvik Satin
421065

Bäddset i mjukaste satäng med stilren design av breda ränder. 2-del 
bäddset där du kan köpa till extra örngott. Finns även som king size.

Färg: Sand 03, marin 58, grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: .
150x210 cm 549:- (1st)  494:- (5-12 st) 461:- (25-50 st) 
230x220 , 50x60 cm: 899:- (1st)  809:- (5-12 st)  755:- (25-50 st) 
Extra örngott: 50x60 cm 129:- (1st)  116:- (5-12 st)  108:- (25-50 st) 
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Kosta Linnewäfveri Dalaberg Satin
421055

Lövigt bäddset av skön bomullsatin.

Färg: Marin 58, grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 549:- (1st)  494:- (5-12 st)  461:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Varamon Satin 
421023

Ett vackert bäddset med ett diskret och distinkt mönster. 

Färg: Marin 58, grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll 
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 549:- (1st)  494:- (5-12 st)  461:- (25-50 st) 

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.  Finns även i king size som innehåller två örngott.

Färg: Vit 00, marin 58, grå 95, mörkgrå 97
Material: 100% Bomull, trådtäthet 240
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
150x210 cm 649:- (1st)  584:- (5-12 st)  545:- (25-50 st) 
230x220, 2 st 50x60 cm 899:- (1st)  809:- (5-12 st)  755:- (25-50 st) 
Extra örngott: 50x60 cm 99:- (1st)  89:- (5-12 st)  83:- (25-50 st) 
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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, marin 58
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 549:- (1st)  494:- (5-12 st)  461:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Felicia Satin
421017

Härligt storblommigt bäddset av fin satin som ger en lyxig 
känsla i sängen. 

Färg: Grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 649:- (1st)  584:- (5-12 st)  45:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Knarrevik Satin
421078

Bäddset Knarrevik i mjuk satin från Kosta Linnewäfveri. 
Mönster av virvlande blommor och blad i grå toner på en 
mörkgrå botten. Bäddset i satin ger en mjuk och sval känsla 
mot kroppen. 

Färg: Grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 699:- (1st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Lerberg Satin
421076

Bäddsetet Lerberg Satin från Kosta Linnewäfveri med mönster 
av höstlöv i vackra färger på mörk botten skapar en härligt 
mysig känsla i sovrummet.

Färg: Svart 99
Material: 100% Bomull, trådtäthet 200 
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 699:- (1st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st) 
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Ulrica  
Hydman 

Vallien

Kosta Linnewäfveri Turturduvor Satin
421022

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

Färg: Vit 00
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
150x210 cm, 50x60 cm 
999:- (1st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st)  

Extra örngott 50x60 cm 
199:- (1st)  179:- (5-12 st)  167:- (25-50 st) 

Ulrica Hydman Vallien har varit  
ovärderlig för Kosta Bodas historia och 
kom under sin livstid att bli en färgstark 
ikon inom glasets värld. Hon hade en 
förmåga att kombinera enastående 
hantverk med en otrolig lekfullhet. 
Ulrica debuterade som glasformgivare 
1971, och var därefter med och forma-
de Kosta Bodas produktion under hela 
80-, 90- och 00-talet.  
Några av hennes mest populära  
mönster hittar ni tryckt på 
Kosta Linnewäfveris bäddset. 



127

Bertil 
Vallien 

Kosta Linnewäfveri Paradise  
421072

Tryckt mönster på finaste satinvara, design Ulrica Hydman-Vallien.

Färg: Vit 00
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Fönsterkartong
Storlek/pris: 
150x210 cm, 50x60 cm 
999:- (1st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st) 

Extra örngott 50x60 cm 
229:- (1st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Tulip Satin 
421071

Tryckt bäddset av bomullsatin, motiv av Ulrica Hydman-Valliens välkända 
tulpan. 

Färg: Vit 00
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris:  
150x210 cm, 50x60 cm 1199:- (1st)  1079:- (5-12 st)  1007:- (25-50 st)  
Extra örngott 50x60 cm 229:- (1st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri OK Check Satin 
421073

Bäddset av mycket hög kvalitet med design av Bertil Vallien,  
kommer med ett vitt och ett svart örngott

Färg: Svart 99
Material: 100% bomull, trådtäthet 200
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
50x60 cm, 150x210 cm 999:- (1 st)   899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st)

Bertil Vallien, född 1938, är en av Sveriges 
mest berömda formgivare och glaskonstnärer. 
Som formgivare inspireras han av att skissa 
mycket, där skissandet skapar en egen värld 
av inspiration - idé föder idé.  
Bertil finner även inspiration i det funktionella.
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flannel
    softness

Kosta Linnewäfveri Mosshed Flanell
421063

I vårt mjuka flanellbäddset Mosshed sover du mjukt och varmt. Ett underbart 
bäddset att krypa ner i.

