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

Inför julen vill vi gärna tipsa dig om vår hemsida med en ny funktionell webshop där du kan köpa branding men också 

göra dina julklappsinköp för företaget. Bakom vår webshop finns den personliga service, våra avancerade logistik-

lösningar och ett fantastiskt sortiment av produkter från starka varumärken som  du i denna katalog bara ser ett 

litet urval av. Bara ett tips, alltså. Och vill du hellre ringa eller besöka oss så är vi på plats och beredda! 

KÖP KLAPPAR ONLINE PÅ NEWWAVEPROFILE.COM

HÅRDA &
MJUKA

KLAPPAR
FRÅN KÄNDA 

VARUMÄRKEN!

JULKLAPPAR
TILL DINA KUNDER &  DIN PERSONAL JULEN 2021

Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle



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 2021. 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. 

Julklappskortet 2021.
I år med extra många ”&” 

att välja på.

I år har vi tänkt lite extra på dig som avser tänka lite extra på din personal. 

De tillfälliga skattereglerna för företagsgåvor gäller ju även i år men vi vet inte hur det ser 

ut fortsättningsvis. Så tillfället är nu. Ta det i akt.

Om vi bara skall lyfta fram ett viktigt ”&” så är det möjligheten att kombinera ihop flera 

gåvor till det sammanlagda värde du valt att ge. En stor gåva eller flera små. 

Det lyxiga kortet laddas med ett antal ”diamanter” för valkombinationer 

i  Julklappskortets  välfyllda skattkammare.  

Julklappskortet finns i valörerna 220:- till 2000:-. Frakt tillkommer med 

79:-. Så hur många diamanter vill du ge i höst?



Julklappskortet 2021.
I år med extra många ”&” 

att välja på.

Vi har under loppet av två år gått igenom en global kris som påverkat alla människor 

och alla företag i större eller mindre omfattning. Över hela jorden.

Det skapar en speciell känsla men också speciella villkor.

Det företag som ser behovet och har möjligheten har 2021 unika

skattemässiga spelregler att förhålla sig till.

JULGÅVA OCH TILLFÄLLIGA SKATTEREGLER FÖR 2021
Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500:- inklusive moms. Men under 2021 har Skatteverket beslutat om tillfälliig
skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 2000:- inklusive moms som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten gäller
utöver julgåvan så totalt är det 2500 kr inkl. moms för 2021.

JUBILEUMSGÅVA
Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 
20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. 
Värdet får inte överstiga 1 500 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 anställning upphör. 
Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 
kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställ-
ningen upphör.

33

Julen är speciell.
Julen 2021 är extra speciell.
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399:-/st
Priset inkluderar gravyr.
Minsta beställning 10 st.

Exkl moms.

TRÄLÅDA EK
Rustik trälåda i ek. 4-fack. Lådan kan 
kundanpassas efter behov från 50 st. 
Art. nr: 60-5100
Kvalitet: Obehandlad ek
Storlekar: 295x175x210 mm

4



SKÄRBRÄDA EK 
Rustik skärbräda i ek med fräst spår.  
Art. nr: 60-4100
Kvalitet: Obehandlad ek
Storlekar: 400x300x30 mm

TAPASBRICKA EK
Rustik tapasbricka i ek. 
Art. nr: 60-6000
Kvalitet: Obehandlad ek
Storlekar: 460x140x14 mm

225:-/st
Priset inkluderar gravyr.
Minsta beställning 10 st.

Exkl moms.

395:-/st
Priset inkluderar gravyr.
Minsta beställning 10 st.

Exkl moms.
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MORE VIN + CHOKLAD
Att skapa den perfekta måltiden är egentligen inte så svårt. Bra råvaror, lite kärlek och 
goda vänner runt ett vackert dukat bord. Tanken med More är att lyfta fram dryckens bästa 
egenskaper och fulla potential. Elegant design möter funktion. Njut av en bit lyxig choklad 
från Vintage Plantations tillsammans med vin serverat ur ett More vinglas. Chokladen 
tillverkas i Umeå på högkvalitativa ingredienser med hållbarhet i åtanke, från plantage till 
färdig chokladkaka.
Art. nr: 60029

399:-4-p
Exklusive moms

Ord:

534:- 

MORE COUPE + GLAS & GLASSBOK
4pack coctailglas inkl Glas & Glassbok. UNIKT NWP. Att skapa den perfekta måltiden 
är egentligen inte så svårt. Bra råvaror, lite kärlek och goda vänner runt ett vackert 
dukat bord. Tanken med More är att lyfta fram dryckens bästa egenskaper och fulla 
potential. Elegant design möter funktion. Coupén passar även bra till desserter.
Art. nr: 60037 

JULSTÄMNINGEN  
SITTER I GLASET

399:-4-p
Exklusive moms

Ord:

549:- 
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CITY
4pack City DOF+ 4st iskuber. Barserien City är 
en modern klassiker med tydlig Orreforskänsla. 
Inskärningen som löper runt i glasens yta skapar 
ett oregelbundet uttryck som är kaxigt maskulint 
men samtidigt elegant. En käns-la av urban 
elegans med luftig klarhet från Orrefors. 
Art. nr: 60031 399:-4-p

Exklusive momst

Ord:

698:- 

CITY
4pack City DOF + iskuber + mixerglas + 
drinkbok. Barserien City är en modern 
klassiker med tydlig Orreforskänsla. 
Inskärningen som löper runt i glasens yta 
skapar ett oregelbundet uttryck som är 
kaxigt maskulint men samtidigt elegant. 
En käns-la av urban elegans med luftig 
klarhet från Orrefors. 
Art. nr: 60032

699:-4+2
Exklusive moms

Ord:

1227:- 

PEAK SKÅL
Peak skål har ett modernt formspråk 
med sin raka form, med inslag av 
Orrefors tradition och historia. Formen 
och mönstret skapar en klassisk, tidlös 
och modern skål i kristall. Peak skål är fin 
som inrednings objekt, men den passar 
även väl som serveringsskål eller ishink. 
Art. nr: 6320218

399:-
Exklusive moms

Ord:

719:- 

JULSTÄMNINGEN  
SITTER I GLASET
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99:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

WINTER JULKLAPPSSPEL
Tärningar, tidtagarur och spelregler för ett 
lyckat julspel med nära och kära.
Finns på lager från slutet november.
Art. nr: 5017763

LUDO GAMBLE (4) MULTI
Spelet som alla kan vara med på och som alla älskar. Ett klas-
siskt Fia med knuff av trä och i ByOn:s signaturfärger. Designat 
för att kunna stå framme och njutas av hela tiden, vare sig det 
används eller ej. 
Finns på lager från slutet november.
Art. nr: 5225903014
Storlek: 30x30x0,5cm

295:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

369:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

200:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

285:- 

CHESS/BACKGAMMON BETH (4) MULTI
Två av våra största favoritspel i ett och i en fantastisk 
design i ByOn:s signaturfärger. Det här spelet vill vi ha 
framme på bordet, både för att det är snyggt och för 
att det är extremt roligt att spela. 
Finns på lager från slutet november.
Art. nr: 5225903114
Storlek: 39x19,5x4cm

CANDLE/DIFFUSER BOX GINGER JOY 
Härligt kit med doftljus och diffuser med en härligt julig doft.  

