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

Rise & Shine!
Vad får dig att gå upp en måndagsmorgon och känna ”Yes! Jag är mitt varumärke denna vecka med!”
Kanske börjar det med att du drar på dig den läckra morgonrocken med ryggbrodyr du fick i julklapp?

Den som får dig att känna dig som att du går upp i ringen som en vinnare när du ser dig i spegeln.
Kanske är det bara den subtila känslan av att man har en arbetsgivare som är generös och omtänksam 

och ser det som ett av de bästa sätten att göra varumärken av sina medarbetare?
Vad vet vi, mer än att vi har gåvoprodukter som kommer att göra många människor glada i jul!

42 SIDOR GÅVOTIPS 
& ERBJUDANDEN 

VAD SKALL FÖRETAGET GE TILL PERSONAL OCH KUNDER I JUL?



SPORT

SMYCKEN

BADRUM & KÖK

FRITID

BÄDD & INREDNING

MEDIA & ELEKTRONIK

UPPLEVELSER

VÄLGÖRENHET

VARFÖR SKALL DET 

VARA LÄTT ATT VÄLJA?

Medgåva  följer gåvokortet

med 360-valören.

Den är i sig själv en trevlig 

och fin gåva men mottagaren

kan dessutom välja

sin egen klapp online 

som levereras 

till mottagaren.

JULKLAPPSKORTET
Mycket att välja på med

-vårt eget unika gåvokort!

220:-
utan Medgåva

VALÖR 220

360:-
Medgåva ingår

VALÖR 360

Gåvokort ger enkelhet för givaren 

och stor valfrihet för mottagaren.

På kortet finns en värdekod till en websida 

där mottagaren väljer sin egen julklapp

bland ett stort urval produkter i 

kategorierna nedan.

 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 2019. 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. 



Lord Nelson 
Necessär
411147-95-0

Orrefors Jernverk 
Sängkammarljusstake 2-pack
410866-99-0 Orrefors Jernverk 

Gratängform
410882-00-0 Vit
410882-99-0 Svart 

Kosta Linnewäfveri 
Fleecepläd Triangle
410945-95-0 

Orrefors Jernverk 
Gjutjärnsskål
410877-99-0 
 

Lord Nelson 
Knivslip
411150-99-0

Orrefors 
Jernverk 
Santoku
kniv
410868-94-0 

Orrefors 
Jernverk 
Kökskniv
410867-94-0

Kosta 
Linnewäfveri 
Brandfilt
Paradise
410756-00-0

Kokbok 
Per Morberg
430902-00-0

MEDGÅVOR TILL JULKLAPPSKORTET 2019

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

Lord Nelson 
Stålflaska
411151-99-0

 
Lord Nelson
Termosflaska
411149-99-0
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Lyxkortet är till för dig som vill ge bort något extra ochpremiera mottagaren. sortimentet är skapat 
för att ge en lyxig känsla och är laddat med minst 100 exklusiva produkter från starka och attraktiva 
varumärken.

                  SE DET AKTUELLA SORTIMENTET PÅ DINLYXGAVA.SE        500 KOD: LYX500

När du vill premiera 
någon lite extra!

500:- /st
Exklusive moms vid 10 st

Fraktkostnad 75:-
tillkommer.
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Ge något fint till dem du tycker om 
och gör världen till en bättre plats
Rädda Barnen-kortet är julklapp och välgörenhet i ett.  
För varje gåvokort du köper går 50 kr till Rädda Barnen.  

Gåvokortet innehåller upp till 200 produkter från  
internationellt erkända varumärken. 

LEVERANSINFORMATION 
Den gåva du väljer kan endast levereras inom Sverige och 
skickas som ett postpaket med SMS-funktion. När paketet 
levererats till Postens närmaste utlämningsställe får du 
din avi via SMS och därför är det viktigt att du uppger 
rätt mobilnummer.

Din beställning måste vara oss till handa enligt sista gil-
tighetsdatum som redovisas på kortets insida. Efter detta 
datum är ditt kort förbrukat och kan ej utnyttjas.

Gåvokortet med tillhörande kortnummer är en värdehand-
ling och bör sparas tills din gåva har levererats så att du 
lättare kan få hjälp vid eventuella frågor.

ERBJUDANDE 20%  PÅ KOSTA BODA ART HOTEL!
Som innehavare av God Jul med Rädda Barnen får du 20% 
rabatt på logipriser på Kosta Boda Art Hotel. Mer informa-
tion finner du på hemsidan rb.dingava.se.

KUNDTJÄNST
Kontakta God Jul med Rädda Barnens kundtjänst om du 
har några frågor eller om något skulle vara fel med din 
gåva när den har levererats. Felaktig levererad vara re-
turneras fraktfritt, i enlighet med leverantörens lämnade 
instruktioner. Reklamation måste göras inom 8 arbets-
dagar efter mottagen utleverans. Retur får först ske då 
reklamation gjorts.

För att kontakta vår kundtjänst logga in på 
rb.dingava.se och klicka på support.

TILL FÖRMÅN FÖR:
ETT GÅVOKORT TILL FÖRMÅN FÖR  

FÖRETAG I SVERIGE OCH RÄDDA BARNEN

S e  d e t  a k t u e l l a  s o r t i m e n t e t  p å  r b . d i n g a v a . s e
k o d :  D E M O 3 6 0

360:- /st
Exklusive moms vid 10 st

Fraktkostnad 75:-
tillkommer.

Gåvokort med extra 
välgörenhetsfaktor!
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KAN VI HJÄLPA DIG MED 
INSLAGNING AV JULKLAPPAR?

Flertalet produkter i detta erbjudande levereras i trevliga 

presentförpackningar, men om du vill slå in gåvorna 

i julpapper så tillkommer en kostnad på 25:-/paket.

Fyll säcken 
med omtanke.  

Att ge, skapa glädje och bygga relationer är en viktig del av ditt varumärke.  Majoriteten av 

alla affärer skapas genom mänskliga möten och relationer, därför är det av stor vikt att vårda, 

underhålla och stärka dessa band. Genom att använda de naturliga högtiderna för att bygga 

och stärka dina relationer kan du ge ditt varumärke ny energi och växtkraft. Därför är Julen 

ett ypperligt tillfälle att ge en genomtänkt gåva istället för att få.  Det du istället får tillbaks i 

retur är motiverade anställda och tacksamma kunder som är redo att jobba med ditt företag 

ytterligare ett år. 

