
Design House Stockholm är förlaget för skandinaviska design. Sedan 1992 
har vi bjudit in formgivare som kan förverkliga sina visioner och ideér. 

Resultatet är en kollektion med tidlösa designklassiker i hög kvalitet som 
överlever tillfälliga trender.  

På Design House tycker vi att hållbarhet är viktigt. Vi har genomgripande 
kontroller hos våra producenter men viktigast av allt, produkten används 

över lång tid och överlever trender. Design House Stockholms design 
klassiker är lika aktuella idag som de var för 26 år sedan när de såg dagens 

ljus.  

Vi kallar det ”Hållbar Design”



Takafumi Nemoto 



Bonsai by Takafumi Nemoto 
(Ord. butikspris: Med parfym 732 kr, utan parfym 416 kr) 

Julerbjudande med 60 cl doftolja, order innan 31/6-2019 

360 kr/st



Ge barnen kärlek,
mera kärlek och ännu 
mera kärlek, så kommer
folkvettet av sig själv.

Jag är en vacker och 
genomklok och lagom tjock 
man i mina bästa år.

Hur mycket feber har du?
Tja, en tretti fyrti grader.
Minst!

Smälla ska det göra 
och roligt vill jag ha, 
annars är jag inte me’!

Ja, tiden går och man börjar 
bli gammal, fram på höstkanten 
fyller jag tio år och då har 
man väl sett sina bästa dar.

Den som är väldigt 
stark måste också 
vara väldigt snäll.

Hyss hittar man inte på, 
di bare blir. Och att det 
är ett hyss, det vet man
inte förrän efteråt.

Jag är fräknigare och
vackrare än någonsin. 
Fortsätter det så här blir
jag direkt oemotståndlig.

Vi lekte och lekte och 
lekte, så det är underligt 
att vi inte lekte ihjäl oss.



Astrid Lindgren Collection 

Julerbjudande: 2 st valfria muggar i Julkartong, order innan 31/6-2019 

360 kr/st



Caroline Wetterling



Grow by Caroline Wetterling 
(Ord. butikspris: Small 295 kr, Large  395 

kr, XL 695 kr) 

Med oldlingkupan Grow ger du en 
symbolik till närodlat, hållbarhet, 

klimatsmart.  
Så ett frö för tillväxt. 

Julerbjudande direktleverans med order 
innan 31 juni - 2019 

Small: 229 kr 
Large: 305 kr 

XL: 360 kr



Marianne Abelsson



Pleece Throw by Marianne Abelsson 
(Ord. Butikspris 1115 kr) 

25% viskos / 75% polyester 

Julerbjudande vid order innan 31/6-2019: 360 kr 
.

Made in EU



Pleece Throw by Marianne Abelsson 
Antracit eller Ljusgrå 

(Ord. Butikspris 1025 kr) 



Qiang Jiang



Cone Candelholder  
By Qiang Jiang 
(Ord. butikspris: 715 kr) 

Julerbjudande med direktlevernas,  
order innan 31/6-2019 

360 kr/st 



Magnus Löfgren 



Shell by Magnus Löfgren 
(ord.butikspris 615 kr) 

Julerbjudande med order innan 31/6-2019 

360 kr/st 



Jonas Grundell  



Nordic Light by Jonas Grundell 
Ord.butikspris 775 kr. Julerbjudande  med order innan 31/6-2019. 

360 kr/st



Kristina Stark  



Lotus Lantern Kristina Stark 
(Ord. butikspris: Mini 450 kr, Large  795 kr) 