Ljuset är gjort av soyavax och har en brinntid på 15h.  
Diffusern innehåller 50 ml doftolja och styrka i doft anpassas  

med antal doftpinnar man använder. 

Art. nr: 5392451012
Kvalitet: 90% sojavax, 5% doft, 

5% vegetabilisk olja / 
85% lösningsmedel (DPM), 15% doft

LUSCIOUS BLOOM BOX 2-PACK
Kit med doftljus och diffuser med en härligt blommig doft. Ljuset är gjort av soyavax och har en 
brinntid på 15h. Diffusern innehåller 50 ml doftolja och styrka i doft anpassas med antal doftpinnar 
man använder. 
Art. nr: 5392451903
Kvalitet: 90% sojavax,  
5% doft, 5% vegetabilisk olja /
 85% lösningsmedel (DPM), 15% doft
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HOLD VAS STOR
Hold är Sagaforms prisbelönade vas des-
ignad av Pascal Charmolu. Vasen består 
av munblåst glas och ett metallhölje 
som går att justera i höjdled. Genom att 
enkelt flytta metallhållaren upp eller ner 
anpassar man höjden till allt från mindre 
buketter till höga arrangemang. Vasen är 
dessutom lika tjusig som ljuslykta. 

Art. nr: 5018039  Guld
                5018040  Silver
Kvalitet: Munblåst glas/ Metall
Storlek: 15x15x28 cm

400:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

500:- 

TOP VAS
Top vas stor är av munblåst glas och metall. En enkel 
men dekorativ inredningsdetalj som fungerar lika väl 
som vas för enkla snittblommor eller som ljusstake 
med ett kronljus. Metalldelen är avtagbar.

Art. nr: 5018148
Kvalitet: Munblåst borosilikatglas/ Metall
Storlek: H220 mm

240:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

339:- 

200:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

254:- 

VASE TRIXIBELLE S
En vas med mjuka kurvor I klarglas. 
Enkel och vacker som passar in i alla 
hem och på alla bord. 

Art. nr: 5263927400
Kvalitet: Glas
Storlek: 17.5x17.5x20 cm
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MAJA FLEECEPLÄD
Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i en läcker skimrande 
grön färg som passar i alla hem. Packad med ett ro-
settband i en snygg presentkartong. Perfekt gåva!
Art. nr: 5018219  Grön
                5018220  Vit
Kvalitet: Polyester
Storlek: 170x130 cm

300:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

339:- 

KRYP IN I  
VINTERMÖRKRET
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AGNES FLEECEPLÄD
Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i en beige, lite skimrande färg som passar i alla hem. Med ett modernt vågmönster som gör att pläden skiftar vackert i färgen. 
Packad med ett rosettband i en snygg presentkartong. Perfekt gåva!
Art. nr: 5018254  Beige
                5018255  Mörkgrå
Kvalitet: Polyester
Storlek: 170x130 cm

THROW LUCIAN
Throw Lucian finns i flertalet färger och 
är en favorit för både stora och små.
Art. nr: 5271901312  Grön
                5271901305  Grå
Kvalitet: 50% ull, 50% akryl
Storlek: 150x125cm

360:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

439:- KRYP IN I  
VINTERMÖRKRET

NECESSÄR MED RESEKIT
För den som älskar att resa är denna necessär en perfekt pres-

ent. Består av en lyxig necessär i läderimitation och komplett 
Vakinme resekit med schampoo, conditioner, liquid soap och 

body lotion. Vakinmes hudvårdsprodukter är tillverkade i Sverige 
och med endast naturliga och organiska ingredienser.

Art. nr: 5003567

600:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

760:- 

300:- /st
Pris vid 49 st. exkl. moms 

Ord:

339:- 
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319:- /st
Exklusive moms 

Från

JULKORG  
De klassiska julkorgarna har blivit en riktig storsäljare genom åren.  
Alla slås in i cellofan och röd rosett. 

Liten  319:-
Art. nr: 61701
Storlek: 1500g

Mellan  449:-
Art. nr: 61702
Storlek: 2500g

Stor  599:-
Art. nr: 61703
Storlek: 3500g

Jätte  789:-
Art. nr: 61700
Storlek: 5000g

399:- /st
Exklusive moms 

LYXBOX 
En lyxig box fylld med godaste 
blandningen av inslaget godis. 
Kort med standard julmotiv och 
logotyp ingår och fästs i locket.

Art. nr: 9092
Storlek: 2200g

inkl julkort med standardmotiv.  
Vid egen design tillkommer en kliché på 600:-

JULKORT 
Köp till ett julkort med din logotyp! 

Art. nr: 61709

inkl tryckt logotyp på standard julmotiv.  
Vid egen design tillkommer en kliché på 600:-

15:- /st
Exklusive moms 

VAD HAR 
TOMTEN 

 SÄCKEN?

BOXAR & 
KORGAR
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JULSÄCK JUTEVÄV 
I år kommer tomten även med hårda klappar. 
Prova våra nya säckar med mixade askar! 
Bravo kola, strut 80g
Tryffelask 40g
Crispy Choc 125g
Lakritskulor, brons 150g
Choco Twist 120g

Liten  199:-
Art. nr: 9051
Storlek: 515g

Stor  399:-
Art. nr: 9052
Storlek: 1177g

ADDERA ER LOGOTYP TILL TRYCKET! 
Art. nr: 61730

PLÅTBURK 500G 
Plåtburk fylld med den godaste 
blandningen av inslaget godis.

Art. nr: 61724
Storlek: 500g

PLÅTBURK 800G 
Plåtburk fylld med den godaste 
blandningen av inslaget godis.

