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Första hjälpen-kit för hemmet gör det lättare att reparera det du 

redan har  

Nu lanserar Clas Ohlson First Repair Kit som gör det enklare att laga istället för att 

köpa nytt. I First Repair Kit medföljer 11 olika produkter för enklare reparationer i 

hemmet. Det handlar bland annat om lagningstejper, olika sorters lim, skruv, spik 

och ett sy-kit.   

- Med det nya kitet från Clas Ohlson har du det som behövs för att laga det mesta som går 
sönder. För att göra det enklare att reparera medföljer också enklare instruktioner för hur 
produkterna ska användas. Våra medarbetare i butik svarar också gärna på frågor och ger 
tips och råd, säger Eva Berg, Direktör Inköp och Produktutveckling på Clas Ohlson.  
 

Att laga det som gått sönder är ofta inte särskilt komplicerat, oavsett om det gäller trasiga 
tallrikar eller hål i gummistövlar.  
 

First Repair Kit gör det också lite enklare att leva lite mer hållbart.   
 

- Att ta hand om det man redan har kan göra stor skillnad. Med First Repair Kit gör vi det 
enklare att göra en insats för miljön i vardagen. Det gör mig både glad och stolt, säger Eva 
Berg.  
 

First Repair Kit finns tillgänglig på clasohlson.se och i alla Clas Ohlsons 
butiker. Kitet kostar 299 kronor.  
 

För mer information, vänligen kontakta:  

Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på 

fem marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på 

Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill 

hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva 

priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com. 

https://www.clasohlson.com/se/Reparationskit-f&ouml;r-hemmet,-First-Repair-Kit/p/Pr113000000
https://about.clasohlson.com/sv/

