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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 
działalność w Europie, jak również w pozostałych częściach świata. trzymając się 
naszych etycznych i moralnych założeń wiemy, że nasze działania długofalowe-
go rozwoju i działalności gospodarczej będą przejrzyste i akceptowane. Nasz ko-
deks postępowania 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 podstawowe standardy, którym wszystkie zakłady muszą sprostać, jeśli 
chcą z nami współpracować. Nasz kodeks postępowania mówi, że dostawcy muszą 
pracować zgodnie z prawem i przeprowadzać w swoich fabrykach regularne kon-
trole. Kodeks postępowania zawiera elementy takie jak: brak dyskryminacji, zakaz 
zatrudniana dzieci, godne wynagrodzenia, normowane godziny pracy, dobre warunki 
pracy i wolność zrzeszania się.

ŚRODOWiSKO
Produkcja i transport towarowy mają ogromny wpływ na środowisko. Ściśle współ-
pracujemy ze swoimi dostawcami, jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska i 
kodeksu postępowania. Nasi dostawcy muszą zapewnić, że ich dostawcy dążą do 
zmniejszenia 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 środki 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 sa-
molotem, bowiem są one dużym obciążeniem dla środowiska.

ŚRODOWiSKO i EtYKa
Kwestie związane z ochroną środowiska i etyką są priorytetem dla D&J



WaRUNKi PRacY i iNSPEKcJE
Kładziemy duży nacisk na nadzorowanie środowiska pracy i sposobu, w jaki trakto-
wani są pracownicy w zakładach dostawców. Wszyscy nasi dostawcy podpisali po-
rozumienie, które daje gwarancję, że dzieci nie są wykorzystywane w procesie pro-
dukcji, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dzieci. Nabywcy i 
nasz dział zakupu aktywnie działają, aby zapewnić zadowalające warunki pracy w 
fabrykach, z których prowadzimy działalność. czasem przeprowadzamy niezapo-
wiedziane 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 transportu. 
Projekt realizowany jest przez członków, wnioskodawców projektu i armatorów 
statków. Projekt opiera się na 20 różnych czynnikach, które mają wpływ na śro-
dowisko. Zbierane są informacje o przedsiębiorstwach żeglugowych, które mogą 
być oceniane na podstawie ich stopnia dbania o środowisko. informacje te mogą 
być następnie wykorzystane przy zamawianiu transportu, w celu wywarcia presji 
na przedsiębiorstwa żeglugi statków, aby ich działania były bardziej przyjazne dla 
środowiska. celem jest aby zlecający transport międzynarodowy zjednoczyli się i 
wywierali presję na przedsiębiorstwa przewozowe i ich działania proekologiczne.



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

Linda Sjunnesson jest absolwentką instytutu tekstyliów w Borås oraz Wydziału 
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Goeteborgu. Natura i człowiek stanowią pod-
stawową inspirację w jej projektach.

Teija Bruhn jest projektantką tkanin, wykształconą w instytucie tekstyliów w 
Borås.

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, wykształ-
coną 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.

PROJEKtaNci

Bertil Vallien jest jednym z najbardziej znanych szwedzkich projektantów szkła i 
ceramiki. Otrzymał niezliczoną ilość nagród za swoje prace, a niektóre z jego pro-
jektów wystawiane są w muzeach designu na świecie. 
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Przygotuj się do wakacyj-
nych przygód!

Słońce jest już wysoko, z każdym dniem będzie go coraz więcej. chętniej spędzamy 
więc czas na świeżym powietrzu. aktywny wypoczynek, spacery, czy nawet wspólne 
siedzenie przy grillu, to wspaniałe okazje, aby wypróbować nasze nowe zestawy upo-

minkowe. Z pewnością będą przydatne!

Zestaw Bottona 416133
ten zestaw świetnie sprawdzi się w czasie grillowania. 
Koc piknikowy i zestaw przyborów do grilla z pewnością 
uradują każdego. Wybierz tylko kolor koca!
Kolory (koca): różowy 23, fioletowy 46, limonkowy 62
Wymiary: BBQ zestaw: łopatka 33 cm, widelec 32 cm, 
szczypce 35 cm, zapakowane w torbę 40 cm, koc 130 x 
170 cm
Opakowanie: gift box

Zestaw Brodalen 416134
Okryj ramiona w letnie wieczory na tarasie. Zamów 
2-pak lub4-pak poncz w tym samym kolorze i podziel się 
nimi z rodziną lub przyjaciółmi.
Kolory: różowy 23, fioletowy 46, granatowy 58, limonko-
wy 67, czarny 99.
Wymiary: 120x160 cm
Opakowanie: gift box
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Zestaw Valbo-Ryr 416135
Świetny zestaw dla zapalonych pływaków. Za-
wiera termometr, którym z łatwością zmierzysz 
temperaturę wody, oraz ręcznik o gramaturze 
420, którego kolor dobierz do swoich upodobań.
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat/orzechowy 
04, czekoladowy 06, brązowy 08, żółty 13, jasno-
różowy 21, różowy 23, mocny róż 34, czerwony 35, 
pomarańczowy 37, czerwone wino 38, liliowy 44, 
oberżyna 45, purpurowy 46, bordo 47, jasnoniebie-
ski 50, turkusowy 54, niebieski dala 56, granatowy 
58, zielony 61, limonkowy 62, zielone jabłuszko 63, 
ciemnozielony 64, szary 95, stalowy 97, czarny 99.
Wymiary: ręcznik 90x150 cm, długość termome-
tru 19 cm.
Opakowanie: gift box

Zestaw Glumserud 416136
Stwórz zestaw z naszego składanego koszyka i dopa-
skowanych pod kolor termicznych kubków. Wybierz 
jeden z orzeźwiających letnich kolorów!
Kolory: pink 23, red 35, purple 46, navy 58, lime 62, 
black 99
Wymiary: różowy 23, czerwony 35, fioletowy 46, 
granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99.
Opakowanie: gift box
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Zestaw tanumshede 416137
Lato oznacza słońce i wodę. Dlatego też proponu-
jemy zestaw łączący przyjemność leżenia na plaży 
i popijania zimnych napojów.
Kolory: różowy 23, fioletowy 46, limonkowy 62
Wymiary: torba termiczna 24 l, koc 130x170 cm.
Opakowanie: gift box

Zestaw heljerord 416138
torba termiczna to zawsze świetny upominek na letni 
czas. W tym zestawie dodaliśmy do niej wspaniały 
plażowy ręcznik.
Kolory: różowy 23, fioletowy 46, granatowy 58, limon-
kowy 62, czarny 99
Wymiary: torba termiczna 24 l, ręcznik 90x180 cm
Opakowanie: gift box

Zestawy na lato
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Zestaw hjartsater 416140
Uroczy ręcznik i torba plażowa – to wszystko, czego 
potrzeba, aby spędzić udany dzień na plaży. Wybierz z 
szerokiej gamy kolorów swój ulubiony.
Kolory: ręcznik: różowy 23, fioletowy 36, zielone jabłusz-
ko 63, ciemnoszary 97; torba: rózowy 23, fioletowy 46, 
limonkowy 62, szary 95
Wymiary: ręcznik 90x150 cm, torba 34x19x34 cm
Opakowanie: gift box

Zestaw Odeborg 416139
chyba nie można mieć zbyt wiele ręczników. 
Stwórz swój zestaw dwóch ręczników 420g, z 
dobranym pod kolor termometrem.
Kolory (ręczniki): biały 00, granatowy 58, zielone 
jabłuszko 63m fioletowy 46.
Wymiary: ręcznik 90x130 cm, długość termometru 
19 cm
Opakowanie: gift box
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NOWOŚci - WiOSNa/LatO 2012