I den här katalogen har vi samlat genomtänkta gåvor i olika prisklasser och för den som vill ha 

valfrihet kan vi erbjuda Julklappskortet, ett av de starkaste gåvokortskoncepten som finns på 

den svenska marknaden. 

Missa inte olika möjligheter i katalogen att snyggt och diskret få med ditt varumärke 

när gåvan överlämnas.

Välkommen att kontakta oss med dina tankar kring julgåvor, profilreklam & profilering.
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Fyll säcken 
med omtanke.  
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360:- /st
Exklusive moms vid 20 st

Ord:

639:- 

PLUTO LJUSSTAKE
Pluto ljusstake i tre olika färger..  
Designad av Lena Bergström
H 124 mm Ø 166 mm

Grå  Art. nr:  7061801
Klar   Art. nr:  7061800
Guld/brun   Art. nr:  7061802

88



PEAK BOWL 
Slipad skål designad 
av Martti Rytkönen.
Art. nr: 6320218.  
Mått: H 110 mm Ø 155 mm

Klar
Art. nr: 7001710

Grön
Art. nr: 7001705

Blå
Art. nr: 7001706

Bärnsten
Art. nr: 7001707

9

  

360:- /st
Exklusive moms vid 20 st

Ord:

719:- 

BRUK SERVERINGSSKÅL MELLAN
BRUK skål finns i fyra olika färger.  
Designad av Anna Ehrner
H 110 mm Ø 215 mm 
+ salladsbestick
Leveraras i  en exklusiv giftbag.

360:- /st
Exklusive moms vid 20 st

Ord:

748:- 

PAKETPRIS

 

+
Ingår i priset
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KARAFF + 2-PACK GLAS
Set om två vinglas samt en trevlig vinkaraff ur serien More. Leveraras i trevlig originalkartong och en exklusiv giftbag. 

OBS! Detta är ett unikt erbjudande endast hos NWP.
Art. nr: 6001705

Glas: H 215 mm, Ø 84, 44 cl
Karaff: H 245 mm, Ø 157 mm, 150 cl

 

WHY SETTLE FOR 
LESS WHEN YOU
CAN HAVE MORE?

Unik kampanj!  MORE vinkaraff + 2 st vinglas
MORE lyfter fram dryckens bästa egenskaper och fulla potential. Elegant design möter funktion.  

Tål maskindisk. Design Erika Lagerbielke.

360:- /st
Exklusive moms vid 20 st

3 DELAR

Ord:

718:- 
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GIN & TONIC GLAS 4-PACK
Set om 4 Gin & Tonic glas, 64 cl.
Leveraras i trevlig originalkartong. 
Art. nr: 6313001 
H 200 mm Ø 106 mm

Barserien CITY är en modern klassiker med tydlig Orreforskänsla. 
Kaxig, maskulin och elegant. Design Martti Rytkönen

360:- /st
Exklusive moms vid 20 st

CITY MIXERGLAS +  
2 ST DOF + DRINKBOK
City Mixerglas med sked 65  cl
Art. nr: 6001703  
H 170 mm Ø 89 mm
City DOF 34 cl 2-PACK
H 91 mm Ø 86 mm
Leveraras i trevlig originalkartong 
och en exklusiv giftbag. 

CITY mixerglas + 2 st dof + drinkbok

GIN
Ord:

479:- 

4-PACK

360:- /st
Exklusive moms vid 20 st

4 DELAR

 

+
Ingår i priset
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275:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning

SAGAFORM HOLD LYKTA/VAS  MEDIUM
Hold är en unik vas och ljushållare designad av 
PascalCharmolu.  Som Vas går den  att justera 

genom att flytta upp eller ner 
metallhållaren för att med stil kunna 

stötta upp höga snittblommor. 
Finns både i Guld och Silverfärgad metall

Art. nr: 5018036 Silver
5017869 Guld

Mått: Höjd 150 mm och diameter 110 mm
Pris: (1-48 st) 299:- (>48 st) 229:-

SAGAFORM LOOP LJUSSTAKE
Loop är en generös och dekorativ ljusstake i 
guldfärgad metall. Platformarna är storleksanpas-
sade för blockljus. Den guldiga färgen och de mjuka 
formerna ger en lyxig, mysig känsla hemma!  
Art. nr: 5017906B
Mått: 270 x 200 mm
Pris: (1-48 st) 299:- (>48 st) 275:-

TO HAVE
AND TO HOLD.

Hold. Prisbelönt design 
från Sagaform*

*Vinnare av 
amerikanska 

Global Innovation 
Award!

229:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning
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199:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning

360:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning

SAGAFORM LANTERNA NATURE
Elegant lanterna med en blandning av Natures signaturmaterial, ek, 

glas och rostfritt stål som är så fint ihop. Gör sig lika bra som lanterna, 
vas och till och med vinkylare! Helt enkelt en must have!

Art. nr: 90749339
Storlek:  Ø 18.5 cm, höjd 23 cm

Pris: (1-48 st) 429:- (>48 st) 360:-

SAGAFORM KARAFF + GLAS HAPPY HOLIDAY
Karaff med ett bambulock med silikonkant för tät 
passform. Ihop med ett dricksglas, snyggt packat i 
en presentförpackning. Perfekt gåva!
Art. nr: 5003487
Pris: (1-48 st) 249:- (>48 st) 199:-

12 13



LEAF PLÄD
Du ser hur skön den är.

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

SAGAFORM LEAF PLÄD
Underbart lyxig, mjuk och stor pläd i en läcker skimrande grå alt benvit 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. 
Art. nr: 5018107  Leaf, fleece pläd vit
                5018108 Leaf, fleece pläd grå
Material: 100% Fleece/polyester
Storlek: 130x170
Pris: (1-48 st)299:- (>48 st) 275:-

275:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning

”HALLÅ! KAN DU SÄNKA 
   FLASKAN LITE?!”
BILMUGG
En flaska för varm och kall dryck. Håller garanterat vätskan sval i 24 timmar. 
Nu med högtalare i korken. Ca 60 min vid uppspelning på max volym. 40 min 
för att ladda batteriet fullt. Produkten är CE-märkt och vattentålig.
Art. nr: 5018061 svart
Art. nr: 5018062 guld
Art. nr: 5018063 rostfritt
Pris: (1-48 st) 360:- (>48 st) 331:-

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

331:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning
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SAGAFORM WINTER JULKLAPPSSPEL
Tärning, tidtagarur och regler för ett lyckat 
julspel med släkten eller vännerna.
Art.nr: 5017763
Förp.typ: Jutesäck
Pris: (1-48 st) 99:- (>48 st) 90:-

Färdigt kit för Sveriges nya jultradition: 
JULKLAPPSSPELET!

90:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

TAPAS SET
Ge en känsla av medelhav när den behövs som mest.

SAGAFORM TAPAS SET MED OLIVER
Ett tapas-inspirerat gåvoset med två skålar i olika storlekar, 
en assiett och en burk med Zeta ekologisk olivmix. 
Alltihop snyggt packat i en presentkartong.
Art. nr:  5018112
Pris: (1-48 st) 360:- (>48 st) 331:-

331:- /st
Exklusive moms vid 48 st.

exkl. moms & märkning
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249:- /st
Exklusive moms vid 50 st

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

499:- 

ORREFORS JERNVERK LJUSHÅLLARE 2-I-1
I vår nya designserie från Jon Eliason kommer dessa 

vändbara  ljusstakar. Snygga precis som dom är eller fyll 

dom med läckerheter eller pynt som följer årstider/säsongen. 

Art. nr: 410880

Färg: svart 99

Storlek: 5x12,5 cm

Material: Gjutjärn, emaljerad insida

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

ORREFORS JERNVERK  GJUTJÄRN FAT
Art. nr: 410879
Färg: svart 99 
Storlek: 4,5x30 cm
Material: Gjutjärn

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

499:- 

ORREFORS JERNVERK  GJUTJÄRN SKÅL STOR
Art. nr: 410878
Färg: svart 99
Storlek: 10x25 cm
Material: Gjutjärn

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

Gjutjärnsskålar & 
Stengodsstakar
Stilren design i gjutjärn av Jon Eliason. 
Läckra fat, skålar och ljusstakar som 
ger dukningen och hemmet karaktär. 

16



360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

599:- 

249:- /st
Exklusive moms vid 50 st

ORREFORS JERNVERK LJUSSTAKE 2-PACK
I vår nya designserie från Jon Eliason kommer dessa moderna ljusstakar i 

gammaldags stil. Designen är hämtad från tiden då vi inte hade el och fick  
ha ljuset med till sängkanten. Snygga precis som dom är eller fyll dom med 

läckerheter eller pynt som följer årstider/säsongen. 

Art. nr: 410866

Färg: vit 00, svart 99

Storlek: 5x12,5 cm

Material: keramik, emaljerad insida

ORREFORS JERNVERK LJUSSTAKE FLASKA
Denna charmiga ljusstake i porslin är formad som 
tre flaskor som sitter ihop. Ger ett fint ljussken då 

ljusen hamnar i olika höjd.
Art. nr: 411146

Färg: vit 00, grå 95
Storlek: 17, 21 resp 30 cm

NYHET 
HÖST & VINTER

2019
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NYHET 
HÖST & VINTER

2019
360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

499:- 

ORREFORS JERNVERK GRATÄNGFORM STOR 
Denna gratängform är utmärkt för den stora middagen.  
Färg: svart 99 
Storlek: 40x25x7 cm 
Material: stengods, emaljerad insida 
Art. nr: 410946 
9920099
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360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

ORREFORS JERNVERK GJUTJÄRN KASTRULL 
I vår nya designserie från Jon Eliason kommer denna 
kastrull i en stilren och snyggt stram design. Lätt att 
hålla ren och fungerar på alla typer av hällar. 
Art. nr:  410875

Färg: svart 99

Storlek: 10x15cm

Material: gjutjärn 

ORREFORS JERNVERK GJUTJÄRN SERVERINGSFAT 
I vår nya designserie från Jon Eliason kommer detta fat i 
stilren design. Ett kul sätt att duka upp ”små-plocks-maten”. 
Kombinera gärna med andra produkter från samma serie, 
Art. nr: 410876 
Färg: svart 99 
Storlek: 35x12 cm 
Material: gjutjärn, emaljerad insida och  skärbräda i trä

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

360:- /st
Exklusive moms vid50 st

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

FRAMTIDA KLASSIKER 
SIGNERADE JON ELIASON
Gjutjärn är hett, hållbart och spännande. För Orrefors Jernverk har en av 
Sveriges mest produktiva designers, Jon Eliason, tagit fram en ny serie med ett 
tydligt modernt formspråk på produkter med en lång historia och tradition. 

De olika produkterna har, trots att de är gjorda i solitt emaljerat gjutjärn eller 
stengods, en lätthet i formen och serien, som kombinerar ren matlagning med 
uppläggningsfat och ljusstakar som rätt kombinerat sätter sin prägel på hela 
hemmet.

Ord:

599:- 

Ord:

599:- 

Ord:

399:- 

Ord:

599:- 

ORREFORS JERNVERK GRATÄNGFORM 2-PACK 
I vår nya designserie från Jon Eliason kommer dessa gratängformar. 

De passar brevid varandra i ugnen och är stapelbara i skåpet. 

Kombinera gärna med fler artiklar från samma serie.

Art. nr: 410881 

Färg: vit 00, svart 99

Storlek: 21x28cm

Material: keramik med gjutjärnskänsla och glaserad insida

9922099

ORREFORS JERNVERK GJUTJÄRN STEKPANNA 
I vår nya designserie från Jon Eliason kommer denna stekpanna helt i gjutjärn i en 

stram och stilren design. Lätt att hålla ren och fungerar på alla typer av hällar. 
Art. nr:  410873

Färg: svart 99
Storlek: Ø 27cm

Material: gjutjärn

9922099 
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KOCKKNIV 20CM YAXELL ZEN
Vinnare av Aftonbladets stora knivtest 2016 och 2017 
och 2018!

