
A U T U M N  W I N T E R  2 0 1 7  P R E - C O L L E C T I O N



Clifton Trail Backpack
Ryggsäck i stentvättad canvas med detaljer av skinnimitaion. Modellen har
ett vadderat fack för datorn och fungerar lika bra I skogen som den urabana
djungeln.
Storlek: xxx cm
Ca Pris: 499:-



Clifton Westminister Bag
Weekendväska i stentvättad canvas med detaljer av skinnimitaion. Gott 
om utrymme för en längre weekend. Väskan har handtag och axelream, 
axelremmen är kopplad diagonal över väskan för en bättre bärkomfort. 
Väskan har en liten ficka på långsidan.
Storlek: xxx cm
Ca Pris: 599:-



Clifton Office Sleeve
Datorfodral i stentvättad canvas med detaljer av skinnimitaion. Fodralet är
uppdelat I två olika fack, ett vadderat för datorn samt ett som har plats för andra
tillhörigheter. Smidig och snygg förvaring för din dator, passar upp till 15 tums 
bärbar dator.
Ca Pris: 199:-



Necessär Clifton 
Necessär i stentvättad canvas med detaljer av skinnimmitation. Bärrem på 
kortsidan , Necessären har en liten ficka försluten med dragkedja på insidan 
samt en ficka av mesh.
Ca Pris: 169:-



Ascot Bäddset - Premium Cotton
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU 
ecolabel. Konstruktionen är 76x68 / 30x30. 
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm



Ascot Bäddset – Premium Cotton
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU 
ecolabel. Konstruktionen är 76x68 / 30x30. 
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm



Chester Bäddset -Premium Cotton
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU ecolabel. 
Konstruktionen är 76x68 / 30x30. 
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm



Ebury Bäddset -Premium Cotton
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU ecolabel. 
Konstruktionen är 76x68 / 30x30. 
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm.



Nassau Bäddset – Premium Cotton 
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU ecolabel. 
Konstruktionen är 76x68 / 30x30. 
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm



Chiltern Bäddset - Premium Cotton
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU ecolabel. 
Konstruktionen är 76x68 / 30x30. 
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm



Vouvant linnebäddset
2-dels bäddset i 50% BCI bomull certifierad med EU Ecolabel och 50% Lin. 
Storlek : 150x210 cm and 50x60 cm
Ca pris: 739:-



Vouvant Linnebäddset
2-dels bäddset i 50% BCI bomull certifierad med EU Ecolabel och 50% Lin. 
Storlek : 150x210 cm and 50x60 cm
Ca pris: 739:-



Millbrook Bäddset Mörkgrå
2-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU ecolabel. Bäddsetet är av 200 TC 
tvättad percale. Percalelakan är gjorda av finkammad bomull som ger en skön och lyxig
känsla. En fördel med percale är att den inte drar åt sig lika mycket hår och damm som t.ex. 
satin. Percalelakan är alltså mycket lätta att sköta. Denna variant är förtvättad för att ge ett
stentvättat utseende.
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm



Millbrook Bäddset Ljusgrå
2-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU ecolabel. Bäddsetet är av 200 TC 
tvättad percale. Percalelakan är gjorda av finkammad bomull som ger en skön och lyxig
känsla. En fördel med percale är att den inte drar åt sig lika mycket hår och damm som t.ex. 
satin. Percalelakan är alltså mycket lätta att sköta. Denna variant är förtvättad för att ge ett
stentvättat utseende.
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm



Avignon Bäddset
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten är 200 TC 
Percale. Percalelakan är gjorda av finkammad bomull som ger en skön och lyxig
känsla. En fördel med percale är att den inte drar åt sig lika mycket hår och damm
som t.ex. satin. Percalelakan är alltså mycket lätta att sköta och har en bättre
hållbarhet än satin.
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm 
Ca Pris: 665:-



Avignon Ekologiskt Bäddset
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten
är 200 TC Percale. Percalelakan är gjorda av finkammad bomull som ger
en skön och lyxig känsla. En fördel med percale är att den inte drar åt sig 
lika mycket hår och damm som t.ex. satin. Percalelakan är alltså mycket
lätta att sköta och har en bättre hållbarhet än satin.
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm 
Ca Pris: 665:-