Queen anne zestaw do szatkowania  s. 64

Kamizelka odblaskowa                             s. 88

Lord Nelson ceramiczny zestaw s. 64

Lord Nelson zestaw torp                               s. 59

Lord Nelson obrączki do serwetek  s. 77

Queen anne zestaw akcesoriów BBQ s. 82

Frotka sportowa na nadgarstek 2-pak s. 91

Queen anne torba termiczna z grilem s.82

Queen anne Mini termos Wave s. 89

torba polimerowa na długich rączkach s. 97

torba polimerowa na krótkich rączkach s. 97

Queen anne lampa naftowa  s. 53

Frotka sportowa na głowę s. 91

Queen anne stolik przenośny s. 45





14. Mix & Match

Świeca Queen anne Blomstra   s. 38

Queen anne termos coffee   s. 60

Kubek termiczny Queen anne   s. 83

Składany kosz Queen anne   s.81

Pled z polaru Nightingale   s. 46

Poncho Nightingale   s. 44

Truskawkowa czerwień

torba polimerowa   s.97

Lord Nelson Zestaw ceramiczny   s.64



Mix & Match 15. 

Składany kosz termiczny 
Queen anne   s.80

Poncho Nightingale   s. 44 Kubek termiczny Queen anne   s. 83

Queen anne Staxäng koc z polaru   s.44

Marynarski granat

torba polimerowa   s.97

Queen anne ręcznik golfowy z mikrofibry  s. 92 Lord Nelson Zestaw ceramiczny   s.64

Queen anne termos Mini Wave    s. 89



16. Mix & Match
Kubek termiczny Queen anne   s. 83

Poncho Nightingale   s. 44

Składany kosz Queen anne   s.81 

Kubek termiczny Queen anne   s. 83

Nightingale Poncho   page 88

Składany kosz Queen anne   s.81

Queen anne zestaw do szatkowania i 
dekorowania  s.64

Queen anne ręcznik kąpielowy hagaskog    s. 40

Queen anne ręcznik kąpielowy hagaskog    
s. 40

Różowe Sny

Świeży Zielony

Queen anne termos Mini Wave    s. 89

Queen anne termos Mini Wave    s. 89



Mix & Match 17. 

Składany kosz termiczny 
Queen anne   s.80

Składany kosz termiczny 
Queen anne   s.80

Kubek termiczny Queen anne   s. 83

Poncho Nightingale   s. 44

Świeca Queen anne Blomstra   s. 38

Poncho Nightingale   s. 44

Queen anne Staxäng koc z polaru   s.44

Fioletowy jagody

Queen anne zestaw do szatkowania i 
dekorowania  s.64

Queen anne ręcznik kąpielowy hagaskog    
s. 40

Letnia Noc

Lord Nelson zestaw torp   s. 59

Queen anne termos Mini Wave    s. 89

Lord Nelson Zestaw ceramiczny   s.64



Eva Schwyzer,
 Weaver

ciEPŁO i BEZtROSKO

ŁaZiENKa & SPa



ciEPŁO i BEZtROSKO

ŁaZiENKa & SPa



20. Łazienka & Spa
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No. SE 08-175 Swerea IVF

Łazienka & Spa 21. 

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

Primecotton  

Bardzo długie włókna primecotton są sprężyste i puszyste. Daje to 

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.

Ręcznik
Podaruj coś, co przetrwa próbę czasu. W D&J 

znajdziesz ręczniki najwyższej jakości. Bez 

względu na to czy chcesz podarować jeden czy 

sto ręczników możesz być pewien, że osoba 

która go otrzyma będzie z niego zadowolona.

Na następnych stronach odnajdziecie naszą 

szeroką ofertę ręczników i artykułów SPa.
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22. Łazienka & Spa

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

Łazienka & Spa

Nowe kolory!
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No. SE 08-175 Swerea IVF

Łazienka & Spa 23. 

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, 13 
żółty, 21 jasnoróżowy, 23 różowy, 34 mocny róż, 35 jasnoczerwony, 37 po-
marańczowy, 38 czerwone wino, 44 liliowy, 46 purpurowy, 50 jasnoniebie-
ski, 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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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 przytulno-
ści. Queen Anne to marka ceniona za produkty dobrej 
jakości i w przystępne ceny. 

Łazienka & Spa
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Łazienka & Spa 25. 
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Ręczniki froté Queen anne 410001
Seria ręczników froté w bardzo przystępnej cenie i wyjątkowo 
dobrym wchłanianiu wilgoci. Ręczniki wykonane są z bawełny o gra-
maturze 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 13, 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 

Nowe kolory!
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26. Łazienka & Spa

Doskonały wybór jeżeli szukasz 
wysokiej jakości produktu w dobrej cenie

Ręcznik froté Nightingale 410289
Ręcznik froté o gramaturze 320 g/m2 w bardzo przystępnej cenie.
Kolory: white 00, red 55, navy 58, lime 62, grey 95, black 99 
Wymiary: 50x70 cm • 65x130 cm • 90x150 cm - ten wymiar wyłącz-
nie w kolorze białym

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

Ręcznik froté Plain Velour 410902
Jednokolorowe białe froté welurowe o gramaturze 
330 g/m2.
Kolory: biały 00
Wymiary: 65x135 cm
Opakowanie: torba foliowa

Łazienka & Spa
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Łazienka & Spa 27. 

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
Wymiary: 50x70 cm • 65x130 cm • 90x150 cm

Ręcznik na siłownię/do salonu 
fryzjerskiego Nightngale 410245
Bawełniany ręcznik doskonały do położenia na 
ramionach w trakcie ćwiczeń. Przyda się także 
fryzjerom w ich salonach w czasie cięcia włosów.
Kolory: biały 00, czarny 99
Wymiary: 30x90 cm

Myjka Nightngale 410909
atrakcyjna cenowo myjka froté 360g/m2.
Kolory: biały 00
Wymiary: 30x30 cm

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.
Kolory: biało-niebiesko-czerwony
Wymiary: 50x70 cm • 90x150 cm

Łazienka & Spa
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28. Łazienka & Spa

Organic cotton  

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

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

Ręcznik Froté Lord Nelson z bordiurą 410014
Ręcznik Lord Nelson o doskonałej jakości (500g/m2) z przepiękną 
bordiurą. Dzięki nowoczesnym kolorom ręcznik ten można zesta-
wić 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.

Łazienka & Spa
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Sauna cushion 

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.
Kolory: biały 00, czarny 99
Wymiary: damski 60x145 cm, męski 80x145 cm

Queen anne Podkładka do Sauny 410919
Nowoczesnej konstrukcji przedłużona poduszka do stoso-
wania 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: gift box

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
Kolory: czarny 99
Wymiary: 40x50 cm
Opakowanie: gift box
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Ręcznik Lord Nelson Melleröd 410916
Ekskluzywne ręczniki froté o żakardowym splocie i mod-
nym 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 
Kolory: biały 00, granatowy 58
Wymiary: 50x70 cm, 65x135 cm

Ręcznik Queen anne Barby 410917
Świeży, w marynistycznym stylu, ręcznik froté. 
Gramatura 420 g / m².
Kolory: granatowy 58, czarny 99
Wymiary: 50x70 cm, 65x130 cm

Łazienka & Spa



62

35

50

35

50

69

08

Łazienka & Spa 31. 

