
TIPS PÅ JULGÅVOR
Till anställda & kunder



NYHET!TIPS PÅ JULGÅVOR
Rimliga julklappar

9506 exclusive TOILETry BAG

Praktisk toalettväska med tre fickor som gör det enkelt att 
organisera innehållet när du är på resor.

Storlek: 0,5 L (29*20)

9059 original liquid pack

Dryckespåse som är perfekt för resor. Passar flera av våra 
väskor och rymmer 1,5 liter vätska.

Storlek: 1,5L

6400/6405 turn up reflective hat

Ribbstickad reflexmössa med fleecefoder
insidan. Mössan gör dig lätt synlig i mörkret.

6410 Double layer  reflective hat

Mössa med fleecefoder på insidan och wind-
stopper. Perfekt för vandring och fritid, och 
ett bra val på kalla & blåsiga dagar.

6300 Original wool turnup hat

Stickad mössa i ull som håller dig skön 
och varm under kalla dagar. Mjukt och 
bekvämt fleecefoder på insidan. 

158,-

110,-

under 200 kr

178,-

170,-

118,-



NYHET!

NYHET!

9058 original waist pocket

Liten och praktisk midjeväska med 2 
flaskhållare.

• Stort huvudrum och litet uteutrymme
• Liten innerficka
• 2 små fickor i midjebältet
• Flera reflexdetaljer

Storlek: 4L (24x15x11cm)

6900 thinsulate wool glove

Bekvämt stickade handskar lämpliga för de 
flesta utomhusaktiviteter. 

• Extra förstärkning i handflatan
• Fleecefoder på insidan
• 3M Thinsulate stoppning för optimal vär-

me och skydd i kalla väderförhållanden

Storlek: M/L & L/XL

9057 ORIGINAL WAIST PACK

• Midjeväska med bra vaddering
• Bra justeringsalternativ
• 2 Utvändiga flaskfickor med        

justeringsmöjligheter
• Elastiskt band

Storlek: 8L (H=21  B=20  D=15)

4020/4022 original ultrafleece jacket

Lätt och bekväm microfleece jacka.

• Fukttransporterande material
• Sidfickor med dragkedja
• Elastisk resår i linningen

Strl.Herr: XS - 4XL 
Strl.Dam: XS - XL 
Färg: 05, 04, 08

Rimliga julklappar
TIPS PÅ JULGÅVOR

4020-05

4022-05

Köpes separat för användning på 
art. 9057. Kr. 8,-

Färgrika
Elastiska Stroppar

220,-

under 300 kr

278,-

278,-

298,-



TIPS PÅ JULGÅVOR
Rimliga julklappar

9010 basic business pack

Vår billigaste PC-väska med ett stort och rymligt 
huvudfack.

• Sorteringsficka i front
• Säkerhetsfack inlagt vid korsryggen
• Bra vaddering
• Flaskficka på bägge sidorna

Storlek: 28L (H49, B34, D17)

9240 urban travel bag

Rymlig weekendväska med modern design, 
perfekt för en weekendresa.

• Stort huvudfack
• Ficka för värdesaker på insidan
• Fack för skor/smutstvätt
• Avtagbar axelrem

Storlek: 57L (H30, L60, D29)

6800 Original down mittens

Lätta och bekväma dunhandskar som hål-
ler dig skön och varm på händerna under 
kalla vinterdagar.

Storlek: S/M - L/XL 9056 Original Bike pack

Sportig aktivitets-ryggsäck med helvadderad ryggplatta 
som sitter bra på ryggen när du är i aktivitet. Perfekt för 
cykling och löpning.

• Bröststropp + midjebälte
• Ficka för värdesaker framtill
• Fack + fästkrok för vätskepåse (art. 9059)
• Flaskficka på bägge sidorna

Storlek: 20L (H45, B25, D16)

9056-17 9056-28 9056-06 9056-04

BÄSTSÄLJARE

under 450 kr

338,-

398,-

438,-

358,-
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TIPS PÅ JULGÅVOR
Rimliga julklappar

4040/4042 KNITTED FLEECE

Stickad fleece til dam och herr i tre 
olika färger.

• Antinopp-behandlad
• Borstat insida
• Sidfickor med dragkedja

Strl.Herr: XS - 4XL
Strl.Dam: XS - XL

9021 simplicity backpack

Minimalistisk och snygg PC-väska med stort huvudfack 
med plats för både laptop och surfplatta.