Bayswater Bäddset
4-dels bäddset i 100% BCI bomull certifierad med EU Ecolabel. Kvaliteten är
i flanell. Flanellakan är gjorda av finkammad bomull som ger en skön och
lyxig känsla. Utsidan är borstad för att få en mjukare och lite varmare
känsla.
Storlek: 150x210 cm and 50x60 cm 
Ca Pris: 575:-



Robe Millbrook
Sparock i BCI-bomull certifierad med EU ecolabel rocken är av 200 TC 
tvättad percale. Rocken ger en lätt och sval känsla mot kroppen, denna
product har en stentvättad finish vilket ger en ännu mjukare känsla. One 
size.
Ca Pris: 360:-



Ascot Ekologiskt Handduksset
Ett lyxigt frottéset i fint mönster med två duschhanddukar och två 
handhanddukar framtagna i 100 % ekologiskt odlad bomull. Vid 
tillverkningen har man lagt stor fokus på god kvalitet från odlad planta till 
färdigställd produkt vilket har gjort att handdukarna är certifierade med 
både GOTS och OEKO-Tex Standard 100. Bomullens egenskaper bidrar till en 
skön känsla mot kroppen och dess fina mönster gör att de även blir fina på 
badrumshyllan. 500 gsm, strl. 40x70 cm, 65x135 cm. Förp. presentkartong.

Finns i två färger, grå och marinblå.



Hayden Ekologiskt Handduksset
Exklusivt frottéset bestående av två duschhanddukar och två handhanddukar framtagna i 
100 % ekologiskt odlad bomull. Handdukarna är tillverkade med hjälp av en zero-twist-metod 
vilket gör att de blir extra mjuka. Detta tack vare att fibrerna i bomullen är kortare och det 
gör att handduken i sin tur känns mjukare samtidigt som den håller högre kvalitet. Vid 
tillverkningen har man lagt stor fokus på hela produktionsledet från odlad planta till 
färdigställd produkt vilket gjort att handdukarna är certifierade med både GOTS och OEKO-
Tex Standard 100. 550 gsm, strl. 50x70 cm, 65x135 cm. Förp. presentkartong.
Ca Pris: 419:-

Finns i tre färger, grön, grå och marinblå.



Tvål Terai
Fast handtvål från Terai. Tillverkade av milda ingredienser som är skonsamma mot huden –
du kan tvätta dig flera gånger om dagen utan att den torkar ut. Självklart är tvålen fri från 
parabener, färgämnen och hormonpåverkande ämnen. Förpackad i en bomullspåse. 
Storlek: 
Ca Pris: :-



Ascot Morgonrock
Exklusiv badrock i 280 gsm crystal fleece, passer utmärkt att avnjuta helgens första
kopp kaffe i. Badrocken har en bred sjalkrage som ger ett maffigt intryck, knytskärp
och två fickor. 
Storlek: S/M L/LX
Ca Pris: 319:-

Finns i två färger, grå och marinblå.



Vetekudde
Vetekudde som för värme eller kyla, sydd med 3- kanaler för en jämn värmeåtergivning. Kudde värmer du 
enkelt I micro eller kyler I frysen, den är också utrustad med praktiskt band som gör att den är lätt att fästa
ex runt nacken eller där du har ont.
Storlek: 
Ca Pris: xxx:-



Pläd Milton
Fluffig pläd i 300 gsm teddy, baksida i 180 gsm velvet. Ser ut och känns
som fårfäll.   
Storlek: 130x170 cm
Ca Pris: 359:-



Pläd Chunky Knit

Handstickad pläd med stora maskor. Underbar på både soffan och vid 
sängkanten.  
Storlek: 130x152cm
779:-



Pläd Russel
Exklusiv pläd i 620 gsm plush. Underbart mjuk och fin. 
En pläd som alltid värmer.
Storlek: 130x170cm
Ca Pris: 429:-



Pläd Harrow
Melerad fleecepläd i 280 gsm crystal fleece. Tack vare den fina
fibern i fleecen så upplevs denna pläd extra mjuk och varm i
jämförelse med vanlig fleece.
Storlek: 130x200 cm
Ca Pris 219:-



Harrow Poncho
Melerad fleeceponcho i 280 gsm crystal fleece. Tack vare den fina fibern i fleecen så
upplevs denna poncho extra mjuk och varm i jämförelse med vanlig fleece. 
Storlek: 120x150 cm
Ca Pris: :-



