
FABRIKSFÖRSÄLJNING
VÄVERIVISNING 
MUSEUM
CAFÉ

Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning,
vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

Välkommen till Ekelundhuset, en butik 
fylld av upplevelser och inspiration
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FACTORY  OUTLET
Ekelund, Linneväveriet i Horred AB – 

Woven with nobility in Sweden since 1692.

MAKE YOUR BARGAIN

Shop & Factory outlet
In our shop you can find our full product range of table cloths, towels, runners, plaids, 
cushions etc. You can also make a bargain at our Bargain part on second quality pro-
ducts, design samples and products that are no longer in stock. 

Factory tour
A tour around the weaving mill begins at the museum with the oldest jacquard-
machine, dated 1850. The tour continues by entering the mill where you among other 
things will see our Rainbow weaving (multicolour system), the  first new weaving 
technique for more than a thousand years, invented here in Horred by us.
(Age limit 11 years)

Museum & Exhibition
In our museum we tell the unique history of the Ekelund family and the company. 
We might be the oldest documented textile family company in the world. We tell you 
about the activity and business of today and  about our environmental work. Ekelund 
Art, the collection of sound-absorbing woven wall decorations are displayed in the 
museum.

Café 
We offer you lunch, sandwiches, cakes and cookies. 
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VÄLKOMMEN ATT FYNDA

I butiken finner du hela vårt breda 
prima sortiment av textilier, handdukar, 
plädar, kuddar, dukar, servetter med 
mera. Här kan man gå länge och fundera 
på presenter, antingen till sig själv eller 
som gåva.

Du gör även fynd bland II-sortering, 
designprover och utgående varor i vår 
stora fyndavdelning. 

Kunder kommer från när och fjärran 
till butiken, ett tecken på att Ekelunds 
produkter är något extra. 

Vi kan lova att du finner något som 
passar just dina önskemål.

Det är bara din egen fantasi som sätter 
gränser för vad du kan komplettera ditt 
hem med.

ETT HUS FULLT AV UPPLEVELSER

I Ekelundhuset ser vi en chans att skapa 
inspiration och upplevelser för våra 
kunder, men också att visualisera vad 
vårt varumärke Ekelund står för. Huset 
är 2800 m² och rymmer mycket...

BARNENS LEKRUM

Här kan barnen leka, medan du dricker 
kaffe, fyndar eller tar en runda i vårt 
museum.

FABRIKSFÖRSÄLJNING



VÄVERIVISNING

En rundvandring som tar sin början i 
museet vid vår äldsta jacquardvävstol 
från 1850-talet.

Vandringen går vidare ut i fabriken 
(åldersgräns 11 år), där du bland 
mycket annat får se flerfärgsvävning.

Mönstersystemet är i sitt slag det första 
nya systemet på över 1000 år, uppfunnet 
här på Ekelund, Linneväveriet i Horred.

MUSEUM

I museet berättar vi om familjen 
Ekelunds unika historia, företaget som 
sannolikt är världens äldsta dokumen-
terade textila familjeföretag. Ni får 
följa verksamheten genom åren fram 
till idag.
I museet finner du också vår utställning av 
vävda väggdekorationer, Ekelund Art.
Gå en runda och få en bit av textilbygdens 
och Ekelunds historia.

FÖREDRAG

Om ni vill veta mer om företagets unika 
historia och om hur vi arbetar idag går 
det bra att boka ett föredrag. Minsta 
antal är 10 personer och beställs i sam-
band med lunch eller fika.

MUSEUM & VÄVERIVISNING 



GLÄDJE, FEST OCH OMTANKE

Lördagen den 19 juni 2010 är en dag av 
glädje och fest, som kommer att utmärka 
sig i de svenska historieböckerna; 
Dagen för giftermålet mellan HKH 
Kronprinsessan Victoria och Herr 
Daniel Westling. 

Här på Ekelund Linneväveriet i Horred 
AB är vi stolta över att få vara en del av 
de nationella festligheterna som en 
av leverantörerna till Den Officiella 
Bröllopsserien. 

Del av intäkten från denna produkt-
serie går till Kronprinsessparets Bröl-
lopsstiftelse vars syfte är att motverka 
utanförskap och främja god hälsa 
bland barn och ungdomar i Sverige. 

ROYAL WEDDING

Den Officiella Bröllopsserien från 
Ekelunds omfattar  en högt idl ig 
produktserie i naturfärgat halvlinne 
med bordsdukar, servetter, tabletter, 
löpare och handdukar, samt en serie i 
bomull med de utvalda färgerna: 
Serafimerblå, mörkblå och lindbloms-
grön. Dessa textilier finns i positiva och 
negativa färgställningar med oanade 
möjligheter till vackra dukningar.

Den Officiella Bröllopsserien



CAFÉ

I vårt café kan du njuta av kakor, bullar 

eller varför inte en smörgås. 

Vi erbjuder också bakade potatisar, pajer 

och lättare sallader. Ekologiskt kaffe, te 

eller varför inte en cappucino. 

Valmöjligheterna är många.

Förbeställ, så har vi dukat upp när ni 

kommer.

RESTAURANG

Vi har plats för 100 gäster inomhus. 
På sommaren har vi även uteservering.

Vi tar emot bokningar för större sällskap 
och bussar. Vi erbjuder, lättare luncher, 
smörgåsar och bakverk.

   

KONFERENS

Inspirera med ny miljö.

Välkomna till Horred och Ekelundhuset.

Här tar vi emot mindre grupper om max 

14 personer som disponerar vårt kon-

ferensrum samt har tillgång till service 

från vårt café.

CAFÉ



BUTIK



Varbergsvägen 442, 519 30 Horred - tel: 0320-80001, fax: 0320-209009 
Ekelundhuset är öppet 1/7-31/8 vardagar 10-18, lördag 10-14

Övriga öppettider se www.ekelundhuset.se   
Ekelundhuset ligger mitt i Horred, fullt synligt från vägen.

Ekelundhuset, Linneväveriet i Horred AB
e-post: ekelundhuset@linnevaveriet.se

BESÖK OSS...
Ett besök hos oss i Horred är en 

minnesvärd utflykt för både gam-

mal som ung. Inte nog med att du 

får uppleva svensk textiltillverk-

ning, du kan också handla våra 

produkter och låta dig inspireras 

av allt vad Ekelundhuset har att 

erbjuda.

Opportunity! Favourable Offer...
Use this talon and you will get a Dishtowel, your choice 

(Value SEK 69,00)
Only valid when buying products at the minimum SEK 200,00 at our shop 

Ekelundhuset in Horred, Sweden.

OBS! förmånligt erbjudande...
Klipp ut och ta med talongen och du får en 

valfri diskduk (Värde 69:-)
Gäller vid köp av varor på Ekelundhuset för minst 200:-

Klipp ut och lämna vid köptillfället.


