A
TRADITION
OF GIVING
Marka D&J powstała w Szwecji w prowincji Bohuslan w miasteczku Dingle. Istnieje od 1975
roku, początkowo była firmą rodzinną, z każdym rokiem się rozrastała. Mimo wzrostu nie
zatraciła jednak swojego lokalnego charakteru. Stara się być zawsze blisko potrzeb swoich klientów. Od pierwszego sklepu w Dingle do potężnych fabryk na całym świecie wciąż
szczególny nacisk kładzie na wysoką jakość oferowanego asortymentu oraz korporacyjną
świadomość ekologii.
Dzięki tradycji, wiedzy i zaangażowaniu oferujemy naszym klientom szeroką gamę najlepszych jakościowo ręczników, kocy, pledów, akcesoriów kuchennych, łazienkowych i przydatnych przy aktywnym wypoczynku. Wykonane z najlepszych materiałów z wielką dbałością
o szczegóły artykuły są nie tylko praktyczne ale z pewnością staną się ozdobą każdego domu.
Marka D&J zrzesza marki Lord Nelson, Lord Nelson Victory, Queen Anne, Orrefors Jernverk,
Kosta Linnewäfveri oraz Nightingale.

www.lord-nelson.pl

BATH
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LEN 30%
BAWEŁNA 70%
Kosta Linnewäfveri ma idealną
recepturę na luksusowe tkaniny
frotte. Ręcznik z połączenia lnu
i bawełny zapewniają cudowną
miękkość i delikatność. Ponadto
mają fantastyczną chłonność.

Kosta Linnewäfveri ręcznik Linda Frotté
410059

Kosta Linnewäfveri zestaw Linda Frotté 2+2
416153

Fantastyczny ręcznik o nowoczesnym designie. Ręcznik jest teksturowany
po obu stronach i jest wyprodukowany z mieszanki bawełny (70%) i lnu
(30%) dla lepszej chłonności. Nowoczesny ręcznik z ładną lamówką.
Kolory: biały 00, bezowy 03, turkusowy 54, granatowy 58, szary 95, stalowy 97
Wymiary: 50x70cm, 70x130cm, 90x150cm
Gramatura: 500 g/m²

Zestaw czterech ręczników, dwa kąpielowe (70x130 cm), dwa mniejsze (50x70).
Wysoka jakość i gramatura.
Opakowanie: Giftbox
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PREMIUM DLA
MIŁOŚNIKÓW
KĄPIELI &
LUKSUSU
Kosta Linnewäfveri ręcznik
410934
Ekskluzywny ręcznik w pięciu kolorach, z pewnością
ozdobi w każdą łazienkę. Wykonany z dbałością
o detale i komfort użytkowania. 100% bawełna.
Wymiary: 30x50 cm, 50x70 cm, 65x130 cm, 90x150 cm
Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, stalowy
97, czarny 99
Gramatura: 600g/m²
Opakowanie: Plastic bag

Kosta Linnewäfveri zestaw ręczników
416151
Zestaw czterech ręczników Kosta Linnewäfveri 410934. Dwa
ręczniki kąpielowe 65x135cm i dwa do rąk 50x70. Zapakowane
w pudło upominkowe - prezent gotowy do wręczenia.
Wymiary: 30x50 cm, 50x70 cm, 65x130 cm, 90x150 cm
Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, stalowy 97, czarny 99
Gramatura: 600g/m²
Opakowanie:Giftbox
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Lord Nelson Victory Frotté
410424
Ekskluzywne ręczniki Lord Nelson Victory z frotté pętelkowego
o wysokiej gramaturze to doskonały wybór, gdy tylko towar
o najwyższej jakości spełnia Wasze wymagania.
Wymiary: 50x70, 65x130, 90x150
Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, szary 95, czarny 99
Gramatura: 550g/m²
Opakowanie: Plastic bag

SMÖGEN
GIFTSET 2+2
Lord Nelson ręcznik
golfowy
410079

Lord Nelson Victory
zestaw Smögen 2+2
410426
Zestaw czterech ręczników, dwa
kąpielowe, dwa mniejsze. Wysoka jakość i gramatura.
Kolor: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, szary 95, czarny 99
Gramatura: 550g/m²
Opakowanie: Giftbox

Ręczniki golfowe w czterech kolorach
z remizką i oczkiem do wieszania.
Ręczniki te wykonane są ze strzyżonego frotté o gramaturze 500g/m2.
Kolory: biały 00, czerwony 35, czerwień wina 38, granatowy 58, zielony
65, czarny 99
Wymiary: 40x50 cm

Lord Nelson Victory ręcznik
plażowy Stripe
410171
Ręcznik z barwionej przędzy we wzór w paski.
Sprawdzi się doskonale na plaży i w łazience.
Wysoka gramatura gwarantuje jakość!
Kolory: beżowy 03, granatowy 58
Wymiary: 90x150 cm
Gramatura: 450 g/m ²
Opakowanie: Plastic baG
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TWO IN ONE

Lord Nelson Victory Vändbar
420640
Ten ręcznik ma unikalną metodę tkania, która daje mu „podwójny kolor”, jedna strona z dwoma kolorami, a druga strona
z dwoma innymi. Pętelki są krótkie i sprawiają, że ręcznik
jest przyjemnie miękki, idealny do położenia na piasku
lub leżaku. Dostępne w kilku różnych ustawieniach kolorów.
Materiał: 100% bawełna 400g/m2
Wymiary: 90x160 cm
Kolory: granatowy/czerwony 5835, turkusowy /fuksja 5430,
czarny/szary 9995
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Dwa ręczniki plażowe w jednym! Przejdź do koloru
pasującego do danego dnia. Dostępne w trzech stylowych
zestawieniach kolorystycznych. Idealne na życie na plaży!

9

HAMAM
Podróżujemy coraz więcej
po świecie i przywozimy z nami
wpływy z innych krajów. Tak właśnie
było z tymi ręcznikami Hamam,
do których stworzenia skłoniły
nas wpływy z Maroka i Turcji.
Hamam to łaźnia turecka, w której
można się zrelaksować i odpocząć.

Lord Nelson Victory
Hamam Rand
410198
Cienki i przyjemny ręcznik kąpielowy, który bardzo szybko schnie. Może być również używany
jako szal, obrus, sarong, koc plażowy, koc piknikowy lub po prostu stylowa narzuta na sofie.
Kolory: niebieski 50, szary 95,
Wymiary: 90x150cm
Materiał: 100% bawełna
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MUST HAVE
NA WAKACJE
Lord Nelson Victory Hamam Solid
410199
Cienki i przyjemny ręcznik kąpielowy, który bardzo szybko
schnie. Może być również używany jako szal, obrus, sarong, koc
plażowy, koc piknikowy lub po prostu stylowa narzuta na sofie.
Kolory: granatowy 58, szary 95
Wymiary: 90x150cm
Materiał: 100% bawełna

Lord Nelson Victory Hamam Summer
410187
Cienki i przyjemny ręcznik kąpielowy, który bardzo szybko schnie.
Może być również używany jako szal, obrus, sarong, koc plażowy,
koc piknikowy lub po prostu stylowa narzuta na sofie.
Kolory: granatowy 58, szary 95, różowy 23, zielony 60, czarny 99
Wymiary: 90x150cm
Materiał: 100% bawełna

Lord Nelson Victory Hamam Summer duży
410196
Kolory: granatowy 58, szary 95, różowy 23, zielony 60, czarny 99
Wymiary: 150x200cm
Materiał: 100% bawełna
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
FROTTÉ
550G/M2

30x50 cm
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90x150 cm
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RABBALSHEDE
2+2

