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Den perfekta presenten vid 
födelsedagar och andra högtider

Ölunds tillverkar unika skulpturella möbler 
och inredningar som är skräddarsydda  
efter kundens önskemål. Vi förverkligar 
idéer occh tar fram oväntade lösningar, som 
kanske inte ens funnits förut. 
   Genom nyfikenhet och uppfinningsglädje 
har vi utvecklat många egna produkter och 
lösningar genom åren.
   Se mer på vår hemsida www.olunds.com

Barn tycker om att gunga. En gunghäst är en av de mest klassiska
leksakerna som fortfarande är populära och perfekta att ge bort som
födelsedagspresent eller doppresent till ditt barn eller barnbarn.
På magen sitter en sköld där användarens 
namn och årtal skrivs in. Ett slags släktträd 
för framtida generationer. Görs i svensk 
alm, ek, rökt ek eller björk. Har ni egna
önskemål om utformning t.ex. målade, egen-
ritad form på huvudet, kan vi diskutera det. 
För mer information gå in på www.olunds.com   

Prisexempel:
Standard Björk 2800 kr
Standard Ek 3000 kr
Rökt Ek alt. alm 3500 kr
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Fördelar med Ölunds hundmatskålar:
- Stora hundar som äter på golvnivå kan få problem med nacke och strupe. Fråga din veterinär. 
- Skålarna flyger inte omkring, vilket innebär mindre städning. 
- Ställningarna är grundade med linolja som sedan behandlats med Osmos hårdvax olja,

vilket gör dem giftfria och lätta att rengöra. 
- Design / Estetiskt: I ett för övrigt genomtänkt hem där allt från soffan till knoppen på

gardinstången är noga utvalda, så har hundens matplats fullständigt glömts bort
eftersom det hittills inte funnits några alternativ.

- Kan även fås med skålar i stengods, fler skålar eller efter egna önskemål.  
- Skålarna är svensktillverkade rostfria kvalitetsskålar av märket Jonas. 

Ölunds foderbar
”Matplats till människans bästa vän”

Låg med två skålar
Björk.................875kr

Ek.......................985kr

Rökt ek...........1410kr

Hög med två skålar
Björk.................1375kr

Ek.......................1595kr

Rökt ek ...........1895kr

Vägghängd med två skålar
Björk.................1125kr

Ek.......................1350kr

Rökt ek ...........1660kr