Färg: Sand 03, grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 76
Förpackning: Plastförp. med banderoll 
Storlek/pris: 
150x210 cm, 50x60 cm 399:- (1-25st)  359:- (50-125 st)  335:- (250-500 st)  
Extra örngott 50x60 cm 89:- (1-25st)   80:- (50-125 st)  75:- (250-500 st) 

Lord Nelson Herrestad Flanell
421079

Rutigt bedset i varmt och mjuk flanell passar lika bra i fjällstugan som att skapa en 
rustik och ombonad känsla i ett hem. 

Färg: Röd 35, grön 65
Material: 100% Bomull, trådtäthet 76
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Pris: 549:- (1-25 st)  494:- (50-125 st)  461:- (250-500 st) 

Våra flanellbäddset är  
tillverkade av 100% bomull 
vilket gör att de skapar en varm 
och mjuk känsla. 
Vävda med en tunn tråd åt ena 
hållet och en lite tjockare åt det 
andra, tvättas i 60 grader samt 
torktumling, trådtätheten är 76. 
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plain
weave

Kosta Linnewäfveri Jannike 
421021

Ett supertrendigt bäddsett i fiskbens mönster, gjort i finaste bomull. 

Färg: Marin 58
Material: 100% bomull, trådtäthet 144
Förpackning: Plastpåse med banderoll 
Storlek/pris: 
150x210 cm, 50x60 cm 339:- (1-25st)  305:- (50-125 st)  285:- (250-500 st) 

Tvåskaft är tillverkad av 100% bomull och 
är den enklaste och vanligaste väven. 
Tyget är slitstarkt och lättskött.  

Rekommenderas att tvätta  i 60 grader 
och tyget tål även att torktumlas. 
Tyg i tvåskaft kan se olika ut beroende på 
vilken tråd och Material som används.
Trådtätheten är 144.
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microfiber

pillows & duvets

Lord Nelson Mikrofiberkudde Låg 
420451

En låg kudde är ofta bekväm för dig som sover på mage. 

Färg: Vit 00
Vikt: 700 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 389:- (1st)  350:- (5-12 st)  327:- (25-50 st) 

Lord Nelson Mikrofiberkudde Medium 
420452

Passar ofta dem som sover på rygg eller på sidan. 

Färg: Vit 00 
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Vikt: 900 g 
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 469:- (1st)  422:- (5-12 st)  394:- (25-50 st) 

Lord Nelson Mikrofiberkudde Hög 
420453

Sover du mest på sidan kan detta var ett bra val. 

Färg: Vit 00
Vikt: 1000 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 399:-(1st)  359:- (5-12 st)  335:- (25-50 st) 

Lord Nelson Mikrofiberkudde Lång 
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
Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Storlek: 50x90 cm 
Pris: 399:- (1st)  359:- (5-12 st)  335:- (25-50 st) 

Lord Nelson Victory Mikrofiberkudde 
410813 

Extra lång kudde med fyllning av mikrofiber med bra stadga 
och som håller formen länge.  

Färg: Vit 00
Vikt: 1200 g
Förpackning: Genomskinlig väska med dragkedja.
Storlek: 50x90 cm 
Pris: 799:- (1st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st) 

Lord Nelson Victory Mikrofiberkudde 
410811 

Kudde med fyllning av 800 g mikrofiber med bra stadga och 
som håller formen länge. . 

Färg: Vit 00
Vikt: 800 g
Förpackning: Genomskinlig väska med dragkedja.
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 299:- (1st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st) 
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silk

pi  duvets

Lord Nelson Mikrofibertäcke Sval 
420455

Detta täcke passar dig som ofta är varm när du sover. 

Vikt: 600 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Storlek: 150x210 cm
Pris: 699:- (1st)  629:- (5-12 st)  587:- (25-50 st) 

Lord Nelson Mikrofibertäcke Varm 
420457

Detta täcke passar dig som är frusen, det håller dig 
lagom varm under natten. Det är tjockt och fluffigt 
och ger en känsla av dun.