Sherpapläd Chester 
Pläd i fleece med sherpa baksida. Framsidan är tryckt i ett
brittisktinspirerat och trendigt mönster. 
Storlek: 130x170cm
Ca Pris: 309:-



Pläd Garonne
Pläd i 350 gsm crystal fleece. Materialets egenskaper bidrar till en extra skön och mjuk känsla då
fibern i tyget är finare än i vanlig fleece.
Storlek: 130x170 cm
Ca Pris: 219:-



Pläd Sheep
Pläd i 350 gsm crystal fleece. Materialets egenskaper bidrar till en extra skön och mjuk känsla då
fibern i tyget är finare än i vanlig fleece.
Storlek: 130x170 cm
Ca Pris: 219:-



Pläd British India
Pläd i 350 gsm crystal fleece. Materialets egenskaper bidrar till en extra skön och mjuk
känsla då fibern i tyget är finare än i vanlig fleece.
Storlek: 130x170 cm
Ca Pris: 219:-



Tofflor Aston
Gosiga slip-in tofflor i en klassisk design. Underbara i vinterkylan. Finns i två storlekar. 



Gjutjärnsgryta Monte
En robust gryta tillverkad i emaljerat gjutjärn. Utsidan i en 
mattemaljering med dekorativ knopp i mässingsfinish. Tack vare 
materialets egenskaper blir värmefördelningen jämn över hela grytan 
samtidigt som den bibehålls länge. Locket är försett med små piggar som 
gör att vattenångan som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint 
över hela grytans innehåll. Perfekt till långkok och goda grytor. Dess 
emaljering gör den också möjlig att använda om du vill bryna kött eller 
grönsaker. Klarar de flesta typer av hällar inklusive induktion. Strl. 
27x21x15 cm, rymmer 3,5L. Förp. presentkartong.
Ca Pris: 599:-



Gjutjärnstraktör Monte
Rund traktörgryta i gjutjärn med emaljerad insida. Utsidan är mattemaljerad och
knopp i mässingsfinish. Gjutjärnets egenskaper gör att värmefördelnigen blir god I 
hela grytan samtidigt som den håller värmen länge. Locket är försett med små
piggar som gör att vattenångan som kondenseras fördelas jämnt och fint över
innehållet - en självösnings funktion. Grytans utformning ger den ett brett
användningsomårde I köket som till exempel långkok, ungstillagning och bryning. 
Ca Pris: 599:-



Traktörpanna Cesano
Traktörpanna i rostfritt stål med en botten i koppar. Utmärkt till stekning och 
såsigare rätter så som en härlig bolognese. Kopparbotten bidrar till en jämn 
värmefördelning över hela ytan. Pannan fungerar på alla typer av hällar även 
induktion. 
Storlek: 25x6,5 cm
Ca Pris: 529:-



Gryta Cesano
Gryta i rostfritt stål med en botten i koppar. Lagom storlek för pastakok och 
soppa. Locket av rostfritt stål används som stänkskydd och värmehållning. 
Kopparbotten bidrar till en jämn värmefördelning över hela ytan. Grytan 
fungerar på alla typer av hällar även induktion. 
Storlek: 22x10 cm 
Ca Pris: 569:-



Såskastrull Cesano
Såskastrull i rostfritt stål med en botten i koppar. Perfekt till såser och bakning.  Locket av 
rostfritt stål används som stänkskydd och värmehållning. Kopparbotten bidrar till en jämn 
värmefördelning över hela ytan. Kastrullen fungerar på alla typer av hällar även induktion. 
Storlek: 16x9,5cm 
Ca Pris: 379:-



Stekpanna Demeter
Stekpanna i kolstål. Pannan väger i regel mindre än en av gjutjärn och är alltså i det avseendet lite mer 
lätthanterlig i jämförelse. Hållbarheten är minst lika bra som en gjutjärnspanna, och helt överlägsen 
jämfört med en belagd panna. I och med att kolstålspannor i regel har ganska tunn botten ska man vara 
försiktig med att värma upp kärlet för fort på spisen – med en för snabb uppvärmning riskerar kärlet 
nämligen att slå sig. Var noga med skötselråden för pannan och se till att inte diska den med diskmedel då 
det förstör dess naturliga nonstickfunktion.
Storlek: 28 cm
Ca Pris: 299:-



