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Kvalitet for fremtiden

BRUG TRÆ I KAMPEN
MOD KLIMAFORANDRINGERNE
Træ er et lager af CO2 i skovene og træprodukter er meget ofte det mest klimavenlige materiale at
vælge. Det forudsætter dog at træet er dyrket og fældet på lovlig og bæredygtig vis.
FSC®-mærket på produkter er din garanti for at du køber bæredygtigt træ. FSC® er en international
non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC® hverken producerer eller sælger varer. I en
FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® en
sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret
uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.
Vi tilbyder en serie af FSC® certificerede træbørster til husholdningen. Børsterne er i høj kvalitet og i et
klassisk holdbart design. Med den rette behandling kan du have børsterne i lang tid. Et meget simpelt
klimaråd er at købe færre ting, men af bedre kvalitet og passe godt på dem. Det sparer rigtig meget på
klimakontoen samtidig med du får lækre produkter, du kan nyde at bruge i lang tid.
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OPVASKEBØRSTE - TOP STANDARD
Materiale/skaft: FSC® certificeret bøgetræ
Overfladebehandling: Olieret
Børstehår: 50% hestehår og 50% syntetisk hår
Størrelse: 23 x 4 cm
En kombination der forener hestehårenes bløde
og elastiske egenskaber med de syntetiske fibres
holdbarhed. Hvilket giver en blød, men samtidig
hårdfør børste til den daglige opvask.
Skaftet er brændemærket med FSC logo
ART. NR. : 3557

GROV OPVASKEBØRSTE - TOP STANDARD

PROD
U

Materiale/skaft: FSC® certificeret bøgetræ
Overfladebehandling: Olieret
Børstehår: 100% mexicofibre
Størrelse: 23 x 4 cm
Mexicofibre er naturfibre, der giver en stivere
børste. Fibrene indeholder kisel, hvilket giver
en vis slibende/polerende effekt. En rigtig god
børste til den grovere opvask.
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Skaftet er brændemærket med FSC logo
ART. NR. : 3558

KØKKENSKRUBBER

PROD
U

Materiale/skaft: FSC® certificeret bøgetræ - Olieret
Børstehår: 50% unionshår & 50% mexicofiber
Størrelse: 13,5 x 4,5 x 4 cm
Praktisk lille børsten er i et brugervenligt design, der
ligger godt i hånden. Børstens hår er opdelt i to felter.
Et felt med unionshår, en blanding af to plantefibre
- mexicofibre og bassine. Unionhår er god til den grove
rengøring. Derudover et felt med 100% mexicofibre. De er
blødere og indeholder kisel, hvilket giver en vis slibende/
polerende effekt. Skrubberen er fødevaregodkendt, så den
er ideel til rengøringen og afvaskning af f.eks. gulerødder,
kartofler eller andre rodfrugter.
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ART. NR. : 3617
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HÅND-SKUREBØRSTE - GROV

Materiale/skaft: FSC® certificeret bøgetræ
Overfladebehandling: Olieret
Børstehår: 100% Mexicofibre
Størrelse: 8 x 7 cm
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Grydebørsten til den grove opvask. Den skrubber effektivt
gryder, pander og tallerkner for f.eks. fastbrændt madrester.
Børstehårene er mexicofibre også kaldet tampicofibre. Fibrene
er plantefibre, der stammer fra bladribberne fra agave kaktussen. Fibrene indeholder kisel, hvilket giver en vis slibende/
polerende effekt. En god lille børste, der ligger godt i hånden.

PRODU
C

HÅND-SKUREBØRSTE - EKSTRA GROV
Materiale/skaft: FSC certificeret bøgetræ
Overfladebehandling: Olieret
Børstehår: 100% Union fibre
Størrelse: 8 x 7 cm
®
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Grydebørsten til den grove opvask. Den skrubber effektivt
gryder, pander og tallerkner for ekstra genstridigt snavs og
fastbrændte madrester. Børstehårene er i union fibre, som er
en mix mellem to plantefibre. Tampico fra agave kaktussen og
palmyra som kommer fra bladende fra palmetræer. En god lille
børste, der ligger godt i hånden.
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DEKORATIV TOILETBØRSTE-SÆT

Toiletbørste sæt i FSC® certified træ og farvet glas.