Ręcznik froté Queen anne Valterina 420611
Ręcznik ze 100% bawełny 480g. idealnie tworzy komplet z ręcz-
nikiem tobias.
Kolory: 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.
Kolory: czerwony 35, niebieski 50
Wymiary: 50x70 cm • 90x150 cm

Queen anne froté tobias 420617
Ręcznik ze 100% bawełny 480g. idealnie tworzy komplet z 
ręcznikiem Valterina.
Kolory: czerwony 35, niebieski 50, limonkowy 62
Wymiary: 70x140 cm

Ręcznik froté Queen anne Konrad 420613
Ręcznik ze 100% bawełny 460g, w ciepłych kolorach.
Kolory: brązowo-różowy 08, oliwkowo- różowy 69
Wymiary: 50x70 cm • 90x150 cm
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Lord Nelson zestaw ręczników helsingfors 
410225
Ładny zestaw ręczników, o gramaturze 550 g, dwa ręczniki kąpie-
lowe 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
Opakowanie: gift box

Dostarczane 
w pudełku 

prezentowym
Oszczędź sobie kłopotów z pakowaniem i dobieraniem 

produktów. Nasze idealnie dobrane i elegancko zapako-

wane zestawy będą wspaniałym upominkiem dla każdego.

Lord Nelson zestaw ręczników Karnsjon 
416141
Ładny zestaw dwóch ręczników o gramaturze 550 g.
Kolory: 00 biały, 02 naturalny, 04 nugat/orzechowy, 06 
czekoladowy, 12 złoty, 21 jasnoróżowy, 23 różowy, 35 jasno-
czerwony, 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: 65x135 cm
Opakowanie: gift box

Łazienka & Spa
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Łazienka & Spa 33. 

Zestaw Queen anne 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. 
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat/orzechowy 04, czekoladowy 06, 
brązowy 08, żółty 13, jasnoróżowy 21, różowy 23, mocny róż 34, czer-
wony 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: 65x130 cm • 50x70 cm
Opakowanie: gift box

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
Wymiary: 50x70 cm • 65x130 cm
Opakowanie: gift box

Zestaw froté Skagen 410425
Zestaw bawełnianych ręczników o gramaturze 550g/m2 składający 
się z 2 ręczników kąpielowych w wymiarze 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
Wymiary: 65x130 cm • 250 ml
Opakowanie: gift box

Zestaw Queen anne froté Gullmarn 416142
Zestaw z 420 g bawełny zawiera dwa ręczniki, mały 50 x 70 cm i 
kąpielowy 65 x 135 cm. 
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat/orzechowy 04, czekolado-
wy 06, brązowy 08, żółty 13, 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: 65x130 cm • 50x70 cm
Opakowanie: gift box
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34. Łazienka & Spa

Płaszcz kąpielowy 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 grama-
turze 290 g/m2.
Kolory: ciemnoszary 07, granatowy 58, szary 95
Wymiary: S/M • L/XL
Opakowanie: gift box

Łazienka & Spa
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Płaszcz kąpielowy Lord Nelson 410905
Ekskluzywny płaszcz kąpielowy froté 100% bawełny 
(445g/m2). Prosty kołnierz i jakość, która daje nam po-
czucie, że zafundowaliśmy sobie odrobinę luksusu.
Kolory: biały 00, czarny 99
Wymiary: S/M • L/XL • XXL
Opakowanie: gift box

Płaszcz kąpielowy Lord Nelson Victory 410428
Wyjątkowo luksusowy płaszcz kąpielowy o klasycznym deseniu. Do-
skonałe 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
Opakowanie: gift box

Łazienka & Spa
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Płaszcz kąpielowy Queen anne 410003
Płaszcze kąpielowe wykonane z froté pętelkowego o gra-
maturze 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
Wymiary: S/M • L/XL
Opakowanie: torba foliowa

Płaszcz kąpielowy Nightngale 410421
Bawełniany płaszcz froté o gramaturze 320g/m2 w 
bardzo przystępnej cenie.
Kolory: biały 00
Wymiary: S/M • L/XL
Opakowanie: torba foliowa
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Ręcznik kąpielowy Queen anne 
hede 420630
Duży, ładny ręcznik welurowy/plażowy (400g/ 
m2). Wzór w drobną kratkę.
Kolory: granatowy 58
Wymiary: 90x180 cm
Opakowanie: torba foliowa

Ręcznik kąpielowy Queen anne 
Kville 420629
Duży, ładny ręcznik welurowy/plażowy (400g/ 
m2). Klasyczny, w pasy.
Kolory: granatowy 58
Wymiary: 90x180 cm
Opakowanie: torba foliowa

Ręcznik kąpielowy Queen anne 
Stale 420631
Duży, ładny ręcznik welurowy/plażowy (400g/ m2). 
Wzór nawiązujący do falującego morza.
Kolory: granatowy 58
Wymiary: 90x180 cm
Opakowanie: torba foliowa

Ręczniki Queen Games anne War-
caby 420633
Zabawny ręcznik z 360g bawełny, który gwarantuje 
dobrą zabawę na plaży. W zestawie z ręcznikiem 
znajdują się pionki do gry. Wzór na ręczniku to 
szachownica do gry w warcaby. Pudełko w jakie 
zestaw jest zapakowany, doskonale nadaje się do 
wysyłki pocztą.
Kolory: biały 00
Wymiary: 70x140 cm
Opakowanie: gift box

Ręczniki Queen Games anne 
Backgammon 420632
Zabawny ręcznik z 360g bawełny, który gwarantu-
je dobrą zabawę na plaży. W zestawie z ręcznikiem 
znajdują się pionki do gry. Wzór na ręczniku to 
plansza do gry Backgammon. Pudełko w jakie 
zestaw jest zapakowany, doskonale nadaje się do 
wysyłki pocztą.
Kolory: biały 00
Wymiary: 70x140 cm
Opakowanie: gift box 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

Łazienka & Spa
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38. Łazienka & Spa

Kapcie do SPa Nightngale 410908
atrakcyjne cenowo kapcie SPa z otwartymi palcami. Górna 
część wykonana jest z froté, a podeszwa z gumy.
Kolory: biały 00
Wymiary: 36–39 • 40–45

Świeca zapachowa 410708
Pełna uroku biała świeca pachnąca lawendą 
w oszronionym szkle. 
Wymiary: 8,5 cm wysokości, średnica 7 cm
Opakowanie: gift box

Świece Queen anne Blomstra 410711
Piękne świece w matowym szkle we wzór o relaksującym 
zapachu lawendy. Dostarczane w eleganckim białym pudełku 
prezentowym.
Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99
Wymiary:8,5 cm wysokość, 7 cm średnica
Opakowanie: gift box

Queen anne Mydło 410921
Piękne mydło w morskich kolorach. Waga ok. 50 g.
Kolory: biały 00, czerwony 35, granatowy 58
Wymiary: 7,4x4,3x2 cm
Opakowanie: gift box

Queen anne mydło Liść 410922
Piękne mydło, wyjątkowo delikatne dla rąk, w 
kształcie liścia. Waga ok. 100 g.
Kolory: biały 00, czarny 99
Wymiary: 8,7x5,5x2,6 cm
Opakowanie: gift box
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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 Neo-
prenu o ciekawym kształcie.
Kolory: czerwony 35, turkusowy 54
Wymiary: 25x20 cm
Opakowanie: gift box

Queen anne Neseser 410924
Duża, wspaniała kosmetyczka, pomieści wiele rzeczy. 
Materiał to poliester 600D Oxford, z wyjątkowym 
czerwonym wnętrzem.
Kolory: czarno / czerwony 9935
Wymiary: 26x13x17 cm
Opakowanie: torba foliowa