Vikt: 1200 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Storlek: 150x210 cm
Pris: 899:- (1st)  809:- (5-12 st)  755:- (25-50 st) 

Lord Nelson Victory Mikrofibertäcke 
410812

Täcke med fyllning av mikrofiber som har en mycket lång livslängd. 

Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber 
Förpackning: Genomskinlig väska med dragkedja.
Storlek: 150x210 cm 
Pris: 1099:- (1st)  989:- (5-12 st)  923:- (25-50 st) 

Lord Nelson Mikrofibertäcke Dubbel
420458

Detta är ett dubbelt täcke som passar utmärkt att krypa ner i 
tillsammans med sin partner. Det är tjockt och fluffigt och känslan 
påminner om dun.

Vikt: 1300 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 230x220 cm
Pris: 999:- (1st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st) 

Lord Nelson Mikrofibertäcke Medium
420456

Detta täcke passar dig som varken är varm eller 
fryser, lite mittemellan. 

Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Storlek: 150x210 cm
Pris: 799:- (1st)  719:- (5-12 st)  671:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Silkeskudde
410809

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. 

Vikt: 700 g
Förpackning: non-woven väska
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 1199:- (1st)  1079:- (5-12 st)  1007:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Silkestäcke 
410810

Täcket har ett yttertyg i 100 % kammad bomullssatin. 
Den mjuka och sköna fyllningen är Tussah-silke. 

Vikt: 600 g
Förpackning: non-woven väska
Storlek: 150x210 cm 
Pris: 1899:- (1st)  1709:- (5-12 st)  1595:- (25-50 st) 

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. 
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synthetic

pillows & duvets
Queen Anne Syntettäcke Sval 
420447

Färg: Vit 00
Vikt: 700 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Storlek: 150x210 cm 
Pris: 579:- (1st)  521:- (5-12 st)  486:- (25-50 st) 

Queen Anne Syntettäcke Medel
420448 

Passar dig som ibland är varm och ibland är 
kall när du sover.  

Färg: Vit 00
Vikt: 900 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Storlek: 150x210 cm 
Pris: 659:- (1st)  593:- (5-12 st)  554:- (25-50 st) 

Queen Anne Syntetkudde Hög
420446

Sover du mest på sidan är denna kudden  
ett bra val. 

Färg: Vit 00
Vikt: 500 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 239:- (1st)  215:- (5-12 st)  201:- (25-50 st) 

Queen Anne 
Syntetkudde Medium 
420445

Passar ofta dom som sover på rygg eller på sidan. 

Färg: Vit 00
Vikt: 450 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 239:- (1st)  215:- (5-12 st)  201:- (25-50 st) 

Queen Anne Syntettäcke Varm 
420449 

Täcke för dig som är frusen.

Färg: Vit 00
Vikt: 1100 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber
Storlek: 150x210 cm 
Pris: 679:- (1st)  611:- (5-12 st)  570:- (25-50 st) 

Queen Anne 
Syntettäcke Medel Dubbel 
420450 

Passar för två personer. Passar dig som ibland 
är varm och ibland är kall när du sover. 

Färg: Vit 00
Vikt: 1200 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i Mikrofiber
Storlek: 230x220 cm 
Pris: 999:- (1st)  899:- (5-12 st)  839:- (25-50 st) 

Queen Anne 
Syntetkudde Låg
420444 

Ofta bekväm för dig som sover på mage.

Färg: Vit 00
Vikt: 350 g
Material: Tyg i bomull, fyllning i polyesterfiber.
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 229:- (1st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st) 

Ett syntettäcke är lätt, mjukt och 
formbart. Syntetkudden är mjuk 
och skön, med slitstarkt yttertyg. 
Syntettäcken och kuddar kan tvät-
tas och torktumlas, det gör att de 
är hygieniska och allergi vänliga, 
även efter många tvättar 
behåller de sin karaktär.
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under
pressure40x40

45x45

50x50

60x60

80x80

pi  duvets
Queen Anne Fjäderkudde 
410815

Innerkudde med fyllning av fjäder,  
passar bra till våra kuddfodral 410744.

Vikt: 880 g  
Förpackning: Plastpåse 
Storlek: 50x60 cm 
Pris: 299:- (1st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st) 

Queen Anne Innerkudde 
420403

Härlig fjäderfylld innerkudde som ger en skön  
fluffighet och bra formstabilitet.

