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Köphjälp

 

En hyllning till hantverk och sunt förnuft 
Hur kan vi göra ditt liv hemma bekvämare med kunskap om hur människor levde 
förr? Ett sätt är att inspireras av traditionellt hantverk. Som formgivarna Tina 
Christensen och Kai Legaard när de skapade BONDHOLMEN. Varje detalj i serien är en 
hyllning till sunt förnuft från förr. Det är många små saker tillsammans som gör det 
moderna utelivet lite enklare och mer hållbart.

Hållbart material med naturlig känsla 
Alla produkter i serien BONDHOLMEN är tillverkad av högkvalitativ, håll-
bart odlad eukalyptus. Eukalyptus är ett tåligt, hårt träslag som lämpar sig för 
utomhusbruk,eftersom det är kompakt och har naturligt hög mängd olja som hjälper 
att skydda mot väder och vind, uttorkning och mögel. Den gråfärgade ytan i tre lager 
gör delarna ännu mer tålig för utomhusbruk och gör även att den smälter in i utom-
husmiljön.

BONDHOLMEN
Utemöbler
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Matplatskombinationer

Middag för två. Ett litet bord med plats för dig och en vän. För 
att göra karmstolen så bekväm som möjligt för dig designade 
vi den med generösa dimensioner, både sitsen och armstöden, 
för att de ska ge ett bra stöd. Lätt upphöjd kant på baksidan av 
sitsen för att hålla en stolsdyna på plats. 
Denna kombination 1.885:- (493.294.54)
Denna kombination med JÄRPÖN/DUVHOLMEN  
sittdynor, antracit 2.325:- (493.297.03)

Inköpslista:
BONDHOLMEN bord, grålaserad. 65×65 cm 1 st 1 st
BONDHOLMEN karmstol, grålaserad 2 st
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA eller 
HÅLLÖ 50×50 sittdynor 2 st

Plats för fyra. Bordets runda form inbjuder till gemenskap, 
eftersom alla kan se varandra. 
Denna kombination 3.775:- (293.304.82)
Denna kombination grålaserad med JÄRPÖN/DUVHOLMEN 
sittdynor, antracit 50×50 cm 4.655:- (993.305.39)

Inköpslista:
BONDHOLMEN bord, grålaserad. Ø108 cm 1 st

BONDHOLMEN karmstol, grålaserad 4 st

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA

eller HÅLLÖ 50×50 sittdynor 4 st

En plats i skuggan. Hålet i mitten av bordsskivan håller ditt 
parasoll på plats. Benen kan enkelt fällas ihop för att göra bor-
det enklare att förvara

Denna kombination 5.765:- (393.240.13)
Denna kombination med JÄRPÖN/DUVHOLMEN sittdynor, 
antracit 7.085:- (893.285.27)

Inköpslista:
BONDHOLMEN bord, grålaserad, 235×90 cm 1 st
BONDHOLMEN karmstol, grålaserad 6 st
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA
eller HÅLLÖ 50×50 sittdynor 6 st
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Loungekombinationer

Avkoppling på liten yta. Koppla av på mindre yta
i BONDHOLMEN fåtölj med bekväma dynor.
Denna kombination med JÄRPÖN/DUVHOLMEN sitt och
ryggdyna, antracit 1.775:- (593.207.59)
Denna kombination med FRÖSÖN/DUVHOLMEN sitt och
ryggdyna, beige 1.555:- (193.208.41)

Inköpslista:
BONDHOLMEN fåtölj 1 st
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA eller 
HÅLLÖ sittdyna 62×62 cm 1 st
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA ryggdyna 62×44 cm, eller HÅLLÖ ryggdyna 62×42 cm 1 st

För en eller två. Sträck ut dig och ta en tupplur eller spendera 
tid med din favoritperson i BONDHOLMEN 2-sits soffa med 
bekväma dynor.  
Denna kombination med JÄRPÖN/DUVHOLMEN sitt och
ryggdyna, antracit 4.055:- (593.207.83)
Denna kombination med FRÖSÖN/DUVHOLMEN sitt och
ryggdyna, beige 3.615:- (593.237.74)