Traktörpanna Demeter
Traktörpanna i kolstål. Pannan väger i regel mindre än en av gjutjärn och är alltså i det 
avseendet lite mer lätthanterlig i jämförelse. Hållbarheten är minst lika bra som en 
gjutjärnspanna, och helt överlägsen jämfört med en belagd panna. I och med att 
kolstålspannor i regel har ganska tunn botten ska man vara försiktig med att värma upp kärlet 
för fort på spisen – med en för snabb uppvärmning riskerar kärlet nämligen att slå sig. Var 
noga med skötselråden för pannan och se till att inte diska den med diskmedel då det förstör 
dess naturliga nonstickfuntion.
Storlek: 30x7,7 cm 
Ca Pris: 349:-



Traktörpanna Garda
Traktörpanna i karboniserad aluminium med mattgrå borstad utsida. Uppbyggd på en tjock 
bottenplatta som tål alla typer av hällar inklusive induktion. Pannan har en non-stick belagd 
insida. Locket av glas används som stänkskydd och värmehållning. 
Storlek: 24x7 cm 
Ca Pris: :-



Gryta Garda
Gryta i karboniserad aluminium med mattgrå borstad utsida. Uppbyggd på en tjock 
bottenplatta som tål alla typer av hällar inklusive induktion. Gytan har en non-stick belagd 
insida. Locket av glas används som stänkskydd och värmehållning. 
Storlek: 22x10 cm 
Ca Pris: :-



Stekpanna Garda
Stekpanna i karboniserad aluminium med mattgrå borstad utsida. Uppbyggd på en tjock 
bottenplatta som tål alla typer av hällar inklusive induktion. Pannan har en non-stick belagd 
insida.
Storlek: 28x5,5 cm
Ca Pris: :-



Underlägg Trio
Tre delat grytunderlägg av odlad teak. Trevlig att kombinera med någon av 
våra stekpannor eller gjutjärnsgrytor. 
Storlek: cm 
Ca Pris: 79:-



Ostset Savoie
Set med tre delar av praktiska redskap i franskinspirerad bistrostil. Använd till ostar 
och annat gott till. Strl. 26,8x13,6x2,5 cm. 
Förp. presentkartong.
Storlek: cm 
Ca Pris: 179:-



Köttknivar Savoie
Köttknivar i typisk franskinspirerad bistrostil. av hög kvalitet. Ett set om fyra knivar, 
där du enkelt matchar med den gaffel du själv har hemma. Strl. 14x26,5x2,5 cm. 
Förp. Presentkartong.
Storlek: cm 
Ca Pris: 219:-



Trancherset Savoie

Trancherset med kniv och gaffel i typisk franskinspirerad bistrostil. Strl. 
30,5x8,5x2,8 cm. Förp. presentkartong.
Ca Pris: 320:-



Skärbräda Komoro
En skär- och serveringsbräda i odlad teak. Perfekt som brödbricka eller till frukosten.  
Storlek: xxx cm 
Ca Pris: 189:-



Skärbräda Tomi
Stor och gedigen skär- och serveringsbräda i odlad teak..  
Storlek: xxx cm 
Ca Pris: 239:-



Skärbräda Saku
En skär- och serveringsbräda i odlad teak. Handtaget gör den enkel att greppa. Servera 
charkuterier eller annat smått och gott.  
Ca Pris: 169:-



Ostset Novara
Mindre skär- och serveringbräda i odlad teak. Med skärbrädan följer en 
ostkniv. Utmärkt till parmesan eller andra godbitar.
Storlek: xxx cm 
Ca Pris: 99:-



Serveringsbestick Gubbio
Serveringsbestik i odlad teak. Använd som salladsbestick eller varför inte för att röra 
om i höstgrytan. Prydd med en skinnögla som gör att du kan förvara dem hängande 
på en krok i köket. 
Storlek: xxx cm 
Ca Pris: :-



Termos Globe
Rund termos i plast med lock i metall. Håller värmen bra tack vare 
innanmäte i dubbelglas.
Storlek: xxx cm 
Ca Pris: :-



Kockknivset Numazo
Knivset i keramik bestående av kockkniv och en santokukniv. Keramiska knivar har 
fördelen av att behålla skärpan längre samt att vara antibakteriella. 
Ca Pris: 339:-



Nakiriset Numazo
Knivset i keramik bestående av en skalkniv och en nakirikniv. Keramiska 
knivar har fördelen av att behålla skärpan längre samt att vara antibakteriella. 