Queen anne zestaw łazienkowy 410923
Dozownik mydła ze stojakiem dopasowanym do szczo-
teczek 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 szczo-
teczki do zębów 11 cm 
Opakowanie: gift box

Łazienka & Spa
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Ręcznik frotté Queen anne Stripe 
420606
Ręcznik welur frotté wykonany z farbowanej przę-
dzy we wspaniałych kolorach lata. 100 % bawełna, 
380 g/m2. 
Kolory: multi (wielokolorowy) 999 
Opakowanie: torba foliowa
Wymiary: 90x180 cm

Queen anne Lemon Frote 420628
Ręcznik welur froté wykonany w 100 % z bawełny 
o gramaturze 360 g/m2  z  drukowanym wzorem w 
połówki cytryn.
Kolory: liliowy 47
Wymiary: 90x180 cm
Opakowanie: torba foliowa

Ręcznik frotté Queen anne aurora 420610
Ręcznik welur frotté wykonany w 100 % z bawełny o gramaturze 
360 g/m2 z drukowanym wzorem.
Kolory: wiśniowy 31, pomarańczowy 36, zielony 69 
Opakowanie: torba foliowa
Wymiary: 90x180 cm

Łazienka & Spa

Queen anne ręcznik kąpielowy haga 
420615
Piękny ręcznik 400g z miękkiego bawełnianego 
weluru w wyjątkowy kwiatowy wzór. idealny na plażę 
czy leżak.
Kolory: różowy 23, lila 46, limonkowy 62, szary 95
Wymiary: 90x180 cm

Queen anne ręcznik kąpielowy 
hagaskog 420612
Elegancki ręcznik 400g z miękkiego bawełnianego 
weluru w wyjątkowy wzór. idealny na plażę czy 
leżak.
Kolory: różowy 23, lila 46, limonkowy 62, szary 95
Wymiary: 90x180 cm
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Łazienka & Spa 41. 

Queen anne zasłona pod prysz-
nic Sandvik 410913
Funkcjonalna zasłona prysznicowa w klasyczny 
wzór. Będzie ozdobą każdej łazienki, nie domi-
nując 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 410914
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.
Kolory:   rczerwony 35, granatowy 58, czarny 99
Wymiary: 23x13x2 cm



WSPÓLNE RaDOSNE chWiLE

POKÓJ DZiENNY

Mia Ljungquist  
Potter



WSPÓLNE RaDOSNE chWiLE

POKÓJ DZiENNY



4699

58

00

35

23

46 62 99

35

58

44. Pokój Dzienny

Pokój Dzienny

Queen anne Staxäng koc z polaru 420501
Niezwykle miły w dotyku, doskonale wykończony koc w żywych 
kolorach. Subtelny wzór. Gramatura 280 g / m². 
Wymiary: 130x170 cm
Opakowanie: worek foliowy

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.
Kolory: czerwony 35, liliowy 46, granatowy 58, limonkowy
Wymiary: 120x160 cm



Pokój Dzienny 45. 

Lord Nelson Block Ruta Wool koc/na-
rzuta 416110
ciepły koc, 50% wełny i 50% akryl, który może służyć 
równie dobrze jako elegancka narzuta.
Kolory: czerwony w paski niebiesko/białe
Wymiary: 150x220 cm
Opakowanie: gift box

Lord Nelson Block Ruta Wool koc/na-
rzuta 420521
ciepły koc w duże wielokolorowe pasy, 50% wełny i 50% 
akryl, może być stosowany jako narzuta.
Kolory: w paski czerwono-niebiesko-szaro-białe
Wymiary: 150x220 cm
Opakowanie: gift box

Oueen anne stolik przenośny 411014
Kawa w ogrodzie, lunch na tarasie czy wieczór z 
laptopem w łóżku. W każdej z tych sytuacji przyda 
ci się ten poręczny stolik. Wykonany z poliestry, 
wytrzymały i praktyczny.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 55x28 cm
Opakowanie: worek foliowy
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Pokój Dzienny

Koc Queen anne Vestina 420500
Pled z polaru o gramaturze 290 g/m2
Kolory: biały 00, szary 95
Wymiary: 130x170 cm
Opakowanie: Biały papier pakowy Queen Anne i 
worek foliowy 

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.
Kolory: biały 00, brązowy 08, czerwony 35, granatowy 58, 
Wymiary: 130x170 cm
Opakowanie: worek foliowy
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Koc Queen anne Stale 410716
Piękny koc polarowy w małe żeglarskie węzełki. ideal-
ny na chłodne wieczory nad jeziorem.
Kolory: 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.
Kolory: 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.
Kolory: granatowy 58
Wymiary: 130x170 cm
Opakowanie: cylinder w ten sam wzór

Koc Queen anne Åseby 410718
Piękny koc polarowy. Jest przytulny, idealny na 
wiosenne wieczory na patio. Gramatura 250 g / m²
Kolory: biały 00, fioletowy 46
Wymiary: 130x170 cm
Opakowanie: cylinder w ten sam wzór
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48. Pokój Dzienny

Pled z polaru Queen anne Mary 410705
Pled z polaru z motywem owcy. 280 g/m2 Poddany 
obróbce zapobiegającej mechaceniu po jednej stronie. 
Dostarczany jest w pudełku na prezenty z tym samym 
wspaniałym wzorem co pled. 
Kolory: szary 95 
Opakowanie: pudełko na prezenty z tym samym wzorem 
co pled
Wymiary: 130x170 cm

Koc Lord Nelson Sherpa 420502
Owiń się w piękny, dekoracyjnie obszyty koc Sher-
pa. Niespotykanie miękki i przytulny, o gramaturze  
450 g / m² (220 g microwłókno, 230 g sherpa).
Kolory: naturalny 02,  brązowy 08, czarny 99
Wymiary: 130x160 cm
Opakowanie: worek foliowy
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Pokój Dzienny 49. 

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
Wymiary: wysokość 41 cm
Opakowanie: gift box

Misa Queen anne 410709
Piękna miska wykonana z aluminium z farbowanym wnętrzem 
i oryginalnym wzorem.
Kolory: szary 95
Wymiary: 36 cm średnica, wysokość 9 cm
Opakowanie: gift box

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
Kolory: stalowy
Wymiary: wysokość 4,5 cm, średnica 8,5 cm
Opakowanie: gift box

Pokój Dzienny



50. Pokój Dzienny

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: gift box

Nie ma nic piękniejszego od letniego 
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. 
Kolory: srebrny 94
Wymiary: 16x30 cm
Opakowanie: gift box



Pokój Dzienny 51. 

Queen anne Świecznik 2-pack 410721
Elegancki zestaw dwóch świeczników, wykonanych ze stali 
nierdzewnej. Miękki, piękny design.
Kolory: srebrny 94
Wymiary: 10 cm (średnica)
Opakowanie: gift box

Pokój Dzienny

Queen anne kryształowe świeczniki Optical 410723
Nowoczesne i stylowe.  Prawdziwy klasyk w nowoczesnym wydaniu. ten 
nietypowy świecznik z pewnością ozdobi każde okno. idealny do świec jak i 
podgrzewaczy. Równie pięknie będzie wyglądał o każdej porze roku. 
Wymiary: height 5, 6, 7, 8 cm
Opakowanie: gift box



52. Pokój Dzienny

Lampion Queen anne 410702
Piękny i stylowy lampion wykonany ze stali i szkła. Świe-
ce są częścią zestawu.
Kolory: steel 94
Wymiary: 12x12x39 cm
Opakowanie: gift box

Lampion Queen anne mały 410719
Stylowy lampion wykonany ze stali nierdzewnej i 
szkła hartowanego. tworzy doskonałą atmosferę. 
Świece nie są częścią zestawu. 
Kolory: srebrny 94
Wymiary: 13x13x35 cm
Opakowanie: gift box

Lampion Queen anne 410720
Stylowy lampion wykonany ze stali nierdzewnej i szkła harto-
wanego. tworzy doskonałą atmosferę. Świece nie są częścią 
zestawu. 
Kolory: srebrny 94
Wymiary: 16x16x60 cm
Opakowanie: gift box



Pokój Dzienny 53. 