Inköpslista:
BONDHOLMEN 2-sits soffa 1 st

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA eller 

HÅLLÖ sittdyna 62x62 cm 2 st

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 

KUDDARNA ryggdyna 62x44 cm eller HÅLLÖ ryggdyna 62x42 cm 2 st

Ett vardagsrum under bar himmel. Sköna fåtöljer, ett gene-
röst soffbord och en bekväm soffa – skapar ett mysigt utomhus 
vardagsrum med BONDHOLMEN möbelgrupp med 4 sittplatser. 
Denna kombination med JÄRPÖN/DUVHOLMEN sitt och
ryggdyna, antracit 8.400:- (693.208.29)
Denna kombination med FRÖSÖN/DUVHOLMEN sitt och
ryggdyna, beige 7.520:- (693.237.62)

Inköpslista:
BONDHOLMEN fåtölj 2 st
BONDHOLMEN 2-sits soffa 1 st
BONDHOLMEN soffbord 1 st
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA eller 
HÅLLÖ sittdyna 62x62 cm 4 st
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA ryggdyna 62x44 cm eller HÅLLÖ ryggdyna 62x42 cm 4 st
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Alla delar och priser

Lounging och avslappning
BONDHOLMEN fåtölj. B62×D62×H30 cm.

Grålaserad 304.206.60 995:-

BONDHOLMEN 2-sits soffa. B124×D62×H30 cm.
Grålaserad 704.206.63 2.495:-

Dynor för BONDHOLMEN fåtölj och 2-sits soffa

JÄRPÖN fodral säljs separat från DUVHOLMEN innerkudde, vilket gör det enkelt att 
ändra utseende och hålla överdraget fräscht 

JÄRPÖN  innerkudde för ryggdyna. 62×62 cm. 
Komplettera med DUVHOLMEN innerkudde 62×62 cm. Säljs 
separat. Maskintvätt, max 40°C. 
Vit 904.453.18 250:-
Antracit 004.453.27 250:-
Brunröd 904.453.23 250:-

DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna. 62×62 cm. Tjocklek 
12 cm. 

503.918.50 200:-

JÄRPÖN fodral för ryggdyna. 62×44 cm. Komplettera 
med DUVHOLMEN innerkudde 62×44 cm. Säljs separat. 
Maskintvätt, max 40°C. 
Vit 404.452.88 200:-
Antracit 504.452.97 200:-
Brunröd 404.452.93 200:-

DUVHOLMEN innerkudde för ryggdyna. 62×44 cm. 
Tjocklek 14 cm. 

103.918.33 130:-

FRÖSÖN fodral säljs separat från DUVHOLMEN innerkudde, vilket gör det enkelt att 
byta utseende och hålla överdraget fräscht. 

FRÖSÖN innerkudde för ryggdyna. 62×62 cm. Komplettera 
med DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna 62×62 cm. Säljs 
separat. Maskintvätt, max 40°C .
Beige 903.917.11 140:-
Mörkgrå 403.917.18 140:-
Röd 603.917.84 140:-
Blå 103.918.14 140:-

DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna. 62×62 cm. Tjocklek 
12 cm. Komplettera med FRÖSÖN eller JÄRPÖN fodral för 
sittdyna 62×62 cm. Säljs separat. 

503.918.50 200:-

FRÖSÖN fodral för ryggdyna. 62×44 cm.  Komplettera 
med DUVHOLMEN innerkudde för ryggdyna 62×44 cm. Säljs 
separat. Maskintvätt, max 40°
Beige 703.917.12 90:-
Mörkgrå 003.917.15 90:-
Röd 603.918.02 90:-
Blå 303.918.32 90:-

DUVHOLMEN innerkudde för ryggdyna. 62×44 cm. 
Tjocklek 14 cm. Komplettera med FRÖSÖN eller JÄRPÖN 
fodral för ryggdyna 62×44 cm. Säljs separat. 