PROD
U

Toiletbørsten er en nødvendighed på ethvert toilet,
så hvorfor ikke vælge et sæt der er dekorativt. Skålen
tilbydes i et udvalg af 2 stilfulde farver og med en
kvalitetsbørste i FSC®- certificeret træ.

Material:
Skaft: 100% FSC® certificeret bøgetræ
Børstehår: 50% tampico fibre & 50% kokosfibre
Skål: 100% glas
Farve: Assorterede farver i sort og grå.
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Størrelse:
Børste : 34 x 8 x 8 cm
Skål: 11 x 9,5 x 9,5 cm
ART. NR. : 3959

FLASKEBØRSTE
Materiale: FSC® certificeret bøgetræ & metalwire
Børsterhår: 100% mexicofibre
Størrelse: L/ 31 cm & D/ børstehår: 4,5 cm

PROD
U

Flaskebørsten er udelukkende i naturlige
materialer - Bæredygtigt bøgetræ, metal og
dyrehår. Håndtaget har et praktisk metalophæng. Den lille børste er velegnet til rengøring
af sutteflasker og drikkedunke.
ART. NR. : 3689
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FEJEKOSTE-HOVED
Materiale: FSC® certificeret bøgetræ -Ubehandlet
Børstehår: 50% hestehår og 50% syntetisk hår
Gevind: Metalindsats med tysk gevind
Størrelse: 30 cm
Kost til indendørs brug i et specielt design hvor hårene
sidder i en konkav form. Derved føres skidtet naturligt ind
midt på kosten, når man fejer. Fejekosten er i en kombination af hestehår og syntetiske fibre. Hestehår er gode til
blød og effektiv rengøring, men for at få en stivere og mere
modstandsdygtig kost er de blandet med syntetiske hår.
ART. NR. : 3722

GULVSKRUBBE-HOVED

PROD
U

Materiale: FSC® certificeret bøgetræ - Ubehandlet
Børstehår: 100% unionfibre
Gevind: Metalindsats med tysk gevind
Størrelse: 28 cm

D BY
CE

NATU
RE

D BY
CE

NATU
RE

stic
P l af r e e

Produceret i et specielt design hvor hårene sidder i en konkav
form. Derved føres skidtet naturligt ind midt på skrubben, når
man skurer gulvet. Hårene er i en union mix, en blanding af to
plantefibre. Der giver en robust og effektiv skubber.
ART. NR. : 3723

PROD
U

SKAFT

Materiale: FSC® certificeret fyrretræ - Ubehandlet
Størrelse: 140 cm
Gevind: Metalindsats med tysk gevind
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P l af r e e

Med holdbart metalgevind der passer til vores
FSC® certificeret fejekoste-hoved og FSC® certificeret
gulvskrubbe-hoved.
ART. NR. : 3779
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SMUKT FEJEBAKKESÆT LAVET I
BÆREDYGTIGT TRÆ

LILLE FEJEBAKKESÆT
Skaft: 100% FSC® certificeret bøgetræ
Fejbakke: Sort lakeret jern
Børste hår: 100% naturfibre
Størrelse:
Kost: 28,5 x 7,5 x 4 cm
Fejebakke: 32 x 21,7 x 4,5 cm

PROD
U

To fejebakkesæt i FSC® certificeret træ til indendørs brug. Et lille Fejebakkesæt med lædersnor til ophæng og et højt fejebakkesæt. Begge er dekorative
fejebakkesæt i smukke materialer, der kan holde i rigtig mange år.
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ART. NR. : 3961