Lord Nelson Frotté
410002
Ekskluzywna seria pętelkowych ręczników frotté o gramaturze 550 g/m². Doskonały prezent dla wszystkich, którzy lubią
zafundować sobie odrobinę luksusu w łazience. Dostępny
w szerokiej palecie kolorów i czterech wymiarach. Dla
niektórych kolorów, dostępna jest również mata łazienkowa,
o gramaturze 800 g/m2 i wymiarach 60 x 90 cm - doskonałe
uzupełnienie zestawu.
Kolory: biały 00, piaskowy 03, żółty-musztardowy 14, różowy
23, fuksja 30, jasnoczerwony 35, pomarańczowy 37, liliowy
44, purpurowy 46, turkusowy 54, szafirowy 55, błękit gołębi
57, granatowy 58, zielone jabłuszko 63, szmaragdowy 65,
szary 95, stalowy 97, czarny 99
Wymiary: ręczniki 30x50 cm • 50x70 cm • 65x135 cm
• 90x150 cm mata łazienkowa 60 x 90 cm

Lord Nelson zestaw
ręczników Rabbalshede 2+2
416124
Luksusowy zestaw ręczników frotte o pętelkowej strukturze. Idealny dla tych, który lubią
się rozpieszczać i wymagają od życia komfortu. Idealny jako prezent dla wymagających.
2 ręczniki 50 x 70 cm i 2 ręczniki kąpielowe
70 x 130 cm.
Zapakowany w pudełko upominkowe.
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EKONOMICZNY
FROTTÉ
420G/M2

30x50 cm
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ASKERSUND
2+2

46

Queen Anne Frotté
410001
Seria ręczników frotté w bardzo przystępnej cenie i o wyjątkowo dobrym wchłanianiu wilgoci. Ręczniki wykonane
są z bawełny o gramaturze 420 g/m². Ręczniki Queen
Anne gwarantują dobrą jakość w przystępnej cenie.
Kolory: biały 00, piaskowy 03, żółty-musztardowy 14,
różowy 23, fuksja 30, czerwony 35, pomarańczowy 37,
liliowy 44, purpurowy 46, turkusowy 54, szafirowy 55,
niebieski dala 56, granatowy 58, zielone jabłuszko 63,
szmaragdowy
65, szary 95, stalowy 97, czarny 99
Wymiary: 30x50 cm • 50x70 cm • 65x130 cm • 90x150 cm

Queen Anne zestaw ręczników Askersund
416044
W skład zestawu wchodzą: 2 ręczniki 50 x
70 cm i 2 ręczniki kąpielowe 65 x 130 cm.
Kolory: patrz Queen Anne Frotté 410001.
Zapakowany w pudełko upominkowe.
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Kosta Linnewäfveri
szlafrok z kapturem
420635
Luksusowy szlafrok o gramaturze 450 g/m 2 ., w yposażony
w kaptur i kieszenie boczne.
Pasek w komplecie. Doskonale
pasuje do ręczników 410 934.
Kolory: biały 00, szary 97
Rozmiary: S / M, L / XL
Gramatura: 450 g/m2
Opakowanie: Plastic bag

Kosta Linnewäfveri płaszcz kąpielowy Sparock
420641

Queen Anne klapki Spa
410931

Ten płaszcz kąpielowy z Kosta Linnewäfveri z lekkiej bawełny zapewnia
lekkość i otulenie ciała. Szybko schnie i zajmuje niewiele miejsca,
będzie więc świetnym towarzyszem podróży.
Materiał: 100% bawełny
Kolory: biały 00, granatowy 58, szary 97
Rozmiary: S/M, L/XL
Gramatura: 150g /m2

Idealne kapcie z otwartym palcem, świetnie sprawdzą
się w SPA lub w domowym zaciszu.
Kolor: biały 00
Rozmiary: 36/39, 40/45
Materiał: tkanina bawełniana, podeszwa z pianki EVA
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Lord Nelson Victory płaszcz kąpielowy Velour
420638
Płaszcz kąpielowy w stylu marynistycznym z bawełny welurowej, 400 g/m².
Wyszywane logo na kieszeni na piersi.
Kolor: biały 00, granatowy 58
Rozmiar: S / M, L / XL

Lord Nelson Victory płaszcz kapielowy Koral
420600
Miły i ciepły płaszcz kąpielowy z mikropolaru o gramaturze 290 g/m². Zapewnia
uczucie ciepła. Wykończony kontrastową lamówką. Z ozdobnym haftem na piersi.
Rozmiary: S/M, L/XL
Kolory: biały 00, fuksja 21, czerwony 35, granatowy 58, szary 95, czarny 99
Gramatura: 290g/m²
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson płaszcz kąpielowy
410905
Ekskluzywny płaszcz kąpielowy frotté 100% bawełny. Prosty kołnierz i jakość,która daje nam poczucie, że zafundowaliśmy sobie odrobinę luksusu.
Rozmiary: S/M, L/XL, XL
Kolory: biały 00, czarny 99
Gramatura: 445g/m²
Opakowanie: Plastic bag

Queen Anne płaszcz
kąpielowy Badrock
4106012

Queen Anne płaszcz
kąpielowy Spa
410906

Niedrogie szlafroki z pętelkowego frotte. Tkanina bardzo
miękka i trwała.
Kolor y: biały 00, granatow y
58, szary 97
Rozmiary: S/M, L/XL.
Gramatura: 360 g/m²

Ekskluzywny płaszcz kąpielowy frotté
100% bawełny (445g/m2). Prosty kołnierz.
Jakość, która daje nam poczucie, że zafundowaliśmy sobie odrobinę luksusu.
Rozmiary: S/M, L/XL
Kolory: biały 00, szary 95
Gramatura: 220g/m²
Opakowanie: Plastic bag
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Queen Anne kosmetyczka
410089
Pr akt yczna kosmet yczka. Uchw y t
umożliwiający powieszenie w łazience.
Wiele praktycznych kieszeni i schowków. Impregnowana.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 17,5x9x23 cm
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson zasłona prysznicowa
410932
Zasłona prysznicowa wykonana w 100% z poliestru, z wodoodporną membraną. Wyposażona w dziurki i oczka do zawieszenia.
Kolory dopasowane do ręczników 41000 i mat kąpielowych 410933
Kolory: biały 00, czerwony 35, purpurowy 46, turkusowy 54,
granatowy 58, limonkowy 63, szary 95, stalowy 97, czarny 99
Wymiary: 180x200 cm
Opakowanie: Plastic bag-
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Lord Nelson dywanik łazienkowy okrągły
410935
Ekskluzywne i miękkie dywaniki łazienkowe z poliestru, o gramaturze 2000 g/m². Spód z warstwą antypoślizgową (guma
syntetyczna). Wysokość runa wynosi 2 cm.
Kolory: biały 00, czerwony 35, purpurowy 46, turkusowy 54,
granatowy 58, limonkowy 63, stalowy 97, czarny 99
Wymiary: średnica 70 cm
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson dywanik łazienkowy duży
410936
Ekskluzywne i miękkie dywaniki łazienkowe z poliestru, o gramaturze 2000 g/m². Spód z warstwą antypoślizgową (guma
syntetyczna). Wysokość runa wynosi 2 cm.
Kolory: biały 00, piaskowy 03, czerwony 35, purpurowy 46,
turkusowy 54, granatowy 58, limonkowy 63, szary 95, stalowy
97, czarny 99
Wymiary: 70x120 cm
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson dywanik łazienkowy
410933
Ekskluzywne i miękkie dywaniki łazienkowe z poliestru, o gramaturze 2000 g/m². Spód z warstwą antypoślizgową (guma
syntetyczna). Wysokość runa wynosi 2 cm.
Kolory: biały 00, czerwony 35, purpurowy 46, turkusowy 54,
granatowy 58, limonkowy 63, stalowy 97, czarny 99
Wymiary: 60x90 cm
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson Victory ręcznik dla gości 2-pak
420639

Lord Nelson Victory wieszak metalowy Anchor
411098
Aluminiowy wieszak, który można łatwo przykręcić lub
wykorzystać jako ozdobę.
Kolor: biały 00, srebrny 94, czarny 99
Rozmiar: 12x16x4,5 cm

2-pak ręczników frotte z wyhaftowanym szwedzkim napisem
„Gaster”, który oznacza “Goście”, 450 g/m².
Kolor: biały 00, ciemnoszary 97
Rozmiar: 50 x 70 cm
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PACK
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Lord Nelson torba
weekendowa
411077
Idealny kompan krótszych podróży.
Pakowna i praktyczna. Dwa uchwyty do ręki, odczepiany pasek na ramię. Klasyczne, stonowane kolory.
Wymiary: 53x15x41cm

