Vi presenterar

Nääsgränsgården
Ett helt nytt varumärke
i vårt sortiment.
Först ut är deras kollektion
inför påsken.

VÄLKOMMEN
TILL VÅR VÄRLD
Vår värld är magiskt fin och fylld av sagolik glädje. Här hittar du vackra ting
att älska och uppskattade gåvor att skänka. Små detaljer som skapar härliga
traditioner och minnen för livet.

NÄÄSGRÄNSGÅRDEN
VÅR HISTORIA

Nääsgränsgården har i över 25 år skapat moderna och tidlösa
designklassiker tillsammans med väletablerade skandinaviska
formgivare. Våra kollektioner är exklusivt framtagna i original design.
Kärnan för både utveckling och distribution sker i ett väl sammansvetsat team från kontoret i västsvenska Skene med försäljning i många olika delar av världen.

KVALITE & DESIGN

Våra kollektioner är exklusivt framtagna för Nääsgränsgården vilket gör dem alla unika, för oss är original design viktigt. Samtliga
bruksföremål och prydnadsfigurer är handmålade vilket ger en
variation och en äkta hantverkskänsla. Med rätt skötsel kommer
våra produkter att skänka glädje under många år, våra produkter
står för unik design av god kvalitet.

VIKTIGT FÖR OSS

På Nääsgränsgården arbetar vi hela tiden med att minska vår
klimatpåverkan. Vi är ödmjuka inför det faktum att arbetet aldrig
kommer att bli klart och att det alltid finns utrymme för förbättring. På Nääsgränsgården återvinner vi transportförpackningar
och arbetar kontinuerligt med att minimera plast i våra förpackningar.

Samtliga produkter i denna folder är
designade av Ruth Vetter.
Ruth Vetter
Inspirerad formgivare som bor i Onsala.
Gör bruksföremål och figurer i lera och
överför mönster från stengods till textil.

HÖNA Metall 3-pack
Höjd 5,2cm

129:-

Art.nr. N10131-99

HÖNA Glamour 3-pack
Höjd 5,2cm

HÖNA 3-pack

Höna har blivit en av våra stora klassiker genom åren, med sin droppformade kropp och
lite tokiga uttryck är den lätt att tycka om.
Denna lilla trio passar lika bra att stå framme
hela året som till påsk. Alla hönor är handmålade vilket gör dem unika, avvikelser mellan
bild och produkt kan förekomma.
12st/kartong. (Bruten kartong debiteras)

129:-

Art.nr. N10132-00

HÖNA Metall
Höjd 9,6cm

93:-

Säg hej till våra charmiga och färgglada hönor. Alla har de olika karaktär och design.
Höna har en härlig tyngd och sätter guldkant
på tillvaron var hon än står. Alla är handmålade och helt unika.
6st/kartong. (Bruten kartong debiteras)

Art.nr. N10196-13
silver

Art.nr. N10196-15
koppar

Art.nr. N10196-14
guld

HÖNA Metall
Höjd 13cm

4st/kartong. (Bruten kartong debiteras)

Art.nr. N10113-13
silver

179:-

Art.nr. N10113-14
guld

Art.nr. N10113-15
koppar

ÄGGKOPP HÖNA 2-pack
Höjd 10,5cm

Art.nr. N10110-99

ÄGGKOPP HÖNA 2-pack

Höna har en klassisk design och har blivit en
av våra stora klassiker genom åren, dessa
roliga och eleganta äggkoppar på hög fot
höjer frukostdukningen till en annan nivå.
En fin present att ge bort eller att samla på.
Handdisk rekommenderas.
8st/kartong. (Bruten kartong debiteras)

179:-

GÖMMA HÖNA
Höjd 15cm, 30cl

SKÅL HÖNA

Höna har en klassisk design och har blivit en
av våra stora klassiker genom åren. Strukturen på skålen är oregelbunden vilket ger en
fin hantverkskänsla och kanterna liknar ett
brutet äggskal. Skålen finns i färgerna svart
och vitt och rymmer 35cl.
6st/kartong. (Bruten kartong debiteras)

Art.nr. N10102-01
svart

SKÅL HÖNA

GÖMMA HÖNA

Höjd 11cm, 35cl

Fyll gömman med godis eller andra godsaker, finns i två färger, vitt och svart. Rymmer 30cl. Höna har en klassisk design och
har blivit en av våra stora klassiker genom
åren.
6st/kartong. (Bruten kartong debiteras)

139:143:-

Art.nr. N10102-00
vit

Art.nr. N10115-01
svart

Art.nr. N10115-00
vit

FÖRPACKNINGAR
På Nääsgränsgården återvinner vi transportförpackningar och arbetar kontinuerligt med att minimera
plast i våra förpackningar. Vår målsättning är att alla pappersförpackningar i våra produkter ska vara
antingen av återvunnet eller FSC-märkt papper.
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Samtliga priser i denna folder är angivna i SEK exkl.moms & frakt. Priserna gäller t.o.m. 2022-04-30.

