lÄr med
händernA
slöjd & textil

Låt oss vara din rådgivare inom slöjd och textil…
Möt personerna bakom Slöjdfokus

INNEHÅLL:
Förord

3

Kundservice

4-5

Sortiment och rådgivning

6-7

Allt du behöver för trä
Verktyg till slöjd och textil

8-19
10-11

Textil

12-13

Metall, sten, läder, akryl...

14-15

slöjdfokus.se
SIDE 2

DIN RÅDGIVARE INOM
SLÖJD & TEXTIL
Vi strävar alltid efter att följa utvecklingen
inom slöjd och textil, vara i framkant och se
tidens trender. Det är viktigt för oss att vara
med och bevara traditionella verktyg och
material samtidigt som vi letar nya. Vi vill
även att du som undervisar inom slöjd och
textil ska hitta inspiration på Slöjdfokus.
Vi vill vara en bra samarbetspartner och underlätta arbetet för dig att hitta rätt undervisningsmaterial.
Därför är det viktigt att få input från dig om

vad vi kan tillföra vårt sortiment, och där vi
kan förbättra oss.
Bakom våra produkter hittar du professionella och kompetenta medarbetare som
alltid är redo att ge dig en bra kundupplevelse här hos oss. Möt några av dem här i
broschyren.

Ha en inspirerande läsning!
Många hälsningar från
Slöjdfokus-teamet

Vi strävar alltid efter att följa utvecklingen
inom slöjd och textil, vara i framkant och se
tidens trender.
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MARIA SØNDERGAARD
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VI FINNS HÄR FÖR DIG
Maria är ofta den som är bakom tangenterna och svarar, när du skriver till oss.
Maria har arbetat på Slöjdfokus under
många år och hjälper dig till rätt person,
om hon inte själv har svaret.

“Även om jag pratar med de flesta kunder
via mail, vill jag ge dem en känsla av en
personlig och leende service. Jag hoppas
att kunderna kan känna dette” säger Maria
Søndergaard.

Hos Slöjdfokus sätter vi stort värde på personlig service och behandlar reklamationer
snabbt och effektivt.
Det är viktigt för oss att våra kunder alltid
får en bra kundupplevelse. Därför är det
bara under särskilt hektiska perioder som
vi inte kan svara snabbt på e-postmeddelandan. Men vi arbetar så fort vi kan!

• Personlig kundservice
• Effektiv reklamationshantering
• Snappa svar dina mail
• Leverans på 3-5 vardagar
• 30 dagars ångerrätt
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KELD LISBY OG JAN SOLNÆS
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UNIKA PRODUKTER,
BRETT SORTIMENT OCH
PROFESSIONELL RÅDGIVNING
När du hittat Slöjdfokus behöver du inte
lägga ner tid på att leta vidare. Vi har specialiserat oss på ett brett produktsortiment
som också innehåller många unika produkter. Det är både välkända och okända märken som du inte hittar någon annanstans.
Specialverktyg, virke i lövträ och exotiskt
trä är bara några av våra produkter som du
inte hittar på vanliga byggvaruhus. Eftersom produkterna är unika erbjuder vi mycket professionell rådgivning samt kontinuerligt inspirerenda steg-för-steg filmer.

Här möter du våra två allvetanda orakel,
Jan Solnæs och Keld Lisby, som tillsammans har mer än 50 års branscheerfarenhet! Vilket betyder en djupgående produktkunskap och att de kan svara på det mesta.

“Jag är stolt över att alltid vara i framkant
när det gäller nya tekniker och att kunna
förmedla min kunskap på ett pedagogiskt
sätt. Det är spännnde att inspirera andra
att lära sig nytt” säger din professionella
sparringspartner Keld Lisby.