Art. nr: 8764
Storlek: 800g

inkl banderoll med standardmotiv.  
Vid egen design tillkommer en kliché på 900:- 

JULKALENDER 
Räkna ner till julen på godaste sätt! Vår chokladkalender 
erbjuder ett utmärkt tillfälle att visa upp sitt varumärke 

under årets härligaste tid. 
Art. nr: 9065
Storlek: 50g

vid 50st. Kliché tillkommer med 900:-

Mini  
59:-
Art. nr: 8508
Storlek: 150g

Liten  
119:-
Art. nr: 61716
Storlek: 500g

Mellan  
189:-
Art. nr: 61704
Storlek: 900g

Stor  
329:-
Art. nr: 61705
Storlek: 1800g

30:- /st
Exklusive moms 

199:- /st
Exklusive moms 

Från

vid tryck av 25st. 
Schablon tillkommer 
med 600:-

49:- /st
Exklusive moms 

249:- /st
Exklusive moms 

275:- /st
Exklusive moms 

JULSÄCKAR
Våra julsäckar är snart en klassiker likt Kalle Anka 
på julafton! Går att få med eget tryck.

59:- /st
Exklusive moms

inklusive standard julmotiv

Från

VAD HAR 
TOMTEN 

 SÄCKEN?

BURKAR & KALENDRAR

JUTESÄCKAR
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TRÄLÅDA GLÖGG  
Innehåller glögg, mandlar, 

russin, skumtomtar, vaniljfudge, 
knäck, gräddkola, Nyåkers 
pepparkakor & pralinkulor 

Art. nr: 9079

TRÄLÅDA DELI   
Innehåller olivolja, bruschetta mix, kanderade 

mandlar, dadlar, tryffelask, fikonmarmelad, 
oliver, korv, knäckebröd & pralinkulor

Art. nr: 9083

TRÄLÅDA CHARK 
Innehåller Dadel crema, mini grissini, coc-
tailburk, serranoskinka, salamichips classic, 
choritzo tapas, oliver röd, fuet korv extra, 
ölkorv, nötmix
Art. nr: 9082

inkl julkort med standardmotiv. Vid egen design 
tillkommer en kliché på 600:- 

DELIKATA DELIKATESSER 

599:- /st
Exklusive moms 

399:- /st
Exklusive moms 

DELIKATESSLÅDOR SOM INNEHÅLLER EN HEL DEL GODSAKER I OLIKA TEMAN. EN GARANTERAD UPPSKATTAD JULGÅVA TILL MEDARBETARE, 
KUNDER OCH ALLA ANDRA SOM ÄR VÄRDA LITE EXTRA UPPSKATTNING!

14



LYXLÅDA GLÖGG 
Innehåller glögg, tryffelask, 
nyåkers pepparkakor, russ-

inburk, mandelburk, ädelost 
tub, pralinkulor

Art. nr: 9076

359:- /st
Exklusive moms 

529:- /st
Exklusive moms 

LYXLÅDA CHARK 
Innehåller coctailmix, serranoskin-
ka, tryffelkorv, tryffel-creme, 
dadel creme & pralinkulor 
Art. nr: 9077

LYXLÅDA VANINI  
Innehåller saffransmandlar, chokladöverdragen 
lakrits, Vanini chokladkakor x3 & olivolja
Art. nr: 9078

399:- /st
Exklusive moms 

PACKAT 
MED

JULENS 
SMAKER

14 15



KNIVSET 4-DEL G-2, GS-5, GS-11, GS-38 
Ett vasst knivset som består av en kockkniv, 
en liten grönsakshacka, en flexibel kniv samt 
en skalkniv. Med hjälp av dessa fyra knivar 
klarar du av de flesta uppgifter i köket. Det 
är perfekt för dig som behöver rusta upp 
köket, likaså att ge bort i present till vännen 
som flyttat hemifrån.

Art. nr: G-251138
Kvalitet: Rostfritt stål

VÅTSLIP MED 2 HJUL, SVART/RFR 
Håll efter dina köksknivar genom att då och 
då skärpa dem med Globals våtslip. Allt du 
behöver göra är att fylla knivslipen med 
lite vatten och dra några drag med kniven 
igenom de olika hjulen, så blir skärpan som 
ny. Våtslipen har sliphjul i två olika grovlekar: 
ett medelgrovt och ett fint.

Kvalitet: Keramik

2599:- /st
Exklusive moms

Ord:

3759:- 
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LÅNGPANNA ROASTER 28X28 CM
En roaster från Scanpan är din stadiga trotjänare i köket. Användningsområdena är många. 
Du kan exempelvis använda den till gratänger, lasagne, rostade rotfrukter, stek eller laxsida. 
Det bästa är att roastern både fungerar på spishäll och i ugn.

Art. Nr: SP-54403200 
Kvalitet: Aluminium/rostfritt stål

EXKLUSIV ROASTER 
MED GLASLOCK PÅ KÖPET!

SCANPANS
STORA PANNA

MED GLOBAL
SERVERINGSTÅNG

1499:- /st
Kampanjpris exkl. moms & märkning.

Ord:

1903:- 

1449:- /st
Kampanjpris exkl. moms & märkning.

Ord:

1879:- 

STEKPANNA 30 CM
En bra, rymlig allroundpanna. 
En belagd panna är mångas favorit i köket. Non-stick-belägg-
ningen gör att pannan både är lätt att steka i och att rengöra. 

Art. Nr: SP-54003000 
Kvalitet: Aluminium/rostfritt stål

SERVERINGSTÅNG MED SKED 23 CM  
En praktisk serveringstång som kan användas till allt 
ifrån pasta och nudlar till bakverk, sallad och köttbitar. 
Försänkningarna i handtaget ger ett extra starkt grepp.

Art. Nr: GS-65  Kvalitet: Rostfritt stål
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659:- /st
Exklusive moms

Ord:

799:- 

KONE VATTENKITTEL MED VISSLA
En riktig favorit som pryder sin plats på spisen. Snabb 
och effektiv uppvärmning med vissla. Värmeresistenta 
ergonomiska handtag. Slitstark och färgglad emalj. 
Användbar på alla värmekällor inklusive induktion.

Art. nr:   92000 20 00 60 0 00   Cerise/röd
           92000 20 00 90 0 00   Vulkan/orange
           92000 20 01 40 0 00   Svart

399:- /st
Exklusive moms

Ord:

638:- 

KVARNSET 21CM I PRESENTASK
Stark keramisk kvarn som är resistent mot korrosion. Effektiv finmalning 
av salt & peppar. Justerbar grovlek. Tålig mot tryck och repor.

