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Hvem er  
uldplaiden

Design og kvalitet ligger dybt i vores DNA her på 
Uldplaiden. Vi har udvalgt de bedste leverandører med 
respekt for miljøet.  

Næsten alle vores plaider bliver vævet i Ukraine under 
høje standarder, så vi er sikre på, at der bliver passet på 
miljøet. F.eks. er de OEKO Tex-mærket og bliver trans-
porteret med lastbil til os fremfor fly for at nedsætte 
CO2-udslippet.

Alle vores egne uldplaid tæpper er OEKO-Tex mærket. 
Det betyder, at de blevet testet for sundheds- og miljø-
skadelige stoffer, og du kan derfor være sikker på, at de 
er uskadelige for dit helbred. Testen udføres af  uafhæn-
gige OEKO-Tex institutter efter det omfattende OE-
KO-Tex kriteriekatalog, som bliver opdateret mindst en 
gang om året på baggrund af  ny videnskab.

Jeg (Mette) startede Uldplaiden sammen med min søn 
Emil tilbage i 2020. Vi havde et brændende ønske om at 
sælge de her lækre uldplaid tæpper til en pris, hvor alle 
kan være med - uden at der var gået på kompromis med 
kvaliteten.

Vores hovedkontor ligger i hjertet af  Odense, hvor 
både Uldplaiden og Otherstuff  holder til, men vi har 
lager i Odense NV.

Design og kvalitet

https://uldplaiden.dk/
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100% uld  
New Zealand

Alle vores plaider er i  
Nordic size (140x200 cm)

Vores  
plaidtyper

Plaider der består af  100% ren ny uld fra New Zealand. Når 
du vælger en plaid i ren uld, så får du den ultimative luksus, 
da der ikke er tilsat andre materialer.

Uld er et naturmateriale med mange unikke egenskaber.  
Det har en utrolig god evne til at regulere temperaturen.  
Det betyder, at den kan varme eller beskytte dig mod over-
ophedning ved at køle dig ned, fordi fiberstrukturen i uld 
kan rumme en masse luft. En uldplaid vil derfor være det 
perfekte valg til sofaen eller på en kølig aften på terrassen.

Se hele udvalget

TOP KVALITET

https://uldplaiden.dk/
https://uldplaiden.dk/collections/100-uld-new-zealand
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Cashmere & 
Merinould

Vores plaider og tæpper, som indeholder cashmere fra New 
Zealand og merinould fra Australien. Cashmere og merinould 
anses for at være de mest luksuriøse og eksklusive råmaterialer, 
og du vil derfor få en plaid tæppe i den aller ypperste kvalitet.

Cashmere er uld fremstillet af  fibre, der stammer fra cashme-
regeden. Denne uld er kendetegnet ved, at den er meget let, 
silkeblød samt varmende og kølende på samme tid.

Merinould stammer fra merinofåret og er blødere og tyndere 
end andre slags uld fra får. Til gengæld vil du opleve, at den-
ne uld kradser mindre end andre typer, fordi det er en finere 
fiber. Leder du efter miljøvenlige produkter til dit soveværelse, 
er merinouldstæpper netop det. Uld vokser, hvilket gør det 
til en fornyelig ressource, der nedbrydes naturligt. Derudover 
giver forarbejdningen af    merinould ikke noget kemisk affald 
eller plastik.

Vores  
plaidtyper

Alle vores plaider er i  
Nordic size (140x200 cm)

DELUXE

Se hele udvalget

https://uldplaiden.dk/
https://uldplaiden.dk/collections/cashmere-merinould
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Recycled

Vores  
plaidtyper

Alle vores plaider er i  
Nordic size (140x200 cm)

Se hele udvalget

Se vores store udvalg af  recycled tæpper og plaider i genan-
vendte materialer, som er spundet af  uld-fibre, som ellers 
vil ende i skraldespanden. Læn dig tilbage i sofaen med god 
samvittighed og varm dig under dette tæppe. Det vil helt 
sikkert blive dit nye yndlings tæppe.

https://uldplaiden.dk/
https://uldplaiden.dk/collections/recycled
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Dit  
budget

Kontakt Mette
Tlf:+45 25 40 66 40
Mail: salg@uldplaiden.dk

Sammenstrikket tilbud

Tag kontakt til Mette og hør om dine muligheder indenfor 
det givne budget.

Du skal være opmærksom på at det tilbud der sam-
menstrikkes til dig, kræver hurtigt handling.

Da vi deler fælles lager med andre Skandinaviske lande, be-
tyder at andre lande kan trækkes på lageret. Så der er ingen 
garanti for at vi kan holde plaiderne i ret lang tid af  gangen.
Hvis et tilbud ikke indløses i tide, kan det kræve at et nyt 
tilbud skal laves på lignede plaider.

https://uldplaiden.dk/
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Vores  
produktion

Ukrainsk væveri

Vores produktion ligger i Ukraine, da ukrainerne har en lang 
historik med vævening af  produkter i specielt uld. 
Derfor bliver størstedelen af  vores plaider vævet der.

Vi deler fælles lager med andre Skandinaviske leverandø-
rer. Hvilket betyder at når vi laver en lagerstatus på større 
mængder, så er det ikke sikkert at vi kan holde plaiderne i ret 
lang tid af  gangen.

https://uldplaiden.dk/
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Betaling, booking & 
din levering

Betaling

Accepterer du vores tilbud, fremsender vores bogholderi  
en faktura på 50% af  det samlet beløbet.

8 dage før den endelig levering fremsendes sidste del af   
fakturaen til endelig indfrielse.

Booking og levering

Når vores kunder har bestilt vores plaider i større antal, sker 
dette.

 Varerne bookes fra lageret, og flyttes over  
 i forsendelsen

 Herefter aftalen leveringstid, og adresse, så vi sikre at  
 varerne ankommer som aftalt på det ønskede  
 tidspunkt.
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https://uldplaiden.dk/
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Markedssituationen

Det globale marked

• Der er ingen tvivl om at markedet i år er ekstremt  
følsomt, hvilket jo har indflydelse, på hverdags  
situationen. 

• Inflationen er høj, priserne på gas, benzin, strøm og an-
dre udgifter er steget meget. 

• Folk søger alternative løsning til deres vaner. 

• Derfor er forespørgslen på blandt andet uldplaider  
steget markant.

https://uldplaiden.dk/


Uldplaiden.dk
Vandværksvej 24
5000 Odense C

Tlf:+45 25 40 66 40
Mail: salg@uldplaiden.dk
CVR 38 54 22 22 (Otherstuff.dk)

Se vedhæftede fil for dit tilbud

Se vores TV-Spot 

Klik her

https://youtu.be/5K8jdNGbgvE
https://youtu.be/5K8jdNGbgvE

