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Orrefors Hunting är en serie produkter med hög 
outdoorfaktor, anpassad för människor som gillar 
att vara ute och äta ute i naturen. Produkterna 
kommer i en läcker förpackning av wellpapp i 
snygg och genomtänkt design och är perfekta  
att ge bort som julklapp eller present.
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Orrefors Hunting Foldable Skillet  
410855
Med denna hopfällbara stekpanna kan du laga 
mat till hela familjen runt lägerelden. Pannan är 
tillverkad i rostfritt och har ett ihåligt handtag i 
vilket du kan sticka in en pinne som förlängning 
om det börjar brännas om händerna. Levereras 
med snygg canvaspåse för förvaring samt 
presentförpackning.
Diameter: 28 cm
Rek 749:-

Orrefors Hunting BBQ Set 
410859
Stadiga grillverktyg för den kräsne grillaren. Handtag i trä som 
isolerar väl från värmen i övrigt i tjockt rostfritt stål för en robust 
känsla och stadighet. 
Levereras i snygg presentkartong.
Längd: 46 cm
Rek 599:-

Orrefors Hunting Meat Flipper 2-pack 
411137
En kanonbra ”flipper” för grillen. De långa handtagen gör att du inte 
bränner dig men ändå når långt in på grillen på ett smidigt sätt. Går 
utmärkt att flippa kött, kyckling och grönsaker. Kommer i 2-pack 
med olika längd på skaften. Levereras i snygg presentkartong.
Material: Skaft i stål, handtag i gummiträ
Storlek: 32 cm, 55 cm
Rek 299:-

Grillspett 2-pack 
410848
Två ordentliga grillspett i rostfritt stål. Spettets 
konstruktion gör att du enkelt kan skjuta av vad 
du än väljer att ha på det genom att föra en del 
av handtaget framåt. Levereras i två-pack i snygg 
kartong.
Längd: 45 cm
Rek 299:-
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Orrefors Hunting Thermos  
410856
Stor termos för både kall och varm dryck i retrodesign från Orrefors Hunting, 
finns i två storlekar. 
Levereras i snygg kartong. Volym: 1liter och 2 liter
Rek 599:- /699:-

Orrefors Hunting Chain Saw 
410851
En minimalistisk men otroligt effektiv såg att ha med sig ut i skogen. 
Motorsågskedjan med täta tänder skär åt båda hållen och avverkar 
snabbt stockar och mindre träd. Levereras i ett smidigt nylonfodral 
samt presentförpackning.
Längd: 65 cm kedja, totalt 100 cm
Rek 599:-

Orrefors Hunting Knife & Sharpener 
410896
Ett komplett knivset, perfekt för såväl jakt och fiske som för en vanlig 
skogstur. Innehåller en fällbar kniv med bra grepp samt en separat 
knivslip. Kommer i en liten väska som går fint att fästa i bältet. Kniven 
har 3CR14 blad med svart titanplätering, Knivslipen består av stark 
aluminium, två skåror med olika gradantal.
Storlek: knivblad 9,5 cm
Rek 599:-

Orrefors Hunting Glaze Pan 
410849
Liten gryta i gjutjärn att ställa på grillen för att hålla glazen varm, 
levereras med snygg pensel – perfekt kit för den ihärdige grillaren. 
Levereras i snygg presentkartong.
Volym: 0,4 liter
Rek 449:-
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Orrefors Hunting Cooler Backpack 
410847
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort huvud-
fack och tre mindre fickor för tillbehör. Ryggsäcken har 
reglerbara remmar och håller picnicen välkyld under 
hela dagen. Detaljer i PU-läder.
Färg: marin 58, grön 65, grå 95
Volym: ca 23 liter
Rek 899:-



Mycket trevliga och användbara 
outdoorprodukter med förhöjd 
design- och kvalitetskänsla i ett 
smakfullt förpackningskoncept. 

Så kan vi sammanfatta produkterna 
från Orrefors Hunting. 

Sköna stunder i enskildhet i skog 
och mark har under det gångna 
året blivit ett mycket utbrett sätt att 
skapa livskvalitet i en tid av begrän-
sat socialt liv.

Produkterna i denna folder förhö-
jer dessa stunder på många sätt 
och kommer att följa sina ägare 
på många stnder i skog och mark 
under åren som kommer.
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