
LONDON
Aktiv brusreducering och omgivande ljud. Lämna 
världen bakom nedsänkt i musik med Active Noise 
Cancelling, eller förbli medveten om din omgivning 
medan du njuter av en stark ljudupplevelse med  
Ambient Sound-läge. Trådlös laddning och total  
speltid 30 timmar. Slim laddningsväska med  
4 laddningar. Finns i 4 färger.
Midnight Black UB1035802
Rose Gold UB1035813
White Pearl UB1035834
Dark Saffhire UB1035835
Pris: 1 199:- / st

PARIS
True Wireless av Urbanista. Paris öronproppslösning 
ger ökad ljudisolering från omgivningen. En utvecklad 
version av den populära trådlösa Urbanista Stockholm. 
Samma snygga design och funktioner men med en 
öronproppsstil för en ännu starkare ljudupplevelse. 
Total speltid 20 timmar. Slim laddningsväska med  
3 laddningar. Finns i 4 färger.
Rose Gold UB1035613
Midnight Black UB1035602
Fluffy Cloud UB1035603
Olive Green UB1035624
Pris: 799:- / st

Önskas tryck? 
Maila oss för pris!

Den svenska hörlurstillverkaren Urbanista har tagit sitt 
namn efter den urbana miljö som de tillverkar sina 
produkter för. Med passion för färg, form och en mobil 
livsstil ha de lyckats att designa en unik kollektion för 
liv i rörelse.

 
799:-

Köp ett par  
Urbanista hörlurar 

eller högtalare och få 
30 dagars presentkort 
på Storytel! Gäller på 
alla beställningar som 

görs mellan v.8-12 
och v.18-25.



STOCKHOLM PLUS
Nya andra generationen STOCKHOLM.  
Hörlurarna är trådlösa och har en smartare 
och mer elegant uppgradering med en ny och 
förbättrad mikrofon, en ökad total speltid på 
mer än 20 timmar, IPX4-skydd mot stänkande 
vatten och ett nydesignat laddningsfodral med 
en LED-batteriindikator som rymmer upp till 5 
laddningar - allt ger dig maximal frihet när du 
är på språng. Finns i 5 färger.
Olive Green UB1035913
Fluffy Cloud UB1035903
Titanium UB1035927
Rose Gold UB1035924
Black UB1035902
Pris: 639:- / st

ATHENS
Athens är vår mest funktionella hörlur som 
ger dig total frihet när du gör alla sporter.
Med IP67-vattentäthet kan du springa, simma 
och svettas fritt med dina hörlurar.
32 timmars total speltid. Slim laddningsväska 
med 3 laddningar. 
Dark Clown UB1035302
Pris: 1 039:- / st

Minimum  
beställning är  
10 st - blanda  
fritt mellan  
modellerna

 
639:-

Önskas tryck? 
Maila oss för pris!

Köp ett par Urbanista hörlurar eller 
högtalare och få 30 dagars presentkort 
på Storytel! Gäller på alla beställningar 
som görs mellan v.8-12 och v.18-25.

+



SYDNEY
Kompakt högtalare i fickformat. Sydney har ett 
imponerande ljud med djup bas. Upp till 5 timmars 
speltid, smidig Bluetooth och vattentålighet 
(IPX5). Vill du kan du koppla ihop två stycken och 
njuta av full stereo. Finns i 4 färger. 
Midnight Black UB1035502
White Mist UB1035525
Rose Gold UB1035513
Olive Green UB1035524
Pris: 319:- / st

MIAMI
Ge dig ut på en ljudresa med de nya, avancerade over 
ear hörlurarna Miami med upp till 50 timmar speltid. 
Active Noise Cancelling stänger ute ljud i din omgiv-
ning för ett ökat fokus. Ambient Sound Mode är en 
avancerad teknik som filtrerar in viktiga ljud så att du 
kan vara alert utan att behöva trycka på Pause.  
Finns i 4 färger inspirerade av stadens vibrerande puls.  
Ruby Red UB1036137
Midnight Black UB1036102
White Pearl UB1036134
Teal Green UB1036138
Pris: 1 379:- / st

 319:-

NYHET!

BARCELONA
In-ear-handsfree hörlurar med mikrofon. 
Nära passform och de sitter på plats hela 
dagen samt isolerar ljud från omgivningen 
och ger dig extra bra bas. Finns i 3 färger. 
Dark Clown UB1034502
Fluffy Cloud UB1034503
Rose Gold UB1034513
Pris: 153:- / st

Önskas tryck? 
Maila oss för pris!

 
153:-



SAN FRANCISCO
Multifunktionella in-ear-hörlurar för vardaglig  
användning. Med fjärrkontrollen kan du ta emot samtal 
och styra musikuppspelning. Hörlurarna har en ergo- 
nomisk passform. Sladden kan inte trassla ihop sig och är 
lika praktisk som den är stilren. Finns i 11 färger. 
Dark Clown UB1032502 Frozen Margarita UB1032514
Fluffy Cloud UB1032503 Pink Paradise UB1032517
Pink Panther UB1032504 Ocean Drive UB1032518
Blue Petroleum UB1032508 Lucky Rainbow UB1032520
Coral Island UB1032511 Green Camo UB1032522
Orchid Pink UB1032513
Pris: 159:- / st

 
159:- Önskas tryck? 

Maila oss för pris!

BERLIN
De idealiska in-ear- 
hörlurarna för trådlös 
frihet. Elegant design 
och skön passform.  
Ladda dem i drygt en 
timme och du har 4,5 
timmars batteritid.  
Bluetooth. 
Dark Clown UB1033902
Pris: 319:- / st

BOSTON
Trådlösa sporthörlurar med 
perfekt passform. Bluetooth 
och helt utan kablar. Inbyggd 
mikrofon och 6 h batteritid. 
Träna i alla väder, den tekniska 
konstruktionen gör dem  
vattenresistenta.
Dark Clown UB1033202
Pris: 479:- / st

 319:-

 
479:-