Lord Nelson kosmetyczka
411079
Stylowa kosmetyczka z płótna bawełnianego, zapinana na zamek. Klasyczne kolory.
Wymiary: 26x11x19 cm

Lord Nelson aktówka
411082

Lord Nelson plecak
411081

Już wiesz, że będzie Ci towarzyszyła w drodze do pracy! Praktyczna torba z przegrodą na laptop i długim,
odczepianym paskiem oraz dwoma uchwytami do ręki.
Wymiary: 38x12x29 cm

Praktyczny i stylowy plecak. Główna, pojemna
komora, dwie kieszenie zewnętrzne z zamkami.
Regulowane szelki.
Wymiary: 27x17x36 cm

Lord Nelson pokrowiec
411080

Lord Nelson listonoszka
411078

Idealny kompan podróży businessow ych. Pakowny
i praktyczny. Dwa uchwyty do ręki. Klasyczne, stonowane kolory, przewieziesz w nim bez zgniecenia koszule,
sukienki, marynarki.
Wymiary: 51x91 cm

Poręczna torba na ramię wykonana z płótna. Regulowany pasek, uchwyt w górnej części, dekoracyjne zapięcie.
Wymiary: 30x14x32 cm
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RUSZAJ
W ŚWIAT

Lord Nelson Trolley
411076
Nowoczesna walizka z 4 kółkami, doskonała
na małe i większe podróże. Dostępna w 4 rozmiarach. Dwa najmniejsze uznawane są za bagaż
podręczny w niektórych liniach lotniczych. Teleskopowa rączka, wewnątrz taśmy do podtrzymywania zawartości. Wyposażone w zamek TSA.

Lord Nelson walizka kabinowa

411135

Doskonała walizka na małą wycieczkę. Ma
4 koła, wykonana jest z tworzywa ABS, posiada zamek szyfrowy i mieści aż 33 litry.
Wymiary: 17´(54x33x19,5cm)
Opakowanie: Giftbox

Wymiary:
17’’ (44x40x20 cm) 2,3 kg,
20’’(52x36x23 cm) 2,8 kg,
24’’ (62x43x27 cm) 3,6 kg,
28’’ (72x51x29 cm) 4,8 kg
Opakowanie: Pudło kartonowe
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Torba bawełniana 450 g

Torba bawełniana 290 g
410155

411128

Bawełniana torba ekologiczna
z szerokim, wzmocnionym dnem.
Krótki uchwyt. Dostępna w dwóch
kolorach. Gramatura 450 g/m2.
Kolor: naturalny 02, czarny 99
Wymiary: 38x41x12 cm
Gramatura: 450 g/m²

Doskonała torba bawełniana o wymiarach 43x43x15 cm ze wzmocnionym dnem i krótkimi rączkami.
Kolor: naturalny 02, czarny 99
Wymiary: 43x43x15 cm
Gramatura: 290 g/m²

Lord Nelson torba na śniadanie/lunch

410858

Niewielka torba o stylowym, matowym wykończeniu, z dwoma uchwytami. Idealna do przenoszenia pojemników z lunchem lub drugim śniadaniem z domu do szkoły lub pracy.
Kolory: biały 00, czarny 99.
Wymiary: 32x20x17cm

Lord Nelson torba na lunch Jute
411136
Torba została wykonana z bardzo modnego
od kilku sezonów materiału - juty, wytwarzanej z łodyg roślin juty, które są szorstkie
i dzięki temu łatwo się splatają. Aby zmiękczyć
je, użyj oleju spinowego, który nadaje jucie
charakterystyczny zapach. Ta torba na lunch
jest wykonana z juty i ma wewnątrz ochronną
warstwę plastiku. Torbę można znakować!.
Materiał: 100% juta na zewnątrz, wewnątrz
plastik PP,
Wymiary: 26,5x15x28 cm

Worek lniany
410160
Rustykalne lniane zawiązywane worki
lniane, w czterech różnych rozmiarach.
Rozmiary: 15x20 cm, 20x30 cm, 30x40 cm,
40x50 cm
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RECYCLED
Torby z recyklingowanej tkaniny bawełnianej są jedyne w swoim
rodzaju pod względem ochrony środowiska. Oszczędzasz zasoby
ziemi, ponieważ zmniejszasz zapotrzebowanie na nowo produkowaną
bawełnę czyli możemy wykorzystać to, co już mamy.
Umieścić zdjęcie lub logo jednej z nich - pomożemy Ci w tym procesie!

Torba ekologiczna 150g Recycled

411140

Ta torba jest utkana z przetworzonych nici bawełnianych i ma dodatkowe nici poliestrowe dodane do włókien w zrekultywowanej bawełnie, która jest słabsza, w ten sposób otrzymujesz trwały produkt.
Torba jest zatwierdzonych zgodnie z Global Recycle Standard
produktem ekologicznym
Kolory: granatowy 58, szary 95, czarny 99
Wymiary: 41x38cm
Materiał: 80% bawełna z recyclingu, 20% poliester z recyclingu

Torba ekologiczne 150g Fair Trade
411127
Torba ekologiczna Fair Trade. Bawełniana torba
ekologiczna z certyfikatem Fair Trade. Dostępna
w dwóch kolorach. Gramatura 150 g/m².
Kolor: naturalny 02, czarny 99
Wymiary: 41x38 cm
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TORBY IDEALNE POD NADRUK
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Torba z długimi uchwytami - 150g
410156
To r b a b a w e ł n i a n a o w y m i a r a c h 41x 3 8 c m
bez usztywnianego dna z długimi uchwytami.
Wymiary: 41x38 cm
Kolor y: biały 00, naturalny 02, żółty 12, różow y
23, czerwony 35, pomarańczowy 36, purpurowy
46, granatowy 58, turkusowy 54, limonkowy 62,
szary 97, czarny 99

Maximal
tryckyta
28x28 cm
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Torba z krótkimi uchwytami -150g
411112
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Torba bawełniana o w ymiarach 41x38 cm bez
usztywnianego dna z krótkimi uchwytami (17cm)
w dużym wyborze kolorów o gramaturze 150 g/m².
Wymiary: 41x38 cm
Kolor y: biały 00, naturalny 02, żółty 12, różow y
23, czerwony 35, pomarańczowy 36, purpurowy
46, granatowy 58, turkusowy 54, limonkowy 62,
szary 97, czarny 99

HYDRATE
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Butelka na wodę
410857
Poręczna butelka na wodę wykonana z plastiku Tritan,
wolnego od BPA oraz stali nierdzewnej. Poręczny uchwyt
w nakrętce pozwala mieć ją zawsze w zasięgu ręki.
Kolory: biały 00, różowy 23, pomarańczowy 37, zielony
40, niebieski 50, granatowy 58, czarny 99
Pojemność: 0,7 l
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Bidon
411045

Queen Anne bidon ze zraszaczem
411091

Doskonały prezent dla miłośników siłowni czy długich rowerowych wypraw. Idealnie sprawdza się też na plaży i pikniku.
Kolory: biały 00, szary 95
Pojemność: 0,75l

Transparentny bidon wykonany z plastiku Tritan, wolnego od BPA.
Wmontowany zraszacz, ułatwi Ci odświeżenie i ochłodzenie
organizmu.
Kolor: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99
Pojemność: 600 ml

