SOMMERGAVE TIL ANSATTE
Det er stor pågang etter ideer på sommergaver i år. Det sier oss
at arbeidsgivere ser et behov for å vise takknemlighet og omsorg, i en fortsatt utfordrende tid som har vært preget av
nedstegning, karantene og hjemmekontor.
Vi har i den forbindelse laget et godt utvalg i ulike prisklasser
med sommergaver.
Vi er behjelpelige med pakking og levering, også
hjemsendelse pr. post.
Hos PRO: Bergen legger vi all vår flid til for at du som
arbeidsgiver, kan gi en gave til den som fortjener det!
Besøk gjerne vårt showroom, så kan vi sette sammen
den rette sommergaven til dere.
For logo og større volum be om pristilbud.

Conrad Mohrs Veg 29
5072 Bergen

melings.no

Hengekøye

389,v/ 50 stk.

Hengekøye med myggnetting:
•Festeanordning følger med
•Myggnetting er inkludert
•Pakket i praktisk bag
•Logotrykk på bag i en farge
•Størrelse 260x140 cm
•Maks vekt 150 kg
•Vekt ca. 750gram
•100% nylon 210d
•Assorterte farger på lager

MADE FROM
RECYCLED BOTTLES

med Global Recycled Standard (GRS) 4.0. En internationell standard
för att säkerställa att materialet återvinns och hanteras på ett så
ursprung av råvara & att ansvarsfull produktion efterföljs.
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Sporty sekk i ribstop materiale med utenpåliggende stretchlomme. Den har
gode justeringsmuligheter med hoftebelte og bryststropp. Netting i rygg for god
ventilering. Den har rom til drikkeflaske og åpning til drikkeslange. Sekken har
lommer på hoftebeltet for rask tilgang til små gjenstander som energibar og nøkler.
Regntrekk i bunnlomme. God tursekk til både korte og lengre turer!

Ryggsekk
og mattermos

739,-

490,Holder seg varm og kald i hele 7 timer. Den har også et
isolerende lokk som også kan brukes som skål.
Med sin innovativ intrigering av stål spork på siden
trenger du ikke å tenke på bestikk.

595,-

Tre, Natur lakkert trekopp med hank
Den perfekte turkoppen! Produsert i lakkert gummitre.
Rengjøres for hånd med mildt såpevann. skylles og tørkes
godt.
Romslig 50L tursekk i Polyester taslan materiale.
Justerbart bæresystem. Magebelte med mobillomme og
brystbelte. Ytterlomme med lang glidelås. Ekstra lomme i
topplokk.
Regntrekk

Mattermos. Holder seg varm og kald i hele 7 timer. Den har også et isolerende
lokk som også kan brukes som skål. Med sin innovativ intrigering av stål spork på
siden trenger du ikke å tenke på bestikk.

Ryggsekk
og turkopp

655,-

Main fabric: polyester taslon
SBS zippers
PFC free DWR Coating

379,-

100,-
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GAVER OG PROFILERING

Lite og praktisk sitteunderlag med vannavvisende underside. Rulles
enkelt opp og igjen med borrelås. Tar minimalt med plass når den
er rullet sammen. Toppen er varm og myk ettersom den er laget av
sherpastoff, en imitasjon av saueull. Størrelse: 50 x 30 cm.

Villmarkspanne
og kopp

319,94,-

69,-

Emaljekrus med fargetrykk:
•Patinert hvitt emaljebelegg.
•Volum: 300 ml
•Høyde: 80 mm, diameter 93 mm
Krus med sort og blå kant kan leveres etter 17. mai,krus med rød og
grønn kant først på sensommeren. Egen farge på emalje og kant kan
produseres ved minimum 250 stk, be om tilbud!

129,Grillpinne
gympose og
sitteunderlag

209,230,-

Villmarkspanne - Fin stekepanne i klassisk, svensk design. Perfekt for
steking over åpen ild eller på grillen. Kommer pakket i polyesterpose
med skulderrem i pen gaveeske.
Str: 21,5x2,5 cm. Emb. Gaveeske.
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Hoss gympose med stort
hovedrom og frontlomme med
glidelåslukking. Melerte materiale
i 300D Polyester og non-woven
polypropylen.

30,-

Fargevariasjoner kan forekomme.
Art. 120500xx

R-PET-tørrsekkene våre er laget av lett, slitesterkt og 100% gjenvunnede
materialer. Vi valgte å skape disse tørrsekkene fra gjenvunnet PET-plast slik at de
ble så miljøvennlige som mulig, men likevel robuste, vanntette og pålitelige – alt
du forventer fra en høykvalitets tørrsekk.

Pledd/Sitteunderlag liten, svart | Lite og praktisk sitteunderlag med
vannavvisende underside. Rulles enkelt opp og igjen med borrelås. Tar minimalt
med plass når den er rullet sammen. Toppen er varm og myk ettersom den er
laget av sherpastoff, en imitasjon av saueull. Størrelse: 50 x 30 cm.

Enten du skal campe, på kajakktur eller på seiltur, så beskytter disse tørrsekkene
utstyret ditt på en bærekraftig måte uten å forsøple naturen. Hvis du er en sann
utendørsentusiast, bør du velge vår R-PET-serie.

69,159,Termoflaske og
Vanntett bag

Stanley Termokopp Trigger Action Mug er en solid, klassisk termokopp.
Holder innholdet varmt i 5 timer og kaldt i 6 timer. Volum: 0,25 liter. Farger:
Hammertone Green, Matt Black, Pola White, Nightfall, Wine Red.

260,Sitteunderlag
og termokopp

309,-

128,-
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Termoflasken Helin:
•Volum 500 ml.
•Holder drikke iskald i 24 timer og varm i 12 timer.
•Sort, hvit, blå, rød eller stålblank.
•Lasergravering eller fargetrykk.
•Unike navn kan graveres på hver enkelt flaske.

250,-
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Teknisk Pro-Dry t-skjorte. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. 145 g/m2.
100% polyester, Pro-dry. Størrelser herre: XXS-3XL Hvit, sort og marine i str. opp til 6XL. Størrelser dame:
S-XXL. Kommer også i barnestørrelser.

Backback 25l med smart design og utbyttbar kontraststropp for
variasjon. Stort hovedrom med glidelåslomme, og sidelommer
med glidelåser. Polstrede bærestropper og justerbar bryststropp.
Termokopp i stål.
Lokk med lukkemekanisme.
BPA-fri. Leveres i gaveeske.
Mål: 13 x 6,5 cm. / ca. 0,35L.
Maskinvask anbefales ikke

Ryggsekk, kopp
og sitteunderlag

270,98,52,190,T-skjorte og
løpeveske

Et praktisk sammenleggbart
sitteunderlag for mange formål.
Passer like bra på hockeykampen
som på piknik. Størrelsen er
38x27 cm, og kun 18x14 når
sitteunderlaget er brettet sammen.
Hendig og superlett sitteunderlag
som får plass i lommen på
vinterjakken. Flex sitteunderlag er
vannavstøtende og finnes
i svart, rød, blå og sølv/grå.
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Komfortabelt og lett løpebelte med gjennomgang for
øretelefoner. Refleksdetaljer og glidelås. Gir deg full
bevegelsesfrihet og sørger for at tingene dine ligger trygt.
«Speed» løser dine oppbevaringsproblemer mens du trener!

34,-

99,-

58,-
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Legio Nova Bowl 1,8 L og Salad set Oak
Skålen har innvendige riller som gjør at maten presenteres på en vakker og
elegant måte. Den er laget av porselen og tåler oppvaskmaskin.
Salatbestikket fra Eva Trio er skåret i eik, noe som gir et unikt og nordisk utseende.
Rengjøres enkelt med varmt vann og såpe. Behandle det med litt olje av og til.
All Legio Nova porselen kommer med 10 års porselensgaranti. Pakket i gavepose.

Et mykt og deiliglærforkle
i brun / cognac farge.
Enten du er profesjonell
eller glad amatør på
kjøkkenet, passer dette
produktet til deg.
Størrelse: 81x56 cm.

469,Skinnforkle og
grillsett

619,Skål, salatbestikk
krydder og
oliven olje

138,-

579,520,-

Salatkrydder. Strø salatkrydder over den ferdige salaten.
Tips: Bland salatkrydder med olivenolje og litt eddik og bruk det over salaten. Prøv
også krydderet blandet med yoghurt naturell og litt akasie honning. Nydelig som
yoghurtdressing til salat, kjøtt, fisk og skalldyr.
Kaldpresset olivenolje fra århundregamle olivenlunder i Toscana i Italia. Med
lidenskap for smak blir olivenfrukten høstet for hånd og skånsomt presset for å
ivareta oliven- fruktens delikate og fruktige kvaliteter.
Olivenoljen er nydelig på salater, pasta, fisk, kjøtt, marinader og vinaigretter. Eller
helt enkelt – dyppe i godt brød
.
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169,-

Grillsett med en stor og praktisk stekepanne
som er lett å få inn under alt fra biffer
til grønnsaker. Begge redskapene har et
gummibelegg med trykket tremønster som
forblir kaldt under bruk. I tillegg er det hull i
håndtakene slik at de kan henges opp, f.eks.
på siden av grillen.

Utendørsspill der alle kan delta uansett alder. Spillet går ut
på å kaste tau formet til sirkler på en pinne som er festet
til marken. De ulike ringstørrelsene gir ulike poengsummer.
Det følger med en komplett bruksanvisning Hyggelig lek på
sankthansaften eller grillkvelder.

14140 Earpods True TWS Pro
Trådløse Bluetooth-hodetelefoner |
Imponerende lyd- og bassgjengivelse,
brukervennlige, doble mikrofoner for
god samtalekvalitet. Berøringskontroll
gjør det enkelt å svare på samtaler,
endre sanger eller justere volumet.
Automatisk lading i ladetasken som
kan lade hodetelefonene 3-4 ganger
på 1 lading.

