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Notatki



Decydując się na którykolwiek 
produkt z naszej szerokiej oferty, 
możecie być pewni, że otrzymacie 

produkt najwyższej jakości.
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ŚRODOWISKO I ETYKA
Kwestie związane z ochroną środowiska i etyką są priorytetem dla D&J

KODEKS POSTĘPOWANIA

Okazując swój szacunek dla norm prawnych różnych krajów, a także norm zatwier-
dzonych przez organizacje międzynarodowe dotyczących podstawowych praw, D&J 
dba o interesy swoich klientów i dostawców. Jesteśmy  odpowiedzialni za swoją dzia-
łalność w Europie, jak również w pozostałych częściach świata. Trzymając się na-
szych etycznych i moralnych założeń wiemy, że nasze działania długofalowego roz-
woju i działalności gospodarczej będą przejrzyste i akceptowane. Nasz kodeks postę-
powania stosuje się do wszystkich zakładów zajmujących się produkcją wyrobów dla 
nas. Jednocześnie mamy świadomość, różnych warunków prawnych i kulturowych 
dla fabryk w różnych miejscach, jednak nasz kodeks postępowania wyznacza podsta-
wowe standardy, którym wszystkie zakłady muszą sprostać, jeśli chcą z nami współ-
pracować. Nasz kodeks postępowania mówi, że dostawcy muszą pracować zgodnie z 
prawem i przeprowadzać w swoich fabrykach regularne kontrole. Kodeks postępowa-
nia zawiera elementy takie jak: brak dyskryminacji, zakaz zatrudniana dzieci, god-
ne wynagrodzenia, normowane godziny pracy, dobre warunki pracy i wolność zrze-
szania się.

ŚRODOWISKO

Produkcja i transport towarowy mają ogromny wpływ na środowisko. Ściśle współ-
pracujemy ze swoimi dostawcami, jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska i kodek-
su postępowania. Nasi dostawcy muszą zapewnić, że ich dostawcy dążą do zmniej-
szenia zużycia surowców pierwotnych, emisji ”nienaturalnych” materiałów, odpadów, 
zanieczyszczenia powietrza, jak również zużycia energii i wody słodkiej. Wycofaliśmy 
się z wybielania tkanin za pomocą nadtlenku wodoru, inwestujemy też znaczne środ-
ki w celu zapewnienia, że pewne rakotwórcze barwniki nie będą wykorzystywane. 
Organizujemy transport z Dalekiego Wschodu pomiędzy różnymi firmami na różne 



sposoby. Badamy obecnie możliwość transportu koleją zamiast samochodami 
ciężarowymi w Bangladeszu.  Sporadycznie korzystamy z dostaw samolotem, 
bowiem są one dużym obciążeniem dla środowiska.

WARUNKI PRACY I INSPEKCJE

Kładziemy duży nacisk na nadzorowanie środowiska pracy i sposobu, w jaki 
traktowani są pracownicy w zakładach dostawców.  Wszyscy nasi dostawcy 
podpisali porozumienie, które daje gwarancję, że dzieci nie są wykorzystywa-
ne w procesie produkcji, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o pra-
wach dzieci. Nabywcy i nasz dział zakupu aktywnie działają, aby zapewnić za-
dowalające warunki pracy w fabrykach, z których prowadzi my działalność. 
Czasem przeprowadzamy niezapowiedziane wizyty w fabrykach, aby upewnić 
się, że dzieci nie pracują przy produkcji.

ETYKA

D&J także chce odgrywać aktywną rolę w budowaniu lepszego społeczeństwa 
dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych Grupy, gdzie produkowane 
są nasze wyroby. Tego przykładem jest New Wave School, program edukacyjny 
dla ponad 250 dzieci w Jue Xi w południowych Chinach.

CzYSTY TRANSPORT

Od października 2009 r., D&J jest członkiem Clean Shipping Project, szwedz-
kiego projektu w walce o zdrowy i przyjazny dla środowiska rozwój transpor-
tu. Projekt realizowany jest przez członków, wnioskodawców projektu i arma-
torów statków. Projekt opiera się na 20 różnych czynnikach, które mają wpływ 
na środowisko. Zbierane są informacje o przedsiębiorstwach żeglugowych, któ-
re mogą być oceniane na podstawie ich stopnia dbania o środowisko. Informa-
cje te mogą być następnie wykorzystane przy zamawianiu transportu, w celu 
wywarcia presji na przedsiębiorstwa żeglugi statków, aby ich działania były bar-
dziej przyjazne dla środowiska. Celem jest aby zlecający transport międzyna-
rodowy zjednoczyli się i wywierali presję na przedsiębiorstwa przewozowe i ich 
działania proekologiczne.



PROJEKTANCI

Ulrica Hydman-Vallien jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych szwedzkich artystek. 

Teija Bruhn jest projektantką tkanin, wykształconą w Instytucie Tekstyliów w Boras.

Anette Eriksson jest znakomitą i pomysłową projektantką, która zdobyła uznanie i jest 
rozpoznawalna na całym świecie

Matz Borgström to utytułowany projektant szkła i ceramiki pracujący dla kilku szwedzkich 
marek.

Jan Johansson jest „kowalem srebra”. Miał wiele indywidualnych wystaw na całym świecie.

Helene Tiedemann jest projektantką zarówno mebli, wnętrz i produktów, wykształconą w szkole 
Saint Martins’s w Londynie.

Mårten Cyrén to architekt i projektant, absolwent uczelni Konstack.

Gunnar Cyrén to jeden z najbardziej utytułowanych projektantów. Jest wykładowcą 
metaloplastyki w Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie.

Bertl Vallien jest jednym z najbardziej znanych szwedzkich projektantów szkła i ceramiki. 
Otrzymał niezliczoną ilość nagród za swoje prace, a niektóre z jego projektów wystawiane są   
muzeach designu na świecie. 
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Queen Anne Świecznik 2-pak  s. 50 Queen Anne Parasol z Zagiętą Rączką s. 83
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Lord Nelson Koc Sherpa s. 47

Queen Anne Koc Polarowy Staxäng s. 42
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Queen Anne Lampion s. 51 Queen Anne Podkładka do Sauny s. 33



Queen Anne Mydło Liść s. 37

Queen Anne Mydło s. 37

Queen Anne Worek na Prezenty s. 91

Queen Anne Zestaw Łazienkowy s. 38

Queen Anne Ręcznik Bärby  s. 30

Queen Anne Neseser s. 38

Lord Nelson Zestaw Ręczników Helsingfors s. 22

Lord Nelson Ręcznik Transkär s. 30

Lord Nelson Zestaw Ręczników Skagen s. 18

Lord Nelson Ręcznik Towel s. 30

Queen Anne  Sauna Kilt s. 33

Lord Nelson Ceramiczny Nóż Szefa Kuchni s. 63



12. Polecamy

Queen Anne Świeczka Blomstra     s. 37

Queen Anne Termos     s. 59

Lord Nelson Neseser     s. 38

Queen Anne Kubki Termiczne     s. 79

Queen Anne Koszyk Składany     s. 77

Nightingale Koc Polarowy     s. 42

Nightingale Poncho     s. 45

Świąteczny piknik
na śniegu





14. Polecamy

Queen Anne Koszyk Termiczny     s. 76

Queen Anne Kubki Termiczne     s. 79

Queen Anne Kubki Termiczne     s. 79

Queen Anne Termos     s. 80

Queen Anne Termos     s. 80

Nightingale Poncho     s. 45

Nightingale Poncho     s. 45

Queen Anne Koszyk Skłądany     s. 77

Niebieskie bryza

Świeży zielony

Queen Anne Koc Polarowy Staxäng     s. 42



Polecamy 15. 

Queen Anne Koszyk Termiczny     s. 76

Queen Anne Koszyk Termiczny     s. 76

Queen Anne Termos     s. 79

Queen Anne Kubki Termiczne     s. 79

Queen Anne Termos     s. 80

Nightingale Poncho     s. 45

Queen Anne termos     s. 59

Queen Anne Świeczka Blomstra     s. 37

Głęboki fiolet

Czarny jak zimowa noc

Queen Anne Koc Polarowy Staxäng     s. 42



Łazienka to miejsce na przyjemności i luksus. 
Miejsce w którym możesz po prostu zamknąć 
drzwi i mieć chwilę naprawdę dla siebie. Nalej 

wody do wanny, zapal świecie, połóż się i 
odpoczywaj. To Twój czas! Spraw aby był jak 

najprzyjemniejszy.

Cisza i spokój



CIEPŁO I BEZTROSKO 

Łazienka i Spa
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18. Łazienka & Spa

Łazienka i Spa
Ręczniki froté Lord Nelson Victory 410424
Ekskluzywne kratkowane froté pętelkowe o gramaturze 550 g/ m2 
Lord Nelson Victory to doskonały wybór, gdy tylko towar o najwyższej 
jakości spełnia Wasze wymagania.

Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, piaskowy 80, szary 95, 
czarny 99

zestaw froté Marstrand 410427
Zestaw z ręcznikiem kąpielowym o gramaturze 550g/m2, o wymiarze 90x150 cm 
i klasycznym mydłem na sznurku. Wybierz swój  ulubiony  kolor.

Kolor: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, piaskowy 80, szary 95, czarny 99

Opakowanie: giftbox

zestaw froté Smögen 410426
Zestaw bawełnianych ręczników o gramaturze 550g/m2 składający się z 2 
mniejszych ręczników 50x70 cm i 2 ręczników kąpielowych 65x130 cm. 
Wybierz swój ulubiony kolor.

Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, piaskowy 80, szary 95, czarny 99

Opakowanie: giftbox

Ręcznik Lord Nelson Victory w pasy 420523
Klasyczne froté pętelkowe o gramaturze 550 g/m2. Amerykański design. 
Wzór ten dostępny jest w dwóch różnych wymiarach.

Wymiary: 50x70 cm, 90x150 cm

zestaw froté Skagen 410425
Zestaw bawełnianych ręczników o gramaturze 550g/m2 składający się z 2 
ręczników kąpielowych w wymiaryze 65x130 wraz z 250 ml szamponu i 
mydła pod prysznic. Wybierz swój ulubiony kolor.

Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, piaskowy 80, szary 95, czarny 
99

Opakowanie: giftbox



59

02

98

37

No. SE 08-175 Swerea IVF

Łazienka & Spa 19. 