HOT
& COOL
Lord Nelson kubek termiczny
411058
Praktyczny kubek termiczny. Wmontowany karabińczyk. Szczelny
zatrzask sprawia, że Twój napój dłużej zachowa ciepło i się nie wyleje.
Kolory: biały 00, champagne 02, czerwony 35, turkusowy 54, niebieski royal 55, granatowy 58, zielony 65, matowa stal 94, stalowy
95, grafitowy 97, czarny (matowy) 99
Pojemność: 350 ml
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OUTDOOR
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Torba z matą plażową
411138
Torba plażowa na dzień na plaży. Idealnie zmieści przekąski, napoje, krem
z filtrem mały ręcznik i strój kąpielowy. Lekka i praktyczna mata bambusowa
jest już zwinięta i przymocowana do torby - gotowi na leniwe dni na plaży?
Kolory: naturalny 02, granatowy 58, szary 95
Materiał: torba 100% bawełna, mata 100% bambus
Wymiary: torba 38x16x40 cm, mata 220x60 cm
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GOTOWI
NA LATO?
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Lord Nelson Victory torba plażowa Rand
411139
Klasyczna torba plażowa! Spód i dno z sama torba wykonane z płótna. Wewnątrz
podszewka, wewnętrzna kieszeń. Torba zamykana na guzik. Idealna torba do spakowania rzeczy na plażę: ręczników, strojów kąpielowych, napojów i książki.
Kolory: czerwony 35, niebieski 50, szary 95
Materiał: płótno/juta
Wymiary: 38x14x42 cm

Lord Nelson Victory torba płócienna Canvas Stripes
411090

Queen Anne torba płócienna Canvas
411089

Przydatna i ładna torba z uchwytami zrobionymi z żeglarskich lin. W komorze głównej dodatkowe kieszenie w tym jedna, duża na zamek. Zapięcie
magnetyczne na górze.
Wymiary: 55x37x16 cm
Kolory: beżowy 03, czerwony 35, granatowy 58, zielony 95
Opakowanie: Plastic bag

Przydatna i ładna torba z uchwytami zrobionymi z żeglarskich lin. W komorze głównej dodatkowe kieszenie w tym jedna, duża na zamek. Zapięcie
magnetyczne na górze.
Wymiary: 51x39x16 cm
Kolory: biały 00, czerwony 35, niebieski 50, granatowy 58, zielony 65, czarny 99
Opakowanie: Plastic bag
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CZAS NA PIKNIK

Queen Anne torba termiczna
410799
Praktyczna i stylowa torba termiczna, niezbędna na letnie pikniki czy plażę. Dostępna
w 4 kolorach i 3 rozmiarach.
Kolory: czerwony 35, granatowy 58, szary
95, czarny 99
Wymiary: S 23,5x16x19 cm, M 30x18,5x26
cm, L 32,5x21,5x32 cm
Opakowanie: Plastic bag
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Lord Nelson Victory torba termiczna
411142

Lord Nelson Victory torba termiczna
411097

Klasyczny model w nowej odsłonie. Idealna na piknik, lunch czy przerwę
na kawę, może pomieścić 14 litrów. Regulowany pasek na ramię, przednia
kieszeń i duży górny otwór sprawiają, że jest praktyczna i łatwa w użyciu.
Jest też łatwa w czyszczeniu i po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.
Materiał: poliester 420 D. Pokrywkę izoluje się pianka PEVA + 4 MM.
Pojemność: 14 l
Wymiary: 26x21x30 cm
Kolory: granatowy 58, szary 95, czarny 99

Stylowa torba termiczna we wzór w paski. Poręczny uchwyt. Torba przestronna, z dodatkową, zewnętrzną kieszenią z zamkiem.
Kolory: czerwony 35, granatowy 58, szary 95
Wymiary: 47x24x30
Opakowanie: Plastic bag

Queen Anne Carry
składany kosz
411001
Elegancki, składany koszyk na zakupy/piknikowy o bardzo ciekawym
designie. Praktyczny, wytrzymały
(wykonany z poliestru 600D), niezastąpiony na zakupach czy pikniku. Doskonały pomysł na upominek
Wymiary: 30 l 39x24x27 cm
Kolory: czerwony 35, granatowy
58, limonkowy 62, czarny 99
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson Victory składany kosz
411144
Składany kosz na zakupy/kosz piknikowy w nowej denimowej
wersji. Idealny na wycieczkę lub zakupy w mieście. Uchwyt
metalowy, kosz z wzmocnionego bawełnianego płótna.
Wymiary: 30 l 39x24x27 cm
Kolory: granatowy 58, szary 95, czarny 99
Opakowanie: Plastic bag
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Queen Anne Carry
składany kosz z warstwą
termoizolacyjną
411034
Elegancki, składany koszyk na zakupy/
piknikow y z funkcją torby termicznej
o bardzo ciekawym designie. Praktyczny,
wytrzymały (wykonany z poliestru 600D),
niezastąpiony na zakupach czy pikniku.
Doskonały pomysł na upominek
Wymiary: 30 l 39x24x27 cm
Kolory: granatowy 58, limonkowy
62, czarny 99
Opakowanie: Plastic bag

KOC PIKNIKOWY

Queen Anne koc piknikowy
130x170 cm
411093

Queen Anne 			
koc piknikowy 120x150 cm
411094

Queen Anne 		
koc piknikowy 50x150 cm
411095

Praktyczny koc piknikowy z paskiem ułatwiającym jego przenoszenie. Impregnowany
z jednej strony dla lepszej izolacji od podłoża.
Kolory: czerwony 35, niebieski 50, turkusowy
54, granatowy 58, zielony 65, czarny 999
Wymiary: 130x170 cm

Praktyczny koc piknikowy z paskiem ułatwiającym jego przenoszenie. Impregnowany
z jednej strony dla lepszej izolacji od podłoża.
Kolory: czerwony 35, niebieski 50, turkusowy
54, granatowy 58, zielony 65, czarny 999
Wymiary: 120x150 cm

Praktyczny koc piknikowy z paskiem ułatwiającym jego przenoszenie. Impregnowany z jednej strony dla lepszej izolacji
od podłoża.
Kolory: czerwony 35, niebieski 50, turkusowy 54, granatowy 58, zielony 65, czarny 999
Wymiary: 50x150 cm
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FLEECE PLAID

FLEECE PONCHO

Nightingale pled z kontrastowym obszyciem
410401

Nightingale Poncho
410717

Jednokolorowy pled z polaru (gramatura 250 g/m²), z brzegami
obszytymi kontrastową nitką. Jedna ze stron pledu została poddana
obróbce, która zapobiega mechaceniu się.
Wymiary: 120x160 cm
Kolory: biały 00, czerwony 35, liliowy 46, granatowy 58, limonkowy
62, szary 95, czarny 99
Opakowanie: Plastic bag

Poncho z ciepłego polaru (gramatura 250 g/m²), którym łatwo się owiniesz
i ogrzejesz gdy jest zimno. Działa równie dobrze, kiedy idziesz rano do łazienki
lub gdy wieczorem siedzisz na balkonie. Jest to doskonały pomysł na prezent.
Wymiary: 120x160 cm
Kolory: biały 00, piaskowy 13, pomarańczowy 30, czerwony 35, liliowy 46,
turkusowy 54, granatowy 58, limonkowy 62, szary 95, czarny 99
Opakowanie: Plastic bag
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Lord Nelson kubek termiczny
411058

37

Praktyczny kubek termiczny. Wmontowany karabińczyk.
Szczelny zatrzask sprawia, że Twój napój dłużej zachowa
ciepło i się nie wyleje.
Kolory: biały 00, champagne 02, czerwony 35, turkusowy
54, niebieski royal 55, granatowy 58, zielony 65, matowa
stal 94, stalowy 95, grafitowy 97, czarny (matowy) 99
Pojemność: 350 ml
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Lord Nelson termos
410787
Termosy wykonane ze stali nierdzewnej, zachowujące
długo ciepło napoju, z pokrywka mogącą służyć za kubek.
Kolor: matowa stal 94, czarny 99
Pojemność: 0,5 l, 0,75 l, 1 l
Opakowanie: Giftbox

Lord Nelson kubek termiczny
410791

Lord Nelson termos na żywność
410788

Termiczny kubek o prostym designiez poręcznym uchwytem.
Kolor: matowa stal 94, czarny 99
Pojemność: 1,0 l
Opakowanie: Giftbox

Pakujesz się na wycieczkę? Cały dzień za miastem?
Wędrówka po górach czy lesie? Ten stalowy termos
na żywność stanie się Twoim nieodłącznym kompanem!
Kolor: matowa stal 94, czarny 99
Pojemność: 0,4 l, 1,2 l
Opakowanie: Giftbox
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Orrefors Hunting zestaw do pizzy
410850
Zrób idealną pizzę dzięki temu zestawowi od Orrefors!
Solidna podstawa i funkcjonalna łopatka pozwolą
na przygotowanie pizzy w sposób łatwy w niemal
każdych warunkach! Wszystko jest dostarczane
w pudełku jak pizza z dowozem.
Wymiary: średnica formy do pizzy 33 cm, łopatka 63
cm (rozłożona).