Storlek:/vikt/pris:  
40x40 cm 450 g  199:- (1st)  179:- (5-12 st)  167:- (25-50 st) 
45x45 cm 550 g  239:- (1st)  215:- (5-12 st)  201:- (25-50 st) 
50x50 cm 750 g  269:- (1st)  242:- (5-12 st)  226:- (25-50 st) 
60x60 cm 1000 g 299:- (1st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st) 
80x80 cm 1600 g 269:- (1st)  242:- (5-12 st)  226:- (25-50 st)

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: 1299:- (1st)  1169:- (5-12 st)  1091:- (25-50 st) 

Vikttäcke 9 kg
410965 

Storlek: 150x210 cm 
Pris: 1399:- (1st)  1259:- (5-12 st)  1175:- (25-50 st) 

Vikttäcke 11 kg
410969

Storlek: 150x210 cm 
Pris:1699:- (1st)  1529:- (5-12 st)  1427:- (25-50 st)

Queen Anne 
Kuddskydd  
420256

Praktiskt kuddskydd med blixtlås.  
Gjord i stretchfrotté som håller  
din kudde fräsch längre. 

Färg: Vit 00
Vikt: 135 g/m²
Storlek/pris: 
50x60 cm 109:- (1st)  98:- (5-12 st)  92:- (25-50 st) 
50x90 cm 129:- (1st)  116:- (5-12 st)  108:- (25-50 st) 
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92 9500

envelope sheet

sheet/cover set

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
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris: 
90x200 cm 279:- (1st)  251:- (5-12 st)  234:- (25-50 st) 
105x200 cm 299:- (1st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st)
120x200 cm 319:- (1st)  287:- (5-12 st)  268:- (25-50 st)
140x200 cm 349:- (1st)  314:- (5-12 st)  293:- (25-50 st) 
160x200 cm 389:- (1st)  350:- (5-12 st)  327:- (25-50 st)
180x200 cm 419:- (1st)  377:- (5-12 st)  352:- (25-50 st) 
210x200 cm 459:- (1st)  413:- (5-12 st)  386:- (25-50 st)

Kosta Linnewäfveri Underlakan & Örngott Percale 
420065

Skönt och svalt underlakan och örngott av bomullspercale.

Färg: Vit 00
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris:  
50x60 cm 79:- (1st)  71:- (5-12 st)  66:- (25-50 st)  
150x260 cm 239:- (1st)  215:- (5-12 st)  201:- (25-50 st) 
180x260 cm 279:- (1st)  251:- (5-12 st)  234:- (25-50 st) 
240x260 cm 389:- (1st)  350:- (5-12 st)  327:- (25-50 st)
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satin plain weave

95

00

sheets & covers

Queen Anne Lakan och Örngott 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
Förpackning: Plastförp. med banderoll 
Storlek/pris: 
50x60 cm  59:- (1st)  53:- (5-12 st)  50:- (25-50 st) 
55x90 cm  79:- (1st)  71:- (5-12 st)  66:- (25-50 st) 
150x260 cm 219:- (1st)  197:- (5-12 st)  184:- (25-50 st) 
180x260 cm  229:- (1st)  206:- (5-12 st)  192:- (25-50 st)  
240x260 cm 339:- (1st)  305:- (5-12 st)  285:- (25-50 st)

Queen Anne Dra-på-lakan  
420008

Praktiskt dra-på-lakan med resår som finns i fyra olika Storlek:ar.

Färg: Vit 00, grå 95
Förpackning: Plastförp. med banderoll 
Storlek/pris: 
90x200 cm 199:- (1st)  179:- (5-12 st)  167:- (25-50 st) 
120x200 cm 239:- (1st)  215:- (5-12 st)  201:- (25-50 st) 
160x200 cm 269:- (1st)  242:- (5-12 st)  226:- (25-50 st)  
180x200 cm  299:- (1st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st) 

Lord Nelson Lakan och Örngott Satin  
420007

Stilrena lakan i fin 100 % kammad bomull satin. Komfortabla och  
lätta att kombinera med bäddset, oavsett färg och mönster.

Färg: Vit 00, grå 95, mörkgrå 97
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris:  
50x60 cm  99:- (1st)  89:- (5-12 st)  83:- (25-50 st) 
150x260 cm 299:- (1st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st) 
180x260 cm  349:- (1st)  314:- (5-12 st)  293:- (25-50 st) 
240x260 cm  419:- (1st)  377:- (5-12 st)  352:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Underlakan Satin
420110

Extra brett underlakan av bomullsatin.