Storlek: xxx cm 
Ca Pris: 389:-



Allroundset Kaiser
Fågelsax och Santokukniv fint förpackat i en magnetbox. Saxen är byggd för att enkelt skära genom 
fjäderfän, revben, krabba och annat hårt motstånd.. En säkerhetsspärr på handtagen gör att knivarna hålls 
låsta och stängda när de inte används. I detta set ingår även en santokokukniv.
Storlek: xxx cm 
Ca Pris: 359:-



Brynstålsset Kaiser
Kockkniv och brynstål ur Kaiser-serien. Kniven är tillverkad av tyskt stål
X50CrMoV15 och handtaget är av Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket
tillsammans med dess välbalanserade kropp från ände till egg gör den skönare
och lättare att arbeta med. Det tyska stålets goda egenskaper gör att kniven
både blir fläckbeständig och ställer inte heller höga krav på skötsel mer än
bryning då och då.  

Storlek: xxx cm 
Ca Pris: 419:-



Filéset Kaiser
Setet består av en filékniv, stålvävd handske samt en metalltvål.  Handsken 
förbättrar ditt grepp om den hala fisken samtidigt som den skyddar dig mot 
eventuella missöden. Metalltvålen tar bort de odörer från fisk och lök som 
vanlig tvål inte klarar av. Kniven är tillverkad av tyskt stål X50CrMoV15 och
handtaget är av Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket tillsammans med 
dess välbalanserade kropp från ände till egg gör den skönare och lättare att
arbeta med. 
Storlek: xxx cm 
Ca Pris: 419:-



Korg York
Stor korg i skinnimmitation. Perfekt till att förvara tidningar eller plädar.
Storlek: 22x20,5 cm Framsida: 41x31,5 cm (högsta)
Ca Pris: 339:-



Pastamaskin Remo
Tack vare rullsystemet sju justerbara positioner fås pastablad mellan ca. 0,3 mm och 2 mm tjocka. 
Tillverkad av kromstål. Lätt att använda. Inget behov av kablar eller elnätet. Perfekt för att göra
lasagne, cannelloni och spagetti.
Storlek: 55x40x25 cm
Ca Pris: 599:-



Tekanna Shibata
Tekanna i gjutjärn. Går fin att använda på alla typer av spishällar inklusive
induktion. Inbyggd tesil i locket. Tack vara gjutjärnets egenskaper så håller sig 
teet varmt länge.   
Storlek: rymmer 0,8 L
Ca Pris: 299:-



Bestickset Nagawa
Trendigt tolv-delars bestickset i stål.  

Storlek: xx cm
Ca Pris: 499:-



Tumblerset Waltham 
Sex stycken tumblers av glas med skuret mönster. Fina glas att ha framme på drinkvagnen eller i
barskåpet. 
Storlek: xx cm
Ca Pris: 239:-



Highballset Waltham 
Sex stycken highballglas av glas med skuret mönster. Fina glas att ha framme på
drinkvagnen eller i barskåpet. 
Storlek: xx cm
Ca Pris: 249:-



Karaff Waltham 
Karaff av glas med skuret mönster. Perfekt till isvatten eller som vacker saftkanna.  
Storlek: xx cm
Ca Pris: 249:-



Mortel Cascia
Mortel i varmgrå marmor med en botten av mässing för extra stabilitet.   
Storlek: 14x8 cm
Ca Pris: 329:-



Bricka Cascia
Dekorationsbricka i varmgrå marmor. Använd som
ljusfat, i köket för oljor och kryddor eller i badrummet
för tvål och bodylotion med mera. 
Ca Pris: 329:-



Bräda Cascia
Bräda i varmgrå marmor med läderband. Använd som
uppläggningsfat för charkuterier och ostar eller för kryddor och oljor
i köket. 
Storlek: 30x20 cm
Ca Pris: 249:-



Kryddset Cascia
Två skålar av marmor på ett träfat. Perfekta att ha salt och
peppar i.
Storlek: skål 7,5x6 cm
Ca Pris: 269:-