103.918.33 130:-

Matplats
BONDHOLMEN bord. Plats för 1-2 personer. 65×65 cm, höjd 
74 cm.
Grålaserat 104.205.76 695:-

BONDHOLMEN bord. Plats för 4 personer. Ø108 cm, höjd 
74 cm.
Grålaserat 904.205.77 1.395:-

BONDHOLMEN bord. Plats för 6 personer. 235×90 cm, 
höjd 74 cm. Benen kan enkelt fällas ihop för att göra bordet 
enklare att förvara.
Grålaserat 104.205.62 2.195:-

BONDHOLMEN avlastningsbord. 111×46 cm, höjd 74 cm. 
Det här avlastningsbordet för utomhusbruk kan användas 
som extra förvaringsyta bredvid ditt utematbord, bakom din 
utesoffa, vid en vägg eller användas som rumsavdelare. 
Grålaserat 304.206.17 995:-

BONDHOLMEN karmstol. Sits: B50×D50×H42 cm.

Grålaserat 804.206.29 595:-

Dynor för BONDHOLMEN karmstol

JÄRPÖN fodral säljs separat från DUVHOLMEN innerkudde, vilket gör det enkelt att 
ända utseende och hålla överdraget fräscht.  

JÄRPÖN fodral för sittdyna. 50×50 cm. Komplettera 
med DUVHOLMEN innerkudde 50×50 cm. Säljs separat. 
Maskintvätt, max 40°C.
Vit 304.453.02 140:-
Antracit 204.453.12 140:-
Brunröd 204.453.07 140:-

DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna. 50×50 cm. Tjocklek 
5 cm. 

604.178.97 80:-

FRÖSÖN fodral säljs separat från DUVHOLMEN innerkudde, vilket gör det enkelt att 
ändra utseende och hålla överdraget fräscht. 

FRÖSÖN fodral för sittdyna. 50×50 cm. Komplettera 
med DUVHOLMEN innerkudde 50×50 cm. Säljs separat. 
Maskintvätt, max 40°C. 
Beige 904.129.35 80:-
Mörkgrå 504.129.42 80:-
Röd 104.272.24 80:-
Blå 504.129.37 80:-

DUVHOLMEN innerkudde för sittdyna. 50×50 cm. Tjocklek 
5 cm. 

604.178.97 80:-

KUDDARNA sittdyna. 50×50 cm. Tjocklek 7 cm.

Beige 904.179.09 79:-
Ljusblå 904.179.14 79:-
Grå 804.179.19 79:-

HÅLLÖ sittdyna. 50×50 cm. Tjocklek 6 cm.

Svart 402.644.85 129:-
Beige 502.616.79 129:-



KUDDARNA sittdyna. 62×62 cm. Tjocklek 8 cm. Avtagbar 
klädsel. Maskintvätt, max 40°C. Sittdynan ligger stadigt på 
plats, eftersom den har antiglid-prickar på undersidan.
Beige 404.111.08 149:-
Grå 304.111.23 149:-

KUDDARNA ryggdyna. 62×44. Tjocklek 6 cm. Dynan håller 
längre eftersom du kan använda båda sidor genom att 
vända på den.
Beige 404.110.47 79:-
Grå 304.110.62 79:-

HÅLLÖ sittdyna. 62×62 cm. Tjocklek 8 cm. Avtagbar klädsel. 
Maskintvätt, max 40°C. Dynan håller längre eftersom du kan 
använda båda sidor genom att vända på den.
Svart 602.645.40 200:-

HÅLLÖ ryggdyna. 62×42 cm. Avtagbar klädsel. Maskintvätt, 
max 40°C. Dynan håller längre eftersom du kan använda 
båda sidorna genom att vända på den.
Svart 802.644.93 100:-

BONDHOLMEN avlasatningsbord. 111×46 cm, höjd 74 cm. 
Det här avlastningsbordet för utomhusbruk kan användas 
som extra förvaringsyta bredvid ditt utematbord, bakom din 
utesoffa, vid en vägg eller användas som rumsavdelare. 
Grålaserad 304.206.17 995:-

BONDHOLMEN soffbord. 111×60 cm, höjd 47 cm.