ORREFORS HUNTING
Orrefors Hunting o nowa seria produktów przydatnych
przy aktywnym wypoczynku na łonie natury, stworzona
dla osób, które nie lubią się nudzić. Produkty pakowane
są w gustowne opakowania z tektury falistej. Wykończone
są z dbałością o każdy detal, tak aby służyły jak najdłużej
swoim właścicielom. Idealnie nadają się na upominki.
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Orrefors Hunting szpikulce
410848
Dwa szpikulce ze stali nierdzewnej. Konstrukcja
rożna ułatwia zdejmowanie tego, co wybierzesz, poprzez przesunięcie kawałka uchwytu
do przodu. Dostarczane w dwupaku w stylowym
kartonowym pudełku.
Długość: 45 cm

Orrefors Hunting rękawice BBQ
411131
Oszczędź sobie oparzeń dzięki wytrzymałym
rękawicom z linii Hunting Orrefors. Dostarczane
w stylowym opakowaniu.
Rozmiar: Onesize

Orrefors Hunting składana patelnia
410855
Dzięki tej składanej patelni możesz przygotować przy
ognisku jedzenie dla całej rodziny. Jest wykonana
ze stali nierdzewnej i posiada wydrążony uchwyt, w który można wsunąć patyk jako przedłużenie, gdy naczynie
będzie zbyt gorące do utrzymania w rękach. W zestawie
stylowa płócienna torba do przechowywania.
Średnica: 28 cm
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Orrefors Hunting mini piła ręczna
łańcuchowa
410851

Orrefors Hunting zestaw
do marynaty
410849

Niewielka, ale niewiarygodnie efektywna piła, która
może przydać się w lesie. Łańcuch piły o gęstych zębach tnie w obie strony i szybko odcina gałęzie, kłody
i mniejsze drzewa. Dostarczany w elastycznym,
nylonowym pokrowcu i pudełku upominkowym.
Wymiary: długość 100 cm

Mał y garnek z żeliwa (do postawienia
na grillu, aby utrzymać ciepło) w zestawie
z pędzlem - idealny zestaw do marynowania. Dostarczamy w pudełku upominkowym.
Pojemność: 0,4 l

Orrefors Hunting zestaw
akcesoriów BBQ
410859

Orrefors Hunting widelec
teleskopowy
411099

Solidne przybory do grillowania dla wymagającego
użytkownika. Uchwyty z drewna, które dobrze izolują od ciepła, gruba stal nierdzewna zapewnia trwałość. Dostępne w stylowym kartonowym pudełku.
Długość: 46 cm

Teleskopowy widelec z drewnianym uchwytem, doskonały na grilla lub ognisko, dostarczany w praktycznej płóciennej torbie
do przechowywania i kartonowym pudełku.
Wymiary: 18 cm, rozłożony 67 cm

Orrefors Hunting Flipper 2-pak
411137

Orrefors Hunting multinarzędzie
410854

Długie rączki sprawiają, że z bezpiecznej odległości
możesz dbać o piekące się na grillu smakołyki. Sięgasz daleko w głąb grilla w z łatwością przewracasz
mięso czy warzywa. Dostępny w 2-paku (każdy o innej
długości uchwytu)
Materiał: flipper ze stali, rękojeść z gumowego drewna
Wymiary: 32cm, 55cm

Napraw samochód, posiekaj warzywa, otwórz butelkę lub
wbij gwóźdź. Cokolwiek chcesz zrobić, to wielofunkcyjne
narzędzie jest dobrym towarzyszem. W skład wchodzą;
kombinerki, scyzoryk, młotek, toporek, pilnik do paznokci, przecinak poprzeczny i otwieracz do puszek. Dostępny
w stylowej brezentowej torbie i pudełku upominkowym.
Długość: 15 cm
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Orrefors Hunting torba termiczna
410846
Torba chłodząca z grubego płótna z regulowanym
paskiem na ramię i poręcznym uchwytem. Dzięki
solidnej izolacji torba utrzymuje żywność w chłodzie podczas całej podróży. Detale wykończenia ze
skóry ekologicznej.
Pojemność: około 27 l

Orrefors Hunting plecak
termiczny
410847
Plecak z grubego płótna z regulowanymi
paskami na ramiona i poręcznym uchwytem. Dzięki solidnej izolacji utrzymuje żywność w chłodzie podczas całej wycieczki.
Detale wykończenia ze skóry ekologicznej.
Pojemność: około 23 l

Orrefors Hunting 			
Termos
410856

Orrefors Hunting noże do steków
410853

Duży termos o stylowym wzornictwie od firmy
Orrefors Hunting, dostępny w dwóch rozmiarach, które zaspokoją potrzeby całej rodziny.
Dzięki konstrukcji napój będzie ciepły lub zimny
przez cały dzień, a ładny korek zatrzaskuje się
szczelnie, aby nic nie rozlało się w plecaku.
Dostarczany w stylowym kartonowym pudełku.
Pojemność: 1l i 2l

Cztery noże idealne do dań z grilla od firmy Orrefors z linii Hunting. Żaden, nawet najgrubszy
stek nie jest im straszny! Doręczane w dekoracyjnym pudełku.
Długość: 25 cm
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COZY
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Lord Nelson Victory
poszewka Salt Water Heals
410885
Bawełniana poszewka na poduszkę z napisem po
angielsku „Słona woda pomaga na wszystko”.
Kolory: granatowy 58, szary 95
Wymiary: 50x60 cm

Bawełniana poszewka Salt
In The Air
410835
Bawełniana poszewka na poduszkę z napisem po angielsku „Sól w powietrzu,
Piasek we włosach”.
Kolory: beżowy 03, granatowy 58, szary 95
Rozmiar: 50x60 cm

41

Lord Nelson Victory
poszewka Kompass
410794
Wykonana z bawełny poszewka na poduszkę z moty wem
marynistycznym.
Kolory: biały 00, granatowy 58
Wymiary: 50x50 cm
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson Victory poszewka Yacht Club
410793

Lord Nelson Victory poszewka USA
410790

Wykonana z bawełny poszewka na poduszkę z moty wem
marynistycznym.
Kolory: biały 00, granatowy 58
Wymiary: 50x60 cm

Wykonana z bawełny poszewka na poduszkę
z motywem amerykańskiej flagi.
Kolory: biały 00, granatowy 58
Wymiary: 50x60 cm

DOSKONAŁY
POMYSŁ
NA UDEKOROWANIE TARASU!
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Kosta Linnewäfveri
poszewka
410736
Stylowa poszewka z wysokiej jakości płótna bawełnianego. Wyposażona w zamek błyskawiczny.
Wymiary: 50x50 cm
Kolory: biały 00, beżowy 03, granatowy 58, szary 95, czarny 99
Opakowanie: Plastic bag

42

03

Lord Nelson Victory poduszka Fish
410836
Lord Nelson Victory poszewka Kompassros
410833

Wypełniona poliestrem dekoracyjna poduszka w kształcie ryby.
Wymiary: 35x22 cm

Poszewka na poduszkę z tkaniny bawełnianej typu jeans i marynistycznymi nadrukami
Wymiary: 50x60 cm

Lord Nelson Victory poszewka Fish In The Sea
410834

Lord Nelson Victory poszewka Skepp
410832

Poszewka na poduszkę z marynistycznymi nadrukami.
Kolor: granatowy 58, szary 95
Rozmiar: 50x60 cm

Poszewka na poduszkę z tkaniny bawełnianej typu jeans
i marynistycznymi nadrukami
Wymiary: 50x60 cm
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Lord Nelson Victory poszewka Marine
410767
Poszewka z grubej bawełny z marynistycznym nadrukiem.
Dekoracyjne oczka po jednej stronie z linką żeglarską.
Kolory: granatowy 58
Wymiary: 50x60 cm (na poduszkę 50x50)
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson Victory poszewka Victor
410765

