
VarUnik   www.varunik.se 

   

Ceremonimästarvägen 37 

181 40 Lidingö 

08 410 167 60 

 

 

Lidingö, 20/10 2010 

 

 

 

 

VarUnik tror på ekologisk inredning  

 

VarUnik tror på en ökad efterfrågan på ekologisk inredning och utökar sortiment med 

ullplädar från KRAV-godkända Toarp Säteri.   

 

 

KRAV-märkningen förknippas ofta med livsmedel och en nyligen genomförd SIFO 

undersökning visar att så många som 99% av de tillfrågade känner till KRAV och 

20% vill köpa mer KRAV-märkta produkter*. Livsmedelbutikerna erbjuder ett brett 

sortiment av både KRAV och andra djurvänliga samt klimatsmarta varor för att 

tillgodose dessa behov.  

 

KRAV-certifieringen omfattar dock både livsmedel och råvaror till textilier då det 

reglerar djurhållning, förädling, växtodling, distribution mm och anses enligt 

undersökningen som den märkningen med högst kvalité. Ändå är utbudet av 

motsvarande inredning relativt begränsat och ännu mindre är utbudet bland e-

handlarna.  

 

VarUnik har av den anledningen utökat sitt sortiment med ekologiskt framtagna 

ullplädar ifrån den sedan länge KRAV-godkända gården Toarp Säteri utanför 

Ulricehamn. Toarp samlar in ullen från 100-talet svenska gårdar och endast den allra 

finaste ullen används för att spinnas och vävas till Toarpspläden. Ullpläden håller 

således mycket hög kvalité och då den inte färgas, erbjuds den i fårens naturliga 

färger vitt, svart, brunt och grått.  

 

Jag tror att både utbudet och efterfrågan av inredning där råvarorna och 

framställningsprocessen är KRAV-godkänd kommer att öka framöver. Det känns 

väldigt sunt då det dessutom främjar inhemsk tillverkning säger Sofia Stahl, 

VarUniks vd. KRAV är en svensk märkning som är mycket välkänt hos svenskarna 

vilket ger dessa produkter en konkurrensfördel. Vi kommer successivt att utöka vårt 

sortiment med produkter med samma fina kvalité och som också har tagits fram 

med största möjliga hänsyn till både djur och natur som ullplädarna ifrån Toarp.  

 

I och med att hela kedjan från uppfödning till leverans uppfyller dessa krav kan man 

som konsument köpa dem med gott samvete. Ullpläden är behaglig att ha mot 

kroppen och uppskattas för dess silkeslena känsla avslutar hon.  

 

För mer information om ullplädarna från Toarps Säteri eller e-varuhuset VarUnik 

vänligen kontakta vd, Sofia Stahl på sofia.stahl@varunik.se alt 08-410 167 60, 0760 

930 676. 

 

* SIFO: KRAV toppar kvalitetsligan.  
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