
PRODUKTKATALOG 2018

Katalogen uppdateras allt eftersom 
när nya produkter/produktbilder 

tillkommer.

Senast uppdaterad: 180419



Produkter med inspiration från skogar-
na, landsbygden, hästar, jakt och

livet på gården.
Företaget startades 2008 av Emma Jansson och delas upp i två grenar. 
Den ena grenen innefattar försäljning till kund via webshop och försäl-
jning till återförsäljare under namnet eplaros. Den andra grenen består 
av fotografering, grafisk formgivning och illustrationsuppdrag.

“Jag bor på en gård utanför Hultsfred i Småland tillsammans med min 
sambo och våra jakthundar. Sedan ett par år tillbaka spenderar jag även 
ett par veckor om året vid kanten av Vindelfjällens naturreservat. Skog-
arna och landsbygden inspirerar till bilder och är en viktig del av min 
verksamhet och mitt liv.”

I eplaros sortiment finns många olika produkter med bilder och mönster 
av Emma Jansson. Om möjlighet finns tillverkas produkterna lokalt. Pro-
dukterna görs inte i så stora serier och stora krav på kvalité sätts.

Du som återförsäljare har ingen minsta gräns på hur många produkter 
du vill köpa in. Det går bra med några få upplagor.

I sortimentet finns brickor i björk, skär- och serveringsbrädor i MDF, fick-
speglar, vykort, kylskåpsmagneter, tuber, anteckningsböcker och mo-
tiven ändras allt eftersom. Under 2018 utökas sortimentet med plåtbur-
kar för te/kaffe och pussel mm.

Hur beställer du? Skicka ett mejl med vad du önskar till min e-post så 
ordnar jag resten.

Eplarós är isländska och betyder äppelros (rosa rubiginosa). Håll utkik, 
på de flesta illustrationer hittar du en hemlig äppelhalva, som också är 
Emmas signatur.

Kontaktuppgifter
Fotograf & Konstnär Emma Jansson / eplaros

Jernudda 6
577 91 Hultsfred

070 57 44 506
info@emmajansson.se
www.emmajansson.se

SE860726304601 | Godkänd för F-skatt
fotokonstemma @ Instagram | Följ mig på Facebook!



Brädorna är tillverkade av MDF med en melaminbaserad yta. Brickorna och glasunderläggen tillverkas av FSC-certifierad björk. Samtli-
ga produkter är tillverkade av Formpress på Öland.

Brickor, skär- och serveringsbrädor och glasunderlägg

Skär- och serveringsbräda
Skördetider 20x30 cm
Baksida i björkfanér
Tillverkad av MDF
Leverans omgående

Skär- och serveringsbräda
Höstfynd 20x30 cm
Baksida i björkfanér

Tillverkad av MDF
Leverans omgående

Bricka i björk 36x28 cm
Fjälläng
Baksida i björkfanér
Leverans från vecka 13

Bricka i björk 36x28 cm
Krasset
Baksida i björkfanér
Leverans från vecka 21

Bricka i björk 36x28 cm
Piondröm
Baksida i björkfanér
Leverans från vecka 13

Glasunderlägg 9 cm Ø Myren
Baksida i björkfanér

Leverans från vecka 13

Glasunderlägg 9 cm Ø Skvattram
Baksida i björkfanér

Leverans från vecka 13



Bricka i björk 20x27 cm
På gården
Baksida i björkfanér
Leverans från vecka 21

A6-format med blanka sidor. Bindning sydd med tråd. Sidor i inlagan: 60 st.

Anteckningsbok

Skogens blommor - I lager Pelargonium - I lager

Bricka i björk 36x28 cm
Gläntan
Baksida i björkfanér
Leverans från vecka 21

Bricka i björk 20x27 cm
Pelargonium
Baksida i björkfanér
Leverans från vecka 13



Använd tuben som halsduk, vindskydd för mun och hals eller kanske pannband. All over print på 100% polyester, storlek på tuben ca 
25x50 cm. Levereras förpackad med informationsblad. Färgtonerna kan komma att ändras något i den faktiska produkten.

Jaktbara vilt
Leverans omgående

Tuber (buffar)

Piondröm
Leverans från vecka 21

Skördetider
Leverans från vecka 13

Insjön
Leverans från vecka 13

Bäckbryn
På förfrågan, leverans vecka 21

Krasset
Leverans från vecka 13

Pussel A5

Höns i grönsakslandet - Leverans omgående

Färgblom - Leverans omgående

Pussel tillverkat av kartong (tjocklek 1,75 mm). En A5-bild av pusslets motiv inkluderas. Levererat färdiglagt mot bottenplatta (ej i ram) 
inneslutet i krympplast.

Antal bitar: 54
Storlek: A5 (22,5x15 cm)
Storlek på pusselbitarna: ca 2,5x2,5 cm



Storlek 7,6 cm i diameter. Bild på framsidan. Spegel på baksidan. Levereras förpackad i plastpåse med klisteretikett “eplaros”.