Poszewka z grubej bawełny z dekoracyjnym, marynistycznym nadrukiem.
Kolory: czerwony 35, granatowy 58, szary 85
Wymiary: 50x60 cm
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson Victory
poszewka Rand
410766
Poszewka z grubej bawełny w poziome pasy, dekoracyjne oczka
po jednej stronie z linką żeglarską.
Kolory: czerwony 35, granatowy
58, szary 95
Wymiary: 50x60 cm (na poduszkę
50x50 cm)
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson Victory poszewka Regatta
410837
Poszewka na poduszkę z grubej bawełnianej tkaniny z dekoracyjną naszywką.
Kolor: granatowy 58, szary 95
Rozmiar: 50x60 cm
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Lord Nelson Victory
poszewka Anchored
410789
Wykonana z bawełny poszewka
na poduszkę z motywem marynistycznym i dekoracyjną liną.
Kolory: beżowy 03, granatowy 58
Wymiary: 50x60 cm
Opakowanie: Plastic bag

Lord Nelson Victory Anchor
410886
Poszewka na poduszkę z marynistycznym wzorem kotwicy.
Kolory: czerwony 35, granatowy 58, szary 95
Wymiary: 50x60 cm

Lord Nelson Victory poduszka Boj
410887
Urocza poduszka w kształcie koła ratunkowego
z dekoracyjnym sznurkiem.
Kolory: czerwony 35, granatowy 58
Wymiary: Ø 40 cm
Materiał: Bawełna, wypełnienie poliestrowe
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LATARNIE MORSKIE

Lord Nelson Victory
poncho Kust
410764

Lord Nelson Victory
poncho Marinliv
410884

Lord Nelson Victory
poncho Fyrar
410831

Polarowe poncho inspirowane
motywami związanymi z morzem. Kontrastowe obszycie.
Kolor: biały 00
Wymiary: 120x160 cm
Opakowanie: Plastic bag

Polarowe poncho inspirowane motywami
związanymi z morzem. Kontrastowe obszycie.
Kolor: biały 00
Wymiary: 120x160 cm
Opakowanie: Plastic bag

Polarowe poncho inspirowane
motywami związanymi z morzem. Kontrastowe obszycie.
Kolor: biały 00
Wymiary: 120x160 cm
Opakowanie: Plastic bag
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Lord Nelson Victory koc Fyrar
410843
Polarow y koc z mar ynistycznym wzorem
w latarnie morskie.
Rozmiar: 120 x 160 cm

Lord Nelson Victory
2-pak kubków Jan
410841

Lord Nelson Victory 2-pak
kubków Pater Noster
410840

Lord Nelson Victory 2-pak
kubków Fyrar
410842

2-pak porcelanowych kubków z rysunkiem
przedstawiającym latarnię morską Långe Jan.
Pojemność: 25 cl
Opakowanie: Pudełko.kartonowe

2-pak porcelanowych kubków z rysunkiem przedstawiającym latarnię morską Pater Noster
Pojemność: 25 cl
Opakowanie: Pudełko.kartonowe

2-pak porcelanowych kubków z rysunkiem
przedstawiającym latarnię morską.
Pojemność: 25 cl
Opakowanie: Pudełko.kartonowe
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Kosta Linnewäfveri koc Sherpa Carrara
410593

Lord Nelson Victory koc Sherpa Exmoore
410839

Ekskluzywny, duży koc z bardzo miękkiego polaru o koralowej strukturze po jednej stronie. Na stronie gładkiej – wzór nawiązujący do marokańskich płytek ceramicznych. Kontrastowe obszycie brzegów.
Wymiary: 126x185 cm
Opakowanie: Giftbox

Podszewka Sherpa ze wzorem w kratkę, wzorzysta strona z
delikatnego mikrominka.
Kolor: granatowy 58, szary 95
Rozmiar: 120 x 160 cm

SHERPA

Kosta Linnewäfveri koc Sherpa Jannike 2-pak
410863

Kosta Linnewäfveri koc Sherpa Bodele
410861

Koc w niezwykle modny wzór w jodełkę, wzorzysta strona z delikatnego mikropolaru, spód Sherpa.
Kolory: niebieski 50, szary 95
Wymiary: 120x160cm
Opakowanie: Pudło prezentowe

Koc Sherpa ze wzorem w kratkę, wzorzysta strona z delikatnego mikropolaru.
Kolory: niebieski 50, granatowy 58
Wymiary: 130x170cm
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Kosta Linnewäfveri 			
poncho w ścieg warkoczowy
410596
Poncho z bardzo miękkiego polaru o strukturze Sherpa
po jednej stronie. Na drugiej stronie wzór w ścieg
warkoczowy.
Kolory: granatowy 58, szary 95
Wymiary: 120x160 cm

Kosta Linnewäfveri
koc w ścieg warkoczowy
410595
Koc z bardzo miękkiego polaru o strukturze Sherpa
po jednej stronie. Na drugiej stronie wzór w ścieg
warkoczowy. Kontrastowe przeszycia.
Kolory: granatowy 58, szary 95
Wymiary: 130x170 cm
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YES FLEECE!
NASZE BESTSELLEROWE KOCE I PONCHA POLECAJĄ SIĘ NA LATO!
NOWE, SOCZYSTE KOLORY JUŻ DOSTĘPNE!
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KLASYCZNE
PLEDY

Kosta Linnewäfveri koc Frans
410871
Koc wykończony frędzlami, z modny wzór w jodełkę. Klasyczny
i ponadczasowy, dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych.
Kolory: naturalny 02, szary 95
Wymiary: 150x200cm
Materiał: 100% akryl
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Kosta Linnewäfveri koc Wool
410776
Wyjątkowo ciepły koc w subtelnych barwach, które
wpasują się w każde wnętrze. Ciepło zawdzięcza składowi materiałowemu: 30% wełna/55% akryl/15% nylon.
Kolory: beż 02, szary 95
Wymiary: 130x170 cm
Opakowanie: Giftbox

Kosta Linnewäfveri koc Kuba
410819
Klasyczny koc z frędzlami. Wełna sprawia, że choć lekki, jest
bardzo ciepły, a dodatek kaszmiru zapewnia wyjątkową miękkość (45% wełna, 30% akryl, 20% poliester i 5% kaszmir).
Wymiary: 130x170 cm

Kosta Linnewäfveri koc Jamaica
410864
Ciepły, luksusowy i miękki koc w subtelny, kraciasty wzór. Dekoracyjne frędzle na krótszych bokach
Materiał: 45% wełna, 30% akryl, 20% poliester i 5% kaszmir, 260g/m2
Wymiary: 130x170 cm
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Kosta Linnewäfveri koc Merino Letters
410818
Żakardowy tkany koc z mieszanki wełny Merino (80%) i bawełny (20%) o wysokiej gramaturze (450 g/m ²). Niezwykle
miły i ciepły. Uroczy, ekskluzywny upominek.
Wymiary: 140x170 cm

Kosta Linnewäfveri koc Check
410865
Ciepły i wygodny wełniany koc z bardzo luksusowej mieszanki o wysokiej gramaturze (450 g/m²). Ponadczasowy wzór w szachownicę.
Kolory: granatowy 58, szary 95
Wymiary: 140x170 cm
Materiał: 80% wełna merynosów, 20% bawełna
Opakowanie: Plastic bag
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Kosta Linnewäfveri poncho Balcony
410713
Piękne poncho wykonane z naturalnej wełny z widocznymi
szwami na krawędzi. Wspaniały, ekskluzywny upominek.
Wymiary: 120x160 cm
Kolory: beż 02, granatowy 58
Opakowanie: Plastic bag
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Kosta Linnewäfveri pościel Paradise
8550203

Kosta Linnewäfveri koc piknikowy Paradise
411066

Charakterystyczny wzór projektu Ulrici Hydman-Vallien
na wspaniałym komplecie pościeli z satynowej bawełny .
Materiał: 100% bawełna
Kolor: biały/czarny
Wymiary: 50x60 cm, 150x210 cm