Keld Lisby är en skicklig hantverkare.
Det är ofte han som står bakom våra inspireranda
steg-för-steg filmer. Han är även en av Danmarks
basta knivbyggera, om du behöver inspiration i
den riktningen. Jan Solnæs kan i stort set alla våra
artikelnummer i huvudet! Han är rätt man att gå till
när du behöver information om ett specialverktyg.
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SØREN CHRISTIANSEN
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LÖVTRÄ,
EXOTISKT TRÄ,
TILLSÅGNING AV TRÄ ...
Trä för slöjd och textil
Trä är ett viktigt och hållbart material för
att undervisa den hårda delen inom slöjd och textil. Trä är dock inte bara trä.
Lövträsorterna innehåller olika kvalitet som
med fördel kan användas i undervisningen.
T.ex är lindträdet mjukt och lätt att hantera
och därför bra att använda för uppgifter där
eleverna måste bearbeta träet med handverktyg som håligheter och liknanda. Speciellt för de mindre elevarna är det viktigt att
välja trä för enkel bearbetning.

Tillsågning av trä
Tillsågning av trä för specifika ändamål är
ofta ganska tidskrävande. Vi kan erbjuda
att leverera trä och plank i de storlekar du
önskar. I många nybyggda verkstäder är
maskinrum nedprioriterat så att det inte går
att bearbeta virket med cirkelsåg och hyvel, de är mer byggda för finschnickeri eller
liknande.
Skriv oss ett e-postmeddelande och ta
reda på vilka träslag vi ska välja för de olika
uppgifterna.

Vi leverar trä och plank i storleken
du önskar
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Luna är vår huvudleverantör av verktyg och
maskiner som har många års erfarenhet av
hantverksprodukter inom slöjd. Lunas produkter är i synonym med kvalitet och funktionalitet till konkurrenskraftiga priser.

Lunas mest kända varumärke är Teng Tool.
Teng Tool erbjuder cirka 2200 verktyg av
hög kvalitet med en evighetsgaranti på
produkterna!
Om du saknar en Luna-produkt i Slöjdfokus
sortiment, beställer vi gärna hem den varan
till dig. Skicka ett mail till info@slojdfokus.se
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VERKTYG ANPASSADE
TILL SLÖJDUNDERVISNING
Vi försöker alltid ha de verktyg och maskiner i lager som behövs till underviningen i
klassrummet. Användning av träbearbetningsmaskiner har förändrats över de sen-

aste åren. Idag är det ofta mindre maskiner
som ställs in i lokalerna. Vårt sortiment av
verktyg anpassar sig till utvecklingen inom
området.
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INREDNING
AV SLÖJDSALAR
Vi vill hjälpa till med att utforma skolornas
slöjdsalar. Det är därför vi har ett brett
utbud av inventarier för både de hårda och
mjuka delarna inom slöjdämnet.
Vi ser ofta “gammaldags” inredning som
ger intryck av arkitekternas föreställning
om hur det ska se ut.

Men behoved har förändras och inom
ämnet slöjd måaste det rymma många
aktiviteter samtidigt.
Vi gillar att besöka skolor för att ge förslag
och inspiration till inredningen i lokalerna.

Behoven har förändras och inom ämnet
slöjd måste det rymma många aktiviteter
samtidigt.
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KARSTEN PEDERSEN
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METALL, STEN,
LÄDER, AKRYL...
Hos Slöjdfokus hittar du ett brett urval av
material och produkter för användning i slöjdundervisning.
Metall, sten, acryl, läder och många andra
material finns alltid i lager .
Vi har nyligen utökat vårt sortiment av läder och
läderverktyg avsevärt. Läder utgör en bra kombination mellan de mjuka och hårda materialen.

Textil
Som något nytt, har vi nu ett fint sortiment av
textilier som är utvecklat i samarbete med
Betty Mørck Pedersen (lärere i ämnet).
Du hittar vår katalog på slojdfokus.se, men kan
alltid be om en provbit från oss, om den inte
radan finns på skolan.
Betty kommer i framtiden att vara anknuten till
Slöjdfokus och är vor garant för kvalificerad
rådgivning och inspiration.

Karsten är en av de som ser till att acka
dina beställningar snabbt och effektivt.
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BESÖK VÅR WEBBSHOP
SLOJDFOKUS.SE
Kolla in våra mer än 4500 spännande produkter och
beställ dina varor dygnet runt. Gemensamt för alla
våra produkter är funktionalitet och hllbarhet till rimliga
priser.
Vi är redo att ge dig en bästa kundupplevelse!
Många hälsningar från
Slöjdfokus-teamet
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