Primecot t on 
Bardzo długie włókna primecotton są sprężyste i puszyste. 
Dają wrażenie i poczucie znacznie grubszej froté. 
Primecotton jest nie tylko bardziej miękka, to także 
zwiększenie chłonności i szybsze suszenie niż przy zwykłej 
froté. Dodatkowo włókno się nie mechaci. Tkanina jest 
przyjazna dla środowiska, w tym sensie, że można zmieści 
blisko 25% więcej ręczników w pralce niż w przypadku 
zwykłych froté .

Lord Nelson Primecotton 410911
Miękkie i puszyste froté. Doskonała chłonność sprawia, że są to ręczniki idealne.

Kolory: naturalny 02,czerwony rio 37, średni niebieski 59, grafitowy 98

Wymiary: 50x70 cm • 70x140 cm • 100x150 cm
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20. Łazienka & Spa

Lord Nelson uosabia wszystko co wiąże się z najwyższą 
jakością wyrobów włókienniczych i eleganckim stylem skandy-
nawski. Produkty są dobrym wyborem jeśli szukasz wysokiego 
komfortu, funkcjonalności i dobrej jakości. W ofercie teraz też 
mata łazienkowa.

Dwa nowe kolory!
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Łazienka & Spa 21. 

Lord Nelson Frotté 410002
Ekskluzywna seria pętelkowych ręczników froté o gramaturze 550 g/m2. Doskonały 
prezent dla wszystkich, którzy lubią zafundować sobie odrobinę luksusu w łazience.

Kolory: 00 biały, 02 naturalny, 04 nugat/orzechowy, 06 czekoladowy, 12 złoty, 
21 jasnoróżowy, 23 różowy, 34 mocny róż, 35 jasnoczerwony, 37 pomarańczowy, 
38 czerwone wino, 44 liliowy, 46 purpurowy, 50 jasnoniebieski, 54 turkusowy, 
55 szafirowy, 57 błękit gołębi, 58 granatowy, 61 zielony, 63 zielone jabłuszko, 64 
ciemnozielony, 95 szary, 97 stalowy, 99 czarny

Wymiary: 30x50 cm • 50x70 cm • 65x135 cm • 90x150 cm
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22. Łazienka & Spa

Łazienka i Spa

Lord Nelson mata łazienkowa 410002
Stylowa mata łazienkowa z miękkiej bawełny 800 g. Nawet zimną 
łazienkę zamieni w przytulne pomieszczenie. Świetnie sprawdza się w 
pobliżu prysznica czy wanny. Dostępna w wielu kolorach aby idealnie 
wpasować się w każdą łazienkę.

Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat/orzechowy 04, czerwony 35, błękit 
gołębi 57, granatowy 58, szary 95, czarny 99

Wymiary: 60x90 cm

zestaw ręczników froté Stockholm 410223
Zestaw bawełnianych ręczników o gramaturze 550g/ m2 składający się z 
2 ręczników kąpielowych w wymiarze 65x135 cm, wraz z 2 klasycznymi 
kostkami mydła na sznurku. Wybierz swój ulubiony kolor.

Opakowanie: giftbox

Lord Nelson zestaw ręczników Helsingfors 410225
Ładny zestaw ręczników, o gramaturze 550 g, dwa ręczniki kąpielowe i dwa 
mniejsze ręczniki. Dostępny w 19 kolorach, wybierz swój ulubiony.

Kolory: 00 biały, 02 naturalny, 04 nugat/orzechowy, 06 czekoladowy, 12 złoty, 
21 jasnoróżowy, 23 różowy, 35 jasnoczerwony, 38 czerwone wino, 44 liliowy, 50 
jasnoniebieski, 55 szafirowy, 57 błękit gołębi, 58 granatowy, 61 zielony, 63 zielone 
jabłuszko, 64 ciemnozielony, 95 szary, 99 czarny

Wymiary: 50x70cm • 65x135 cm
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Łazienka & Spa 23. 

Ręcznik Froté Lord Nelson z bordiurą 410014
Ręcznik Lord Nelson o doskonałej jakości (500g/m2) z przepiękną bordiurą. 
Dzięki nowoczesnym kolorom ręcznik ten można zestawić z innymi 
artykułami zgodnie z własnym stylem i smakiem.

Kolory: naturalny 02, nugat/orzechowy 04, musztardowy 19, rdzawy 36, 
szary 95

Wymiary: 50x70 cm • 70x140 cm

Ręcznik Froté Lord Nelson Square 410901
Wyjątkowo mocny ręcznik froté Lord Nelson o gramaturze 640  g/m2. 
Klasyczny wzór w kratę w kolorach, które łatwo dają się dopasować.

Kolory: biały 00, czerwony 35, turkusowy 54.

Wymiary: 50x70 cm, 70x140 cm

zestaw froté Askersund 416044

Zestaw z 420g bawełny zawiera dwa ręczniki do rąk 50 x 70 cm dwa 
ręczniki kąpielowe 65 x 135 cm oraz świecę pachnącą lawendą. 

Wybierz ulubiony kolor.

Opakowanie: giftbox
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Dwa nowe kolory!

24. Łazienka & Spa

Queen Anne to asortyment produktów, który łączy wygodę i 
klasyczne wzornictwo. Oferta obejmuje włókiennicze produkty 
dla każdego zakątka domu, oraz liczne inne produkty, które 
podkreślają jego przytulności. Queen Anne to marka ceniona za 
produkty dobrej jakości i w przystępne ceny.
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Łazienka & Spa 25. 

Ręczniki froté Queen Anne 410001
Seria ręczników froté w bardzo przystępnej cenie i 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, naturalny 02, nugat/orzechowy 04, czekoladowy 06, 
brązowy 08, żółty 12, jasnoróżowy 21, różowy 23, mocny róż 34, czerwony 35, 
pomarańczowy 37, czerwone wino 38, liliowy 44, oberżyna 45, purpurowy 46, 
bordo 47, jasnoniebieski 50, turkusowy 54, niebieski dala 56, granatowy 58, 
zielony 61, limonkowy 62 , zielone jabłuszko 63, ciemnozielony 64, szary 95, 
stalowy 97, czarny 99

Wymiary: 30x50 cm 50x70 cm • 65x130 cm 90x150 cm 99
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26. Łazienka & Spa

Łazienka i Spa

Organic Cot t on 
Inaczej “bawełna ECO ” jest przyjaźniejsza dla 
środowiska niż bawełna klasyczna. Uprawiana 
jest bez syntetycznych pestycydów i nawozów, co 
czyni ją ekologiczną, przy jej produkcji i uprawie 
zatrudniani ludzie są dobrze opłacani czyli jest 
również przyjazna dla osób, które ją tworzą.

Queen Anne ręcznik Organic 410910
Stylowy i świadomy design, 420 g ręcznik w którego produkcji 60% 
bawełny było pozyskane organicznie.

Kolory: naturalny 02

Wymiary: 50x70 cm • 65x130 cm

ORGANIC



Przepis na nalewkę
 Dingle

Jedynm z najbardziej charakt eryst ycznych napojów z procent ami na Boże N arodzenie jest w Szwecji nalewka. Każdy region słynie ze swojego przepisu.  W skład większości z nich wchodzą pomarańcze, cynamon, miód i cyt ryna. Połączenie słodkości miodu z ost rym smakiem cyt ryny i cynamonu, daje doskonały efekt rozgrzewający. Idealny na zimowe wieczory! 
Składniki:
20 cl wódki bez dodat ków smakowych1 cm, skórki pomarańczowej3 goździki suszone1 mała laska cynamonu1 łyżeczka miodu1 cm skórki z cyt ryny

Przepis:
1. Odmierz wódkę do but elki lub słoika. Dokładnie umyj cyt rynę i pomarańczę. Obieraczką do ziemniaków  obierz pomarańczę i cyt rynę. 2. Rozpuść miód t ak aby łat wo wymieszać go z wódką. Dodaj skórki, goździki i cynamon.3. Odst aw na co najmniej dwa t ygodnie. Odsącz przez filt r do kawy. Teraz masz esencję, kt órą możesz rozcieńczyć i delekt ować się nią w długie zimowe wieczory.

Ważne! 
 Im wcześniej przed święt ami nast awisz, t ym lepiej. N abiera smaku z każdym dniem!
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28. Łazienka & Spa

Łazienka i Spa
Doskonały wybór jeżeli szukasz 
dobrego produktu w dobrej cenie!

Ręcznik froté Plain Velour 
410902
Jednokolorowe białe froté welurowe o 
gramaturze 330 g/m2.

Wymiary: 65x135 cm

Opakowanie: torba foliowa

Ręcznik froté Nightingale 410289
Ręcznik froté o gramaturze 320 g/m2 w bardzo przystępnej cenie.

Kolory: biały 00, szafirowy 55, granatowy 58, szary 95

Wymiary: 50x70 cm • 65x130 cm • 90x150 cm – ten wymiar wyłącznie w 
kolorze białym

Myjka Nightngale 410909
Atrakcyjna cenowo myjka froté 360g/m2.

Kolor: biały

Wymiary: 30x30cm

Ręcznik na siłownię i do salonu
Nightngale 410245
Bawełniany ręcznik doskonały do położenia na ramionach w trakcie ćwiczeń. 
Przyda się także fryzjerom w ich salonach w czasie cięcia włosów.

Kolor: biały 00, czarny 99

Wymiary: 30x90 cm 
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30. Łazienka & Spa

Łazienka i Spa
Ręcznik Lord Nelson Melleröd 410916
Ekskluzywne ręczniki froté o żakardowym splocie i modnym 
designie. Miękki i przytulny. Gramatura 550 g/ m²

Kolory: biały 00, nugat 04

Wymiary: 50x70 cm, 65x135 cm

Ręcznik Lord Nelson Transkär 410915
Ekskluzywne ręczniki froté o żakardowym splocie, dostępne 
w dwóch rozmiarach. Gramatura 550 g / m² 

Kolor: biały 00, granatowy 58

Wymiary: 50x70 cm, 65x135 cm

Ręcznik Queen Anne Barby 410917
Świeży, w marynistycznym stylu, ręcznik froté 
Gramatura 420 g / m².

Kolor: granatowy 58, czarny 99

Wymiary: 50x70 cm, 65x130 cm



Łazienka & Spa 31. 

Odśwież w zimowej kąpieli  
zmęczone kości!