Pled piknikowy łatwy do przenoszenia dzięki rączce. Spód pokryty
tworzywem impregnowanym. Wierzch z polaru o wysokiej gramaturze (250 g/ m²). Wspaniały wzór Paradise stworzony przez Ulricę
Hydman-Vallien.
Wymiary: 116x170 cm

PARADISE

Kosta Linnewäfveri podkładki pod szklanki Paradise
410795

Kosta Linnewäfveri kubek 2-pak Paradise
410782

Zestaw 6 podstawek pod szklanki/ kubki z popularnym motywem zaprojektowanym przez Ulricę Hydman- -Vallien. Dostępne w dwóch wzorach.
Kolor: czarno-biały 0099
Wymiary: średnica10 cm
Opakowanie: Giftbox

2 sztuki ceramicznych kubków z sylikonowymi pokrywkami udekorowane wzorem Paradise zaprojektowanym przez Ulricę Hydman-Vallien.
Pojemność: 25 cl
Opakowanie: Giftbox
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Kosta Linnewäfveri koc Sherpa Paradise
410589
Bardzo ekskluzywny koc z połączenia weluru z jednej strony z mikropolarem po drugiej stronie (300 g/m2) z widocznymi szwami na krawędzi.
Unikalny wzór stworzony przez projektantkę Ulrikę Hydman-Valliens.
Rozmiar: 125 x 180 cm
Opakowanie: Pudełko kartonowe

Kosta Linnewäfveri poncho Paradise
410745
Bardzo ekskluzywne poncho z połączenia weluru z jednej strony z mikropolarem po drugiej stronie (300 g/ m²) z widocznymi szwami na krawędzi.
Unikalny wzór stworzony przez projektantkę Ulrikę Hydman-Valliens.
Rozmiar:116x170 cm
Opakowanie: pudełko

BIRDSONG

Kosta Linnewäfveri koc Birdsong
410845

Kosta Linnewäfveri poncho Birdsong
410844

Fantazyjny koc z polaru z motywem roślin i ptaków
projektu Ulrici Hydman-Vallien.
Rozmiar: 130 x 170 cm

Fantazyjne poncho z polaru z motywem roślin i ptaków
projektu Ulrici Hydman-Vallien.
Rozmiar: 120x160 cm
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Orrefors Jernverk lampion
410870
Konstrukcja bazy z żeliwa w połączeniu ze szkłem Airy tworzy piękną poświatę dla znajdującej się wewnątrz tego lampionu, świecy. Z tym lampionem stworzysz ciepłą atmosferę w
domu, SPA lub na tarasie. Połącz innymi produktami marki Orrefors dla większego efektu.
Kolor: czarny 99
Materiał: żeliwo, szkło
Rozmiar: dół Ø 16cm, wysokość 10cm, szkło Ø 12,5cm, wysokość 18cm

Lord Nelson duże palenisko
410726
Dekoracyjne palenisko, wykończone drobnymi kamykami. Szklany
klosz, z naftowym/parafinowym mini paleniskiem. Dla wygody dodaliśmy również podstawkę do świeczek – może więc służyć jako świecznik.
Kolory: czarny 99
Wymiary: wysokość 37 cm, średnica (szklanego klosza) 18 cm
Opakowanie: Giftbox

Lord Nelson małe palenisko 2-pak
410727
Kolory: czarny 99
Wymiary: wysokość 27 cm, średnica (szklanego klosza) 14 cm
Opakowanie: Giftbox

Lord Nelson lampion Horatio
410733
Stylowy lampion wykonany ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego. Dekoracyjny
skórzany uchwyt. Dekoracyjny element wyposażenia. Świece nie są częścią zestawu.
Kolory: matowa stal 94, czarny 99
Wymiary: 26x17 cm
Opakowanie: Giftbox
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Lord Nelson lampion mały
410730

Lord Nelson lampion średni
410731

Lord Nelson lampion duży
410732

Stylow y lampion w ykonany ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego. Dekoracyjny element
wyposażenia do użytku zarówno wewnątrz jak
i na zewnątrz. Świece nie są częścią zestawu.
Kolory: srebrny 94, czarny 99
Wymiary: 27x11 cm
Opakowanie: Giftbox

Stylow y lampion w ykonany ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego. Dekoracyjny element
wyposażenia do użytku zarówno wewnątrz jak
i na zewnątrz. Świece nie są częścią zestawu.
Kolory: srebrny 94, czarny 99
Wymiary: 42x17 cm
Opakowanie: Giftbox

Stylow y lampion w ykonany ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego. Dekoracyjny
element wyposażenia do użytku zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz. Świece nie
są częścią zestawu.
Kolory: srebrny 94
Wymiary: 54x19 cm
Opakowanie: Giftbox
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Orrefors Jernverk świecznik 2-w-1
410880
Dwustronny świecznik zaprojektowany przez Jona Eliassona. Świecznik może też pełnić funkcje małej miseczki na słodycze lub bakalie.
Nadaje się do użytku przez cały rok. Połącz kolekcję Jon Eliasson
z innymi produktami marki Orrefors. W zestawie dwa świeczniki.
Kolor: czarny 99 Wymiary: 5 x 12,5cm
Materiał: żeliwo, ceramicznie emaliowana powierzchnia wewnętrzna
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JON ELIASON
DESIGN STUDIO
DLA
ORREFORS
JERNVERK
Głęboka czerń lub lekka biel.
Kolekcja stworzona przez Jona
Eliasona z żeliwa jest dostępna
w dwóch kolorach: czarnym
i złamanej bieli.

Orrefors Jernverk kaganek 2-pak
410866
Ceramiczny kaganek zaprojektowany według skandynawskiej szkoły designu przez
Jona Eliassona na zlecenie Orrefors. Klasyczny jednak świetnie uzupełni współczesne wnętrza. Doskonale prezentuje się z innymi produktami marki Orrefors.
Kolor: biały 00, czarny 99
Wymiary: 5 x 12,5cm
Materiał: żeliwo, ceramicznie emaliowana powierzchnia wewnętrzna
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COOK
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Imagebild

Orrefors Jernverk przybory do sałaty
410774
Doręczane w opakowaniu prezentowym, te stylowe sztućce do sałaty z pewnością będą doskonałym upominkiem.
Wymiary: 29 cm
Opakowanie: Giftbox

Orrefors Jernverk pokrycie uchwytu
411141

Lord Nelson “Mandolina “kuchenna
410830

Pomysłowy pokrowiec na uchwyt patelni, pomaga korzystać m.in. z żeliwnych naczyń kiedy się nagrzeją.
Wymiary: 20x6,5cm

Bardzo przydatne narzędzie w kuchni do szatkowania warzyw. Stal
nierdzewna. Ostrze jest regulowane - grubość od 1 mm do 9 mm.
Wymiary: 41x13,5x16,5 cm

65

Lord Nelson przybory BBQ
410798
Duża łopatka i szczypce, z nienagrzewającymi się
uchwytami. Niezwykle przydatne przy grillowaniu.
Wymiary: łopatka 46 cm, szczypce 43 cm
Opakowanie: Pudełko kartonowe
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Lord Nelson Grill
410893
Idealny grill wycieczkowy! Jest łatwy do przenoszenia i zajmuje niewiele miejsca
po złożeniu. Podniesiony, stoi na stojaku, który zapewnia dobrą wentylację,
co zapewnia dobry cug.
Wymiary: 33x11x28 cm (złożony, wysokość 16 cm), uchwyt na pokrywie mierzy
kolejne 5 cm wysokości
Opakowanie: Pudełko kartonowe

Lord Nelson termometr BBQ
410797
Cyfrowy termometr składany ze szpikulcem, nieduży i poręczny. Wskazuje temperaturę do 250oC. W zestawie bateria.
Wymiary: 11,5x2,7x1,7 cm
Opakowanie: Pudełko kartonowe
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Smak na ostrzu noża.
Wysokiej jakości noże Lord Nelson z najwyższej jakości
niemieckim stalowym ostrzem i mocną drewnianą
rączką. Noże są wygodne w użyciu i trwałe. Gotowanie
staje się łatwiejsze, jeśli pod ręką masz dobry nóż.
Noże są dostarczane w stylowych, wyściełanych
metalowych opakowaniach.