Grålaserad 604.206.73 795:-

Alla delar och priser
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Skötsel för BONDHOLMEN   

TOSTERÖ vattentäta möbelöverdrag  
Överdrag för möbelgrupper 

TOSTERÖ överdrag för möbelgrupp. 100×70 cm, höjd 
90 cm. Passar utemöbelgrupper med ett bord och 2 stolar
Svart 502.852.65 249:-

TOSTERÖ överdrag för möbelgrupp. 145×145 cm, höjd 
120 cm. Passar utemöbelgrupper med ett bord och upp till 
4 stolar.
Svart 302.923.23 349:-

TOSTERÖ överdrag för möbelgrupp. 215×135 cm, höjd 
105 cm. Passar utemöbelgrupper med ett bord och upp till 
6 stolar. 
Svart 802.923.25 449:-

Överdrag för fåtöljer och soffor
TOSTERÖ överdrag för fåtöljer och stolar. 109×85 cm, höjd 
90 cm. Passar fåtöljer för utomhusbruk med max. bredd 109 
cm, max. djup 85 cm och max. höjd 90 cm. 
Svart 004.279.22 249:-

TOSTERÖ  överdrag för 2-sitssoffa. 170×100 cm, höjd 
87 cm. Passar 2-sitssoffor för utomhusbruk med max. bredd 
170 cm, max. djup 100 cm och max. höjd 87 cm. 
Svart 104.279.26 349:-

Det bästa sättet att förlänga livslängden på sina utomhusmö-
bler är att rengöra dem regelbundet, inte lämna dem oskydd- 
ade utomhus mer än nödvändigt och att underhålla dem 
regelbundet

Rengöring
Torka rent med mild tvållösning. Torka torrt med en torr och ren 
trasa

Underhåll
För att undvika uttorkning och sprickbildning och förhindra fukt 
från att tränga in i träet rekommenderar vi regelbundet un-
derhåll, t ex en gång per år. Hur ofta beror på hur utsatta dina 
möbler är bland annat för sol, regn och vind. För möbler som 
förvaras utomhus är en indikation på underhåll, när regndrop-
par absorberas direkt in i träet och inte längre bildar små pärlor 
på ytan.

Förvaring
Om möjligt förvara din utemöbler på en torr och sval plats in-
omhus. Vid förvaring utomhus, luta möblerna och använd med 
fördel ett vattentätt överdrag. Efter regn eller snöfall, torka bort 
överflödigt vatten eller snö från plana ytor. För att undvika fukt 
och mögel säkerställ att luft kan cirkulera fritt.

Förvaringsväska och förvaringslåda

TOSTERÖ  förvaringsväska för dynor. 62×62 cm, höjd 
25 cm.
Svart 604.098.21 249:-

TOSTERÖ  förvaringsväska för dynor. 116×49 cm, höjd 
35 cm. 
Svart 202.923.28 249:-

TOSTERÖ förvaringslåda. 129×44 cm, höjd 79 cm.
Svart 104.114.40 399:-

VÅRDA lasyr 
För att få glans och skydd men ingen färg, använd VÅRDA ofärgad lasyr.
 

VÅRDA  trälasyr för utomhusbruk, 500 ml.

Ofärgad 203.331.02 79:-

FIXA penselset. 3-pack. Innehåller: 1 pensel (bredd 25 mm), 
1 pensel (bredd 35 mm) och 1 pensel (bredd 50 mm).

702.900.82 20:-
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