
TUSEN TAKK
Tusen takk for din bestilling og hjertelig velkommen til vårt myke univers.
Kashmina ble etablert i 2011 og er et norsk brand som designer plagg i 100% ren 
kashmirull. Kashmir er verdens mest eksklusive ull, den er særdeles myk og helt kløfri. 
Vår ull kommer fra Indre Mongolia. Med denne nydelige kashmirullen lager vi tidløse 
og sesongløse plagg i nydelig kvalitet. Kashmina sine design er produsert på en 
skånsom måte i tråd med våre verdier, med hensyn til mennesker dyr og miljø. 
Les mer om Kashmina sin bærekraftprofil på www.kashmina.no. 

HER ER TIPSENE SOM GIR PLAGGET DITT LANG LEVETID:

VEDLIKEHOLD: 

• Bruk plagget skånsomt, kashmir består av 
svært tynne naturfibre 

• Luft plagget på henger, etter bruk  

• Eventuelle nupper fjernes forsiktig med 
fingrene eller med kashmirkam 

• Lette plagg oppbevares hengende, tyngre 
plagg bør oppbevares sammenbrettet  
(for å unngå at de mister fasongen)

VED (EN SJELDEN) VASK: 

• Maskinvask på ullprogram med skånsomt 
vaskemiddel for ull 

• Sentrifuger gjerne, men maks 600 rpm 

• Dra gjerne plagget forsiktig tilbake  
i fasong i våt tilstand 

• Tørk flatt, ikke heng opp plagget 

• Stryk gjerne plagget etter vask, da blir det 
som nytt 

Kashmirull er verdens mest eksklusive ull
og et rent naturprodukt

Kontakt oss gjerne:

e-post: kundeservice@kashmina.no
tlf/sms: +47 482 08 520
Les mer, og handle online: www.kashmina.no

Med beste hilsen

KASHMINA-teamet



       
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved nettsalg finner du på www.lovdata.no.

RETURSKJEMA

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR/POSTSTED:             TELEFONNUMMER:

E-POST:

ORDRENUMMER:              RETURDATO:

GJELDER:                      ANGRERETT                   FEILLEVERING                 BYTTE                 ANNET

Jeg bekrefter herved at jeg har gjort meg kjent med betingelsene og rettigheter knyttet til 
returretten. Produktet returneres i den stand jeg mottok det.

STED:        DATO:                       SIGNATUR:

VED RETUR
Vær snill og gjør følgende:

1. Fyll ut Returskjemaet under og returner plagget til Kashmina ved å benytte vedlagte returseddel eller 
returner til adressen under 

2. Sikre at plagget er i samme stand som da du mottok det 

3. Sikre at alle opprinnelige merkelapper henger på 

4. Les gjerne mer om betingelser for returer på www.kashmina.no

RETURADRESSE: Kashmina AS
c/o Directhouse Arendal AS
Postboks 19
4855 Froland

FOR STOR

FOR LITEN

FEIL PASSFORM

LIKTE IKKE FARGEN

ANNET

FØLGENDE PRODUKT RETURNERES: ÅRSAK TIL RETUR:


