
ERBJUDANDEN SEPTEMBER 2020 Alla priser är exkl. moms och gäller 1–30 september 2020

ETT STARKARE DEFACTO
DeFacto har sedan 1991 levererat yrkeskläder, personlig skyddsutrustning, profilkläder och presentreklam i Arlandastad. Under 2019 
 förvärvades bolaget av Swedolkoncernen men kommer att fortsätta driva sin verksamhet under eget namn i befintlig butikslokal. 

I tillägg till Swedol som ägare har vi ett partneravtal med New Wave Profile. DeFacto marknadsförs under New Wave Profile vilket innebär 
en ny grafisk profil och ny logotyp, med Swedol som del av nya logotypen.

Genom partneravtalet har vi möjlighet att erbjuda ett helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Du får hjälp med allt, från första 
skiss och hela vägen till leverans. Det spelar ingen roll om du har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, hos oss får du en 
profil att trivas med. Du kan vara trygg med att vi alltid erbjuder det bästa. Välkommen! 

KÖP ETT PAR SKOR FRÅN GESTO, 
JALAS ELLER SOLID GEAR OCH 

FÅ EN LUNCH OCH 
ETT PAR SULOR. 
GÄLLER ENDAST I BUTIK.



 

  

 

HELIOS
En smidig tunn sömlös handske med 2-lagers doppning i nitril och nitrilskum 
med dots för bra grepp vid blöta och oljiga förhållanden. Kromfri. Ovanhand i 
nylon/spandex. 
Strl. 7–11. Art.nr. 442510

ORPHEUS
Syntetläderhandske med förstärkt pekfinger. Resår runt handleden för bästa 
komfort. Utmärkt passform och känsla. Kromfri. Strl. 7–12. Art.nr. 445640

REGNSET
Regnset med jacka och byxa. Jackan har fast huva 
som kan döljas i kragen. Dold dragkedja fram med 
tryckknappar, två utvändiga fickor samt justerbara 
ärmavslut med tryckknappar. Resår i midjan samt 
dragsko, justerbar med tryckknappar vid benavslut. 
CE: EN 343 3,1. Strl. S–3XL. Art.nr. 123599 / 161705

REGNJACKA 100 CM KLASS 3
Regnjacka i stretchmaterial. Avtagbar samt reglerbar huva, ventilation i 
ryggok, dold D-ring för ID-kortshållare samt reglerbart ärmslut. Knäppningen 
fram har dragkedja med knäppslå över. CE: EN ISO 20471 klass 3, EN 343 3,1. 
Strl. XS–3XL. Art.nr. 12333395

419:-
30% RABATT

Ord. pris exkl. moms 599:-
529:-

30% RABATT

Ord. pris exkl. moms 755:-

SWEATSHIRTJACKA KLASS 2/3
Skurna transferreflexer för extra bra 
stretchegenskaper och ökad andnings-
förmåga. Certifierad enligt EN 20471 
klass 2/3. 65% polyester, 35% bomull. 
Strl. XS–S klass 2, M–5XL klass 3. 
Strl. XS–5XL. Art.nr. 161384 / 123833

25:-
49% RABATT

Ord. pris exkl. moms 45:-
15:-

49% RABATT

Ord. pris exkl. moms 29:-

HANTVERKSBYXA STRETCH
Stretch i bakdelen för ökad rörlighet och komfort. 
Förböjda knän, knäskyddsfickor i Cordura® med 
möjlighet till två olika nivåer på knäskydden. 
Strl. C44–C60, C144–C160, D84–D120. 
Art.nr. 161745 / 127199

382:-
30% RABATT

Ord. pris exkl. moms 545:-
664:-
30% RABATT

Ord. pris exkl. moms 949:-



VATTENTÄTT SET
Alltid till hands. Lätt regnjacka och regnbyxa i 
enkel dra-på-design. Vattentät, vindtät och med 
andasfunktion för torr arbetskomfort. Uppfyller 
EN 343. Strl. XS-3XL. Art.nr. 83780400

POWERBANK

927:-
15% RABATT

Ord. pris exkl. moms 1090:-

15% 
RABATT

PÅ ALLA BYXOR OCH 
SOFTSHELLJACKOR 
FRÅN SNICKERS.

Vid köp av något av dessa plagg
bjuder vi på lunch och en termos
eller en powerbank från Snickers. 

GÄLLER ENDAST I BUTIK SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

TERMOS



VILLKOR
>> Erbjudanden gäller från 1–30 september 2020.
>> Med reservation för slutförsäljning, pris-, text- och bildfel.
>> Vissa kampanjprodukter kan vara beställningsvara.
>> Fraktfritt vid order över 1 000:-

KONTAKT DEFACTO
>> Telefon 08-591 130 60, vardagar 06.30–17.00. 
>> Butik Kabelgatan 2, 195 60 Arlandastad,  
 öppettider vardagar 06.30–17.00.
>> Webbutik yrkesklader.com

Returadress: Swedol AB, BOX 631, 135 26 TYRESÖ

MYCKET ATT VÄLJA PÅ MED

VÅRA GÅVOKORT
Julklappskortet är ett av Sveriges mest populära 
 gåvokort. Med minst 200 val, i olika kategorier, så 
finns det verkligen något för alla. Med Julklappskortet 
 erbjuder vi ett brett utbud med många  valmöjligheter. 
De allra flesta produkterna är från erkända  varumärken. 
Gåvokortet finns även i två  valörer, 220 och 360, där det 
ingår en  medgåva om man väljer 360-kortet.

LYXKORTET
Här fokuserar vi på att ha riktigt attraktiva val. Ja, en lyxig känsla 
helt enkelt. Vi fokuserar på urvalet, men det finns ändå minst 70 
produkter att välja mellan. Urvalet ligger på minst 620 kr och uppåt i 
rekommenderat utpris till konsument.

RÄDDABARNENKORTET
Produktsortimentet innehåller ca 200 produkter med rekommenderat 
utvärde på ca 450 kr. För varje kort går 50 kr oavkortat till Rädda 
  Barnen. Ett perfekt kort om man vill göra något välgörande och 
 samtidigt kunna premiera anställda och kunder med en julklapp.

1

360:-
MEDGÅVA INGÅR

220:-
UTAN MEDGÅVA

500:- 360:-

FRAKT TILLKOMMER VID KÖP AV GÅVOKORT MED 75:- EXKL. MOMS. FAKTURERAS SEPARAT.

Gåvokortet ger enkelhet för givaren och stor valfrihet för mottagaren. På kortet finns en värdekod till en 
webbsida där mottagaren väljer sin egen julklapp bland ett stort urval produkter i kategorierna nedan.

KORTET MED VÅRT  
MEST EXKLUSIVA UTBUD