Art. nr:   96002 10 00 60 0 00   Cerise/röd
           96002 10 00 90 0 00   Vulkan/orange
           96002 10 01 40 0 00    Svart
           96002 10 00 00 0 00   Mattsvart
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RUND GRYTA 4,2 L
Klassisk gjutjärnsgryta från Le Creuset. Gjutjärn håller både värme 
och smak effektivt och ser till att maten blir saftig och mör.

Volym: 4,2L (24cm)
Färg: Cerise/röd, Vulkan/orange, svart
Art. nr:   21177 24 06 02 4 30 Cerise/röd   
                21177 24 09 02 4 30  Vulkan/orange         
                21177 24 14 02 4 30  Svart    

Finns i 3 klassiska färger!

1671:- /st
Exklusive moms

LE CREUSET STEKPANNA 28CM GJUTJÄRN MED TRÄHANDTAG
Denna gjutjärnsstekpanna är särskilt lämplig till stekning av rött kött som 

kräver tillagning på hög värmes så att man får en spröd stekyta.

Art. nr:  20058 28 06 00 4 60  Cerise/röd
20058 28 09 00 4 60  Vulkan/orange

   20058 28 14 00 4 60  Svart 1999:- /st
Exklusive moms

1199:- /st
Exklusive moms

Ord:

1559:- 

TRAKTÖRGRYTA 30CM MED GLASLOCK
Denna fantastiska traktörgryta har ett stort användningsområde. Passar särskilt bra till rätter med 
många ingredienser eller mycket vätska. Kan också användas som wok på grund av de rundande sidorna, 
eller varför inte en mustig fiskgryta.

Art. nr:   51107 30 00 10 5 02 Aluminium med beläggning 
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SET SALLADSSKÅL + SALLADSBESTICK 
DESIGN JON ELIASON
En salladsskål utöver det vanliga, med ett uttag I kanten där du 
placerar salladsbesticken snyggt och stadigt.
Art.nr 439075-94-0

749:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 50 st

699:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 50 st

ORREFORS JERNVERK WOKPANNA
Med sina höga kanter och runda form liknar woken knappt någonting annat i köket. 
En traditionell wok har en rund botten vilket gör det lättare att slänga runt grönsaker 
och kött i pannan. Dock så fungerar inte den rundade formen särskilt bra på platta 
induktionsplattor och man ser ofta därför modeller med platt botten. Formen av 
woken är också det som skapar dess unika egenskaper. Den smala botten har en hög 
temperatur medan det är svalare högre upp i kanterna. På så vis tillagas det som ligger i 
botten på pannan med en helt annan hastighet och intensitet än det som slängs upp 
mot kanterna. Presentförpackning. 

Art. nr: 410979 
Storlek: 32 cm

399:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 50 st

ORREFORS JERNVERK STEKPANNA RÄFFLAD 28 CM 
Orrefos Jernverks stekpanna har en botten av stål som är lätt räfflad, men helt 
utan beläggning. Detta gör att du kan anvädna stålverktyg i din panna utan att 
förstöra den. Denna panna fungerar att ställa in i ugnen samt på alla typer av 
hällar.
Art. nr:  410978
Förpackning: presentkartong
Storlek: 28 cm

Ord:

549:- 

Ord:

899:- 

Ord:

1058:- 
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Från

ORREFORS JERNVERK KNIVAR I 6-PACK
Knivset med handtag i acacia, kommer i en stilfull låda. Den ultimata förpackningen köksknivar!!
Totalt komplett paket med högklassiga knivar från Orrefors Jernverk. Så snyggt att ha som inred-
ningsdetalj i köket och perfekt att ge till den som har allt. 
Innehåller kökskniv, skalkniv, filékniv, santokukniv, brödkniv, fiskfilékniv av snyggaste design med 
acaciaträhandtag.
Art. nr: 410988
Kvalitet: Steel acacia

999:- /st

Pris exkl. moms & märkning
vid 50 st

ORREFORS JERNVERK KNIVAR 3-PACK
En utmärkt gåva! En komplett trippel av 
svensk design. 
Kommer i en stilig presentkartong. Art. nr: 
410899
Design: Jon Eliason
Storlek: Bladlängd - kockkniv 15 cm, 
santokukniv 20 cm 
och tomatkniv 13 cm

449:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 50 st

92

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 3,5 L 
Mellanstor emaljerad gjutjärnsgryta med 
oval form. En gedigen gryta perfekt för både 
långkok och vardagsmat. 
Presentförpackning. 
Art. nr: 410781
Storlek: 3,5 liter, 36x22x17 cm

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 5 L
En rejäl emaljerad gjut-
järnsgryta som rymmer 
allt du behöver för en riktig 
festmåltid. 
Presentförpackning. 
Art. nr: 410820
Storlek: 5 l, 18x26 cm

99 95

02

35

58

54

Från

899:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 50 st

Ord:

1349:- 

799:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 50 st

Ord:

1099:- 

599:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 50 st

Ord:

899:- 

3665

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 2,8 L 
En lite nättare gjutjärnsgryta. 
Perfekt för soppor och grytor. 
Presentförpackning. 
 Art. nr: 410763
Storlek: 2,8 liter, 22x10 cm

Ord:

879:- 

Ord:

2199:- 
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COOLAST PÅ PIMPELTUREN!

560:- /st
Pris exkl. moms

BRÄNNÖ ÖLVÄSKA 
Bryggeriväskan i brunt tvåtons oljat skinn, passar för 4 flaskor eller varför inte fylla den 
olivolja & balsamico flaskor mm.

Art. nr: 78-10420
Kvalitet: Skinn

475:- /st
Pris exkl. moms

BRÄNNÖ ÖLVÄSKA 
Ölväska i brunt tvåtons oljat skinn som rymmer 6 flaskor, snygg till fest och 
praktisk till picknicken.

Art. nr: 73-120
Kvalitet: Skinn

BRÄNNÖ VINVÄSKA 
Vinväska i brunt tvåtons oljat 
skinn som rymmer 2 flaskor, 
snygg till fest och praktisk till 
picknicken.

Art. nr: 70-120
Kvalitet: Skinn

625:- /st
Pris exkl. moms

750:- /st
Pris exkl. moms

BRÄNNÖ SNAPSVÄSKA 
Snabbsväska för 10 flaskor i brunt tvåtons oljat skinn, 
snygg present och praktisk till fest och picknicken.