Pomysł szokujący i dla wielu może wydawać 
się mało at rakcyjny. Jednak kąpiel w przeręblu 
po wygrzaniu w saunie t o dla wielu ludzi 
najlepszy sposób na zregenerowanie organizmu. 
Poprzez zest awienie naszego rozgrzanego 
sauną ciała i zimna wody, organizm doznaje 
delikat nego wst rząsu, kt óry pobudza krążenie 
krwi i daje niesamowit y zast rzyk energii. 
Skóra po t akim pobudzeniu st aje się miękka 
i delikat na. Pamięt aj aby po t akiej kąpieli 
odpowiednio rozgrzać organizm, przygot uj sobie 
t ermos z czymś na rozgrzanie, miłe ręczniki i 
gruby szlafrok. 
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Ręcznik froté Queen Anne 
Valterina 420611
Ręcznik ze 100% bawełny 480g. Idealnie tworzy 
komplet z ręcznikiem Tobias.

Kolor: czerwony 35, niebieski 50, limonkowy 62

Wymiary: 50x70 cm

Ręcznik froté Queen Anne Knut 420614
Wspaniały ręcznik w ciepłej kolorystyce, wykonany z 420g froté 
bawełnianej.

Kolor: czerwony 35, niebieski 50

Wymiary: 50 x 70 cm, 65 x 130cm

Queen Anne froté Tobias 420617
Ręcznik ze 100% bawełny 480g. Idealnie tworzy 
komplet z ręcznikiem Valterina.

Kolor: czerwony 35, niebieski 50, limonkowy 62

Wymiary: 70 cm x 140 cm

Ręcznik froté Queen Anne Konrad 420613
Ręcznik ze 100% bawełny 460g, w ciepłych kolorach.

Kolor: brązowo-różowy 08, oliwkowo- różowy 69

Wymiary: 50 x 70 cm i 90x150 cm
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Ręcznik kąpielowy Queen Anne Flag 411004
Duży, ładny ręcznik welurowy z motywem flagi (380g/ m2). Artykuł, 
który nigdy nie wychodzi z mody!

Wymiary: 90x180 cm

Opakowanie: torba foliowa

Sauna
Sauny fińskie to bardzo stary wynalazek. Aby 

uprzyjemnić w nich pobyt, często zabieramy tam ze sobą 
ręczniki lub poduszki. Konkurs na najlepsze poduszki 
do sauny zorganizowano w Finlandii. Jury dokładnie 
badało wszystkie zakwalifikowane prace konkursowe 
aby móc po kilku dniach narad ogłosić zwycięzcę. 
Zwyciężył projekt studentki Heidi Haapasalo. Nagrodą 
w konkursie było wprowadzenie poduszek do produkcji. 
To właśnie uczyniliśmy i oferujemy Wam ich zakup. 
Zaprezentowane są poniżej na tej stronie. 

Queen Anne Sauna Kilt 410918
Świetnie przemyślany kilt wykonany z tkaniny froté. Idealny 
do owinięcia się po saunie lub kąpieli. Gramatura 360 g / m². 
Funkcjonalny model, który ma kieszeń zapinaną na zamek w której 
można przechowywać kosztowności.

Kolor: biały 00, czarny 99

Wymiary: 60x145, 80x145 cm

Queen Anne Podkładka do Sauny 410919
Nowoczesnej konstrukcji przedłużona poduszka do stosowania w 
saunie. Skład materiału to  50% lnu i 50% bawełny. Idealna dla 
dwóch osób. Gramatura 260 g / m²

Kolory: czarny 99

Wymiary: 45x150 cm

Opakowanie: giftbox

Queen Anne Podkładka do Sauny 2-pak 410920
Nowoczesnej konstrukcji przedłużona poduszka do stosowania w saunie. 
Skład materiału to  50% lnu i 50% bawełny. W zestawie 2 sztuki. Gramatura 
260 g / m²

Kolor: czarny 99

Waga: 260 g / m²

Wymiary: 40x50 cm

Opakowanie: giftbox
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Płaszcz kąpielowy Lord Nelson
Victory 410428
Wyjątkowo luksusowy płaszcz kąpielowy o klasycznym deseniu. 
Doskonałe froté pętelkowe o gramaturze 450 g/m2 sprawia iż 
płaszcz ten jest upominkiem naprawdę wyjątkowym.

Kolory: biały 00, granatowy 58

Wymiary: S/M, L/XL

Płaszcz kąpielowy 
Lord Nelson 410905
Ekskluzywny płaszcz kąpielowy froté 100% bawełny 
(445g/m2). Prosty kołnierz i jakość, która daje nam 
poczucie, że zafundowaliśmy sobie odrobinę luksusu.

Kolor: biały 00, czarny 99

Wymiary: S/M, L/XL
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Płaszcz kąpielowy Queen Anne 410003
Płaszcze kąpielowe wykonane z froté pętelkowego o gramaturze 
360 g/m2. Płaszcz jest robiony ręcznie i dzięki temu ma on 
pętelkową fakturę już przed pierwszym praniem.

Kolory: biały 00, naturalny 02, granatowy 58

Opakowanie: torba plastikowa

Wymiary: S/M, L/XL

Płaszcz kąpielowy Nightngale 410421
Bawełniany płaszcz froté o gramaturze 320g/m2 w bardzo 
przystępnej cenie.

Kolor: biały 00

Rozmiar: S/M • L/XL

Opakowanie: torba foliowa
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Płaszcz kapielowy Queen Anne Spa 410906
Luksusowy płaszcz Queen Anne wykonany jest z 65% poliestru i 35% 
bawełny. Ładne i stylowe ściągacze na kołnierzu, kieszeniach i rękawie.
Kolory: biały 00, czarny 99
Wymiary: S/M, L/XL
Opakowanie: torba foliowa

Płaszcz kąpielowy z polaru
Korallen 410501
Doskonały płaszcz kąpielowy wykonany z bardzo 
miękkiego polaru z długowłosą warstwą zewnętrzną. 
Mikropolar o gramaturze 290 g/m2.

Kolory: ciemnoszary 07, granatowy 58, szary 95

Wymiary: S/M, L/XL

Opakowanie: giftbox

Gdy przemokłeś do suchej nitki 
otul się tym ciepłym 

szlafrokiem, nałóż na 
nogi ciepłe kapcie i 
zrelaksuj się. Szybko 
się rozgrzejesz.
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Kapcie do SPA Nightngale 410908
Atrakcyjne cenowo kapcie SPA z otwartymi palcami. Górna 
część wykonana jest z froté, a podeszwa z gumy.

Kolor: biały 00

Wymiary: 36-39, 40-45

Świeca zapachowa 410708
Pełna uroku biała świeca pachnąca lawendą w 
oszronionym szkle. 

Kolor: biały 00

Wymiary: 8,5 cm wysokości, średnica 7 cm

Opakowanie: giftbox

Kapcie SPA Queen Anne 410535
Bardzo popularne kapcie SPA, których górna część wykonana jest z froté, a 
podeszwa z gumy.

Kolor: biały 00

Wymiary: 36-39, 40-45

Świece Queen Anne Blomstra 410711
Piękne świece w matowym szkle we wzór o relaksującym zapachu lawendy. 
Dostarczane w eleganckim białym pudełku prezentowym.

Kolor: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99

Wymiary: 8.5 cm wysokość, 7 cm średnica

Opakowanie: giftbox

Mydło na sznurku 412309
Klasyczna kostka mydła na sznurku, która doskonale 
uzupełnia nasze zestawy ręczników froté oraz zestawy 
SPA.

Opakowanie: torebka foliowa

Queen Anne Mydło 410921
Piękne mydło w morskich kolorach. Waga ok. 50 g.

Kolor: biały 00, czerwony 35, granatowy 58

Wymiary: 7.4x4.3x2 cm

Opakowanie: giftbox

Queen Anne mydło Liść 410922
Piękne mydło, wyjątkowo delikatne dla rąk, w 
kształcie liścia. Waga ok. 100 g.

Kolor: biały 00, czarny 99

Rozmiar: 8.7x5.5x2.6 cm
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Neseser 410089
Praktyczny neseser (kosmetyczka) z wieloma 
kieszeniami i haczykami.

Wymiary: 17,5x9x23 cm

Opakowanie: torba foliowa.

Neseser Lord Nelson 410904
Neseser (kosmetyczka) z twardego Neoprenu o ciekawym kształcie.

Kolory: czerwony 35, turkusowy 54

Wymiary: 25x20 cm

Opakowanie: giftbox 

Queen Anne Neseser 410924
Duża, wspaniała kosmetyczka, pomieści wiele rzeczy. 
Materiał to poliester 600D Oxford, z wyjątkowym 
czerwonym wnętrzem.

Kolor: czarno / czerwony 9935

Wymiary: 26x13x17 cm

Opakowanie: worek foliowy

Queen Anne zestaw łazienkowy 410923
Dozownik mydła ze stojakiem dopasowanym do szczoteczek 
wykonane z kamionki, które zapewnią trochę codziennego 
luksusu w łazience. Wybierz między czterema kolorami.

Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99

Wymiary: dozownik mydła w płynie 19 cm, stojak na szczoteczki 
do zębów 11 cm 

Opakowanie: giftbox 
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Queen Anne zasłona pod prysznic
Sandvik 410913
Funkcjonalna zasłona prysznicowa w klasyczny wzór. 
Będzie ozdobą każdej łazienki, nie dominując jej. 
Wykonana z wytrzymałego poliestru, pasuje do większości 
pryszniców.

Kolory: czerwony 35, granatowy 58, czarny 99

Wymiary: 180x200 cm

Queen Anne zasłona pod prysznic
Hogstorp 410912
Funkcjonalna zasłona prysznicowa w niezwykły wzór. 
Będzie ozdobą każdej łazienki. Wykonana z wytrzymałego 
poliestru, pasuje do większości pryszniców.

Kolory: czerwony 35, granatowy 58, czarny 99

Wymiary: 180x200 cm

Waga łazienkowa Sandvik 410 914
Waga, która wskazuje prawidłową wartość może zachęcić do 
podjęcia wyzwania i dbania o zdrowie. Sandvik to stylowa 
waga łazienkowa, która szybko znajdzie sobie miejsce w twojej 
łazience. Występuje w trzech różnych kolorach.

Kolor: czerwony 35, granatowy 58, czarny 99

Wymiary: 23x13x2 cm



Wygodna kanapa, ogień trzaskający w kominku, 
długie wieczory i wspólne spędzanie czasu z rodziną. 

Można czytać książki, grać w gry, albo owinąć się 
ciepłym kocem i razem poleniuchować. Wśród naszych 
produktów na pewno znajdziecie takie, które sprawdzą 

się w Waszych domach. 

