


Knytter generasjonene sammen

Moderne dansk design som kombinerer eventyr for å skape et magisk 
kongerike – familietid for både barn og voksne

Blåser liv i den verdensberømte Hans Christian Andersens eventyr, i 
moderne omskrivninger og vakkert illustrerte bøker

Karakterer som Den Stygge Andungen, Nattergalen og Hunden med 
øyne så store som tekopper er elegante designobjekter, skapt av dyktige 
danske håndverkere

Tidløse produkter som varer. Klassisk og ypperlig håndverk sikrer at 
produktene kan gis videre til kommende generasjoner

Alle lever opp til våre verdier: kvalitet, estetikk, kreativitet, det unike, godt 
håndverk og ansvar



Bærekraftig
Det er brukt giftfritt treverk fra bærekraftig skogbruk for å beskytte miljøet



Den Stygge Andungen-familien

I valnøtt eller bøk og BPA-fri silikon 

Den naturlige følelsen av tre gir både fysisk 

og psykisk velvære



Den stygge andungen komplett samling
Med brettspillet skaper det familietid og varige minner mellom 
barn og foreldre eller besteforeldre

Edutainment
Å lære ved hjelp av et medium som både utdanner og 
underholder 



Nattergalen-familien

Bøketre og BPA-fri silikon, i seks vakre farger

Matsikker silikon er en ikke-toksisk type silikon som ikke inneholder noen kjemiske 
fyllstoffer eller biprodukter, slik at det er trygt å bruke selv med mat. Inneholder ikke 
BPA, lateks, bly, ftalater, og kan være 100 % resirkulert; ikke-farlig avfall



Hundene med øyne så store som tekopper fra Andersens eventyr Fyrtøyet

Bøketre, med øyne i valnøtt, messing eller stål

Rustfritt stål er et grønt produkt som er 100 % resirkulerbart, da det ikke er 
belagt med noe
giftig materiale. Det har minimal påvirkning på miljøet sammenlignet med 
andre materialer

Messingindustrien over hele verden er avhengig av resirkulering av 
messingskrap for å overleve, da det å bruke messing fra nye råmaterialer ville 
være uøkonomisk og sløsete 



Tre er et materiale som er både svært bærekraftig og praktisk med tanke på kostnader

Behandlet med naturolje: DGUV Test-sertifisert, overholder EU-direktiver og andre 
sikkerhets- og helsekrav, samt er ISO-sertifisert

Emballasje: Forest Stewardship Council, FSC, sertifisert



Flagget

Feir livet, mangfoldet og egenarten med et livlig bordflagg – livlig fordi det 
kan bevege seg. Flagget kan enkelt byttes ut med forskjellige tilgjengelige 
alternativer

Valnøtt og messing eller bøk og rustfritt stål



Skålen

En elegant løsning for å lagre ting og tang

Åpent, eller med lokk og innebygd speil

Valnøtt, bøk og messing

Behandlet med sertifisert naturolje



Snurrebassen

Øk kreativiteten og konsentrasjonsevnen med den tidløse snurrebassen

Valnøtt, bøk og messing: Å 