• Huvudfack med separat ficka för en                         
bärbardata

• Separat ficka för surfplattor
• Flera organisationsfickor inuti
• Säkerhetsficka baktill
• Reflexinlägg på framsidan

Storlek: 19L (45x32x13,5cm)

6850 Original ski mittens

Exklusiva och varma skidhandskar med uttagbara 
inner vantar i dun, med getskinn av bästa kvalitet 
och vävd polyester i yttervanten.

• Lösa innervantar i dun
• Justerbar kardborrband runt handleden
• Enhands elastiskt snölås
• Vattenavvisande yttertyg

Storlek: M/L - L/XL

4040-02 4040-10 4040-25 4042-02 4042-10 4042-25

598,-

538,-

538,-

under 600 kr

Wrist Strap
for Ski mittens

Köpes separat till art. 6850, Kr 38,-



NYHET!
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7072 exclusive down jacket

Mysig och varm dunjacka i en exklusiv och bekvämt 
matt yttertyg. Snygg design vilket gör den lika lämplig 
i staden som i fjällen.

• Avtagbar huva
• Två utvändiga fickor och två innerfickor
• Elastiska handledsmanschetter
• Elastisk dragsko i midjan
• Vattentätt membran

Storlek: XS - 4XL

7073 hybrid down stretch jacket

Sportig hybridjacka för både män och kvinnor! 
Den perfekta kombinationen av rörlighet, låg vikt 
och isolerande ytor med 90% dun & 10% fjäder.

• Vadderat bröst/rygg av dun
• Stickade/Elastiska partier på sidor och ärmar
• Yttertyg i 4-vägs strech
• Elastiskt snöre i linningen

Strl.Herr: S  - 4XL
Strl.Dam: S  - 2XL

8500 exclusive down blanket
Lätt, bekväm och mjuk dun pläd. Perfekt att ta 
med på skidturen, i båten, runt lägerelden, på 
stranden, i hängmattan, på festival eller som täcke 
på campingen mm. Filten kan knäppas ihop som en 
poncho och kommer i en liten nylonpåse med 
handtag för enkel förvaring.

• Knappar för stängning
• Hällor för upphängning
• Kan användas som täcke

Storlek: 130 x 197cm

Som håller dig varm
TIPS PÅ JULGÅVOR

BÄSTSÄLJARE

1498,-

1798,-

1158,-



TIPS PÅ JULGÅVOR
Till de aktiva 

9082 Original Active pack
Sportig aktivitetsryggsäck som passar till både sport 
och vardag. Nättäckande bakplatta i skum som ger 
utmärkt luftflöde och ökad bärkomfort.

• Justerbar bröstrem
• Midjebälte med kardborre ficka
• Fack + fästkrok för vätskepåse
• Flaskficka på bägge sidorna
• Elastiske stroppar framtill för att fästa utrustning

Storlek: 21L (H47xB33xD17)

9084 original alpine pack
Allsidig turryggsäck med stort huvudfack och innerficka 
för värdesaker. Nät-täckande bakplatta i skum som ger 
utmärkt luftflöde och ökad bärkomfort.

• Justerbar bröstrem och midjebälte med zipflickor
• Eget fack + fästkrok för vätskepåse
• Elastisk front ficka
• Flaskficka på båda sidorna

Storlek: 25L (H43xB25xD16)

9082-10 9082-06 9082-17 9082-28

9059 Original liquid pack 

Drickpåse som passar flera av våra 
väskor. Stor öppning för enkel 
påfyllning och läckagefritt vattenlås

Storlek: 1,5L

638,-

Köpes separat till 
art. 9084. Kr. 12,-

Färgrika
detaljer

478,-

118,-
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mössa + handskar 
Till den som har allt! 
Mössan och vantarna passar lika bra på en 
resa som till en snygg outfit. Kombinationen 
av ull och fleece håller dig varm kalla dagar.

vantar + midjeväska
För vinterns skidresor!
Varma skidvantar med avtagbara innervantar
i dun- och midjeväska med flera fack. Perfekt
för vinterns skidresor.

toalettväska + väska
För resenären! 
Praktisk toalettväska med hängkrok och 
weekendväska som även kan användas som 
kostymväska. Perfekt för resor.

säck + sportsväska
För de sportiga!
Sportig aktivitetsväska och väska i matchande 
färger. Lämplig för både sport och vardagsliv.
(finns i flera färger)

Säck + drickpåse
För den aktive!
Sportig aktivitetsväska med hängkrok
för dryckespåse.
(väskan finns i flera färger)

Art.9056
Art.9059

Art.9082

Art.9300

Art.9506
Art.9510Art.9058

Art.6850

Art.6900

Art.6300

Presentpaket
TIPS PÅ JULGÅVOR

456,-

876,-

456,-

816,-

816,-



Alla priser är exkl. moms. Frakt tilkommer. 


