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CanAlt forklæder ternede eller sorte. 
Fremstillet af kasserede kokkebukser fra 

Berendsen tekstilservice.  

Voksen kr. 449,-  

10 % pris kr. 494,-  

 

Børn kr. 329,- 

10 % pris kr. 362,- 

 

(billeder udlånt fra Dansk 
Hjemmeproduktion) 

 

 

 

	

	

 

CanAlt forklæder ternede eller sorte. 
Fremstillet af kasserede kokkebukser fra 

Berendsen tekstilservice.  

Voksen kr. 449,-  

10 % pris kr. 494,-  

 

Børn kr. 329,- 

10 % pris kr. 362,-  

 

(billeder udlånt fra Dansk 
Hjemmeproduktion) 

 

	



 
	
 
CanAlt forklæde model Ring. 

Fremstillet af kasserede forstykker 
og duge fra Berendsen 

tekstilservice.  

kr. 449,-  

10 % pris kr. 494,-  

 

(billeder udlånt fra Dansk 

Hjemmeproduktion) 
 

 
 
 

 
 

	

	

 
CanAlt forklæde model Skjold. 

Fremstillet af kasserede forstykker 
og duge fra Berendsen 

tekstilservice.  

kr. 329,- 

10 % pris kr. 362,- 

 

(billeder udlånt fra Dansk 

Hjemmeproduktion) 
 

 
 
 

 
 

 

	



 

 
 

 
Brødposer fremstillet af kasserede 

kokketøj fra Berendsen 
tekstilservice.  

 

Lille brødpose kr. 99,- 

10 % pris kr. 109,- 

 

Stor brødpose kr. 199,-. 

10 % pris kr. 219,- 

 

(billeder udlånt fra Dansk 
Hjemmeproduktion) 
 

	

	

	

 
Shoppernet af i kanvasstof. Det er 

regnafvisende, imprægneret med 
paraffin, da stoffet var tænkt til 

produktionen af CombiCamp 
telte.  
Mål:  
Højde 36  
Bredde 48  
Bund længde 29 cm og bredde 18 
cm.  
 

kr. 249,- 

10 % pris kr. 274,- 

 

	



Penalhuset er redesignet af solide 

lynlåse fra tidligere CombiCamp 
produktion og kitler fra 

Berendsens tekstilservice.  
Findes i rød, blå, grøn, 

kanvasfarverne som i vores 
shoppernet og mange flere J 

Mål: Højde 20 cm og bredde 9 
cm. 

kr. 199,- 

10 % pris 219,- 

	

Makeup pung i Retro stil, 
redesignet af solide lynlåse fra 

tidligere CombiCamp produktion 
og diverse materialer vi har. 

Findes også i rød, blå, grøn, 
kanvasfarverne som i vores 

shoppernet og mange flere J 
Mål: Højde 11 cm og bredde 21 

cm 

kr. 199,- 

10 % pris 219,- 

	

 

Lynlås pung af kasseret sejl. Mål: 
Højde 13 cm og bredde 8 cm. 

kr. 199,- 

10 % pris 219,- 

	



  

Sækkestol af kasseret sejl fra 
Kalundborg Sejlklub.  

Stolen giver en dejlig rygstøtte og 
er meget komfortabel at sidde i. 

Den er vandafvisende og kan godt 
tåle en byge. Der er en inderstol 

med krøyerkugler.  
Mål: 100 x 150 cm 

kr. 2499,-  

Pris 10 % 2749,- 

Aftør yderposen med en fugtig 
klud. 

 
 

 
 

 

	

	

	

 

Sækkestolen af restmateriale fra 
CombiCamp teltproduktion. 

Stolen giver en dejlig rygstøtte og 
er meget komfortabel at sidde i. 

Sækkestolen kan bruges inde 
såvel som ude. Materialet er 

kraftig kanvas og er coatet med 
paraffin, så sækkestolen kan tåle 

en byge.  
Der er en inderstol med 

krøyerkugler.  
Fås også i farverne brun, blågrå 
og grøn.  

Den kan også vaskes i maskinen 
på skåneprogram ved 30 grader 

C.  

	



Mål: 100 x 150 cm 

kr. 2499,-  

Pris 10 % 2749,- 

 
Rengøring: Aftørres med en fugtig 

klud eller vaskes på skånevask 
ved 30 grader.  

	