HØJT FEJEBAKKESÆT
Skaft: 100% FSC® certificeret bøgetræ
Fejbakke: Sort lakeret jern
Børste hår: 50% hestehår & 50% syntetisk hår
Størrelse:
Kost: 90 x 21 x 4 cm
Fejebakke: 98 x 25 x 26 cm
ART. NR. : 3999
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FÅ STYR PÅ STØVET
FJERKOST M/ STRUDSFJER
Skaft: Træ & PP
Børstehår: Strudsefjer
Længde: 48 cm
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Elegant støvkost med bløde strudsefjer, der er både smuk og
effektiv. Strudsefjerene indfanger støvet i stedet for bare at
sprede det ud i luften. Hvorefter man kan ryste kosten udenfor og
komme af med støvet. Brug den overalt i dit hjem f.eks. hylder og
vindueskarme. Den kommer nemt rundt omkring og man undgår
derved at flytte på genstandene. Skaftet er lavet i hårdt træ, der
er både smukt og meget holdbart.
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ART. NR. :

HÅNDFLETTET TÆPPEBANKER
Materiale: 100% Rattan
Størrelse: 40 x 24,5 cm

PROD
U

Klassisk gammeldags tæppebanker, der ikke har ændret
design i mange år og med god grund. Tæppebankeren er
stadig en af de mest effektive redskaber til få banket støv
ud af f.eks. dyner, måtter og tæpper. Samtidig er den meget
dekorativ med de smukke flettede snoninger. Hver tæppebanker er lidt forskelligt, da den er lavet i naturmateriale og
flettet i hånden.
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ART. NR. : 3995
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MADE FROM WOOD - KARKLUDE

Karklude lavet af 100% træfibre og afgiver derfor ikke microplast til naturen.
Materialet er lavet af FSC® certificeret og andet kontrolleret træfibre, hvilket er med
til at sikre at træet, der er brugt, stammer fra bæredygtigt skovbrug.

Materiale: Naturlig viskose med 1/0 farvet tryk.
Antal: 8 stk.
Størrelse: 30 x 30 cm
Tykkelse: 110 gms

PROD
U

Kludene har en stor sugeevne og er derfor rigtig velegnet til rengøring og aftørring.
De har en lang levetid, men vil dog med tiden slides tyndere.
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ART. NR. : 4035
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STRIKKEDE KLUDE - LUKSUS I HVERDAGEN
Strikkede bomulds-karklude får tankerne tilbage til de gode gamle dage. De er dekorative og har
samtidig en lang holdbarhed på linie med håndklæder og viskestykker. De kan vaskes ved 60° i
vaskemaskinen. Da de er strikket af 100% økologisk bomuld afgiver de ingen microplast, når de
vaskes. Konventionel dyrket bomuld er en af de afgrøder, der kræver det højeste brug af pesticider.
Det er desværre kun en af de mange negative sider konventionel dyrket bomuld har på miljøet.
Derfor er det vigtigt at gå efter produkter i økologisk bomuld, hvis man vil være med til at sikre en
bæredygtig fremtid.

LUKSUS STRIKKEDE KARKLUDE

PROD
U

Materiale: 100% økologisk bomuld
Strik: Alm. ret og vrang strik
Størrelse: 26 x 26 cm el. 32 x 32 cm
Antal per salgenhed: 3 stk
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Tilbydes i to forskellige farvekombinationer
Natur & Trend

ART. NR. : 4062
ART. NR. : 4063

STRIKKET RENGØRINGSKLUD

PROD
U

Materiale: 100% økologisk & ubleget bomuld
Størrelse: 30 x 34 cm
Antal per salgenhed: 2 stk
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Dette produkt er i 100% økologisk ubleget bomuld. Din
garanti for, at der ikke er blevet brugt giftige kemikalier
under dyrkningen og under blegningsprocessen.