Pokój Dzienny

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. 
Kolory: srebrny 94
Wymiary: 13x10x7 cm
Opakowanie: gift box

Queen anne Lampka Naftowa 410725
Mini palenisko, wykończone dekoracyjnymi kamykami, 
szkłem z  naftowym/parafinowym mini paleniskiem. 
Kolory: czarny 99
Wymiary: wysokość 27 cm, średnica (szklanego klosza) 
14 cm
Opakowanie: gift box
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56. 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 wyko-
nana 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: 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
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Kuchnia 57. 

Zapaska 410095
Zapaska z mocnej bawełny 300g/m2, z dzieloną kiesze-
nią z przodu.
Kolory: naturalny 02, granatowy 58, szary 95, czarny 99
Wymiary: 72x45 cm

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



58. Kuchnia

Fartuch Lord Nelson Neopren 410629
Nowoczesny i oryginalny fartuch wykonany z Neoprenu. 
Kieszeń z przodu, regulowana długość paska na szyję.
Kolory: czerwony/czarny 3599
Wymiary: 95 cm
Opakowanie: torba foliowa

Zapaska Läder 410098
czarna zamszowa zapaska z podwójną kieszenią z 
przodu.
Wymiary: 70x43 cm
Opakowanie: gift box

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
Kolory: czarny 99
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Kuchnia 59. 

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
Wymiary: 80x90 cm
Opakowanie: gift box

Lord Nelson Zestaw torp 410668
Stylowy zestaw wykonany z mieszanki lnu i wiskozy o ru-
stykalnym wyglądzie. Zawiera fartuch, rękawicę grillową 
i łapkę do garnków.
Kolory: natural 02,  czarny 99
Opakowanie: gift box
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60. Kuchnia

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
Wymiary: 1 litr
Opakowanie: białe pudełko

tacka Queen anne tracy 410618
tacka ta łączy w sobie doskonały wygląd i funkcjonalność. 
Jej wnętrze pokryte jest powłoką antypoślizgową co spra-
wia, iż szklanki pozostają w miejscu, a rączki po bokach 
bardzo ułatwiają  jej przenoszenie. 
Kolory: biały 00, czarny 99
Wymiary: wysokość 5cm, średnica 38 cm
Opakowanie: białe pudło na prezenty

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, 
z mini maselniczki i drewnianego noża do masła.
Wymiary: kosz na chleb 27x9 cm, nóż 21 cm, ręcznik 
kuchenny 
Opakowanie: pudło na prezenty Skandinavien

Kuchnia



Kuchnia 61. 



62. Kuchnia

Zestaw do pieczenia Queen 
anne 410631
Zestaw składający się z formy z białej porce-
lany wraz z czerwoną podstawką wykonaną z 
wytrzymałego filcu.
Kolory: biały 00 (podstawka w kolorze 
czerwonym)
Wymiary: 27,5x27,5x3,8 cm
Opakowanie: gift box

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: gift box 

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 wyko-
rzystać jako tackę do podawania jedzenia.
Wymiary: 33 cm
Opakowanie: gift box

Kuchnia





99

99

46

62

62

35

58

64. Kuchnia

Kuchnia

Lord Nelson ceramiczny zestaw do obierania 410667
ten uroczy zestaw składający się z noża do obierania i obieraczki, zapakowany 
w pudło upominkowe z pewnością uraduje każdego.
Kolory: czerwony 35, fioletowy 46, granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: nóż (ostrze) 10 cm, obieraczka (ostrze) 4 cm.
Opakowanie: gift box

Queen anne zestaw do szatkowania/
dekorowania 410669
to sprytne urządzenie pomoże ci szatkować, siekać i 
udekorować twoje potrwy. Uroczy zestaw składający się 
z noża do obierania i obieraczki, zapakowany jest w pudło 
upominkowe.
Kolory: limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: 18,5x8 cm
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66. Kuchnia

Blok z nożami Lord Nelson 410665
Wszystkie noże wykonane są z najlepszej stali z ergo-
nomicznymi uchwytami. Noże są piękne, praktyczne i 
dzięki temu tak popularne. W skład zestawu wchodzi 
blok i 6 noży. 
Kolory: 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. 
Kolory: 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: gift box

Kuchnia
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Kuchnia 67. 

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. 
Wymiary: 20 cm
Opakowanie: : etui i czarne pudło na prezenty Lord Nelson

Nóż do chleba Lord Nelson 410641
Nóż do chleba wysokiej jakości. Nóż wykonany jest ze stali molibde-
nowej/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. 
Wymiary: 21 cm
Opakowanie: : etui i czarne pudło na prezenty Lord Nelson

Nóż do obierania Lord Nelson 410642
Nóż do obierania wysokiej jakości. Nóż wykonany jest ze stali molibde-
nowej/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. 
Wymiary: 9 cm
Opakowanie: : etui i czarne pudło na prezenty Lord Nelson



68. Kuchnia

Uniwersalny zestaw noży ceramicznych Lord Nelson 410657
Praktyczny zestaw noży ceramicznych z nożem do obierania i nożem uniwersalnym.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 7,5 cm, 12,5 cm (ostrze)
Opakowanie: gift box

Zestaw ceramicznych noży szefa kuchni 
Lord Nelson 410658
Zestaw zawiera noże ceramiczne, praktyczny nóż do obierania i 
nóż szefa kuchni.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 7,5 cm, 15 cm (ostrze)
Opakowanie: gift box

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



Kuchnia 69. 

Duży nóż ceramiczny Lord Nelson 410659
Duży ceramiczny nóż, idealny zarówno do kuchni w domu jak i profesjonalnych 
restauracji.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 18.5 cm (blade)
Opakowanie: gift box

ceramiczny nóż japoński Lord Nelson ceramic 410660
Idealny do przyrządzania japońskiego sashimi nóż, który zachwyci wszystkich lubiących 
sushi lub po prostu doskonałe noże.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 20,5 cm (ostrze)
Opakowanie: gift box

Nóż ceramiczny szefa kuchni Lord Nelson 410666
Klasyczny ceramiczny nóż, idealny do wszystkich prac w kuchni, zarówno  
w domu jak i profesjonalnych restauracji.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 15 cm (ostrze)
Opakowanie: gift box



70. Kuchnia

Łopatka do sera 410624
Stylowa łopatka do krojenia sera wykona-
na ze stali nierdzewnej.
Wymiary: 22 cm
Opakowanie: torba foliowa

Zestaw do serów Lord Nelson 
Exklusiv 410622
Ekskluzywny zestaw do serów dla smakoszy. Ze-
staw składa się z trzech różnych noży do sera.
Wymiary: 17,5 cm, 21 cm, 19 cm
Opakowanie: gift box

Zestaw Queen anne Blomstra au Gratin 410647
Klasyczne porcelanowe formy we wzór retro z praktycznymi syliko-
nowymi uchwytami. idealne do lasagne, zapiekanek i ciast. Można 
używać zarówno w piekarniku, mikrofalówce oraz myć w zmywarce.
Kolory: czarny 99
Wymiary: 5,5x17x12 cm resp. 5,5x25x16 cm
Opakowanie: gift box

Kuchnia

Mały zestaw do serów Queen anne 
410129
Zestaw składający się z łopatki do serów i  noża.
Wymiary: 22 cm
Opakowanie: gift box



Kuchnia 71. 