Miejsce spotkań i 
odpoczynku



WSPÓLNE RADOSNE CHWILE

POKÓJ DZIENNY
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42. Pokój dzienny

Pokój dzienny

Pled z polaru Nightingale 410401
Jednokolorowy pled (250 g/m2) z polaru, z brzegami 
obszytymi kontrastową nitką. Jedna ze stron pledu została 
poddana obróbce, która zapobiega mechaceniu się.

Kolor: biały 00, brązowy 08, czerwony 35, granatowy 58, 
czarny 99

Wymiary: 130x170 cm

Opakowanie: giftbox

Queen Anne Staxäng koc z polaru 420501
Niezwykle miły w dotyku, doskonale wykończony koc w żywych kolorach. 
Subtelny wzór. Gramatura 280 g / m². 

Kolory: biały 00, czerwony 35, fioletowy 46, granatowy 58, czarny 99

Wymiary: 130x170 cm

Opakowanie: worek foliowy
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Pokój dzienny 43. 

Pled bawełniany Queen Anne Stars 420510
Stylowy pled bawełniany z wyszywanym wzorem w gwiazdy. 100% 
bawełny.

Kolor: czerwony 35, granatowy 58

Wymiary: 130x170 cm

Opakowanie: giftbox

Lord Nelson Block Ruta Wool koc/narzuta 416110
Ciepły koc, 50% wełny i 50% akryl, który może służyć równie dobrze jako 
elegancka narzuta.

Kolor: czerwony w paski niebiesko/białe

Wymiary: 150x220 cm

Opakowanie: giftbox

Lord Nelson Block Ruta Wool koc/narzuta 420521
Ciepły koc w duże wielokolorowe pasy, 50% wełny i 50% akryl, może być stosowany 
jako narzuta.

Kolor: w paski czerwono-niebiesko-szaro-białe

Wymiary: 150x220 cm

Opakowanie: giftbox
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44. Pokój dzienny

Pokój dzienny

Pled z polaru Korallen 410502
Wspaniały pled wykonany z bardzo miękkiego polaru z 
długowłosą warstwą zewnętrzną. Mikropolar o gramaturze 
290 g/m2.

Kolory: niebieski 56

Wymiary: 130x170 cm

Koc Queen Anne Vestina 420500
Pled z polaru o gramaturze 290 g/m2

Kolory: biały 00, szary 95

Wymiary: 130x170 cm
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Pokój dzienny 45. 

Koc Queen Anne Stale 410716
Piękny koc polarowy w małe żeglarskie węzełki. Idealny 
na chłodne wieczory nad jeziorem.

Kolor: granatowy 58

Wymiary: 130x170 cm

Opakowanie: cylinder w ten sam wzór

Koc Queen Anne Hede 410715
Koc w urocze kropki, doskonały na piknik z rodziną. Można na 
nim wygodnie siedzieć, ale też owinąć się na kanapie.

Kolor: granatowy 58

Wymiary: 130x170 cm

Opakowanie: cylinder w ten sam wzór

Koc Queen Anne Kville 410714
Uroczy koc polarowy zapakowany w opakowanie w ten sam 
wzór. Jest lekki i poręczny, sprawdzi się zarówno w domach 
jak i na zewnątrz.

Kolor: granatowy 58

Wymiary: 130x170 cm

Opakowanie: cylinder w ten sam wzór

Poncho Nightingale 410717
Poncho z cieplutkiego polaru, którym łatwo się owiniesz 
i ogrzejesz, gdy jest zimno. Działa równie dobrze, kiedy 
idziesz rano do łazienki lub wieczorem siedzisz na 
balkonie. Jest to doskonały pomysł na prezent.

Kolor: czerwony 35, liliowy 46, granatowy 58, limonkowy 
62, czarny 99

Wymiary: 120x160 cm



Wyjątkowy przepis na grzane wino

Składniki:
2 laski cynamonu
12 całych goździków
2 kawałki imbiru, może być suszony
1 łyżeczka kardamonu (nasion)
3 łyżki skórki pomarańczowej
200 g rodzynek
0,3 l wódki bez dodat ków smakowych
2 but elki czerwonego wina wyt rawnego
3 łyżki cukru
Do ozdoby: rodzynki i migdały

1. Wymieszaj wszyst kie suche składniki w dużym słoiku i zalej 
wódką. Słój zakręcić i odst awić na 4 dni.

2. Po czt erech dniach przecedzić płyn do rondla. Dodać wino i cukier. 
Got ować na małym ogniu, aż cukier całkiem się rozpuści.

3. Przelać do but elki i uzbroić się w cierpliwość. Grzane wino musi 
ost ygnąć. Przelane do but elki może t ak st ać przez ok. 3 miesiące. 

4. Przed podaniem wino ogrzać (ważne aby nie doprowadzić go 
do wrzenia). Do kubeczków wsypać migdały i rodzynki, kt óre 
zalewamy ciepłym winem. 
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Lord Nelson Leraker koc/narzuta 416112
Stylowy koc/narzuta z wesołym wzorem. Miękkość i wytrzymałość. 
Świetnie sprawdza się też jako narzuta. 60% bawełna i 40% dralon 
naturalny. Produkowana w UE.

Wymiary: 150x220 cm

Opakowanie: Giftbox

Koc Queen Anne Åseby 410718
Piękny koc polarowy. Jest przytulny, idealny na jesienne 
wieczory na patio. Gramatura 250 g / m²

Kolor: biały 00, fioletowy 46

Wymiary: 130x170 cm

Opakowanie: cylinder w ten sam wzór

Koc Lord Nelson Sherpa 420502
Owiń się w piękny, dekoracyjnie obszyty koc Sherpa. 
Niespotykanie miękki i przytulny, o gramaturze  450 g / m² 
(220 g microwłókno, 230 g sherpa).

Kolor: brązowy 08, czarny 99

Wymiary: 130x160 cm

Opakowanie: worek foliowy



48. Pokój dzienny

zestaw świeczników Lord Nelson Stlig 410441
Wyszukane, stylowe, wysokie świeczniki wykonane z aluminium, które 
łatwo jest gdziekolwiek umiejscowić. Pasują do nich zwykłe świece.

Kolory: matowy srebrny 94, matowy czarny 99

Opakowanie: giftbox

Wymiary: wysokość 41 cm

Misa Queen Anne 410709
Piękna miska wykonana z aluminium z farbowanym 
wnętrzem i oryginalnym wzorem.

Kolory: czarny 99

Opakowanie: giftbox

Wymiary: 36 cm średnica, wysokość 9 cm

Pokój dzienny

zestaw do przekąsek Queen Anne 410638
Składający się z trzech części, wykonanych z matowej stali idealny 
upominek. Doskonale sprawdzi się w czasie grillowania i przyjęć. 
Zapakowane w pudełko upominkowe

Kolor: Stalowy

Wymiary: wysokość 4,5 cm, średnica 8.5 cm



Świecznik Queen Anne 410704
Oryginalny świecznik na dwie świece o bardzo ciekawym 
kształcie. Świecznik bardzo ładnie wygląda osobno, z kilku 
można natomiast stworzyć bardzo ciekawy kandelabr.

Kolory: srebrny 94

Wymiary: 20,5 cm

Opakowanie: giftbox

Nie ma nic piękniejszego od 
zimowego ogrodu rozświetlonego 
światłem małych lampionów 
lub uroczyście zastawionego 
stołu ozdobionego światłem 
świec. Migotliwy blask zawsze 
dodaje uroku.

Queen Anne Świecznik 410722
Elegancki, podwójny, szlachetny świecznik, wykonany 
ze stali nierdzewnej. Migotliwy blask świec dodaje uroku 
każdemu miejscu. 

Kolor: srebrny 94

Wymiary: 16x30 cm

Opakowanie: giftbox
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Pokój dzienny

Queen Anne Świecznik 2-pack 410721
Elegancki zestaw dwóch świeczników, wykonanych ze stali 
nierdzewnej. Miękki, piękny design.

Kolor: srebrny  94

Wymiary: 10 cm (średnica)

Opakowanie: giftbox

Queen Anne kryształowe świeczniki Optical 410723
Nowoczesne i stylowe.  Prawdziwy klasyk w nowoczesnym wydaniu. Ten nietypowy 
świecznik adwentowy z pewnością ozdobi każde okno. Idealny do świec jak i 
podgrzewaczy. Równie pięknie będzie wyglądał o każdej innej porze roku. 

Wymiary: 5, 6, 7, 8 cm

Opakowanie: giftbox

Queen Anne Świecznik 2-pack 410724
Stylowe świeczniki ze stali nierdzewnej. Za pomocą jednej śruby można je 
powiesić na ścianie, można też przymocować je do okna za pomocą przyssawki. 

Kolor: srebrny 94

Wymiary: 13x10x7 cm

Opakowanie: giftbox
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Lampion Queen Anne 410702
Piękny i stylowy lampion wykonany ze stali i szkła. Świece 
są częścią zestawu.

Kolory: srebrny 94

Wymiary: 39cm 

Opakowanie: giftbox

Lampion Queen Anne mały 410719
Stylowy lampion wykonany ze stali nierdzewnej i szkła 
hartowanego. Tworzy doskonałą atmosferę. Świece nie są częścią 
zestawu. 

Kolor: srebrny 94

Wymiary: 13x13x35 cm

Opakowanie: giftbox

Lampion Queen Anne 410720
Stylowy lampion wykonany ze stali nierdzewnej i szkła 
hartowanego. Tworzy doskonałą atmosferę. Świece nie są 
częścią zestawu. 

Kolor: srebrny 94

Wymiary: 16x16x60 cm

Opakowanie: giftbox



Wspomnienia z dzieciństwa najczęściej związane są
z kuchnią, centrum domu. Bezpieczne miejsce, gdzie

każdy jest mile widziany. Gdzie moc zapachów i
smaków wypełnienia każdy kącik. Mówi się, że kuchnia

odzwierciedla duszę domu. Mamy wszystko, czego
potrzebujesz, aby nadać kuchni indywidualny charakter.

Razem w ciepłej 
atmosferze



NIEPOWTARZALNY SMAK  

KUCHNIA



54. Kuchnia

Kuchnia

Łapka do garnków 410452
Łapka do garnków wyściełana poliestrem.

Kolory:  naturalny  02,  niebieski  58,  szary  
95, czarny 99

Wymiary: 22x22 cm.

Rękawica do grilla 410453
Rękawica do grilla wyłożona poliestrem wykonana 
z mocnej bawełny o gramaturze 300g/m2.

Kolory: naturalny 02, granatowy 58, szary 95, 
czarny 99

Wymiary: 34x16 cm

Fartuch bistro 410093
Fartuch kelnerski z mocnej bawełny 300g/
m2, z kieszenią z przodu.