Kniven består av 37 lager rostfritt stål. 18 lager hårt och mjukt 
stål varvat på var sida om kärnan av VG-10 stål. Det är dessa 
lager som bildar det otroligt vackra Damaskus-mönstret. Den 
övre delen av bladet bankas för att få till ett karaktäristiskt 
utseende. Dessutom poleras hela bladet för att ge en yta som 
är så blank så att det går att spegla sig i den. Handtaget är 
tillverkat i svart Mikarta med dubbla högblanka nitar.
Art. nr: Y-35500

Bäst i Test!

879:- /st
Exklusive moms.vid 6 st

Ord:

1199:- 

Vassare 
klapp 
finns inte.  

360:- /st
Exklusive moms.vid 10 st

Ord:

520:- 

CAB FLORENS SKINNFÖRKLÄDE
Vackert skinnförkläde med detaljer i metall, justerbar 
halsrem samt långa knytband för midjan, 
Storlek: 80x57 cm.
Art. nr: 7774410 Svart, 7774426 Cognac 

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

VILL DU HA EGEN PRÄGLING?
Kliche 1250:-
Uppsättningskostnad prägling 350:-
Förkläde: 70:-/st

20



GLOBAL KNIVSLIP MED 2 HJUL
GÄLLER VID MINST 6ST
Art. nrG-91/SB

En samuraj i köket!
Globals design har varit den samma sedan knivarna börja-
de tillverkas i mitten på 80-talet. Globalknivarna är kända 
världen över och det är inte så konstigt!
Knivarna håller skärpan, är estetiskt tilltalande, slitstarka, 
behändiga och arbetsbesparande och det finns en speciell 
kniv för varje tillfälle i köket. Det är sådant man gillar om 
man älskar att laga mat. Matlagningen blir helt enkelt ro-
ligare om man har redskap som fungerar. Man blir, ursäkta 
ordvalet, eggad till gastronomiska stordåd!

GLOBAL 3-DEL KNIVSET
Knivset med 3 storsäljar-knivar ur Globals se-
rie Classic som du kommer långt med i köket!
Art. nr: G-2538

319:- /st
Exklusive moms.vid 6 st

Ord:

399:- 

1839:- /st
Exklusive moms.vid 6 st

Ord:

2479:- 
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LE CREUSET PEPPARKVARN 30 CM
Le Creuset pepparkvarn 30 cm är en praktisk pepparkvarn 
tillverkad av akryl, vilket gör att den är ett mycket dekorativt 
inslag på matbordet eller på köksbänken. Med denna kan 
du effektivt krydda maten tack vare den keramiska kvarnen 
som med en enkel inställning maler pepparkornen till valfri 
storlek. Knoppen av rostfritt stål har samma stil som den på 
anrika Le Creusets ikoniska gjutjärnsgryta. 
Le Creuset lämnar 10 års garanti på produkten.
Art. nr:   Matt svart   96002 80 01 40 0 00 
                  Blank svart  96002 80 00 00 0 00

359:- 
Exklusive moms vid 10 st

Finns i 3 klassiska färger!
LE CREUSET MORTEL STENGODS
Mortel i stengods från Le Creuset. Sätt smak på maten med nystötta kryddor och örter. Sten-
godset absorberar inte smak eller färg från dina kryddor. Insidan av morteln samt stötens ände 
är oglaserade vilket ger optimal effektivitet och hygien. Ger en vacker färgklick till det kök!
Art. nr:  91003 40 00 60 0 00  Röd 
                91003 40 01 40 0 00  Svart

Ord:

2249:- 

Finns i 3 klassiska färger!

199:- /st
Exklusive moms vid 10 st

360:- /st
Exklusive moms vid 10 st

LE CREUSET UGNSFORM STENGODS SET
Set med 2 ugnsformar 18+26cm från Le Creusets stengodsserie, perfekt till ugnsrostade 

grönsaker, kyckling eller fisk. Faten har en klassisk design med en emaljerad sandfärgad insida 
som gör dem lätta att rengöra och förhindrar att lukt och smak absorberas. Precis som Le Creusets 

övriga sortiment finns ugnsformarna i en mängd färger och former som garanterat kommer att 
liva upp dukningen.

Ugnsformarna klarar temperaturer från -18°C till +260°C, och tål även mikrovågsugn, ugn, frys, kyl 
och maskindisk. Kort sagt är detta formar som klarar matlagning både till vardags och fest, och 

kommer hålla livet ut!
Art. nr:  69246 00 06 00 00 3  Röd

69246 00 14 00 00 3  Svart 

22
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RUND GRYTA 4,2 L
Volym: 4,2L (24cm)
Färg: orange, röd, svart

OVAL  GRYTA 4,1 L
Volym: 4,1L (27cm)
Färg: orange, röd, svart

Finns i 3 klassiska färger!

23

RUND GRYTA 4,2 L
Volym: 4,2L (24cm)
Art. nr:   21177 24 09 02 4 30 Orange   
                21177 24 06 02 4 30  Röd         
                21177 24 14 02 4 30  Svart    

OVAL  GRYTA 4,1 L
Volym: 4,1L (27cm)
Färg: orange, röd, svart
Art. nr:   21178 27 09 02 4 30  Orange    
                21178 27 06 02 4 30  Röd  
                21178 27 14 02 4 30  Svart    

Finns i 3 klassiska färger!

1359:- /st
Exklusive moms vid 10 st

Ord:

2249:- 

1359:- /st
Exklusive moms vid 10 st

Ord:

2249:- 

Grytor som alla vill ha på sitt bord i vintermörkret.

God Smak. God Jul. 

22 23



ORREFORS JERNVERK 3-PACK KNIVAR
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, tomatkniv 13 cm 
9923099

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

799:- 

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

ORREFORS JERNVERK SKÄRBRÄDA OCH KOKBOK 
En gedigen skärbräda av trä är tveklöst vackrast att ha i köket. 

Denna skärbräda är gjord av acacia som ger den en naturligt 
vacker lyster, är rikt på naturliga oljor och står bra emot

 vattenpåverkan. Skärbrädan är av ändträ som ger ett starkt 
ytskikt. Med skärbrädan följer en fin inbunden kokbok av 

Per Morberg som knappast behöver en djupare presentation. 
Unikt kombinationserbjudande, bara hos oss på NWP!