Art. nr: 89-120
Kvalitet: Skinn
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FLORENS FÖRKLÄDE
Förkläde i oljat skinn med justerbart 

nackband och midjeband.
Art. nr: 7774426 (Brunt)
Art. nr: 7774410 (Svart)

Storlek: 81x58 cm
Kvalitet: Skinn599:- /st

Pris exkl. moms
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JAYS X-SEVEN 
Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad design från det svenska varumärket Jays. Märks med 
lasergraverad platta som fästs på kåpan. - Grymt ljud. - Isolerar ljudet bra åt båda håll. - 
Mikrofon för telefonsamtal. - 24 timmars batteritid. - Voice control Siri och Google Assistant.
Art. nr: JAY0247

999:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 100 st

Från

499:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 100 st

Från

JAYS Q-SEVEN 
Jays bästa trådlösa hörlurar som fick 5 plus och blev 
utsedda till Bäst i Test av Aftonbladet. Märks med 
lasergraverad platta som fästs på kåpan. - Grymt 
ljud. - Brusreducering. - Isolerar ljudet bra åt båda 
håll. - Mikrofon för telefonsamtal. - 30 timmars 
batteritid. - Voice control Siri och Google Assistant. - 
Over ear-passform.
Art. nr: JAY0231

10 st.
1099:-
1209:-
Startkostnad 695:- per order

25 st.
1079:-
1179:-

50 st.
1039:-
1129:-

100 st.
999
1079

Omärkt
Inklusive graverad platta x2

10 st.
559:-
669:-
Startkostnad 695:- per order

25 st.
539:-
639:-

50 st.
519:-
609:-

100 st.
499:-
579:-

Omärkt
Inklusive graverad platta x2
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JAYS S-GO THREE 2.0 
Snygg 13 Watt högtalare från Jays med 
härligt ljud. Märks på ovansidan med 
1-färgstryck. - 360-graders ljud. - 12 timmars 
batteritid. - Går att parkoppla. - Mikrofon för 
telefonsamtal. - IPX4-klassad så den står 
emot fukt och väta. Storlek: Ø130x60 mm.
Art. nr: JAY0503

10 st.
999:-
1055:-
Startkostnad 695:- per order

25 st.
949:-
999:-

50 st.
909:-
955:-

100 st.
879:-
919:-

Omärkt
Inklusive 1-färgstryck

JAYS T-SEVEN 
Jays bästa in ear-lurar. Märks genom tryck 
på asken. - Grymt ljud. - Brusreducering. 
- Touch-kontroll. - Fantastisk mikrofon tack vare 
dubbel mikrofonuppsättning. - 5 timmars batte-
ritid. - Kan laddas upp igen i asken för ytterligare 
3x5 timmars batteritid. - Asken laddas trådlöst 
eller med medföljande kabel. - Voice control 
Siri och Google Assistant. - 3 olika storlekar av 
gummipropp medföljer för optimal passform.
Art. nr: JAY0242

10 st.
899:-
955:-
Startkostnad 695:- per order

25 st.
869:-
919:-

50 st.
829:-
875:-

100 st.
799:-
839:-

Omärkt
Inklusive Fullfärgstryck

799:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 100 st

Från

879:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 100 st

Från
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AC/DC HÖGTATALRE MED TRÅDLÖS LADDNING FÖR TELEFON
Rock without hassle. Multifunktionell högtalare med trådlös laddning.
Ta med högtalaren till stranden, fjället eller till kontoret. Spela musik eller använd 
den till telefonkonferensen. Lägg telefonen ovanpå för trådlös laddning. Bra ljud 
och funktioner som ger er quality fun! Hela 30 timmars speltid.

Art. Nr: FA1007

  

LÅTER
LADDAR
LEVERERAR

395:- /st
Pris exkl. moms 

& märkning

COOLLUX
Uppgraderingen på den tidigare 
succén Kooduu. - LED-lampa. - 
Vinkyl. - 8 Watts trådlös högtalare. 
- 6 timmars batteritid. - Går att 
parkoppla med ytterligare enhet.

Art. nr: 1616

1439:- /st
Pris exkl. moms

& märkning vid 100 st

Från

10 st.
1499:-

25 st.
1479:-

50 st.
1459:-

100 st.
1439:- Omärkt

10 st.
499:-
549:-

25 st.
469:-
509:-

50 st.
429:-
469:-

100 st.
399:-
439:-

Omärkt

Startkostnad 695:- per order

Inklusive logotop fullfärg

BLAUPUNKT BT SPEAKER 
Rejäl 10 W bluetooth-högta-

lare från tyska varumärket 
Blaupunkt. - Grymt ljud. - 10 
timmars batteritid. - Går att 

parkoppla med ytterligare en-
het. - Discobelysning. - Reglage 

för volym, bas och diskant. 
Ingångsport för egen mikrofon.

Art. nr: BLP3925
Storlek: 315 x 170 x 210 mm

399:- /st
Pris exkl. moms

& märkning vid 100 st

Från
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MOYOO PREMIUM TWS EARBUDS 
Prisvärda in-ear lurar från varumärket Moyoo. 
Märks genom tryck på asken. - Bra ljudkvalité. 
- Touch-kontroll. - Mikrofon för telefonsamtal. 
- 4 timmars batteritid. - Laddas medan dom 
förvaras i asken. - 3 olika storlekar av gummi-
propp medföljer för optimal passform.

Art. nr: 1622

10 st.
399:-
455:-

25 st.
399:-
419:-

50 st.
369:-
386:-

100 st.
339:-
352:-

Omärkt

Startkostnad 695:- per order

Inklusive fullfärgstryck

339:- /st
Pris exkl. moms

& märkning vid 100 st

Från

10 st.
749:-

25 st.
699:-

50 st.
649:-

100 st.
599:- Omärkt

TCL WIRELESS ANC HEADPHONES 
Grymma hörlurar, exklusiva för NWP, från det 
välkända varumärket TCL. - Grym ljudkvalité. - 
Brusreducering. -  
22 timmars batteritid. - Snabbladning, 15 minuter 
laddning ger 5 timmars speltid. - Mikrofon för telefon-
samtal. - Isolerar ljudet bra åt båda håll. - 
 Over ear-passform.

