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Vi erbjuder exklusiv och 

personlig heminredning 

i vackra, slitstarka och 

harmoniska naturmaterial 

som åldras med stil och 

värdighet. I sortimentet 

ingår plädar, fällar, dynor, kuddar och mattor i olika 

färger, former och material. De skänker skönhet och ger 

en bekväm, stilfull och ombonad känsla i varje hem.  

Vi samarbetar bara med utvalda leverantörer som upp-

fyller våra högt ställda krav på djuromsorg, beredning 

och kvalitet. Det innebär att produkterna är så naturliga 

som det bara går. Och att de kommer skänka glädje i 

många, många år.

För att du ska veta hur ekologisk en produkt är, finns det 

flera märkningar som kan vara bra att känna till. 

Denna märkning berättar att skinnen är biologiskt 

nedbrytbara och ekologiska. Alla medel som används 

vid garvning och efterbehandling 

uppfyller grundläggande EU-direktiv 

som rör miljöskydd.

Våra leverantörer använder den miljö-

vänliga färgnings processen ECO-TAN. Den 

innebär att vattenförbrukningen är minst 

30 procent lägre jämfört med vid traditio-

nell garvning, att all garvningsvätska återvinns och att 

endast kemikalier med minimal miljöpåverkan används.

Av omsorg om djuren garanterar vi att våra leveran-

törer inte använder sig av någon form av mulesing-

metoder.

Utmärkta produkter. Island, Irland och Australien. 

Det är några av de länder där vi idag hämtar våra 

skinn och hudar. För oss handlar valet av leveran-

törer i första hand om kvalitet, beredning, miljö och 

hantverkskunnande, men också 

om att vi ska kunna känna 

oss trygga med att 

djuren har haft en 

bra uppväxt. För att 

det ska vara lättare 

att särskilja olika 

varor på markna-

den märker vi våra 

produkter med ett 

sigill. Det vidimerar att 

du kan känna dig lika trygg 

med produkten som vi.

I den här katalogen finner du fårskinn, lammskinn, 

renskinn, getskinn, kalvskinn och kohudar med olika 

karaktär i en mängd olika storlekar, former och 

färger. Vissa lämpar sig bäst för att ge vintervärme 

och sommarsvalka. Andra mer som ett dekorativt och 

skönt inslag i en interiör. Har du några frågor kring 

våra produkter är du alltid varmt välkommen att 

kontakta oss.

2   SKINNWILLE HOME COLLECTION   SKINNWILLE HOME COLLECTION   3
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Curly
Kortklippta lockiga fårskinn, ullängd ca 18 mm

Curly är ett lockigt fårskinn från Australien som 

tillhör en av våra absoluta favoriter. Skinnet 

är mycket mjukt, följsamt, och finner en plats i 

alla rum. Passar lika bra inne som ute. Curly har 

en ullängd på 18 mm och finns i många olika 

färger och längder. Skinnet är färgat med den 

miljövänliga färgningsprocessen ECO-TAN™.

Färgprover och fler produkter  
på nästa sida!

Curly finns som helt skinn, 1,5 ihopsatt, 
2 ihopsatta samt runda och kvadratiska 
kuddar och dynor.

Se sidan 11 för innerkuddar.