ART. NR. : 4061
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PROD
U

NATUR RENGØRINGSSVAMP - LOOFAH
Svamp: 100% cellulose af træfibre
Skureflade: Loofahsvamp
Samling: Syet
Størrelse: 23 x 4 cm
Antal per salgsenhed: 1 stk
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Loofah er en stor, fiberrig squash-agtig frugt fra en tropisk/subtropisk slyngeplante. Den har i mange år været brugt til eksfolierende
badesvampe, men er også effektiv til almindelig rengøring. Her er
den syet sammen med en naturlig cellulosesvamp, hvorved det
undgåes at bruge lim i produktionen.
Svampen rengøres nemt efter brug stående i opvaskemaskinens
glasskuffe eller overhældes med kogende vand.
ART. NR. : 4109
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Svamp: 100% cellulose af træfibre
Skureflade: 50% fibre af sisalplanten eller 50% Kokosfibre
iblandet 25% genanvendeligt PET & 25% ny PET
Samling: Limet - polyurethanlim.
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RENGØRINGSSVAMPE - SISAL/KOKOS
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To-sidet rengøringssvamp med lang holdbarhed

Grov skureside med fibre fra henholdsvis sisalplanten og kokosskaller fjerner effektivt genstridig snavs. De naturlige fibre er tiblandet PET for at opnå den nødvendige modstandskraft og holdbarhed.
Halvdelen af den brugte PET er genanvendt. Den bløde svampedel
er i naturlig cellulose af træfibre. Den har en høj absorberingsevne,
efterlader ingen ridser og kan bruges til alle overflader.
Svampen rengøres nemt stående i opvaskemaskinen eller
overhældes med kogende vand.

Tilbydes i to forskellige sampakninger:
1

SISAL + CELLULOSE
Antal: 3 stk.
Størrelse:
11.5 x 6.7 x 1.8cm
ART. NR. : 4134

2

SISAL / KOKOS + CELLULOSE
Antal: 8 stk.
Størrelse:
80 x 60 x 2,3 cm
ART. NR. : 4138
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TØRRETUMBLER BOLDE
Materiale: 100% naturlig hvid uld
Antal: 3 stk.
Størrelse: Diameter 7 cm

PRODU
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TØR TØJET NATURLIGT
BY NATURE
ED

stic
Plafree

Placerer de tre tørretumbler-bolde sammen med tøjet i
tørretumbleren. Boldene hjælper med at skille tøjet ad og
derved reduceres tørretiden op til 25%. Det svarer til mellem
10-30 minutters tørretid, og du sparer derved både miljøet og
din økonomi for en masse unødig energi og CO2 udledning.
Ydermere har det en udglattende effekt på tøjet, så man får
blødt og luftigt tøj helt uden at bruge skyllemiddel.
Boldene har en lang levetid og kan holde til at komme i
tørretumbleren rigtig mange gange.

TØJSNOR - 100% NATURFIBRE

PRODU
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ART. NR. : 70328
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Materiale: Snoet Sisalfibre
Længde: 20 mtr.

STORM TRÆKLEMMER

Materiale: FCS® certificeret birketræ
Fejder: Galvaniseret metal
Størrelse: 82 x 11 mm
Antak: 24 stk.

PRODU
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ART. NR.: 0982
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ART. NR. : 0204
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Fnugrullle med holdbart skaft i træ. Kan bruges igen og
igen, bare skift rullen med klæbepapir. Effektiv mod fnug,
støv og pels på tøj, møbler og tæpper. Et ’must have’ for
enhver pelsdyrejer.
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Materiale/Skaft: Ubehandlet træ
Antal klæbeark per rulle: 20 ark
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FNUGRULLE MED TRÆSKAFT
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ART. NR. : 3450
ART. NR. : 3449

KØKKENKLUD I BAMBUS
Materiale: 100% bambus viskose
Størelse: 30 x 30 cm
Antal: 2 stk.
Bambusfibre har en meget høj sugeevne, cirka 3 gange
så høj som bomuld og er fnugfrie, hvilket gør klude af
bambusfibre egnet til mange formål. Brug kludene som
både rengørings- og karklude eller som et lille viskestykke
til aftørring af fx. glas og vinduer. Da den er ultra blød,
egner den sig også som en lækker vaskeklud til ansigt
og hænder.
Bambus er en 100% fornybar resurse. Det er en meget
hurtig voksende plante, derfor absorberer bambus op til
5 gange mere CO², end træer kan. Bambus er en hårdfør
plante og kræver ikke ret meget vand under dyrkning
ART. NR. : 4226
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