Art. nr: 432000
Förpackning: presentkartong

Mått: 36x24x2 cm
Material: Acacia

9923099

INSPIRERAS AV MORBERG
Skärbräda och kokbok

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

599:- 

24



ORREFORS HUNTING COOLER 
Kylbag i grov canvas med justerbar axelrem och ordentliga handtag. 
Med rejäl isolering håller den matsäcken kall under hela utflykten.  
Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 27 L
Art. nr:  410846
9922099

ORREFORS HUNTING COOLER BACKPACK 
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort huvudfack 
och tre mindre fickor för tillbehör. yggsäcken har reglerbara 
remmar och håller picnicen välkyld under hela dagen. 
Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 23 L
Art. nr:  410847 
9923099

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

499:- 

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

499:- 
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2500g800g 1500g

LÅDAN KAN MÄRKAS MED 
INBRÄND LOGOTYP*199:- /st

Exklusive moms 
och märkning

vid 10 st

119:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

Från

KARAMELLO JULSÄCK
ART.NR BESKRIVNING VIKT PRIS

61716 Julsäck liten 500g 119 kr

61704 Julsäck mellan 189 kr

61705 Julsäck stor 329 kr

MÄRKNING AV JULSÄCK MED EGET TRYCK
ART.NR PRIS

25-50 +29 kr

51-200 +27 kr

201-500 +25 kr

501- +23 kr

Schablonkostnad tillkommer med 600 kr/design. 
Säckarna trycks med fyrfärgstryck (CMYK).
Vid repetitionsorder tillkommer 300 kr/order. 
Vid order under 25 säckar tillkommer 10 kr/tryck. 
Leveranstid c:a 2 veckor efter godkänt korrektur.

Från

KARAMELLO TRÄLÅDA INSLAGET GODIS
ART.NR BESKRIVNING VIKT PRIS

61736 Trålåda liten 800g 219 kr

61737 Trälåda mellan 1500g 319 kr

61738 Trälåda stor 2500g 449 kr

KARAMELLO TRÄLÅDA BRAVO KOLA
ART.NR BESKRIVNING VIKT PRIS

61763 Trålåda BRAVO 1300g 239 kr

KARAMELLO TRÄLÅDA PRALINKULOR
ART.NR BESKRIVNING VIKT PRIS

61762 Trålåda liten 800g 199 kr

61764 Trälåda mellan 1500g 299 kr

61765 Trälåda stor 2500g 399 kr

*Inbränd logotyp ingår
vid köp av fler än 
50 st lådor. 

För inbränd logotyp 
tillkommer en kliché-
kostnad på 500 kr per 
bränning. 

För extra bränningar 
tillkommer även 5 kr per 
bränning och låda.

Vid köp av färre 
än 50 st ingår istället
tryckta julkort med 
din logotyp till varje låda.

Leveranstid c:a 3 veckor 
efter godkänt korrektur.

KARAMELLO JULKORG INSLAGET GODIS
ART.NR BESKRIVNING VIKT PRIS

61701 Julkorg liten 1500g 319 kr

61702 Julkorg mellan 2500g 449 kr

61703 Julkorg stor 3500g 599 kr

61700 Julkorg jätte 5000g 789 kr

LEVERERAS MED CELLOFAN OCH 
ROSETT!

1500g
2500g

3500g
5000g

LEVERERAS MED CELLOFAN OCH 
ROSETT!

Från

19

STRUTAR

JULSTRUT

Mor Emmas Art.nr: 9030 80 g 29 kr

Tomtekarameller Art.nr: 9031 80 g 29 kr

BRAVO kola Art.nr: 9032 80 g 29 kr

Sötlakrits Art.nr: 9033 80 g 29 kr

Salt vit chokladlakrits Art.nr: 9034 80 g 29 kr

Skumtomtar Art.nr: 9035 50 g 29 kr

Tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. 

För helt egen design tillkommer en klichékostnad på 900  kr/

design. Minsta antal för julstrutar är 100 st. För helt egendesignade 

julstrutar tillkommer 10 kr per strut, minsta antal 250 st. 

Leveranstid ca 2 veckor efter godkänt korrektur. 

Mor Emmas
karameller

Tomte-
karameller

BRAVO
kola

Salt vit
chokladlakrits

Skumtomtar

Sötlakrits

KARAMELLO JULKORT
ART.NR BESKRIVNING PRIS

61709 Julkort standardmotiv 15 kr

319:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

Vid köp av julkort ingår tryckt standardmotiv 
(välj mellan rött och vitt tema) mer er logotype 
i 4-färgstryck /CMYK. För helt egendesignat 
julkort tillkommer det en klichékostnad på 
600:-/design.

26



Hur smakar en god relation?
Du bestämmer, vi förpackar i julanpassat format

LAKRITSRÖR 3-PACK
Lakritsrör i 3-pack med guld, silver, brons. Tryckt standardmotiv i 
4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på rör och burkar 
tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design.
Art. nr: 8512
Vikt: 480 g

PAPPASK MED INSLAGET GODIS
Tryckt standardmotiv mer er logotyp 
i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt 
egendesignad ask tillkommer det en 
klichékostnad på 900:-/design
Art nr: 61775
Vikt: 225g
Minsta antal: 25st

199:- /st
Exklusive moms, 

vid 50 st

79:- /st
Exklusive moms, 

inklusive logo vid 25 st

LAKRITSBURKAR
Tryckt standardmotiv i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen 
design på burkar tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design.
Vikt 160 g

59:- /st
Exklusive moms, 

vid 50 st

Art. nr:  8513 Salt Citronlakrits
Art. nr:  8514 Salt/Vit Chokladlakrits
Art. nr:  8515 Chokladöverdragen skolkrita
Art. nr:  8516 Salmiakmandel
Art. nr:  8517 Saffransmandel
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Exklusiva graverade bagagetags
i naturmaterial/metall 
från Quickbutton

NATURLIGT &
PERSONLIGT
TAGGAT.

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

Liggande Stående

NATURE LUGGAGE TAG
Exklusiv semi-oval bagagetag med gravyr som kan person-
aliseras med namn och varumärke. Rem i konstläder med 
metallspänne. Du kan välja mellan stående och liggande 
format.