30°
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Curly Star White/Sahara

Pillow 45x45 cm LA345STAR00

Chair cover 45x45 cm DYNA345STAR00

Curly Star Charcoal grey silver/white

Pillow 45x45 cm LA345STAR21

Chair cover 45x45cm DYNA345STAR21

Curly Star Sahara/white

Pillow 45x45 cm LA345STAR82

Chair cover 45x45 cm DYNA345STAR82

Curly Moon White/Charcoal grey silver

Pillow 45x45 cm LA345MOON01

Chair cover 45x45 cm DYNA345MOON01

Curly Moon Sahara/white

Pillow 45x45 cm LA345MOON82

Chair cover 45x45 cm DYNA345MOON82

Curly Star White/Dark grey

Pillow 45x45 cm LA345STAR02

Chair cover 45x45 cm DYNA345STAR02

Curly Star Dark grey/charcoal grey silver

Pillow 45x45 cm LA345STAR29

Chair cover 45x45 cm DYNA345STAR29

Curly Moon White/Sahara

Pillow 45x45 cm LA345MOON00

Chair cover 45x45 cm DYNA345MOON00

Curly Moon Charcoal grey silver/white

Pillow 45x45 cm LA345MOON21

Chair cover 45x45 cm DYNA345MOON21

Curly Patchwork Grey

Chair cover 40x40 cm LA34021

Curly Patchwork Midgrey

Chair cover 40x40 cm LA34022

Curly Pillows and chair covers

Kuddar finns i flera  
olika kombinationer

Enfärgade kuddar 
och dynor i olika 

storlekar

Runda dynor 
i 10 olika färger

Curly enfärgade Mått cm White
Beige  

moonlight
Grey 
silver

Natural 
grey

Charcoal 
grey silver

Dark 
grey Red Sahara

New brown 
melange Black

Rug, helt skinn Ca L95xB55 LA30100 LA30111 LA30120 LA30124 LA30127 LA30129 LA30175 LA30182 LA30186 LA30199

Rug, 1,5 ihopsatt  
skinn 

Ca L135xB55 LA301500 LA301511 _ LA301524 LA301527 LA301529 – LA301582 LA301586 LA301599

Rug, 2 ihopsatta 
skinn  

Ca L180xB55 LA30200 LA30211 – LA30224 LA30227 LA30229 – LA30282 LA30286 LA30299

Pillow 45x45 cm LA34500 LA34511 – LA34524 LA34527 LA34529 – LA34582 LA34586 LA34599

Pillow 40x60 cm LA36000 LA36011 – LA36024 LA36027 LA36029 – LA36082 LA36086 LA36099

Round chair cover Ø 34 cm LA33400 LA33411 LA33420 LA33424 LA33427 LA33429 LA33475 LA33482 LA33486 LA33499

Square chair cover 40x40 cm LA34000 – LA34020 – LA34027 LA34029 – LA34082 LA34086 –

Square chair cover 45x45 cm DYNA34500 DYNA34511 – DYNA34524 DYNA34527 DYNA34529 – DYNA34582 DYNA34586 DYNA34599

Forma chair cover 34x36 cm
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
Beställn. 

vara
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Frizzy
Långhåriga, lockiga fårskinn, ullängd ca 50 mm

Babycare
Klippta lammskinn, ullängd 25–40 mm

Lammskinnet Babycare är extra mjukt och skönt. Det är 

genom färg och form speciellt framtaget för barn. Tack 

vare färgningsprocessen ECO-TAN™ underskrider skinnet 

med god marginal de gränsvärden EU har för barnartiklar. 

Använd skinnet i barnvagnen eller som 

ett skönt ligg underlag. Lammskinnet är ett 

fantastisk naturmaterial som värmer på 

vintern och svalkar på sommaren.

Vackert, långhårigt fårskinn från Australien som 

genom sin våfflade struktur skapar en modern och 

spännande ”look”. Skinnet är mjukt och luftigt vilket 

gör det till en given favoritplats för både barn och 

vuxna. Se det som ett snyggt inslag eller som något 

riktigt behagligt att vila upp sig på.

Frizzy finns som helt 
skinn samt rund dyna.

30° 30°

Frizzy enfärgade Mått White Dark beige Light grey

Rug, helt skinn  Ca L100xB60 – LA20110 LA20122

Round chair cover Ø 34 cm LA23400 LA23410 LA23422

Babycare enfärgade Mått White
Light  
grey

Charcoal  
grey silver

Dark  
grey Camel

Rug, helt skinn, ullängd 25 mm  Ca L70xB45 cm LA80100 LA80122 – –

Rug, helt skinn, ullängd 40 mm ca 70 cm LA80100LW – – LA80110LW

Baby Stroller Liner LA387027 LA387029

Babycare finns som helt skinn 
samt Baby Stroller Liner.

