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MÄNSKLIGA 
MÖTEN!

   NU LÄNGTAR VI TILLBAKS TILL VÅRA

IDÉER OCH PRODUKTER
FÖR DIG SOM TÄNKER 

VARUMÄRKE & BRANDING
HELA VÄGEN, HELA TIDEN

Vem sa att det skulle vara enkelt att vara sitt 
varumärke? Att inte din varumärkesresa

kunde hamna på konstiga vägar?

De första 8 månaderna av 2020 
har visat att både människor 

och företag kan råka ut för vad som helst. 
Men också att företag ÄR människor.  

Människor som biter ihop och jobbar på.
Människor som anpassar sig.

Människor som hittar nya vägar.

Vi vet ganska lite om framtiden 
men vi vet att vi skall dit. 

Kanske med nya transportmedel 
och nya förutsättningar men
varumärkesresan fortsätter.

Vi stöttar dig!

Be careful. BE YOUR BRAND. 

VARUMÄRKESRESAN
FORTSÄTTER!

Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle

VI ÄR MEDLEMMAR I  NEW WAVE PROFILE, SKANDINAVIENS STÖRSTA KEDJA INOM PROFIL.

BE YOUR BRAND M
AGAZINE  Höst & Vinter 2020

HÖST & VINTER 2020



 1. ANALYS 
Vi börjar alltid med att komma ut till er för att presentera  
oss och vårt koncept. Vi visar exempel på hur vi hjälpt andra 
företag för att ge dig inspiration och idéer till er profilering.  
Vi tar in all information vi behöver, för att kunna uppfylla just 
era önskemål och förväntningar. Det kan vara allt från befintlig 
grafisk profil och koncept till tidsram och målgrupper. 

 2.  IDÉ & KONKRETISERING
Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill ha, hur man vill 
ha det och hur det faktiskt kommer att bli. För att göra det så 
tydligt som möjligt för dig, kommer vi ut till dig och går igenom 
vårt sortiment och visar produktprover. Vi visualiserar en 
helhet med idéskisser, designförslag, applikationslösningar 
och färg- och materialprov. Därefter genomför vi storleksprov-
ning av klädsortimentet, gör delavstämningar och ändringar 
innan ni tar slutgiltigt beslut.

 3. INKÖP & PRODUKTION
Att planera profilinköp kan vara lite knepigt, speciellt om  
man aldrig tidigare köpt in denna typ av produkter. Efter att ha 
hjälpt tusentals svenska företag med sin profilmarknadsföring, 
har vi vanan inne. Tillsammans utformar vi en kostnadseffektiv 
och praktisk strategi för era inköp. Vi tar reda på vilka produkter 
som bör lagerhållas och vilka som bör tillverkas mot order.  
Att volymerna blir korrekta och att allt kan levereras i tid.  
Vi utför också kvalitetskontroller för att säkerställa att allt  
är enligt order. 

 4. LOGISTIK
Vårt helhetskoncept innefattar också en välutvecklad logistik- 
hantering som vi givetvis anpassar efter just era önskemål.  
Ni behöver bara säga vad som ska levereras vart, så ser vi till 
att det kommer rätt. Förutom själva transporten erbjuder vi 
också lagerhållning, e-handelslösning och paketering/inslagning. 
Vårt mål är att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att 
beställa profilprodukter.  

 5. EFTERSERVICE
Från start till mål. Det är New Wave Profile - Full Service Concept. 
Vår service till dig fortsätter, även när allt är levererat. Du kan 
alltid vända dig till vår kundtjänst om du behöver hjälp med 
exempelvis garantier, reklamationer, kompletteringar eller 
NKI-undersökning. 

Som Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilreklam, har vi möjligheten att erbjuda ett 
helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Vi hjälper dig med allt, från första skiss och hela vägen 
till leverans och efterservice. Det spelar ingen roll om du har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, 
vi anpassar oss efter dina behov och dina önskemål, så att du får en profil att trivas med.  

FULL SERVICE CONCEPT

FRAKTER & LEVERANSER

Prover debiteras och krediteras efter retur i orginalförpackning och oskadat skick. 
Leveranstider enligt överenskommelse men är normalt 3-5 veckor på lagervaror. 
Vissa varugrupper kan dock ha längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att ta 
ut expressavgift i de fall leveranstiden understiger 5 arbetsdagar. Leveranstiderna 
gäller efter godkänt märkningskorrektur.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

• Moms, frakt och ev. märkning tillkommer om inget annat anges. 
• Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och giltiga längst 
   t o m 31 december 2020. Vi förbehåller oss dock rätten till prisjusteringar 
   p g a prisförändringar utanför vår kontroll, t ex stigande råvarupriser. 
•Vi reserverar oss för feltryck, eventuell felaktig färgåtergivning i 
  tryck samt eventuell slutförsäljning.
•Betalningsvillkor 10 dagar netto efter kreditprövning eller enligt 
  avtal, annars efterkrav. 
•Nya kunder betalar 50% mot postförskott efter kreditprövning. 

Taggade och kittade. 
Till 200%.

”The End of the Beginning”. Så formulerade sig en försiktigt segerviss Winston 
Churchill 1942 när han såg hur det vände men inte vågade utlova för mycket för fort.

Ungefär där är vi nu. Vi känner att vi ser ljuset i tunneln och att det kommer att bli bra 
igen. Men kampen måste föras och vi måste rusta oss både fysiskt och psykiskt. 

Framför allt måste vi börja mötas igen. Varsamt, med omdöme och med urskiljning. 
Men vi är taggade och redo till 200% att mötas hösten 2020. 
  





DET MÄNSKLIGA MÖTET        BORTOM

När detta skrivs är det augusti och vi har ett drygt halvår bakom oss 
som vi aldrig kunnat föreställa oss. En tid då mänskliga möten i alla 
dess former, jobbmöten, lektioner, sportevent, föreningsmöten, after 
work, släktträffar, bröllop...bara upphörde över en natt. En situation som 
påverkar precis alla i hela världen samtidigt och som sannolikt kommer 
att fortsätta att påverka vårt beteende en lång tid framåt.

Naturligtvis har vi hunnit göra en hel del observationer och reflektioner 
kring både nuläge och framtid. Vi punktar upp några av dem här, utan 
inbördes rangordning och kommenterar kort ur vårt perspektiv.  

1. Vi har snabbt lärt oss alternativa sätt    
     att skapa mänskliga möten
Det tekniksprång som kanske skulle tagit ytterligare några år att skapa 
kom snabbt. Vi har alla lärt oss att använda Teams, Zoom, Messenger 
och en lång rad andra program och appar som skapar möten med ljud 
och bild i realtid. Vi har via våra skärmar mött både kunder i Asien och 
mormor i Falköping och vi har insett att detta blir det dominerande 
sättet att skapa möten i framtiden, oavsett om det är ett lokalt möte på 
kontoret eller ett möte med deltagare över hela världen. 

2. Onlinemöten har stora fördelar
Även om vi knappast lärt oss en bråkdel av den funktionalitet som mö-
tesverktygen har och kommer att få i närtid så inser vi att ett bra möte 
kan genomföras utan tidsödande resor och ställtider. Detta förutsatt 
att alla deltagare har de tekniska förutsättningarna, men den ribban är 
ganska låg i dagsläget. Det ökar också snabbheten i hur snart ett möte 
kan komma till stånd.    

3. Vi saknar att träffas IRL. Ganska mycket.
Vi har kanske kunnat upprätthålla våra kontakter och relationer på 
ett helt OK sätt även under det gångna halvåret, men ögonkontakten, 
spontaniteten och, kanske inte minst, miljöombytet, är svårt att simulera 
online. En fika, en lunch. Dofter, smaker. De små subtila nyanserna i ett 
samtal som inte går fram i rutan. Vi vill definitivt mötas på plats igen, 
men med större urskiljning än tidigare. Och allt det andra: 
Sommarfester, kick-offer och utbildningar. Det finns många 
möten där onlinemöten inte kan ersätta det fysiska 
mötets alla värden och valörer.

ÅRET DÅ VI FICK OMVÄRDERA DET MESTA:

4. Förbättringspotentialen är stor
Att jobba hemifrån eller på distans kan påverka mötets scenografi 
ganska mycket. Nu vet vi alla hur t ex reportrarna på Aktuellt och 
Aftonbladet ser ut i en dålig belysning, utan make-up och illa städade 
hemmakontor. Vi vet också hur våra affärspartners takarmaturer och 
ventilationssystem ser ut, för vi är dåliga på att koreografera oss själva, 
generellt sett. Kom ihåg att i Mötet är det du som är varumärket. 
Vi behöver bli bättre på att ”gå igenom rutan” och skapa en behaglig 
ljud- och bildversion av oss själva. Gärna loggad!   

6. Vår mötes- och kontaktpalett blir större och större
När vi åter kan mötas i grupp och i egen hög person så kommer vi att ha 
fler verktyg för att genomföra dessa möten. Kanske blir det rentav fler 
möten än tidigare? När fler möten blir onlinebaserade kommer vi att 
behöva tänka till kring när och hur vi behöver träffas offline. Dessa möten 
blir rimligtvis färre men måste då samtidigt bli bättre, mer förberedda, 
skapa mer upplevelser, vara mer varumärkta.

7. Jobba på distans krävde företagens uppmärksamhet
Vi kunde konstatera i somras att väldigt många företag använde våra 
produkter för att skapa uppmuntran, uppmärksamhet och bygga relation 
när få andra möjligheter stod till buds. Vårt Summercard, ett somma-
ranpassat gåvokort där budskapet kan kundanpassas, blev lösningen för 
många som kände behov av att belöna sina anställda, eller helt enkelt ge 
dem en trevlig reminder om att de var sedda trots att de inte var på plats. 
Naturligtvis blev det också en ersättare för många inställda sommarfes-
ter före semestern.

Covid 19 innebär inte slutet på de mänskliga mötena eller de personliga 
jobbrelationerna. Tvärtom har vi blivit medvetna om vad det innebär 
att inte kunna mötas enkelt och naturligt och vi har slutat ta mötena 
för självklara. Det öppnar upp för färre men bättre genomförda möten 
som varvas med effektiva onlinemöten. Båda mötestyperna kan och bör 
naturligtvis vara väl varumärkta och när det kommer till det så vet
 du ju vad vi gör. Annars, gå tiibaka till ingressens sista rad.

Vi hoppas att vi möter dig därute i höst, på ett eller annat sätt 
och att det blir ett bra möte och början på något nytt!

För snart 10 år sedan pågick New Wave Profiles varumärkesarbete som mest intensivt. Vi skulle bli en kedja och bland det viktigaste 
för oss var att på ett enkelt sätt, helst i en mening, beskriva vad vi gör. Vi hade klart för oss att vår bransch byggde i mycket hög grad 
på fysiska möten mellan människor och de relationer som skapas i sådana möten. Vårt ”reason for being” formulerade vi så här:  
Vi skapar varumärkesnärvaro i det mänskliga mötet”.
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DET MÄNSKLIGA MÖTET        BORTOM
ÅRET DÅ VI FICK OMVÄRDERA DET MESTA:

Många var redan proffs på onlinemöten sedan många år 

tillbaka, men Coronapandemin blev verkligen ett extremt 

stresstest av systemen som lett till acceptans och 

förbättrad förmåga hos de flesta av oss. 

Hur kommer det att påverka framtidens arbetsdagar? 

2020
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BESOKARNA  
FARLIGASTE DJUREN PÅ ZOO SÄSONGEN 2020:  

DÅ ÄR DET ”GEPARDLÄNGDS AVSTÅND” SOM GÄLLER! 

Många företag inom besöksnäringen fick 
uppleva en ny verklighet våren 2020, så 
även Borås Djurpark. Djurparker tillhörde 
den kategori verksamheter som fick öpp-
na för allmänheten, efter anpassningar 
av kundflöden och andra praktiska bitar. 
För plötsligt var det inte de vilda rovdjuren 
som var det stora hotet mot besökarna, 
det var besökarna själva!
 
Borås Djurpark har haft en konstant växande 
verksamhet sdan 1962 och i parken finns ca 450 
djur i 60 olika arter, främst afrikanska och nord-
iska djur. Under högsäsong jobbar 260 personer 
här, övrig tid 60 personer. Man har ca 260 000 
besökare/år, främst från Sverige och Norden. 
Under säsong driver man också en populär cam-
ping i anslutning till själva djurparken.

Djurparken arbetar mycket med bevarandepro-
gram för utrotningshotade djur, bl a genom en 
bevarandefond som ger medel till afrikanska ele-
fanter i Mara (MEP) och till Sulawesi-makakerna i 
Sulawesi. Så det finns ett mycket långsiktigt och 
viktigt arbete som är beroende av de medel en 
bra djurparkssäsong ger. Så hur hanterade man 
då denna säsong? Vi frågade Emma Agerblom på 
Borås Djurparks marknadsavdelning.

DJURPARKEN ÖPPNAR UPP 
EFTER CORONA
“P g a Corona blev blev öppningen förskjuten 
några veckor till påsklovet. Restriktioner sattes 
in direkt innan öppning, för att skapa en trygg-
het för både besökare & personal.  Fr o m maj var 
parken öppen varje dag. P g a pandemin skapa-
des ett nytt system där besökare förbokar sin 

plats i parken, en säkerhetsåtgärd för att BDP 
ska kunna ha kontroll över antalet besökare och 
möjliggöra för att kunna sprida ut besökarna i 2 
insläpp/dag” berättar Emma.

SMÅ STEG TILL SÄKERHET
Parken informerar om handtvätt, erbjuder 
handsprit och uppmanar besökare att hålla 
avstånd överallt i parken. Förändringen i restau-
rangmiljö är framför allt att den mesta försälj-
ningen sker utomhus, man har tagit bort buf-
féer och erbjuder take away, man har 2 meters 
avstånd mellan bord & stolar samt att man har 
begränsat antalet platser.

Man har även placerat ut tassar på marken i hela 
parken för att underlätta för att hitta försälj-
ningsställen och man har tagit fram utskurna 
forexskyltar i form av en gepard ”Håll en gepards 
avstånd.” De har även stängt aphuset - främst 
för att skydda den helt unika personalen där. 
Djurvårdare växer inte på träd, särskilt inte de 
med apkunskap.

Parken skyltades med uppmaningar om att hålla 
avstånd, men ganska snart efter öppningen insåg 
man att dessa “passiva” skyltar inte efterlevdes 
på det sätt man hade hoppats.

“Vi bestämde oss därför att testa med budskap 
på profilerade kläder. Med en ödmjuk ton upp-
manar vi folk att hålla avstånd med kärlek och 
omsorg om personal & besökare” - detta har 
gett otroligt fin positiv respons och våra besöka-
re upplever det som en enorm trygghet att vi har 
personal som informerar på plats ute i parken.”

 Intressant att konstatera, tycker vi, att ett bud-
skap får större genomslagskraft när det bärs på 
människor som kan förstärka och utveckla bud-
skapet. 

TANKAR KRING BRANDING 
Vi passade på att fråga kring hur man tänker 
branding och merchandising i en djurpark, ef-
tersom Borås Djurpark är en stor kund till New 
Wave Profile i staden.

“Det måste vara funktionellt, bekvämt och se 
snyggt & proffsigt ut” svarar Emma. “Sedan be-
höver kläderna tvättas ofta, så vi får välja kvali-
tet men också naturligtvis byta kläder regelbun-
det. De slits hårt i den här miljön”

Information OCH kontroll: Enbart skyltar räckte inte för att hålla 

folk på säkert avstånd. Emma bär själv de plagg som togs fram 

i våras.
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BESOKARNA  
FARLIGASTE DJUREN PÅ ZOO SÄSONGEN 2020:  

DÅ ÄR DET ”GEPARDLÄNGDS AVSTÅND” SOM GÄLLER! 

Arbetskläderna djurvårdare (slitstarka och funk-
tionella kläder) går i klassiska naturfärger - grönt, 
svart, beige, information och service är orange. 
Dessa orange plagg har man fått positiv feed-
back på, då de syns otroligt bra på håll.
 
Profilprodukter - vad vill man erbjuda kund i 
shopen, hur gör ni urvalet? Emma svarar:
“Vi har gått på önskemål från våra besökare och 
resultatet är kanske inte så förvånande; t-shirts, 
kepsar, vattenflaskor är det de frågar mest efter.
Sedan vi tog fram barnkollektionen med Simba 
som nu funnits i 4 säsonger ser vi en markant 
ökning i försäljning. T-shirts säljer bra, men även 
vattenflaskor, nyckelband, sittunderlag, kepsar, 
solglasögon, mössor. 

MÄRKE MED MILJÖMEDVETENHET
Märket Cottover valdes pga de fina miljöcerti-
fieringarna. GRYMT bra kvalitet, tycker Emma. 
”Många kommer tillbaks år efter år och köper 
tröjor pga den. Det känns väldigt naturligt och i 
linje med parkens värderingar att satsa på certi-
fierade miljöprodukter, vi är ju i hög grad en mil-
jöprodukt själva”, säger Emma och ler.

NYA STORSATSNINGAR
Nu har djurparkens VD Jeanette Lindström an-
slutit och hon berättar lite om vad annat som 
är nytt för säsongen. Den senaste satsningen är 
också parkens stolthet; Elefanthuset. Men även 
den tillgänglighetsanpassade bron där vi träffas, 
som leder från entrén upp till savannen, är ny 
och en investering som förbättrar parkens flöde 

väsentligt. Sammanfattningsvis säger Jeanette:
”Grunden till Borås Djurparks existensberätti-
gande är att förmedla kunskapen om djur. Förut-
om att vi får studiebesök från skolor har vi även 
ett fint samarbete med Realgymnasiet, där ung-
domar som utbildar sig till djurvårdare och djur-
parksvårdare kommer hit för att lära. Vi är även 
mycket måna om att erbjuda en djurpark för djur 
& natur - dvs att allt för djuren i djurhägnen är 
genuint & äkta.”

Vi reflekterar lite över vårt besök och över värdet 
av denna typ av verksamheter. Djurvården, kun-
skapen, bevarandet...men också insikten om att 
besökarna är en helt kritisk förutsättning för att 
allt skall kunna drivas vidare.

Borås djurpark har en välfyllt butik med merchandise 

och väljer produkter med fokus på hållbarhet och mil-

jöcertifiering.

Djurparken upplever att man varit 

framgångsrika i att följa riktlinjerna för att få besökarna 

att hålla avstånd efter att man satsat på extra mycket 

personal med uppgiften att hålla koll hela tiden, över 

hela parken.
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När flygplanen stått på marken , bilarna blivit kvar i garaget och en stor del av världens produktion stannat av har vi fått 
en kvittens på vilket avtryck våra dagliga beslut gör på vår omvärld. Samtidigt förstår vi att vi inte kan köra vidare precis 
som förut när världen öppnar upp. 

Hållbarhet  och uthållighet är inga trender.  Det är livsnödvändigheter i den värld där både våra barn och våra varumär-
ken skall växa sig stora och starka. Kloka val gäller även profilmedia och vi gör vad vi kan för att ta fram nya, bättre val 
ur hållbarhetsperspektiv. Under hösten lyfter vi fram produkter under temat ”Hållutbarhet” och i vår katalog har vi vår 
egen märkning ”Wear with Care” för att markera att en produkt i något avseende har en miljö- eller hållbarhetsfördel. 
Håll utkik efter dessa symboler!

HÅLLUTBA   RHET
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SAMMA MÅL.
NY TIDSPLAN.  

Vår egen Ebba Einarsson skickar en liten rapport om var 
hon befinner sig på sin stora roddresa. Ebba får berätta 
med egna ord:

 ”Ja, säsongen blev minst sagt inte som planerat! Men samtidigt 
ett år för att istället ta till vara på med bra träning och utveck-
lingsmarginal. Kvaltävlingarna för OS samt självaste OS är 
framflyttat ett helt år, därmed till 2021. Därför har inga tävling-
ar genomförts än. EM går eventuellt i Poznan, Polen i oktober, 
men även detta är inte spikat om det kommer bli av. 
Jag har istället tränat mycket på hemmaplan och försökt foku-
sera på det så mycket som möjligt. 

Så i höst börjar jag på University of British Columbia i Vancou-
ver där jag kommer studera Bachelor of Kinesiology. Dock blir 
dessa studier till hösten online och troligtvis inte på plats förrän 
förhoppningsvis i januari.

Jag vill passa på att tacka alla som genom att välja ”min piké” 
stöttar mig i mitt mål att ta mig till OS i Tokyo 2021. Rodd är i 
hög utsträckning en materialsport och ni hjälper mig att ha en 
utrustning i absolut toppklass! Ha en fin höst allihop, jobba på 
era mål och var rädda om er!”

WEAR WITH CARE

är ingen certifiering 

utan vårt eget lilla 

”miljö-utropstecken”

där vi vill göra dig 

uppmärksam på 

att en produkt på ett eller 

annat sätt har en 

egenskap som gör den 

till ett lite bättre val ur ett 

hållbarhetsperspektiv.

Certifieringar anges separat.

HÅLLUTBA   RHET
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WEAR YOUR BRAND

PROFILKLÄDER ÄR I VÅR DEFINITION BRA OCH NEUTRALA 
BASPLAGG I MÅNGA FÄRGER SOM ÄR VÄL ANPASSADE FÖR

 OLIKA TYPER AV MÄRKNING . MED DIN BRANDING
BLIR DE UTMÄRKTA VARUMÄRKESPLATTFORMAR.

PROFIL
KLADER
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WEAR YOUR BRAND

PROFIL
KLADER
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Uppskattar du kläder med kvalitet och vill värna 

om människa och miljö? Fler och fler tänker som du. 

Klädkonsumtion kan vara ett stort miljöproblem. 

Tillverkningen innebär ofta undermåliga arbetsvill-

kor och en process som ökar miljöbelastningen. Allt-

för många plagg hamnar i soporna, på grund av dålig 

hållbarhet. Men så behöver det inte vara. 

Cottover är certifierat med fyra internationellt er-

kända märkningar som garanterar ett aktivt arbete 

för bättre miljö, rättvis handel och bekämpning av 

fattigdom. Samtliga Cottovers produkter är cer-

tifierade för att uppfylla de höga kraven gällande 

tillverkning, kvalitet, hälsa, miljö och arbetsvillkor. 

Cottover är också engagerat i flera globala projekt 

för att exempelvis förbättra säkerheten inom tex-

tilindustrin i Bangladesh och främja en ansvarsfull 

expansion av ekologisk bomullsodling. Ett annat in-

itiativ handlar om att påverka rederier att använda 

renare och mer miljöanpassade fartyg.

SKAPA POSITIV FÖRÄNDRING GENOM   
MEDVETEN KONSUMTION 

Handel är nödvändig för vår ekonomi och skapar 

jobb och välfärd. Nästan all minskning av extrem 

fattigdom har skett i länder som är integrerade 

med omvärlden genom handel och inflöde av mul-

tinationella företag. Textilindustrin har varit en 

språngbräda för nästan alla länder som har gått 

från fattigdom till industrialisering i modern tid. 

FN:s utvecklingsprogram UNDP menar att textil- och 

klädindustrin är unik i den globala ekonomin i dess 

förmåga att hjälpa länder till utveckling. 

Men handel måste vara rättvis och hållbar för att leda 

till en positiv förändring. Makten ligger hos konsu-

menten. Ökat globalt välstånd och sociala framsteg 

kommer genom en medveten konsumtion.

VILKEN ÄR DIN FAVORIT? 
Hög kvalitet i kläder är viktigt. Du måste kunna lita 

på att ditt plagg håller färg och form, så att det hål-

ler sig snyggt länge. Cottover arbetar helhjärtat med 

hållbarhet och du hittar bekväma, färgbeständiga 

plagg med en modern passform i tidlös design. 

Cottover har ett brett färgspektrum för hela baskol-

lektionen. 

Vilken är din favorit? Alla 14 färgnyanser har ett 

gemensamt: de har tagits fram utan hälsovådliga 

kemikalier, förbjudna ämnen eller ämnen som miss-

tänks vara hälsoskadliga. De har genomgått tester 

för slitage- och färgbeständighet. Garantin får du ge-

nom fyra internationellt erkända miljöcertifieringar. 

Om du köper ekologiska kläder och aktivt väljer klä-

der som blivit tillverkade med omtanke om männ-

iska och miljö, leder det långsiktigt till fler hållbara 

produkter på marknaden och en mer hållbar textil-

industri. När vi konsumenter väljer hållbara produk-

ter före konventionella, kan vi tillsammans förändra 

textilbranschen på riktigt. 

Om du också tagit ställning – wear your statement!

HAR DU OCKSÅ TAGIT STÄLLNING?

SE 14-218 Swerea IVF

SE 14-218 Swerea IVF3039 0034CERES 0201 STANDARD 100
SE 14 Swerea IVF

Made with Fairtrade Cotton

Made with 
Fairtrade Cotton

12



FULLZIP HOOD 
HERR
DAM

KÄNNS HELT NATURLIGT.

HAR DU OCKSÅ TAGIT STÄLLNING?

FULL ZIP HOOD 
Huvtröja med borstad insida och hel dragkedja med en något smalare 
passform. Kraftig dragsko i huvan. Två utanpåliggande fickor fram. 
2x2 ribb i ärmslut samt nederkant. 
Art. Nr:  Herr 141010,  dam 141009 
Kvalitet: 80% ekologisk Fairtrade bomull, 20% återvunnen 
polyester, 280g/m2

Storlekar: Herr S-4XL, dam XS-XXL
Maskintvätt: 40˚C

485:-
Pris vid 25 st inklusive brodyr (max 20cm2)
exkl. moms  och mönsterkort

Made with Fairtrade Cotton. All bomull kommer från Fairtrade-
 certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net

SE 14-218 Swerea IVF

Made with Fairtrade Cotton

BRODYR I PRISET!

100
white

106
offwhite

255
yellow

290
orange

425
pink

435
cerise

460
red

645
green

725
sky blue

767
royal

855
navy

885
purple

980
charcoal

980
charcoal

980
charcoal

990
black
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PIKÉ
HERR
DAM

PIKÉ HERR & DAM
Kortärmad piké i herrmodell i en klassisk pikéstickning. Något smalare och med 
en mer modern passform. Stickad ribb i krage och ärmslut, 2 st knappar i förstärkt 
knappslå samt sprund i nederkant. 
Art.nr: Herr 141006 Dam 141005
Material: 100% ekologisk Fairtrade-bomull
Storlek: Herr S-4XL Dam XS - XXL
Maskintvätt: 60˚C
Vikt: 200 g/m2

Made with Fairtrade Cotton. All bomull kommer från Fairtrade-
 certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net

SE 14-218 Swerea IVF

275:-
Pris vid 25 st inklusive brodyr (max 20cm2)
exkl. moms  och mönsterkort

T-SHIRT
HERR
DAM

Made with Fairtrade Cotton. All bomull kommer från Fairtrade-
 certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net

SE 14-218 Swerea IVF

Made with Fairtrade Cotton

T-SHIRT HERR/DAM 
Rundhalsad t-shirt i något smalare passform samt en nätt 
ribb runt halskanten. 
Art. Nr: Herr 141008, dam 141007 
Kvalitet: 100% ekologisk Fairtrade bomull, 160g/m2. 
Storlekar: Herr S-4XL, dam XS-XXL
Maskintvätt: 60˚C  

125:-
Pris vid 25 st inklusive brodyr (max 20cm2)
exkl. moms  och mönsterkort

ENFÄRGSTRYCK I PRISET!

BRODYR I PRISET!
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charcoal

990
black

14



DENIMSHIRT
HERR COMFORT
HERR SLIM
DAM

TWILL SHIRT
HERR COMFORT
HERR SLIM
DAM

TWILLSKJORTA HERR & DAM
Bomullsskjorta i fin twill med lätt peach 
finish som ger en mjuk och smidig känsla. 
Cut away krage på herr och turn down på 
dam. Herr i Slim fit och Comfort, dam i 
insvängd modell med två insnitt i ryggen,
för att ge en skräddarsydd silhuett. 
Art.nr: Herr 141038 (comfort) 141048 (slim) 
Dam  141037
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Storlek: Herr XS-3XL Dam 36-46
Maskintvätt: 40˚C

585:-
Pris vid 25 st inklusive brodyr (max 20cm2)
exkl. moms  och mönsterkort

DENIMSKJORTA HERR & DAM
Skjorta i denimmaterial med mjuk känsla. 
Skjortan är enzymbehandlad
vilket ger varje skjorta ett naturligt och 
unikt utseende. Cut away krage på herr 
och turn down på dam. Herr i Slim fit och 
Comfort, dam i insvängd modell med två 
insnitt i ryggen, för att ge en skräddarsydd
silhuett. Vikt 6,5 oz. 
Art.nr: Herr 141036 (comfort) 141046 (slim) 
Dam  141035
Material: 100% ekologisk Fairtrade bomull
Storlek: Herr XS-3XL Dam 34-46
Maskintvätt: 40˚C

585:-
Pris vid 25 st inklusive brodyr (max 20cm2)
exkl. moms  och mönsterkort

Herr Slimfit 820 

Dam 820 Herr Comfort 820 

Herr Slimfit 855

Dam 855 Herr Comfort 855

100
white

460
red

855
navy

990
black

Made with Fairtrade Cotton. All bomull kommer från Fairtrade-
 certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net

SE 14-218 Swerea IVF

Made with Fairtrade Cotton. All bomull kommer från Fairtrade-
 certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net

SE 14-218 Swerea IVF

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

BRODYR I PRISET!

BRODYR I PRISET!
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CLIQUE BASIC -T 
Dam- och herrmodell i en något smalare passform.  
Dam modellen finns i ett urval av färger.
Art. nr: Herr 029030 Dam 029031
Kvalitet: 100% bomull. (Gråmelerad [95] 85% 
bomull och 15% viskos, ash [92] 99% bomull och 
1% viskos, antracitmelerad [955] 
60% bomull och 40% polyester.)  
Vikt: 145 g/m2   
Storlek: Herr XS–4XL Dam XS–XXL 

CLIQUE BASIC ACTIVE-T 
Vår Basic spun dyed funktionst-shirt gjord med 
interlock stickning, sidsömmar, återvunnet nack-
band samt avtagbar nacketikett för att 
enkelt kunna märka om med eget varumärke.
Art. nr: Herr 029038 Dam 029039
Kvalitet: 100% polyester 
Vikt: 135  g/m2  
Storlek Herr: XS-3XL 
Storlek dam:  XS/34–XXL/44
 

67:-
Pris vid 100 st inklusive enfärgstryck
exkl. moms och startkostnad

SE 14-218 Swerea IVF

FÄRGER DAM

FÄRGER HERR

55:- (ord  68:-)

Pris vid 100 st inklusive enfärgstryck
och startkostnad, exkl. moms

SE 14-218 Swerea IVF

CLIQUE  NEW  CLASSIC -T   
Vår klassiska t-shirt i herr- och dammodell 
i bästa kvalitet nu i modernare passform. 
Förkrymt kammad bomull och ringspunnet garn, 
Herr rundstickad, dam sidosömmar. Dubbelkrage 
med elastan.
Art. nr: Herr 029360 Dam 029361 
Kvalitet: 100% Bomull. (Visibility yellow och 
visibility orange [11/170] 80% polyester och 20% 
bomull med sidsöm, ash [92] 99% bomull och 
1% viskos, gråmelerad [95] 85% bomull och 15% 
viskos, blåmelerad och antracitmelerad [955] 
60% bomull och 40% polyester).   
Vikt: 160 g/m2   
Storlek: Herr XS–3XL (XS-5XL: 00, 35, 55, 580, 95, 
99) , Dam XS/34–XXL/44
 

CLASSIC
HERR & DAM

82:-
Pris vid 100 st inklusive enfärgstryck
exkl. moms och startkostnad

BASIC
TIGHT PASSFORM
HERR & DAM

300

58056 5754

68

6005544

605 815 825820

99

00

95

10

67

35 38

92 94 955

18 250

71

300

58054 60055 605

99

00

95

10 35 3818

71

FINNS ÄVEN I JUNIOR!

BASIC ACTIVE
TIGHT PASSFORM
FUNKTION
HERR & DAM

300

58056 5754

68600

5544

605 815 825820

99

00

95

10

67

35 38

92 94 955

18 250

FÄRGER HERR & DAM

17011

VARSEL

SE 14-218 Swerea IVF

16 T-Shirts & Tops

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

5995802163599

55 961100

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

96

599

PAGE 107UV50

Basic Active-T 029038 
Basic Active-T Ladies 029039
Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, 
återvunnet nackband samt avtagbar nacketikett för att enkelt kunna märka om 
med eget varumärke. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket 
till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som 
används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig 
produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.

Kvalitet: 100% polyester 
Vikt: 135 g/m2 
Storlek herr: XS-3XL
Storlek dam:  XS/34–XXL/44
Pris: 45:– (vid –99 st)  43:– (vid 100–299 st)  39:– (vid 300– st)

UV50

HÖST

FINNS ÄVEN I JUNIOR!

FÄRGER HERR & DAM

580 59900 11 35216 55

9996

16



SE 14-218 Swerea IVF

SE 14-218 Swerea IVF

CLIQUE KATY
Mycket mjuk och härlig t-shirt i dammodell. 
Lös passform med sidosömmar och uppvik 

på ärmavslut.
Art.nr: 029305

Kvalitet: 60% viskos, 35% polyester och 5% 
elastan. 

Vikt: 210 g/m2  
Storlek: Dam 34/XS-44/XXL

V-NECK
UNISEX

66:-
Pris vid 100 st inklusive enfärgstryck
exkl. moms och startkostnad

UPPVIK+LÖS
PASSFORM

DAM

149:-
Pris vid 100 st inklusive enfärgstryck

exkl. moms och startkostnad

CLIQUE BASIC V-NECK
Vår bästsäljare finns nu också med v-hals! 
T-shirt med v-hals i en något smalare 
passform, nackband samt elastan i halsen. 
T-shirten är rundstickad och finns i unisex 
storlekar. 
Art.nr: 029035
Kvalitet: 100% bomull (gråmelerad [95] 
bomull 85% och 15% viskos).
Vikt: 145 g/m2 
Storlek: XS–4XL 

58054 55 605

99

00

95

3518

FÄRGER

580 9900 95

FÄRGER DAM

SE 14-218 Swerea IVF

CLIQUE  SLUB T
En modern t-shirt i 100% slub ringspunnen 
jersey bomull med sidsömmar, förstärkt 
nackband och avtagbar nacketikett för att 
enkelt kunna märkas om till eget varumärke. 
T-shirten är förkrympt och enzymbehandlad.  
Art. nr: Herr 029352 Dam 029353
Kvalitet: 100% bomull  
Vikt: 140 g/m2  
Storlek Herr: XS-XXL 
Storlek dam:  XS/34–XXL/44
 

SLUB
HERR & DAM

105:-
Pris vid 100 st inklusive enfärgstryck
exkl. moms och startkostnad

565 9900 90

FÄRGERTEESHÖST
ENFÄRGSTRYCK I PRISET!

16 17



CLIQUE STRETCH PREMIUM POLO
Modern lite tightare pikétröja med stretch i dam- och herrmodell. Herr med två 
pärlemorknappar i knappslån och dam med tre knappar i knappslån, herringbone 
nackband och dekorativa stickningar vid slitsar i sidorna. Förkrympt och 
enzymbehandlad för en mjuk och skön känsla.
Art.nr: Herr 028240 Dam 028241
Kvalitet: 95% bomull och 5% elastan (gråmelerad [95] 80% bomull, 15% viskos 
och 5% elastan, blåmelerad [565] och antracitmelerad [955] 55% bomull, 40% 
polyester och 5% elastan). 
Vikt: 215 g/m2  
Storlek: Herr XS-3XL (00, 99: S-4XL) Dam 36/S-44/XXL

00

95 99

35 580

10

55

955

605

300

BASFÄRGER

565

54

Stretch Premium Polo

285:-
Pris vid 100 ex
inkl. brodyr <20 cm2. exkl. moms.
Mönsterkort 1120 kr tillkommer.

New Wave Profile skänker fem kronor till 
Ebba Einarssons elitsatsning för varje såld 

Clique Stretch Premium Polo! Läs mer på sidan 9!

POLO PIKÉ
TRE SKÖNA MODELLER FÖR 100 OLIKA TILLFÄLLEN

SE 14-218 Swerea IVF

BRODYR I PRISET!

18



CLIQUE CLASSIC LINCOLN/MARION S/S  
Vår klassiska herr- och dampike i ny modern passform. 
3 knappar i knappslå som går ton-i-ton och sprund i sidan.    
Art. nr: Herr 028244 Dam 028246 
Kvalitet: 100% bomull. (Ash [92] 99% bomull och
 1% viskos, gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos, 
antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester).   
Vikt: 200 g/m2   
Storlek: Herr XS–3XL (XS-5XL:  00, 35, 55, 580, 95, 99) 
Dam 34/XS-44/XXL

Classic Polo 
i 25 snygga färger
inklusive brodyr!

56 5754 68

600

55 605

815 825820 99

00

95

10

67

3518 38

92 94 955

300

580

250 44

BASFÄRGER

259:-
Pris vid 100 ex
inkl. brodyr <20 cm2. exkl. moms.
Mönsterkort 1120 kr tillkommer.

SE 14-218 Swerea IVF

BASIC ACTIVE POLO 
En unisex baspiké för vardagsbruk med bra passform. Spun dyed tyg med pikéstruktur. 
Pikén har 3 ton-i-ton knappar, slitsar i sidorna och förstärkt nackband. 
Art. nr: 028254
Kvalitet: 100% polyester
Vikt: 160g/m2

Storlek: XS–3XL
 
 

Basic Active Polo

174:-
Pris vid 100 ex
inkl. brodyr <20 cm2. exkl. moms.
Mönsterkort 1120 kr tillkommer.

SE 14-218 Swerea IVF

16 T-Shirts & Tops

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

5995802163599

55 961100

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

96

599

PAGE 107UV50

Basic Active-T 029038 
Basic Active-T Ladies 029039
Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, 
återvunnet nackband samt avtagbar nacketikett för att enkelt kunna märka om 
med eget varumärke. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket 
till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som 
används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig 
produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.

Kvalitet: 100% polyester 
Vikt: 135 g/m2 
Storlek herr: XS-3XL
Storlek dam:  XS/34–XXL/44
Pris: 45:– (vid –99 st)  43:– (vid 100–299 st)  39:– (vid 300– st)

UV25

00 35 55 580 96 99

BRODYR I PRISET!

BRODYR I PRISET!
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PREMIUM OC HOODY 
Två fickor framtill utrustade med YKK-dragkedjor. Huva med snören med metalländrar 
samt dekorativa flatlocksömmar ger en modern look till tröjan. CVC French Terry på insidan, 
fiskbensmönstrad nackband samt elastisk 1x1 rib i ärmavslut och nedtill. Utrustad med smart 
lösning för hörlurar. 
Art. nr: Herr 021002 Dam 021003
Kvalitet: 85% organisk bomull och 
15% återvunnen polyester. Vikt 300g/m2

Storlekar: Herr XS-3XL, Dam 34/XS-48/XXL

PREMIUM OC ROUNDNECK
Dekorativa flatlocksömmar ger en modern look till tröjan. Dold sidficka med dragkedja. CVC 
French Terry på insidan, fiskbensmönstrad nackband samt elastisk 1x1 rib i ärmavslut och 
nedtill. Kvalitet: 85% organisk bomull och 15% återvunnen polyester.
Art. nr: Herr 021000 Dam 021001
Kvalitet: 85% organisk bomull och 15% återvunnen polyester. Vikt 300g/m2

Storlekar: Herr XS-3XL, Dam 34/XS-48/XXL

PREMIUM OC
HOODY
HERR & DAM

390:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

PREMIUM OC HOODY FULLZIP 
Hel YKK-dragkedja med antik yta. Huva med snören med metalländrar samt dekortiva 
flatlocksömmar ger en moder look till tröjan. CVC French Terry på insidan, fiskbensmön-
strad nackband samt elastisk 1x1 rib i ärmavslut och nedtill. Utrustad med smart lösning 
för hörlurar. 
Art. nr: Herr 021004 Dam 021005
Kvalitet: 85% organisk bomull och 15% återvunnen polyester. Vikt 300g/m2

Storlekar: Herr XS-3XL,  Dam 34/XS-48/XXL

PREMIUM OC CARDIGAN
Dekorativa flatlocksömmar ger en moder look till tröjan. CVC French Terry på insidan, fisk-
bensmönstrad nackband samt elastisk 1x1 rib i ärmavslut och nedtill. Utrustad med smart 
lösning för hörlurar. Kvalitet: 85% organisk bomull och 15% återvunnen polyester.
Art. nr: Herr 021006 Dam 021007
Kvalitet: 85% organisk bomull och 15% återvunnen polyester.
Storlekar: Herr XS-3XL, 
Dam 34/XS-48/XXL
Vikt 300g/m2

PREMIUM OC PANTS
Två fickor framtill utrustade med 
YKK-dragkedjor. Huva med snören 
med metalländrar samt dekortiva 
flatlocksömmar ger en moder look till 
tröjan. CVC French Terry på insidan, 
fiskbensmönstrad nackband samt 
elastisk 1x1 rib i ärmavslut och nedtill. 
Utrustad med smart lösning för 
hörlurar. 
Art. nr: Herr 021008 Dam 021009 
Kvalitet: 85% organisk bomull och 
15% återvunnen polyester.
Storlekar: XS-3XL (4XL i färgerna 
580, 95,99) 
Dam 34/XS-48/XXL
Vikt 300g/m2

PREMIUM OC
HOODY
FULLZIP
HERR & DAM

430:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

PREMIUM OC
ROUNDNECK
HERR & DAM

330:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

PREMIUM OC
CARDGAN
HERR & JUNIOR

410:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

PREMIUM OC PANTS
HERR & DAM

SE 14-218 Swerea IVF

SE 14-218 Swerea IVF

330:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

PREMIUM OC
PANTS
HERR & DAM

SE 14-218 Swerea IVF

SE 14-218 Swerea IVF

SE 14-218 Swerea IVF

ORGANIC COTTON 
PREMIUM

580 9995595025580 9995595025

580 9995595025 580 9995595025

580 9995595025

ENFÄRGSTRYCK I PRISET!
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BASIC ACTIVE SWEAT

SPUN
DYED

BASIC ACTIVE
ROUNDNECK
UNISEX
Art.nr: 021010
Storlek: XS-3XL 

205:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

215:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

285:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

235:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

285:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

235:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

BASIC ACTIVE
HALFZIP
UNISEX
Art.nr: 021013
Storlek: XS-3XL 

BASIC ACTIVE
CARDIGAN
UNISEX
Art.nr: 021016
Storlek: XS-3XL 

BASIC ACTIVE
HOODY
UNISEX
Art.nr: 021011
Storlek: XS-3XL

9995580

BASIC ACTIVE
PANTS
UNISEX
Art.nr: 021017
Storlek: XS-3XL
Endast i färgerna 580,  
95, 99.

MILJÖVÄNLIGARE PRODUKTION, BÄTTRE SLUTPRODUKT

Traditionellt färgas textil in i stora färgbad när tyget är färdigvävt. Spun dyed  innebär att 

garnet, i detta fall i polyesterfibern, färgas in redan när det tillverkas. 

Det gör inte bara processen mycket miljövänligare genom minskad vattenförbrukning, det 

skapar en mycket formstabil och färgäkta väv, något som både syns och känns i det färdiga 

plagget.

Vår  kollektion Basic Active Sweat är tillverkad av 100% spun dyed polyester med gramvikt 

280g/m2.  Mycket skön, öglad insida. Finns i fem basfärger med skön lyster. Blixtlåsen är i 

samma färg som plaggen och alla tröjor har ärmficka .

SAMTLIGA ÖVERDELAR 
I FÄRGERNA:

99

95

55

35

580

BASIC ACTIVE
HOODY FULLZIP
HERR & DAM
Art.nr: Herr 021014 Dam 021015
Storlek: Herr XS-3XL  Dam 34/XS-44/XXL

SE 14-218 Swerea IVF

ÄRMFICKA MED 
BLIXTLÅS PÅ ALLA 

ÖVERDELAR

ENFÄRGSTRYCK I PRISET!
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1199:-
Pris vid 25 st inkl. brodyr <20 cm2 

exkl. moms .
Kostnad för mönsterkort 

tillkommer (1120:-).

985:-
Pris vid 25 st inkl. brodyr <20 cm2 

exkl. moms .
Kostnad för mönsterkort 

tillkommer (1120:-).

999:-
Pris vid 25 st inkl. brodyr <20 cm2 

exkl. moms .
Kostnad för mönsterkort 

tillkommer (1120:-).

BRODYR I PRISET!

BRODYR I PRISET!

BRODYR I PRISET!

CLIQUE CRESTON PARKAS  
Modern vadderad parkas med härligt teddyfoder i huvan. 
Jackan är utrustad med bröstficka med dragkedja, två 
framfickor med magnet och en innerficka med dragkedja. 
Kviltat foder och dragsko nedtill. 
Art. nr: 020913
Material: 100% nylon, full dull taslon, 70D*320D samt 
transparent PU-beläggning. W/P 5000 och MVP 3000.
Färg: 99 svart
Storlek: Herr XS-3XL
         
         

CLIQUE WACO SKALJACKA
Modern skaljacka med funktion och extra detaljer. Jackan är 

utrustad med SBS vattensäkra dragkedjor på bröst- och sidfickor.  
Innerficka med dragkedja, anpassad för att enkelt kunna förädlas 

med såväl tryck som brodyr. Tejpade sömmar och dragkedjor för 
enkel ventilation. Huva med dragsko, justerbara muddar 

samt dragsko nedtill. 
Art. nr: Herr 020923, dam 020924 

Material: 100% Polyester jacquard. 
Laminerad med trikå. 

TPU (MVP/WR: 3000/5000mm)
Storlek: Herr XS-3XL, dam 34/XS-46/XXXL

CLIQUE COLORADO VADDERAD JACKA 
En varm vadderad vinterjacka utrustad med 
vattentäta SBS dragkedjor på bröst- och 
framfickor. Avtagbar och justerbar huva. Två 
stora innerfickor i mesh. Dragsko nedtill och 
dammodellen har även dragsko i midjan. Rib-
bad 2x2 innermudd i ärmslut. Vattenpelare på 
5000 och ånggenomsläpp på 3000. 
Art. nr: Herr 020931, dam 020932
Material: 100% polyester; 50D rib-stop och 
TPU film. Material på axlar: 100% polyester 
och TPU beläggning 50D*50D.
Storlek: Herr XS-3XL, dam 34/XS-44/XXL   
        
      

JACKOR
MOT KÖLD, VIND OCH REGN
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CLIQUE CUSTER + MÖSSA HUBERT REFLECTIVE  
En lättvadderad jacka med reflextryck. Jackan är utrustad med två sido-
fickor med dragkedjor, dold ärmficka med dragkedja, två innerfickor samt 
tumhål i mudden. Jackan är också utrustad med en smart lösning för att 
bära hörlurar. I vår höstkampanj ingår även en reflekterande matchande 
mössa, Hubert Reflective. Märkning på mössan ingår ej.
Art. nr: Herr 020933, dam 020934  
Material: 100% polyester
Färg: 99 Svart
Storlek: Herr XS-3XL, dam 34/XS-44/XXL       
  

BRODYR I PRISET!

MÖSSA HUBERT  REFLECTIVE I PRISET!

CLIQUE GEORGE
Mössa i elastisk fleece med sex 
reflekterande flatlocksömmar i toppen. 
Material: 92% polyester och 8% elastan.
Art. nr: 024132      
     

89:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 100 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

00 35 55 580

99

CLIQUE SACO
Modern mössa i dubbel single jersey och med 6 flat-
locksömmar i toppen. 
Material: Art. nr: 024130
95% bomull och 5% elastan. (Antracite melerad [955] 
62% polyester, 33% bomull och 5% elastan)
       
   

83:-
Pris exkl. moms, inklusive 

enfärgstryck vid 100 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

11 170 300 35

55 580 605 99

955

CLIQUE HUBERT PATCH
Stickad mössa med uppvik. 
Fastsydd platta för den perfekta 
märkningen (mått  9,5x4,5 cm).     
Art. nr: 024129
Material: 100& akryl
Färg: 580 Dark navy,
95 Gråmelerad, 99 Svart     
     

CLIQUE HUBERT REFLECTIVE
Stickad mössa med uppvik och instickad 
reflextråd. 
Material: 100% akryl.
Art. nr: 024134 
Färg: 949 Svart/mörkt gråmelerad 
      
   

CLIQUE KYLE 
Dubbel single jersey mössa 
med sex flatlocksömmar i toppen. 
Material: 95% bomull och 
5% elastan single jersey.  
Art. nr: 024131     
  

74:-
Pris exkl. moms, inklusive 

enfärgstryck vid 100 ex.
Startkostnad 525:- 

tillkommer.

00 11 170 300

35 55 605 949

79:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 100 ex.
Startkostnad 525:- tillkommer.

99

00

142:-
Pris vid 100 st 

inkl. brodyr <20 cm2 
exkl. moms . 
Kostnad för 

mönsterkort 
tillkommer 

580

99

659:-
Pris vid 25 st inkl. brodyr <20 cm2 

exkl. moms .
Kostnad för mönsterkort 

tillkommer

 (ord  755:-)
95949
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569 630 580 99

CUTTER & BUCK PACKWOOD  JACKET
Packwood är en supertunn jacka gjord med PrimaLoft® vaddering vilket ger dig alla 
egenskaper som ett outdoorplagg bör innehålla: värmande, lätt att packa ihop och 
extremt mjuk att ha på sig. 
Art. nr: Herr 351426 Dam 351427
Kvalitet:  100% nylon, Vaddering 100% polyester Primaloft®, Foder: 100% nylon
100% polyester Primaloft
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

1160:-
Kampanjpris vid 10 st inkl. brodyr <20 cm2 

exkl. moms .Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1120:-).

KAMPANJPRIS T O M 31 OKTOBER!

BRODYR I PRISET!

 (ord  1504:-)
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CUTTER & BUCK RAINIER JACKET
Den här jackan är trots sin lätta vikt värmande i alla väder och användbar hela 
året. Vi har valt att använda PrimaLoft® vaddering för dess värmande funktion, 
kompakthet och komfort. 
Art. nr: Herr 351406 Dam 351407
Kvalitet:  Yttertyg och foder 100% nylon, vaddering 100% polyester Primaloft®.

Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

58618 99 58000

1295:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

55

1455:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr <20 cm2 
exkl. moms .Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1120:-).

Primaloft® är en syntetisk isolerande fiber 
tillverkad till 70% av återvunnet material. 

Det utvecklades för att ersätta dun med samma 
värmande förmåga och lätthet, men  utan dunets 

tendens att binda fukt och  ta lång tid att torka.
Redan ett förhållandevis tunt lager Primaloft® 

ger mycket goda värmeegenskaper.

FLER PRIMALOFT® JACKOR PÅ DRESSAT, SID 42-43

TUNNA.
LÄTTA.

VARMA.

JACKOR MED PRIMALOFT®

BRODYR I PRISET!
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160:-   
Pris vid 120 par
inkl. kliché, exkl. moms.

KOSTYM  STRUMPA
Slät- och finstickad kostym strumpa i mycket hög kvalité. Lämpar sig som 
”giwe-away” och för detaljerade logotyper. KVALITÉ: Handplockad, kam-
mad och tvinnad bomull. 80% bomull, 18% polyamid, 2% Lycra®. FÄRGER: 
Vit, svart, marin, antracit och gråmelerad. Denna modell kan fås i andra 
färgkombinationer beroende på lagerstatus. Svanenmärkt/EU-blomman i 
färgerna svart, vit och marin. 
STRL: 36–39, 40–45 samt 46–48.
Art. nr: 01307P

62:-   
Pris vid 120 par
inkl. kliché, exkl. moms.

TREKKING MID PROFILE
En riktig slitvarg, stickad i spårningsbar 

merinoull som är specialbehandlad med en 
unik metod som innehåller mindre kemikalier 

(Klor) och använder upp till 50% mindre 
vatten jämfört med gamla typer av behan-

dling för att få ullen maskintvättbar och 
torktumlingsbar. Polyamiden som används 
i strumpan är 100% återvunnen från avfall 
från textilindustrin. Denna strumpa passar 

perfekt för vandring och promenader. Funk-
tionsstickningar som ger bättre passform och 

komfort i skorna. Extra slitstarkt hälparti. 
Ribbstickat skaft med resår. En perfekt 

give-away till de aktiva. 69% Merinoull, 30% 
Polyamid, 1% Lycra®/Elastan, Strl: 34–36, 

37–39, 40–42, 43–45, 46–48
Art. nr: 6020003 P

KOMPRESSIONSSTRUMPA
Kompressionsstrumpa för de som 

går och står hela dagarna.  
Denna strumpa lämpar sig 

även bra vid långresor. 
(t ex långa flyg eller bussresor) 

Polyamiden som används i strumpan 
är 100% återvunnen från avfall från 

textilindustrin. Kompressionen ger ökad 
cirkulation och minskar risken för svullna 

ben/fötter, lindrar även vid ömmande 
vadmuskler och fotleder. Ger också 

snabbare återhämtning av 
överansträngda ben. Kan fås med 

instickad logotype på skaftet. 
Kvalité: 95% polyamid, 5% lycra. 

