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TRAVELBACK ECO
Sätt färg på̊ vardagen med denna ryggsäck i eco-material från Sutherlands & Sons. 
Storlek 41x28x11 cm 

Art. nr:  TBP-05 Grön | TBP-06 Blå | TBP-07 Orange  

MINIGRYTOR I KERAMIK
Ett set om 4 minigrytor i härliga färger från Jernverket. Perfekta för uppläggning av indivi-
duella portioner, tillbehör eller desserter. Setet består av fyra keramiska grytor med lock. 
Rymmer 250 ml, 14x10 cm.

Art. nr: MCS-06 Blå | MCS-07 Orange | MCS-08 Gul | MCS-09 Off-white SOMMARSTOLAR
En gedigen och snygg strandstol som du kan bära med dig till stranden. Med tre justerbara lägen är 
dagen på̊ stranden räddad. Storlek 119x58x4 cm. Tyg i OEKO-tex 100-certifierat material. 

Art. nr: SHC-01 Svart | SHC-02 Vit 

TRÅDLÖS HÖGTALARE I ECO-MATERIAL  
Trendig högtalare i eco-material som med sin stilrena design smälter in som en fin detalj i ditt 
hem. Storlek 22,5x8x7,7 cm. 1200 mAH litium batteri, 5V-500mAH. Laddas med USB. 

Art. nr: WS-01
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RANDIG HAMAMHANDDUK (RECYCLED)
Härlig randig hamamhandduk i 70% återvunnet material. En lättorkad handduk som passar utmärkt för stranden, 
badrummet eller bastun. 70% recycled cotton, 30% polyester – GRS certifierad, Mått 90x150 cm. 

Art. nr: RTH-02 Vinröd | RTH-06 Navy | RTH-08 Gul | RTB-06 Navy Rand 
Komplettera din hamamhandduk med en praktisk tygkasse, tillverkad av återvunnet material. Mått 41x38 cm Art. nr: RTB-06 

MAT MED GLÄDJE
För mat med omtanke kan vi presentera vårt breda gjutjärnssortiment. Till sortimentet adderar vi en djup stekpanna med 
höga kanter, en grillpanna för den perfekta maten samt en gjutjärnskastrull med lock. Kan användas på̊ alla typer av spisar, 
inklusive induktion. Kan med fördel även användas i ugn. Buon appetito! 

Art. nr: Rektangulär grillpanna från Jernverket GF-09 Stekpanna i gjutjärn NSGP-09 
Gryta i gjutjärn från Jernverket PS-09 
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Med stolthet presenterar vi AMO AL NATURO 
- Kärlek till det fria, 

I tider som dessa spenderar vi mer av vår tid ute i det 
fria, där en picknik i skogen är lika nära till hands som en 
kaffe på stan. Med denna färginjektion vill vi skapa än mer 
kärlek till det fria. 

Vi strävar efter att behålla det hållbara, samt att utveckla 
produkter där återvunna material och eco får spela roll. 
Därav vill vi presentera våra nya produkter i keramik, 
gjutjärn, textil & rostfritt. 

UGNSFORM I KERAMIK, SET OM 2 
Härliga melerade ugnsformar som ger en livlig känsla. Passar lika bra i ugnen som på ett uppläggnings-
fat på̊ bordet. Kommer i två-pack. Mått: 22x30x6 cm samt 15x20x4 cm. 

Art. nr: Grön CFS-05 |  Ljusbrun CFS-06 | Mörkblå CFS-07

TERMOSKIT MED KOPPAR
Snyggt set om 1 termos & 3 koppar. Sätt lite färg på̊ vardagen med detta härliga termoskit. Termosen 
rymmer 500 mL. 

Art. nr: CVF-05 Grön | CVF-06 Blå | CVF-07 Orange CVF-08 Gul | CVF-09 Off white UNIK SKRIFTLAMPA
Unik platta för anteckningar, kanske för handlingsllistan eller en söt hälsning till någon du håller kär. 
Medföljer USB-stick.

Art. nr: SL-01
KAFFESET 6-PACK - LJUSBRUN/BLÅ 
Underbara kaffekoppar i stengods som med sina mönster gör varje kopp unik. 
Mått: diameter 8 cm och höjd 5,1 cm. 

Art. nr: KS-06

MIX-TO-GO
För det perfekta to-go målet. Mixa dina favoriter av bär med ett enkelt tryck. Vänd flaskan 
och den är redo att ta med i handen. 

Art. nr: MTG-01

VÄLJ BLAND VÅRA NYA ROSTFRIA FAVORITER 
Antibakteriell skärbräda, stekpanna med räfflad insida utan beläggning, wokpanna i slitstarkt stål, ugns-
formar med höga kanter & stilrena serveringsskålar. 

Art. nr: Skärbräda i rostfritt stål CBS-01 | Set om tre rostfria skålar KMB-01 
Stekpanna med räfflad insida FPN-01 | Ugnsform i rostfritt stål UGS-01 
Wokpanna i rostfritt stål WPN-01 

UTEKÖK
Komplett campingkök från Jernverket. Köket är i ultralätt aluminium som snabbt och effektivt sprider 
värmen över hela stek- eller kokytan, samt ger köket en mycket låg vikt. Setet består av 8 delar: 1 x 
vindskydd, 1x stativ för gryta/stekpanna, 1 x kastrull 1 liter, 1 x kastrull 1,2 liter, 1 x stekpanna/lock 18 cm, 
1 x stekpanna/lock 22 cm, 1 kaffekanna, 1x kaffesil, 1 x griptång, 1 x spritbrännare.

Art. nr: SK-01


