
Välj din gåva

Från Sverige.
Med kärlek.

360 kr

E T T  VÄ R D E  S O M  VA R A R

gavokort



GÅVOKORT 360 KR
Mottagaren får en presentförpackning med en utvald 

plusgåva: Tinas handduk med mönstret pepparkvarn. 

Dessutom ingår en specialutgåva av den helt nya 

kokboken ”Tinas klassiker”, framtagen särskilt för detta 

tillfälle. I present förpackningen medföljer också gåvokortet 

där mottagaren själv väljer sin gåva ur sortimentet, Tina 

Nordström by Ekelund. Allt förpackat med en passande 

gördel som ger gåvan en vacker helhet. Produkterna är 

tillverkade i Sverige.

EN GÅVA 
ATT LEVA MED!

Tina Nordström är Sveriges första kvinnliga kockstjärna, tv-kock  

och kokboksförfattare. Ekelund är Sveriges äldsta linneväveri.  

Nu är det premiär för ett samarbete som startar i Horred,  

Viskadalen och slutar hemma vid köksbordet. 

All tillverkning sker i vår egen fabrik. Väveriet är kärnan i vårt hantverk och 

merparten av våra produkter är tillverkade i 100 procent  

ekologisk bomull och lin. Produkterna är märkta med  

GOTS, Global, Organic, Textile, Standard.

Vi är glada och stolta att kunna erbjuda Tinas kollektion som fint  

paketerade gåvor vid tillfällen värda att uppmärksamma lite extra. 



DISKDUKAR

Välj 3 st diskdukar, se nedan,  

i valfritt mönster och färg. 

TINAS DISKDUKAR
En diskduk är en textil som används för rengöring av kök, särskilt av  

diskbänkar. Lin är en stark fiber som passar för kökets utmaningar,  

i kombination med bomull får man en diskduk som håller länge. 

Storlek diskduk: 35 x 28 cm

gava 1
360 kr



TINAS HANDDUKAR
En handduk är avsedd för att torka bort fukt från händer och husgeråd.  

Tinas handdukar kan med fördel användas till kökets alla utmaningar.  

Sköna, vackra och en användbar och fin inredningsdetalj i köket. 

Storlek handduk: 35 x 50 cm

HANDDUKAR

2 st handdukar* 

TINAS BORDSLÖPARE
Bordslöparen skiljer sig från duken genom att vara smal i förhållande  

till det bord den ska ligga på. Löparen skyddar bordet samtidigt som  

den är dekorativ och skapar stämning i dukningen. 

Storlek bordslöpare: 35 x 120 cm

BORDSLÖPARE

1 st bordslöpare*

*Välj bland 33 kökshanddukar i valfritt mönster och färg.

*Välj bland 20 bordslöpare i valfritt mönster och färg.

gava 2
360 kr

gava 3
360 kr



TINAS KURBITS, BRICKA OCH GLASUNDERLÄGG
Tinas kurbitsbricka och glasunderlägg passar i alla kök  

och piffar upp när det bjuds på något gott.  

Storlek bricka: 27 x 20 cm, glasunderlägg: ø 9 cm

TINAS SOMMAR, BRICKA OCH GLASUNDERLÄGG
Tinas sommarbricka och glasunderlägg passar i alla kök  

och piffar upp när det bjuds på något gott.  

Storlek bricka: 27 x 20 cm, glasunderlägg: ø 9 cm

1 ST BRICKA + 2 ST GLASUNDERLÄGG 1 ST BRICKA + 2 ST GLASUNDERLÄGG

gava 4
360 kr

gava 5
360 kr



TINAS SOMMAR, TRYCKT HANDDUK OCH DISKDUKAR
Handduk i 50% lin och 50% bomull. Disktrasan är en fiberduk som består av naturlig  

cellulosa och bomullsfiber, vilket gör den till en komposterbar naturprodukt.  

Storlek handduk 50 x 70 cm, diskduk: 18 x 20 cm

TINAS KURBITS, TRYCKT HANDDUK OCH DISKDUKAR
Handduk i 50% lin och 50% bomull. Disktrasan är en fiberduk som består av naturlig  

cellulosa och bomullsfiber, vilket gör den till en komposterbar naturprodukt. 