Färger: Vit, Svart, Marin, Antracit, Röd. 
Strl: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Art. nr: 01328 P

93:-   
Pris vid 120 par
inkl. kliché, exkl. moms.

SUB TEE
För att förstärka ert varumärke på bästa sätt så sublimeringstrycker vi t-shirts. Denna teknik 
lämpar sig utmärkt för små detaljer och toningar, samt logotyper och mönster med många färger. 
Designa er egen replica-tee, löpar-tee, företags-tee eller varför inte med ett foto på? Vi bjuder på 
en vävd nacketikett med er logga. Dessa t-shirts i 100% polyester har modern, smal passform och 
känns sköna mot huden.             

NYHET!                                                                                                                   
Välj mellan klassisk polyester eller polyester med bomullskänsla.

T-SHIRT DAM Storlek XS/34-2XL/44 
T-SHIRT JUNIOR Storlek 110/120, 130/140, 150/160
T-SHIRT HERR Storlek XS-3XL

178:-
Pris vid 100 st

inkl. sublimeringstryck,
exkl. moms.

FULLFÄRGSTRYCK 
ÖVER HELA TRÖJAN!

SUBLIMERING

MULTISCARF
100% Polyester 150 gsm. Storlek 50 x 25 cm. 
• Leveranstid: ca 3-4 veckor efter godkänt korrektur.
• Önskas fysiskt prov tillkommer det 1 100:-/st.
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse.
• Reflexrand: 12:-/st tillkommer på priserna nedan.

 

29:-
Pris vid 300 st

inkl. 1-färgstryck. exkl. moms

41:-
Pris vid 300 st med reflex

2:-
Wrapförpackning

SEGER 
FÖR 

MILJÖN
SPECIALDESIGNADE 

STRUMPOR TILLVERKADE
MILJÖVÄNLIGT I SVERIGE

ANTAL 300 st 500 st 1 000 st 2 000 st 3 000 st 5 000 st

1 färg 29,00:- 22,00:- 18,85:- 17,80:- 16,75:- 15,40:-

2  ärger 36,50:- 26,00:- 21,00:- 18,85:- 17,25:- 15,70:-

3 färger 44,00:- 30,40:- 23,00:- 19,90:- 18,30:- 16,00:-

4 färger 50,00:- 34,60:- 25,00:- 21,00:- 18,85:- 17,40:-

5 färger 56,50:- 38,80:- 27,00:- 22,00:- 19,50:- 16,75:-

  
Antal 100st 200st 300st 400st 500st
Pris 178:- 174:- 166:- 162:- 158:-

12:-
Fleece på halva insidan
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SPECIAL
DESIGN

SPEED
KONCEPT

• Minimiantal: 100-150 st
• Bild fås inom 7 arbetsdagar efter godkänd skiss.
• Leveranstid ca 4 veckor efter godkänd bild/fysiskt 

prov. Önskas fysiskt prov (fås inom 12 arbetsdagar) 
tillkommer 600:- för frakt.

• Packinstruktioner: 25 st/påse  och 150 st/kartong.
• Pris för tilläggsbrodyr per 1 000 stygn: 1:-
• Pris för tilläggsbrodyr i 3D per 1 000 stygn: 1,50:-
• Pris för extra vävd etikett: 8:-*

KEPS
Detaljinformation

 

Inom vårt Speedkoncept kan vi 
erbjuda coola kepsar, schyssta 
mössor, sköna multiscarves och 
sublimeringstryckta t-shirts med 
snabb leverans och låga volymer.

Våra speedkoncept är UNIKA då vi 
har extremt stor flexibilitet att få 
en helt egen design/look utifrån 
våra olika modeller. 

Vi har inga färdigtillverkade 
artiklar utan syr upp utifrån dina 
önskemål med din egen logo. 

Det kallar vi specialdesign.

  
Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 122:- 114:- 110:- 108:- 104:-

KIM REFLEX
Dubbelstickad mössa i akryl med instickad 
reflextråd. 4 sömmar i toppen. Reflexindex 
300. Pris inkl. en brodyr* alt. en vävd etikett*. 
Mått B24xH24 cm. 

OSKAR
Sportig och modern mössa i elastisk fleece, polyes-
ter/elastan med 6 sömmar i toppen. Kan fås med 
avvikande färg på flatlocksömmarna utan extra 
kostnad. Svart mössa finns i återvunnen PET. 
Pris inkl. en brodyr (max 8 000 stygn) alternativt 
ett screentryck (upptill 2 färger) eller en vävd 
etikett (upptill ca 4x4 cm). Vit Oskar kan även 
digitaltryckas, samma pris oavsett antal färger.
Mått B24,5xH22,5cm

  
Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 96:- 88:- 84:- 82:- 78:-

TYGFÄRGER

35
RÖD

55
ROYAL

96
PISTOL

99
SVART

58
MARIN

00
VIT

• Minimiantal: 100 st
• Bild fås inom ca 7 arbetsdagar efter godkänd 

skiss.
• Leveranstid ca 4 veckor efter godkänd bild/

fysiskt prov. Önskas fysiskt prov (fås inom ca 12 
arbetsdagar) tillkommer 600:- för frakt.

• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse. 

• Pris för extra vävd etikett: 8:-*
• Pris för tilläggstryck i screen (två färger): 6:-
• Pristillägg per tryckfärg: 3:-
• Pristillägg reflexsömmar: 12:- 
• Pristillägg reflextryck: 12:-
• Pris för tilläggsbrodyr per 1 000 stygn: 1:-

96:-
Pris vid 100 st

inkl.brodyr, 
screen-/allovertryck 

alt. vävd etikett,
exkl. moms.

MÖSSOR
Detaljinformation

 

Pristillägg för återvunnen PET: 6:-

MULTISCARF
100% Polyester 150 gsm. Storlek 50 x 25 cm. 
• Leveranstid: ca 3-4 veckor efter godkänt korrektur.
• Önskas fysiskt prov tillkommer det 1 100:-/st.
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse.
• Reflexrand: 12:-/st tillkommer på priserna nedan.

 

LOVE
Enkelstickad mössa i akryl med smala ribbor. 
Uppvik och 4 dekorativa sömmar i toppen. 
Pris inkl. en brodyr alt. en vävd etikett. Mått 
B24xH24 cm.

MUSTARDOLD PINK AUTUMN

95
GRÅ-

MELERAD

955
ANTRACIT
MELERAD

BLÅ-
MELERAD

BUR-
GUNDY FOREST 58

MARIN
99

SVART

GARNFÄRGER

  
Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 88:- 80:- 76:- 74:- 70:-

CLASSIC REFLEX
Keps i reflextyg med svart mesh och kardborrespänne. Valfri färg på sömmar/lufthål utan extra 
kostnad. Reflexindex 300. Pris inkl. en brodyr* alt. en vävd etikett* + en mindre brodyr* bak.

107:-
Pris vid 100 st

inkl. brodyr 
alt. vävd etikett,

exkl. moms.

  
Antal 150st 1300st 500st 1000st
Pris 107:- 103:- 101:- 97:- 

122:-
Pris vid 100 st inkl.brodyr alt. 

vävd etikett, exkl. moms.

88:-
Pris vid 100 st inkl.brodyr alt. 

vävd etikett, exkl. moms.

Lorem ipsum

949
REFLEX
SVART

Lorem ipsum

949
REFLEX
SVART

GARNFÄRGER

TYGFÄRGER
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SSEDRESS YOUR BRAND

PROFILKLÄDER ÄR I VÅR DEFINITION BRA OCH NEUTRALA 
BASPLAGG I MÅNGA FÄRGER SOM ÄR VÄL ANPASSADE FÖR

 OLIKA TYPER AV MÄRKNING . MED DIN BRANDING
BLIR DE UTMÄRKTA VARUMÄRKESPLATTFORMAR.

DRESSAT
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KONFEKTION & KLASS
GRÄNSÖVERSKRIDANDE SMAKFULLT FRÅN J. HARVEST & FROST
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KONFEKTION & KLASS
GRÄNSÖVERSKRIDANDE SMAKFULLT FRÅN J. HARVEST & FROST

J.HARVEST & FROST CLUB BLAZER 30
Vår moderna och mycket sköna Club Blazer är gjord i stretch med supermjuka axlar, 
insydd midja och halvt fjärilsfoder. Tygkonstruktionen har en grov struktur för en mer 
avslappnad men medveten stil. Fodret i bröstfickan kan även exponeras som näsduk.
Material: 70% ull, 20% polyester, 10% PTT stretch
Färg: 209 brown melange, 600 navy, 909 grey melange

2599:-
Pris exkl. moms & märkning.

600 909 209

M E N
2 9 6 3 0 0 1
4 4 - 6 2

W O M A N
2 9 6 3 0 03
3 2- 4 8600 650 900 990

J.HARVEST & FROST 
CLASSIC TROUSER
Klassiska kostymbyxor 
med två bakfickor. 
Kombinera med Classic 
Blazer 20 för en hel 
kostym. Byxorna fungerar 
bra till både herrar och 
damer genom materialets 
360°-stretch.

M E N
2 9 6 61 2 1
4 4 - 6 2

1249:-
Pris exkl. moms & märkning.

600 650 900 990

J.HARVEST & FROST CLASSIC BLAZER 20
Bekväm kavaj i vattenavstötande tekniskt material med 4-vägsstretch. Mjukt rundade 
axlar och klassiska ficklock. Sömmar med AMF stickning. Insida med viskosfoder i snyg-
ga färgkombinationer. Antibakteriellbehandlat material i ärmhåla. Fodret i bröseickan 
kan även exponeras som näsduk. Denperfekta kavajen för både arbete, resor och fest.
Material: 86% ull, 8,5 % polyester + 5 % lycra, 0.5% antistatic
Färg: 600 navy, 650 navy melange, 900 black, 990 grey melange

M E N
2 9 6 2 0 0 1
4 4 - 6 2

W O M A N
2 9 6 2 0 03
3 2- 4 8

2399:-
Pris exkl. moms & märkning.
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Det finns skjortor och så finns det skjortor.  J. Harvest & Frost tillhör den senare kategorin. Dressade herr- och damskjortor  

där  inget lämnas åt slumpen, där kvalitet, sömnad och passform är av högsta klass. 

Det är en kollektion som kan ta dig från kontoret till middagsbjudningen på samma dag med bibehållen känsla av stil. 

Även de mest klassiska modellerna blir till små underverk tack vare kvalitet och finess. Alla bör ha rätten att någon gång 

få bära en riktigt välsydd skjorta i ett fantastiskt material som dessa och varför skulle inte den gången vara nu? 
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J.HARVEST & FROST RED  BOW 121
Modellen är en utveckling av vår oxfordskjorta PB40. Den nya oxfordskjortan med 
non-iron är nu en prestandaskjorta med upp till 20% stretcheffekt. Med vår nya 
oxfordskjorta lyckas vi kombinera tre saker, den smarta och lediga casual looken, 
stretch för komfort och enkel skötsel med non-iron.
Material: 95% bomull/5% elastan
Färg: 100 vit, 500 ljusblå, 561 blå, 600 marinblå

S L I M  F I T
2 9 1 2 1 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 1 2 1 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 1 2 1 03
X S – 4X L

EN SKJORTA 
DU BÖR 

UNNA DIG

829:-
Pris exkl. moms & märkning.

J.HARVEST & FROST RED  BOW 29
Enfärgad skjorta i micro-cord Bedford struktur ger skjortan klass. Krage med 
semi-cutaway. Skjortan passar både för business och för mindre formella 
tillfällen.

Tyget är välanvänt i våra skjortor. Vi har lagt till vår nya naturliga mekaniska 
stretchprestanda i Red Bow 29. Det gör det möjligt för tyget att hålla högsta 
non-ironprestanda och ger plagget upp till 12% stretch väftvägen.

Klassisk skjorta som med detaljer ger skjortan ett modernt sofistikerat utseende.
Kvalitet: 96% bomull/ 4% Freefit stretch 
Färg: 100 vit, 500 ljusblå

S L I M  F I T
2 9 02 9 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 02 9 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 02 9 03
X S – 4X L

RED BOW
Vår klassiska kollektion 

med en twist. 
Våra väl arbetade skjortor 

med kontrastdetaljer 
för att passa 

olika situationer.
NON-IRON.

650

500

100

561

500 100

829:-
Pris exkl. moms & märkning.
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J.HARVEST & FROST RED  BOW 122
Några av J.Harvest & Frosts skjortmodeller har blivit riktiga klassiker. Red Bow 122 
är en variant av Red Bow 20 som är en av varumärkets mest populära modeller. 
Med nya moderna detaljer och dold button-down krage är skjortan redo för ett 
nytt decennium.
Material: 100% exklusiv, långfibrig bomull (Compact bomull).
Färg: 100 vit, 500 ljusblå, 560 mellanblå, 911 grå

S L I M  F I T
2 9 1 2 2 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 1 2 2 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 1 2 2 03
X S – 4X L

RED BOW
Vår klassiska kollektion 

med en twist. 
Våra väl arbetade skjortor 

med kontrastdetaljer 
för att passa 

olika situationer.
NON-IRON.

S L I M  F I T
2 9 1 42 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 1 42 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 1 42 03
X S – 4X L

J.HARVEST & FROST PURPLE BOW 145
Det säsongsanpassade, tvåfärgade oxfordtyget erbjuder otroliga 20% stretch 
sidledes (väft) och gör denna Non-Ironskjorta mjuk och superbekväm. Möjligen 
vår bästa tolkning av “smart-casual” hittills. Vi gissar att denna modell snabbt 
blir en av favoriterna i din garderob.  
MATERIAL: 96% bomull, 4% Free Fit stretch
Färg: 556 blå,  763 grön,  864 lila, 996 grå

PURPLE BOW 
Vår trendkollektion. 

Här hittar du våra 
senaste och mest 

trendiga produkter.
NON-IRON. 

829:-
Pris exkl. moms & märkning.

929:-
Pris exkl. moms & märkning.

560

911

100

500

556

996763 864

SNYGGA SÄSONGSFÄRGER!

34



35



36



S L I M  F I T
2 9 0 0 1 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 0 0 1 0 1
S – 5 X L

W O M A N
2 9 0 0 1 03
X S – 4X L

J.HARVEST & FROST GREEN BOW 01
Enkelheten i en dressad enfärgad skjorta är svårslagen. Vår enfärgade skjorta har 
vissa detaljer som gör att den ändå sticker ut från mängden. Skjortan är tillverkad i 
vår högkvalitativa och täta twill. Detta ger en perfekt glans i skjortan, en otroligt bra 
handkänsla och gör skjortan mindre genomskinlig än liknande dressade skjortor. 
Split yoke i rygg, medium cut-away krage och en 35 mm bred knappslå sätter 
standarden för denna stiliga, men klassisk skjorta. Tejpade sömmar och Non-Iron 
behandling gör skjortan mycket lättskött.
Material: 100% långfibrig bomull.
Färg: 100 White, 500 Sky Blue, 560 Mid Blue, 600 Navy, 900 Black, 911 Grey

729:-
Pris exkl. moms & märkning.

S L I M  F I T
2 9 02 0 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 02 0 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 02 0 03
X S – 4X L

J.HARVEST & FROST RED BOW 20
I produktlinjen Red Bow återupplivar vi den klassiska skjortan. Genom att lägga till 
sofistikerade detaljer och färger gör vi linjen modern och smart, men fortfarande är 
det en stilig affärsskjorta. Skjortan är tillverkad i vår högkvalitativa och täta twill. 
Detta ger en perfekt glans i skjortan, en otroligt bra handkänsla och gör skjortan 
mindre genomskinlig än liknande dressade skjortor. Split yoke i rygg, medium cut-
away krage och en 35 mm hög knappslå sätter standarden för denna stiliga, klassisk 
skjorta. Tejpade sömmar och Non-Iron behandling gör skjortan mycket lättskött.  
Den kommer att tjäna dig väl.
Material: 100% långfibrig bomull.
Färg: 1066 White/Navy, 109 White/Black, 5066 Sky Blue/Navy, 605 Navy/Sky Blue, 
904 Black/Red

829:-
Pris exkl. moms & märkning.

RED BOW
Vår klassiska kollektion 

med en twist. 
Våra väl arbetade skjortor 

med kontrastdetaljer 
för att passa 

olika situationer.
NON-IRON.

5066

605 904

109 1066

560 900 600

100 500

911

GREEN BOW 
Vår klassiska kollektion. 

Här hittar du våra 
enfärgade produkter. 
Tidlösa klassiker som 

aldrig kommer att 
gå ur stil.

NON-IRON. 
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5 5 5

J.HARVEST & FROST YELLOW  BOW 51
Yellow Bow 51 är Easy-Care behandlad och producerad i en mycket lättskött och stryktålig 
materialblandning. Kontrasterande detaljer i krage, ärmslut och knapphål. Skjortan är 
utrustad med tejpade sömmar och Split Yoke.
Material: Ökotex 100 certifierad. 60% bomull / 40% polyester.
Färg: 105 white / sky blue, 505 sky blue / navy, 555 royal/navy, 955 grey/black, 905 black

529:-
Pris exkl. moms & märkning.

S L I M  F I T
2 9 0 5 1 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 0 5 1 0 1
S – 5 X L

W O M A N
2 9 0 5 1 03
X S – 4X L

5 0 5

9 5 5

1 0 5 9 0 5

J.HARVEST & FROST YELLOW  BOW 50 & YELLOW BOW 50 
SHORT SLEEVE
Yellow Bow är vår Easy-Care behandlade skjortlinje producerad i 
en mycket lättskött och stryktålig materialblandning. Skjortan är 
naturligtvis utrustad med tejpade sömmar och Split Yoke. Finns 
även med kort ärm. 
Material: Ökotex 100 certifierad. 60% bomull / 40% polyester.
Färg: 100 white, 500 sky blue, 600 navy, 900 black.

S L I M  F I T
2 9 0 5 0 02
X S –X X L

S L I M  F I T  S S
2 9 0 5 02 2
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 0 5 0 0 1
S – 5 X L

R E G U L A R  S S
2 9 0 5 0 1 1
S – 5 X L

W O M A N
2 9 0 5 0 03
X S – 4X L

6 0 0 1 0 0

5 0 0 9 0 0

499:-
Pris exkl. moms & märkning.

479:-
Pris exkl. moms & märkning.

9 5 5

YELLOW BOW
Detta är vår 

“kavla-upp-ärmarna -
och-sätt-igång”

linje i solida färger
med unik Easy Care.
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NAMNSKYLTAR

 WINDOW 
Våra mest populära namnskyltar som är öppningsbar 
för utbytbara namn. 
 

EPOXYLINE 
En elegant skylt som ger en exlusiv känsla genom ett 
lager av epoxyemalj. Emaljen ger även extra skydd mot 
repor. 
 

 

 FLAT 
En lätt skylt med slitstark yta. Den är vår mest prisvärda skylt 
som finns i en mängd olika utformningar. 
 
 

Samtliga priser är exl moms och frakt. Startavgift tillkommer. Pris beorende på antal färger i logotypen. 
 Fästnål och individuella namn är inkluderat i ovan priser.

Förnamn Efternamn
Förnamn  
EfternamnFörnamn Efternamn

77:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms 

117:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms 

99:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms 
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Liggande Stående
NATURE LUGGAGE TAG
Exklusiv semi-oval bagagetag med gravyr, personaliseras med namn och varumärke. 
Rem i konstläder med metallspänne. Du kan välja mellan stående och liggande format.

168:-
Pris inkl. gravyr vid 50 ex exkl. moms

Brass Nature
H3LT6455MNP3000 (Liggande)
H3LT5564MNP3000 (Stående)

AluminiumNature
H3LT6455ALP2000 (Liggande)
H3LT5564ALP2000 (Stående)

Wood Nature
A3LT6455WOPNA (Liggande)
A3LT5564WOPNA (Stående)

Leather Nature
A3LT6455WOPNA (Liggande)
A3LT5564WOPNA (Stående)

FULLSERVICEKONCEPT – WEBBASERAT AVROPSSYSTEM OCH LAGERHÅLLNING 
FÖR DINA NAMNSKYLTAR, BAGAGETAGS, PINS M M.

NATURNÄRA
& KREATIV

MOBILHÅLLARE I TRÄ
Praktisk och snygg laddhållare för mobilen. Mått 195x130 mm (kan anpassas 
efter behov). Gravyr av logotype eller personliga namn ingår i priset.
Minsta beställning 10 st. Pris exkl. moms och frakt.

119:-
Pris inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms 

TAGS
Aluminium & Brass

149:-
Pris inkl. gravyr vid 50 ex exkl. moms 

Wood & Leather
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”WHEN COLD & CLOSE TO CANADA”
T V Å  D R E S S A D E  O C H  S U P E R S K Ö N A  R O C K A R  M E D  P R I M A L O F T ®
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BELLEVUE ROCK
Bellevue är en längre trenchcoat i minimalistisk design som är användbar året runt. 
Den lätta Primaloft® vadderingen håller dig varm ute på helgäventyr och på väg till 
jobbet på morgonen. Det tåliga 3-lagerstyget och den heltejpade insidan ger dig 
ett utmärkt vattenavstötande och andningsbart skydd. Den här cityjackan passar 
perfekt över en kavaj.
Art. nr: Herr 351436, Dam 351437
Färger: 580 Dark navy, 99 Black
Material: Yttertyg: 67% Bomull /33% Nylon, 
Foder: 100% Polyester, 
Vaddering: 100% Primaloft®polyesterfiber.  WP3000/MVP3000 
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL.

GLACIER PEAK PARKAS
Glacier Peak är döpt efter en av de fem vulkanerna i bergskedjan Kaskaderna i den 
amerikanska delstaten Washington. Parkasjackan är snygg och varm att ha på sig 
när vädret snabbt ändras och vinden tilltar. Utrustad med Primaloft Black Eco® 
vaddering vilket ger en bestående känsla av värme då materialet transporterar bort 
fukt och håller dig komfortabel ute på stan. Utrustad med YKK-metaluxe® dragkedja 
och sidfickorna är klädda i mjuk varm fleece. Ficka inuti jackan med dragkedja för 
plånbok och mobiltelefon. Jackan har många användningsområden och kan lätt 
anpassas efter behov genom att exempelvis ta bort huvan helt. Utrustad med 
skyddande knappslå framtill. 
Art. nr: Herr 351444, Dam 351445
Färger: 99 Black
Material: 90% Polyester / 10% Nylon
Foder: Vaddering: 100% Primaloft®polyesterfiber.  WP3000/MVP3000 
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL.

1735:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

2099:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

Primaloft® är en syntetisk isolerande fiber 
tillverkad till 70% av återvunnet material. 

Det utvecklades för att ersätta dun med samma 
värmande förmåga och lätthet, men  utan dunets 

tendens att binda fukt och  ta lång tid att torka.
Redan ett förhållandevis tunt lager Primaloft® 

ger mycket goda värmeegenskaper.
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BRIDGEPORT CHINOS
Våra Chinos är gjorda i slitstark bomull som är 
uppblandad med elastan för extra stretch och 
komfort. Klassisk passform med rakställda ben. 
Byxan finns i två innerbenslängder: 32” 82 cm och 
34” 86 cm. Snedfickor framtill, passpoalfickor bak 
samt gylf med YKK dragkedja. Vi rekommenderar att 
du matchar Bridgeport Chinos tillsammans med vår 
Ellensburg denimskjorta eller Belfair oxfordskjorta – 
för en perfekt hipp look!
Art. nr: Herr 356406 Dam 356407
Kvalitet:  98% bomull, 2% elastan.
Storlek: Herr 30/32-40/34 Dam 34/XS-48/4XL

02

580 0499

CARNATION  SWEATER
Förnya din garderob med den här moderna 
rundhalsade tröjan. Stickningen är 
framtagen i ett mjukt bomullsgarn och 
hållbar nylon, tröjan känns mjuk och 
skön att ha på sig. Rundhalsad ringning 
samt ärmavslut accentueras med ett 
”single-layer” avslut samt en diskret men 
exklusiv struktur. Damtröjan är designad 
med ett högre ärmavslut i ribbstickning. 
Carnationtröjan är lätt att matcha med 
andra plagg i din garderob och passar för 
alla tillfällen. 
Art. nr: Herr 355426 Dam 355427
Kvalitet:  80% bomull, 20% nylon
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

589:-
Pris vid 10 ex

 exkl. moms & märkning.

579:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 40 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

HANSVILLE SHIRT
Hansville är en nytolkning av den klassiska 
oxfordskjortan men med adderad 
stretch för en följsam passform. Tyget är 
tvättbehandlat för att ge en lyxig och mjuk 
känsla. Utrustad med ”button-down-krage”, 
bröstficka och rundad skärning nedtill. Den 
här skjortan kommer bli din absoluta favorit 
i garderoben.
Art. nr: Herr 352406 Dam 352407
Kvalitet:  97% Bomull / 3% Elastan
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

695:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

Black
99

Dark Navy
580

White
00

Dammodell har sprund/förlängd stuss

Grey 
melange 

95

Navy 
melange

554

Anthracite 
melange

955

Black  
99
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OAKVILLE CREWNECK/V-NECK
Oakville är vår stickade tröja som går 
att matcha med allt. Den stickade 
konstruktionen är mjuk och lagom tjock, 
vilket gör att den fungerar perfekt över 
en skjorta. Garnblandningen ger dig en 
behaglig mjukhet från bomullen och lång 
hållbarhet från nylonet. Oakville finns i 
både v-ringad och rundhalsad variant. 
Art. nr: Crewneck Herr 355416 Dam 355417
Art. nr: V-neck Herr 355418 Dam 355419 
Kvalitet: 80% bomull och 20% nylon
Vikt: 200 g/m2

Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

Sand 
melange

834

Anthracite 
melange

95

CUTTER & BUCK ADVANTAGE PREMIUM POLO
Vårt specialdesignade CB DryTec + 35UPF-tyg är ett mjukt och stretchigt tyg med 
fuktavvisande förmåga vilket gör pikén till en favorit i garderoben. Den unika tri-blend 
kvaliten har ett brett användningsområde för dig med en aktiv livsstil. Advantage 
Premium är vår uppdaterade 2.0 version med ”self-fabric” krage 
med randigt tyg inuti som snygg kontrast. 
Metallknappar framtill och litet CB-märke nedtill. 
 Art. nr: Herr 354420, Dam 354421
Material: TriBlend 52% Cotton Bomull/ 45% 
Polyester / 3% Elastan, 
Vävt tyg: 100% Bomull 520:-

Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

539:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 40 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

DRESSAD PIKÉ!A D V A N T A G E

Dark Navy
580

White 
00

Blue
56

Dark navy
580

Pistol
96

Black  
99

Anthracite 
melange

955

Navy 
melange

554

Black
00
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MOVE YOUR BRAND
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MOVE YOUR BRAND

SPORT 
& FRITID

MOVE? JA, RÖR PÅ DIG OCH LÅT VARUMÄRKET VARA MED!  
TRÄNA OCH RES OCH VARFÖR INTE VARA LOGGAD, PROFILKLÄDER 
OCH PRODUKTER ÄR JU UTMÄRKTA KONVERSATIONSSTARTARE!