Aluminium Nature
H3LT6455ALP2000 (Liggande)
H3LT5564ALP2000 (Stående)

Wood Nature
A3LT6455WOPNA (Liggande)
A3LT5564WOPNA (Stående)

Brass Nature
H3LT6455MNP3000 (Liggande)
H3LT5564MNP3000 (Stående)

168:- /st
Inklusive gravyr, 

Exklusive moms.vid 50 st

NYHET 
HÖST & VINTER

2019
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CAB SECURE PLÅNBOK MED MEKANISM 
Modern plånbok i aluminium/läder med RFID, totalt finns det plats för 6 kort. 
Storlek 9,6x6x1,4 cm
Art nr: 61-110 Svart
Art nr: 61-120 Brun
Art nr: 61-326 Svart

CAB SECURE PLÅNBOK MED MEKANISM
Modern plånbok i aluminium/läder med RFID, totalt finns det plats för 8 kort. 
Storlek: 10x7x2 cm
Art nr: 62-110 Svart
Art nr: 62-120 Brun
Art nr: 62-326 Svart

298:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

360:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

Ord:

520:- 

LÄCKERT OCH EXKLUSIVT I ÄKTA LÄDER FRÅN CARLOBOLAGET

SNABBA CASH.
NYHET 
HÖST & VINTER

2019

VILL DU HA EGEN PRÄGLING?
Kliche 1250:-
Uppsättningskostnad prägling 350:-
Prägling Plånbok: 30:-/st
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CAB LONDON TROLLEY 
Svart Kabinväska i Ryan Air, fyra dubbelhjul,
 justerbart teleskoshandtag samt kombinationslås
Art nr: 8328710 Svart

8328750 Röd
8328771  Silver

Storlek:  55x40x20 cm

360:- /st
Exklusive moms.vid 10 st

360:- /st
Exklusive moms 

och märkning vid 10 st

TROLLEY LINE HARDSHELL
Kabinväska med 4 wheel spinner, huvudfack med 
spännband och heltäckande mellanvägg med dragkedja. 
Teleskophandtag.
Art. nr: 158510
Färg: 435 cerise, 990 svart
Material: ABS plast
Mått: 35x20x54 cm
Volym: 38 liter

ALLT FÖR 
RESAN FRÅN 

CARLOBOLAGET

30

240:-/VÄSKA



URBAN LINE DUFFLE BAG
Snygg dufflebag, perfekt för weeken-

dresan. Förstärkt botten, ytterfickor på 
båda kortsidor och stor frontficka på ena 

långsidan. Detaljer i PU läder, avtagbar 
axelrem med metallspännen. 

Material: 600D polyester / PU coating
Mått: 55x25x29 cm. 

Volym: ca 45 liter
Art.nr: 158834

URBBAN LINE BACKPACK
Vadderad ryggsäck i en modern kollektion med 
exklusiva materialval.Frontficka med organizer 
samt sidofickor, innerfickor och formsydda 
axelremmar med bröstrem. Kraftigt vadderad 
mot ryggen.
Material: 600D polyester / PU coating
Mått: 28x13x48 cm. Volym: ca 17 liter 
Art.nr: 158833

URBAN LINE COMPUTER CASE
Vadderat datorfodral med tryckknap-

par och slipin handtag. 
Material: 600D polyester / PU coating

Mått: 39x26x2,5 cm
Art.nr: 158838

URBAN LINE TOILET CASE
Neccessär med flera förvaringsfack och fickor på insida av locket. Bärhandtag och 
upphängningskrok på insidan. 
Material: 600D polyester / PU coating
Mått: 25x10x21 cm . Volym: ca 4 liter
Art.nr: 158835

URBAN LINE BRIEFCASE
Vadderad portfölj i en modern kollektion med exklusiva 
materialval.Två ytterfickor, Handtag och detaljer i PU läder. 
Avtagbar axelrem med metallspännen. 
Material: 600D polyester / PU coating
Mått:  40x8x30 cm. Volym: ca 10 liter 
Art.nr: 158831

ÅTER PÅ 
KONTORET  
7 JANUARI

479:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

199:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

169:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

439:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st

439:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 10 st
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ELLENSBURG DENIM SHIRT
Denimskjorta i mjukt och slitstarkt indigofärgat tyg. Skräddarsydd passform med formad krage. 
Denna skjorta definerar den moderna dress coden. Med rötter i amerikanska västern ger Ellens-
burg en känsla av tidlöshet uppblandat med nutid. Herrskjortan har bröstficka.
 Öko-tex certifierad
Art. nr: Herr 352404, Dam 352405 
Material: 100% förtvättad bomullsdenim. 160g/m2

Storlek: Herr S–4XL , Dam  XS–XXL   

BELFAIR OXFORD SHIRT
Belfair är en uppdatering av den klassiska oxfordskjortan där traditionella 
särdrag som ”button down collar” kombineras med moderna detaljer. 
Oxfordkonstruktionen är vävd med högkvalitativa bomullsgarner och tyget 
har i slutskedet genomgått tvätt för att få till den där extra mjukheten i tyget. 
Oxfordskjortan är ett självklart plagg i garderoden som ger en känsla av 
komfort tillsammans med en preppy avskalad look. 
Art. nr: Herr 352400, Dam 352401
Material: 100% förtvättad bomullsdenim. 145g/m2

Storlek: Herr S–4XL , Dam  XS–XXL   
Red 
35

French blue/
White stripe

50500

Dark navy
580

Black
99

Burgundy/
White stripe

3800

French blue 
505

Green 
67

Grey
921

White 
00

DENIM WITH     A TWIST

Dark indigo  
558

Denim blue 
581

Denim grey
920

599:- /st
Exklusive moms, 
inklusive brodyr 

vid 10 st

569:- /st
Exklusive moms, 
inklusive brodyr 

vid 10 st
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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, 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 och 3% elastan
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

Blue Oxford
530

White
00

Black
99

På en snygg denimskjorta är det inget annat 
än en lika snygg brodyr som gäller. Fram till 
31 december erbjuder vi en brodyr med max 
mått 10x10 cm på bröstet utan extra kostnad.

OBS! Kostnad för brodyrkort tillkommer.

Din brodyr på 
bröstet ingår!