Art. nr: ELIT400NC

599:- /st
Pris exkl. moms

& märkning vid 100 st

Från

MOYOO ESSENCE BT SPEAKER 
Liten och smidig 5 W bluetooth-högtalare med tygdesign. - Bra 
ljudkvalité. - Mikrofon för konferenssamtal - 7 timmars batteritid. - 
Går att parkoppla med ytterligare enhet.

Art. nr: 1548

10 st.
309:-

25 st.
289:-
309:-
20:-

50 st.
266:-
283:-
17:-

100 st.
255:-
268:-
13:-

Omärkt

Startkostnad 695:- per färg/position/order

Tillägg per extra färg/position
Inklusive 1-färgstryck

255:- /st
Pris exkl. moms

& märkning vid 100 st

Från
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VINTER
JACKOR
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CAVALERO JACKET 
Cavalero är den ultimata businessjackan som passar för alla tillfällen och årstider. 
Jackan är framtagen i ett tekniskt tyg med vattentäta tejpade sömmar som skyddar 
mot regn och vind. Insidan är sydd med kviltade sömmar och vadderingen är från 
miljövänliga Sustans av DuPont ™ Sorona ®. Detta extra lager inuti jackan håller dig 
varm på tidiga höstkvällar och kalla vintermorgnar. Jackan är utrustad ett lager som 
går att ta av. YKK-dragkedja fram, vattentät bröstficka och två yttre handfickor. 
Art. nr:351462 
Kvalitet: Yttertyg: 100% Polyester, Vaddering: 100% Polyester, Foder: 100% Nylon 
Storlekar: S-4XL

Dark Navy
580

Black  
99

WENATCHEE JACKET

Art. nr: 351460

WENATCHEE JACKET 
Wenatchee Jacket ger dig ett utmärkt skydd under kalla vintrar. Trots 
att jackan är riktigt varm väger den ytterst lite. Den luftiga vadderingen 
från Sustans DuPont ™ Sorona ® har en blandning av syntetiska samt 
förnybara naturfibrer. Jackans tyg och vaddering har pressats ihop i 
kanaler som är gjorda helt utan sömmar. Huvan är justerbar och avtagbar 
och jackan är utrustad med en tvåvägsdragkedja och en knappslå som 
stänger vinden ute.
Art. nr: Herr 351460, Dam 351461
Material: Yttertyg: 50% Återvunnen Polyester / 50% Polyester, 
Vaddering: 100% Polyester, Foder: 100% Polyester 
Färg: 580 Navy, 99 Svart
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

VINTER
JACKOR

1495:- /st

Ord:

1550:- 

Pris vid 25  st exkl. moms, 
inkl. brodyr <20 cm2 

(Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1120:-).

Dark Navy
580

Black  
99

1395:- /st

Ord:

1450:- 

Pris vid 25  st exkl. moms, 
inkl. brodyr <20 cm2 

(Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1120:-).
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664000396000 999000396000346000

404000 664000

985000 999000

CORE LIGHT PADDED VEST
Mångsidig väst med tunn vaddering i 
återvunnet material, två sidfickor med 
dragkedja, rak passform samt mjuk och 
ribstickad krage.
Art nr: Herr 1910986, Dam 1912059  
Material: Fabric: 100% polyamide recycled 
Padding: 100% polyester recycled
Storlek: Herr S-3XL, Dam XS-XXL

CORE EXPLORE ISOLATE JACKET
Core Explore Isolate Jacket har värmande 
vaddering av återvunnen polyester och ett slätt, 
ej kviltat ok som ger en bra yta för loggor och 
emblem. Ett perfekt val för de flesta typer av 
utomhusaktiviteter i kalla förhållanden.
Art nr: Herr 1910390, Dam 1910391 
Material: Fabric: 100% polyamide recycled 
Foder: 100% polyester recycled
Storlek: Herr S-4XL, Dam XS-XXL

560:- /st
Pris vid 10 ex exkl.  
moms & märkning

720:- /st
Pris vid 10 ex exkl.  
moms & märkning
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UTAH VEST MENS/LADIES
En lättvaderad väst i modern design med stora reflekterande detaljer. 
Utrustad med vattentäta dragkedjor samt bröstficka, sidofickor, dold 
bröstficka och två innerfickor. Du finner även en smart hörlurslösning 
och easy cut nacketikett.  

Art. nr: Herr 020940 Dam 020941
Kvalitet: 100% spun dyed polyester och foder i 100% polyester, med 
reflekterande beläggning.
Vikt: 280 g/m2 
Storlek Herr: XS-3XL 
Storlek dam: XS/34-XXL/44

UTAH JACKET MENS/LADIES
En lättvaderad jacka i modern design med stora reflekterande detaljer på färg 949. 
Vattentäta dragkedjor på två huvudfickor samt två sidofickor. Du finner även en 
smart hörlurslösning och easy cut nacketikett.

Art. nr: Herr 020942 Dam 020943
Kvalitet: 100% spun dyed polyester och foder i 100% polyester, med reflekterande 
beläggning.
Vikt: 280 g/m2 
Storlek Herr: XS-3XL 
Storlek dam: XS/34-XXL/44

399:- /st
Pris exkl. moms. 

Inkl. reflextryck & montering 
vid 50 ex.

Ord:

439:- 

499:- /st
Pris exkl. moms. 

Inkl. reflextryck & montering 
vid 50 ex.

Ord:

539:- 

VI BJUDER PÅ REFLEXTRYCK!
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OUR PADEL STORY CHAPTER ONE 
Ett väldigt prisvärt rack som med dess runda form passar utmärkt för nybörjaren upp 
till den medelgoda padelspelaren. Ramen i padelracket består av multipla lager styvt 
kompositmaterial. Kärnan är en avvägd balans av flexibel EVA-polymer och glasfiber.

Art. nr: 70176
Vikt: 360 g

929:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st

Från

1 st.
999:-
1209:-
1419:-

10 st.
969:-
1179:-
1389:-

25 st.
949:-
1159:-
1369:-

50 st.
929:-
1112:-
1295:-

Omärkt

Startkostnad 695:- per artwork

Inkl. foilering 1 sida
Inkl. foilering 2 sidor

OUR PADEL STORY CHAPTER TWO 
Vidareutveckling av Chapter One. Droppformen 
och den styvare kärnan gör att detta rack lämpar 
sig bättre för den lite mer erfarne spelaren. Ramen 
i padelracket består av 100 % carbon och har 
kevlarförstärkt toppramprofil för ökad böj- och 
vridstyvhet vid smash. 