SWEDEN’S
SPORTS

SUPERBRAND
48



CRAFT CORE 2L INSULATION JACKET
Core 2L Insulation Jacket är en varm och stilren vinterjacka 
för vardagsbruk i såväl stad som skog och fjällmiljö.

Denna funktionella och lätt vadderade vinterjacka har 
ett vind- och vattenavstötande yttermaterial med PFC-
fri (Fluorkarbonfri) DWR-behandling (vattenavvisande 
behandling). Plagget är utrustat med avtagbar huva, 
vattenavvisande dragkedjor, tejpade sömmar i kritiska 
områden, innerficka med dragkedja och silikonprint på 
axlarna för att förhindra att en ryggsäck glider av.
Art. nr: Herr 1909858, Dam 1909859 
Storlekar: Herr S-4XL Dam: XS-XXL

BLOCK SHELL JACKET
Block Shell Jacket är en mångsidig 3-lagers, heltejpad skaljacka med bra väderskydd. 
Utrustad med vattenresistenta dragkedjor, innerficka, fram- och sidfickor samt bon-
dade sömmar. 
 
3-lagers material med bra väderskydd, WP 7000/MVP 7000, heltejpade sömmar och 
vattenresistenta dragkedjor 
Art. nr: Herr 1907994, Dam 1907995
Storlekar: Herr S-4XL Dam: XS-XXL

999000560000 947000

1600:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

669995 995999 360999 457395 999000 395000

1600:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

LIGHT DOWN JACKET 
Light Down Jacket är en lätt och varm dunjacka som ger skön värme under kyliga 
dagar. Tunn och lätt vaddering i kombination med modern design, formad huva, 
bondade kanaler och två sidfickor med dragkedja ger ett mångsidigt plagg med 
stort användningsområde. Jackan kan enkelt packas ned i en väska eller ryggsäck 
och funkar både som ytterplagg och som mellanlager i riktigt kalla förhållanden. 
Art. nr: Herr 1908006 Dam 1080075 
Material: Foder 90% dun, 10% fjäder, vikt 90 gram (storlek M)
Storlekar: Herr S-4XL Dam: XS-XXL

669000 360000 999000 395000

1600:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

457000
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CORE SOUL HOOD SWEATSHIRT 
CORE Soul Hood Sweatshirt är en stilren 
huvtröja med avslappnad design.
Plagget har två fickor med dragkedja, 
gummilogo på bröst och rygg samt drag-
tappar av gummi i samtliga dragkedjor för 
ett modernt uttryck. Passar till de flesta 
vardagsaktiviteter. Ribbade muddar i 
ärmslut och nedtill, Två framfickor med 
dragkedja, Dragtappar av gummi i samt-
liga dragkedjor
Art. nr: Herr 1910623, Dam 1910629
Storlekar: Herr S-4XL Dam: XS-XXL

480:-
Pris exkl. moms vid 10 st

375000 950000 999000 975000

375000 950000 999000 975000

560:-
Pris exkl. moms vid 10 st

CORE SOUL FULL ZIP HOOD 
Huvjacka för vardagsbruk, Två fickor med 
dragkedja, gummilogo på bröst och rygg 
samt dragtappar av gummi i samtliga 
dragkedjor för ett modernt uttryck.
Art. nr: Herr 1910620, Dam  1910626
Storlekar: Herr S-4XL Dam: XS-XXL

CORE SOUL FULL ZIP HOOD 
Huvjacka för vardagsbruk, Två fickor med 
dragkedja, gummilogo på bröst och rygg 
samt dragtappar av gummi i samtliga 
dragkedjor för ett modernt uttryck.
Art. nr: Herr 1910620, Dam  1910626
Storlekar: Herr S-4XL Dam: XS-XXL

375000 950000 999000 975000

480:-
Pris exkl. moms vid 10 st

CORE
SOUL

560:-
Pris exkl. moms vid 10 st

375000 950000 999000 975000

CORE SOUL FULL ZIP JACKET 
En stilren jacka med hög halsmudd, 
fullzip och fickor .
Passar till de flesta vardagsaktiviteter.
Art. nr: Herr 1910621, Dam  1910627
Storlekar: Herr S-4XL Dam: XS-XXL

CORE SOUL SWEATPANTS 
Två varianter: Med Mudd och 
Rak med Zip i benslut.
Art. nr: Herr Mudd 1910624, 
Dam Mudd  1910630
Herr Rak+Zip 19110766, 
Dam Rak+Zip 1910767
Storlekar: Herr S-4XL Dam XS-XXL

950000 999000

Rak+Zip

440:-
Pris exkl. moms vid 10 st

400:-
Mudd

950000 999000

CORE SOUL SWEATPANTS 
CORE Soul Sweatshorts 
Sköna svettisshorts som 
matchar Core Souls överdelar, 
perfekta för gym och träning
Art. nr: Herr 1910625, 
Dam  1910631
Storlekar: Herr S-4XL 
Dam XS-XXL

320:-
Pris exkl. moms vid 10 st

Ny sweatkollektion i 48% bomull, 
47% polyester och 5% Elastan 
ger bomullskänsla med högsta 
funktion och komfort
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ESSENCE

664000 360000 999000985000396000 360000 999000396000

981000

736000

395000

999999

430000

345000

999900

578000

651000

900000

845000

V150 ENGINEERED
Löparsko med effektiv ventilation, bra flexibilitet och 
stöd för ett neutralt löpsteg. Perfekt för både intervall- 
och distanspass.

• Överdel i tekniskt avancerad mesh ger effektiv ventilation 
• V Energy Foam i mellansulans främre del ger mycket bra 
   stötdämpning och respons 
• Byggd på en läst som följer fotens naturliga form /kontur 
• Neutral stabilitet, för löpare med normal pronation 
• V-flexzoner i yttersulan ger stabilitet och flexibilitet 
• Vibram yttersula
• Anatomisk passform 
• Drop: 6 mm

Art. nr: Herr 1908265 Dam 1908264
Storlekar: Herr UK 6-15 Dam UK 3-8

SKÖNASTE SKON!

960:-
Pris exkl. moms vid 10 st

280:-
Pris exkl. moms vid 10 st
Finns även med lång ärm
(320:-)

ADV ESSENCE SS TEE/SLIM TEE
ADV Essence Tee är en mjuk och funktionell 
tränings-unisex t-shirt i återvunnen polyester med 
effektiv fukttransport som passar till de flesta typer 
av intensiva aktiviteter. Detta avancerade träning-
splagg har även ergonomisk design för optimal 
passform, rörelsefrihet och komfort. Slim Tee är den 
tightare varianten som passar både tjejer och killar
Art. nr: Tee 19108753, Slim Tee 1910631
Storlekar: Tee S-4XL Slim Tee XS-XXL

CORE ESSENCE RELAXED SHORTS
Core Essence Relaxed Shorts är funktionella 
träningsshorts gjorda av återvunnen polyester med 
bra fukttransport. Shortsen har en avslappnad 
passform, två sidfickor och elastisk midjeresår med 
dragsko.
Art. nr: 1908735
Storlekar: XS-XXL

ADV SOUL SWEATPANTS 
ADV Essence 5” Stretch Shorts har bra passform och 
effektiv fukttransport och är några av våra absoluta 
favoritshorts. Dessa tekniskt avancerade träningss-
horts är gjorda av återvunnen polyester med bra 
stretch och har slits i sidorna för extra rörelsefrihet. 
Passar perfekt till de flesta typer av intensiva fysiska 
aktiviteter.
Art. nr: 1908763
Storlekar: XS-XXL

320:-
Pris exkl. moms vid 10 st

360:-
Pris exkl. moms vid 10 st

Essence är optimala basplagg för den dagliga träningen, tillverkade 
i återvunnen polyester i solida, snygga färger och med funktionella 
detaljer som även förhöjer utseendet.

240:-
Pris exkl. moms vid 10 st

851000 360000 900000

676000
endast Tee

396000 430000

999000975000 410000
endast Slim

Craft har tagit löparsteget fullt ut med en suverän sko som du måste testa: V150 Engineered.
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PITCH
PÅ PADEL!

Craft Teamwear har 
blivit ett mycket populärt 

koncept bland bollsporterna 
och en av serierna, PRO CONTROL, 

har utvecklats för att även omfatta 
racketsporter som tennis, badminton 

och inte minst padel som snabbt blivit en 
mycket populär inom- och utomhussport. 

PRO CONTROL är gjorda i återvunnen 
polyester och perfekta som klubbplagg 

med stora ytor för lag- och  sponsorlogotyper.
 Som alla Crafts Teamprodukter finns 

PRO CONTROL i bred storlekssortering. 
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280:-
Pris exkl. moms vid 10 st

320:-
Pris exkl. moms vid 10 st

PRO CONTROL IMPACT SS TEE / LS TE
Gör ett kraftfullt intryck med denna högfunktionella och miljövänliga t-shirt i premium-
kvalitet. Pro Control Impact Tee är gjord i ett lätt och stretchigt material av återvunnen 
polyester som ger effektiv ventilation, fukttransport och rörelsefrihet vid intensiv fysisk 
aktivitet. T-shirten har dessutom meshpaneler för effektiv temperaturreglering, ärmar 
med tight passform, tunna muddar i krage och ärmslut. Färgblock ger spännande kon-
traster.
Art nr SS: Herr 1908228  Dam 1908229 
Art nr LS: Herr 1908231  Dam 1908232 
Storlekar: Herr S-4XL Dam XS-XXL
 

346390 900999390900 430999 999900

PRO CONTROL IMPACT POLO
Höj prestationsförmågan med denna högfunktionella pikétröja i premiumkvalitet. Pro 
Control Impact Polo är gjord i ett lätt och funktionellt material av återvunnen polyester 
som ger effektiv ventilation och fukttransport vid intensiv fysisk aktivitet. 
Tröjan har dessutom klassisk pikékrage med bondad dragkedja, ärmar med tight pass-
form. Ergonomisk design och bra stretch ger utmärkt rörelsefrihet.
Art nr: Herr 1908225  Dam 1908226
Storlekar: Herr S-4XL Dam XS-XXL

346390 900999390900 430999 999900

360:-
Pris exkl. moms vid 10 st

PRO CONTROL IMPACT SL
Höj prestationsförmågan med denna högfunktionella och miljövänliga ärm-
lösa överdel i premiumkvalitet. Pro Control Impact Sleeveless är gjord i ett 
lätt och stretchigt material av återvunnen polyester som ger effektiv venti-
lation, fukttransport och rörelsefrihet vid intensiv fysisk aktivitet. Plagget 
har dessutom meshpaneler för effektiv temperaturreglering, lös passform. 
Art nr: Herr 1908234  Dam 1908235
Storlekar: Herr S-4XL Dam XS-XXL 

360:-
Pris exkl. moms vid 10 st

240:-
Pris exkl. moms vid 10 st

346390 900999390900 430999 999900

320:-
Pris exkl. moms vid 10 st

320:-
Pris exkl. moms vid 10 st

320:-
Pris exkl. moms vid 10 st

PRO CONTROL IMPACT SHORTS / SHORT SHORTS
Pro Control Impact Short Shorts är gjorda i ett vävt, stretchigt och mycket funk-
tionellt material som ger optimal rörelsefrihet och effektiv reglering av kroppstem-
peraturen för optimal prestationsförmåga. Dessa premiumshorts har kort passform 
och är utrustade med innerkalsong, slits i sidorna, fickor, och elastisk midjeresår.
Art nr: Shorts Herr 1908237  Shorts Dam 1908238  / Short Shorts 1908401
Storlekar: Shorts Herr S-4XL Dam XS-XXL /  Short Shorts XS-3XL

PRO CONTROL IMPACT SKIRT
Gör ett kraftfullt intryck med denna högfunktionella 
kjol i premiumkvalitet. Kjolen har innertights med 
bollficka och elastisk midjeresår
Art nr: 1908240 
Storlekar: XS-XXL

900999390900 999900900999390900 999900
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A D V A N T A G E
T H E  M A N  W I T H  A N  O B V I O U S

Advantage Polo

White 
00

Red
35

Green
605

Light Blue
509

Cobolt mel
535

Blue
56

Dark navy
580

Pistol
96

Grey mel
95

Anthracite mel
955

Black  
99

EN FAMILJ AV STORSÄLJARE
C&B Advantage är inte bara en sportig premiumpiké 

som säljer fantastiskt bra i hela Norden, det är dessutom 
en hel serie piképlagg för herr och dam med olika detaljer 

men samma suveräna grundkvalitet och passform!

485:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

CUTTER & BUCK ADVANTAGE POLO
Denna piké i CB DryTec Bomull+ 35UPF 
är en mjuk och stretchig piké med 
fuktavvisande förmåga som gör detta 
plagg till ett måste i garderoben. Vår 
unika tri-blend kvalitet med bomull, 
polyester och elastan är ett perfekt 
plagg för en aktiv livsstil. Rundad söm 
längs axelpartiet samt en modern 
passform från topp till avslut nedtill. 
Art. nr: Herr 354418 Dam 354419
Material: TriBlend 52% bomull, 45% 
polyester och 3% elastan.
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL.
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CUTTER & BUCK SNOQUALMIE JACKET
Vår ikoniska Snoqualmie-fleecejacka är skön och varm under 
kyliga dagar utomhus och på golfbanan. Låsbara YKK-dragkedjor 
i kontrastfärg framtill och i fickor. Det stretchiga tyget är snabbt-
orkande vilket gör plagget perfekt för utomhusaktiviteter.
Art. nr: Herr 351450 Dam 351451
Material: 92% polyester och 8% elastan
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL.

CUTTER & BUCK TRAVERSE HALFZIP
Snygga ränder i all ära, men det är CB DryTec 50+UPF, som med 
sin fukttransporterande förmåga och inbyggda solskydd gör det 
här plagget så speciellt. Tyget är mjukt, stretchigt och ger känsla 
av komfort. Stående krage med dragkedja som är lätt att reglera, 
platta flatlocksömmar och reflekterande CB-märkning som gör att 
du syns i mörkret. Minimalistisk men stylish, är Traverse det perfek-
ta plagget att ha på sig när du sportar eller varför inte tillsammans 
med ett par chinos för en avslappnad look. 
Art. nr: Herr 358416 Dam 358417
Material: 90% Polyester / 10% Spandex
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL.

575:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

485:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

White 00Black 99Dark navy 580

Black 99Dark navy 580
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850:-
Trolley 50 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

950:-
Trolley 60 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

1100:-
Trolley 70 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

2598:-
Set 50+60+70 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

RESVÄSKOR
CAB KÖPENHAMN TROLLEY
Hård men lätt resväska i polykarbonat. Expanderbar 
med 25 %. Resväskan har fyra stora dubbelhjul som gör 
den lätt att rulla på de flesta underlag. Har fast och god-
känt kombinationslås med TSA-funktion för säker resa 
till och från USA. Bra inredning med fickor, uppdelningar 
och spännremmar som gör att du kan packa och organ-
isera dina saker. Teleskophandtag för att dra väskan, 
bärhandtag upptill och på sidan. 
3 års garanti mot fabrikationsfel. Finns både som 
singelväska och som set bestående av 50+60+70 cm 
väska.Passar utmärkt för att applicera på kundlogotyp
Art.nr: 50 cm 504830, 60 cm 60830, 70 cm 70830

3011

3048

3073

3022

3050

3010

3074

3062

3075

3030

3064

3097

3040

3065

3099

3047

3071

3027

BAGAGETAGS SID 41
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COMEBACK PÅ
DRAMATEN

I HÖST BLIR DET STORSTILAD

FÖRSLUTS MED 
DRAGSKO 

UNDER LOCK

AVTAGBARA 
GUMMIHJUL

VOLYM

27 
LITER

STOR FICKA 
MED DRAGKEDJA 

PÅ LOCKET

RYMLIG & ENKEL
KONSTRUKTION

STOR
TRYCKYTA

SKY SHOPPER
Shoppingvagn med ett stort huvudfack 
Art. Nr: 1582119 
Kvalitet: 600D polyester, SBS dragkedja
Storlek: 27 liter
Färger: Sand, orange, röd, lime, royal, grå, svart

Sand Röd Lime Royal Grå Svart

279:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

HÅLL DIG LUGN.

HÅLL AVSTÅNDET.

Orange

Smarta lösningar förblir ofta smarta lösningar, ibland behöver de 
bara en facelift och marknaden en liten påminnelse. 

Så lagom till höstens race mellan hemarbete och matbutiken 
så gör klassiska dramaten comeback i vårt sortiment. 

I fräscha och knalliga färger väntar de bara på att 
förses med ditt klatschiga budskap!
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MORBERG  ORREFORS HUNTING RYGGSÄCK 
KANVAS 
Lyxig ryggsäck med yttertyg av vaxad bomullskan-
vas i 450 g/m² och innerfoder av 280 g/m² bomull, 
praktiska fack inklusive en datorficka, detaljer i 
äkta läder och mässing. Art. nr: 411165  
Färg: sand
Storlek: 26x13x45 cm

MORBERG ORREFORS   
HUNTING KURIRVÄSKA KANVAS
Kurirväska med yttertyg av vaxad bomullskan-
vas i 450 g/m² och innerfoder av 280 g/
m² bomull, innehåller fack och fickor som 
tillgodogör både studentens som kontorsarbe-
tarens behov. Detaljer i äkta läder och mässing.
Art. nr: 411167 
Färg: sand 
Storlek: 48x28x16 cm

MORBERG ORREFORS HUNTING DUFFELVÄSKA 
KANVAS
Rymlig och praktisk duffelväska med yttertyg av 
vaxad bomullskanvas i 450 g/m² och innerfoder av 
280 g/m² bomull, perfekt för en weekendresa eller 
längre. Detaljer i äkta läder och mässing.
Art. nr: 411166
Färg: sand
Storlek: 51x28x31 cm

MORBERG ORREFORS HUNTING   
NECESSÄR KANVAS
Necessär med yttertyg av vaxad bomullskanvas i 
450 g/m² och innerfoder av 280 g/m² bomull, inne-
håller fack och fickor för de flesta behov. Detaljer i 
äkta läder och mässing.
Art. nr: 411168 
Färg: sand  
Storlek: 28x13x14 cm

Per Morberg tar nu steget från köket ut i vild  marken och tar bara med sig de bästa redskapen. I denna 
kollektion har han designat stilrena och tåliga utomhusprodukter för dig att ha med ut på tur. Det 

goda livet skall åtnjutas på bästa sätt:  Mat med dryck och naturen tätt inpå.

MORBERG

3299:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

699:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

1999:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

3299:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

BAGAGETAGS 
SID 41
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CANVASKÄNSLAN.

360:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.

Serien Smögen finns i färgerna grafitgrå, marinblå, svart och olivgrön. 
Väskorna är tillverkade i slitstark kanvas med detaljer av konstläder

och ger en riktigt lyxig känsla till ett mycket fördelaktigt pris!

SMÖGEN WEEKEND BAG
Weekendbagen rymmer 34 liter och är försedd med flera praktiska fack samt en justerbar 
axelrem som följer med väskan.
Art. nr: se färger
Storlek: 55x25x25 cm
Volym: 34 liter
Vikt: 1,5 kg
Material: Bomullskanvas, detaljer i konsläder.
Färger: 7778270 grafitgrå,  778240 marinblå,  7778210 svart,  7778266 olivgrön

SMÖGEN BACKPACK
Ryggsäck i klassik design är försedd med vadderade axelremmar för att uppnå 
maximal bärkomfort.
Art. nr: se färger
Storlek: 42x33x15 cm
Volym: 20 liter
Vikt: 0,9 kg
Material: Bomullskanvas, detaljer i konsläder.
Färger: 7778370 grafitgrå,  7778340 marinblå,  7778310 svart,  7778366 olivgrön

360:-
Pris vid 25 ex
exkl. moms & märkning.
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CLIQUE PRESTIGE TROLLEY
Perfekt trolley som följer IATA reglerna för att tas 
med ombord som handbagage på dina flygresor. 
Denna snyggt designade trolley är utrustad med ett 
stort fodrat fack med SBS dragkedja och har spänn-
band för att hålla saker på plats. På insidan finns 
även en stor ficka med dragkedja. Dessutom en stor 
framficka även den med SBS dragkedja. Två hjul och 
ett teleskop handtag gör trolleyn lätt att hantera. 
Toppen, botten och sidorna har PU-beläggning 
för extra hållbarhet. När trolleyn inte används kan 
den vikas ned så att den tar minimalt med plats 
vid förvaring. 
Art. nr: 040314
Storlek: 32 l, Mått & volym inkl. hjul och handtag 
35x54x19cm inkl. hjul och handtag
Vik: 1,8 kg 
Material: 300D Polyester/TPE backing samt PU 
beläggning, foder i 100% Polyester.

CLIQUE PRESTIGE BACKPACK 
Denna snyggt designade ryggsäck är utrustad med ett stort huvudfack 
med ett vadderat fodral samt två ytterfickor med SBS-dragkedjor. En 
generös och robust sidoficka adderar extra utrymme. Toppen, botten 
och sidorna har PU-beläggning för extra hållbarhet. Ryggsäcken har ett 
bärhandtag, snyggt vadderat och justerbart axelband. 
Art. nr: 040311
Storlek: 18 l, 30x44x16cm 
Färg: Antracitgrå 955 
Material: 300D Polyester/TPE backing samt PU beläggning  och foder i 
100% Polyester.  SBS dragkedjor. Accessoarer i matt silverfärgad metall.

CLIQUE PRESTIGE DUFFELBAG
Denna snyggt designade duffelväska är utrustad med ett stort 
huvudfack och en framficka båda med SBS dragkedjor. Toppen, 
botten och sidorna har PU-beläggning för extra hållbarhet. Väskan 
har snygga bärhandtag samt axelrem med matt metall silver clips. 
Art. nr: 040312
Storlek: 28 l, 50x27x23cm
Färg: Antracitgrå 955 
Material: 300D Polyester/TPE backing samt PU beläggning  och foder 
i 100% Polyester.  SBS dragkedjor. 

CLIQUE PRESTIGE TOILET CASE
Det perfekta komplementet till ditt bagage är denna snyggt designade 
necessär. Den är utrustad med ett stort fack med en meshficka samt 
SBS dragkedja och ett snyggt handtag. Toppen, botten och sidorna har 
PU-beläggning för extra hållbarhet. 
Art. nr: 040315
Storlek: 3 l, 25x15x9cm
Färg: Antracitgrå 955 
Material: 300D Polyester/TPE backing samt PU beläggning  och foder i 
100% Polyester.  SBS dragkedjor. 

CLIQUE PRESTIGE BREIFCASE 
Denna snyggt designade väska är utrustad med ett 
vadderat fack samt en framficka, båda med SBS dragkedjor. 
Toppen, botten och sidorna har PU-beläggning för extra 
hållbarhet. Väskan har snygga bärhandtag samt axelrem 
med matt silver metall clips. 
Art. nr: 040313
Storlek: 8 l, 39x31x9cm 
Färg: Antracitgrå 955 
Material: 300D Polyester/TPE backing samt PU beläggning  
och foder i 100% Polyester.  SBS dragkedjor. Accessoarer i 
matt silverfärgad metall.
 

STRICTLY BUSINESS: PRESTIGE.

ANPASSAD FÖR
HANDBAGAGE

555:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   

235:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och

mönsterkort 1120 kr 
tillkommer

295:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   

110:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 20 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   

285:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   
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2.0 BACKPACK
Funktionell ryggsäck i en välarbetad design utrustad 
med fickor och fack, ett med vaddering för skydd av 
datorn. Ett rejält band baktill gör det möjligt att placera 
ryggsäcken på din trolley. Reflekterande detaljer gör dig 
synlig i mörker. 
Mått och volym:45x31x20 cm - 28 L. 
Art. nr: 040241

2.0 DAYPACK 
En lätt och flexibel sk daypack ryggsäck för aktiva 
dagar, flertalet fack och fickor. Remmarna har ett smart 
handtag, ett bröstband och ett midjeband för att hålla 
ryggsäcken på plats även vid snabbare rörelse. Reflek-
terande detaljer gör dig synlig i mörker. 
Mått och volym: 41x23x13 cm - 12 L.   
Art. nr: 040242

2.0 COOLER BACKPACK 
Perfekt väska om du behöver hålla dryck och mat kall 
i ryggsäcksmodell. Två större fack, ett välisolerat som 
fungerar som ett svalare och ett med nätfickor samt 
nyckelkrok. Levereras med en kapsylöppnare fäst vid hu-
vudkedjan. Reflekterande detaljer gör dig synlig i mörker. 
Mått & volym: 43,5x31x17 cm - 23 L. 
Art. nr: 040243

2.0 COMPUTER BAG 
En elegant business datorväska utrustad med såväl 
vadderat datorfack som flertalet fickor och fack. En 
diagonal avtagbar axelrem och två vadderade handtag. 
En robust rem på baksidan av väskan för att enkelt 
kunna fästa väskan på din trolley. 
Mått och volym: 40x32x11 cm - 14 L. 
Art. nr: 040248

2.0 TOILET BAG 
En modern necessär fullspäckad med små fickor och 
fack i såväl vanligt material som med nät för att passa 
olika toalettartiklar. Utrustad med krok för att enkelt 
kunna hängas upp. 
Mått och volym: 25x19x10 cm - 5 L.  
Art. nr: 040249

2.0 DUFFLE 
En mångsidig träningsväska med god ventilation, ut-
rustad med ett stort fack samt en multificka samt skofack 
på sidan. Två bärhandtag samt en avtagbar axelrem 
Mått och volym är 48x25,5x28,5 cm samt 34 liter. 
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU beläggning. 
Art. nr: 040246

2.0, en ny spännande basserie 
från Clique med effektfulla 
detaljer, perfekt för branding. 

349:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer  

2.0 TRAVEL BAG MEDIUM 
Väska med stort utrymme och gott om fack, inuti 
väskan finns en ficka med massa fack, utsidan har två 
ytterfickor varav ett med ventilerande sko/handduks-
fack. En robust avtagbar axelrem med axelkudde med 
visitkortsficka. Två extra handtag på sidan för enklare 
hantering. Mått och volym: 53x31x28 cm - 46 L. 
Art. nr:040245

2.0 TRAVEL BAG SMALL 
En mindre väska för en weekend, stort fack samt en 
hängade ficka inuti, ytterfickor samt sko/handduksfack. 
En robust avtagbar axelrem med axelkudde med visitko-
rtsficka. Mått och volym: 46x25x25 cm - 29 L. 
Art. nr: 040244

319:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och

mönsterkort 1120 kr 
tillkommer

409:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och

mönsterkort 1120 kr 
tillkommer

2.0 TOTE BAG 
Snygg datorväska med ett stort fack med ett vadderat 
fodral för att skydda din bärbara dator. Den bärs med 
två handtag eller en avtagbar axelrem. En integrerad 
rem på baksidan gör att den enkelt kan fästas på en 
trolley. Mått och volym: 38x33x14,5 cm - 18 L. 
Art. nr: 040247

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   

349:-

349:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   

379:-

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 20 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer   

189:-

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1120 kr 
tillkommer  

319:-299:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och

mönsterkort 1120 kr 
tillkommer

STRICTLY BUSINESS: PRESTIGE.
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JOBBKLÄDER. DÅ TÄNKER VI SLITSTARKA 
OCH BEKVÄMA PLAGG MED MYCKET FICKOR 

OCHANNAN FUNKTIONALITET. 
MEN OCKSÅ PERFEKT REKLAMYTA. 

HANTVERKARE ÄR EFTERTRAKTADE DESSA DAGAR.

WEAR YOUR BRAND

ARBETS
KLADER
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WEAR YOUR BRAND

ARBETS
KLADER
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TEGERA® PRO  9125
Syntetläderhandske, halvfodrad, 
0,7 mm MicroThan®+, diamant 
greppmönster, polyester, trikå, 
Cat II, svart, grå, gul, förstärkta 
sömmar, kromfri, resår 360º, för 
allroundarbeten.
Egenskaper: Bra fingertoppskäns-
la, smidig, mycket slitstark, 
extremt bra grepp, utmärkt bra 
passform, extra bekväm.
Storlek: 7-13
Färg: Svart, grå, gul
Innerhandsmaterial: MicroThan®+
Ovanhandsmaterial: Polyester

16550
Pris/par vid  12 par
exkl. moms & märkning.

TEGERA® INFINITY  8801
Syntethandske, Nitrilfoam/vat-
tenbaserad PU, Handflatedoppad, 
Nylon, Spandex, 15 gg, Skummad 
greppyta, Cat. II, Tål kontaktvärme 
upp till 100°C, Vatten- och oljeav-
visande innerhand, för montering-
sarbeten.
Storlek: 5-11
Färg: gul, svart
Innerhandsmaterial: PolyThan®

Ovanhandsmaterial: Polypropylen
3130
Pris/par vid  12 par
exkl. moms & märkning.

SÄKRA
SKYDD

FÖR
HÄNDER

OCH
FÖTTER

28150
Pris/par vid  12 par
exkl. moms & märkning.

TEGERA® 7798 VINTERFODRAD
Läderhandske, varmfodrad, 0,7 
mm getnarv av högsta kvalitet, 
spandex, fleece, Thinsulate™ 
40g, Cat. II, förstärkt  pekfinger, 
varselfärg, vattentät, reflex, för 
allroundarbeten 
Art. Nr: 7798 
Kvalitet: Getnarv,  Fleece, 
Thinsulate™ 40g  
Storlekar: 7-12

VINTERGREPP
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JALAS  ZENIT EASYROLL 
Skyddssko, spiktrampskyddsmaterial 
plasmabehandlad textil, tåhättematerial 
aluminium, mellansula i PU,  plastgelänk, 
slitsula i RPU, ovandelsmaterial 
PU-belagt läder, spaltläder. 
Antistatisk/ESD certifierad.
Storlek: 36-47
Art. nr: 1738

1887:-
Pris/par vid 5 par
exkl. moms & märkning.

JALAS EXALTER HIGH RED S3
Skyddssko, medelhög sko, vriststöd, vattenavvisande 
överdel. Antistatisk/ESD certifierad.
Art. nr: 9985
Storlek: 34-47 

1225:-
Pris/par vid 5 par
exkl. moms & märkning.

JALAS  SPOC  EASYROLL
Arbetssko, strumpliknande konstruktion, överdel i 
textil, BOA på sidan om skon, halksäker yttersula, 
antistatisk/ESD-certifierad.
Art. nr: 5362
Storlek: 35-48

1810:-
Pris/par vid  5 par
exkl. moms & märkning.

1720:-
Pris/par vid 5 par
exkl. moms & märkning.

JALAS EXALTER LOW GREEN S1P 
Skyddssko, låg sko, strumpliknande 
konstruktion, nätkonstruktion som 

gör att skon andas bättre på sidorna 
vilket håller fötterna svala.

Antistatisk/ESD certifierad.
Storlek: 34-47

Art. nr: 9925
Storlek: 34-47 

1720:-
Pris/par vid 5 par
exkl. moms & märkning.

JALAS EXALTER LOW RED S3
Skyddssko, låg sko, strumpliknande 
konstruktion, vattenavvisande över-
del. Antistatisk/ESD certifierad.
Art. nr: 9965
Storlek: 34-47 

 Skor 
 Ut: 9548, 1378, 5302
 In: 9925, 9965, 9985, 
5362, 1738, 7138

Modellerna i den nya JALAS® Exalter-kollektionen ger högt skydd enligt bransch-

standard, med aluminiumtåhätta som skyddar tårna mot slag och ickemetalliskt 

spiktrampskydd i PTC som skyddar mot vassa föremål på marken.

JALAS 1378 HEAVY DUTY S3 
Vinterkänga med snöre och dragkedja . 
Skyddskänga med Arctic Grip, 
spiktrampskydd-smaterial stål, 
tåhättematerial komposit, 
mellansula i PU, slitsula i nitril.  
Antistatisk/ESD certifierad. 
Art. Nr: 1378 
Kvalitet: Ovandelsmaterial PU-belagt läder, 
fodermaterial Polyesterpäls, Thinsulate. 
Storlek: 35-48

1890:-
Pris/par vid  5 par
exkl. moms & märkning.

VINTERGREPP
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EN DEL AV
HANTVERKET

Arbetskläderna är en del av verktygslådan, av hantverket. Funkar de inte så blir resultatet därefter.
Vi på NWP säljer yrkesplagg till våra kunder varje dag och vet vad som funkar och vad som efterfrågas om 

och om igen. Kraven är högt ställda och vi ser till att våra leverantörer möter dem på varje punkt.
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6420 FODRAD SOFTSHELLJACKA  
EN ISO 20471 KLASS 3/2
Jacka i funktionellt softshellmaterial som är vind- 
och vattenavvisande. Dragkedja framtill med både 
invändig och utvändig vindslå för att förhindra 
vinddrag, även fleeceforder i kragen för ökad 
komfort. Bröstfickormed dragkedja, den vänstra 
med invändig telefonficka samt hål för handsfree. 
Sidfickor med dragkedja. Mindre ficka på vänster 
ärm för nycklar, nyckelkort etc.
Rymliga innerfickor på båda sidor med dragkedja, 
även telefonficka på vänster sida. Fäste för 
ID-kortshållare. Ventilationskanaler med mesh 
i sidorna. Avtagbar, reglerbar huva. Förlängd i 
rygg. Reglerbar midja med snodd samt reglerbara 
ärmslut med kardborre.
Art. nr: herr: 6420, dam: 6424
Material: 100% polyester
Färg: gul/marin-10, gul/svart-11, orange/grå-17,
orange/svart-1799
Storlek herr: XS-4XL, dam: XS-3XL

6513 MIDJEBYXA    
EN ISO 20471 KLASS 2/1
Midjebyxa med Cordura®stretch i grenen, baksida 
knä och under linningen bak för ökad slitstyrka och 
optimal rörelseförmåga. Avtagbara hängfickor 
förstärkta i Cordura®, den vänstra med extra fickor 
och den högra med hållare för verktyg. Dubbla tyg 
över låren för ökad slitstyrka. Benfickor, på vänster 
sida ficka med lock som försluts med kardborre, 
invändig telefonficka samt fäste för ID-kort. På 
höger sida ficka för tumstock samt verktygsficka 
med knivknapp. Två reglerbara hammarhankar, 
en på vardera sida. Två D-ringar, fästa i linningen. 
Bakfickor med övervidd. Förböjda knän för ökad 
komfort. Knäskyddsfickor som går att reglera i 
två höjder, öppning inifrån. Fickor, på baksida ben 
samt knäna är förstärkta med Cordura®

för ökad slitstyrka.
Art. nr: 6513
Material: 75% polyester, 25% bomull, 260 g/m2. 
Material 2: 100% polyamid, 320 g/m2

Färg: gul/marin-10, gul/svart-11, orange/svart-1799
Storlek: C44-C62, D84-D120, C146-C156

1479:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

1129:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.
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HOODJACKA
Hoodjacka i ett skönt tekniskt material som värmer. Förstärkningar i softshell på utsatta 
områden såsom på framsidan nedtill och över axlarna, även huvan för ökad slitstyrka. 
Tight passform för maximal rörelsefrihet och komfort. Sidfickor med dragkedja. Rymliga 
innerfickor i mesh. Extra mudd vid ärmslut med tumgrepp.

Art. nr 6122  
Material: 70% bomull, 25% polyester, 5% spandex
Skyddsklass: EN ISO 20471 Klass 1
Färg: svart/gul-11
Storlek: XS-4XL

THE FUTURE OF 
WORKWEAR 

MIDJEBYXA EXTREME 
Byxa med ergonomiskt vadderat ok baktill för bästa komfort. Avtagbara hängfickor med Cordura® 

förstärkt insida, den vänstra med extra fickor varav den ena med dragkedja, på höger sida hållare 
för verktyg. Benfickor, på vänster sida ficka med övervidd som försluts med tryckknapp, invändig 
telefonficka samt hållare för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock samt verktygsficka med 
knivknapp. Bakfickor med övervidd, den vänstra med lock. Två reglerbara hammarhankar, en på 
vardera sida. Två D-ringar, fästa i linningen. Cordura®stretchtyg i gren för obegränsad rörlighet, även 
bak på och över knä för knäskyddsfixering. Förböjda knän för ökad komfort. Knäna är förstärkta 
med Kevlar för ökad slitstyrka. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. 
Reflexdetaljer samt fluorescerande material för ökad synbarhet. Hängfickor, bak på bensluten samt 
knän är förstärkta med Cordura® för ökad slitstyrka.

Art. nr 6524 
Material: 60% bomull, 40% polyester. Förstärkningar i Cordura®. 360 g/m2. 
Färg: svart/gul-11
Storlek: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Genom samarbete med bl a Craft Sportswear och med designers med bak-
grund från kända outdoormärken så följer inte ProJob efter andra märken 
utan reflektion. Istället har märket full koll på utvecklingen samtidigt som 
man utvecklar egna funktionella lösningar. På detta sätt bidrar ProJob 
aktivt till det vi kallar The Future of Workwear.  

1199:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

1379:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

FUNKTIONSJACKA 
Vind- och vattentät jacka i ett lätt stretchigt material.  Tejpade sömmar. Vattentät 
dragkedja framtill med invändig vindslå samt hakskydd för att förhindra vinddrag och 
skav. Sidfickor med dragkedja. Tumgrepp i ärmslut. Skurna transferreflexer för ökad 
flexibilitet.

Art. nr 6442 
Material: 100% polyester, 140 g/m2
Skyddsklass: EN ISO 20471 Klass 1
Färg: svart/gul-11
Storlek: XS-4XL

1349:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.
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FUNKTIONSJACKA 
Fodrad jacka i funktionellt softshellmaterial som är vind- och vattenavvisande. 
Dragkedja framtill med både in- och utvändig vindslå för att förhindra vinddrag, även 
fleecefoder i kragen för bättre komfort. Bröstfickor med dragkedja, den vänstra med 
invändig telefonficka samt hål för handsfree. Sidfickor med dragkedja. Mindre ficka på 
vänster ärm för nycklar, nyckelkort etc. Rymliga innerfickor på båda sidor med drag-
kedja, även telefonficka på vänster sida. Fäste för ID-kortshållare. Ventilationskanaler 
i sidorna med mesh. Reflexpipings på ärmar och rygg för ökad synbarhet. Avtagbar, 
reglerbar huva. Förlängd i rygg. Reglerbar midja med snodd, reglerbara ärmslut med 
kardborre. Fodret är öppningsbart för att underlätta tryck och brodyr.

Art. nr herr: 3407, dam: 3413 
Material: 100% polyester
Färg: röd-35, skyblue-53, marin-58, 
skogsgrön-66, grå-98, svart-99
Storlek herr: XS-4XL, dam: XS-3XL

SERVICEBYXA
Servicebyxa med stretchpartier för optimal rörelsefrihet och passform. Benfickor med drag-
kedja, den vänstra med invändig mobilficka och den högra med hållare för ID-kort. Bakfickor 

med lock, försluts med kardborre. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid 
ryggslut. Dolda fästen för hängfickor i linningen (ref. art 9042). Dold midjeknapp.

Dambyxan kan förlängas 5 cm genom ett utvik i benslutet.

Art. nr herr: 2520, dam: 2521  
Material 1: 65% polyester, 35% bomull 320 g/m2. Material 2: 91,5% nylon, 8,5& spandex 245 g/m2

Färg: röd-35, skyblue-53, marin-58, skogsgrön-66, grå-98, svart-99
Storlek herr: C44-C62, D84-D120, C146-C156, dam: C32-C50

FLEECEJACKA
Jacka i kraftig fleece med extra förstärkning över axlar samt armbågar för ökad 
slitstyrka. Sidfickor med dragkedja. Tvåvägsdragkedja framtill med hakskydd för att 
förhindra skav mot hakan. Förlängd rygg. Tumgrepp i ärmslut.

Art. nr 3318 
Material: 100% polyester, 320 g/m2
Färg: röd-35, marin-58, grå-98, svart-99
Storlek: XS-4XL

HÄNGFICKA
Hängfickor som passar till Projobs byxor och 
shorts som är försedda med spårskena. Förstärk-
ta invändigt med polyamid, Cordura®. På ena 
sidan tillägg för extra fickor, både öppna fickor 
samt en mindre med dragkedja för bits eller annat 
smått. På den andra sidan öppna fickor samt 
hållare för verktyg. Anpassa byxan efter behov 
genom att fästa ficka på vänster eller höger sida, 
eller på båda. 

Art. nr 9042 
Material: 65% polyester, 35% bomull. 
Förstärkningar 100% polyamid, Cordura®

Färg: röd-35, skyblue-53, marin-58, skogsgrön-66, 
grå-98, svart-99
Storlek: One Size 

1379:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

799:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

PERFECT MATCH

689:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

109:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

En stor del av ProJobs sortiment 
finns i dessa sex grundfärger.

BÄLTE 
Bälte med plastspänne. 
Metallfritt.
Art. nr 9060

149:-
Pris vid 15 ex exkl. moms
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ÄNTLIGEN
BÖRJAR DET

MÖRKNA.
Det ger oss ett helt naturligt tillfälle att presentera en ny vinterjacka 

för dig som inte vill ta risker i mörkret men kanske inte heller behöver vara fullt varselklädd.
Sobert svart med mörka reflexpartier, funkar utan tvekan även som vardagsplagg t ex för dig som har 

administrativa uppgifter till vardags men måste ge sig ut i mörker och rusk regelbundet.
Lätt men varm och med fin finish och snygga, funktionella detaljer.  

1035 VINTERJACKA
En mycket följsam och bekväm varmfodrad, vind-och vattentät jacka. 
Diskret mörkgrå reflex i dagsljus, med tydlig reflektion och synbarhet vid 
belysning i mörkret.
Lätt och smidig vinterjacka, Vind-och vattentät med tejpade sömmar, vatten-
pelare 11000 mm.
God andasförmåga, 6000 g/m² 24h. Skön pile insida krage och inuti över axlar. 
Avryckbar huva för ökad säkerhet.
Material: 100% polyamid, taslan, 200 g/m².
Art nr: 65103530-9999 svart/svart
Storlek: XS-3XL

1699:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.
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ÄNTLIGEN
BÖRJAR DET

MÖRKNA.

5303 HOODIE SPUN DYE
En mycket skön och följsam hoodie i spun-dyed polyester. Spun dye är en 
miljövänligare infärgnings-teknik som förbrukar mindre vatten, energi och 
kemikalier än traditionell metod. Förstärknings material på utsatta ställen med 
smutsavvisande finish. Finns utan huva, modell 5304.
Förstärkningar som är smutsavvisande, rymliga fickor med dragkedja, Bröstficka 
stängs med dragkedja, inuti finns en D-ring för id-kortshållare.
Material: 100% polyester, 280 g/m².
Art nr: 65530356
Storlek: XS-3XL

599:-  
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

1149:-  
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

5304 JACKA SPUN DYE
En mycket skön och följsam zip jacka i spun-dyed polyester. Spun dye är en 
miljövänligare infärgnings-teknik som förbrukar mindre vatten, energi och 
kemikalier än traditionell metod. Förstärknings material på utsatta ställen med 
smutsavvisande finish. Finns med huva, modell 5303. Förstärkningar som är 
smutsavvisande. rymliga fickor med dragkedja. Bröstficka stängs med dragkedja, 
inuti finns en D-ring för id-kortshållare.
Material: 100% polyester, 280 g/m².
Art nr: 65530456
Storlek: XS-3XL

1191 JACKA WINDBLOCKER
En mycket användbar 3-lagers softshelljacka som har vind-och vattenavvisande membran och fleece på insidan. Bra andasförmåga. 
Jackan är lätt och följsam som stor rörelsefrihet. Jobman-reflexer för ökad synbarhet. Justerbar med dragsko i nederkant. 10000 mm vattenpelare, ej tejpade sömmar.
Material: 100% polyester, 300 g/m².
Art nr: 65119173
Storlek: XS-3XL

99996599 9499 99996599 9499

6599 99996799 9499

En stor del av ProJobs sortiment 
finns i sex grundfärger utöver varsel.

TRENDKÄNSLA

649:-  
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

Höstens heta favoriter på landets alla byggarbetsplatser!
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1095:-
Pris vid 15 ex

exkl. moms & märkning.

2134 HANTVERKSBYXA CORE STRETCH VARSEL 
Hantverksbyxa i klass 1 med stretchpaneler i form av grenkil i stretch Cordura® 
som ger extra rörlighet. Knäskyddsfickor med sidpaneler i stretch Cordura®. 
Core är ringspunnen bomull/polyester, en kvalitet med styrka från polyester 
och komfort från bomull. Förböjda knän i slitstark FA™ med två höjdnivåer. 
Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida som kan stoppas ned 
i framfickorna. Extra hällor för bältet på de största storlekarna. Hammarhank. 
Tumstocksficka med knivhållare. Snedställd benficka med blixtlås, telefonfack, 
ID-kortsfack och extra fack. Mesh i knävecken för ventilation. Förstärkt benslut bak i 
polyamid som inte absorberar fukt och dragsko i benslutet. 
Certifierad i varselklass 1 enligt EN ISO 20471.
Art. nr: 65213419
Material: 55% bomull / 45% polyester CORE 
Storlekar: C44-62, C146-156, D84-124  

67219821 99211021

1384 VINTERJACKA
Varmfodrad quiltad, vind-och vattentät jacka med 

tejpade sömmar och quiltad huva med dragsko. Generöst 
med fickor. Reglerbar i ärm och nederkant. 

Reflexdetaljer på fickor och vid ryggslut.
Vind-och vattentät jacka med tejpade sömmar, 

reflexdetaljer på fickor och vid ryggslut, 
avryckbar huva för ökad säkerhet.

Vattenpelare: 23000 mm. 
Andasfunktion: 3300 g/m2 24h. 

Certifierad enligt EN343 för regnplagg.
Material: 100% polyester, 200 g/m².

Art nr: 65138436
Storlek: XS-4XL

999998996799

779:-
Pris vid 15 ex

exkl. moms & märkning.

RÖRLIGHET & FUNKTION
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1190 JACKA WINDBLOCKER VARSEL 
Nya generationens jacka i ett 3-lagers material med en birdseye trikå på utsidan, 
vind- och vattenavisande membran och fleece på insidan. Materialet är lätt och 
följsamt och ger stor rörelsefrihet. Står emot både lättare regn och vind (10000 
mm vattenpelare, ej tejpade sömmar) samt har bra andasförmåga. Förstärkningar 
i svart tyg på utsatta ställen.
Certifierad i varselklass 3 enligt EN ISO 20471 - Storlek L-3XL.
Certifierad i varselklass 2 enligt EN ISO 20471 - Storlek XS-M. 
Art. nr: 65119055
Material: 100% polyester 
Storlekar: XS-3XL 1285:-

Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

31992199

2240 HANTVERKSBYXA STRETCH VARSEL   
“Paneler i stretch Cordura®. Knäskyddfickor med sidpaneler i stretch Cordura®.
Snedställd benficka med funktionella fack.
Certifierad i varselklass 2 enligt EN ISO 20471 - från C46, C146 och D92.
Certifierad i varselklass 1 enligt EN ISO 20471 - i C44, D84-D88. 
Art nr: 65224062
Material: 75% polyester / 25% bomull 
Storlekar: C44-C62, C146-C156, D84-D124

3199 2199

1155:-
Pris vid 15 ex

exkl. moms & märkning.
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DET ÄR EN SKÖN KÄNSLA ATT SE SITT VARUMÄRKE 
GÖRA NYTTA UTE I MÄNNISKORS VARDAG, PÅ EN PENNA 
ELLER PÅ NÅGON AV ALLA TEKNISKA PRODUKTER SOM 

ÄR EN DEL AV VÅRT UPPKOPPLADE LIV.

USE YOUR BRAND

PROFIL
MEDIA
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Formgivaren Jon Eliason 
berättar om sin 

nya kollektion
för Orrefors Jernverk

USE YOUR BRAND

PROFIL
MEDIA
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Biologiskt nedbrytbar!
VEGETAL PEN SOLID/TRANSPARENT
Biologiskt nedbrytningsbar kulspetspenna, frostad eller solid. 
Storlek: Ø11x137mm.

940
Pris vid 300 ex
exkl. moms. Enfärgstryck ingår.

TRANSPARENT SOLID

Art. nr:  87760 Clickshadow

300 600 1200 3500

  1 färg  8,00 7,60 7,20 6,80

+ 1 färg 1,80 1,60 1,40 1,20

Startkostnad 695:- per färg/position/order

Art. nr:  87541 Vegetal pen Solid/ 87540 Vegetal pen Transparent

300 600 1200 3500

  1 färg  9,40 9.00 8.00 7,60

+ 1 färg 1,80 1,60 1,20 1,20

Startkostnad 695:- per färg/position/order

CLICKSHADOW ANTI-BAKTERIELL 
Den här pennan är skapad med zinkjoner som skapar en fientlig miljö 
för bakterier och därmed förhindrar spridning av bakterier. Perfekt 
för offentliga platser, skolor eller andra platser där pennan kan 
tänkas komma i kontakt med flera olika personer. 
Art. nr: 87760

BAKTERIER
PENNAN MED HÖG MOTSTÅNDSKRAFT MOT

800
Pris vid 300 ex
exkl. moms. Enfärgstryck ingår.
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ALICANTE RUBBY
Direkt ursprungen 
från storsäljaren Ali-
cante Special kommer 
här en  gummerad 
matt metallpenna i 
häftiga färger.
Art. nr: 80537

ANTECKNINGSBLOCK A5 COOL
Anteckningsblock i konstläder, med ett elastiskt band. 
Linjerat papper. 80 blad.

2120
Pris vid 100 ex
exkl. moms.  Lasergravyr ingår..

3720
Pris vid 100 ex

exkl. moms. Enfärgstryck ingår.

COSMO GRIP COMBI 
Europaproducerad kulspetspenna 
med kvalité i alla delar, ISO certifierad 
bläckpatron. Välj färg på de olika 
delarna för att skapa din egna unika 
färgkombination redan från 300 st. 
Finns både transparanta och solida 
delar. Storlek: Ø10x145mm. 
Art. nr:87628

580
Pris vid 300 ex
exkl. moms.  Enfärgstryck ingår.

940
Pris vid 300 ex
exkl. moms. Enfärgstryck ingår.

ANTECKNINGSBOK A5 I STENPAPPER
Bladen i den här anteckningsboken är gjorda i stenpapper, 
ett slitstarkt papper tillverkat av kalciumkarbonat som finns 
naturligt i kalksten. Vid framställning av stenpapper används 
inget vatten, syra eller blekmedel som vid traditionella 
pappersprodukter tillverkat av träfiber. Resultatet är ett starkt, 
fukttåligt och smidigt pappersark med en anmärkningsvärt cool 
touch. Bladen är perforerade på sidan vilket gör det enkelt att ta 
dem ur blocket. Storlek: 215x155x15mm”

5340
Pris vid 100 ex

exkl. moms. Enfärgstryck ingår.

