




Art. nr: B008

Alla goda ting är tre
Klockarebolet innehåller tre mycket an-
vändbara köksredskap. Trägaffeln t.ex. är 
perfekt både vid stekning och finfördelning 
av köttfärsen till fredagstacosen som till lör-
dagmorgonens äggröra.

Inte bara en snygg detalj!
Klockarebolet är inte bara en snygg inred-
ningsdetalj i ditt kök. Med dess unikt forma-
de hållare för redskapen så har Ni alltid Era 
redskap lättillgängliga. Kreativa köksred-
skap för kreativ matlagning!

Minimalt med förpacknings-
material!
Med serien Björka vill vi åstadkomma så 
lite onödig miljöpåverkan som det bara är 
möjligt. Därav ställets utformning med plats 
för redskapen vid transport samt endast ett 
tryckt omslag som håller allt på plats. Enkelt 
och resurssnålt! Faktum är att stället tack 
vare detta vid behov även kan användas 
som ett uppläggningsfat!

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 260 x 120 x 45mm

• Bör ej diskas i maskin! Diska för hand och torka sedan av överflödigt vatten omgående.
• Trä är ett naturligt och levande material som behöver både kärlek och omvårdnad.
 Smörj därför regelbundet in dem med lite matolja för längre hållbarhet.



Art. nr: B002

Till fest eller till vardags?
Varför inte göra vardagen till fest?Med Björ-
kas Tapas set och lite goda tillbehör som 
t.ex. oliver, coctailtomater och diverse andra 
valfria grönsaker, samt dina egna favoriter 
från charkdisken så blir vilken vardag som 
helst genast festligare.

Minimalt med förpacknings-
material!
Med serien Björka Fristad vill vi åstadkom-
ma så lite onödig miljöpåverkan som det 
bara är möjligt. Därför har askens båda de-
lar dels funktionella uppgifter i form av t.ex. 
ostbricka och uppläggningsfat. Samt själv-
klart förvaring av de två pincetterna. Men de 
utgör också tillsammans med ett informativt 
tryckt omslag själva ytterförpackningen un-
der transport.

Plocka dina favoriter!
Med Björkas 18cm långa pincett ”Tingkäl-
lan” plockar man enkelt sina tapas tillbe-
hör, sitt pålägg, sina oliver eller annat gott 
tilltugg.

Användbarhet
Björkas Tapas set Tingkällan passar lika bra 
på middagsbordet vid bjudningar, på soff-
bordet vid filmkvällen eller på picknickfilten 
vid utflykten.

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: Mått: 210 x 95 x 36mm

• Bör ej diskas i maskin! Diska för hand och torka sedan av överflödigt vatten omgående.
• Trä är ett naturligt och levande material som behöver både kärlek och omvårdnad.
 Smörj därför regelbundet in dem med lite matolja för längre hållbarhet.



Art. nr: B004

Servera salladen med stil
En sallad kan vara så mycket: endast lite 
grönt till middagen, eller en fräsch, färg-
grann och en fantastisk måltid i sig själv. 
Oavsett, så förtjänar den att serveras med 
stil! Med Björkas salladsbestick Mölarp be-
höver man heller inte snåla med vinägretten 
i salladen, då ena sleven har ett urfräst av-
rinningshål.

Skärbräda eller uppläggnings-
fat?
Den ena halvan av asken kan beroende av 
behov användas på två olika sätt. Ena sidan 
som skärbräda för bröd och har då frästa 
spår för brödsmulorna och andra sidan som 
ett uppläggningsfat för diverse tillbehör till 
t.ex. salladen.

Ett set med flera funktioner.
Med Björkas Salladsset Mölarp får man sal-
ladsbestick, skärbrädor och uppläggnings-
fat i ett! Snyggt och smidigt förpackat i en 
och samma ask som kräver minimalt med 
utrymme i köksskåpet.

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 268 x 120 x 36mm

• Bör ej diskas i maskin! Diska för hand och torka sedan av överflödigt vatten omgående.
• Trä är ett naturligt och levande material som behöver både kärlek och omvårdnad.
 Smörj därför regelbundet in dem med lite matolja för längre hållbarhet.



Om Björka Fristad
Klassiska köksredskap i trä har vi väl alla använt i vår matlagning? Men hur 
vidareutvecklar man produkter som sett likadana ut i decennier?
Kan man göra de bättre eller på ett bättre sätt? Går det att hitta på nya pro-
dukter för nya användningsområden? Efter lång betänketid, diskussioner och 
oändliga skisser kom vi fram till svaret.
Med hjälp av ledorden: Miljövänligt, Klimatsmart och Svensktillverkat, 
föddes år 2018: Björka Fristad!

”Björka” är en serie köks- och hushållsartiklar designade och tillverkade i 
Sverige. Signifikativt för ”Björka” är den unika designen, de innovativa funktio-
nerna och lösningarna och inte minst dess minimala klimatpåverkan. Produk-
terna tillverkas och förädlas i Fristad och förpackningarna framställs i Borås, 
vilket gör att all produktion koncentrerats till en radie på endast 15km. 
Råvaran: björken, hämtas från de svenska skogarna, vilket gör ”Björka” till en 
av de mest klimatsmarta av alla köksserier på marknaden.

Material: Svensk björk behandlad med livsmedelsgodkänd paraffinolja.

Fem starka argument för ”Björka”:

• Miljövänligt och naturligt material.
• Närproducerat.
• Minimal miljöpåverkan.
• Inga onödiga förpackningar
• Gynnar svenska företag och arbetstillfällen.
 