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.
Kolory: stalowy 94
Opakowanie: gift box

Mydło metalowe Lord Nelson 410637
Mydło metalowe usuwające skutecznie zapachy ryb, 
cebuli, przypraw. Mydło jest wyprodukowane z nie-
rdzewnej stali wanadowej.
Kolory: stalowy 94
Wymiary: 6,5x4.6x2,0 cm
Opakowanie: gift box



72. Kuchnia

Kuchnia

Ręcznik kuchenny Queen 
anne Navigera 420652
Ręczniki kuchenne z motywem maryni-
stycznym. 50 % len i 50 % bawełna.
Kolory: niebieski 58
Wymiary: 50x70 cm
Opakowanie: torba foliowa 

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 58
Wymiary: 80x90 cm
Opakowanie: torba foliowa 

Queen anne łapka do garnków 
Navigera 410639
Łapka do garnków wyściełana poliestrem 
wykonana z bawełny.
Kolory: niebieski 58
Wymiary: 22 cm 
Opakowanie: torba foliowa



Kuchnia 73. 

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
Wymiary: 50x170 cm
Opakowanie: torba foliowa

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. 
Kolory: czarny 99
Wymiary: 50x70 cm
Opakowanie: torba lniana.

Fartuch Queen anne 
Układanka 410633
Fartuch z obrazkiem układanki, 
bawełna 100 %.
Wymiary: 70x80 cm

Podstawka pod garnek Queen anne 
Układanka 410635
czarna podstawka pod garnek wykonana z neoprenu, 
z motywem układanki. Dostarczamy w opakowaniu po 
2 sztuki. 
Kolory: czarny 99
Wymiary: 30 x 30cm, grubość 4 mm
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Ręcznik kuchenny Queen anne 
helga 420656
Pleciony ręcznik kuchenny, 100 % bawełny.
Kolory: brązowy 08, czerwony 35, czarny 99
Wymiary: 50x70 cm

Ręcznik kuchenny Queen 
anne Flora 420433
Doskonały jakościowo, tkany ręcznik ku-
chenny, w połowie lniany.
Kolory: biały 02, szary 95
Wymiary: 50x70 cm 

Kuchnia

Ręcznik kuchenny Queen 
anne Brita 420659
Pleciony ręcznik kuchenny, 100% bawełny. 
Kolory: brązowy 08, oliwkowo zielony 69, 
piaskowy 80
Wymiary: 50x70 cm

74. Kuchnia
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Ręcznik kuchenny Queen anne Olga 420658
Pleciony ręcznik kuchenny w kratę, 100 % bawełny.
Kolory: brązowy 08, szary 95
Wymiary: 50x70 cm

Kuchnia 75. 

Ręcznik kuchenny Queen anne Linn 420001
Praktyczny kuchenny ręcznik z lnu. Klasyczny i stylowy.
Kolory: biały 00, naturalny 02, nugat 04, czerwony 34, czarny 99
Wymiary: 50x70 cm
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76. Kuchnia

Obrus Queen anne Fina 420431
Doskonały jakościowo, tkany obrus, w połowie lniany.
Kolory: biały 02, szary 95
Wymiary: 150x300 cm

Mata pod talerz Queen anne  Fina 420431
Doskonały jakościowo, tkany obrusik pod talerz, w połowie 
lniany. 50% lnu, 50% bawełny.
Kolory: biały 02
Wymiary: 45x45 cm

Obrus Queen anne Lina 
420745
Przepiękny obrus z motywem kwadratów, w 
połowie lniany, 50% lnu i 50% bawełny.
Kolory: biały 00, biały 02, czarny 99
Wymiary: 150x250 cm

Obrus Queen anne Lina 420745
Przepiękny obrus z motywem kwadratów, w 
połowie lniany, 50% lnu i 50% bawełny.
Kolory: biały 00, biały 02, czarny 99
Wymiary: 150x300 cm

Mata pod talerz Quee anne  
Lina 420745
Przepiękne maty pod talerze z motywem 
kwadratów, w połowie lniane, 50% lnu i 
50% bawełny.
Kolory: biały 00, biały 02, czarny 99
Wymiary: 40x40 cm

Obrus Queen anne Flora 420433
Doskonały jakościowo, tkany obrus, w połowie lniany. 
Kolory: biały 02, szary 95
Wymiary: 150x300 cm

Kuchnia
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Kuchnia 77. 

Bieżnik Queen anne Linn 420001
Stylowy lniany bieżnik.
Kolory: 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
Klasyczny lniany obrus.
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

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, czer-
wony 34,  czerwień wina 38, liliowy 46, ciemnoniebieski 49, 
granatowy 58, zielony 65, czarny 99
Wymiary: 38x48 cm

Serwetka Queen anne Linn 420001
Klasyczna lniana serwetka. Doda uroku każdej kolacji.
Kolory: 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

Obrączka do serwetek 4-pak Qu-
een anne 410609
Każda z obrączek w tym zestawie umożliwia łatwe 
umiejscowienie karteczki z imieniem osoby, dla 
której przygotowane zostało nakrycie (zobacz 
zdjęcie na s. 61).
Kolory: stalowy 94, czarny 99
Wymiary: 4,9x3x2,4 cm
Opakowanie: gift box
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80. czas Wolny

Składany koszyk Queen anne carry z warstwą 
termoizolacyjną 411034
Elegancki, składany koszyk na zakupy/ piknikowy, trzymający tempe-
raturę, o bardzo ciekawym designie.
Kolor: czerwony 35, liliowy 46, granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: 30l - 39x24x27 cm, 15l - 27x23x17
Opakowanie: torba foliowa

Czas Wolny
Praktyczny i poręczny skła-
dany 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.
Kolor: czerwony 35, granatowy 58
Wymiary: 24x35x17 cm 
Opakowanie: torba foliowa
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Składany koszyk Queen anne carry 411001
Elegancki, składany koszyk na zakupy/ piknikowy o ciekawym 
designie.
Kolor: Kolory: różowy 23, czerwony 35, liliowy 46, granatowy 58, 
limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: 30l - 39x24x27 cm, 15l - 27x23x17
Opakowanie: torba foliowa

Zestaw piknikowy Blomma 410512
Zestaw składający się z doskonałego pledu ze 
spodem pokrytym tworzywem razem z dwoma 
kubkami termicznymi do kompletu. 
Kolor: turkusowy 54, limonkowy 62, czarny 99 
Wymiary: pled 130x170 cm, kubek 0,25 l
Opakowanie: torba na ramię tak jak na zdjęciu



82. czas Wolny

Czas Wolny

torba termiczna Lord Nelson 
BBQ 410654
torba termiczna z masą praktycznych rzeczy, 
które przydadzą się w czasie grillowania lub 
pikniku. W zestawie m.in. koc do siedzenia, 
korkociąg, przybory do grillowania, solniczka/
pieprzniczka.
Kolor: czarny 99
Wymiary: 39x24x19 cm

Queen anne torba izolacyjna z grillem 411015
Mały, składany grill z torbą izolacyjną w której można go w łatwy 
sposób przetransportować. Posiada mały ruszt z uchwytem. 
Kolor: czarny 99
Wymiary: średnica grilla 30 cm, torba 17x 30 cm
Opakowanie: torba foliowa

Zestaw akcesoriów BBQ 
Queen anne 411016
Ładny zestaw akcesoriów do grillowani w 
praktycznym etui z poliestru. 
Kolor: czarny 99
Wymiary: łopatka 33 cm, widelec 32 cm, 
szczypce 35 cm, torba 40 cm
Opakowanie: torba foliowa
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czas Wolny 83. 