Art. nr: 92520  Anteckningsbok A5 i stenpapper

50 100 300 600

  1 färg  54,60 53,40 50,00 47,40

Startkostnad 695:- per färg/position/order

TOUCHPENNA PLAY 
Modern penna med touch och 
mobilställ. Blå bläckpatron. 
Storlek: Ø18x146mm. 
Art. nr:80500

Art. nr:  91066 Anteckningsblock A5 

100 300 600 1200

  1 färg  37,20 34,80 32,60 31,00

+ 1 färg 9,60 8,20 7,00 5,60

Startkostnad 695:- per färg/position/order

SPEEDY BIO 
Elegant TopEarth-designad kulspetspenna 
i 60% vetehalm och 40% ABS-plast. Finns i 
trendiga färger. Med twistfunktion och blått 
bläck. Storlek: Ø11x143mm. 
Art. nr: 87279

680
Pris vid 300 ex
exkl. moms. Enfärgstryck ingår.

KROPP

CLIP

KNAPP

GREPP

4 variabla delar 
blir din unika penna!

Penna och 
mobilhållare!

NOTISBLOCK, TRE STORLEKAR 
Anteckningsblock. Möjligt med 
fullfärgstryck på alla blad. 

Storlek: 50x72x2,5mm.
Antal blad: 25 st 
Art. nr: 91938

Storlek: 50x72x5mm.
Antal blad: 50 st 
Art. nr: 91939

Storlek: 50x72x10mm.
Antal blad: 100 st 
Art. nr: 91940

1940
Pris vid 300 ex exkl. moms. 
Fullfärgstryck ingår.

Självhäftande
notislappar!

1380
Pris vid 300 ex exkl. moms. 
Fullfärgstryck ingår.

1480
Pris vid 300 ex exkl. moms. 
Fullfärgstryck ingår.
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PAPER BAG
Papperskasse med rejält handtag. Glansigt laminerad.  
Endast 1-färgstryck från lager. 
Vikt: 200 g/m2

3040

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

2300

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

2600

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

BAGS

NON WOVEN CARRIER BAG & SHOULDER BAG
Kasse i non woven med korta / långa handtag. Finns i flera färger, även vit. 
75 g/m². Storlek: 420x380 mm.
Art. nr: Korta handtag 91378, 91376 (vit) 
Art. nr: Långa handtag 91379 , 91377(vit)    

Startkostnad 695:- per färg/position/order

1880

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

AXELREMSVÄSKA BOMULL OEKOTEX 
Klassisk bomullsaxelväska 140 g/m2 som 
är idealisk för kampanjaktiviteter. 
Med Oekotex-certifieringen är denna väska 
ett hållbart val. 
Storlek: 380x420mm. 
Art. nr: 95156 

AXELREMSVÄSKA BOMULL OEKOTEX 
Klassisk lite kraftigarebomullsaxelväska 
270 g/m2 med bälg. 
Storlek: 450x100x330mm 
Art. nr: 95162
  

AXELREMSVÄSKA BOMULL OEKOTEX 
Klassisk bomullsaxelväska 140 g/m2 med 
bälg. Den här Oekotex-certifierade väskan 
är perfekt för kampanjaktiviteter och är ett 
hållbart val. 
Storlek: 400x100x350mm. 
Art. nr: 95159

AXELREMSVÄSKA BOMULL OEKOTEX 
Klassisk axelremsväska av högkvalitativ 
bomull 280 g/m2. Den här Oekotex-
certifierade väskan är idealisk för 
marknadsföring och daglig användning. 
Det är ett hållbart val. 
Storlek: 420x120x430mm. 
Art. nr: 95163
 
  

LAMINERAD NON-WOVENKASSE   
Non-wovenkasse i trendiga färger. Matt laminerad. 
Handtagen är gjorda i non-wovenmaterial. Passar väldigt bra 
som shoppingkasse eller att ha med sig till stranden. 

Art. nr: 95110
Storlek: 240x110x300mm. 

Art. nr: 91723
Storlek: 300x120x400mm.

Art. nr: 95111
Storlek: 400x160x350mm. 

14 L 22 L8 L

Giftbag med hög glansig finish!
Prisvärda,  hållbara och lätta att 
vika ihop och stoppa i fickan! 

Oeko-tex!

Rymliga och stadiga!

Satsa på en snygg miljökasse med budskap som används igen och igen!

6080

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

26:-
Pris vid 100 ex

exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

24:-
Pris vid 100 ex

exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

3760

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

Startkostnad 695:- per färg/position/order

2720

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

2860

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

3040

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

LITEN
Storlek: 180x80x240mm. 
Art. nr: 91511

MELLAN
Storlek: 240x100x300mm. 
Art. nr: 91512

STOR 
Storlek: 300x120x400mm. 
Art. nr: 91513
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TYGKASSE 150 GRAM MED 
LÅNGA HANDTAG
Bomullskasse, certifierad med 
GOTS och Fair Trade.
Art.nr: 411127
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 41x38 cm 
Vikt: 150 g/m²

71:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

LORD NELSON LUNCHBAG JUTE 
Ett material som ligger i tiden är jute. Mate-
rialet framställs från juteväxtens stjälkar 
som är grova och sträva att väva i. För att 
mjuka upp dom använder man spinnolja 
som ger jutet sin karatäristika doft. 

Art nr: 411136

75:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 

och startkostnad, exkl. moms.

LORD NELSON LUNCHBAG 
En praktiskt liten kasse för dina matlådor i en snygg matt 
finish. Den är gjord i polyester så om det spills är det lätt att 
tvätta ur den.
Art nr: 410858
Färg: vit 00, svart 99 55:-

Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

NIGHTINGALE TYGKASSE RECYCLED 
Tygkassar av återvunnen bomull är miljömässigt ett stålande alternativ. 
Det sparar på jordens resurcher då det minskar behovet av nyproducerad 
bomull och vi kan ta hand om det vi redan har. Denna kasse är vävd av 
återvunna bommulstrådar och har fått lite extra polyestertrådar tillagda 
för fibrerna i återvunnen bomull är svagare, på detta sätt får du en 
slitstark kasse. Sätt gärna en bild eller logga på din kasse - vi hjälper dig 
med processen!

Art nr: 411140

RECYCLED

47:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 

och startkostnad, exkl. moms.
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95:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

85:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

LORD NELSON VATTENFLASKA LÅNGHALS 
Snygg flaska i BPA-fri tritan plast med ny lång-
halsad design. Tygöglan i locket gör det möjligt 
att hänga flaskan på en krok eller runt handleden. 
Design Jon Eliason 
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 
50, marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 0,8 l
Förpackning: Plastpåse
Art.Nr 411152
 

LORD NELSON VATTENFLASKA 
Snygg flaska i BPA-fri tritan plast, lock i rostfritt 
stål. Tygöglan i locket gör det möjligt att hänga 
flaskan på en krok eller runt handleden.  
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 
50, marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 0,6 l
Förpackning: Plastpåse
Art.Nr 410857
 

58 00 50 99 23 37 60

58 00 50 99 23 37 60

75:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

LORD NELSON VATTENFLASKA LITEN 
Färg: transparent/vit 00, rosa 23, orange 37, blå 
50, marin 58, grön 60, svart 99
Storlek: 0,35 l
Förpackning: Plastpåse
Art.Nr 411173
 

TÖRST
SLÄCKARE

ROBUSTA STÅLFLASKOR

194:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

LORD NELSON STÅLFLASKA
En snygg flaska i stål. Botten går att skruva 
av så du kan fylla din flaska med is eller frukt. 
Snygg kork i stål med detaljer. Ögla i gummi 
som gör det lätt att fästa flaskan på utflykten.
Art. nr: 411145
Färg: vit 00, champagne 02, röd 35, marin 58, 
krom 94, svart 99
Storlek: 45 cl
Förpackning: Presentkartong
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SPORTFLASKOR

• Producerade i Europa
• Tillverkade av material som möter alla de senaste 

kraven och lagarna från EU
• Godkänd för livsmedel, t. ex. sportdryck
• Flexibelt och mjukt material gör den enkel att använda

• Möjlighet att blanda färgerna på flaskan och locket
• Egen pms-färg från 5000 stycken
• Bra att kombinera med andra produkter
• Tillverkade av 100% återvinningsbar plast

i 100% återvunnen plast!
Lock i två olika modeller

2520
Pris vid 100 ex
exkl. moms.  Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

11580
Pris vid 100 ex

exkl. moms.  Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

MIXA & MATCHA Blanda färgerna för flaska och lock!

SPORTFLASKA 750ML
SPORTFLASKA 750 ML TOPPOINT DESIGN
Europaproducerad sportflaska som rymmer 750ml. 
Mixa färgerna för lock och flaska redan från 100 
stycken!  
Storlek: Ø73x248 mm.

2960
Pris vid 100 ex

exkl. moms.  Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

SWING
läckagefri flaska, 
perfekt för tryck runt om!

Art. nr:  98796 Sportflaska 500 ml 
Art. nr:  98795 Sports Bottle 500 ml

100 300 600 1200

 1 färg  25,20 22,60 20,20 19,20

+ 1 färg 4,80 4,20 3,40 2,40

Startkostnad 695:- per färg/position/order

Art. nr:  98797 Sports Bottle 750 ml
Art. nr:  98798 Sportflaska 750 ml

100 300 600 1200

 1 färg  29,60 27,20 24,60 23,40

+ 1 färg 4,80 4,20 3,40 2,40

Startkostnad 695:- per färg/position/order

SPORTFLASKA 500ML
SPORTFLASKA 500 ML TOPPOINT DESIGN
Europaproducerad sportflaska som rymmer 
500ml. Mixa färgerna för lock och flaska 
redan från 100 stycken!  
Storlek: Ø73x171 mm.

Art. nr:  98807 Swing 500ml

50 100 300 600

 1 färg  119,80 115,80 109,60 103,40

+ 1 färg 9,60 8,20 4,60 3,80

Startkostnad 695:- per färg/position/order

SWING 500ML
Läckagefri flaska som håller din dryck varm/kall. 
Storlek: Ø70x245mm. 
Innehåll: 50cl.

DUBBELVÄGGIG KAFFEMUGG 350ML   
Denna modell passar perfekt under varje kaffe-
maskin och eftersom den är dubbelväggig håller 
det ditt kaffe varmt tills du kan fylla på det på 
jobbet. Den eleganta designen gör att du till 
och med kan använda denna vid skrivbordet på 
jobbet! Smart snäpplock för att undvika spill.
Storlek: Ø92x150mm. 
Innehåll: 35cl.
Art. nr: 98830 

100 300 600 1200

 1 färg  56.00 49,20 45,80 42,40

+ 1 färg 8,20 4,60 3,80 3,20

Startkostnad 695:- per färg/position/order

Dubbla väggar håller värmen längre!

56:-
Pris vid 100 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.
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86:-
Pris vid 50 ex exkl. moms.  

Svep i fyrfärg ingår.
Startkostnad 695:- tillkommer.

Padelbollar med eget tryck på röret!

WILSON PADEL RUSH 100
Grym padelboll  med bra synlighet, 

hastighet och hållbarhet. Säljs 
i lådor om 24 rör/låda, ett rör är 

3 bollar. Märks från lager med 
antingen logotops på lock eller svep 
om röret. Märkning på boll på offert 

(4 månaders leveranstid). 

PADELFEBER

BE 
YOUR 
BRAND
AND 
KEEP ON 
PADDLING

Även bollen kan loggas. Begär offert!

Art. nr:  70180 Wilson Padel 3-pack

24 48 96 144

 Rör utan märkning 69,00 67,00 65,00 59,00

+ svep inkl appl 21.00 19,00 18,00 16,00

+logotops (ej appl) 22,20 15,40 13,90

Startkostnad 695:- per märkt order

WILSON PRO STAFF TEAM PADELRACKET
Pro Staff är padelracket för dig som vill ha utmärkt precision och god kontroll 
i varje slag på padelbanan. Modellen är mjukare och mer förlåtande än sin 
kusin Pro Staff Elite. Den stora runda huvudformen ger dig en stor sweetspot 
och god kontroll i varje slag.
Art. nr: 70170

65:-
Pris vid 100 st

exkl. moms och märkning

1069:-
Pris vid 10 st

exkl. moms och märkning
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WILSON STAFF GRIP PLUS (LEFT) FINNS FÖR BÅDE DAMER OCH HERRAR I STORLEKARNA S, M OCH L. 

MINIMIANTAL ÄR 48 ST OCH DÅ INGÅR TRYCK I UPP TILL 4 FÄRGER.

179:-
Pris vid 48 ex
exkl. moms. Fyrfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:-

DUO ® SOFT+
Passar handicap 6-54. 2-delad
Kompression 29. Extremt mjuk med 
längd och känsla.

DX3®SOFT SPIN 
För spelare med HCP 2-24. 3-delad. 
Kompression 40. Extremt mjuk 
med spinn- och kontrollkänsla.

DUO®PRO
För spelare med HCP 0-18. 4-delad. 
Kompression 60. Extremt mjuk 
med tour- och spinnkänsla. 

15 dussin 30 dussin 45 dussin

320:- 315:- 310:-

410:- 405:- 400:-

Golfkampanj 2020
DX2®SOFT 

Art.nr: 70126

Passar handicap 6-54. 2-delad 
Kompression 29  
Extremt mjuk med längd och känsla.

DUO®SOFT+

Art.nr: 70128

Passar handicap 6-54. 2-delad
Kompression 29
Extremt mjuk med längd och känsla.

255:- 250:- 245:-

275:- 270:- 265:-

BONUS-
DUSSIN PÅ

KÖPET! 15 dussin 30 dussin 45 dussin

LOGGAD GOLFHANDSKE!
herrar i storlekarna S, M och L. Minimiantal är 48 st och
då ingår tryck i upp till 4 färger. Art.nr: 70143

179:-
Pris vid 48 ex
exkl. moms. Fyrfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:-

DUOPRO® 

Art.nr: 70122

Passar handicap 0-18. 4-delad. 
Kompression 60 
Extremt mjuk med tour- och spinnkänsla. 

FGTOUR® 

Art.nr: 70121

Passar handicap 0-12. 4-delad. 
Kompression 70
Extremt mjuk med tour- och spinnkänsla. 

410:- 405:- 400:-

485:- 480:- 475:-

DX3®SOFT SPIN 

Art.nr: 70127

Passar handicap 2-24. 3-delad. 
Kompression 40
Extremt mjuk med spinn- och kontroll.

320:- 315:- 310:-

NYHET - digitaltryckta golfbollar!
Vi presenterar nyheten att kunna fullfärgstrycka flera av våra golfbollar. Tillgängligt 
på modellerna DUO Soft+, DUO Pro och FG Tour (endast vita bollar).

Dessutom fortsätter vi med 1 gratisdussin per 15 beställda dussin.

Tryckkostnad 12 kr/dussin/färg, Startkostnad 695 kr per färg
Digitaltryck (fullfärg) 30 kr/dussin. Startkostnad 695 kr

275:- 270:- 265:-

NYHET! DIGITALTRYCK PÅ VITA BOLLAR

LOGGADE GOLFBOLLAR FRÅN WILSON STAFF
BONUSDUSSIN  VID VAR 15:E DUSSIN!

Vi presenterar nyheten att kunna fullfärgstrycka flera av våra golfbollar. 
Tillgängligt på modellerna DUO Soft+, DUO Pro och FG Tour (endast vita bollar).

Digitaltryck (fullfärg) 30 kr/dussin. Startkostnad 695 kr

Tryckkostnad 12 kr/dussin/färg, Startkostnad 695 kr per färg.
För digitaltryck i fullfärg, se villkor ovan.

GREENLAGARE MED GRAVYR
Greenlagare i borstad metall, svart gravyr för 
varumärke och namn.
Art. nr: 60-2030 Mässing
Art. nr 60-2022 Aluminium  

95:-
Pris vid 10st exkl. moms. 

LOGGADE GOLFHANDSKAR 
FRÅN WILSON STAFF

LOGGADE GREENLAGARE
FRÅN QUICKBUTTON
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Den högkvalitativa frottén från Lord Nelson är hållbar i dubbel bemärkelse. 

Fairtrade-märkningen garanterar att produkten har tagits fram med hänsyn 

till miljön och till de som arbetat med bomullsfrottén. 

Genom att välja Fairtrade kan du påverka att det skapas bättre villkor för 

bomullsproducenter och en mer hållbar framtid. 

00 vit 03 sand 03 nougat 14 lejongul

20 ljusrosa 23 rosa 30 cerise 35 klarröd 36 terracotta 37 orange 38 vinröd

44 ljuslila 46 lila 54 turkos 55 royalblå 57 duvblå 58 marin 59 denim

61 aquagrön 63 äppelgrön 65 petrol 95 grå 97 mörkgrå 99 svart

FAIR. FÄRG.  FROTTÉ.

70x130 cm

90x150 cm

50x70 cm

30x50 cm

Art. nr: Antal 25 50 100 250 500 1000

410004 30x50 cm 138:- 113:- 98:- 83:- 75:- Offert

410004 50x70 cm 181:- 156:- 141:- 121:- 113:- Offert

410004 70x130 cm 275:- 250:- 235:- 213:- 205:- Offert

410004 90x150 cm 365:- 340:- 325:- 284:- 245:- Offert

LORD  NELSON FROTTÉ  
Lyxig frottéserie av kammad öglefrotté. Passar den som gillar att skämma bort sig 
själv och sätta lite guldkant på tillvaron. Perfekt som gåva till den kräsne.

Färg: vit 00, sand 03, lejongul 14, rosa 23, cerise 30, klarröd 35, orange 37, vinröd 38, 
ljuslila 44, lila 46, turkos 54, royalblå 55, duvblå 57, marin 58, denim 59, äpplegrön 63, 
petrol 65, grå 95, mörkgrå 97, Svart 99
Art. nr: 410004
Vikt: 550 g/m²

Art. nr: 410004 Lord Nelson 550gm2 Fairtrade. (Brodyr baserad på 60cm2 storlek)

PRISER 
INKLUSIVE

BRODYR!
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DELUXE PARAPLY 23”  
Deluxe-paraply med designhandtag. 
Ramen är helt gjord av 
glasfiber och är vindtät. 
Storlek: Ø1060x840mm.

HOPFÄLLBART 21” PARAPLY
Vackert hopfällbart paraply med sleeve och ergonomiskt design-
handtag. Ramen är gjord av glasfiber för extra hållbarhet. 
Den svarta ramen ger en fin kontrast till den färgglada taket. 
Storlek: Ø1000x325mm.

DELUXE 27” PARAPLY
Gå med stil med detta stora och lyxiga paraply. Den slående 
fyrkantiga designen skapar en större yta och är tillräckligt stor för två 
personer. Ramen är helt i glasfiber och vindtät. 
Storlek: Ø1210x900mm.

Art. nr:  97106 Deluxe paraply 23” auto-open  

50 100 300 600

 1 färg  142,8 136 128,6 124,2

+ 1 färg 16,2 13,8 12,8 12

Startkostnad 695:- per färg/position/order

14280
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

14640
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår. 172:-

Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

Art. nr:  97102 Hopfällbart 21” paraply auto-open    

50 100 300 600

 1 färg  146,4 139,2 131,8 127,2

+ 1 färg 16,2 13,8 12,8 12

Startkostnad 695:- per färg/position/order

Art. nr:  97107 Deluxe 27” paraply auto-opem  

50 100 300 600

 1 färg  172 164,2 155,4 149,6

+ 1 färg 16,2 13,8 12,8 12

Startkostnad 695:- per färg/position/order

PONCHO BIO
Bionedbrytbar poncho tillverkad av PE-material. Det gör att 
produkten förmultnar naturligt inom 12 månader om den 
felaktigt skulle hamna ute i naturen
Ponchostorlek: 120x100 cm 
Storlek: 110x160x5mm. 
Art. nr:90490  

2040
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Klistermärke fullfärg ingår.
Startkostn. tillkommer

SADELSKYDD
Sadelskydd i polyester. 190T. 
Möjlighet för fullfägstryck på vitt 
sadelskydd. Storlek: 260x245 mm.
Art. nr: 90408

2240
Pris vid 300 st exkl. moms.
 Enfärgstryck ingår.
Startkostnad. tillkommer.

PRISER 
INKLUSIVE

BRODYR!

ÖPPNA SKYAR.

SPRIDDA SKURAR.
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RFI  BLOCKERINGSKORT
RFID antiscimming-kort i storlek som 
ett kreditkort. Bara att lägga i plån-
boken för att blockera tjuvarna från 
att sno dina uppgifter. 
Storlek: 1x86x54mm.
Art. nr: 93204

2480
Pris vid 300 st exkl. moms.  
Digitaltryck ingår.
Startkostnad. tillkommer.

WEBCAM COVER
Praktisk och professionell lösning för att 
skydda din integritet online. Levereras med 
produktförklaring på ett fullfärgstryckt kort. 
Art. nr: 95033

1080
Pris vid 300 ex
exkl. moms.  Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

MINTASK CLICK
Pepparmintask  i aluminium med 
klick-funktion, 12 gram. Ej sockerfri. 
Art. nr: 91794

1680
Pris vid 300 ex
exkl. moms. Digitaltryck ingår.
Startkostn. tillkommer

LÄPPBALSAM
Läppbalsam i stift med 
twist funktion. Finns i flera 
färger. 
Art. nr: 90476

10:-
Pris vid 300 ex
exkl. moms. Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

HANDGEL
Spray med rengörande gel för 
händerna. Innehåller alkohol, 
aloe vera och vitamin E. 
Art. nr: 90345

1520
Pris vid 300 st exkl. moms.
Enfärgstryck ingår
Startkostn. tillkommer

TRÅDLÖS LADDNINGSPLATTA 5W
Ladda din telefon enkelt genom att använda denna 5W trådlösa ladd-
ningsplatta. Denna färgglada trådlösa platta med gummerade kanter 
är en riktigt eyecatcher på ditt skrivbord.
Art. nr: 95076

6580
Pris vid 100 ex exkl. moms.  
Digitaltryck ingår.
Startkostnad 695:- tillkommer.

<100
Prisvärda gåvor att strössla med!

SÄKERHETSHAMMARE
Denna nödhammare är utrustad med en hård ände 
för att krossa ett bilfönster, en skarp bältesskärare, en 
magnet och ett COB-ljus. Denna bör finnas i din bil i en 
nödsituation när du är instängd. Magneten kan enkelt 
hålla sig fast på järnytor för handsfree användning av 
COB-ljuset. Storlek: 140x53x16mm. 
Art. nr: 91282

83:-
Pris vid 100 st exkl. moms.  
Lasergravyr ingår.
Startkostnad 695:- tillkommer.

FITNESS MOTSTÅNDSBAND
Denna uppsättning innehåller tre olika motståndsband, en 
manual och ett etui. Varje band har sin egen motståndsnivå: 
från lätt till tung. Nivån indikeras med prickar på band och 
på färgen. Det finns några exempel på övningar i manualen 
så att du omedelbart kan börja din träning. Varje övning 
beskrivs i två enkla steg. Storlek: 117x75x18mm.
Art. nr: 93244

7120
Pris vid 100 st exkl. moms. Digitaltryck ingår.
Startkostn. tillkommer
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SKÄRMRENGÖRARE
91729

HYGIENNYCKEL 
Smidig produkt som hjälper dig undvika kontakt
 med exempelvis dörrhandtag och knappar i 
offentliga miljöer. 
Art. nr: 92702

1980
Pris vid 100 ex
exkl. moms. Lasergravyr ingår.
Startkostn. tillkommer

INSEKTSHOTELL 
Insektshotell i trä som ger skydd åt insekter såsom bin, getingar och fjärilar. 
Storlek: 200x77x246mm. Art. nr: 94514

11060
Pris vid 25 st exkl. moms 
och märkning. 

LUNCHBOX ONE 
TravelTop-designad lunchlåda som försluts med flexibel klämma. Tillverkad i 
Tyskland. Idealisk för att ta med din lunch på vägen. Dess stora tryckyta gör det till en 
mycket bra giveaway. Storlek: 135x190x65mm. 
Art. nr: 91257

BÖJBAR TÄNDARE 
Påfyllningsbar braständare 
med långt böjbart metallskaft. 
Barnsäker. Finns i röd, blå, silver och 
svart. Storlek: 275x42x28mm. 
Art. nr: 90669

43:-
Pris vid 100 stexkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

50:-
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Digitaltryck ingår.
Startkostn. tillkommer

SKÄRMRENGÖRARE 
Skärmrengörare med spray och 
microfiberduk i ett. Bra tryckyta på 
baksidan. Storlek: 20x95x20mm. 
Innehåll: 2cl. 
Art. nr: 91729
  

ECO-MUGG BIO  
Återanvändbara koppar är det miljövänliga 
alternativet till engångskopparna. 94% av 
dessa starka muggar är gjorda av sockerrör. 
Staplingsbara och producerade i Tyskland. De 
är också helt smak- och luktneutrala. 100% 
återvinningsbara. 
Art. nr: 98700 25 cl, 98701 50 cl
Storlek: 50cl Ø83x166mm. 
25cl Ø73x100mm.  

23:-
Pris vid 100 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

2880
Pris vid 100 st inkl. 1-färgstryck 
och startkostnad, exkl. moms.

BRA!
Vardagspraktiskt & prisvärt!

2580
Pris vid 300 stexkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer
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COOL LUX
1616

SMART ACTIVITY WATCH
Snygg och smidig aktivitetsklocka som 
bland annat mäter puls, blodtryck, steg, 
distans och kaloriförbrukning.
Art. nr: 4834
 

599:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 

MOYOO TOUCHPRO TWS EARBUDS
Snygga in ear-lurar med bra som laddas 
när de förvaras i boxen. 
Bluetooth 5.0 och touch-kontroll.
Art. nr: 1607
 

579:-
Pris vid 25 st exkl. moms.

Coollux
Uppgraderingen på succén Kooduu! 

Kombinerad högtalare, lampa och vinkyl. 1616

HYBRID POWERPRO 15 000 MAH 
Powerbank på kraftfulla 15 000 mAh som 
räcker för att ladda upp en telefon cirka 5-6 
gånger. Laddas med medföljande kabel 
eller genom solens stårlar tack vare dess 
solceller. 
Art. nr: 2192
 

519:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 

TABLE TUNES MINI 
Kombinerad 3 W högtalare 
och lampa som kan lysa 
upp i 7 olika färger och med 
3 olika ljusstyrkor. 
Art. nr: 1563
 

579:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 

PORTABEL STÄMNING.

VETESKAPVETESKAP

1349:-
Pris från 48 st exkl. moms 

och märkning. 
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XOOPAR YOYO SPEAKER WHEAT
Liten högtalare men överraskande 
stort ljud, tillverkad av 80 % biologiskt 
nedbrytbar plast och 20 % vete. 
Med TWS-funktion för att seriekoppla två 
enheter.
Art. nr:  1856 

XOOPAR MR.BIO ECO-FRIENDLY CABLE WHEAT
Multikabel är alltid bra att ha till hands och här är 

ett miljövänligt alternativ som är tillverkad av 80 % 
biologiskt nedbrytbar plast och 20 % vete.