398,Luksuriøs kjøleveske i form av en ryggsekk.
To ytterlommer, meshlomme på sidene
og justerbare skulderstropper. Lekre
kontrastfargede detaljer. Det har aldri vært
enklere å bære med seg kjølevarer ut på tur.
21 L.

94,Earpods og
powerbank

369,-

14190 R-PET Textil Powerbank | Stilig og kraftig
på 5000 mAh med front i tekstil og chassis i
R-PET. To USB-utganger. Alle laderene våre har
beskyttelse mot overlading, utlading, kortslutning
og overspenning, som beskytter både laderen og
enheten som lades. Leveres med 3-i-1-ladekabel
(Micro USB, Type-C og Apple Lightning).

Kastetau og
kjøleryggsekk

429,-

198,359,-
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Badetermometer i hardplast med god
trykkeoverflate i bunnen. Perfekt å kombinere
med andre produkter fra vareutvalget.
Farge: blå og hvit
14140 Earpods True TWS Pro Trådløse Bluetoothhodetelefoner | Imponerende lyd- og bassgjengivelse,
brukervennlige, doble mikrofoner for god
samtalekvalitet. Berøringskontroll gjør det enkelt
å svare på samtaler, endre sanger eller justere
volumet. Automatisk lading i ladetasken som kan lade
hodetelefonene 3-4 ganger på 1 lading.

Håndkle og
badetermometer

199,-

34,-

Earpods og
pledd

927,398,-

179,Et behagelig pledd i merinoull til å pakke seg inn
i på en høstdag. Blandingen av materiale gjør
pleddet mykt.

599,-

Størrelse 130x170 cm
Vekt 245 g/m2

Håndkle med bakside i 100% bomull, trykt side i r-pet, 400 g / m2. Alle produktene er
sertifisert i henhold til OE [1] KO-TEX standard 100. Str: 70 cm x 140 cm
Antall: Minimum 100 stkLeveringstid: 6 uker etter godkjent korrektur

probergen.no

Alle priser er eks. mva og eks. logo

Du vil ikke gå ubemerket hen med denne romslige weekendbagen over skulderen din, da den
både er stilfull og minimalistisk. Bagen har en justerbar stropp, slik at du kan reise med komfort
uansett om det er en arbeidsreise eller ferie. Den er laget av nubuck PU-skinn, som gir bagen sine
vannavstøtende egenskaper. 55,5x22x43 cm.

360,-

Piknikpledd i fleece med plastbelagt bakside i PEVA som holder vannet unna. Fleecen er en
såkalt R-PET, laget av 100 % gjenvunnede PET-flasker. Pleddet brettes enkelt sammen og
kan bæres grunnet håndtaket.Str: 200 x 130 x 1 cm. Marine 5395, Grå 5396

263,Weekendbag
og toalettveske

509,-

Piknikpledd
og kjølebag

519,-

325,-

160,Her har du en toalettveske som ikke bare er praktisk, men som også kommer i et minimalistisk
og moderne design. Vesken er laget av et vannavvisende materiale, slik at du ikke trenger å
bekymre deg for innholdet. Vesken lukkes med glidelås og er ideell for reiser. Laget av nubuck
skin
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Minimalistisk kjølebag laget i vannavstøtende nubuck-PU. Lange håndtak og justerbar
skulderstroppmfor optimal komfort. Kjølebagen er isolert med et ekstra tykt skum, og foret
i bagen er laget avsåkalt PEVA, noe som gjør at den er lett å holde ren. En kjølebag som
passer like bra på stranden som i skogen.Farger: sort, grønn, marine og greige Materiale:
Polyester PU .Str: 32 x 22 x 34 cm
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Finnes i flere farger
Stelton Hurricane
2 pkn. liten og stor

458,-

Magnor Rocks
220 og 120 mm

739,498,-

287,-

298,190,-
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BEST

1010 original t-shirt | En forkrympet t-skjorte som gir deg
maksimalt igjen for pengene. Doble sømmer i hals, ermer og
linning. 4-lags halsribb og forsterkningsbånd i nakkesøm fra
skulder til skulder.
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99,-
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1500 Classic T-skjorte | Den originale classic t-shirt i høy bomullskvalitet. Tidløs modell.
Single jerseystrikket. Forsterket nakkebånd, 4- lags halsrib og skuldertape. Doble
sømmer rundt hals og ermer. Forhåndskrympet for stabilitet. Matcher Classic fashion
serien. Bredt fargeutvalg og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg.

39,-
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Orlando | Orlando er vår supermyke essensielle rund hals T-shirt,
produsert av ringspunnet fin børstet økologisk bomull,
som gir maksimal komfort og pustende egenskaper. En vel
produsert kompanjong til hverdagen, som sikrer et aktivt, men
samtidig avslappet og trendy utseende, uansett anledning..