Kolory: naturalny 02, czerwony 35, 
granatowy 58, szary 95, czarny 99

Wymiary: jeden wymiary 95x90 cm

Fartuch kelnerski 410094
Fartuch kelnerski z mocnej bawełny 300g/m2, z 
kieszenią kelnerską z przodu.

Kolory: naturalny 02, granatowy 58, szary 95, 
czarny 99

Wymiary: 95x90 cm



Kuchnia 55. 

St wórz swój własny zest aw kuchennych t ekst yliów 
wybierając z rożnych kolorów.

zapaska 410095
Zapaska z mocnej bawełny 300g/m2, z 
dzieloną kieszenią z przodu.

Kolory: naturalny 02, granatowy 58, szary 
95, czarny 99

Wymiary: 72x45 cm



56. Kuchnia

Fartuch Lord Nelson Neopren 410629
Nowoczesny i oryginalny fartuch wykonany z Neoprenu. Kieszeń 
z przodu, regulowana długość paska na szyję.

Kolory: czerwony/ czarny 35/ 99

Wymiary: 95 cm

Opakowanie: torba foliowa

N eopren t o synt et yczny, 
gumowy mat eriał 
wykorzyst ywany w st rojach 
dla nurków. Jest wodoodporny, 
gięt ki, izolujący i odporny na 
olej. Te właściwości sprawiły, 
że idealnie sprawdza się w 
kuchni.

Kuchnia

Lord Nelson zestaw kuchenny 410649
Ładny zestaw kuchenny, który każdego zamieni w szefa kuchni. 
Zestaw zawiera fartuch, rękawicę kuchenną i ściereczkę. 
Wszystkie produkty w zestawie są z bawełny 300g/m2

Kolor: czarny 99



Kuchnia 57. 

zapaska Läder 410098
Czarna zamszowa zapaska z podwójną kieszenią z przodu.

Wymiary: 70x43 cm

Opakowanie: giftbox

Fartuszek Queen Anne Tone 410455
Stylowy fartuch w dużą kratę, 100 % bawełny, 300g/m2.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 80x90 cm

zestaw Tina 410451
Stylowy zestaw wykonany z bawełny o gramaturze 300g/m2, 
zawierający fartuch z kieszenią, rękawicę grillową i łapkę do 
garnków.
Kolory: beżowy 11, granatowy 58, szary 95, czarny 99
Opakowanie: giftbox
Wymiary: 80x90 cm



zestaw do kawy Queen Anne 410442
Cztery pomysłowe kubki ceramiczne w różnych kolorach, 
tak by każdy wiedział, który kubek należy do niego. 
Pakowane wraz łyżkami do kompletu, które można 
zamocować w uchu kubka.

Opakowanie: giftbox

Lista zakupów: pomarańcze, 

goździki, cynamon, rodzynki 

i migdały.



Kuchnia 59. 

Na typowe szwedzkie 
przekąski!

Termos do kawy Queen Anne Cofee 410604
Stylowy termos do kawy wykonany ze stali nierdzewnej. Nadaje się 
doskonale zarówno do biura jak i do domu.

Kolory: czerwony 35, turkusowy 54, stalowy 94

Opakowanie: białe pudełko

Pojemność: 1 litr

Tacka Queen Anne Tracy 410618
Tacka ta łączy w sobie doskonały wygląd i funkcjonalność. Jej wnętrze 
pokryte jest powłoką antypoślizgową co sprawia, iż szklanki pozostają w 
miejscu, a rączki po bokach bardzo ułatwiają  jej przenoszenie. 

Kolory: biały 00, czarny 99

Opakowanie: białe pudło na prezenty

Wymiary: wysokość 5cm, średnica 38 cm

Tacka do przekąsek Sillbrickan 410644
Wykonana z bambusa z dwoma zmatowianymi szklanymi naczyniami 
z bambusowymi przykrywkami i widelczykami do kompletu. Zestaw 
doskonale nadaje się do podawania śledzi lub oliwek.

Wymiary: deska 30x18 cm

Opakowanie: pudło na prezenty Skandinavien

zestaw do chleba Adam 410465
Wspaniały zestaw składający się z klasycznego kosza na chleb, 
ręcznika kuchennego, noża do chleba Lord Nelson, maselnicy i 
drewnianego noża do masła.

Wymiary: kosz na chleb 27x9 cm, nóż 21 cm, ręcznik kuchenny 
50x70 cm

Opakowanie: pudło na prezenty Skandinavien



60. Kuchnia

Blok z nożami Lord Nelson 410665
Wszystkie noże wykonane są z najlepszej stali z 
ergonomicznymi uchwytami. Noże są piękne, praktyczne i 
dzięki temu tak popularne. W skład zestawu wchodzi blok 
i 6 noży. 

Kolor: Stalowy 94

Lord Nelson zestaw do krojenia 410663
Praktyczne deski do krojenia z bambusa w rustykalnym klimacie. 
Dwa wymiary sprawdzą się do wszystkich typów przygotowywanych 
posiłków. Przy odpowiedniej pielęgnacji, utrzymanie ich w czystości 
i dobrym wyglądzie jest niezwykle proste. 

Kolor: Bambus

Wymiary: 38x28x1, 8 cm • 30x20x1, 8 cm

zestaw Ostset Lord Nelson 410664
Łady i przydatny zestaw do sera Ostset. Deska do serów i 
pojemnik do przechowywania noży w jednym produkcie. 
Wykonane z litego, ekologicznie uprawianego bambusa, 
który cechuje się niezwykłą wytrzymałością. Doskonały 
prezent dla każdego, kto ceni kulinarne rarytasy.

Kolor: Bambus

Wymiary: Ø 24cm

Opakowanie: Giftbox



410640

410641

410642

Kuchnia 61. 

Nóż kucharski Lord Nelson 410640
Nóż kucharski o bardzo wysokiej jakości. Nóż wykonany jest ze stali 
molibdenowej/wanadowej co gwarantuje, że będzie on ostry przez bardzo 
długi czas.Aby nóż służył Państwu przez długi czas należy go myć ręcznie, 
a następnie osuszyć. 

Opakowanie: etui i czarne pudło na prezenty Lord Nelson

Długość: 20 cm

Nóż do chleba Lord Nelson 410641
Nóż do chleba wysokiej jakości. Nóż wykonany jest ze stali molibdenowej/
wanadowej co gwarantuje, że będzie on ostry przez bardzo długi czas. Aby 
nóż służył Państwu przez długi czas należy go myć ręcznie a następnie 
osuszyć. 

Opakowanie: etui i czarne pudło na prezenty Lord Nelson 

Długość: 21 cm

Nóż do obierania Lord Nelson 410642
Nóż do obierania wysokiej jakości. Nóż wykonany jest ze stali molibdenowej/
wanadowej co gwarantuje, że będzie on ostry przez bardzo długi czas. Aby nóż 
służył Państwu przez długi czas należy go myć ręcznie , a następnie osuszyć. 

Opakowanie: etui i czarne pudło na prezenty Lord Nelson

Długość: 9 cm



62. Kuchnia

N oże ceramiczne są ost re i swoją ost rość ut rzymują 
dużo dłużej niż t radycyjne noże ze st ali. Mat eriał 
t en jest lżejszy od st ali i nie rdzewieje ani nie 
przebarwia się. N oże są wyważone i mają uchwyt 
pokryt y gumą dla maksymalnego komfort u. 
Ceramiczne noże są doskonałe w kuchni. Idealne 
zarówno do owoców, warzyw i mięsa.

Kuchnia

Uniwersalny zestaw noży ceramicznych
Lord Nelson 410657
Praktyczny zestaw noży ceramicznych z nożem do obierania i 
nożem uniwersalnym.

Kolor: czarny 99

Wymiary: 7,5 cm, 12,5 cm (ostrze)

Opakowanie: giftbox

zestaw ceramicznych noży szefa kuchni
Lord Nelson 410658
Zestaw zawiera noże ceramiczne, praktyczny nóż do obierania 
i nóż szefa kuchni.

Kolor: czarny 99

Wymiary: 7,5 cm, 15 cm (ostrze)

Opakowanie: giftbox



Kuchnia 63. 

Duży nóż ceramiczny Lord Nelson 410659
Duży ceramiczny nóż, idealny zarówno do kuchni w domu jak i profesjonalnych 
restauracji.

Kolor: czarny 99

Wymiary: 18,5 cm (ostrze)

Opakowanie: giftbox

Ceramiczny nóż japoński Lord Nelson Ceramic 410660
Idealny do przyrządzania japońskiego sashimi nóż, który zachwyci wszystkich lubiących sushi 
lub po prostu doskonałe noże.

Kolor: czarny 99

Wymiary: 20,5 cm (ostrze)

Opakowanie: giftbox

Nóż ceramiczny szefa kuchni 
Lord Nelson 410666
Klasyczny ceramiczny nóż, idealny do wszystkich prac w kuchni, 
zarówno  w domu jak i profesjonalnych restauracji.

Kolor: czarny 99

Wymiary: 15 cm (ostrze)

Opakowanie: giftbox



64. Kuchnia

Łopatka do sera 410624
Stylowa łopatka do krojenia sera wykonana ze stali 
nierdzewnej.

Wymiary: 22 cm

Opakowanie: torba plastikowa

zestaw do serów Lord Nelson
Exklusiv 410622
Ekskluzywny zestaw do serów dla smakoszy. Zestaw składa się z 
trzech różnych noży do sera.

Opakowanie: giftbox

Wymiary: 17,5 cm, 19 cm, 21 cm

zestaw Queen Anne Blomstra
Au Gratin 410647
Klasyczne porcelanowe formy we wzór retro z praktycznymi 
sylikonowymi uchwytami. Idealne do lasagne, zapiekanek i ciast. Można 
używać zarówno w piekarniku, mikrofalówce oraz myć w zmywarce.

Wymiary: 5.5x17x12 cm • 5.5x25x16 cm

Opakowanie: giftbox

Kuchnia

Mały zestaw do serów Queen 
Anne 410129
Zestaw składający się z łopatki do serów i  noża.

Opakowanie: giftbox

Wymiary: 22 cm



Kuchnia 65. 

Przybory kuchenne Lord Nelson 410636
Nóż kuchenny wysokiej jakości 20 cm i widelec 18 cm. Dostarczamy w 
blaszanym pudełku, które jest zapakowane w czarne pudełko ozdobne.