Art. nr:  2067

179:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

179:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

XOOPAR ECO POWER WIRELESS POWERBANK  
7500 mAh  WHEAT
Powerbank på 7500 mAh som är tillverkad av 80 % 
biologiskt nedbrytbar plast och 20 % vete. Kan ladda 
telefoner trådlöst (för Qi-kompatibla telefoner) eller 
med kabel.
Art. nr:  2185

499:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

Lightning Micro USB Type C USB

VETESKAPVETESKAP

339:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostn. tillkommer

XOOPAR OCTOPUS BOOSTER WHEAT 3000 mAh
Kombinerad powerbank (3000 mAh) och multikabel 
tillverkad av 80 % biologiskt nedbrytbar plast 
och 20 % vete
Art. nr 2597
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SMÅ BLÅ STUNDER

PERSONLIG. PRAKTISK.

BLAUPUNKT
WIRELESS EARPHONES
BLP4930

PAAAAAAAAARTY!

799:-
Pris från 10 st exkl. moms 

och märkning. 

359:-
Pris vid 10 st exkl. moms 

och märkning. 

BLAUPUNKT METAL BT HEADSET 
Trådlösa hörlurar från tyska varumärket Blaupunkt 
med otroligt bra ljud och upp till 20 timmars batteritid. 
Integrerad mikrofon så dom även kan användas till 
telefonsamtal. Art. nr: BLP4100

BLAUPUNKT SUBWOOFER SPEAKER 
Högtalare med tilltalande design och väldigt rent och klart 
ljud tack vare sin integrerade subwoofer. Finns i grått, svart 
och blått. Art. nr: BLP3610

BLAUPUNKT SOUND BAR LED 
Lyssna på musik med denna 16 W soundbar eller koppla upp den mot din tv eller dator och se på film med bättre ljudkvalité. Med mikrofon för konferenssamtal. Art. nr: BLP9640

269:-
Pris vid 10 st exkl. moms 

och märkning. 

BLAUPUNKT WIRELESS EARPHONES 
Snygga in ear-lurar från Blaupunkt som finns i vitt och svart. 
Ljudkvalitén är imponerande, touch-funktion på lurarna gör 
att du kan ändra volym eller byta låt utan att ta upp telefonen. 
Lurarna har dessutom en mycket bra integrerad mikrofon för 
telefonsamtal. Art. nr: BLP4930

PLUGGAD.

449:-
Pris vid 10 exkl. moms 
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FULL KOPP TACK...

SAGAFORM BORNEO MUGG
Stilren och modern mugg av stengods. Avrinningskanaler under för 
att undvika att vatten ligger kvar efter diskning.  
Art. nr: 5018192 gul, 5018193 svart, 5018194 blå, 5018195 grå, 
5018196 terrakotta,  5018197 grön,  5018198 vit. 
Kvalitet: Stengods  
Storlek: 25 cl H 100 mm
 

BILMUGG MED LÅSBAR TRYCKFUNKTION
Bilmugg i anpassad storlek för kaffemaskiner! Rymmer 
240 ml dryck och kan lätt placeras under kaffemaskinen 
för påfyllning. Muggen är dubbelväggig vilket gör att den 
klarar hålla värmen i 6 timmar. Läckagefri tack vare en 
smart låsfunktion. Handdisk rekommenderas.
Art. Nr:  
Bilmugg, låsbar tryckfunktion grön 24 cl, 5018209
Bilmugg,  låsbar tryckfunktion gul 24 cl, 5018210
Bilmugg , låsbar tryckfunktion röd 24 cl, 5018097
Bilmugg , guld med knapp 24cl, 5018096
Bilmugg,  mattsvart med knapp 24cl, 5018098
Bilmugg,  metall med knapp 24cl, 
Kvalitet: Rostfritt stål, lock i plast.
Storlekar: H 18 cm B 26cm

SAGAFORM ACCENT KANNA MED STÅLINSATS 
Kannan som vann Formex Formidable 2014 och Red Dot Award 2016 
för sin vackra design och ergonomiska utformning. Kannan är droppfri 
och håller värmen i 12 timmar. Dubbelväggig/rostfri insats för optimal 
värmehållning
Art. Nr: 5018199 grön, 5018200 terrakotta, 5018201 blå.
5003549 
Kvalitet: Plast med insats i rostfritt stål.  
Storlekar: H 310 mm Ø 110 mm 1 L

HÖSTENS 
NYA 

FÄRGER.

335:-
Pris från 48 st exkl. moms 

och märkning. 

36:-
Pris från 48 st exkl. moms 

och märkning. 

SAGAFORM HJÄRTA SKÅL MED GODIS 
En härlig hjärtformad skål i elegant presentförpackning. 
Fylld med gott godis. 
Art. Nr: 5003558 
Kvalitet: Stengods  
Storlekar: 160 x 137 x 54 mm  

140:-
Prisexempel exkl. moms .

119:-
Pris från 48 st exkl. moms 

och märkning. 

...OCH NÅGOT SÖTT TILL.
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MAIL
BOX

BREVBOX 
Välprofilerad ask med 200g 
inslaget varumärkesgodis!

75:-
Prisexempel/låda 
vid minikvantitet 25 boxar
exkl. moms .

Lite omtanke på distans:
Klassiska godissorter 
i brevlådevänligt format:
En hälsning, en gåva 
och en smaskig
stund! 

Tack för ett gott arbete!
Här får du något gott tillbaks 

tills vi ses vecka 3!
hälsar
Henrik

Klichekostnad för digitaltryckt 
ask tillkommer med 900:-/design

HÖSTENS 
NYA 

FÄRGER.

...OCH NÅGOT SÖTT TILL.
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TWISTADE KARAMELLER
Våra karameller är av finaste kvalitet, tillverkade i 
Sverige och finns i mängder av goda smaker.
Vikt /Antal: ca 210 st / kg.
Blandning: Blanda smaker fritt med en smak per 10 kg, 
för fler smaker tillkommer 10 kr/kg. 
Art. nr: 7040 

570
Prisexempel/st vid 1000 st

exkl. moms .

149:-
Prisexempel/kg vid 60 kg
exkl. moms .

TABLETTASKAR
Lika populär hos barn som vuxna. 
Fyll tablettasken med goda och mjuka tuggisar 
eller klassiska hårda tabletter. 

Apelsin

Päron

Citron

Hallon

Fruktblandning

Smörkola

Lakrits

Polkagris

Hallon/Salt

Chokladfylld mint + 5kr/kg

Lakrits/salt (pulver) + 5kr/kg

Hallon/salt (pulver) + 5kr/kg

Jordgubb/salt (pulver) + 5kr/kg

Päron/salt (pulver) + 5kr/kg

Citron/salt (pulver) + 5kr/kg

Klichekostnad för digitaltryckt 
ask tillkommer med 900:-

Klichekostnad för digitaltryckt 
styckförpackning tillkommer med 1200:-

SMAKFULLT

NY EKO/FAIRTRADE CHOKLAD 5G 
Finns i smakerna mörk, mjölk, salt/mandel & salt/
caramell. Alternativ på folie silver, guld & brons.
Art. Nr: 8749

425
Prisexempel 4800 bitar
exkl. moms .

Klichekostnad 
tillkommer med 
1500:-/design

Budskap med energiinnehåll.

Ekochoklad
Fairtrade!
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180:-
Prisexempel/st vid 100 kg
exkl. moms.

FLOWPACK
Vi flowpackar bitarna så att ni får er logotyp på varje för-
packning. Mentos är en omtyckt och populär produkt som 
är perfekt för varumärkesprofilering, välj mellan fruktmix 
eller mint! Vingummi kommer i klassisk fruktblandning.  
Den lyxiga chokladlakritsen glittrar i färgerna silver, 
guld eller brons och ger en mer exklusiv touch till ditt 
varumärke.
Art. nr:  7062 Mentos, 7063 Lakritskulor, 7064 Vingummi
 

Mentos fruktmix Mentos mint

Guldlakrits BronslakritsSilverlakrits

Vingummi

225:-
Prisexampel/kg vid 60 kg
exkl. moms.

Klichekostnad 
för digitaltryckt 

styckförpackning
tillkommer med 

900:-/färg

CHOKLADÖVERDRAGEN SMÖRKOLA/MINTKOLA
Våra twistade chokladöverdragna smörkolor är svåra 
att motstå!
Art. nr: 7046 smörkola/7047 mintkola

SMAKFULLT VEGAN & ECO  GODISPÅSE
10g godispåse vegan & eko gelébjörnar 
förpackade i komposterbar påse. 
Art. Nr: 5002

CALLEBAUT 13,5G MINI CHOKLADKAKA 
13,5g chokladbit i smakerna mjölk, mörk eller caramell 
Art. Nr: 8673,8674,8675

850
Prisexempel/kg vid 500 bitar
exkl. moms .

PLÅTBURK KALFANY 60G
Återvinningsbar plåtburk, 
vit eller svart. 
Vegankaramell i ismint eller 
fruktblandning.
Art. Nr: 8750

1995
Prisexempel/st från 504 burkar
exkl. moms .

Klichekostnad 
tillkommer med 
1500:-/färg

Klichekostnad 
tillkommer med 

1200:-/design

580
Prisexempel/st vid 5000 påsar.
exkl. moms .

Hållbart veganskt
alternativ!

Klichekostnad 
tillkommer med 
900:-

Härlig, lyxig 
belgisk choklad
i miniformat.

Trevlig och långlivad
förpackning.

Klichekostnad 
tillkommer med 
1500:-/färg
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GIVE YOUR BRAND

SÄSONGS
GÅVOR

ATT JOBBA HANDLAR FÖR DE FLESTA OM ATT SKAPA RELATIONER 
OCH GÅVOR HÖR TILL DEN PROCESSEN. IBLAND VILL MAN GE LITE 

EXTRA OCH DÅ KANSKE INTE BRANDADE SAKER. 
DÅ KIKAR MAN PÅ DE FÖLJANDE FULLMATADE SIDORNA.
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GÅVOR
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SVAR PÅ TAL.

Foto: Jonas Lindström

ULRICA HYDMAN VALLIEN
1938-2018

Alla i Sverige har sett Ulricas konst men alla har inte sett hennes personlighet och temprament. 
Mer än en gång använde hon konsten som en direkt replik på frågor och situationer hon ställdes inför.
Här visar vi tre exempel på vilka uttryck det tog sig. Ikonisk, lätt provocerande glaskonst som blir ännu 

bättre när man känner till den lilla bakgrundshistorien som visar så mycket av Ulricas karaktär.
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PET flaskan blev Ulricas klacksparkskommentar efter att Björn Kjelltoft på sin examensutställning på Konstfack 
målat Ulricas mönster på PET flaskor och papptallrikar. Hade en designer patent på allmängiltiga symboler och 

mönster? Istället för en stämningsansökan tog Ulrica tillbaka kontrollen över sina ögon och tulpaner och lät de pryda 
PET flaskor i glas i begränsad upplaga.

Flaskorna blev mycket omtyckta och kom att användas som den perfekta unika och alltid fyllda vattenflaskan.

”Hon sitter på grindstolpen till vårt hus och vaktar. 
Jag har en nyfikenhet inför döden, kanske uppenba-
rar sig då en Gud? Jag saknar ingen Gud, men skulle 
nog bli glad om jag upptäckte att han fanns.”

Ulrica, som tycker att branschen kritiserar hennes 
djärva idéer, får uppdraget att göra en exklusiv gåva 
för Kosta Boda. För att utmana det som förväntas 
tar Ulrica sig friheten att göra något oväntat och 
spontant. Resultatet –  en glasskål dekorerad med 
stora svarta råttor. Skålen ratas direkt av ledningen 
och sätts aldrig i produktion.

PET

HUSGUD RÅTTSKÅL

TRE STATEMENTS I GLAS, SIGNERADE UHV

1560:-
Pris/st exkl. moms & märkning.
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Ett gott nytt år skall firas med bubbel i höga champagneglas. Här har du möjligheten att ordna 
båda i ett både exklusivt och smakfullt paket: En komplett gåva.

FIRA 
TJUGO

TJUGOETT

360:-
Pris 4-pack 

exkl. moms & märkning.

CHAMPAGNEGLAS EDGE 4-PACK  
MED BUBBEL
Egde är en glasserie i skandinavisk design 
med form och funktion som förstärker 
smakupplevelsen av drycken. Passar 
utmärkt till champagne, prosecco och 
alkoholfria mousserande drycker. Gör 
varje tillfälle lite festligare och ger stil till 
det dukade bordet.
 
I detta julklappset levereras 4 st 
champagneglas tillsammans med ett 
alkoholfritt bubbel i en svart exklusiv 
presentförpackning.
Art. nr: 7001721 

LEVERERAS I  
PRESENTFÖRPACKING
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BARA HOS OSS!

COCKTAILGLAS AVANTGARDE 4-PACK + BOKEN ”GLAS & GLASS”
Cocktail Avantgarde är en modern och mångsidig coupe för dina favoritcocktails, 
bubblig champagne och de söta desserterna. Stilren design med ett smalt ben 
passar in på sprudlande fester, trevliga sammankomster och alla de där oför-
glömliga tillfällena. Cocktail Avantgarde tillverkas i kristall av högsta kvalité och 
som dessutom tål maskindisk. Här får du inte bara glasen utan även inspiration 
att fylla dem med härliga glassdesserter!

EXKLUSIVA COCKTAILGLAS 4-PACK + GLASSBOK

360:-     (Ord:   721:-)

Pris exkl. moms & märkning
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ORREFORS SQUEEZE
Effektfull vas i två färger och 
två olika storlekar 
   
Storlek: H 230 mm Ø 120 mm
Art. nr: 6562021  Klar  
Art. nr: 6562022  Blå  

Storlek: H 340 mm Ø 145 mm
Art. nr: 6562024  Klar  
Art. nr: 6562025  Blå

Genom ett kreativt samspel 
mellan Lena Bergström och 
glasarbetarna i hyttan skapades 
Squeeze. 

Resultatet – ett stilsäkert objekt 
med en sensuell rörelse och en 
näst intill dansande effekt. 

Serien lanserades ursprungligen 
1997 och fick samma år utmärkelsen 
Utmärkt Svensk Form. En efter-
längtad formklassiker som nu 
åter finns i sortimentet.

SKATTEREGLER GÅVOR 2020

SQUEEZE

JULGÅVA OCH TILLFÄLLIGA SKATTEREGLER FÖR 2020
Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 360:- exklusive moms. Men under 2020 har Skatteverket beslutat om tillfälliig 
skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 800:- exklusive moms som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten 
gäller utöver möjligheterna att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel julgåvor.

JUBILEUMSGÅVA
Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget 
firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. 
Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

MINNESGÅVA
Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas 
till varaktigt anställda i samband med att den anställde 
uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), 
längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en an-
ställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte 
överstiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle 
utöver när anställningen upphör.

799:-
Pris exkl. moms & märkning.

1200:-
Pris exkl. moms & märkning.
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CARAT

CARAT CANDLESTICK 2-PACK 
Läckra ljusstakar i kristall och metall ur 
serien Carat designade Lena Bergström.
Art. nr: 6590162 
Storlek: Höjd 242 mm, bredd 100 mm

CARAT BRASS CANDLESTICK 2-PACK 
Läckra ljusstakar i kristall och metall ur 
serien Carat designade Lena Bergström.
Art. nr: 6590166 
Storlek: Höjd 242 mm, bredd 100 mm

795:-
Kampanjpris exkl. moms & märkning.

 (Ord. pris 1512:-)
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MINIMALISM
LÅT DITT HEM SPEGLA SIG I  LIMELIGHT

LIMELIGHT FAT 
Storlek: Höjd 80 mm Ø 330mm
Art. nr:   Klar 7072000
 Rökgrå 7072001

LIMELIGHT VAS 
Tulpanvasen rymmer ett generöst fång krispiga tulpaner, medan den höga 
vasen håller ihop rosenbuketten. Den vida kragen på vaserna ramar in, 
stöttar och lyfter fram blommorna. En massiv glasbotten med en sinnrik 
dekor reflekterar ljuset i kristallen och får vaserna att glimra. 
Tål maskindisk. 

LIMELIGHT SKÅL  
Storlek: Höjd 110 mm Ø 245 mm
Art. nr:   Klar 7052000
 Rökgrå 7052001
 

712:-
Pris exkl. moms & märkning.

952:-
Pris exkl. moms & märkning.

Limelight – en tidlös klassiker 
skapad av Göran Wärff, 

de optiska illusionernas mästare. 
Han kan konsten att ge liv åt 

glaset, genom att fånga ljuset 
och låta det reflekteras 

tusenfalt i kristallen.

LIMELIGHT VAS ROS 
Storlek: Höjd 230 mm Ø 155 mm
Färg:klar, Rökgrå, Klar, Caramel, 
Art. nr:   Klar 7041700
 Rökgrå 7041717
 Caramel 7042000

LIMELIGHT VAS TULPAN 
Storlek: Höjd 195 mm Ø 182 mm
Färg:klar, Rökgrå, klar, Caramel, 
Art. nr:   Klar 7041701
 Rökgrå 7041718
 Caramel 7042001

 (Ord:   439-479:-)  360:-
Pris exkl. moms & märkning
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GRAPHIC VASE CYLINDER 
Likt skuggor står träden samlade i ring runt vasen. 
Denna sagans skog har etsats in i kristallens yta. 
Den spegelblanka tjärn som skymtar mellan 
stammarna är en optisk illusion som lockas fram 
av det tjocka glaset i vasens botten. 
Art. nr: 6101203 
Storlek: Höjd 300 mm,
bredd 106 mm

ORGANIC VASE CYLINDER 
Den strama, minimalistiska enkelheten i desig-
nen mjukas upp av de suddiga, fritt flytande 
ränderna som sveper runt vasen, etsade på 
glasets yta. 
Art. nr: 6101200 
Storlek: Höjd 300 mm,
bredd 106 mm

359:-
Pris  vid köp av min 10st

exkl. moms & märkning.

VI BJUDER PÅ 
GRAVERAT
BUDSKAP!

En exklusiv glasgåva från 
Orrefors/Kosta Boda 

blir ännu mer exklusiv 
med en stilfull gravyr, 
diskret placerad, t ex 
på vasens undersida. 
Det behöver inte vara 

din logo utan kan vara 
ett trevligt budskap 

kopplat till gåvotillfället.
Vi hjälper dig att landa rätt!

PUCK LJUSLYKTA
Less is more, mer minimalistiskt blir det inte och 
det tjocka glaset ger en effektfull spridning av 
ljusets sken i rummet.
Art. nr: 6509362+blästring 
Storlek: Höjd 36 mm,
bredd 97 mm

HANTVERK PÅ
HANTVERK

BLÄSTRING & GRAVYR PÅ DINA GLASGÅVOR BLIR

249:-
Pris  vid köp av min 10st

exkl. moms & märkning.
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IKONISK
DESIGN & KVALITET

I KÖKET
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GLOBAL KNIVSET 2-DEL G-55, GS-38
Ett vasst knivset som består av en kockkniv och en liten 
skalkniv. Kockkniven kan du använda till att skära, 
hacka och tärna de allra flesta råvaror. Skalkniven är 
bäst lämpad för arbeten som kräver precision, 
till exempel att skala frukt och grönt. 
Art. Nr:  G-5538 
Kvalitet: Rostfritt stål

SCANPAN STEKPANNA 28 CM  
En bra, rymlig allroundpanna – perfekt att använda till vardagsmaten. En belagd 
stekpanna är mångas favorit i köket. Non-stick-beläggningen gör att pannan både 
är lätt att steka i och att rengöra. 
*År 2016, 2017 & 2019 tog CTX-stekpannan hem segern i Aftonbladets stora 
stekpannetest. 
Art. Nr: SP-65002803 
Kvalitet: Rostfritt stål 
Storlek: Ø 28 cm

959:-
Kampanjpris exkl. moms & märkning.

 (Ord. pris 1279:-)

1280:-
Kampanjpris exkl. moms & märkning.

 (Ord. pris 2038:-)

PROFFSPAKET
MED PINCETT
PÅ KÖPET!

I PRISET!
Kockpincetten 

är din bästa 
vän i köket. 

användnings-
områdena

 är oändliga.
Art. Nr:  GS-28

399:-
Kampanjpris exkl. moms & märkning.

 (Ord. pris 559:-)

GLOBAL SERVERINGSSET
Ett modernt serveringsset med sked och gaffel i rostfritt stål. 

Besticken ligger bekvämt i handen och skaften är prydda med 
Globals klassiska prickmönster i minimalistisk design.

Art. Nr:  GT-078
Kvalitet: Rostfritt stål

TESTVINNARE 
FLERA ÅR I RAD!*

LYXIG KÄNSLA 
FRÅN GLOBAL 

HELA VÄGEN
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495:-
Pris vid 6 st inkl gravyr,
exkl. moms och startkostnad. 

GLASUNDERLÄGG I LÄDER
89 mm diameter. 
Lasergravyr för logotype el. namn.  
Art. nr: 27-128900

GLASLOCK I EK 
Exklusiva glaslock i ek, lasergravyr för varumärke. Passar glencairn glas.
Art. nr: 60-3000

SKÄRBRÄDA I EK 
Genuin och exklusiv skärbräda i massiv ek, 
lasergravyr för varumärke. 
Mått: C:a 280x500 mm. 
Art. nr: 60-4000

65:-
Pris vid 25 st inkl gravyr,
exkl. moms och startkostnad. 

63:-
Pris vid 25 st inkl gravyr,
exkl. moms och startkostnad. 

KÖKETS SLITVARGAR

QUICKBUTTON 
TRÄLÅDA MED 4 FACK
En låda i ek som blir som 
snyggast när den får en stor 
bränngravyr på sidan!
Art. nr:  60 5100 
Kvalitet: Obehandlad ek
Storlek: 30 x20 x16  cm

SAGAFORM NATURE BRICKA 
En klassisk och stilren bricka tillverkad i massiv ek. 
Väldigt fin kvalitet och finish. Smarta “fötter” under som 
gör att den kommer upp lite och blir enklare att lyfta. En 
uppskattad present! 
Art. Nr:  5017606 
Kvalitet: Massiv ek  
Storlek: 500 x 340 x 63 mm 

ORREFORS JERNVERK 
KÖKSREDSKAP TRÄ
3-delat set med praktiska 
köksredskap av vitek.
Art. nr: 410953 
Storlek: 33 cm

ORREFORS JERNVERK SALT/
PEPPARKVARN
Set med en saltkvarn och en 
pepparkvarn tillverkade av 
vitek och med keramiskt verk.
Art. nr: 410952 
Storlek: 5,5x23,5 cm 

360:-
Pris/st vid 25 st exklusive moms.

499:-
Pris/st vid 25 st exklusive moms.

399:-
Pris vid 25 st inkl gravyr,
exkl. moms och startkostnad. 

BRÄNNMÄRKT!

360:-
Kampanjpris exkl. moms & märkning.

 (Ord. pris 599:-)
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SALLADSBESTICK
410963
Salladsbestick av rostfritt stål i 
design av Jon Eliason.
Storlek: 28x10 cm

249:-
Pris/st vid 50 st exklusive moms.

360:-
Pris/st vid 50 st exklusive moms.

SVENSKT STÅL,
SKÄRPA & DESIGN

799:-
Pris/st vid 50 st exklusive moms.

499:-
Pris/st vid 50 st exklusive moms.

JAPANSK KOCKKNIV PREM
IUM A

rt. nr: 410939

KÖKSKNIV A
rt. nr: 410959

FILÉKNIV FISK A
rt. nr: 410960

LITEN KÖKSKNIV
Art. nr: 410959

GRÖNSAKSKNIV A
rt. nr: 410961

KÖKSKNIV
Art. nr: 410962

Vår premiumserie med högkvalitativa knivar i svenskt 
stål. Designade av Jon Eliason. Tillsammans blir det 
det bästa från Sverige på din köksbänk. 

Sandvik 12C27 ™ är ett rostfritt kromstål med  
mycket hög kolhalt som ger
 
     – Mycket hög hårdhet
     – Bra korrosionsbeständighet
     – Mycket hög slitstyrka

Typiska applikationer för Sandvik 12C27 ™ är jakt- och 
fiskeknivar, fackknivar, skridskoskenor, isborrar och 
högkvalitativa köksknivar.

BRÄNNMÄRKT!

DESIGN
JON ELIASON

ORREFORS JERNVERK GJUTJÄRN FAT 
Färg: svart 99
Storlek: 4,5x30 cm. Material: gjutjärn
Art. nr: 410879
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

ORREFORS JERNVERK GJUTJÄRN SKÅL STOR
Färg: svart 99
Storlek: 10x25 cm. Material: gjutjärn
Art. nr: 410878 
Pris: (1-49 st) 549:- (vid 50 st) 499:-

ORREFORS JERNVERK  
GJUTJÄRN SKÅL LITEN
Färg: svart 99
Storlek: 6,4x15 cm. 
Material: gjutjärn
Art. nr: 410877

499:-
Pris/st vid 50 st exklusive moms.

