
Välkommen till  
LappSimons värld!

Knivar för alla tillfällen
Renskinn Torkat renkött

Vi är stolta att överlämna årets representationsfolder. I denna folder hittar ni 
erbjudanden inför julen 2022. Denna utgåva innehåller information om våra 
klassiska delikatesslådor samt våra produktnyheter.

Vårt mycket fina torkade 
renkött, LappSimons  

signumprodukt

Utvalda av LappSimon,
ett självklart tillbehör vid sidan 

av våra delikatesserMjuka & varma  
av högsta kvalité

Smaken av vildmarken har aldrig varit närmare!
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Scanna mig och läs mer om vår historia!

John Simonsson, känd som ”LappSimon”

Gediget samarbete med 

stjärnkocken Werner Vögeli, bild från 

början av 70-talet

LappSimon har en historia värd att 
berätta och att vara stolt över. John fick 
namnet LappSimon genom sin goda 
relation och handel med samerna, han 
blev en handelslänk mellan fjällen och 
kusten. 

Idag drivs LappSimon av Ove & Robin 
Simonsson. Råvarorna vidareförädlas 
med stolthet under släktvarumärket. 

Smaken av vildmarken har aldrig varit närmare!

Vi har lång erfarenhet av leveranser 
till företagskunder och förstår vik-
ten av att leverera med precision. 
Våra leveranser anpassas efter just 
era behov. 

Ett familjeföretag som bär på 

en 100 år lång historia

Förädlade produkter

LappSimon - All Inclusive

1st Lyxlåda - välfylld med delikatesser
1st LappSimons Vildmarkskniv
1st Renskinn Premium
1st LappSimons Träkåsa

För den som verkligen vill skämma bort någon!

N Y H E TN Y H E T

Friluftspaketet

1st Vildmarkstorkad Renstek 
1st LappSimons Träkåsa
1st LappSimons Vildmarkskniv

Gåvopaketet som främjar för en aktiv livsstil

N Y H E TN Y H E T

Torrköttpaketet

Vildmarkstorkad Renstek 
Vildmarkstorkad Hjortstek
LappSimons Torrköttkniv

Ett halvt kilo av LappSimons populära torkade 
produkter samt vår eftertraktade torrköttkniv

N Y H E TN Y H E T

760:-
ex. moms

810:-
ex. moms

2716:-
ex. moms
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Lyxlådan

Charklådan

Vildmarkstorkad Renstek
Sarekrökt Hjortrostbiff
Älgkorv
Haradsrökt Fläskfilé

Vildmarkstorkad Renstek
Sarekgravad Hjortstek
Suovasrökt Renstek
Haradsrökt Fläskfilé
Älgkorv
Skivad rökt Renstek
Varmrökt Rödingfilé
Sarekrökt Hjortrostbiff
Vildmarkstorkad Hjortstek
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ca 
900g 

ca 

2,2 kg 

1159:-
ex. moms

445:-
ex. moms
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Vildmarkslådan

Vildmarkstorkad Renstek
Sarekgravad Hjortstek
Suovasrökt Renstek
Haradsrökt Fläskfilé
Älgkorv
Sarekrökt Hjortrostbiff

4

ca 
1,6kg 

Vill du lyxa till din låda med något 
av våra tillbehör? 
Vid köp av valfri delikatesslåda erbjuder vi 15% rabatt på LappSimons tillbehör. Det är möjligt 

att välja flera tillbehör för att skapa en unik kombination. 

740:-
ex. moms

PRODUKT RABATTERAT PRIS

LappSimons Vildmarkskniv 

LappSimons Torrköttkniv

LappSimons Träkåsa

Renskinn Premium 

405:- (ord. pris 476:-)

337:- (ord. pris 396:-)

269:- (ord. pris 316:- )

883:- (ord. pris 1039:-)

Priser avser ex. moms
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LappSimons Vildmarkskniv

LappSimons Träkåsa 
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En jakt- och outdoorkniv som är perfekt för vildmarksupplevelsen. 
Med speciell så kallad ”Martef”-beläggning reduceras friktionen samt 
avvisar fukt och smuts effektivt från knivbladet.

Det naturtrogna och stiliga tillbehöret. Vår populära träkåsa med 
renhornsinlägg att vila tummen på. Kaffet smakar bättre så här!

476:-
ex. moms

316:-
ex. moms

Bladlängd: 11 cm

Totallängd: 23 cm

Bladmaterial: Rostfritt stål med Martef-beläggning

Svart slida i läder med LappSimons varumärke i guldtryck

N Y H E TN Y H E T

N Y H E TN Y H E T

SPECIFIKATIONER
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LappSimons Torrköttkniv 

Renskinn Premium  

6

Denna kniv är tillverkad i Skandinavien av tåligt och slitstarkt rostfritt stål. 
En lätt, smidig kniv som passar jättebra till såväl torkat renkött som alla an-
dra delikatesser.

Håll dig varm och förhöj din utomhusupplevelse med detta stora, mjuka och 
högkvalitativa renskinn med silikonbehandlad undersida. Sorterat av första-klass. 
Storlek ca 95x130cm. Produkten är en naturprodukt, därmed kan storleken  
variera. Lämpar sig både för inom- och utomhusbruk.

396:-
ex. moms

1039:-
ex. moms

Bladlängd: 9 cm

Totallängd: 19 cm

Bladmaterial: Rostfritt stål 

Svart slida i läder med LappSimons varumärke i guldtryck

SPECIFIKATIONER



Har du funderingar kring t.ex. våra produkter, vårt hållbarhetstänk eller 
miljöpolicy vänligen kontakta oss så hjälper vi gärna till med eventuella frågor. 

En värld full av möjligheter 

Vi på LappSimon vill ge er som kund en bra upplevelse och levererar därför alltid enligt 

överenskommelse. Med tanke på rådande världssituation måste vi dock reservera oss för slutförsäljning. 

Bristsituation av råvaror kan uppkomma, eventuella ersättningsprodukter kommuniceras med er som kund. 

Vi är övertygad om att en gåva från LappSimon 
kommer förgylla er tillvaro. Vi erbjuder leveranser 
över hela Sverige. 

Vill du komma i kontakt med oss?

0920 - 25 45 55 order@lappsimon.se

www.lappsimon.se