599:- /st
Exklusive moms, 
inklusive brodyr 

vid 10 st

DENIM WITH     A TWIST
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1600:- /st
Exklusive moms 

och märkning vid 10 st

320:- /st
Exklusive moms 

och märkning vid 10 st

360:- /st
Exklusive moms 

och märkning vid 10 st

Ord:

400:- 360:- /st
Exklusive moms 

och märkning vid 10 st

Ord:

400:- 

999000457395 395000 995999360999

BASELAYER SET
Underställströja och långkalsonger i mjukt, 
kanalstickat material som ger effektiv fukttransport 
och hög komfort. Plaggen har platta sömmar som 
följer kroppens rörelser. Normal passform. 
Färgkod 999985.
1905332 herr
1905331 dam
Storlek: Herr XS-4XL, Dam XS-XXL
100% polyester 

CRAFT TRANSIT 25L BACKPACK 
Praktisk ryggsäck för vardagsbruk utrustad med två stora fack 
(ett med extra stoppning för laptop), mobiltelefonficka på 
utsidan med vatten-resistent dragkedja och sidfickori mesh 
för exempelvis vattenflaskor. 
Art. nr: 1905739
Material: 100% Polyester med PU coating
Storlek:25L. 27x17x44 cm

CRAFT TRANSIT BAG 35 L 
Praktisk väska för vardagsbruk med hand- och axelremmar, många 
fickor och stor Craft-logo. 35 L. 
Art. nr: 1905742
Material: 100% Polyester med PU coating
Storlek: 51x27x25 cm

BLOCK SHELL JACKET
Block Shell Jacket är en mångsidig 3-lagers, heltejpad 
skaljacka med bra väderskydd. Utrustad med vatten-
resistenta dragkedjor, innerficka, fram- och  
sidfickor samt bondade sömmar. 
1907994 herr
1907995 dam
Storlek: Herr S-4XL, Dam XS-XXL
WP 7000/MVP7000

669995
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CLIQUE OTTAWA HERR/DAM
Hoodjacka i mjuk och skön polyester för en sportigare 
look. Kommer i dam- och herrmodell samt en matchan-
de byxa Odessa. Jackan är utrustad med två fickor 
framtill med dragkejda samt innerfickor, en smart detalj 
för hörlurar samt att huvan har mesh inuti och dragsko.
Art.nr: Herr 021064 Dam 021065
Kvalitet: 100% polyester
Vikt: Enfärgade 215 g/m2 och melange 240 g/m2 
Storlek: Herr XS-3XL. Dam 34/XS-46/3XL

580 999592

CLIQUE OAKDALE  HERR/DAM
Sportig och funktionell hoodtröja utrustad med magficka och en 
extra dold ficka med dragkedja. Huvan har meshfoder och dragsko, 
elastisk band i ärmavslut samt mudd nedtill. 
Art.nr: Herr 021062 Dam 021063
Kvalitet: 100% polyester  
Vikt: Solid 215 gm2, Melange 240 gm2  
Storlek Herr: XS-3XL 
Storlek dam:  XS/34–3XL/46

580 999592

409:- /st
Exklusive moms vid 100 st.

Inklusive brodyr

439:- /st
Exklusive moms vid 100 st.

Inklusive brodyr

CLIQUE ODESSA 
Unisexbyxa i samma härliga kvalitet som 
Ottawa jackan och Oakdale hooden. Ny 
modern design och passform. Byxan har resår 
och dragsko i midjan och är utrustad med 
dragkedjor på de två framfickorna, bakfickan 
och nedtill vid benslutet.
Art.nr: 021066
Kvalitet: 100% polyester  
Vikt: 215g/m2  
Storlek: XS-XXL
 

9995

319:- /st
Exklusive moms vid 100 st.

CLIQUE CRESTON PARKAS
Modern vadderad parkas med 

härligt teddyfoder i huvan. Jac-
kan är utrustad med bröstficka 
med dragkedja, två framfickor 
med magnet och en innerficka 

med dragkedja. Kviltat foder och 
dragsko nedtill.

Art. nr: 020913
Kvalitet: 100% nylon, full dull 

taslon, 70D*320D samt trans-
parent PU-beläggning. W/P 

5000 och MVP 3000.
Storlek: XS-3XL

Pris: 995:– (vid –9 st)  
949:– (vid 10–49 st) 

895:– (vid 50– st) 

BASFÄRGER

895:- /st
Exklusive moms 

och märkning
vid 50 st

99
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BLAUPUNKT CONNECTED BRACELET BLP5160
Kontinuerlig koll av din aktivitetsnivå hjälper dig att vara 
mer aktiv, sova bättre och upptäcka en ny balans i ditt liv. 
Detta smarta armband med 1,44-tums display kollar dina 
framsteg steg för steg och jämför med ditt  dagliga mål.
Art. nr:   BLP5160

POWERBANK MAXIMUS TUV GS 11 000 MAH 
Platt powerbank med dubbla USB-portar för att ladda 
två enheter samtidigt - 11 000 mAh. Den har en stor 
tryckyta som passar utmärkt att digitaltrycka. Kabel 
medföljer för att ladda powerbanken med. Levereras i 
presentförpackning. Denna powerbank är TÜV-märkt.
Art. nr: 91033
 

SOUNDBLOCK 1546
Kraftfullt utseende och ljud med denna högtalare på hela 2 x 5W!
Snygg design i stilig retrolook och en fin detalj med läderflärpen.
Dessutom inbyggd mikrofon för telefonsamtal. 
Får en exklusiv look med gravyr.
Art. nr:  1546

AIR POWERBANK 4000MAH
Slimmad och lättviktad powerbank med 
4000mAh i kapacitet, digital LCD-display 
som indikerar hur många procents kraft de 
finns kvar och med en stor märkningsyta. 
En stilren gravyr skapar en lyxig känsla. 
Art. nr: 3164
 

BLAUPUNKT CONNECTED BACKPACK BLP0280
Mångsidig ryggsäck idealisk för dagliga resor eller affärsresa. Kompatibel 
med de flesta bärbara datorer från 13,3” till 15”. Har bland annat adapter 
för hörlurar (3,5mm) och USB-A samtanti-theftficka på ryggen. 
Med en brodyr blir detta en exklusivoch användbar julklapp!
Art. nr: BLP0280
 

XOOPAR ILO WIRELESS SPEAKER
Njut av 10-watts ljud och en rik bas med denna nya trådlösa akrylhögtalare. De ut-
bytbara LED-lamporna har olika lägen för att accentuera din logotyp till fullo. Koppla 
till en andra högtalare för att njuta av 2 X 10 Watts True Wireless Stereoljud för att ge 
ditt varumärke en ännu större boost!
Art. nr: 1853
 

VATTENRESISTENT RYGGSÄCK 95129 + 
STÅLFLASKA 98807
Ett set med vattenresistent duffelryggsäck 
samt Swingflaskan i rostfritt stål som håller 
värme eller kyla på drycken under många 
timmar. Perfekt julklapp för någon som 
spenderar mycket tid på resande fot.
Ryggsäcken märks med brodyr för en 
exklusiv look.
Art. nr:  95129 + 98807

359:- /st
Exklusive moms från 1 st.