Runda dynor  
i vitt, beige  
och grått

Baby Stroller Liner är 
speciellt designad för 

att inte glida ner  
i barnvagnssitsen.
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Innerkuddar
Fiberstoppade

Ulli är ett lockigt, mjukt 

fårskinn från Australien 

och en riktigt skön 

bekantskap med en 

ullängd på 22 mm. 

Skinnet har en härlig, 

luftig lock och är mycket 

snyggt att inreda med.

Ulli
Lockigt fårskinn, ullängd ca 22 mm

Gently
Långhåriga fårskinn, ullängd ca 50 mm

Gently finns som helt skinn, 
2 ihopsatta, 4 ihopsatta samt 
runda dynor.

Ulli finns som helt skinn.

Klassiskt, långhårigt fårskinn från Australien. Ullängden 

är 50 mm vilket skapar en varm, harmonisk och ombonad 

känsla. Gently finns i flera färger och former vilket gör det 

idelaliskt för användning i de flesta sammanhang, både 

interiört och exteriört.

Runda dynor i 
5 olika färger

50x50 cm IK34500

40x60 cm IK36000

40x40 cm IK74000

25x50 cm IK102500

Ulli Mått cm White Grey snowtop Grey solid

Lammskinn, helt Ca L105xB60 LA90100 LA90121 LA90125

Gently enfärgade Mått cm White Beige Light grey Charcoal Dark brown Black

Rug, helt skinn  Ca L100xB60 LB10100 LB10110 LB10122 LB10228 LB10188 LB10199

Rug, 2 ihopsatta Ca L180xB60 LA10200 LA10210 LA10222 LA10228 LA10288 LA10299

Rug, 4 ihopsatta Ca L180xB120 LA10400 – LA10422 LA10428 LA10488 LA34599

Round chair cover Ø 34 LA13400 LA13410 LA13422 LA13428 – LA13499

30°
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Långhårigt, lockigt Tibetlamm som blir allt populärare bland 

inredare och designers. Skinnet är mjukt och extremt luftigt, 

vilket ger ett spännande uttryck. White, Light grey snowtop, 

Beige snowtop… Vilka möjligheter ser du framför dig?

Shansi
Tibetanska lammskinnsprodukter, ullängd ca 100 mm

Kvadratiska kuddar 
i 11 olika färger

Plate i 4 olika färger

Shansi enfärgade Mått cm White
Beige  

snowtop Pink
Grey  

snowtop
Light grey 
snowtop Solid grey

Dark blue 
lighttop Turquoise

Dark  
brown

Black  
snowtop Black

Rug, helt skinn  Ca L95xB55 LA70100 – – LA70121 LA70124 LA70125 LA70141 – – LA70198 LA70199

Pillow 40x40 cm LA74000 LA74012 LA74013 LA74021 LA74024 LA74025 LA74041 LA74043 LA74088 LA74098 LA74099

Pillow 40x60 cm LA76000 LA76012 – LA76021 LA76024 LA76025 LA76041 – LA76088 LA76098 LA76099

Plate, ihopsytt skinn 60x120 cm LA761500 – – LA761521 – – – – – LA761598 LA761599

Shansi finns som helt skinn  
samt kuddar i olika storlekar.

Se sidan 11 för  innerkuddar.

Rektangulära kuddar  
i 9 olika färger
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Molly
Långhårigt fårskinn från Island, ullängd 15–20 cm

Molly finns som helt skinn samt 
runda och kvadratiska dynor.

Dyna med fyrkantig 
eller rund form

Oerhört mjukt och ekologiskt garvat fårskinn från Island. 