Färg: Vit 00
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 270x270 cm
Pris: 429:- (1st)  386:- (5-12 st)  360:- (25-50 st) 

Kosta Linnewäfveri Dra-på-lakan Satin
420057

Sköna dra-på-lakan med resår av bomullsatin. 100% bomull

Färg: vit 00, ljusgrå 92, grå 95
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek/pris:  
90x200 cm 299:- (1st)  269:- (5-12 st)  251:- (25-50 st) 
120x200 cm  329:- (1st ) 296:- (5-12 st)  276:- (25-50 st) 
160x200 cm  369:- (1st)  332:- (5-12 st)  310:- (25-50 st) 
180x200 cm  419:- (1st)  377:- (5-12 st)  352:- (25-50 st) 
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special
design
terry

Badrock
4130100019
Skön badrock i 100 bomullsfrotté, 
330 gsm. 
Storlek: S/M, L/XL, XXL (minst 20 st av 
samma storlek).
Brodyr, relief, infärgning av egen PMS 
färg, egen nackettikett. 

Leverans ca 8 veckor
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something
extra 

special

Många av produkterna i denna katalog 
kan special designas, d v s märkas eller 
färganpassas eller på annat sätt kundan-
passas enligt dina önskemål.  
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!

Vattenflaska
410857

60cl
Leverans ca 
4,5–5 månader
Egen pms från 5000 st.

Vattenflaska 
411058

35 cl
Leverans ca 
4,5–5 månader
Egen pms från 5000 st.

Relief Bård
413010003
Frottéhandduk i egen PMS färg med 
invävda border.
100% bomull. Motivet ”skärs” ut, vilket 
ger en diskret märkning med ton-i-ton 
effekt.

Välj på 420g och 550 g i storlekarna
50x70, 70x140, 100x150, 100x180 cm

Leverans ca 8 veckor

Relief Digital printad Bård
413010003
Frottéhandduk i egen PMS färg med 
digitaltryckt bård. 
100% bomull. Motivet ”skärs” ut, vilket 
ger en diskret märkning med ton-i-ton 
effekt.

420g i storlekarna
70x140, 100x150, 100x180 cm

Leverans ca 8 veckor
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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  miljö-tänkande och arbetsvillkor. På så vis hoppas vi att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss och våra produkter.

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

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

CLEAN SHIPPING – RENARE OCH HÄLSOSAMMARE TRANSPORT
Inom industrin har stora insatser gjorts för att minska utsläppen i luft och vatten – inom sjötransporten har utvecklingen snarare 
gått åt motsatt håll med stora, miljöfarliga utsläpp som följd. För att motverka detta bildades Clean Shipping Project som är ett 
västsvenskt samarbete mellan kommun, landsting och Business Region Sweden. Projektet går ut på att transportköpare skapar 
tryck på rederierna om renare skepp. Rederierna måste lämna utförlig miljöinformation som samlas i Clean Shipping Index. Uti-
från 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. In spektionerna sker de flesta gånger oanmälda för att man 
på detta sätt ska kunna komma åt dem som eventuellt bryter mot kontraktet.

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

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

DEN GRÖNA PUNKTEN
Vi är stolta över att alla våra produkter omfattas av Den Gröna Punkten. Denna symbol är ett bevis på att produktens förpackning 
ingår i ett godkänt återvinningssystem. Kontinuerligt rapporterar vi också siffror på vår förbrukning till Naturvårdsverket.
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VI ÄR STOLT MEDLEM I NEW WAVE PROFILE, SKANDINAVIENS STÖRSTA KEDJA INOM PROFIL.

HÖGSTA
SOMMAR-
FAKTOR.
D&J är en av våra huvudleverantörer 

på gåvoprodukter från kända varumärken

med tyngdpunkt på hemmet och mysig 

samvaro inne och ute.

Det finns mycket sommarpotential i D&J:s 

sortiment med kopplingar till båt- och 

strandliv, sköna matupplevelser på altanen,

utfärder i skog och mark, helt enkelt ett

skönt liv under varma dagar och ljusa nätter. 

Det mesta är utmärkt för branding i någon 

form, allt är utmärkt att ge som uppskattade 

sommargåvor till kunder och personal.

GIVE YOUR BRAND. BE YOUR BRAND.  