Art. nr: 70177
Vikt: 360 g

1 st.
1349:-
1559:-
1769:-

10 st.
1329:-
1539:-
1749:-

25 st.
1319:-
1529:-
1739:-

50 st.
1299:-
1482:-
1665:-

Omärkt

Startkostnad 695:- per artwork

Inkl. foilering 1 sida
Inkl. foilering 2 sidor

MED FOILERING SOM STRÄCKER SIG ÖVER HELA RACKET
PADELEXPLOSION
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960:- /st
Pris exkl. moms vid 10 st.

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 stöt-
dämpning & 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 (EU 39 1/2 till 50 1/2)
Dam 35 1/2 till 42 Dam UK 3-8 (EU 35 1/2 till 42)

736000430000

578000845000651000

345000395000999900

999999981000900000

MÅ CRAFTEN VARA MED DIG!
PADELEXPLOSION

32 33



2600:- /st
Pris exkl. moms 

2000:- /st
Pris exkl. moms 

LEATHER LINE BRIEFCASE 
• Huvudfack med vadderad datorficka
• Innerficka med dragkedja
• Ficka på framsida med dragkedja
• Detaljer i metall med antik finish
• Justerbar och avtagbar axelrem
• Kan hängas på en trolley
• Non woven kasse med Derby of Sweden 

logo medföljer
Art. nr: 158951
Mått: 38x6x28 
Kvalitet: 100% full-grain läder, 
vegetabiliskt garvat

LEATHER LINE SHOULDERBAG
• Stort huvudfack med vadderad datorficka
• Innerficka med dragkedja
• En stor ficka fram med dragkedja
• Detaljer i metall med antik finish
• Locket stängs med tryckknappar
• Justerbar axelrem
• Non woven kasse med Derby of Sweden logo 

medföljer

Mått: 37x7x27
Art. Nr:  158952 
Kvalitet: 100% full-grain läder, vegetabiliskt garvat

LEATHER LINE TRAVELBAG
• Stort huvudfack
• Innerficka med dragkedja
• Extra fack för förvaring
• Ficka på utsidan med dragkedja
• Handtag i läder
• Detaljer i metall med antik finish
• Justerbar och avtagbar axelrem
• Non woven kasse med Derby of Sweden

logo medföljer
Art. Nr:  158954
Mått: 49x24x24
Kvalitet: 100% full-grain läder, 
vegetabiliskt garvat

ROYAL LINE TROLLEY BAG
• Stor trolley väska med hjul
• Teleskophandtag i aluminium
• Huvudfack med spännband
• Handtag på både kort och långsida
• Rejäla spännband runt väskan
• Sidoficka på utsidan
• Detaljer i metall med antik finish
• Diskret mönstrat blått foder

ROYAL LINE COMPUTER BAG
• Datorväska med trippelfunktion
• Vadderat datorfack
• Stort fack med organizer och dragkedja
• Avtagbar axelrem
• Dolda ryggsäcksremmar
• Detaljer i metall med antik finish
• Diskret mönstrat blått foder

Art. Nr:  158843
Mått: 43x11x30
Volym: ca 14 liter 
Kvalitet: 50% nylon/ 
50% polyester, laminerat. 
Foder: 100% polyester, 150D pongee

Art. Nr:  158840
Mått: 74x37x34
Volym: ca 77 liter 

Kvalitet: 50% nylon/50% 
polyester, laminerat. 
Foder: 100% polyester, 
150D pongee

2000:- /st
Pris exkl. moms 

1399:- /st
Pris exkl. moms 

599:- /st
Pris exkl. moms 
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TRANSIT EQUIPMENT BAG 38L
Modern, praktisk väska med slitstark polyester på 
utsidan och förstärkt PU-behandlad insida. Utrustad 
med två ytterfickor och ergonomiska axelremmar.

Art. nr: 1910055 .
Volym: 38 liter
Färg: 999000 Svart

TRANSIT BAG 35 L
Praktisk väska som funkar lika 
bra som vardagsväska som 
träningsväska. Med hand- och 
axelremmar, många fickor och stor 
Craft-logo.

Art. nr: 1905742
100% Polyester med PU coating
Volym: 35 liter
Färg: 9999 Svart

400:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 25 st.

520:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 25 st.

TRANSIT ROLL  BAG 60 L
Modern medelstor rullväska 

med slitstark polyester på 
utsidan och förstärkt PU-be-

handlad insida. Utrustad med 
sidfickor samt handtag i hård-

plast och mjuka bärremmar. 

Art. nr: 1910058
Volym: 60 liter

Färg: 999000 Svart

800:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 25 st.

PACKADE
MED SPORT.

TRANSIT BACKPACK 35 L
Practical everyday backpack 

with two main compartments 
and outside pockets. 

Art. nr: 1905740 
Volym: 35 liter

Färg: 9999 Svart

480:- /st
Pris exkl. moms & märkning

vid 25 st.
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ORREFORS HUNTING PIZZA KIT 
Få till den perfekta pizzan med detta kit från Orrefors Hunting. 
Pizzastenen ser till så att du får en knaprig botten och den 
medföljande, hopfällbara, pizzaspaden gör hanteringen av 
pizzorna enkel. Allt levereras i en pizzakartong.

Art. nr: 410850
Mått: diameter pizzasten 33 cm, spade 63 cm utfälld

599:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

FAT FIRE VISAR VÄGEN I VINTERMÖRKRET

FAT FIRE
Elden är ett av våra fyra element… och ärligt talat måste ju 
eld vara det maffigaste.
Ta med den i picknickkorgen och skapa mys på utflykten, 
på berget, i snön eller där du vill förhöja stämningen.
En monterbar eldstad som du enkelt tar med dig, och 
enkelt tar med dig hem.
4 st teleskop grillpinnar för korv eller marshmallow ingår.

Så…. Tänt var det här!!!

Art. Nr: FA1025
Storlek 56x56x43 cm

395:- /st
Pris exkl. moms & märkning

Ord:

659:- 
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ORREFORS HUNTING KYLRYGGSÄCK 
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort 
huvudfack och tre mindre fickor för tillbehör. 
Ryggsäcken har reglerbara remmar och 
håller picnicen välkyld under hela dagen. 
Detaljer i PU-läder.
Art. nr: 410847
Färg: marin 58, grön 65, grå 95
Volym: ca 23 liter

ORREFORS HUNTING KYLVÄSKA 
Kylbag i grov canvas med justerbar axelrem  
och ordentliga handtag. Med rejäl isolering  
håller den matsäcken kall under hela utflykten.  
Detaljer i PU-läder.
Art. nr:  410846
Färg: marin 58, grön 65, grå 95
Volym: ca 27 liter

449:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

449:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

549:- 

Ord:

549:- 
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MORBERG ORREFORS 
HUNTING TERMOSFLASKA 
Vakuumisolerad termosflaska 
av rostfritt stål med dubbla 
väggar där innerväggen är 
pläterad med koppar för bästa 
värmehållningsförmåga. 
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
TERMOSPAKET!

