
Vi hjälper er med packning  
och hemleverans av

DEN PEFEKTA 
SOMMARGÅVAN!
det är bara att välja och vraka!

Har ni  
en hälsning  skickar vi med  den utskriven  på tjockt,  fint papper!

Pris inkl 1-färgs tryck. 
100st 70kr/st  •  250st 60kr/st  •  500st 57kr/st

Pris inkl 1-färgs tryck. 
 50st 499kr/st  • 250st 466kr/st
 100st 476kr/st  • 500st 449kr/st

Pris inkl 1-färgs tryck. 
 50st 219kr/st  • 250st 187kr/st
 100st 202kr/st  • 500st 179kr/st

Pris inkl gravyr. 
100st 332kr/st  •  250st 324kr/st  •  500st 312kr/st

Pris inkl fullfärgs tryckt dekal. 
100st 39kr/st  •  250st 37kr/st  •  500st 33kr/st

Pris inkl full-färgs doming. 
100st 316kr/st  •  250st 309kr/st  •  500st 300kr/st

Exklusiv vattentät väska
Exklusiv vattentät väska som skyddar din 
mobiltelefon, klocka mm, mot fukt och väta.  
Suverän produkt av hög kvalitet! Universal för de 
flesta mobiltelefoner. Perfekt att ha med sig till 
stranden, båtfärden eller semestern. 
IPX8-klassad – Tryckvattentät. 

QI Solar powerbank 20 000mAh
En kraftfull och tålig powerbank du kan lita på i 
alla lägen, med solpaneler och trådlös QI laddning. 
Produktens vattentäta, dammtäta och stöttåliga skal 
med inbyggd ficklampa gör den perfekt för friluftsliv 
och fysiska aktiviteter och arbete. Det 20 000mAh 
stora batteriet räcker flera laddningar och vidare 
drygar solpanelerna ut perioden innan powerbanken 
behöver laddas upp.
(Finns även som 10 000mAh utan QI).

Nordic Bluetooth högtalare
Exklusiv och iögonfallande högtalare med riktigt 
grymt ljud och hela 6 timmars speltid! Bra tyngd  
och spännande material gör att högtalaren sticker  
ut från mängden. Strömma musik via Bluetooth  
eller använd högtalarens AUX eller Micro SD  
ingångar. Högtalaren har inbyggd handsfree vid 
Bluetooth-samtal. Laddas via micro-USB (kabel 
medföljer). Levereras i snygg presentask.

Aktivitetsarmband Smart
Aktivitetsarmband med inbyggd pulsmätare, 
fullspäckad med funktioner. Få notifikationer direkt 
i displayn med bland annat SMS, påminnelser och 
inkommande samtal. Fitness Tracker räknar steg, 
distans och kaloriförbrukning och kan dessutom följa 
din sömncykel. Armbandet är i mjukt gummi och 
storleken är enkel att justera. Funktioner sköts via 
armbandets touchskärm och appen som enkelt laddas 
ner. Standby 3-5 dagar. IP67-klassad.

Alco Spray
Effektiv handsprit med 80% etanol, blandad enligt 
WHO rekommendationer i Tyskland. Vår handsprit är 
effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus. 
Den innehåller glycerol för snabb och återfuktande 
effekt då enbart alkohol kan irritera huden på dina 
händer. Spraya handsprit så att den täcker händernas 
yta. Gnid in den i minst 20 sekunder och låt den sedan 
torka in av sig själv. Spraya handspriten på en trasa för 
att torka av områden där virus ofta växer och frodas 
t.ex kundvagnshandtag, dörrhandtag, tangentbord 
och mobiltelefoner mm.

Bluesound Högtalare
En robust och välljudande högtalare byggd efter  
våra specifikationer & önskemål. Baserad på en 
tidigare storsäljare, nu med ännu bättre ljud och 
funktioner. Spelar musiken i stereo genom sina  
två 3W-högtalare. Med sitt kompakta format och  
upp till 5 timmars speltid är den perfekt att ha  
med sig i resväskan. Strömma musik via Bluetooth 
eller använd högtalarens AUX ingång. Laddas via  
micro-USB (kabel medföljer).


