


Generationerna sammanförs

Modern dansk design som i kombination med sagor skapar ett magiskt 
kungarike – för hela familjen

Hans Christian Andersens världsberömda sagor väcks till liv i modern 
skrift och nya vackra bokillustrationer

Figurerna Den fula ankungen, Näktergalen och Hunden med ögon stora 
som tefat är elegant designade och skapade av skickliga danska 
hantverkare

Tidlösa produkter som varar. Klassiskt och utmärkt hantverk gör att 
figurerna kan uppskattas i generation efter generation

Allt enligt våra värderingar; kvalitet, estetik, kreativitet, egenart, gott 
hantverk och ansvar



Hållbart
Vi använder giftfritt trä från hållbar skog för att skydda vår miljö



Den fula ankungen-serien
I valnöt eller bokträ och BPA-fri silikon 
Den naturliga känslan av trä skapar både 
fysisk och mental avkoppling



Komplett Den fula ankungen-serie
Med sällskapsspelet, som skapar familjetid och varaktiga 
minnen för barn, föräldrar och mor- eller farföräldrar

Edutainment
Att lära sig via genom ett medium som både utbildar och 
underhåller 



Näktergalsfamiljen

I bokträ och BPA-fri silikon, i sex vackra färger

Livsmedelsklassad silikon är en giftfri typ av silikon som inte innehåller några kemiska 
fyllmedel eller biprodukter, vilket gör den för användning även tillsammans med mat. 
Innehåller ingen BPA, latex, bly, ftalater och kan återvinnas till 100 %; icke-farligt 
avfall



Hunden med ögon stora som tefat från Andersens saga Elddonet

Björk, med ögon i valnöt, mässing eller stål

Rostfritt stål är en miljövänlig produkt som är 100 % återvinningsbar, 
eftersom den inte är belagd med något
giftigt material. Dess miljöpåverkan är minimal jämfört med andra 
material

Den globala mässingsindustrin är beroende av återvinning av 
mässingsskrot, eftersom det skulle vara oekonomiskt och ett slöseri med 
resurser att tillverka mässing från nya råvaror



Trä är både hållbart och praktiskt ur ett kostnadsperspektiv

Behandlad med naturlig olja: DGUV-testcertifierad, följer EU-direktiv och andra hälso- 
och säkerhetskrav och är ISO-certifierad

Förpackning: FSC-certifierad



Flaggan

Fira livet, mångfalden och er egenart med en livlig bordsflagga – livlig 
eftersom den är rörlig. Flaggan kan enkelt ändras till olika alternativ

Finns i valnöt och mässing eller bokträ och rostfritt stål



Skålen

En elegant lösning för att lagra dina småsaker

Öppen eller med lock med inbyggd spegel

Valnöt, bokträ och mässing

Behandlad med certifierad naturlig olja



Snurra (Spinning Top)

Förbättra din kreativitet och ditt fokus med den tidlösa snurran

Valnöt, bok och mässing