599:- 
Pris vid 50 set

exkl. moms & märkning.

Ord:

798:- 

38



KOSTA LINNEWÄFVERI MOSSHED FLANELL 
DUBBELSET 4 DELAR
I vårt mjuka flanellbäddset Mosshed sover du mjukt och 
varmt. Ett underbart bäddset att krypa ner i en kylig höst/
vinter kväll.
Art. nr: 426063
Färg: Sand 03, grå 95
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

HÄRLIG
SUPERMJUK
FLANELL

KOSTA LINNEWÄFVERI MANCHESTER SATIN DUBBELSET 4 DELAR
Vårt finaste bäddsett i satin är Manchester. Tyget ger en underbart mjuk  känsla 
och känns svalt mot huden eftersom det är gjorda av bomullsatin.  Här har vi en 
trådtäthet på hela 400.
Art. nr: 426036
Färg: vit 00, sand 03, marin 58, ljusgrå 95, mörkgrå 97
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm.

KOSTA LINNEWÄFVERI AUCKLAND ULLPLÄD 
Pläd med 100% Nyazeeländsk ull. 

Ullen skördas 2ggr/år och 
mulesingmetoden används ej.

Presentförpackning
Art. nr: 410984

Storlek: 130x170 cm
Färg: Offwhite 02, grå 95

Vikt: 340 g/m2499:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

1099:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

DUBBELSET!

DUBBELSET!

599:- /st
Pris exkl. moms & märkning.

Ord:

898:- 

Ord:

1538:- 
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00 vit

03 sand

03 nougat

20 ljusrosa

38 vinröd

57 duvblå

58 marin

59 denim

61 aquagrön

95 grå

97 mörkgrå

99 svart

23 rosa

30 cerise

35 klarröd

36 terracotta

37 orange

44 ljuslila

46 lila

14 lejongul

54 turkos 63 äppelgrön 65 petrol55 royalblå

FAIRTRADE
FROTTÉSET
550G/M2

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. 

Made with Fairtrade Cotton

LORD NELSON FROTTÉSET KUNGSHAMN 2+2
Fairtradecertifierat gåvoset med 2 st handdukar 50x70 cm 

och 2 st duschbadlakan 70x130 cm. 
Art. nr: 416148

Färg: Se nedan
Förpackning: presentkartong

449:- /set
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

549:- 
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KOSTA LINNEWÄFVERI COLLEGEBADROCKEn 
helt unik variant av bad/morgonrock!
Detta är en underbar hybridrock i collegetyg. 
Den passar lika bra att bära efter träning som efter 
bad eller bara till att mysa i. Två fickor och mudd i 
ärmarna. Huvband och skärp i midjan.
Art. nr: 420642
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Material: 52% bomull / 48% polyester 
Färg: grafit 97, 60% bomull / 40% polyester

02

95

38

59

97

449:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

HOODIE FÖR
VINTERBADARE

(OCH ANDRA LIVSNJUTARE)

Ord:

549:- 
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En mössa från Seger blir inte mindre snygg och skön för att den är gjord i en mix av olika garner som blivit över i 
större serieproduktioner. Lite ”random design” i begränsad upplaga och ett statement 

för hållbarhets- och återvinningstänk i både det stora och det lilla.

SEGER FÖR MILJÖN: LEFT OVER YARN

ACT
Svensktillverkad klassisk ribbstickad mössa med bred kant tillverkad i det tekniska 
materialet outlast. Något längre i passformen. 100% Outlast

Art. nr: 6121401 
Storlek: one size
Material: 100% Outlast

ALICE
Skön kraftig svensktillverkad ribbstickad mössa  
med brett uppvik.

Art. nr: 6121403 
Storlek: one size
Material: 70% acryl, 30%ull

WINDY
Windstoppermössa i akryl.

Art. nr: 6120415 
Storlek: one size
Material: 100% Akryl

A17
Tunt stickat pannband i blandningen Merinoull och Bambu.

Art. nr: 6115452 
Storlek: one size
Material: 70% Merinoull, 30% Bambu-Cellulosafiber

280:- /st
Pris exkl. moms & märkning 

vid 25 st.

240:- /st
Pris exkl. moms & märkning 

vid 25 st.

280:- /st
Pris exkl. moms & märkning 

vid 25 st.

200:- /st
Pris exkl. moms & märkning 

vid 25 st.
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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 2021. 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. 

Julklappskortet 2021.
I år med extra många ”&” 

att välja på.

I år har vi tänkt lite extra på dig som avser tänka lite extra på din personal. 

De tillfälliga skattereglerna för företagsgåvor gäller ju även i år men vi vet inte hur det ser 

ut fortsättningsvis. Så tillfället är nu. Ta det i akt.

Om vi bara skall lyfta fram ett viktigt ”&” så är det möjligheten att kombinera ihop flera 

gåvor till det sammanlagda värde du valt att ge. En stor gåva eller flera små. 

Det lyxiga kortet laddas med ett antal ”diamanter” för valkombinationer 

i  Julklappskortets  välfyllda skattkammare.  

Julklappskortet finns i valörerna 220:- till 1000:-. Frakt tillkommer med 79:-.

Så hur många diamanter vill du ge i höst?



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

Inför julen vill vi gärna tipsa dig om vår hemsida med en ny funktionell webshop där du kan köpa branding men också 

göra dina julklappsinköp för företaget. Bakom vår webshop finns den personliga service, våra avancerade logistik-

lösningar och ett fantastiskt sortiment av produkter från starka varumärken som  du i denna katalog bara ser ett 

litet urval av. Bara ett tips, alltså. Och vill du hellre ringa eller besöka oss så är vi på plats och beredda! 

KÖP KLAPPAR ONLINE PÅ NEWWAVEPROFILE.COM

HÅRDA &
MJUKA

KLAPPAR
FRÅN KÄNDA 

VARUMÄRKEN!

JULKLAPPAR
TILL DINA KUNDER &  DIN PERSONAL JULEN 2021

Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle




