


Connecting Generations

Moderne dansk design, i kombination med klassiske eventyr, skaber et magisk 
kongerige - kvalitetstid for både børn og voksne

Vi bringer de klassiske H.C. Andersen eventyr til live, i moderne genfortælling 
og smukt illustrerede bøger

Figurerne Den Grimme Ælling, Nattergalen og Hunden med øjne så store som 
tekopper er elegante designobjekter, skabt af dygtige danske designere

Tidløse produkter, der holder. Klassisk, fremragende designhåndværk sikrer, at 
produkterne gives videre til de næste generationer

Vores produkter lever op til vores værdier kvalitet, æstetik, kreativitet, unikt, 
elegant håndværk, og ansvar



Bæredygtig
Brug af giftfri træ fra bæredygtigt skovbrug, beskytter vores miljø



Den Grimme Ælling familien

I valnød eller bøg, og BPA-fri silikone

Den naturlige fornemmelse af træ, giver 
både fysisk og mental afslapning
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Den Grimme Ælling, Den Komplette Samling

Med brætspillet, som skaber familietid og varige minder mellem 
børn og forældre eller bedsteforældre

Edutainment
At lære gennem et medie, der både uddanner og underholder



Nattergal familien

I bøg og BPA-fri silikone, i seks smukke farver

Silikone i fødevarekvalitet er en ikke-toksisk type silikone, der er fri for kemiske 
fyldstoffer eller biprodukter, hvilket gør den sikker at bruge selv i forbindelse 
med mad. Indeholder ingen BPA, latex, bly, phthalater, og kan genbruges 
100%; ikke-farligt affald



Hundene med øjne så store som tekopper, fra 
H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet

I bøg, med øjne i valnød, messing eller rustfrit stål

Rustfrit stål, som ikke er belagt med giftigt materiale og er 100 
% genanvendeligt.  Dets indvirkning  på miljøet er minimalt i 
forhold til andre materialer

Verdens messingindustri er afhængig af genanvendelse af 
messingskrot, da det er uøkonomisk og spild af resourcer 
at fremstille messing af nye råmaterialer

AN
Highlight



Træ er både bæredygtigt og praktisk fra et omkostningsmæssigt perspektiv

Behandlet med naturolie: DGUV Test certificeret, lever op til EU-direktiver og andre 
sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, samt ISO-certificeret

Emballage: Forest Stewardship Council, FSC, certificeret



Flaget

Fejre livet, mangfoldighed og unikhed med et livligt bordflag, - livligt, da det kan 
bevæge sig. Flaget kan let udskiftes til andre landes flag

I valnød og messing, eller bøg og stål 



Skålen

En elegant løsning til opbevaring af dine småting, i entreen eller i soveværelset 

Åben, eller med låg og indbygget spejl

I valnød eller bøg og messing

Behandlet med certificeret naturolie



Snurretop

Boost din kreativitet og fokus med den tidløse snurretop 

I valnød, bøg og messing