Kolor: stalowy 94

Opakowanie: giftbox

Mydło metalowe Lord Nelson 410637
Mydło metalowe usuwające skutecznie zapachy ryb, raków, 
przypraw. Mydło jest wyprodukowane z nierdzewnej stali 
wanadowej.

Kolor: stalowy 94

Opakowanie: czarne ozdobne pudełko.

Wymiary: 6,5 x 4,6 x 2,0 cm



66. Kuchnia

zestaw do pieczenia placków
Queen Anne 410631
Zestaw składający się z formy z białej porcelany wraz z 
czerwoną podstawką wykonaną z wytrzymałego filcu.

Kolory: biały 00 (podstawka w kolorze czerwonym)

Wymiary: 27,5x27,5x3,8 cm

Opakowanie: giftbox

Solniczka/ pieprzniczka
Queen Anne 410626
Solniczka/ pieprzniczka wykonana ze stali 
nierdzewnej z ceramiczną przykrywką.

Opakowanie: giftbox

Wymiary: 22 cm

zestaw do chleba Max 410536
Praktyczny i atrakcyjny zestaw składający się z noża 
ze stali nierdzewnej do krojenia pieczywa i deski.

Wymiary: deska 36.5x25x2 cm, nóż 33 cm

Opakowanie: Giftbox

Deska do krojenia/ taca Queen Anne 410653
Deska wykonana jest z białej porcelany z obramowaniem z orzecha włoskiego. 
Bardzo łatwo się ją myje i suszy, dlatego doskonale nadaje się do serów i 
wędlin. Można ją także wykorzystać jako tackę do podawania jedzenia.

Opakowanie: Giftbox

Wymiary: 33 cm

Kuchnia

Misa na orzechy 410648
Piękna bambusowa misa na orzechy z pasującym 
dziadkiem do orzechów. Wykonana z naturalnego 
bambusa, dlatego kolor poszczególnych mis może 
się różnić.

Kolor: drewno

Wymiary: średnica 18 cm, wysokość 10 cm

Opakowanie: giftbox
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Obrus Queen Anne Lina 420745
Przepiękny obrus z motywem kwadratów, w 
połowie lniany, 50% lnu i 50% bawełny.

Wymiary: 150 x 250 cm

Kolor: biały 00, biały 02, czarny 99

Obrus Queen Anne Lina 420745
Przepiękny obrus z motywem kwadratów, w 
połowie lniany, 50% lnu i 50% bawełny.

Wymiary: 150 x 300 cm

Kolor: biały 00, biały 02, czarny 99

Mata pod talerz Quee Anne 
Lina 420745
Przepiękne maty pod talerze z motywem 
kwadratów, w połowie lniane, 50% lnu i 50% 
bawełny.

Wymiary: 40 x 40 cm

Kolor: biały 00, biały 02, czarny 99

Obrus Queen Anne Flora 420433
Doskonały jakościowo, tkany obrus, w połowie lniany. 

Wymiary: 150 x 300 cm

Kolor: biały 02, szary 95

Mata pod talerz Queen Anne  Fina 420431
Doskonały jakościowo, tkany obrusik pod talerz, w połowie 
lniany. 50% lnu, 50% bawełny.

Kolor: biały 02

Wymiary: 45 x 45 cm

Obrus Queen Anne Fina 420431
Doskonały jakościowo, tkany obrus, w połowie lniany.

Kolor: biały 02, szary 95

Wymiary: 150 x 300 cm

Kuchnia 67. 



68. Kuchnia

Fartuch Queen Anne 
Navigera 410656
Fartuch z mocnej bawełny z kieszenią z 
przodu, Z motywem marynistycznym. 
Wykonany z bawełny o gramaturze 300g/m2

Kolory: niebieski

Wymiary: jeden wymiary 80x90 cm

Ręcznik kuchenny Queen Anne
Navigera 420652
Ręczniki kuchenne z motywem marynistycznym. 
50 % len i 50 % bawełna.

Kolor: niebieski

Wymiary: 50 x 70 cm

Queen Anne łapka do garnków
Navigera 410639
Łapka do garnków wyściełana poliestrem 
wykonana z bawełny.

Kolory: niebieski 

Wymiary: średnica 22 cm



Kuchnia 69. 

Ręczniki kuchenne Queen Anne 3-pak 420650
Ekskluzywne plecione ręczniki kuchenne wysokiej jakości, 100% bawełny. 
Zestaw składa się z trzech ręczników o różnych wzorach. 

Kolory: biały/czerwony 0035

Opakowanie: torba foliowa

Wymiary: 50x70 cm

Ręcznik  kuchenny Queen Anne
Serce, 3-pak 420651
Ręczniki kuchenne z obrazkiem serca. 50 % len i 50 % 
bawełna. ręczniki są dostarczane w torbie z lnu. 

Kolor: czarny 99

Opakowanie: torba lniana.

Wymiary: 50 x 70cm

Fartuch Queen Anne
Układanka 410633
Fartuch z obrazkiem układanki, 
bawełna 100 %.

Wymiary: jeden wymiary 70 x 80 cm

Ręcznik kuchenny Queen Anne
Układanka 410634
Ręcznik kuchenny z tej samej serii, co fartuch 
Układanka, bawełna 100 %.

Wymiary: 50 x 60cm

Podstawka pod garnek Queen Anne
Układanka 410635
Czarna podstawka pod garnek wykonana z neoprenu, z 
motywem układanki. Dostarczamy w opakowaniu po 2 
sztuki. 

Kolor: czarny 99

Wymiary: 30 x 30cm, grubość 4 mm
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70. Kuchnia

Ręcznik kuchenny Queen Anne 
Evert 420657
Pleciony ręcznik kuchenny, 100 % bawełny.

Kolory: czerwony 35, szary 95

Ilość/opakowanie: 3 szt.

Wymiary: 50x70 cm

Ręcznik kuchenny Queen Anne
Brita 420659
Pleciony ręcznik kuchenny, 100% bawełny. 

Kolory: brązowy 08, oliwkowo zielony 69, piaskowy 80

Wymiary: 50x70 cm

Ilość/opakowanie: 3 szt.

Ręcznik kuchenny Queen Anne
Marina 420655
Pleciony ręcznik kuchenny, 100% bawełny o klasycznym 
wyglądzie z remizką, która dodaje mu ciekawego wyglądu.

Kolory: czerwony 35, niebieski 50, szary 95

Wymiary: 50x70 cm

Ilość/opakowanie: 3 szt.

Ręcznik kuchenny Queen Anne Linn 420001
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat 04, czerwony 34, czarny 99

Wymiary: 50x70 cm
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Kuchnia 71. 

Ręcznik kuchenny Queen Anne
Helga 420656
Pleciony ręcznik kuchenny, 100 % bawełny.

Kolory: brązowy 08, czerwony 35, czarny 99

Ilość/opakowanie: 3 szt.

Wymiary: 50 x 70 cm

Ręcznik kuchenny Queen Anne
Olga 420658
Pleciony ręcznik kuchenny w kratę, 100 % bawełny.

Kolory: brązowy 08, czerwony 35, niebieski 50, szary 95

Ilość/opakowanie: 3 szt.

Wymiary: 50 x 70 cm

Ręcznik kuchenny Queen Anne
Flora 420433
Doskonały jakościowo, tkany ręcznik kuchenny, w 
połowie lniany.

Wymiary: 50 x 70cm

Kolor: biały 02, szary 95
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Kuchnia 73. 

Komplet ny zest aw do nakrycia st ołu wykonany z nat uralnego 
barwionego lnu. Cała linia produkt ów, o różnych wymiarach i 
wybarwieniach.

Mata Queen Anne Linn 420001
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat 04, brązowy 08, 
czerwony 34,  czerwień wina 38, liliowy 46, ciemnoniebieski 
49, granatowy 58, zielony 65, czarny 99

Wymiary: 38x48 cm

Bieżnik Queen Anne Linn 420001
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat 04, brązowy 08, czerwony 34, 
liliowy 46, czerwień wina 38, ciemnoniebieski 49, granatowy 58, zielony 
65, czarny 99

Wymiary: 33x90 cm, 45x150 cm

Obrus Queen Anne Linn 420001
Kolory: 

150 cm x 250 cm - biały 00, naturalny 02, nugat04, brązowy 08, czerwony 
34, czerwień wina 38, liliowy 46, ciemnoniebieski 49, granatowy 58, 
zielony 65, czarny 99 

150x 300 cm - biały 00, naturalny 02, czerwony 34, czarny 99 

150x 350 cm: - biały 00, naturalny 02, czerwony 34, czarny 99

Wymiary: 150x250  cm, 150x300 cm, 150x350 cm
Serwetka Queen Anne Linn 420001
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat 04, brązowy 
08, czerwony 34, czerwień wina 38, liliowy 46, 
ciemnoniebieski 49, granatowy 58, zielony 65, czarny 99

Wymiary: 46x46 cm



Każda forma spędzania wolnego czasu ma swoje zalety, 
jednak spędzanie czasu z rodziną na łonie przyrody to 

najlepszy pomysł na wolne chwile. Wystarczy wziąć ze sobą 
gorącą herbatę w termos, oraz spakować kilka smakołyków 
do koszyka, wziąć go i ruszyć na uroczy, zimowy piknik. 

Także przy dłuższych, samochodowych wyprawach 
przydadzą się nasze produkty, które z całą pewnością umilą 

Wam czas wolny.

Przyjemny wypoczynek
 na świeżym powietrzu



W RUCHU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

CZAS WOLNY



76. Czas wolny

Składany koszyk Queen Anne Carry z warstwą 
termoizolacyjną 411034
Elegancki, składany koszyk na zakupy/ piknikowy, trzymający temperaturę,o 
bardzo ciekawym designie.

Kolory: czerwony 35, liliowy 46, granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99

Wymiary: 30l - 39x24x27 cm, 15l - 27x23x17

Czas wolny
Praktyczny i poręczny 
składany koszyk!

Torba Picknick 410531
Wspaniała torba piknikowa dla dwóch osób zawierająca 
kieliszki do wina, korkociąg i dwie serwety. Torba ma kieszeń 
termoizolacyjną, która z łatwością pomieści jedną lub dwie 
butelki wina.

Kolory: czerwony 35, granatowy 58

Wymiary: 24x35x17 cm

Opakowanie: torba foliowa



Składany koszyk Queen Anne Carry 411001
Elegancki, składany koszyk na zakupy/ piknikowy o ciekawym designie.

