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Heta julklappstips från Clas Ohlson! 

Julhandeln har redan kommit igång såväl på nätet som i Clas Ohlsons dryga 200 

butiker. Och redan nu kan vi avslöja vad som finns på mångas önskelistor i år.   

− En kategori som går starkt är produkter för det smarta hemmet, som exempelvis 

väderstationer och trådlösa system för styrning av ljus och värme. Väderstationen från 

Netatmo är väldigt populär och det är nog ingen vågad gissning att den kommer att ligga 

under många granar i jul. Med Netatmo kan du få all information om till exempel 

utomhustemperatur, luftkvaliteten och ljudnivån inomhus direkt till mobilen, säger Eva 

Berg, sortimentschef på Clas Ohlson.  

En annan storsäljare som är särskilt uppskattad på våra nordiska marknader är den 

energibesparande kaminfläkten.  

– Kunderna uppskattar särskilt hur den snabbt fördelar värmen i rummet och att den 

fungerar utan sladdar och batterier. Och det man själv är nöjd med köper man ju även 

gärna som julklapp till någon man tycker om, fortsätter Eva Berg.    

Clas Ohlsons sortiment av musikprodukter växer från år till år och självklart finns en 

mängd högljudda produkter att välja mellan. Men om man vill erbjuda barnen möjlighet att 

lyssna på sin favoritmusik eller titta på sina favoritfilmer utan att riskera alltför hög volym 

rekommenderas hörlurar för barn som har inbyggd decibelbegränsning. För de lite äldre 

finns självklart även flera varianter av årets julklapp i Sverige, VR-glasögon, i sortimentet. 

Men även klassiska verktyg går ofta hem som julklapp.  

– För hemmafixaren är ofta julledigheten en bra tid att slutföra stora och små projekt. Vi 

har riktigt bra efterfrågan på vårt paket med krysslaser och avståndsmätare just nu, säger 

Eva Berg.   

Slutligen är all typ av belysning populär så här års. Som julklapp till den friluftsintresserade 

rekommenderas mössan med LED-belysning, som finns både i grått och svart. Perfekt 

både på kvällspromenaden såväl som i löparspåret.  

För mer information kontakta: 

Niklas Carlsson, Informationschef Sverige, telefon 0247-444 29 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för 

vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av 

prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq 

Stockholm, har en omsättning om över 7,5 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på 

www.clasohlson.com. 

http://www.clasohlson.com/se/b/El/Smarta-hem
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4derstation-Netatmo-Weather-Station/Pr365561000
http://www.clasohlson.com/se/Kaminfl%C3%A4kt-med-2-blad/Pr409836000
http://www.clasohlson.com/se/H%C3%B6rlurar-f%C3%B6r-barn-Zagg-Little-Rockerz-Costume/38-7703
http://www.clasohlson.com/se/b/Multimedia/Gaming-&-speltillbeh%C3%B6r/VR-glas%C3%B6gon
http://www.clasohlson.com/se/Krysslaser-HL10-S-och-avst%C3%A5ndsm%C3%A4tare-HD200/41-1086
http://www.clasohlson.com/se/M%C3%B6ssa-med-LED-belysning-Lumus/31-9147-1
http://www.clasohlson.com/

