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Nepal Projects opstod ud fra vores ønske om at bruge
Menu som platform til at gøre en positiv forskel.
Mange unge nepalesiske kvinder fra fattige familier
risikerer at blive lokket ind i prostitution. Gennem
uddannelse af børn og beskæftigelse af unge kvinder
tilbyder vi et sundt og bæredygtigt alternativ. Med
Nepal Projects hylder vi godt håndværk, samtidig med
at vi hjælper sårbare arbejdere med at sikre en bedre
fremtid for sig selv og deres familier.”

– Bjarne Hansen, ejer & grundlægger



Menu står bag et nyt brancheinitiativ, 
Nepal Projects, som er udviklet i 
samarbejde med Danida. Nepal 
Projects dækker et stort behov for fair 
beskæftigelse og fremtidsmuligheder i 
et af verdens fattigste lande ved at 
kombinere traditionelle kompetencer 
inden for tekstilarbejde med moderne 
skandinavisk designæstetik.



Resultatet udgør en del af vores nye kollektion af 
boligtilbehør: udsøgte håndvævede tørklæder og tæpper, 
praktiske opbevaringsbokse til skrivebordet, rummelige 
vasketøjsposer og seje bamser til både børn og voksne.

Cashmere fra Himalaya, merinould, læder og bomuld af 
fineste kvalitet er hovedingredienserne i kollektionen. 
Østens og Vestens traditioner smelter sammen i de 
omhyggeligt fremstillede genstande designet i afdæmpede 
grå, blå, grønne og røde nuancer, så de passer ind i den 
minimalistiske skandinaviske boligindretning. 
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Priserne er vejl. butikspris og vejl. erhvervspris. Vi tager forbehold for udsolgte varer, forsinkelser samt trykfejl
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Kollektionen består af 10 forskellige designs
Her et udvalg af de produkter som er særlig egnet som firmagaver

COTTON BAG
Stor og meget flot pose/taske med hanke i læder
Velegnet til vasketøjet, opbevaring eller transport
af tæpper, aviser, legetøj mm. 
Design: Norm Architects 

Art. no: 80000012
Pakket i polybag
Material: 100 % Cotton, Genuine Leather
Product size: H: 60 cm, Ø: 38 cm, V: 68 L
Design: Norm Architects 
Vejl. Butikspris DKK 995
Vejl . erhvervspris 450 



Priserne er vejl. butikspris og vejl. erhvervspris. Vi tager forbehold for udsolgte varer, forsinkelser samt trykfejl
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TEDDY 
Grey, light grey, dark brown, sand, dark green, petrol
Leveres i fin  bomuldspose med snor
Design:  Afteroom, Stockholm 
Material: 100 % Wool
Product size: H: 25,5 cm, W: 12 cm
DKK 399,95 / erhvervspris 200

TEDDY er Nepal Projects lille 
maskot og lykkebringer
og vi er overbevist om, at han 
bringer glæde i hvert hjem
TEDDY er håndfiltet – hele 
vejen igennem  og kommer i 
mange farver



Priserne er vejl. butikspris og vejl. erhvervspris. Vi tager forbehold for udsolgte varer, forsinkelser samt trykfejl
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MODERN HOUSES / TRADITIONAL HOUSES
Disse flotte håndlavede opbevaringsbokse af pap betrukket med
bomuld kommer i sæt med 3 (Modern Houses) eller 4 (Traditional
Houses), hvor
æskerne er puttet ind i hinanden og er både meget decorative og
funktionelle.

Design by Note Studios
Modern - set med 3 huse pakket i polybag

Traditional - set med 4 huse pakket i polybag

farver: Greens / Reds / Greys
DKK 499,95 / erhvervspris 325
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Knot-Bag

Printed Scarf

Color Pillows

Square Throw

Square Bedspread

Øvrige produkter
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DESIGNERNE BAG PROJEKTET

Norm Architects, Danmark
Cotton Bag
Knot BagNote Design Studio, Sverige

Color Pillows
Modern Houses
Traditional Houses 

Stockholm-based Taiwanese 
design duo Hung-Ming Chen 
and Chen-Yen Wei at 
Afteroom

Kristine Engelbrech
A Hint of Neon, Danmark

Square, Printed Scarfs 

Hør mere om hele projektet på 
https://www.youtube.com/watch?v=YJU4YYMzg2Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=YJU4YYMzg2Q&feature=youtu.be