Kolory: różowy 23, czerwony 35, liliowy 46, granatowy 58, limonkowy 62, 
czarny 99

Wymiary: 30l - 39x24x27 cm, 15l - 27x23x17



78. Czas wolny

Trójkąt ostrzegawczy 410150
Torba w kształcie trójkąta ostrzegawczego zawierająca 
latarkę, kamizelkę odblaskową, rękawiczki, linę holowniczą 
i rolkę taśmy klejącej.

Opakowanie: torba foliowa

Czas wolny

zestaw grzybiarza Kantarellen 410481
Praktyczny zestaw składający się ze składanego kosza na grzyby, nożyka 
do zbierania grzybów ze szczotką i kapelusza przeciwdeszczowego. 
Zestaw dostarcza się w cienkim kartonie przypominającym 
pocztówkę, który łatwo jest wysłać tradycyjną pocztą.
Opakowanie: karton „pocztówka” taki jak na zdjęciu
Wymiary: kosz 25x25x25 cm, kapelusz jeden rozmiar

Opakowanie nadaję się do 

wysłania pocztą!

Queen Anne mata 4-pak 411048
Miękkie, wytrzymałe maty, idealne na plaże, taras czy część 
wypoczynkową domu. W neutralne paski pasują do każdego 
wnętrza i sytuacji.

Kolor: granatowy 58

Wymiary: 25x34cm



Czas wolny 79. 

Kubek termiczny Queen Anne Blomma 410266
Bardzo popularny kubek termiczny z naszym pięknym motywem Blomma 
(pakowany po 2 sztuki).

Kolory: różowy 23, czerwony 35, liliowy 46, turkusowy 54, granatowy 58, 
limonkowy 62, czarny 99

Pojemność: 0,25l.

Bidon 411045
Doskonały prezent dla miłośników siłowni czy długich 
rowerowych wypraw. Idealnie sprawdza się też na plaży 
i pikniku.
Kolory: biały 00, szary 95
Wymiary: 0,75l



Termos stalowy pokryty gumą 410077
Stylowy termos o wyprofilowanym kształcie pokryty 
zewnątrz gumą. 

Kolory: czerwony 35, czarny 99

Wymiary: 0,5 l (pojemność nr 81), 0,75 l (pojemność nr 82), 
1,0 l (pojemność nr 83)

Opakowanie: giftbox

Termos stalowy 410265
Termos stalowy o ergonomicznym 
kształcie. 

Wymiary: 0,5 l (pojemność nr 81), 
0,75 l (pojemność nr 82)

Termos Queen Anne Wave 411002
Termos stalowy o odważnym designie pokryty zewnątrz gumą. 
Kubki na obu końcach termosu.

Kolory: różowy 23, czerwony 35, liliowy 46, turkusowy 54, 
granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99

Wymiary: 0,75 l

Opakowanie: biały pudełko

80. Czas wolny

Czas wolny



Czas wolny 81. 

Kapelusz przeciwdeszczowy 410078
Bardzo lubiany kapelusz przeciwdeszczowy, który można 
złożyć jednym ruchem ręki i powiesić na torbie od kijów 
golfowych.

Kolory: khaki 06, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99

Rozmiary: jeden rozmia

Opakowanie: torba foliowa

Ręczniki golfowe 410079
Ręczniki golfowe w czterech różnych kolorach z remizką 
i oczkiem do wieszania. Ręczniki te wykonane są ze 
strzyżonego froté o gramaturze 500g/m2.

Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99

Wymiary: 40x50 cm

Ręcznik golfowy z mikrofry Queen Anne 411011
Bardzo funkcjonalny ręcznik golfowy z mikrofibry. Wchłania wilgoć o wiele 
lepiej niż tradycyjny ręcznik.

Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58

Wymiary: 40x50 cm

Opakowanie: mocna torba foliowa



Butelka na wodę Hole-In-One 410561
Butelka na wodę z torbą w komplecie, którą można powiesić 
na torbie od kijów golfowych. Woda w tej butelce pozostaje 
chłodna przez całą partię golfa. Do zestawu dołączonych jest 
pięć kołeczków golfowych i jedna piłka golfowa.
Pojemność butelki: 0,75 l
Opakowanie: torba foliowa

82. Czas wolny

zestaw Kijki trekkingowe
z kamizelką odblaskową 416084
Zestaw w którego skład wchodzą kijki trekingowe Queen Anne i 
kamizelka odblaskowa

Kijki trekkingowe Queen Anne 411025
Kijki trekkingowe wysokiej jakości z teleskopami, które regulują 
ich długość. Powłoka odblaskowa na kijku sprawia, że będziecie 
Państwo widoczni nawet w ciemności. Kijki mają bardzo wygodną 
rączkę. Dostarczane w pudle na prezenty, w którym zmieści się także 
kamizelka odblaskowa, jeśli zdecydujecie się Państwo ją kupić.
Kolory: srebrny 94
Opakowanie: białe pudło na prezenty Queen Anne
Wymiary: 16 mm, długość po złożeniu 80 cm

Kamizela odblaskowa 410277
Kamizelka odblaskowa klasy 2 EU-standard.

Opakowanie: torba foliowa

Ręcznik sportowy z mikrofry 
Queen Anne 411003
Praktyczny i funkcjonalny ręcznik sportowy z mikrofry. Wchłania wilgoć 
o wiele lepiej niż tradycyjny ręcznik. Zapakowany w praktyczną torbę 
foliową z zamknięciem.
Kolory: biały 00, turkusowy 54, granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: 40x80 cm

Czas wolny



Czas wolny 83. 

Queen Anne parasol 411047
Kompaktowy parasol, który z łatwością mieści się w najmniejsze torebki. 
To prawdziwy wybawca gdy pogoda nagle się zmieni. Każdy doceni taki 
upominek.

Kolor: czarny 99

Wymiary: długości złożonego 25 cm, średnica po rozłożeniu 105 cm

Queen Anne parasol z zagięta rączką 411049
Parasol, z metalowym zagiętym uchwytem, pokrytym gumą dla większego 
komfortu.  To prawdziwy wybawca na jesienne dni. Każdy doceni taki 
upominek.

Kolor: czarny 99

Wymiary: długość 60 cm, średnica po rozłożeniu 100 cm

Queen Anne parasol 411055
Parasol, który z pewnością ochroni Cię przed deszczem. To prawdziwy 
wybawca gdy pogoda nagle się zmieni. Każdy doceni taki upominek, 
szczególnie jesienią.

Kolor: czarny 99

Wymiary: długość 68 cm, średnica po rozłożeniu 116 cm



84. Czas wolny

Przydatna torba
Nasze  torby wykonane  z bawełny to doskonały prezent dla 
osób okazujących  troskę  o przyjaciół i środowisko. Torby 
można wypełnić praktycznie wszystkim. Można je także 

zabrać ze sobą w podróż. Oczywiście przygotowaliśmy dla 
Państwa duży wybór kolorów.  

Torba 290 g 410155
Doskonała torba bawełniana o wymiarach 
43x43x15 cm ze wzmocnionym dnem i krótkimi 
rączkami.

Kolory: naturalny 02, czarny 99

Wymiary: 43x43x15 cm

Torba z podwójnymi rączkami 411103
Doskonała torba bawełniana (290g/m2) z podwójnymi 
rączkami. Wzmocnione dno i boki.

Kolory: naturalny 02, czarny 99

Wymiary: 42x38x15 cm
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Czas wolny 85. 

Eco torba  150 g z krótkimi uchwytami 411112
Praktyczna i przydatna bawełniana torba z krótkimi rączkami (17 cm) w dużym 
wyborze kolorów.

Kolory:  biały 00, naturalny 02, różowy 23, czerwony 35, purpurowy 46, 
granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99.

Wymiary: 41x38 cm

Eco torba 150 g z długimi uchwytami 410156
Torba bawełniana o wymiarach 41x38 cm bez usztywnianego dna z długimi 
rączkami.

Kolory: biały 00, naturalny 02, różowy 23, czerwony 35, pomarańczowy 36, 
purpurowy 46, turkusowy 54, granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99.

Wymiary: 41x38 cm

Nowe Kolory!



86. Czas wolny

Free time

Natura już wzywa! Wybierz 
się na długi, orzeźwiający 
spacer. Kawa w termosie, koc 
piknikowy i aparat, wszystko 
już spakowane. To będzie 
piękny dzień!

Queen Anne torba na zakupy 411113
Funkcjonalne, składane torby na zakupy w trwałym 
poliestrowym spodem. Łatwo ją ze sobą zabrać, a używając 
toreb wielorazowego użytku oszczędzamy środowisko.

Kolor: biały 00, czerwony 35, niebieski 58, czarny 99

Wymiary: 43x40x10 cm

Torba składana 411111
Doskonała torba składana z krótkimi rączkami w 
dwóch kolorach.

Kolory: biały 01, czarny 99

Wymiary: 42x37x9 cm.



Czas wolny 87. 

Dzień na 
lodowisku

Decydując się na spędzenie dłuższej chwili na 
lodowisku, czy zamarznięt ym jeziorze zazwyczaj 
wiemy, że będą t o chwile niezapomniane. 
Wyobraź sobie lód idealnie gładki, jak t afla 
lust ra, na kt órym t ylko gdzieniegdzie 
mienią się płat ki śniegu. Pięknie świeci słońce, 
delikat nie szczypie mróz. W Szwecji jeziora 
zaczynają zamrażać już późną jesienią. Lód na 
nich ut rzymuje się aż do pierwszych odwilży, 
zazwyczaj w marcu. Pamięt aj, aby przed jazdą po 
zamarznięt ym jeziorze, upewnić się, że lód na nim 
jest odpowiednio gruby. Można t o zrobić wiercąc 
ot wór lub pukając w lód. Jest t o st ara met oda 
nasłuchiwania celem określenia grubości. Jeśli lód 
jest gruby, dźwięki po uderzeniu w lód  powinny 
być głębokie i niskie, a jeśli jest cienki, dźwięk 
będzie wysoki. 

N a długie łyżwiarskie wyprawy, najlepiej 
umówić się grupą przyjaciół. Gdy się zmęczycie, 
będziecie mogli wspólnie posiedzieć, porozmawiać i 
przegryźć coś smacznego!
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88. Czas wolny

Walizka na kółkach Lord Nelson 411038
Solidna walizka z tworzywa ABS na czterech kółkach, które 
sprawiają, że łatwo się ją prowadzi. Ma wbudowany zamek na kod 
dla zwiększenia bezpieczeństwa. Idealny jako bagaż na krótsze i 
dłuższe wycieczki! Najmniejszy rozmiar jest zatwierdzony, jako 
bagaż podręczny przez większość linii lotniczych.