499:-
Pris/st vid 50 st exklusive moms.
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MORBERG ORREFORS HUNTING 2-PACK 
GRILLSPETT
2-pack grillspett av rosépläterat rostfritt 
stål. Förpackad i en påse av nylon.
Art. nr: 411169
Storlek: 37 cm

MORBERG ORREFORS HUNTING 
TELESKOPGRILLPINNE 
Grillpinne av rostfritt stål och handtag 
av ek förpackad i en påse av nylon.
Art. nr: 411170
Storlek: 19-80 cm

MORBERG ORREFORS HUNTING PLUNTA
Fickplunta av rostfritt stål som kommer 
med ett fodral av äkta läder.
Art. nr: 411171
Storlek: 9x2,5x12 cm, 25 cl

MORBERG®

219:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

219:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

499:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

MANNEN. MATEN. MÄRKET. EN LIVSSTIL SOM SÅ MÅNGA GILLAR.
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MORBERG ORREFORS HUNTING STÅLMUGG
Vakuumisolerad mugg av rostfritt stål med dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållnings-
förmåga. Handtaget har även en karbinhake.
Art. nr: 411159   
Storlek: 35 cl

MORBERG ORREFORS HUNTING TERMOSFLASKA
Vakuumisolerad termosflaska av rostfritt stål med dubbla väggar 
där innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållnings-
förmåga. 
Art. nr: 411155
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl

MORBERG ORREFORS HUNTING MATTERMOS
Vakuumisolerad mattermos av rostfritt stål med dubbla väggar 
där innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållnings -
förmåga. Innehåller även en ihopfällbar sked av rostfritt stål.
Art. nr: 411156
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl

MORBERG ORREFORS HUNTING TERMOSMUGG 
Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla 
väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållnings-
förmåga.
Art. nr: 411157 
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 75 cl

MORBERG ORREFORS HUNTING TERMOSMUGG
Vakuumisolerad termosmugg av rostfritt stål med dubbla väggar där 
innerväggen är pläterad med koppar för bästa värmehållningsförmåga.
Art. nr: 411158 
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 60 cl

MORBERG ORREFORS HUNTING EMALJERAD METALLMUGG 
Porslinsemaljerad metallmugg som är stöttålig och perfekt för 
skogsturen.
Art. nr: 411160 
Färg: grön 65, svart 99
Storlek: 45 cl 149:-

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

360:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

199:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

360:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

329:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

360:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.
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ETT BRA BÄRÅR!
RÄTT GREJER FÖR EN TUR TILL BÄR- OCH SVAMPSKOGEN:

275:-
Pris vid >48 ex
exkl. moms & märkning.

VÄSKA MED SVAMPKNIV
Ett fantastiskt svampset innehållande väska och svamp-
kniv. Väskan har tre flyttbara fack med tyg som andas, en 
ficka på sidan att förvara svampkniven i och ett reglerbart 
axelband. Svampkniven har borste i ena ändan och linjal på 
träskaftet. Perfekta presenten till svamplockaren.
Art. nr:  5017695

265:-
Pris vid >48 ex
exkl. moms & märkning.

MATTERMOS
Liten och smidig mattermos med det lilla extra. 
Stilren design i rostfritt stål. En liten ihopfällbar 
sked medföljer i locket. Termosen har en stor 
öppning vilket gör den lätt att rengöra och hälla i 
lämplig mat för picknicken. Håller dryck iskall i 24 
timmar och varm i 12 timmar.  
Art. Nr:  5018182 svart, 5018183 guld 
Storlek: 600 ml H  200 mm Ø  90 mm

STÅLMUGG 2-PACK 50 CL 
Praktisk och snygg stapelbar stålmugg för uteliv 
och utflykter. Med avtagbar silikongördel för bättre 
grepp och värmeskydd.  
Art. nr: 5018184 silver, 5018185 guld, 5018186 svart
Storlek: 50 cl

129:-
Pris vid >48 ex
exkl. moms & märkning.
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RÄTT GREJER FÖR EN TUR TILL BÄR- OCH SVAMPSKOGEN:

RENT MYS. VICTORIAN DOFTLJUS.
NYTT I VÅRT SORTIMENT!

SENSE DOFTLJUS 
Fint doftljus i liten metallask med lock. Snygg 
design och med fokus på kvalitet och hållbarhet. 
Tillverkat av soyavax. Brinntid 12h. 
Material: 90% soyavax, 5% doftämne, 
5% vegetabilisk olja. 
Storlek: 115g, 6x5 cm

Art. nr:
Black Jasmine  5392402201
Fresh Cotton  5392402205
Grapefruit Vanilla  5392402213
Juicy Peach  5392402202
Waitery Pear & Blossoms  5392402212
Pepper & Sandalwood Spice  5392402206
Rosemary & White Ginger  5392402207

55:-
Pris vid 48 st

exkl. moms & märkning.

SAGAFORM PLÄD BLAD
Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i en läcker skimrande  färg 
som passar i alla hem. Med ett mönster som påminner om blad 
och gör att pläden skiftar vackert i färgen. Packad med ett 
rosettband i en snygg presentkartong. Perfekt gåva!
Art. nr: Grå 5018108, vit 5018107
Storlek: 130 x 170 cm

275:-
Pris vid 48 st

exkl. moms & märkning.
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220 360 500 800

Valörer JKK Julen 2020

med medgåva* tillfällig  skatteregel   
      2020**

*
Medgåvan är en fysisk present 
som följer med kortet när detta 
överlämnas personligt.
Årets medgåvor  presenteras ovan 
till höger. Vi reserverar oss för att 
vissa medgåvor kan ta slut.

**
En tillfällig skatteregel för 2020, kopplad till regeringensåtgärdspaket 
i samband med Covid-19-pandemin ger dig möjlighet att uppgradera
din julgåva som blir fullt avdragsgill upp till 800kr exkl moms. 
Om du kan, ta detta tillfället i akt att visa uppskattning bortom det normala! 

tillfällig  skatteregel   
      2020**

En fraktkostnad på 79:-
tillkommer på alla 
gåvokort. 
Den faktureras 
separat.

I ÅR HAR DU MÖJLIGHET ATT VÄLJA ATT

GE LITE EXTRA!
DEMO360 DEMO500 DEMO800DEMO220

DU GER.
MOTTAGAREN 

VÄLJER.
Gåvokort blir en allt mer självklar modell för många 
organisationer att lösa julklappen till de anställda. 

Logistiken blir enkel, alla kan välja den klapp som passar 
de egna behoven och den egna smaken. Mervärden som 

kundanpassad kortdesign, medgåvor och olika rabatterbju-
danden förstärker gåvokortslösningen ytterligare.

vår enklaste 
kortlösning

NYHETER

BADRUM & KÖK

BÄDD & INREDNING

SPORT & FRITID

KLÄDER

SMYCKEN

MEDIA & ELEKTRONIK

BARN & HUSDJUR

VÄLGÖRENHET

För att få en bild av utbudet, gå in på 

julklappskortet.se med respektive 

valörs demokod och se i realtid vilka 

varumärken och produkter som finns 

att välja bland. Det finns alltid minst 

100 gåvoprodukter från många 

varumärken, främst svenska, att 

välja mellan.
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**
En tillfällig skatteregel för 2020, kopplad till regeringensåtgärdspaket 
i samband med Covid-19-pandemin ger dig möjlighet att uppgradera
din julgåva som blir fullt avdragsgill upp till 800kr exkl moms. 
Om du kan, ta detta tillfället i akt att visa uppskattning bortom det normala! 

I ÅR HAR DU MÖJLIGHET ATT VÄLJA ATT

GE LITE EXTRA!

Medgåvorna uppkom 

genom att det fanns

kunder som tyckte 

det vid gåvotillfället

kändes mer ”rejält” 

att överlämna något 

mer än ett snyggt kort.

Och visst är det fina 

produkter vi tagit fram, 

dessutom i trevliga 

gåvoförpackningar!

MEDGÅVA.
NÄR ETT LITET PAKET I HANDEN TROTS ALLT KÄNNS VIKTIGT.
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SHOW YOUR BRAND

DISPLAY
& EXPO

VI BRUKAR SÄGA ATT MAN TAR POSITION NÄR MAN SKAPAR 
SIG EN VARUMÄRKT PLATS. MAN KAN GÖRA DET PÅ MÅNGA SÄTT

OCH HÄR VISAR VI NÅGRA.
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FLAGGA!
Vi kan erbjuda en mängd olika 

produkter och format för att 
skapa position för ditt företag 

där det har sin verksamhet, både 
kring den egna fastigheten och 
de ytor du skapar tillfälligt, på 
t ex mässor och sponsorevent. 

Här vill vi trycka extra mycket 
på flaggor som är bra och tydlig 

exponering för året-runt-bruk. 
Se alltid till att ha fräscha 

flaggor i topp!

REKLAMFLAGGA
Våra digitaltryckta reklamflaggor 

tillverkas i stickad polyester i 
tjockleken 120 g/m2. Tack vare att 
de är digitaltryckta kan vi erbjuda 

samma låga pris vid låga volymer. 
Reklamflaggorna trycks alltid med 

genomtryck och i standardsor-
timentet kommer de med både 

kantband och bandclips. För att 
göra flaggorna extra slitstarka 

syr vi dem med dubbla sömmar 
runtom hela flaggan.

PRISEXEMPEL PER STYCK REKLAMFLAGGA - STÅENDE  DIGITALTRYCK
ART.NR. STORLEK 1 ST 2-4 ST 5-9 ST 10-14 ST

5200-10 150x300 cm 1765:- 1402:- 1123:- 1003:-

5200-20 150x400 cm 2405:- 1922:- 1544:- 1384:-

Alla priser är per styck samt exklusive moms.

PRISEXEMPEL PER STYCK REKLAMFLAGGA - LIGGANDE  DIGITALTRYCK
ART.NR. STORLEK 1 ST 2-4 ST 5-9 ST 10-14 ST

4200-10 150x100 cm (-6 m stång) 863:- 682:- 542:- 481:-

4200-20 200x125 cm (7-8 m stång) 1203:- 961:- 762:- 682:-

4200-30 240x150 cm (9-10 m stång) 1484:- 1184:- 943:- 839:-

4200-40 300x180 cm (11-12 m stång) 2204:- 1784:- 1425:- 1282:-

Alla priser är per styck samt exklusive moms.

BEACHFLAGGA XL
Stabil och bärbar flaggställning 
utrustad med flaggstång med tele-
skopfunktion, vilket gör det möjligt 
att variera höjden upp till 5,5 
meter. Den enkla konstruktionen 
med mycket få lösa delar förenklar 
transport och gör att produkten går 
snabbt att montera och sätta upp. 

FlagStand XL är perfekt för 
varumärkesbyggande vid events, 
säljaktiviteter och kampanjer i alla 
typer av utomhusmiljöer. Produkt-
materialen är noga utvalda för 
att klara långvarigt utomhusbruk. 
Flaggställningen kan användas på 
nästan alla underlag, såsom sand, 
snö, asfalt och gräs. Den levereras i 
en väska för enkel transport

Varianten med vattensäckar 
är mycket lätt och smidig att 
transportera i och med att 
hela produkten ryms i ett enda 
kolli. Väl på plats fylls de kraftiga 
säckarna med vatten, vilket gör 
flaggställningen väl rustad att stå 
emot starka vindar.

762:-
200x125 cm 

pris/st vid köp av 5-9 st
 exkl. moms 

10125:-
Pris/st vid köp av 2-4 st
 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 
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Droppen

Rak

Hajfena

BEACHFLAG!
BEACHFLAGGOR
Beachflaggan är den perfekta budbäraren för både utom- och inomhusbruk. Köp till 
flera varianter av fot så kan flaggan lätt återanvändas oavsett var den ska stå.
Vi levererar beachflaggan Sober som är en högkvalitativ flagga som tål slitage och 
finns i tre olika format – Hajfenan, Droppen och Rak. Samtliga format finns dessutom 
i flera storlekar så att ni kan anpassa höjden efter var flaggan ska stå. Trycks med 
modern tryckteknik för bästa resultat och levereras alltid i en snygg och praktiskt väska 
för transport och förvaring.

PRISEX. PER STYCK BEACHFLAGGA RAK 
INKL. MAST, FLAGGA OCH KRYSSFOT + 4-FÄRGSTRYCK
ART.NR. STORLEK FLAGGMÅTT 1 st 2-4 st 5-9 st 10 st

5001-10 Rak flagga small 78x170 cm 1787:- 1605:- 1265:- 1205:-

5001-20 Rak flagga medium 78x220 cm 2315:- 2055:- 1554:- 1455:-

5001-30 Rak flagga large 78x330 cm 2808:- 2447:- 2145:- 2016:-

Alla priser är per styck samt inklusive 4-färgstryck och kryssfot. 
Exklusive moms och frakt.

PRISEXEMPEL PER STYCK BEACHFLAGGA HAJFENA
INKL. MAST, FLAGGA OCH KRYSSFOT+ 4-FÄRGSTRYCK 
ART.NR. STORLEK FLAGGMÅTT 1 st 2-4 st 5-9 st 10 st

4001-10 Hajfena flagga small 50x200 cm 1685:- 1504:- 1165:- 1103:-

4001-20 Hajfena flagga medium 60x250 cm 2155:- 1895:- 1394:- 1294:-

4001-30 Hajfena flagga large 78x375 cm 2599:- 2237:- 1932:- 1796:-

4001-40 Hajfena flagga X-large 85x460 cm 3230:- 2790:- 2410:- 2230:-

4001-50 Hajfena flagga s wide 69x200 cm 1760:- 1580:- 1240:- 1179:-

4001-60 Hajfena flagga m wide 80x250 cm 2230:- 1972:- 1470:- 1370:-

PRISEXEMPEL PER STYCK BEACHFLAGGA DROPPEN
INKL. MAST, FLAGGA OCH KRYSSFOT + 4-FÄRGSTRYCK 
ART.NR. STORLEK FLAGGMÅTT 1 st 2-4 st 5-9 st 10 st

4002-20 Droppen flagga medium 95x200 
cm

2155:- 1895:- 1394:- 1294:-

Rak medium

Hajfena medium

1554:-
Pris/st vid köp av 5-9 st
 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 1394:-

Pris/st vid köp av 5-9 st
 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 1394:-

Pris/st vid köp av 5-9 st
 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 

Droppen medium
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POPUP BORD
Popup-bordet är ett effektivt hjälpmedel för att synas på mässan eller 
eventet. Kommer i en praktisk väska och är mycket enkelt att ta upp och 
ner. Insidan av bordet blir ett smidigt förvaringsutrymme och bilden på 
framsidan är utbytbar.
Art.nr: 7500

Stomme av aluminium. 
Clips för stabil låsning av system. 

Standardmodulen är 3x3 rutor. 
Mått: 223x223 cm Vikt: 13 kg

POPUP VÄGG
Vill ni sticka ut bland andra på ett event eller en mässa ska ni definitivt satsa på 
en popupvägg! Att bygga en hel utställningsvägg kan inte gå snabbare. Pop-
up expanderar likt ett paraply till överraskande storlek – fem kvadratmeter 
(2,23x2,23m). Popup ryms i en smidig nylonväska med en totalvikt av endast 
13kg och kan enkelt bäras med av en person. Budskapet kan mycket enkelt bytas 
ut för olika tillfällen. (Finns även i storlek 296x223 cm).
Pris Popup Vägg: 10015:-/st 
(ledbelysning som tillval)
Art.nr: 6500

POP BELYSNINGSKIT
2-pack
Art.nr: 6500-30

ROLLUP SOBER
Vår standardrollup. En snygg och slitstark rollup i 
formatet 85x200cm. Tål att monteras upp och ner 
många gånger och levereras alltid i en vadderad 
väska för enkel transport och förvaring.  
Art.nr: 2500
Mått: 85x200 cm 

PRISEXEMPEL PER STYCK ROLLUP - SOBER
inkl. väska
BREDD ART.NR BESKRIVNING 1 ST 2 ST

85 cm 2500 Kasset rollup
SOBER 85x200 cm 

1137:- 940:-

ROLL-UP PENTA
För den designmedvetne. Penta är både snygg, kom-
pakt och diskret. Dessutom är den väldigt lätt. En 
komplett Penta väger mindre än tre kilo. Penta har 
en teleskopstång som gör att ni själva kan ställa in 
lämplig höjd beroende på var den ska stå. Finns i 5 
storlekar och levereras i snygg och praktisk väska.
Art.nr: 3400-3800

PRISEXEMPEL PER STYCK ROLLUP - PENTA
BREDD ART.NR BESKRIVNING 1 ST 2 ST

60 cm 3400 Kasset rollup Penta inkl. väska 60x205 cm 1565:- 1395:-

85 cm 3500 Kasset rollup Penta inkl. väska 85x225 cm 1990:- 1755:-

100 cm 3600 Kasset rollup Penta inkl. väska 100x225 cm 2365:- 2085:-

125 cm 3700 Kasset rollup Penta inkl. väska 125x225 cm 2990:- 2620:-

150 cm 3800 Kasset rollup Penta inkl. väska 150x225 cm 3625:- 3188:-
Alla priser är per styck samt exklusive moms.

Se ut som ett proffs
Vi gör det snyggt, lätt och smidigt!

3950:-
Pris vid köp av 1 st
 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 

10015:-
Pris vid köp av 1 st
inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 

2795:-
2-pack pris vid köp av 1 st
 exkl. moms 

940:-
Pris/st vid köp av 2 st
 exkl. moms 

1755:-
85x225 cm 
pris/st vid köp av 2 st
 exkl. moms 

ÅTERVUNNEN ALUMINIUM
All aluminium i våra produkter är återvunnen, och kan 
med fördel återvinnas vidare när den är uttjänad!
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Hajfena

2680:-
Pris/st vid köp av 1 st

 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 

6395:-
Pris/st vid köp av 1 st

 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 

15950:-
Pris/st vid köp av 1 st

 inkl- 4-färgstryck. exkl. moms 

9320:-
100x200 cm 

pris/st vid köp av 5-9 st
 exkl. moms 
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Riktpriser för tryck, brodyr, transfer m m
Screentryck   

Övriga kostnader
Original/Montering
Schablon/startkostnad      525:-/färg

Färgbyte  250:-

Färgblandning PMS 250:-

Korrektur 0:-

Ändring av korrektur 200:-

Textsättning 360:-

Provtryck 300:-/färg

Minimikostnad tryckorder                1000:-/logo

Brodyr/Mönsterkort
Mönsterkort     1120:-

Ändring mönsterkort  510:-

Omstartkostnad under 20 plagg 375:-

Namnbrodyr      100:-

Påsömnad av applikation           Offert 

Transfer
Montering transfer  20:-/montering

Montering på piké  23:-/montering

Montering på sweatshirt 23:-/montering

Montering på arbetskläder 25:-/montering

Montering på skjorta 30:-/montering

Montering på jacka 30:-/montering

Montering på väska 30:-/montering

Montering märke/etikett 30:-/montering

Startkostnad  495:-/färg

Förpackning
Styckförpackning i plastpåse            8:-/st

Expressleverans - 7 arb.dagar 1000:-

Superexpress - 4 arb.dagar 2000:-

Inslaget presentkartong (inkl)          35:-/st

Inslaget i presentpapper            25:-/st

Byte zipper          20:-

Designförslag
Litet koncept 7500:-

Stort koncept  15 000:-

Originalarbete/designförslag      800:-/tim

0-24

57:-

63:-

69:-

75:-

79:-

25-49

47:-

53:-

57:-

63:-

69:-

50-99

32:-

36:-

42:-

48:-

54:-

100-249

23:-

30:-

37:-

44:-

49:-

250-499

21:-

27:-

33:-

39:-

44:-

500-999

18:-

22:-

26:-

30:-

34:-

1000-

15:-

17:-

18:-

19:-

20:-

2500-

14:-

16:-

17:-

18:-

19:-

5000-

13:-

15:-

16:-

17:-

18:-

1-färg

2-färg

3-färg

4-färg

5-färg

85:- 75:- 60:- 54:- 49:- 36:- 21:- 20:- 19:-6-färg

Angivna priser är våra 
riktpriser exkl. moms. 

Lokala avvikelser 
kan förekomma.

 

Höst / Vinter 2020

Broderade och/eller vävda märken             Offert

Toppoint Logotops® ger dig möjligheten att addera ytterligare värde till din produkt och till ditt varumärke. En logot-
op är ett självhäftande märke med ett speciellt epoxylager. Detta gör att din logotype visualiseras med en 3D-effekt.  
Logotops kan skapas i vilka former som helst och i princip i vilket format som helst också. De fäster på alla hårda och 
plana ytor, vilket gör att möjligheterna nästan är obegränsade! Logotops håller i alla väder. UV-strålning, hård vind och 
annan väderpåverkan vållar inga problem för Toppoint Logotops®. Detta blir inget “klistermärke” utan ett snyggt sigill 
med hög finish som höjer ditt varumärke och bevarar det över mycket lång tid. Flera produkter i denna katalog lämpar 
sig utmärkt för att märkas med logotops.

Som framgår nedan så kommer du snabbt ner i pris om du beställer lite volymer. 
Hela prislistan för alla storlekar och kvantiteter finner ni på www.toppoint.se

Logotops. Dekaler med emaljkänsla.

REKTANGULÄR & OVAL LOGOTOP
Rektangulär, kvadratisk eller oval Logotop där summan av 
höjden + bredden hamnar i följande intervall:
Pris inklusive flerfärgstryck
Startkostnad 695 kr

RUND LOGOTOP
Rund Logotop där diametern hamnar i följande intervall:
Pris inklusive flerfärgtryck.
Startkostnad 695 kr

Antal  50 100 300 600

100 mm2 14,20 7,82 4,55 3,00 

300 mm2 14,60 8,36 4,73 3,50

500 mm2 16,00 9,45 6,00 4,33

1000 mm2 16,60 10,18 7,09 5,33

2000 mm2 19,40 12,73 9,64 8,17

Antal  50 100 300 600

11,20 mm 14,20 7,82 4,55 3,00 

19,50 mm 14,60 8,36 4,73 3,50

25,20 mm 16,00 9,45 6,00 4,33

35,60 mm 16,60 10,18 7,09 5,33

50,40 mm 19,40 12,73 9,64 8,17
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Offert vid transfer över 300 cm2.
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 1. ANALYS 
Vi börjar alltid med att komma ut till er för att presentera  
oss och vårt koncept. Vi visar exempel på hur vi hjälpt andra 
företag för att ge dig inspiration och idéer till er profilering.  
Vi tar in all information vi behöver, för att kunna uppfylla just 
era önskemål och förväntningar. Det kan vara allt från befintlig 
grafisk profil och koncept till tidsram och målgrupper. 

 2.  IDÉ & KONKRETISERING
Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill ha, hur man vill 
ha det och hur det faktiskt kommer att bli. För att göra det så 
tydligt som möjligt för dig, kommer vi ut till dig och går igenom 
vårt sortiment och visar produktprover. Vi visualiserar en 
helhet med idéskisser, designförslag, applikationslösningar 
och färg- och materialprov. Därefter genomför vi storleksprov-
ning av klädsortimentet, gör delavstämningar och ändringar 
innan ni tar slutgiltigt beslut.

 3. INKÖP & PRODUKTION
Att planera profilinköp kan vara lite knepigt, speciellt om  
man aldrig tidigare köpt in denna typ av produkter. Efter att ha 
hjälpt tusentals svenska företag med sin profilmarknadsföring, 
har vi vanan inne. Tillsammans utformar vi en kostnadseffektiv 
och praktisk strategi för era inköp. Vi tar reda på vilka produkter 
som bör lagerhållas och vilka som bör tillverkas mot order.  
Att volymerna blir korrekta och att allt kan levereras i tid.  
Vi utför också kvalitetskontroller för att säkerställa att allt  
är enligt order. 

 4. LOGISTIK
Vårt helhetskoncept innefattar också en välutvecklad logistik- 
hantering som vi givetvis anpassar efter just era önskemål.  
Ni behöver bara säga vad som ska levereras vart, så ser vi till 
att det kommer rätt. Förutom själva transporten erbjuder vi 
också lagerhållning, e-handelslösning och paketering/inslagning. 
Vårt mål är att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att 
beställa profilprodukter.  

 5. EFTERSERVICE
Från start till mål. Det är New Wave Profile - Full Service Concept. 
Vår service till dig fortsätter, även när allt är levererat. Du kan 
alltid vända dig till vår kundtjänst om du behöver hjälp med 
exempelvis garantier, reklamationer, kompletteringar eller 
NKI-undersökning. 

Som Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilreklam, har vi möjligheten att erbjuda ett 
helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Vi hjälper dig med allt, från första skiss och hela vägen 
till leverans och efterservice. Det spelar ingen roll om du har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, 
vi anpassar oss efter dina behov och dina önskemål, så att du får en profil att trivas med.  

FULL SERVICE CONCEPT

FRAKTER & LEVERANSER

Prover debiteras och krediteras efter retur i orginalförpackning och oskadat skick. 
Leveranstider enligt överenskommelse men är normalt 3-5 veckor på lagervaror. 
Vissa varugrupper kan dock ha längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att ta 
ut expressavgift i de fall leveranstiden understiger 5 arbetsdagar. Leveranstiderna 
gäller efter godkänt märkningskorrektur.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

• Moms, frakt och ev. märkning tillkommer om inget annat anges. 
• Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och giltiga längst 
   t o m 31 december 2020. Vi förbehåller oss dock rätten till prisjusteringar 
   p g a prisförändringar utanför vår kontroll, t ex stigande råvarupriser. 
•Vi reserverar oss för feltryck, eventuell felaktig färgåtergivning i 
  tryck samt eventuell slutförsäljning.
•Betalningsvillkor 10 dagar netto efter kreditprövning eller enligt 
  avtal, annars efterkrav. 
•Nya kunder betalar 50% mot postförskott efter kreditprövning. 

Taggade och kittade. 
Till 200%.

”The End of the Beginning”. Så formulerade sig en försiktigt segerviss Winston 
Churchill 1942 när han såg hur det vände men inte vågade utlova för mycket för fort.

Ungefär där är vi nu. Vi känner att vi ser ljuset i tunneln och att det kommer att bli bra 
igen. Men kampen måste föras och vi måste rusta oss både fysiskt och psykiskt. 

Framför allt måste vi börja mötas igen. Varsamt, med omdöme och med urskiljning. 
Men vi är taggade och redo till 200% att mötas hösten 2020. 
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MÄNSKLIGA 

MÖTEN!

   NU LÄNGTAR VI TILLBAKS TILL VÅRA

IDÉER OCH PRODUKTER
FÖR DIG SOM TÄNKER 

VARUMÄRKE & BRANDING
HELA VÄGEN, HELA TIDEN

Vem sa att det skulle vara enkelt att vara sitt 
varumärke? Att inte din varumärkesresa

kunde hamna på konstiga vägar?

De första 8 månaderna av 2020 
har visat att både människor 

och företag kan råka ut för vad som helst. 
  .roksinnäm RÄ gateröf tta åskco neM

Människor som biter ihop och jobbar på.
Människor som anpassar sig.

Människor som hittar nya vägar.

Vi vet ganska lite om framtiden 
men vi vet att vi skall dit. 

Kanske med nya transportmedel 
och nya förutsättningar men
varumärkesresan fortsätter.

Vi stöttar dig!

Be careful. BE YOUR BRAND. 

VARUMÄRKESRESAN
FORTSÄTTER!

Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle

VI ÄR MEDLEMMAR I  NEW WAVE PROFILE, SKANDINAVIENS STÖRSTA KEDJA INOM PROFIL.

BE YOUR BRAND M
AGAZINE  Höst & Vinter 2020

HÖST & VINTER 2020