Storlek handduk 50 x 70 cm, diskduk: 18 x 20 cm

TINAS SOMMAR

1 st tryckt handduk + 2 st tryckta diskdukar

TINAS KURBITS

1 st tryckt handduk + 2 st tryckta diskdukar

gava 6
360 kr

gava 7
360 kr



VAR DAGS GLÄDJE.
FÖR ÄLSKADE HEM.

Ekelund är ett globalt varumärke med rötterna i svensk  

formtradition. Vi skapar inspirerande design som väcker  

hemlängtan var dag, både nu och i framtiden.

Familjeföretaget Ekelund kommer från Horred, Viskadalen – en bygd  

präglad av envishet, sammanhållning och entreprenörsanda.  

All tillverkning sker här, i vår egen fabrik. Vi vågar stå för kvalitet,  

hållbarhet och förnyad tradition. Och när vi kombinerar  

dessa värden med ett samtida uttryck och ett sortiment  

som ligger rätt i tiden, får vi produkter som hittar  

en naturlig plats i människors vardag.

PRODUKTION MED OMTANKE
Väveriet är kärnan i vårt hantverk. Vi skapar produkter som väcker  

hemlängtan hos användarna. Och som har en naturlig plats i  

människors liv, vardag som fest. Den minsta gemensamma  

nämnaren för varumärket Ekelund är också en övertygelse  

om vad en linneduk i 100 procent naturmaterial eller en  

kvalitetsvävd kökshandduk tillför – nämligen  

en vackrare vardag och glädje till hemmet.

ÄLSKAR ATT ANVÄNDAS 
Varje gång en textil från Ekelund tar plats vid köksbordet, en solig  

lördag i juli eller en regnig dag i november har vi lyckats att förmedla  

vår kärlek till hantverket, till naturliga material och till det äkta.  

Våra produkter hjälper till att skapa vackra och älskade hem.  

– Vi skapar hemlängtan.



För att lyckas i köket gäller det att våga, att smaka 

och smaka igen – och inte minst att umgås.

Varma hälsningar Tina

Design: Linda Svensson Edevint 
35x120 cm / 14x47 inch 
100 % organic cotton 
Made in Sweden by Ekelund

LÖPARE
TABLERUNNER

BESTICK 24
Löpare / Tablerunner 

35x120 cm / 14x47 inch
 100 % organic cotton 340023 6634117

GOTS
The Global Organic Textile Standard (GOTS) is recognised as the world’s leading proces-
sing standard for textiles made from organic fibres. It defines high-level environmental 
criteria along the entire organic textiles supply chain and requires compliance with social 
criteria as well.

Organic Cotton
Organic cotton is grown without chemical pesticides and using only natural fertilisers. By 
choosing organic products, you contribute to a better environment and a sustainable world.

Care instructions
Wash separately first time. Refer to washing symbol on the product label. For optimal 
smoothness, dampen textile and then iron lengthwise. Threads used for the hem shall 
remain as is and may not be cut until after the first wash. Labeled size applies to a washed 
product. 

”Mina bästa tips för att lyckas i köket är att våga, smaka av, göra vackert och njuta med alla 
sinnen. Hoppas att min fina textilkollektion ska hjälpa dig att uppnå detta!”  - Tina Nordström

organic
Certified by IMO

150221
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Tina Nordström

Lustfyllda textilier  
som gjorda för att skrynklas,  

spillas på och leva med!



VAR SÅ GOD,
ETT VÄRDE SOM VARAR

Gåvomottagaren får Tinas kokbok + handduk + gåvokort 

i ett vackert paket. Mottagaren väljer sin gåva på ekelunds.se  

och noterar sin personliga kod. Vald produkt skickas till  

mottagaren, gåvokortet gäller t.o.m 31/3 2017.  

Leveranstid ca. 14 dagar, vid högsäsong något längre.  

Alla priser är exklusive moms, frakt tillkommer.

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB 

SE-519 30 Horred, Sweden 

gavor@ekelunds.se 

gavor.ekelunds.se