De naturella skinnen är helt unika och med en fantastisk 

kvalitet. Tack vare sin ullängd på hela 15–20 cm är 

skinnet oerhört skönt att sätta ned fötterna på samtidigt 

som det skapar hög mysfaktor. Vardagslyx kan vara 

befriande enkelt.

Molly Mått cm White
Spotted, 

 natural color
Natural  

grey
Dyed  
grey

Grey  
brisa

Dyed  
brown

Natural  
brown

Natural black 
brown

Rug, helt skinn  Ca L90xB120 LA40100 LA40109 LA40126 LA40127 LA40128 LA40180 LA40185 LA40198

Square chair cover 40x40 cm LA43700 – – – LA43728 – LA43798

Round chair cover Ø 35 cm LA43500 LA43509 – – LA43528 – LA43598

Square "Patchwork" 
chair cover

40x40 cm LA43700B LA43709B LA43726B – – LA43780B – LA43798B
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Nelly
Klippt fårskinn från Island, ullängd 40 mm

Nelly finns som helt skinn 
samt kvadratiska kuddar.

Exklusivt, ekologiskt garvat fårskinn från Island. 

Ullen är nedklippt till cirka 40 mm så att den 

mjuka underullen kommer fram. Två skinn är aldrig 

identiska vilket innebär att varje produkt varierar 

i storlek, struktur och nyans där de naturella 

färgerna skapar en varm och harmonisk känsla  

i fåtöljen, soffan, på sängen eller framför brasan.

Kudde i Natural grey

Nelly Mått cm White
Spotted, 

 natural color
Natural  

grey
Rusty 
edges

Natural rusty 
brown

Black/white 
edges

Rug, helt skinn Ca L90XB55 LA50100 LA50109 LA50122 LA50123 LA50185 LA50190

Pillow 45x45 cm – – LA54522 – – –
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Crazy
Klippt ”Mottled” fårskinn, ullängd ca 25 mm

Övriga
Renskinn, kalvskinn och getskinn

Maggie
Långhårigt fårskinn från England,  
ullängd 40–60 mm

Lizzy
Långhårigt fårskinn från Irland,  
ullängd 30–60 mm

Crazy finns som helt 
skinn samt rund dyna.

Maggie är ett ekologiskt garvat fårskinn från 

England med stor variationsrikedom avseende 

nyans, struktur och storlek. Ullängden är  

cirka 50 mm och alla färger är naturella.  

Den extra mjuka ullen ger  

en mysig värme.

Klippt fårskinn från Australien som ger ett vackert 

inslag i både inne- och utemiljö. Varje skinn är helt 

unikt när det gäller färg, form, storlek och struktur. 

Ekologiskt, garvat fårskinn från Irland som för 

tankarna till ett björnskinn. Varje skinn är helt 

naturligt och unikt till sitt utseende. Lizzy bjuder 

på naturlig exklusivitet, är mysigt, snyggt och 

pampigt på en och samma gång. 

Maggie finns som 
helt skinn.

Lizzie finns som 
helt skinn.

Chair cover

Maggie Natural mixed colors

Rug Ca L110xB60 cm LA50111

Lizzie Natural mixed colors

Rug L110xB60 cm LA50198

Crazy Natural mixed colors

Rug Ca L105xB60 cm LA371

Round chair cover Ø 34 cm  LA334MT

Blitzen Natural mixed colors

Rug Ca L120xB70 cm RE120001

Neno Natural mixed colors

Rug Ca L100xB60 cm KH1300

Goaty Natural mixed colors

Rug Ca L110xB60 cm GE150009

Blitzen 
Svenskt Renskinn 
av bästa kvalitet

Goaty  
Spanskt 
Getskinn

Neno  
Kalvskinn 

från  
Brasilien

30°

Hela skinn.