259:- /st

Pris vid 25 exkl. moms. 
Lasergravyr ingår.

Startkostnad 
tillkommer

359:- /st
Exklusive moms från 1 st.

339:- /st
Exklusive moms och märkning

från 25 st.

359:- /st
Exklusive moms från 1 st.

359:- /st
Pris vid 10 ex exkl. moms.  

Fullfärgstryck ingår.
Startkostnad 

tillkommer

359:- /st
Exklusive moms 

och märkning.

HÅRDA
KLAPPAR
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Total ljudupplevelse.
Total frihet.

TRO
DINA

ÖRON

359:- /st
Exklusive moms 

och märkning.

BLAUPUNKT METAL BT HEADSET
Hörlurar från det tyska varumärket Blaupunkt med otroligt bra ljud och 10 timmars speltid. Anslut dessa hörlurar till din 
smartphone via Bluetooth eller AUX-ingången och spela din favoritmusik. Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även 
högupplöst ljud. De mjuka öronkuddarna gör att de sitter väldigt bekvämt. Med mikrofon så du även kan använda dom 
för telefonsamtal.
Art. nr:  BLP4100

Ord:

399:- 
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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. 
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LORD NELSON FROTTÉSET KUNGSHAMN 2+2
Fairtradecertifierat gåvoset med 2 st handdukar 50x70 cm 
och 2 st duschbadlakan 70x130 cm. Frottéserie av kammad 
öglefrotté. Passar den som gillar att skämma bort sig själv 
och sätta lite guldkant på tillvaron. 
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
Vikt: 550 g/m²
Art. nr:  416148
Förpackning: presentkartong
9920099

360:- /st
Exklusive moms & märkning

 vid 50 st Ord:

419:- 

NYHET 
HÖST & VINTER

2019

FAIRTRADE
- årets  schysstaste julklapp
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KOSTA LINNEWÄFVERI BADROCK COLLEGE 
Underbar morgonrock/badrock i vanligt collegetyg. 
Att ha på sig denna är som att går runt i en jättestor 
myströja. Två fickor med snygga kontrastsömmar 
och mudd i ärmarna. Huvband och skärp i midjan.  
Välj mellan tre olika färger. 
Tryck och brodyr tillkommer. 
Art. nr: 420642
Färg: grå 95, grafitgrå 97, vit 00
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Material: c:a 55% bomull, 45% polyester 
Förpackning: presentförpackning 
9922099

CollegeHoodie          

The World’s 
Greatest!

Badrock med inbyggd championkänsla.  
Bara hos oss på NWP! En ny, härlig crossover 
som bara måste få ett  läckert tryck på 
rygg eller bröst!

FAIRTRADE

360:- /st
Exklusive moms & märkning

 vid 50 st Ord:

549:- 

NYHET 
HÖST & VINTER

2019
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KOSTA LINNEWÄFVERI PLÄD MIA
En mjuk pläd som ger en härlig värme. Det självklara valet 
i soffan på hösten. De har en ljusgrå kontrastfärg på ena 
sidan. 245g/m²
Art. nr: 410897  
Färg: sand 03, marin 58, grå 95 
Storlek: 130x170 cm

Material: 45% ull, 30% akryl, 20% polyester, 5% kashmir
Förpackning: presentkartong
9923099

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

599:- 

NYHET 
HÖST & VINTER

2019
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KOSTA LINNEWÄFVERI FJÄLLBACKA 
SATIN 4-DELSSET

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda ränder.
Art. nr: 416052

Färg: sand 03, lavender 45, marin 58, grön 65, grå 95, svart 99
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

Förpackning: presentpåse 
9922099

360:- /st
Exklusive moms vid 50 st

Ord:

799:- 
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”En bra profilleverantör
skall förstå din affärsprocess 
och dessutom kunna 
lösa design, inköp 
och logistik 
åt dig.”
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SPORT

SMYCKEN

BADRUM & KÖK

FRITID

BÄDD & INREDNING

MEDIA & ELEKTRONIK

UPPLEVELSER

VÄLGÖRENHET

VARFÖR SKALL DET 

VARA LÄTT ATT VÄLJA?

Medgåva  följer gåvokortet

med 360-valören.

Den är i sig själv en trevlig 

och fin gåva men mottagaren

kan dessutom välja

sin egen klapp online 

som levereras 

till mottagaren.

JULKLAPPSKORTET
Mycket att välja på med

-vårt eget unika gåvokort!

220:-
utan Medgåva

VALÖR 220

360:-
Medgåva ingår

VALÖR 360

Gåvokort ger enkelhet för givaren 

och stor valfrihet för mottagaren.

På kortet finns en värdekod till en websida 

där mottagaren väljer sin egen julklapp

bland ett stort urval produkter i 

kategorierna nedan.

 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 2019. 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. 
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GÅVOTIDER
Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle

Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle

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

Rise & Shine!
Vad får dig att gå upp en måndagsmorgon och känna ”Yes! Jag är mitt varumärke denna vecka med!”
Kanske börjar det med att du drar på dig den läckra morgonrocken med ryggbrodyr du fick i julklapp?

Den som får dig att känna dig som att du går upp i ringen som en vinnare när du ser dig i spegeln.
Kanske är det bara den subtila känslan av att man har en arbetsgivare som är generös och omtänksam 

och ser det som ett av de bästa sätten att göra varumärken av sina medarbetare?
Vad vet vi, mer än att vi har gåvoprodukter som kommer att göra många människor glada i jul!

42 SIDOR GÅVOTIPS 
& ERBJUDANDEN 

VAD SKALL FÖRETAGET GE TILL PERSONAL OCH KUNDER I JUL?