Lord Nelson nóż Szefa Kuchni 410684
Wymiary: ostrze 20 cm.

Lord Nelson nóż Santoku 410686
Wymiary: ostrze 20 cm.

Lord Nelson nóż do pieczywa 410694
Wymiary: ostrze 20 cm.

Lord Nelson nóż do filetowania ryb 410692
Wymiary: ostrze 20 cm.

Lord Nelson nóż do mięsa 410685
Storlek: Wymiary: ostrze 20 cm.

Lord Nelson nóż do warzyw (pomidorów) 410689
Wymiary: ostrze 12 cm.
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Orrefors Jernverk zestaw noży
410869
Nowe noże Orrefors mają unikalny design z ciemnymi ostrzami i lekkimi
pochwytami. W zestawie zapakowany nóż do pomidorów, japoński nóż szefa
kuchni (Santoku) i nóż szefa kuchni. Noże te utrzymują swoją ostrość przez lata.
Kolor: czarny 99
Materiał: ostrze wykonane ze stali, uchwyt drewno jesionowe
Wymiary: długość ostrzy - nóż do pomidorów 12 cm, nóż
Santoku 18 cm i nóż szefa kuchni 20 cm

Lord Nelson blok na noże
410687
Blok do noży. Bardzo praktyczny, uniwersalny i pasujący do każdej kuchni.
Łatwy w utrzymaniu w czystości.
Wymiar y: blok 13x16x24 cm górna
kieszeń 8,5x13 cm,
Opakowanie: Giftbox

Orrefors Jernverk zestaw noży
410817
Bardzo przydatny i ekskluzywny zestaw trzech noży
(w którego skład wchodzą: japoński nóż kuchenny,
nóż do chleba i nóż do warzyw).
Wymiary: (długość ostrza) japoński nóż szefa kuchni
17,5 cm, nóż do chleba 20 cm, nóż do warzyw 12,5 cm
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POSH PARTY
Orrefors Jernverk pojemnik
do chłodzenia szampana
411132
Luksusowy aluminiowy schładzacz do szampana,
który służy również jako stylowy detal w aranżacji
wnętrz. Dużo miejsca na lód i napoje. Efekt postarzenia wspaniale wkomponowuje ten przedmiot
w stylowe, prowansalskie i inne wnętrza. Połącz
w piękny zestaw ze świecznikiem 410761.
Rozmiar: 40 x 27 x 21 cm
Materiał: aluminium

Orrefors Jernverk wiaderko na napoje
411143
To wypełnione lodem wiaderko zapewni Twoim napojom
odpowiednią temperaturę przez cały wieczór!
Materiał: 100% aluminium
Wymiary: 24,5x23x21cm
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Orrefors Jernverk pojemnik
do chłodzenia szampana
411075
Bardzo ekskluzywny upominek, pojemnik na lód/
do schładzania szampana, pomieści kilka butelek
i wiele lodu - tak, by każde przyjęcie nabrało klasy.
Wygrawerowany napis ”Champagne” dodaje szyku,
a dwa uchwyty to praktyczny i jednocześnie, dekoracyjny element. Wykonany z aluminium.
Wymiary: 57x46x37 cm
Opakowanie: Pudło kartonowe

Orrefors Jernverk świecznik
410761

Orrefors Jernverk cooler
411133

Stołowy świecznik, który przyciąga uwagę wszystkich biesiadników. Pięcioramienny, wykonany ze stali w kolorze srebrnym, o luksusowym wyglądzie.
Wymiary: H: 40 cm
Opakowanie: Pudełko kartonowe

Piękny schładzacz do butelek, idealnie
sprawdzi się w domu i na świeżym powietrzu.
Kolory: aluminium 94, czarny 99
Rozmiar: 14 x 14 x 21 cm

Orrefors Jernverk szabla
do szampana
410852
Nic nie robi większego wrażenia niż profesjonalne otwieranie butelki szampana. Przy pomocy
tej specjalnie skonstruowanej szabli dekapitacja
będzie prosta i z pewnością zaimponujesz nią
swoim gościom. Dostarczana w dekoracyjnym,
drewnianym pudełku.
Długość: 43 cm

Lord Nelson szklanki 4-pak
410777
Bardzo ekskluzy wny upominek, zestaw 4
szklanek z dekoracyjnie uformowanego szkła.
Wymiary: 300 ml, 9x8cm
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Orrefors Jernverk wiaderko
do lodu/schładzania wina
411092
Bardzo ekskluzy wny upominek, pojemnik na lód/
do schładzania wina/szampana. Dwa poręczne uchwyty.
Wymiary: 23,5x25,5 cm
Opakowanie: Pudło kartonowe

Kosta Linnewäfveri ręcznik kuchanny 3-pak
410677
Klasyczne ręczniki kuchenne w odcieniach niebieskiego. Bawełna 100%.
Wymiary: 50x70 cm
Opakowanie: Płócienny worek
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Lord Nelson pokrowiec
na butelkę
410888

Lord Nelson Victory ręcznik
kuchenny Koster 2-pak
410838

Stylowy pokrowiec do transportowania, przechowywania butelek wina. Świetnie sprawdzi
się jako wielorazowa torba upominkowa.
Wymiary: 15x38 cm
Kolor: granatowy 58
Materiał: bawełna

Ręczniki kuchenne wykonane z przędzy,
2-pak w klasyczne wzory (krata i paski).
Rozmiar: 50 x 70 cm

Queen Anne ręcznik kuchenny 2-pak
410678
Klasyczne ręczniki kuchenne w kraciasty wzór. Bawełna 100%.
Kolory: czerwony 35, turkusowy 54, granatowy 58, szary 97, czarny 99
Wymiary: 45x65 cm
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Lord Nelson blok do krojenia
410674
Stabilny i mocny blok do krojenia wykonany z laminowanego drewna. Jedna
strona jest gładka, druga, z rowkami, służy do krojenia pieczywa (dzięki
rowkom okruchy nie opuszczają deski). Na bokach praktyczne uchwyty.
Wymiary: 36x24x2,5 cm
Opakowanie: Giftbox

Lord Nelson Zestaw Ostset
411134
Podawaj wspaniałe sery we wspaniały sposób. Ten zestaw
do podawania serów jest klasyczny i doskonale nadaje się
do serwowania drobnych przekąsek w stylowy sposób.
Kolor: biały 00, czarny 99
Materiał: Marmur, stal nierdzewna, plastikowe uchwyty
i skórzany pasek.

Lord Nelson deski do steków 4-pak
410699
Zestaw czterech desek do podawania steków. W zestawie również korkowe podstawki.
Wymiary: 32,5 x 16,5 cm
Materiał: drewno, korek.
Opakowanie: Giftbox
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Nightingale fartuch kuchenny
410673
Bardzo praktyczny fartuch wykonany z mieszaniny poliestru I bawełny (65% poliester,
35% bawełna) z regulowanym paskiem
na szyję. Z przodu praktyczna kieszeń.
Kolory: biały 00, różowy 30, czerwony 50,
granatowy 58, szary 95, czarny 99
Wymiary: 70x90 cm
Gramatura: 180 g/m²
Opakowanie: Plastic bag
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Lord Nelson koc gaśniczy
410696
Łatwy w użyciu, na przykład przy małym pożarze,
koc gaśniczy. Klasa EN 1869: 1997 certyfikat, po drugiej stronie instrukcja użycia w języku angielskim.
Kolory: biały 00, granatowy 58, szary 95, czarny 99
Wymiary: 120x120 cm,
Opakowanie: Plactic bag

Print max
10 x 8 cm

DUŻO MIEJSCA
NA NADRUK

Lord Nelson duży koc gaśniczy
410775
Łatwy w użyciu, na przykład przy małym pożarze,
koc gaśniczy. Klasa EN 1869: 1997 certyfikat, po drugiej stronie instrukcja użycia w języku angielskim.
Kolory: biały 00, czarny 99
Wymiary: 120x180 cm
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