Kohudar
Kohudar från Brasilien – naturliga och med tryck
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Kohudarna finns som hela skinn, 
 rektangulär samt  kvadratiska kuddar.

Se sidan 11 för innerkuddar.

Våra kohudar från Sydamerika hamnar lätt i blickfånget.  

De är lika trendiga som klassiska och dyker allt oftare upp i 

olika inredningssammanhang. Hudarna är slitstarka, lättskötta 

och passar utmärkt under en soffa, en matsalsgrupp eller varför 

inte på kontoret? Storlek, färg och mönster varierar i oändlighet.

Clara Black/white

3–4 m2 KH1001099

Patty Brown/white

Pillow 45x45 cm KH104583

Patty Panther

Pillow 45x45 cm KH1045295

Spotty Zebra

Pillow 25x50 cm KH1025991

Resty Grey mix

Pillow 40x40 cm KH104025

Patty Zebra

Pillow 45x45 cm KH1045991

Patty Croco black

Pillow 45x45 cm KH1045999

Resty Beige mix

Pillow 40x40 cm KH104010

Resty Brown mix

Pillow 40x40 cm KH104085

Stripy Black/white

Pillow 45x45 cm KH104591

Kuddar kohud

Mountain Mixed colors 

2–3 m2 KH1000S121

3–4 m2 KH1001021

Tilda Mixed colors

1–2 m2 KH1000XS

2–3 m2 KH1000S

Milka Brown/white

3–4 m2 KH1001085

Zebra Kohud med zebratryck

3 m2  KH1100991

Bonta Tricolor

3–4 m2 KH1001988

Patty Black/white

Pillow 45x45 cm KH104599

Exotic Natural exotic

3–4 m2  KH1001185
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Kohudar ”Fake ”
Kohudar i konstmaterial

Konsthudarna finns 
som hela skinn.

Kohudar i konstmaterial, där mönstren antar skepnaden av allt från 

en ko till zebra. Mönstren är vävda i akryl/polyester och har formen 

av en kohud i storleken 3–4 m2. Materialet har en mjuk, härlig kvalitet 

och är dessutom tvättbart. Passar perfekt även till barnrummet.

Det var under förra 

sekelskiftets tidiga år som 

historien tog sin början. 

Geron Wilhelmsson, född 

1896 och son till en 

lantbrukare, ville leva av 

vad omgivningen kunde ge, 

och eftersom Falbygden 

var den kotätaste delen av 

Sverige och tillgången på 

råa hudar och viltskinn god, såg han snart hur han 

kunde tjäna sitt levebröd.

1922 startade han sin första firma i Falköping och 

ryktet om de fina produkterna spred sig snabbt 

över bygden. Verksamheten utökades i takt med 

att efterfrågan ökade och skickliga yrkesmän 

anställdes för bearbetning av produkterna.  

1934 expanderade Geron sin verksamhet med 

butiker i Göteborg och Nora samtidigt som 

både importen och exporten tog fart. Idag drivs 

företaget i tredje generationen 

med återförsäljare över hela 

Sverige. Och kärleken till 

materialet och hantverket  

är densamma nu som då.

Viking kohud ”Fake”  
Brown/white

3 m2 KF1001185

Wille kohud ”Fake”  
Black/white

3 m2 KF1001199

Vilgot kohud ”Fake”  
Exotic black/white

3 m2 KF1001195

Victor kohud ”Fake” Zebra

3 m2 KF1001191

30°



Skinnwille Home Collection Bangatan 10, 521 43 Falköping, Sweden

tel: +46 515 836 50  •  fax: +46 515 836 54   •  order@skinnwille.se  •  skinnwille.se

 skinnwillehome    @skinnwillehome

Shades of nature
Skinnwille erbjuder exklusiv och personlig heminredning i vackra, 

slitstarka och harmoniska naturmaterial som ger svalka på 

sommaren och värme på vintern. Det har vi gjort sedan 1922.

lo
giken

.se