Kubek termiczny Queen anne Blomma 410266
Bardzo popularny kubek termiczny z naszym pięknym motywem Blomma 
(pakowany po 2 sztuki).
Kolor: różowy 23, czerwony 35, liliowy 46, turkusowy 54, granatowy 58, 
limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: 0.25 l
Opakowanie: gift box

Queen anne mata 4-pak 411048
Miękkie, wytrzymałe maty, idealne na plaże, taras czy część wy-
poczynkową domu. W neutralne paski pasują do każdego wnętrza i 
sytuacji.
Kolor: granatowy 58
Wymiary: 25x34cm

Bidon 411045
Doskonały prezent dla miłośników siłowni czy 
długich rowerowych wypraw. idealnie sprawdza 
się też na plaży i pikniku.
Kolor: biały 00, szary 95
Wymiary: 0.75l
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84. czas Wolny

torba termiczna Queen anne 411046
Praktyczna, trzymająca chłód torba, którą można 
łatwo zabrać ze sobą na piknik. Mała wersja jest 
szczególnie przydatna w samochodzie czy na łódce. 
Kolor:  różowy 23, liliowy 46, granatowy 58, limonko-
wy 62, czarny 99
Wymiary: 15 l • 24 l

Czas Wolny

torba lodówka Queen anne Multi 411000
torba termoizolacyjna z wzorem w paski. Zapięcie na rzep 
ułatwia szybki dostęp do zawartości torby. Do kompletu 
należy także otwieracz do butelek. 
Kolor: multi 999
Wymiary: 29x22x27 cm, pojemność 12 l.

torba lodówka Queen anne 411031
Poręczna torba lodówka we wspaniałych kolorach. 
torba dostępna jest w dwóch wymiarach. 
Kolor: czerwony 35, pomarańczowy 36, turkusowy 
54, limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: mała: 30x18,5x26 cm, ok. 14 l  • średnia: 
32,5x21,5x32 cm, ok. 22 l.
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torba Queen anne Stale 411042
Stylowa torba plażowa w morski wzór. torba 
wykonana z poliestru 100%. Jest niezwykle trwała, 
mocna i wytrzymała. idealna na plażę lub na łódkę. 
Kolor: granatowy 58
Wymiary: 60x38x14 cm

torba Queen anne Kville 411040
Stylowa torba plażowa w marynistyczne paski. 
torba wykonana z poliestru 100%. Jest niezwy-
kle trwała, mocna i wytrzymała. idealna na lato. 
Kolor: granatowy 58
Wymiary: 60x38x14 cm

torba Queen anne hede 411041
Stylowa torba plażowa w urocze kropeczki. tor-
ba wykonana z poliestru 100%. Jest niezwykle 
trwała, mocna i wytrzymała. idealna na lato. 
Kolor: granatowy 58
Wymiary: 60x38x14 cm

torba Queen anne haga 411039
Stylowa torba plażowa w kwiatowy wzór. torba 
wykonana z poliestru 100%. Jest niezwykle 
trwała, mocna i wytrzymała. ciekawy wzór 
sprawia, że jest idealna na lato. 
Kolor:  różowy 23, liliowy 46, limonkowy 62, 
szary 95
Wymiary: 34x19x34 cm

Klapki  410527
Wesołe klapki, które przez cały rok będą przypomi-
nać lato. Klapki dostarczane są w cienkim kartonie, 
który wygląda jak pocztówka z przepięknym motywem 
wakacyjnym. 
Kolor: męskie (niebieski 60), damskie (zielony 65) 
Opakowanie: karton „pocztówka” tak jak na zdjęciu 
Wymiary: 30 cm, 26 cm 
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86. czas Wolny

Radio-poduszka  410528
Fikuśna nadmuchiwana poduszka z wbudo-
wanym radiem. totalne odprężenia podczas 
leniwych wakacyjnych dni. 
Kolor: pomarańczowy 17, szafirowy 55 
Opakowanie: białe pudełko kartonowe 
Wymiary: 43x22 cm 

torba plażowa Queen anne Flower 
Power 411008
Wielka i pojemna torba plażowa z cudownym 
motywem wakacyjnym. Zarówno wewnętrzne jak 
i zewnętrzne kieszenie wyposażone są w zamek 
błyskawiczny. 
Kolor: pomarańczowy 36 
Opakowanie: torba foliowa
Wymiary: 45x50x22 cm 

termometr kąpielowy Queen anne 
celsius 411010
Sprawdź temperaturę wody latem przy pomocy tego 
praktycznego termometru. 
Kolor: biały 00, czerwony 35, pomarańczowy 36, turkuso-
wy 54, szafirowy 55, limonkowy 62 
Opakowanie: białe pudło kartonowe 
Wymiary: wysokość 19 cm

Czas Wolny

Ręcznik sportowy z mikrofibry Qu-
een anne 411003
Praktyczny i funkcjonalny ręcznik sportowy z mikro-
fibry. Wchłania wilgoć o wiele lepiej niż tradycyjny 
ręcznik. Zapakowany w praktyczną torbę foliową z 
zamknięciem. 
Kolor: biały 00, turkusowy 54, granatowy 58, limonko-
wy 62, czarny 99 
Wymiary: 40x80 cm
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czas Wolny 87. 

Koc piknikowy Queen anne Rutger 411037
Pled piknikowy  łatwy do przenoszenia dzięki rączce. Spód po-
kryty tworzywem 
Kolor: czerwony 35, granat 58, czarny 99
Opakowanie: torba foliowa
Wymiary: 130x170 cm, 180x180 cm

Koc piknikowy Queen anne 411043
Koc który zagwarantuje rozrywkę całej rodzinie 
podczas wakacji nad morzem. na kocu wyryso-
wana jest plansza do gry, a w zestawie są kostki 
i pionki.
Kolor:  czarny 99
Wymiary: 130x170 cm

Koc piknikowy Queen anne haga 411044
Wspaniały koc piknikowy dla całej rodziny. Laminowany dół 
sprawia, że łatwo go utrzymać w czystości. Kwiatowy wzór 
na czarnym tle świetnie się prezentuje. 
Kolor: czarny 99
Wymiary: 130x170 cm

Pled piknikowy Queen anne Sum-
mer 411005
Pled piknikowy w żywych kolorach ze wspaniałymi 
wzorami w kwiaty. Spód pokryty tworzywem.
Kolor: różowy 23, liliowy 46, limonkowy 62
Opakowanie: torba foliowa
Wymiary: 130x170 cm
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88. czas Wolny

Czas Wolny

trójkąt ostrzegawczy 410150
torba w kształcie trójkąta ostrzegawczego zawierająca latarkę, kami-
zelkę odblaskową, rękawiczki, linę holowniczą i rolkę taśmy klejącej.
Opakowanie: torba foliowa