Rozmiar: 18 “• 20” • 24 “

Czas wolny
Pas do bagażu Queen Anne 411024
Praktyczny pas do bagażu z nylonu, który sprawia, że twój bagaż jest 
chroniony i trzyma się w miejscu. Pas ma kieszonkę, w której można 
umieścić dane adresowe.

Kolory: biały 00,czerwony 35,  turkusowy 54, granatowy 58, 
limonkowy 62, czarny 99

Wymiary: szerokość 5 cm
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Walizka na kółkach Queen Anne Business 
Trolley 410526
Lekka i poręczna walizka na kółkach wykonana z mocnego nylonu 
z doskonałymi zamkami, które można zabezpieczyć kłódką. Dobrze 
osłonięte kułka. Kieszeń adresowa z miejscem na wizytówkę. Walizki w 
dwóch mniejszych rozmiarach można zabrać na pokład w większości linii 
lotniczych. 

Kolory: czarny/szary 99

Wymiary: 16” (40,6x33x16 cm), 18” (45,7x34x17 cm) i 20” (53x36x22)

Opakowanie: owinięta w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami

Walizka na komputer na kółkach
Queen Anne 411028
Stylowa walizka podręczna wykonana z mocnego nylonu ze specjalną kieszenią 
na Twój przenośny komputer. Wewnętrzna kieszeń ma wykładaną, rozpinaną 
przegrodę na komputer (maksymalna wielkość komputera 17’’). Przegroda 
zapewnia iż komputer chroniony jest w odpowiedni sposób. Walizka ma 
również mniejsze, praktyczne kieszonki, np. na monety i inne drobiazgi. 
Walizka posiada również zamki z zamknięciem doskonałej jakości.

Kolory: czarny 99

Wymiary: 18” 46x34x17 cm

Opakowanie: owinięte w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami

Walizka na kółkach 410511
Walizka na kółkach z tworzywa sztucznego. Wyjątkowo lekka i odporna na 
uderzenia. Wewnątrz walizki znajduje się komora, którą można zdemontować. 
Zamknięcie/kłódka dostępna ze wszystkimi modelami. Walizkę w najmniejszym  
rozmiarze można zabrać na pokład większości linii lotniczych. 

Opakowanie: owinięta w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami

Wymiary: 18” (wielkość nr 01) 3 kg, 45x22x32cm, 20” (wielkość nr 02) 3,3 kg, 
49x22, 5x37 cm, 23” (wielkość nr 03) 4,2 kg, 57x27x43 cm
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Przewodnik po opakowaniach
Jak wiele prezent ów uda ci się zmieści w pudło prezent owe? 

Ten krót ki przewodnik pozwoli t o oszacować.

Rozmiar 3 – 49x39x9 cmZmieści 3 zestawy pościeli, dwa ręczniki Queen Anne 90x150 cm, albo 12 małych ręczników 50x70 cm.

Rozmiar 4 - 50x 37x10 cmTo bardzo duże pudło. Pomieści nawet duży koc 150 x 220 cm

Rozmiar 1 – 40x25x5 cmUda się w nie zmieścić dwa zestawy pościeli, jeden ręcznik Queen Anne 65x130 cm, albo 5 małych 50x70 cm

Rozmiar 2 – 40x27x7 cmZmieści dwa duże ręczniki Queen Anne, albo siedem małych

Pudło na prezenty Stuga 411104
Przepiękne pudło na prezenty z zimowym pejzażem. 
Sprzedawane po 50 sztuk.

Wymiary: 1

Pudło na prezenty Blomma 410533
Pudełko na prezenty z motywami kwiatów. Sprzedawane 
po 50 sztuk.

Kolory: 0035 biały/czerwony, 0099 biały/czarny

Wymiary: 1 i 2

Pudło na prezenty Juliana 410534
Ładne pudło na prezenty ze wzorem płatków śniegu– 
doskonałe do opakowania świątecznych prezentów. 
Sprzedawane w zestawach po 50 sztuk.

Kolor: czerwony 35

Wymiary: 1



Czas wolny 91. 

Lniane worki 410160
Rustykalne lniane worki, idealnie sprawdzają się jako worki na prezenty.

Wymiary: 15x35 cm • 15x20 cm • 20x30 cm • 30x40 cm • 40x50 cm

Pudło na prezenty Stilig 411115
Piękne pudło prezentowe z graficznymi detalami. 
Każdemu prezentowi doda uroku.

Kolor czarny 99

Wymiary: 2 • 3 • 4

Pudło na prezenty Förvara 411114
Ekskluzywne, ciekawe pudło, wykończone zatrzaskami, 
świetne do przechowywania. Doskonały na prezent.

Kolor: czarny 99

Wymiary: 26x36x10 cm • 50x37x10 cm

Queen Anne worek na prezenty 411116
Pojemny worek na prezenty musi mieć każdy. Worek ze świątecznym 
nadrukiem koziołka jest trwały i można go wykorzystać na wiele sposobów, 
nawet po świętach. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Kolor: biały 00

Wymiary: 38x50 cm, 65x95 cm

Opakowanie: worek foliowy



JAK DBAć O NASzE PRODUKTY
MATERIAŁY
Tkaniny  wykorzystywane  w  domu  są  długowieczne,  pod  warunkiem  właściwego  ich  traktowania.  Materiały  starzeją  się  różnie,  ale  zazwyczaj  estetycznie. 
Użycie:
• Przed użyciem materiału w charakterze obrusa, zalecamy wyprasowanie go lub wymaglowanie.
• Przy większej zawartości lnu, maglowanie daje lepsze rezultaty.
• W  przypadku  prasowania  materiału  z nadrukiem,  nigdy  nie  należy  prasować  po   stronie   zadrukowanej.  W  przeciwnym  wypadku  nadruk  może  przykleić  

się  do  żelazka. Zawsze  prasować  po  przeciwnej  stronie. 
Czyszczenie:
• Wszystkie  nasze  produkty  wyposażone   są  w  odpowiednie   instrukcje  prania.  Należy  się  do  nich  stosować  –  w przypadku   zastosowania  zbyt  wysokiej,  lub  

zbyt  niskiej  temperatury  prania  możliwe  jest  rozpuszczenie  barwnika.
• Aby  zapewnić  długą  żywotność  produktów  pokrywanych  Tefonem,  Nanotexem  lub  innymi  tworzywami,  nie  należy  używać  zmiękczaczy  zawierających  

silikon.
• Obrusy  nie  powinny  być  suszone  w  suszarkach  bębnowych  (zalecenie  to  nie  dotyczy  pościeli).
• Zalecamy  prasowanie  lub  maglowanie  świeżo  wypranych  produktów,  przed  całkowitym  wysuszeniem.  W  ten  sposób  nadajemy  im  najlepszy  połysk  i  

łatwiej  wygładzimy  zagniecenia.

Instrukcja prania

Obrusy, płótna kuchenne

Inne

STAL NIERDzEWNA
Stal  nierdzewna  jest  trwałym  i  użytecznym  materiałem  do  artykułów  kuchennych  i  dekoracji  wnętrz.  Właściwa  konserwacja  umożliwi  długotrwałe  
zachowanie  walorów  estetycznych. 
Użycie:
•  Powierzchnia  materiału  jest  polerowana  –  stąd wynika  jej  ładny  wygląd,  ale  również  wysoka  wrażliwość.  Należy  unikać  używania  ostrych  narzędzi  
na  takiej  powierzchni.
•  Stal  nierdzewna  nie  jest  kwasoodporna  –  nie należy  pozostawiać  musztardy,  szpinaku  i  octu  na  jej  powierzchni  po  ugotowaniu  –  artykuły  
należy  myć  bezpośrednio  po  użyciu  (po  ostygnięciu).
•  Nie wkładać przedmiotu do mikrofalówki! Nie pozostawiać zapalonych świeczek bez nadzoru.
Czyszczenie:
•  Nie nadaje się do czyszczenia w zmywarkach. Czyścić miękką ściereczką.
•  Po myciu ręcznym natychmiast wytrzeć do sucha, aby uniknąć powstawania zacieków. 
ŻELIWO
Najlepszy  smak  potraw  uzyskiwany  jest  na  patelniach  żeliwnych.  Żeliwo  daje  dobre  rezultaty,  ponieważ  dobrze  rozprowadza  ciepło.  Zakup  jednej  patelni  
żeliwnej  powinien  wystarczyć  na  całe  życie  o  ile  właściwie  się  o  nią  dba.
Pierwsze użycie:
•  Umyć gorącą wodą, nie używać płynu do mycia naczyń. Dokładnie wysuszyć.
• Naoliwić patelnię i pozostawić do wyschnięcia. Oliwienie należy regularnie powtarzać (najlepiej po każdym użyciu).
Użycie:
•  Nie wkładać patelni do mikrofalówki!
•  Patelni z drewnianymi uchwytami nie wkładać do piekarnika
•  Nie stawiać zimnej patelni na gorącej płycie kuchenki. Podgrzewać patelnię wraz z płytą. 
•  Nie potrzeba stosować zbyt wysokiej temperatury, ponieważ żeliwo dobrze przewodzi ciepło.
•  Używać narzędzi metalowych lub drewnianych. Tworzywa sztuczne nie są zalecane, ponieważ mogą się topić. 
•  Patelni żeliwnych  można  używać na płytach  żeliwnych,  palnikach  gazowych,  kuchenkach  ceramicznych  i  halogenowych,  ale również  kuchenkach  indukcyjnych,  
ponieważ  żeliwo  jest  materiałem  ferromagnetycznym. 
•  Do przenoszenia patelni używać chwytaka lub rękawicy. Uchwyt może być bardzo gorący. 
•  Nie stawiać gorącej patelni bezpośrednio na stole. Użyć maty lub innego zabezpieczenia.
• Uchwyty drewniane (w tym przypadku z drewna tekowego) powinny być regularnie oliwione, aby nie dopuścić do ich wysychania i pękania.
• Nie przechowywać potraw bezpośrednio na patelni ponieważ może to spowodować korozję powierzchni.  Nie wkładać patelni do mikrofalówki!
Czyszczenie:
•  Ostudzić naczynie przed myciem (mycie gorącego naczynia może spowodować jego pęknięcie).
•  Nie myć w zmywarce. Myć ciepłą wodą. Nie używać płynu do mycia naczyń.
• Wytrzeć natychmiast po umyciu. Nie pozostawiać do ocieknięcia, ponieważ może to spowodować korozję powierzchni. 