Fickspeglar

Krasset - Leverans omgående Vicker - Leverans omgående

Räven - Leverans omgåendeRenen - Fåtal kvar i lager!

Har du egna önskemål om motiv på fickspeglar?
Jag är flexibel och kan ordna de flesta motiv som spegel!

Plåtburk för kaffe, te eller andra prylar. Storleken är 8,5 cm Ø samt 13,5 cm hög. 

Plåtburkar

Leverans av dessa sker omkring mitten av juni. Du kan redan nu lägga in en intresseanmälan om 
önskemål finns att köpa in denna produkt. Motiven kommer till att vara Islandshästar bland som-
marblommor samt Skogens djur. Digitala bilder anländer inom kort.

Islandshästar bland sommarblommor

Skogens djur
Burkens lock

Burkens lock

Görs endast på förfrågan från och med våren 2018. Kontakta info@emmajansson.se för offert.

Nyckelringar



Tillverkad av 3 mm PVC. Vattentålig. Storlek 4 x 5,5 cm. Rund magnet fastlimmad på baksidan. Magneterna levereras som standard 
oförpackade men förpackade i zippåse med tillhörande etikett kan ordnas.

Kylskåpsmagneter

StígandiSvarturFáfnir

Þokki

Dís Hrynjandi

Fróði

Hugi

Askur

Grádís

Bára

Fálki

Foss

Rúmur

Fjording

Iris Loftur

Heimir Hörgull Sedill

Rauður

Kontakta mig för exakt leveranstid för magneterna. 
Får du svårt att bestämma dig? Jag tar gärna fram ett paket med 
de mest populära motiven. Ange antal magneter i din beställning 
så ordnar jag förslag.
Har du egna önskemål om motiv på kylskåpsmagneter? Jag är flex-
ibel och kan ordna de flesta motiv som magnet!

Holstein JerseyFjällko 2

Tupp Höna, brun Höna, vit

RenÄlgtjurRäv

Rödkulla

Kattuggla

Fjällko 1

Highland cattle Brunt lantrasfår

Råbock HareVessla EkorreDovvilt

Brun kanin Svartvit kattSvartvit kanin Rödvit katt

Två grisar

Vit katt



Holstein språng Jersey språng

Border collie

Hereford

Höna och tupp

Räv hoppar Grävling Vildsvin

Svartvit ko

SRB

Tax ska du ha Tax porträtt

Igelkott

Limousin-kalv

Grått lantrasfår

Jag kan även erbjuda att förpacka magnet-
erna styckvis i genomskinlig zippåse med 
häftad etikett i papper. Som standard le-
vereras magneterna oförpackade med med 
etikett på baksidan.

Belted galloway

Trycks lokalt i Småland. Storlek 10x15 cm. Baksidan har plats att skriva adress + hälsning.

Vykort

Höns i grönsaklandet Höns i jordgubbslandet

Jerseyko och höna

Kor och klöver Gårdens djur Border collie

Fjälläng

Gårdsmiljö kor

Belted galloway & Highland cattle

GrattisKOrt Hjärtlig gratulation

På gården

Mjukt får Kronhjort



Norrskenet Sejorbäcken Skogssjön

Skogsträff Skogsmöte

Vesslan

Jaktbart vilt

Älghöst Ko och kalv

Rödhake och igelkott Vinterjakt

Bäckbryn Insjön Skördetid

Revlummerskogen

De flesta motiven finns i lager. Mejla för aktuell lagerstatus.
Får du svårt att bestämma dig? Jag tar gärna fram ett paket med de mest populära 
motiven. Ange antal vykort i din beställning så ordnar jag förslag.

Renen Älgen i skogen Dovhjort

Woodlands

VårenVid ån

Storlom/Smålom

Sommarlängtan

Nötskrika

PåfågelGläntan



Vicker Syren/pelargon

Skogens matta

Skvattram

En dag när du är ute i skogen och går stannar du till - vad 
är det där för sorts spår..? En räv, en älg, en lokatt eller rent-
av en björn, vem är det som precis varit här? 

Med fantastiska illustrationer av Emma Jansson och text av 
Sarah Watson får du lära känna spåren från några av våra 
nordiska djur. Följ med på en upptäcktsfärd i den sagolika 
skogen och lär dig känna igen vem som nyss gått före dig 
på stigen. Sarah Watson debuterar som textförfattare med 
denna rimsaga. Emma Jansson är illustratör som hämtar 
inspiration från den småländska skogen.

ISBN: 978-91-88549-43-3
Typ: Inbunden.
Omslag: Matt med lackad text
Format: 250x275 mm
Antal sidor: 24
Utgiven av Triumf förlag

Boken Vems spår?

I fönstret Krasset