Kamizela odblaskowa 411036
Bądź widoczny dzięki odblaskom. Kamizelka odbla-
skowa klasy EN471 zaaprobowana do użytku przez 
dorosłych i EN1150 zaaprobowana do użytku przez 
dzieci.
Kolor: pomarańczowy 34, limonkowy 62
Wymiary: onesize dla dorosłych – 65 x 70 cm, onesize 
dla dzieci - 40 x 51 cm
Opakowanie: torba foliowa
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Czas Wolny

termos stalowy pokryty gumą 410077
Stylowy termos o wyprofilowanym kształcie pokryty 
zewnątrz gumą. 
Kolor: różowy 23, czerwony 35, liliowy 46, turkusowy 54, 
granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99 
Wymiary: 0,5 l (pojemność nr 81), 0,75 l (pojemność nr 82), 
1,0 l (pojemność nr 83)
Opakowanie: gift box Scandinavia

termos Queen anne Wave 411002
termos stalowy o odważnym designie pokryty zewnątrz 
gumą. Kubki na obu końcach termosu.
Kolor: różowy 23, czerwony 35, liliowy 46, turkusowy 54, 
granatowy 58, limonkowy 62, czarny 99
Wymiary: 0.75 l
Opakowanie: białe pudełko



90. czas Wolny

termos stalowy 410265
termos stalowy o ergonomicznym 
kształcie. 
Wymiary: 0,5 l (pojemność nr 81), 
0,75 l (pojemność nr 82)
Opakowanie: gift box

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: Wymiary: długość 60 cm, średnica po rozłożeniu 100 cm
Opakowanie: torba foliowa

Queen anne parasol 411055
Parasol, który z pewnością ochroni cię przed deszczem. to 
prawdziwy wybawca gdy pogoda nagle się zmieni. Każdy doceni 
taki upominek.
Kolor: czarny 99
Wymiary: długość 68 cm, średnica po rozłożeniu 116 cm
Opakowanie: torba foliowa
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Frotka sportowa na głowę 410285
Świetny, niedrogi upominek. Umożliwia umieszczenie 
logotypu w bardzo eksponowanym miejscu. Doskonały 
gadżet dla wszystkich miłośników sportu. 
Kolor: biały 00, czarny 99
Wymiary: onesize 
Opakowanie: torba foliowa

Frotka sportowa na nadgarstek 
2-pak 410286
Świetny, niedrogi upominek. Umożliwia 
umieszczenie logotypu w eksponowanym 
miejscu. Doskonały gadżet dla wszystkich 
miłośników sportu. 
Kolor: biały 00, czarny 99
Wymiary: onesize 
Opakowanie: torba foliowa
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92. czas Wolny

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.
Wymiary: 0.75 l
Opakowanie: torba foliowa

Kapelusz przeciwdeszczowy 410078
Bardzo lubiany kapelusz przeciwdeszczowy, który 
można złożyć jednym ruchem ręki i powiesić na torbie 
od kijów golfowych.
Kolor: khaki 06, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99
Wymiary: onesize
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.
Kolor: 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.
Kolor: biały 00, czerwony 35, granatowy 58, czarny 99
Wymiary: 40x50 cm
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torba z podwójnymi rączkami 411103
Doskonała torba bawełniana (290g/m2) z podwójnymi 
rączkami. Wzmocnione dno i boki.
Kolor: naturalny 02, czarny 99
Wymiary: 42x43x10 cm

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.
Kolor: naturalny 02, czarny 99
Wymiary: 43x43x15 cm
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94. czas Wolny

Eco torba  150 g z krótkimi uchwytami 411112
Praktyczna i przydatna bawełniana torba z krótkimi rączkami (17 
cm) w dużym wyborze kolorów.
Kolor: 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.
Kolor: biały 00, naturalny 02, różowy 23, czerwony 35, pomarań-
czowy 36, purpurowy 46, turkusowy 54, granatowy 58, limonkowy 
62, czarny 99.
Wymiary: 41x38 cm





99

99

35

58

00

00

96. czas Wolny

torba składana 411111
Doskonała torba składana z krótkimi rączkami w dwóch kolorach.
Kolor: biały 00, czarny 99
Wymiary: 42x37x9 cm

Czas Wolny

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 polie-
strowym 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
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torba polimerowa na długich rączkach 411117
Przestronna torba, można ją nosić na ramieniu. 100% z polimeru 
polipropylenowego .
Kolor: biały 00, czerwony 35, niebieski 58, czarny 99
Wymiary: 43x38x10 cm

torba polimerowa na krótkich rączkach 411118
Przestronna torba, idealna do nadruków. Dostępna w 4 podstawowych 
kolorach. 100% z polimeru polipropylenowego.
Kolor: biały 00, czerwony 35, niebieski 58, czarny 99
Wymiary: 43x38x10 cm

150 g torba z bawełny organicznej 411119
Przyjazna środowisku, torba wykonana w 100% z bawełny 
hodowanej ekologicznie. 
Kolor: naturalny 02, 
Wymiary: 41x38 cm
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98. 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.
 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.
Kolor: biały 00,czerwony 35,  turkusowy 54, granatowy 58, limonkowy 
62, czarny 99
Wymiary: szerokość 5 cm
Opakowanie: torba foliowa



czas Wolny 99. 

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’’). Prze-
groda zapewnia iż komputer chroniony jest w odpowiedni 
sposób. Walizka ma również mniejsze, praktyczne kieszon-
ki, np. na monety i inne drobiazgi. Walizka posiada również 
zamki z zamknięciem doskonałej jakości.
Kolor: czarny 99
Wymiary: 18” 46x34x17 cm
Opakowanie: owinięta w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami

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 kółka. Kieszeń adresowa z miejscem 
na wizytówkę. Walizki w dwóch mniejszych rozmiarach można 
zabrać na pokład w większości linii lotniczych. 
Kolor: czarny/szary 99
Wymiary: 16” (40,6x33x16 cm), 18” (45,7x34x17 cm) i 20” 
(53x36x22)
Opakowanie: owinięta w sposób zabezpieczający przed uszko-
dzeniami

Walizka na kółkach 410511
Walizka na kółkach z tworzywa sztucznego. Wyjątkowo lekka i odpor-
na na uderzenia. Wewnątrz walizki znajduje się komora, którą można 
zdemontować. Zamknięcie/kłódka dostępna ze wszystkimi modelami. 
Walizkę w najmniejszym rozmiarze można zabrać na pokład większo-
ści linii lotniczych. 
Wymiary: 18’’ • 20’’ • 23’’
Opakowanie: owinięta w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami
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Pudło na prezenty Blomma 410533
Pudełko na prezenty z motywami kwiatów. Sprzeda-
wane po 50 sztuk.
Kolor: 0035 biały/czerwony, 0099 biały/czarny
Wymiary: 1 • 2

Pudło na prezenty Prästkrage 411101
Doskonałe pudełko na prezenty z fotografią stokrotki. 
Sprzedawane po 50 sztuk. 
Wymiary: 2

Pudło na prezenty Jordgubbar 411100
Wspaniałe pudełko z fotografą dojrzałych truskawek. 
Sprzedawane po 50 sztuk. 
Wymiary: 29x25x10.5 cm 

Pudło na prezenty Äppelblom 411102
Przepiękne pudło na prezenty z fotografią kwitnącej 
jabłoni. Sprzedawane po 50 sztuk. 
Wymiary: 38x34x8 cm

Przewodnik po opakowaniach
Jak wiele prezentów uda ci się zmieści w pudło prezentowe? 

Ten krótki przewodnik pozwoli to oszacować.

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

Rozmiar 4 - 50x 37x10 cm
to 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
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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 zatrza-
skami, świetne do przechowywania. Doskonały na 
prezent.
Kolor: czarny 99 
Wymiary: 26x36x10 cm • 50x37x10 cm



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. 


