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Gör vardagen lite snyggare med Clas Ohlson Limited Edition – 

första produktserien lanseras den 2 juni 

På Clas Ohlson vill vi förbättra våra kunders vardag genom att erbjuda smarta, 

enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. I år har vi gjort det i exakt 100 år, och 

för att hylla vår grundare lanseras nu Clas Ohlson Limited Edition, ett noga utvalt 

sortiment av vardagsprodukter med guldkant i begränsad upplaga.  

Produkterna i Limited Edition är designade av Clas Ohlsons designteam i Insjön och valts 

ut för att representera storsäljare och kundfavoriter genom åren, eller som en blinkning till 

grundaren Clas Ohlsons egna personliga intressen.   

– Grundtanken med Limited Edition var att vi ville hitta ett sätt att hylla vår grundare Clas 

Ohlson i samband med att företaget fyller 100 år. Vi ville överraska våra kunder, men på 

vårt eget sätt med produkter man använder i vardagen och som prismässigt är tillgängliga 

för många. Allt från design och materialval till förpackningarna ska ge känslan av en lite 

snyggare vardag, säger Eva Berg, sortimentschef på Clas Ohlson. 

Det första släppet av Limited Edition-produkter finns till försäljning i butik och online från 

och med den 2 juni 2018. Bland produkterna i den första serien återfinns bland annat en 

hopfällbar cykel, en bordsfläkt i svart och guld, en solcellslampa, en resväska som sticker 

ut samt en exklusivt förpackad verktygssats. Alla produkter tillverkas i en begränsad 

upplaga.   

Hör Eva Berg berätta om arbetet med Limited Edition här. 

 

För mer information kontakta: 

Niklas Carlsson, Informationschef, telefon 0247-444 29 

 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med 

kunder på fem marknader, med drygt 4 800 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie 

är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi 

varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar 

till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på om.clasohlson.com. 

https://about.clasohlson.com/sv/smarta-losningar/stories/gor-vardagen-lite-snyggare-med-clas-ohlson-limited-edition/