Bakset
Bakset bestående av två stycken mått, en visp samt en bakpensel. Setet är packat i en
bokbox med en omvandligstabell på insidan.
Storlek: 15x19 cm
Ca Pris: :-



Rivskål
Stor skål av aluminium med silikonbelagd undersida som ger stabilitet. Till skålen
medföljer ett lock med tre olika rivjärn. 
Storlek: 15x19 cm
Ca Pris: :-



Förkläde Grant
Klassiskt bröstförkläde med reglerbart nackband. Stor ficka mitt på förklädet som är
uppdelat i två fack. Slitstark komposition av 65% bomull och 35% polyester. 
Storlek: ?
Ca Pris: :-



Kökshandduk Grant
Klassiskt kökshandduk i en vit och marinblå rand. Slitstark komposition av 65% bomull
och 35% polyester. 
Storlek: ?
Ca Pris: :-



Grytlapp Grant
Stor grytlapp i en vit och marinblå rand. Slitstark komposition av 65% bomull och 35% 
polyester. 
Storlek: ?
Ca Pris: :-



Kökshandduk Asado
Robust kökshandduk i stentvättad canvas. Utmärkt till att ta ut varma plåtar ur ugnen.  
Storlek: ?
Ca Pris: :-



Serveringsset Nomimono
Fat av stengods med tre små skålar. Obegränsat med användningsområden – Tapas, 
dipp, snacks eller varför inte med var sitt värmeljus i. Fatet i sig kan till exempel
användas till uppläggning eller sallad. 
Storlek: fat: 35,5x14,2 skål: 8,5x4 cm
Ca Pris: xxx:-



Skål Nomimono
Härlig serveringsskål i stengods. 
Storlek: 31x5,5 cm 
Ca Pris: xxx:-



Tallriksset Nomimono
Set om två stengodstallrikar i rak design. Naturligtvis diskmaskinssäkra!
Storlek: 26,5x1,5 cm 
Ca Pris: xxx:-



Muggset Nomimono
Fyra stycken muggar utan öra. Använd som te-och kaffekopp eller varför inte duka som
vattenglas tillsammans med resten av Nomimono-Familjen. 
Storlek: 8x9,5 cm / 240 ml
Ca Pris: xxx:-



Serveringsset Nomimono
Två mindre serveringsfat ur Nomimono-Familjen. Använd som assietter eller
som mindre uppläggningsfat åt tillbehör. 
Storlek: 26,5x12 cm
Ca Pris: xxx:-



Skålset Nomimono
Två stycken skålar av stengods i mindre modell. Utmärkt till frukost eller som förrättstallrikar. 
Storlek: 26,5x12 cm
Ca Pris: xxx:-



Salladsbestick Nagawa
Trendiga salladsbestick i stål. Passar fint ihop med Bestickset Nagawa. 
Storlek: xx cm
Ca Pris: 199:-



Pepparkaksset Nordic
The nordic big five kallar vi det här pepparkakssetet bestående av mäktiga och
exotiska djur från norr. 
Storlek: xx cm
Ca Pris: 149:-



Vas Ageo

Glasvas med sandad utsida för en matt effekt. Metallock med små hål gör att
blommorna hålls på plats. Finns i vitt och grått. Går även utmärkt att använda
som ljuslykta.  
Storlek: xx cm
Storlek: 
Ca Pris: 159:-



Ljuslykta Moto 
Ljuslykta i rillat glas med en botten i mässing. Går även utmärkt att använda som vas.  
Storlek: 15x19 cm
Ca Pris: 299:-



Ljuslykta Luna
Handblåst ljuslykta av glas. Färgen ligger på insidan av glaset för att ge ett extra vackert
skimmer då lyktan är tänd. Vid tillverkningen har man låtit tillsätta kolsyra för att få
fram bubblor inuti glaset. Alla lyktor är sålades unika. 
Storlek: cm
Ca Pris: 299:-



Doftljus Antiquae
Doftljus i glas. Färgen ligger på insidan av glaset för att ge ett extra vackert skimmer då
ljuset är tänt. Brinntid 40 h. 
Storlek: cm
Ca Pris: 299:-



Doftljus Cork
Doftljus i glas med lock i kork. Brinntid 14 h. När ljuset har brunnit ned är burken fin att
spara till förvaring av småprylar.
Storlek: cm
Ca Pris: 299:-


